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l Atatürk Karadenizde bir I 
• • 
J yurd gezisine çıkıyorlar J 
t lata11lul, 'l (T elelonla) - iki gün önce l•tan- Öğrendiğimize göre, Atatürk l•tanbu/Jan Joğ. ! 
i bulu ferellendirmif olan Büyük Önderimiz Ata- ra Trabzona, oratlan da otomobille Erzurum'a ! 
· k gideceklerdir. Cumlııu Rei.ünu Erzurwn'dan ! ! tür yarın deni% yolları iJaruinin ''/::unir" rJapu- .onra bazı endü•tri ıehirlerimizi de ıerellendire- ! 
! riyle bir memleket geziaine ,,.ıkacaklardır. • t ~ ceklerdir. • 
• Atatürk'ün bu •eyahatlerine, iç lfler Bakanı Atatürk'ü KaraJeniu götürecek olan lzmir t 
! rJe Cumhuriyet Halk Partiai Genel Sekreteri B. vapurunda bütün hazırlıklar bitmiftir. Vapur ba i 
J Şük~ü Kaya ile bazı aaylarJlar da iftiralı edecek- alqam tophane açı/Janndan kalkmlf rJe Dolma- i 
i lerdır. ba/açe aarayı önlerinde Jemirlemiftir. i 
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Sümer Bank idare meclisinin raporu 
Büyük türk Hekimi Banka beş yıllık endüstri 

programındaki vazifesini lbnisina için 
hakkıyls başarmıştır ihtifal 

İstanbul, 7 (A.A.) - "Türk Ta
rih Kurumu Başkanhğından,, Banka genel heyeti bugün toplanıyor 

Sümer Bank genel heyeti bugün toplanacak. 1936 it ve heaab yılı~ 
aid idare mecliıi raponı dinlenecek, blanço, kir ve zarar hesabı tetkık 
olunacaktır. Memleketteki it ve endüstri hayatından mühim bir kısmım 
hulasa eden idare heyeti raponınu apğıya aynen koyuyoruz. 

Muhterem umumi heyet; 
Sümer Bank idare meclisi, ban· 

kanın 1936 yılı bilinçoıu ile kir 
ve zarar hesablarını yüksek huzu
runuza arzeylemekle mübahidir. 

Ge~en iş yılında, bankamızın faali
yetlerini ve bu faaliyetlerden alınan ne• 
ticeleri tahlile girmeden evel milli eko· 
nomidc endüstri sektörünün geçirmek· 
te oldugu istihale etrafındaki müşahe· 
deleri kısaca tesbit etmeği faydalı bu· 
luyoruz. 

I. - MİLLİ ENDÜSTRİ ve YE. 
Nt OLUŞ : 

..... ; 

Türk Tarih Kurumu büyük Türk 
hekim ve filozofu lbni Sinanın 900 üncü 
yıldönümünün bu büyük ve .güzide i-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

SDmer Bank'ın Kayseri do.lrııma kombinamdaıı 11/r lıö~ 

Atatürkle S. M. lrıın Şehinşahının beraber almmı~ resimleri 

Dost İran için 
Kamutayda dün sevgi 

gösterileri yapıldı 
Iranla yapılan mukavelelere ait 

kanunlar kabul edildi 
Kamutay dün saat 14 de Bay Refet Canıtez'in bqkanlıfıncla top. 

landı. 
Mülkiye teftit heyetinin vazife ve salahiyeti ve teflrilitı haiduncla

ki kanun layihasının geri verilmesi hakkındaki Baıbakanlık ve birinci 
kanun 1936 - ıubat 1937 aylarma aid raporun ıunulduğuna dair Diva· 
nı Muhasebat Bqkanlıiı tezkereleri okunup kabul edildikten 10Dra 

ruznamenin diğer maddelerine geçildi. 
Üç ölüm ceuuı ·--------------

Ayancığın Haremph köyün- Fıkra 
den tütüncü oğullarından Şükrü 
oğlu Ahmedin, Keskinin Mahmat
h Bali köyünden Çavuı oğulların
dan Oıman oğlu Omerin ve Yeni
tehirin Kızıl köyünden Ahmed oğ
lu Hüıeyinin ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında BaıbakanJrk 
tezkereleri ve Adliye encümeni 
mazbataları da okundu ve kabul 
edildi. 

Bir •ıtma memurunun ce.uuı 
affedildi 

MUtealdben Sam.un utma mac:11clefe
ai abat memurlanndan Abdüssamed 
Seçkin hakkındaki adliye encumeni ınu
batasının görüşülmesine geçildi. Söz 
alan B. Mümtaz Ökmen hidiseyi ıu su· 

( Sonu 4. anca •yl .. d• ) 

''Higlei şerige .. ,, 
- Ha, demek bilmiyorsunu.z. 
-Hayır/ 

- Evet Ankarada ev yaptırmak is-
tiyenlerden bir kısmı mimarına iki plaa 
ısmarlar: biri şehir planr kaidelerine 
ve diğer şartlara uygun olduğu tasdilc 
edilmek uzere lmar bürosuna, diğeri de 
istediği tarzda inşa edilmek üzue kal
faya verilmek için ... 

Bilmiyormuşum gibi .• 
- Tuhaf l'T·· Ac•yi~ ,., .. 
- D11h111n var. Emllk B11""-6a4110 

para almak Jlzımgeldigi JUUD1111 d• plu 
çiltleşıyor: biri, ev ıeklindedir, baalaJ.. 
d• öyle muamele görlJr. Diğeri İMi. ıo-

Milli endüstrinin bünyesini ifade 
eden son rakamlardan görülüyor ki, 
1935 yılında ziraat mahsulleri endüstri
si, endüstri şubeleri içinde henüz % 
45,22, tekstil endüstrisi % 22,91 gibi 
büyük bir pay almaktadır. Halbuki 
gayri uzvi endüstri şubelerinden kim· 
ya endüstrisinin aynı yılda umum ye. 
kundaki hissesi % 3,80, maden işleme 
endüstrisinin % 4,90 dır. Mukayese ia. 
tihsal kıymeti üzerinden yapıldığı tak· 
dirde de aynı netice elde edilmekte. 
dir. Umum endüstri imalatının % 59,49 
unu ziraat, % 13,32 sini tekstil endüs
trisi, % 1,74 ünü kimya ve % 1,58 ini 
de maden işletme endüstrisi vermek. 
tedir. 

Memlekette son senelerde tefVild 
sanayiden istifade eden müesseselerin 
adedi tedricen azalmıştır. Müessese 
adedi endeksi bu hareketi şöyle ifade 
etmektedir. (1932 = 100) : 1933 de 
94,84, 1934 de 88, 93, 1935 de 78,82. Fa
kat müessese adedi azalmış olmakla 
beraber, müesseselerin sermaye enves. 
tismanfarı, beygir kuvvetleri, iptidai 
madde sarfiyatı, iş~i mikdarı, imalatı 

GARABETLERIMIZ 

Gazete oyunu 
Bir l'azeteaiz ur. BiJiyonuaaz 

ki Savyet Ruya ile doatuz. Geae bi.. 
liyor.unuz ki Savyet Ruyanm bin 
türlü dÜfDl&lll var. Ajanatan fÖyle bir 
telcraf celiyor: "Modova, 6 ( A.A.) 
- Ortlu, parti ve itloretle yeni teolıi
lat yapdtlılı laaltlnlldalıi "'yiol"' ltoıti 
..,,..,,. yoÜılllonmolıtoıtlır .,, 

Bu telçafa ne ..ıavba koyanı
mz? ••Haber" cazetMİDİD büyük harf· 
Jerle koyduiu batlık ıudur: "K.aro
laon Ma.lıovatlo teolıil mi etliUi 1,, 

Sıvas -Malatya 
hattı bağlandı 

Bu suretle Diyarbekir yolu 
200 kilometre kısaiıyor 

,.daa soara, aynı binanrn y~ ild 
.,,. vey• iki lıatlı •p11rtımaa ol.,.,. 
göre y11prlmııtır. 

Bir pbir pllmarn ae lmdar •rt ~ 
in11ibat istediğini polctanberi biliri& 
Şflhir plim iki sınrl kinısenia lfim pl
mez: biri anonim falıfmak ütemi~• 

idareciler, [Paris'te daha geçea ••I• 
geniş/iyen bir caddenin ıereli bile çolı
taa ölen meşhur Haussmanıla aiddirl] 
diğeri ellerinde toprak veya bim ~ 
yesinden şehircililc, ijiyea ve ber tlir/I 
disiplin aleyhine fOlt kir etmek Utiya 
ıspelcülasyoacu/ar! 

.ıt nbr11mızd• bütün siyial Ye nl
tini şeflerin hizmetine vereıı bir y.ıJ 
ve belediye reisimi• vardır. o_ ıtJpl»
siz, yalnr• bir bnua demek olu pllal• 
imar disiplinlerinin tahaklcult etmesi• 
den gayri bir şey düşunmez. Fak.at ba
susi kimselerden bazılarr için 1JJ11attee6• 
suf vaziyet oyle degildir. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

._.. . ...........__._ ...... 
Parlamentolar ticaret 
-------------------------konferansın dan notlar 

Paria parlamentolar ticaret koni•· 
ranaından dönen arkaJtlfUlld 
Kemal Ünal, kon/eranda """'!· 
fU/an ekonomik m.vzalara tlaır 
notlannı hazırlamqtır. Ba not
ları yakıntla gaetemid• neıret-

Daha ufak, fakat l'ea• iri harfler. 
le konan ikinci batlık da ıu: "More. 
fOI Tohoçev•ki de mev/ıulmuı!,, 

Altmda Pöti Parizyen gazetesin· 
den alınına bir kaç aabr 1 ondan son· 
ra da Moakovadan gelen telgraf 1 

Pöti Parizyenin, ve sola menıub 
olmıyan Paris gazetelerinin Savyet 
Ruıya hakkmdaki hisai, fikri ve mes-

1 ~ • mal Um ı fakat Ankara Caddesin
e~ . 

de cazete idare eden tahrir beyetlen 
kendi kendilerini bu kadar ......... 

melde haklmudalar? 
Jami &'eÇ8D Karahan da daha pek 

kma kadar memleketimim o ka.. 
ya • f" •• eli. dar aevil• maa an ı • 

Polonya Cumhur Reisi 
Bükreşte 

SıvM, 7 ( Huauıi Muhabirimiz bildiriyor) - Bugün cumhuriyet 
hükümeti, memleketi demir Rğlarla örmek huıuıunda takib ettiği poli
tikaya yeni bir zafer daha ilave elmif ve Malatya • Çetinkaya iltisak 
hattında devam etmekte olan iki taraflı inıaat saat 17 de bağlannııf-
tır. 

Bu suretle Sıvas doğrudan doğ
ruya Malatyaya iltisak peyda ' et
mektedir. 

Gerek Malatya'da ve gerek Sivas'ta 
halle büyük sevin~ içindedir. Hattın bag
Janmaaı dolayısiyle Kangal'da coşkun 

ıösteriler yapıhmJtJr. Töre.nde Malatya 
valiai B. İbrahim Etem, Sıvas • Erzu -
rum hattı bat müdüni, Malatya kısmı 

müdür muavini, bütün kontrol heyeti, 
.KanpJ kaaaaı kaymakam ve nahiye mil· 
dilrleri, ve civardaki bütün köyler halkı 
bulunmUflardu. 

0ERllNCAN 

Plin ve imar di ip/inleri; ber bina
mn içini dışrnı estetık, ıji; en l'e bu 
turlu bakmıdan kontrol etmek hakkım 
bize vermıştir. 1''akat bir de IDtfea Yeı
nişehir caddesi uzerindeki apartzmanla
rrn kaçak - kat dairelerine çılcıaız, .;ı .. 
]ere kiraya verilen komDrlükleri dol11e 
şımz: kapıları salonlara açılmıı ba/IJ,,... 
rı görünüz/ 

Çankaya caddesinin yolu, babçel .. 
ri ve devlet yapılarrnrn bir ltıamı [O... 
Jet mahallesini inadına bozan bioal• 
müstesna!] gerçekten bizi 6vQadlrecei 
!tadar gü11eldir. Fakat hunsl 7apı1.,. 

dan hele bir lcısmrnın ona vermeltıe .Zlhl 
ğu şekil Balkan şehirleri caddeleriw 
inşa manzaralarından apğıdır. 

meğe ba,lıyacağu. . 
Bunu, yazı iflerimiz.Je tlalaa •enıf 

olarak falıpnak imkcinına = 
fG1I arkaJtlfumzuı ba tM11 

Bükref, 7 (A.A.) - Polonya Reisi· 
cumhuru s. MaoKialı:i. yanında elifba
kanı B. Bek olduiu halde, buraya gel• 
mıif ve istasyonda bOyük törenle Kıral 
J[arol ve Veliahd prem Mihail tarafın-

Çetinkaya mevkii, Sıvaı • Er.zurum 
hattı il.zerinde n Sivutan ll 2 kilomet
re um bulunmaktadfl'. Çetinkayadan 
Malatyaya kadar olan mesafe ise 141 ki
lometredir. Malatya ve Çetinkaya ara • 
aında mekiı istasyon tesis edilmİftir. 
Bunlar Dilek, Yuıhan, F.lki köprü. 
Htkimhan, Huan Çelebi. Ulucunay, 

lmar bu seaeden itibaren beledi,.. 
nin teflrilitı arasına girdi, aal.,..lllılt. 
ve otorı'te tefettütll kaldı: plln re JF 
disiplinleri mQcadelesinia bDtllo ayil 
ve menfaat mubnmetleriai ~111 
bdliyelim. - Fatay 

o 

iiurintle Jalta baflıa yaılan 
takib eJecektir. 

na o u o p dan lrarflluBUftır. 
(Soııa f. ıacı sqlad•) 

Malatya - Sıvu hattı uzerınde Hekim· 
ban • Çetinkaya iltisak hattını 

ıösterir barit• 



Jstanhı• ı Mektubu : 

Renksiz şehir 
Mr. B. F. Ropra ile düa sabahtan 

alqaına kadar latanbalda renk ara· 
clak ve inıuunmımız ki balamacbk. 

Meğer lstanbulan bizim ahtbiı· 
.... içia farkma .......mjıma (re:ak
Iİalİiİ) .. bii7'ik eluiii İmİf !. 

lataabalcla a.l.ii reaık; ..... ..., 
lar, ajaç naldai ıa,,.t ...... çok çe-
tidli, ai:ra akiı1wi çok parlak fakat 
biaa, dam. siJim tama..,.. realuiz. 
clir. Abcl ıözi,.I• l.Jm..:a ........ 
kaklar içiae sömülınriif tat ~ ça

--~ beaai,...._. 
Bir ıiia ahalawa akp-. kadar 

--. E11eW.i-Eyiiit-E6- ..... 
Tapkapı. Ak.sara,.. Ba:razid -Tiirbe 
- Be,ooil• ,._., İJ'İ lao7alı llir ... i
~ fakat nakli siJ'İDmİI ...... .kek 

- tek iDsaa ıörmedik 
Haliç kemlrmcla iiç kat, pkmtıh, 

san badanalı yan tahta bir ev, bir de 
Eyüb türbesinin cephe çinileri .• Hepsi 
bu kadar! 

• ~ .•• ın matbuat umum miclürlü-
ğü halkı okutmak için akla güç 

selir çarelere bat vuruyor diye ko
auıanJara kulak asmayımz. Amerika 
.a.i clinyama okum111a ea tok olu 
memleketlei-iade bile. Milli coğra ~ya 
cemiyeti ıibi ilmi bir tefekkW. Def" 
rettiii mecm_,.., laepai azası olan ka-

rilerini alakadar etmek için havsala 

almaz süçlüklere kadanarak «lünya

nm her tarafmclan renkli resimler top

luyor ve cemiyet ba renkli r±n'sri 
düa Pzel ,.hud daha aunaffald-

1etli olduktan için deiil, kariin ala-

Elektrik şirketi 
davası 

lıtanbuI. 7 (Telefonla - Elektrik 
firketi aleyhine açılan kaçakçılık dava· 
ama bugün de devam edildi. Cckede 
gimrük müfettiıi Abdullah phid ola
rak dinlendL Cürüm hakkında dikkate 
değer izahlar da bulundu. lılubakeme 
&ym OD aeklz~,e U'r!1'-t1ldL 

Türk ve bwas..ı- ... ~yolu deleıe
leri arumda komlpn•la• 

lataobul. 7 (TelefOAI&) - Tikk •e 
bulgu trenlerindeki navlun ve ser1r . ., 
tarifelerinin birlCflirilmesi itleriyle uğ
rapak üzere bwpr ve türk demiry• ·
lu idarderi delegelerinden mürekkeb 
bir komisyoa buıün Sirkecide toplan
tılarma bafladı 

1 
kasını daha çok tahrik ettiği için ter
cih ediyor. 

• Onuncu yıl münasebetiyle aqre-
dilen ma.ka1eeeli reeimlere on. 

jiaalı.i olmadıjı için, eeki mahkeme 
ile elld mektebin fotoirafil.-i kona.
Wfbr. Şimdidea ..C.jlip bir köte
,,. lraMneasa, bir _.. 90lll'akifere 
IDİllİ cemi:retia bagiakii ıirinti, çakm
tılarmı aalatmak da kahil olmıyacak-.... 

Satlan heibeli kolları kalhurlu 
leWellicilw, camelrialan tencere ve 
J ı•ılderle dolu ahçılar, ayak aat•cı-
1.n. mt ........ lriifeciler, ~i
.... etekli mlar, ••lar •• kim bi
lir daha .... ? .. 

Eminöniiaclea Unk..-•me kadar o
laa JUDn-J'UIDl'U caddede ÖJle d\;\. 
ll:inLır ft ba dükkinlarm ö,.le iptidai 
bir tanzim tarzı var ki, değil ecne
bileri, l.tanbulda doğmamıt veya ı. 
tanbulun ba semtlerine çoktanberi uğ
ramamıt türkleri bile taıırtabiiir. 

Eğer masrafının çokluğu gözümü 
korkutmasaydı matbuat umum mii
dürlüiüne renkli bir rea.im aenisi yap
IDUIDI tani7e 6cleldiaa. Fakat bir ~ek 
resim alma, hazırlama ve basma yüz 
dolara mal oluyormUf. 

Her ,eye rağmen yapılsa ne mü
kemmel ve ne eksik tamamlayan ~r 
İf olurdu!. 

M. Rogen latani»alda İftt yelli 
bati adı. Ve daha iç mahalle-ye 

ıiı medi. Etidleri bizim de bir çok 
,.,.ı ... öjrenmemize ~ayacakbr. 

N.H.ATAY 

Kadıköy su şirketinin 
satın alınma işi 

Kadıköy ıu tirketinin satın alınma-
11 etrafında Bay.nlırlık Bakanbğiyle 

firket mümeailleri arasmda bir müd
dettenberi yapılmakta olan göriipneler 
aona ermi!Jtir. Satın alma mukavelesi
D.in imzası için ıirket mümessilleri a. 
ntımüzdeki hafta içerisinde ıehrimize 

geleceklerdir. 

Eminönü Halkevi binuı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Beyazıd 

yeni planda üniversite m.ntaJrasma ay. 
rıldığı için Eminönü halkevi Beyazıd 
meydanındaki kahveler yıkılarak oraya 
yaptırılacaktır. Halkevinde 23 nisanda 
temel atma merasimi yapılan salonan 
inpıı ıeri bırakıldı. 

ICızday 
haftası 
hazırlığı 

Kısılaya üye yazılma baftuı 12 
Haziranda batlryacaktır. Merkez hıeye-
ti bu haf tanın verimli olması için bü.. 

tün buırlıklarım bitirmiftir. Tetckkül 1 
eden heyetler vatanciqlarımua müra. 
caat ederek kendilerini Kızılaya lzl ot
mağa davet edeceklerdir. 

Haftanın muayyen günlerinde racL 
yo ile kıulayın harbta ve sulhta yap
tığı ve yapmakla mükellef olduğu ııJer 
hakkında konferanslar verilecektir. 

Şehrimizin birçok ticarethaneleri 
Kızılaya müracaat ~erek hafta içınde 
mağazalarının vitrinlerini Kızılayın re
sim ve renkleriyle süslemeği ve gelir. 
terinden basıl olan kan Kızılaya te. 
berru etmeği taahhüd etmişlerdir. 

Hafta münasebetiyle 5000 fitlik 
bir e,ya piyangosu tertip edilmi,tir. 
içinde güzel eşyalar bulunan bu piyan• 
godan her vatanda9 25 kuruf mukabi. 
linde ~nımı deneyecektir. 

Haftanın son günü için şehir balı.. 

çesindc Kızılay gecesi yapılacaktır. 

Bu tcnliklere htanbuldan birçok ıa
natkarlar davet edilecektir. HalkevL 
nin temsil koluna bağlı gençler orta 
oyunu oynayacaklar; karagöz oynata. 
caklardır. 

Bu güzel eğlencelere bir içtimai 
yardım katmayı ihmal etmiyen Anka
ra merkez heyeti o gece fakir .ıiiele

rin yüz çocuğunu sünnet ettirecek 
ve onları geydirecektir. 

Bütün Ankaralılardan bu h.aftadan 
istifade ederek daima iyiliğe ve yar. 
dıma koıan Kızılaya izi olmal..rını 
bekleriz. 

Yeni komenatuar binuı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Yeni y~ 

pdacak konservatuar için yeniden ban 
eblltmeler yapılacaktır. 

Kamutay S.fkenmm ffaft 
Kurumuna yarclmu 

Ttlrk Hm Kurumundan: 

Kamutay Bafbnı, Çanları ayini 
B. Abdülhalik Renda ile Refiblan, 
937 - 938 aenesine aid bava teblikeaini
bilea üyelik verimceleri olan (500) li
rayı teslim etmltlerdir. Ttlrk Hava Ku. 

rumu, Sayın Renda ile Efinin. ttlrk ba

vacılıtı. safere uı.,tımm pyealne 

lr.arp ıömrdiklerl ba-siyete ve bal
hlıta brp andan tetekklr eder. 

riyaseti 
orkestrasının konserleri 

Cumhur flarmonik 

Orkestra bu gıl konser mevsimini > 

büyük bir başarı ile kapadı 
C~.ur ~iyueti Flarmonik Orkeatra11, 1936 - 37 yılına aid çalı~ . 

muım bitınnıt bulunuyor. Birinci tetrinin dördünde batlıyan ve ma• 
119 IOllUD& kadar deYam eden bu aylar orkeatra için mUTaff akıyetld 
ıeçen bir mevıim olmuttur· 

. Bilindiği üzere, flarmonik orkestra konserlerini cumarteıi günleri· 
venyor ve bugünler Ankaranın sanatsever halkı için bulunmaz bir fır4 
aat oluyordu. Çok vakit Muaiki Muallim mektebi ve Halkevi aalonlarrn4 
da oturulacak değil. ayakta duracak yer bulunmıyordu. 

Bize her haf ta, beynelmilel 
töhretlerin en seçkin eserlerini •
nan flannonik orkestra, mevıim 
içinde, 38 konser vermiflir. Şef 
Ernest Praetoriuı ve muavin Bay 
Hav.n Ferid Alnar'ın idare ettiği 
bu konserlerin 25 tanesi halk için
dir. Yirmi ikiıi orkestra ve üçü 
oda müziği olarak verilmi!tir. 

Konserler çok rağbet görmüştür. 

Bu sebeble hazan programın bir 

defa daha tekrarı zaruri görülmüftür. 

Bu tekrarların sayısı onu geçmiştir. 

Bu yıl sololar konserlere ayrıca bir 

hususiyet ve güzelJik vermiftir. BB. 

Bela Bartok, (Piyano), Halina Leaka . 
(şan. Walter Schuh (Flüt), David Zir-

kin (Viyolonsel), A. B. Winkler (Ke· 

man), bu menim konserlerde aolo ça

lan aanatkirlardır. 

Orkestranın çalıpna.aı bu konserlere 

münhaaır blmamıftır. 1936 cumhuriyet 

bayramında ve 29 mayısta fazla olarak 

birer konser daha verilmiftir. Bundan 

bqka profesör Lohmann, 29 itktetriıı

de Bn. Zeyneb Altar'm piyanoda itti· 

rakiyle, bir veda konseri vermiıtir. 

Musiki aevpaini yurda yaymak hu

susunda en faydalı faaliyeti gösteren 

filarmonik orkestraauıın deierli ,ef 

ve sanatklrlarmı tebrik ederis. 

İzmir telefon şirketinin 
satın a1mması 

lmıir telefon prketinin atın a
Jinmafl etralmda firketle Baymdırbk 
Babnhtı anuada yapılan &lrllpne. 
ler de yegine ihtlllfb nokta olarak ka· 
lan da.is iti etrafmda her ild taraf a
rasında tanaalar dnam etmektedir. Bu
maelealn ,akında bir anı...- ile ne. 
ticeleneceii lmid edilmektedir. 

Kasabalarda 
Elektrik istihlak resmi 

muafiyetleri . 
Elektrik ve bavaguı iatihlik re .. 

mine dair olan kanunun G fikraaınırı 
tefsiri hakkındaki bükümetin teklifi 
kamutayın ilgili encümenlerinden geçmft 
ve ruznameye alınmıştır. Hükümet bu 
tefsir talebiyle nüfusu on bine kadar 
olan k•abalarda resimden istiına edilea 
elektrik sarfiyatının şümfil dairesinin ta. 
yinini istemekte idi. Kamutay iktiaad, 
maliye ve btidce encümenleri bu husutı 
ta aşağıdaki tefsir fıkrasını kabul et. 
miflerdir : f 

"2442 saydı kanunun birinci madde
sının G fıkrasında istihlak resmindeıı 
istimıa edildiği (nüfuıu on bine kadU 
olan kaaahatardaki elektrik sarfiyatı! 
cümlesi, mezkQr maddenin D fıkrası 

hilkmB ve rame tabi bir mahaldeki ıt• 
mum! ,ebokede alman ceryan hariç olj 
mak ilzere nüfusu on bine kadar olan 
yerlerde ıerek balkın, ıerek amal mlt4I 
eaeselerin tenviratta nrfettikleri Yeyll 

muharrik kuvvet olarak iatihlik eyi~ 
dikleri elektriii iatibdaf etmektedir.,. f 

Trende parasız seyahaJ 
etmek isterken 

fatanbuJ, 7 (Telefonla) - tzmit'te 
bildirWyor: Derbend istaayonunda biı 
tren kamı olmuttur. Sulhiye NyUıı• 

den Yusuf otlu Mebmed Cevad imdni 
de ıenç bir adam, terenin tekerleld;/ 
arasında kalarak &Jmilpür. Bileciktell 
biletaiz olarak trene binen bu adamf 
yolda memurlara göriinmeden yere at 
1amak istemİf, fabt tekerleklerin altıııi 
na dü.,erek parçalanm1Jtır. lmıit mld 
deiumumili B. Hamdi ve bmit merke 
hükümet tabibi Hikme lrua yerine ıe• 
lcrek tahkikata batlamıflardır. .ı 

l.tiklil barcJI ~illerine para 
mükif atJ 

Kamutay büdce encümeni iatiklil 
barbı malullerine para müWatı veril. 
mai ha'drmda bükilmetin teklif ctmit 
oWup bmm projesinia iDcelenmeıini 
1litirmit ft projeyi blkimetia teklifi 
ftÇhile aynen kabule~. 

VANKILAR iç bakanhkta 
Yapdan terfiler 

iki ltowe.ı ıemisi 
l•nlNI. 7 (TelefODla) - JIGmmı.. 
~ Vehi denialtı .-ıa ile Jtasten
ce mekteb cemili llllDir içba lataabata 
geldiler. 

Başbakanlıkta tayinler 
Blıfbakanlık aicil ve daire direktör mu

avinJ;ğine terfian mutemed B. Utif, 

nqriyat direlttör16f6 nqriyat memur

lufuna iç bakanlık hukuk müpvirliği 

memurlarından B. Kaya Alp tayin edil· 
miflerdir • 

Kadm Eairseme KUl'Wllll 
etJ& piyaqosu 

Kadın Esirgeme kurumu kimleais 
kadınlara yardımını ıenitletmek mak
udiyle etya piyangosu tertib ettiğini 

yamııttık. Piyanıonun çekilmesi ıst 

huiran cumartesi pnüne tehir edilmit
tir. 

C · 2eral Dirik l.tanbalcla 
lıtanbul. 7 (Telefonla) - Trakya 

Umumi mUfettifi General Klzım Dirik 
•qiln lıtanbula geldi. 

Mesud bir doium 
Adliye Veklleti Hususi Kalem Mil· 

d~~ Bay Şakir'in bir kızı dünyaya ıel
mı1tir. Yavruya uzun v~ mesud ömtir. 
Jer ten-.,ni ederiz. 

29 Yıl 
l.ıaüu/ cazeıeled, Fe.aedıdıp 

spor kuliibünün yirmi dokuzuncu 
yıldöaümü münasebetiyle pniı neJ. 
ri,at ,.,uı.. F•mzlldçe'ııi11 • 
prtlu ipme i.W•p aam iulıifal 
ettiğini bilenler11 bu alaka k.aqıua
da eski güııleri hatırlıyarak deria 
llU J.az tl11ylDUfla1du. 

FenerNlıçe apor hlübliııli. os. 
manlı imparatorluğuaun son günle• 
riade, çocuk duecd yaşı.. INr hg 
ıeaç iıırlJH&fta. Kıılib, bir leaıd 
cemiyeti saruhralc kapatzlacatı .,. 
nda mqrııtiyet ilin olumlu. Gea,. 
/er lculüblerini, en az. bugünkü ba· 
/inde görmek istiyorlardı. Bu .mak· 
sadla, aralarında iki yaz yirmi ku. 
rıq toplayarak bir spor bayramı 
sermayesi lıazırladılu. 

Hüsıal stadı, teaia kortları, lut
llol, atletizm ve saire tıılamlan o
lan bugünkü Fencrbabçe. o bir kaç 
gencin mubayyeleaiadeıı Ye bu iki 
7h yirmi kurıqlulc sermayesinden 
doğmıqtur. 

ideal, dy Ye maddi imlcfala 
talcviye «lilince her pye eripıenia 
lcabü oülağıım Feıwrt.bp 8POr 
kulübü gü-1 bir lradtir. 

Fakat. Femrbah~ gayemae 
erifmifDIİdir l 

•. A.sJ• I 

FezttrbabÇ#I, ZJ yıl '"el• bııgiJn
.ta balilli bulmak içiıı aaıı dlfün. 
dii ve ,aıııtı i•, •ug4zı. oaıuala be
raber diğer kuliiblerimi• de, diri 
•porıımın kurulması, ıeli,.esl Ye ır-

/un apordu halliyle laydlll&DIDUI 
ıilıi clalıa ~i ~leri iatibül 
ecl«ei ellHrllfi U. p/1f1118lıdır. 

DiJJiiaeceiimiz. "hepimi• biri· 
miz, llirmiz hep/mm ;,ia,, preul. 
JIİdir. - lf. B. 

EvlenJaa 

WİIMlsor dükü ile Bayan 3ıim ....... 

bili,.... iri, daırt ıbd•beft ...&d• 
ler ... Se•clifi kadm" la evlenmek içia 
taç ve atlatmdan Ya& reç.a bqünki 
tlik n ~ .tü..- ._. ~pJu iaua 
ancak saadet diler. 

Diifün 
Düjüa Framacla, Eadr nelui kıJı

larmda, Kaade tatıoeaDcla J'&pddr. 
Dün gelen franaız sazeteleri bu hidi
MDİD hiüyeleriyle doludur. Eski Ju. 
raba beri.eri o sabah Jqilı..edea n 
diifeaia •çlarım kıvıracak olaa met
hur Antonio Pari.ten ıelmiftir. Etraf 
çiçek içindedir. Yemek salommdaki 
masa üzerinde bir metre smiflifmde 
" ...._ aantim .,;ikaeklifincle bir 
puta; •nı.nmc ,,_,_. ı....rdl1'. 

Bir..._. .... d., iki .... •• IMt 
saa••ıci ~ Moma beledi,. 
nili Dold. ile ·., ..t-.,,. ....._ 
............. bp aipalıları ......... 

elikten IOl!l'a bir nutak IÖ,.lemİftir. 

.ül ...... ..-... 

Evl-•:ri 1n6 ..._ u1nt .. darı 
"Bqia, 3 ........ -. Moata ..... 
.,. ...... Lqiaa 411' ...... pal· 
,.a. ••• lla ıiır, dhhP, ••=••• 

Cbardoa, Saiae.Cearıea, HiDdiataa 

)'lldm nitanlan biiPk laaçlumu " 
imPlis ._.... .. ....,._ ....ı ı.,a. 
._..,._.an.........,deaiabne'• 

im lllDirali w .... kuvwderi • ı• 

retali Cearıea. Clarilliaa, Patrick, 
Aadrf, David, dik de W"......_ ile B. 

Spıacruı hopa•lf kana, 8. Simp. 

-·- laop-·ı kana Bapa Warfi· 
eld W allia'ia isdi•aflarau icra etmek 

içia, TCMra ~lawi:ret middeiumu

misiaia imli ile, Caacle ........ rit· 
tik. Kan koca, metr Percia haaunm
da bir mubnle akcletlllit olcluklan· 
Dl be,..n ettiler." 

Bu lıallmltı lıim eulenmelı Utiyor? 

Ot1la üç daYetliain beldecliji ... 
londa nleamenia dini tarafı tamam· 
l&IUJOI'. Papaı w uıor: "Ba bdmla 
kim nlemnek İelİJW ?" Ba7 Roa1:erı 
:reni evlil.-i el ele •sİJW. Saalia ce
Yabr baclar. 

Papu, ba •fer dike w UJvr: .. Bu 
kadnu, ..Wiiia lmd.i nabltalari7le 
lrendiıiDe baib olarak Pl•_..k üze
n kanbia al..aı i.ai,.. -•uf 
Oaa -.acek -ai±ia, --wviya• 
bm .....,. ...... mj ••• ., Ona ... 

_.t edecek -aisiais? Safbimda ve 
hutalıjmda ona bakacak DU111UZ ? ... • 

Dik. ••et. .,... 
Papas cliİfeM döelip•-. ela a)'IÜ 

...ıi .....,_.Ve api cevabi ab,.OI', 
IODra ikiaiai ele el ... .eriyar. 

Ciham a1larca baclileriyle met1ul 
etmİf olan ba iki inaan, itte böJiece 
evlenip tarihe rift)'Ol'lar. 

Kamutayna iç bakanlık merkez te .. , 
kilitı kanwıunda yapbp son delifllr. 
lik üzerine iç bakanlık hukuk mtlpYirl 
BB. Ekran, muavial OllDUl Sabri, n. 
llyetler idaresi ıeneı direktörll P'aa1-
gencl direktir muaftııi HaJlcl, lJdDd 
tube clirektirll likrll. mahalli idareler 
pncl clirektkii Faik. fUbe direktBrle
ri Dillftr, Baba w Hilmi. Di1fuı ıeacl 
direktöril llubtar ceael direktir IDU• 

avini Muzaffer, pbe dirktörlri Sab. 
ri, Akif ve Fyad. seferberlik direkt8ril 
hüaameddin birer derece terfi ettiril• 
-:.1 n1· J -re ır. 

F ediYale iftinık ecaeceK 
memleketls 

fatanbul, 7 (Telefonla) - AtİDlt 
Belgrad. Bilkret. Sofya prenaip itiba
riyle featıivale iftirak edeceklerini bilııı 

dirdiler. f' ...... H .... A .. v .... A .......... 1 · 
: .............................................. .1 
Şehrimizde hava acık 

geçti 
Dün ıehrlmizde bava açık ıeçmiı 

ve 111 21 dereceye kadar yükaelmiftir• 
Meteoroloji itleri pnel direkt6rıqtin• 
den verilen malGmata ıöre 46a yun1wa 
Trakym. Kocaeli, Ep "" ceaubsı f&tl'tf 
Anadolu mmtakalamada ....,. açık, fU• 
Jd Anadolu ile Karadenia ubillerlndt 
bulutlu, Orta Anadolu mmtakaamda u 
bulutlu ıeçmittir. DiiD en çok J&iıı 
Girnunda olmuı ve bre metreye 3 ide 
lo&ram ıa bttallmqt.r. Dan ea dltili 
m Kayseri, Ersurum ve Yanda 1, ea 
yübek 111 da Antalyada 35 derece o
larak kaydedilm!ftir. 
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nı istediklerini kayliediyorlar. 

8. Noyraf'ın Belgrad ziyareti 

Alman dış işler bakanı B. 
Stoyadinoviçle görüştü 

wnan his aten ailihh lti,rik ......... . 
ria bqblanm ailihm ba ....... ialıeA-

leri silai bir endi..,. düflllÜttilE. ş.11 

- kunetli milletler ,....... ,..,. 
ıilihlenryorlar. Demek ki aalha tatımk 

için bebemehal kunetli olmak 1111i..mı-1-
nu takdir huıusunda dahi türk liriti 
en doiru idi. 

Ordu akummm dün Batbai " .... 
launanclarumı:ı Atatürk önündeki kn • 

Londra, 7 (A.A.) - Cebelüttnktan 
bildirildiğine göre Doyçland kruvazörü 
tekrar ibizaya dönmüşştür. 

Belgrad, 7 (A.A.) - Bugün saat 11,45 de üç günlük bir ziyarette 
bulunmak üzere buraya gelmit olan Almanya dıt bakanı fon Noyrat, 
tayyare meydanında Baıbakan Stoyadinoviç, harb bakanı general Ma
riç, Belgrad askeri valisi general T omiç ve general Ceraçiç ile Belgrad
daki macar, bulgar ve Avusturya elçileri ve Almanyanın Belgrad elçisi 
fon Heem, konsül general Noyhauser, nuyonal so.yaliat partinin maz
bata reiai ve batb ~ ıaemurlll' tarafınd.N\ ~~ 

vetli ve maıWı vaziyetlerini sördüii • 
müz zaman bu hakikate bir daha 8-
ettik. K:imaeye tecavüz etmek ni,.tiımia 

olmaclıiı açıktır. Kimaenin bize tec:ari • 

ZÜM imkin bıralmuy- uim " .... ........................ .., ....• ............................ 
dünya miUetleriaia paı ........._ 

Do~land'ı bom6olqan 
tayyarecilerle bu lıonıqma 

(;ephelerde 

ler tiddetli bir taamudan IOlll'a Kab
ritos tepeıindeki ebemiyetli iai mevzi
leri ele geçirmitlerdir. Dün a1qam Lemo. 

na tepesine yapılan ad taarruzu esna
sında iıi tayyareler ve topçu bataryaları 

bu taarruzu himaye etmiılerdir. Saat 

20 de ıs isi tankı tepeye taarrus etmit-

clijiae c:lelidet eder. Hitler ialaJü ..... -
aında büyük cesaret ~tir. s.ıa.. 
hm, bir devletia kendi W.... baklanda 
yabucı bir clnlet ile malraffle ...... 
muı ,mi mil& soe7Ült premi.,..._ 
aylan olan .. YMiı• ~ •• ..1r 
ceuntini de söat.erıoek mi7 

A. Ş. ESMER 

Alman dq belranr buaiin aıı.. 
den aonra yanmda Almanyamn 
Yu.-lavya elçisi olduğu halde 
Stoyadinoviç'i ziyaret etmit ve bu 
ziyaret esnuındaki konUfDl& bir 
saatten fazla eürmüttür. 

Dr. Aras 
Bugüb 

Istanbulda 
Bir müddet sonra Stoyadinovfç bu 

ziyareti iade etmiı ve görilpelere u
zun müddet devam edilmiıtir. 

Bafbabn Stoyadinoviç alman drt ba
kanı Fon Hoyrat prefine bu akpm bil. 
yük bir ziyafet vermi9 ve ziyafette bil· 
kümet erkim ve Baronun maiyeti ve 
yancı 9iyuf mllmeuiller, alman el• 

çiliğl ileri gelenleri, hazır bulunmut
tur. Ziyafette Fon Hoyrat ve Stoyadi
noviç çok samimi nutuklar teati etmit
lerdir. f 

mitler, A8tUri cephesinde bir ili tur
nın pBMtlrtBlmilttilr. 

A.Here göre 
Ali kaynaklardan bildiriliyor: Ae

turi, Santander ve Biskaya cephelerin-

de çarplflDlllar oknUf, hükilmetçilerin 

Ubina da;ma yaptıkları taarrus püs. 
Jdlrtiilmilf, cenub orduları bazı bölgeler· 
de çarpı,malar yapmıflardır. Öteki cep
helenle kayda değer bir fey yoktur. 
Franko kuvvetleri Lemona tepesindeki 
mevkilerini tahkim etmiılerdir. 

Katalonytitla )'eni letınfılrlı/Jar mı! 
Sarac<>udan bildiriliyor: Barselon· 

dan buraya gelen haberlere göre Kata
lonyanm biz çok ,ehir ve köylerinde 
komllni.tler tarafından karıpklıklar 

çıbrılmrftır. Binnefie Barselonda bir 
polil memuru ö1mU1tilr. 

J>iier taraftan Banelona - Gerona 
yolu O.erinde bir kamyon yakalam'§tır. 
Bu kamyon Geronadaki anarfistlere dört 
mitralya., 189 tllfek ve birçok tabanca 
götUrllyordu. 

Bilkret. 7 (A.A.) - Doktor Tevfik 
Riittü Aru dün B. Viktor Antonesko 
ile uzun bir konupna yapmıftır. 

Bükre, civarındaki Baneua'da ,ere
fine lriiltilr bakanı B. Angelako ile par
lamento reisi Savlano'nun reislilderinde 
bir öğle ziyafeti verilmiıtir. 

Türkiye dıf bakanı öğleden sonra 
bqbakan B. Tataresko ile uzun bir gö
riipnede buJunmuttur. 

Alqam üzeri, B. Viktor Antoneako 
tarafından prefine bir dine veri1miftir. 

B. Ara bupn lnanbaltla 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Son defald 

Milletler Cemiyeti uambleUnin toplan• 

tısına reialik ettikten eonra Viyana, Bu· 

dapefte ve Bükreı'de politik temularda 
bulunan drt bakaıunm B. Tevfik RilftB 
Aras, yarın öğle üzeri Romanya vapu
riyle Köstenceden htanbula dönecektir. 

Altes Abdullah bugün 
memleketine dönüyor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Birkaç 
,undenberi İıtanbulu tereflendirmekte 
olan Maverayı Urdiln Emiri Altea Ab

dullah bugün Y alovaya, oradan da Bur

u'ya gitti. Muhterem misafirimiz yann 

htanbul'a dönecekler, akf81D üzeri de 
'V'&purla Hayfa tarikiyle memleketlerine 

avdet edeceklerdir. 

OSTADLAR NASIL ANILJR. 
Cimhari,.t'te Pepmi W-. Mma1 

ffatimin cl&tcllnci ölüm yılaa ...... 

..... biç lııalaaedilmedea ..... ··
,uldetle lalôd ... .. ~ ..... 
.. ••• dİJ'OI' kiı 

•• 811 aatırlum ..uniri .. ._ 
..._.. aatırlarm INitiiD .. ..........._ p 
llİ UDMdİyorlar Dil llİ, .......,, lıİr W.. 

,. - ........ ölmüt tirk ·-"+. 
.......... ölüm ydclöaimiiai .... Mmlıım 

ıünü habrlammlı, habrlatmah " ..... 
tutmebdlr. Böyle ... .....,. .... 
milletia 1Mi1Maabncla teaadif ..... 
biJmediiiaU .......... ,...... - .. 
tiJ, diia,Juua bitin ...... ı imi ..... 
ımlrla itham ebaİf ••· Bia .. ..._ 
.. cinaid• akıllı~ dillp ... 
... b ..... buDlık ... ,. lılrcila •• 
deris. Tabimin ibtan üaeriDe, ilimi • 
niin her ,ddöaüminde ölmit Wr awı&-
kir için ,........_ " aani ... .,ı iv 
kopanmk tu1 oldutana inamcl .... 
defilia. Türk tarihiade ölümünü ,.Llö. 
aümii Wld ..... nia her SÜDÜlle iallbel 
eclenpekp .......... inaan...-.;.__ 
lama mat...UU tubmk için .... ıhıia 
ber sün bir Keneli aayfuı es· hn ... 
mnplir. 

Hayır, Wz .... da aynlmq laic Wr 
laymet aahillini 11D11tnmf deli&ll; Mle 
Ahmed Hatim silli _...... üıti sıl alw. 
delik "çatlak hafaalanmadu....,. .. 
lay uynbp sidemeder. Fakat Wa ..._ 
mamaauu clejil, anmuım bilmiJı•aa. 
Kırkıncı sün lolcma11 Yeya Mnlad .. 
lnuunuı aihi yalnız matem pipıeai 
içinde kalan meruime benzer ....... 
n muayyen aünlerde içimm s b.,, 
anmak aanıyoruz." 

ANKARA BiRASI Mevsimin en güzel 
temiz içkisidir 

ve 
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Kamutayda sevgi gösterileri yapıldı 
(Bap l. inci sayfada) 

retle izah etti: 
.. - Samsun aıtma mücadelesi me • ı 

kaza sıtma mücadele hekimliğine aynca 
yazılmış, binaenüeyb icra ve infaz cihe
tinden ilamın nnyeti budur. E1yevm bu 
cün dahi infaz edilmiş vaziyette değil • 

l rer imzalandı. 
Bu muahede ve mukavelelerin mlba

kere ve tanzimi esnasında iki taraf he
yetlerinin göstermif oldukları faaliyet murlarmdan Abdüssamet isminde bir 

vatandaş Çarpmba köylerinde lltma 

mOcadelesiyle mqgul iken dört yapn • 
daki bir çocuğa bir hab vermif. çocuk 
kiçük olduğu için, ihtimal daha kolay 
içsin diye, burnunu tıkımıt. yere yatır -
mıı ağzına bir bardak su dökmil§. Tab
let çocuğun bançeresine kaçarak ölümü
ne eebebiyet vermit· Kendisi bu filinden 
dolayı Çarpmba ağır cesa mahkemain· 
ce ccn kanununun 45.S inci maddeaine 
trıfikan ve fülde esbabı muhaffefe ıörü
lerek bir 9Clle yerine tem ay hal* mah· 
kibD edilmif- Bu zat tıbbı adli raporuna 
da iatinad ederek kendisinin bu itte bir 
batası olmadığım, muur olduğunu ve af
fedilmesi limngeldiğini iddia ederek 
Bılyük Meclise müracaat etmiı- Mazba
ta encümeni usulen adliye encümeninin 
mütalaasını aordu. Adliye encümeni de 
bldiaeyi tetkik etti.,. 

Bundan sonra B. Mümtaz Ökmen tıb· 
bı adlinin raporunu okudu ve bu bidi
aenin haddi zatında tehlikeli olduğunu, 
ölümü intaç edebileceğini, işte bir hata· 
yı adli mcvcud bulunmadığını, zira ba
kimin kanun yollarından girerek bu ne. 
ticeye vardığım tebarüz ettirdi ve: 

•• - Karar heyeti aliyelerinindir.,, 
Dedi. 

B. Mehmed Günqdofda'nan 
aöJeri 

Müteakiben B. Mehmet Günqdoğdu 
(Samsun) Sös alarak Samsun mındaka
sında doktorlann artma ile mücadele 
için nasıl kinin daağrttıklanru söyliyerek 
Çarpmbah olması dolayıaiyle bu itle 
alikadar olduğunu, Abdüuamedin 7 ae
nedenberi uhiye memuru olduğunu ve 
bütün doktorların takdirini kazanmış 
bulunduğunu, ölen çocuğun babasiyle 
lı:onuştuğıyıu ve babasının: 

.. - Ben ~uğumun ölümünden mü
teeairen mahkemeye müracaat ettim, 
bu adamın kabahati yoktur. 

Dediğini söyledi; ve Abdüaamedin 
aUedilmeaini büyük mecliain uluvvücena
bından dilediğini ilave etti. 

Bundan sonra diğer mebuslarımız da 
.az aldılar. ve nihayet Adliye Bakanı 

B. Şükr6 Saracoğlu da JU inhlan yaptı; 

B. Şiilrrii SGTacoflunan imlaları 
.. - Afb mevzuubablolan Abdiİ811.· 

med hakkındaki ilim 4-2-1936 da müd-
dei umumiliğe verilmi§tir. Müddeiumu· 
mllik bunu 7-2-936 tarihinde Bafra ka
.suma göndermif ve mahlır:€lmun bulu • 
narak hapte kon•ılmamru iatemit, on • 
dan Safrada bulunmadıtı cevabım ver • 
mifler. Bunun üzerine Samsun sıtma 

mücadele heyeti riyasetinden bulundu· 
tu mahallin öfrenilmeıi için teıebbilae 
girifilmif, bu teıebbüse 16-4-936 tari -
binde bir cevab alınımı; mahk6m eski 
bir memurdur, ya.s ortnmdayıs, sıla bir 
wuife takıl> ediyonu:, bunun infumm 
tebirioi rica etmİf. 

Sam.un mücadele reisinden vaki o • 
Jm bu rica üerine mesele tetkik edil • 
mit ve 1.10-936 ya kadar tecil edilmiı. 
yani infazı tehir edilmit- Bu müddet hi· 
tam bulunca yeniden araıtmbmt ve 
19-4-936 tarihinde Samsundan aorul • 
mUf, Samsundan alman cevabta. burada 
yoktur, kuanızdadır deruni,. Bunun Ü· 

zerine 10-4-936 da .zabrtaya derdest için 
ftrilmiı, zabıta da bunu bulamıyoruz 

cevabını venniı ve 31-5-936 tarihinde 
mahalli memuriyetinin bildirilmesi için 

dir. 
Bqkan Ar.ruhal Encümeninin ma.s • 

bataauu reye koydu. Ve mazbata kabul 
edildi. 

Bundan 10nra diğer bazı meseleler 
ezcümle İatanbul adliye binaamm yan.. 
muı üzerine tqkil olunan yenileme bil
rolannm kaldmlmuı baklandaki kanun 
llyihuı ile Rumeli demiryollan itJetme 
IÜAmlWDCSİDİn .siya ve hasar tumina -
tma müteallik birinci bab 29. 37, 42 ve 
Ddnc:i bab 20 inci maddelerindeki had
lerin tadiline dair kanun Jiyihur görü
fiilerek mubatalar aynen kabul edildi. 

Tiirlriye ile lran lll'aıntlalıi 
maluıoeleler 

Bundan eonra Türkiye - lran ara. 
unda imza edilmif olan muahede ve 
mukavelelerin taadilderine aid kanun 
Jiyihalarının müzakeresine geçilmiıtir. 

Bu münasebetle söz alan dlf ifler 
bakanı vekili B. Şükrü Saraçoğlu, bu 
muahede ve mukavelelerin müataceliyet
le müzakeresini istemiı ve bütün mec. 
liairı aık, sık ve sürekli alkışlariyle kar· 
ıılanaıı ıu beyanatta bulunmuttur : 

·•- Kardeı İran devleti ile aktet
miı olduğumuz 10 Adet mukavelenin 
kabul buyurulmaamı rica edeceğim. 

Uzun yıllardanberi İran devleti ile o. 
lan münuebatmıu iyi komtuluk, iyi 
doatluk, ve iyi kardqlik eaularma da
yanıyordu. Bilahare han devleti bü
tün varlığı ile ilmüfen, terakki ve tc.. 

ceddüd yolunu tuttu. Zaten aynı yolun 
ateşti yolcusu olan türk cumhuriyeti hü
kümeti ve vatandaşları lrandaki bu 
hamleyi ve feyizli hareketleri yakından 
ve muhabbetle takibe başladılar. Nihayet 
Şahinşah hazretlerinin memleketimize 
vaki olan kıymetli ziyaretleri iki dev
let miln.uebatımı.sa yepyeni bir aafba. 
nın ve genit bir ufkun açılmasına bais 
oldu. lıte bu yeni devrin icablanna 
uycun hukulct rabıtalan kurmak ve böy
lece iki devlet dostluğunu hukuki bai· 
larJa tanin etmek nruretini duyan ha
riciyeniz Şahinphm Ankara ve Türki
yeyi siyaretlerlnden aonra baaıl olan 
bUytlk Ye 'rilutli bava içinde bir an 
evvel kendine dUten nzifeyi ifa etmek. 
le milkeltef bir heyeti Tahrana gönder
di. 

Heyetimiz iki taraflı müzakereler

de mutad olan müşktllatla kartılaflll&• 

dı. Her iki heyet va.zifclerinin en iyi 

ifa ıeklini yekdiğerine mütekabilen yar
dımda aradı ve ara ura tesadüf edilen 
müıkülab da mU.zakeratı yakından ta
kib buyuran Şahinph hazretlerinin mü
dahaleleri bertaraf etti. 

Böylece : 
1 - Ticaret ve ıeyriaefain muahe -

desi. 
2 - Tranait anlapnaaı. 
3 - Gümrük faaliyetinin tan.simi 

mukavelenUMıi 

4 - Hudud emniyeti ve hudud ihti.. 
llflannın halli mukavelesi. 

5 - Baytari mukavelenamesi. 
6 - İadet mücrimin mukavelename

si. 
7 ~ Müzahareti adliye mukavelena

mesl. 
8 - Telefon ve telgraf anlaşması. 

9 - Havai ıeyrüaefer mukavelesi. 
10 - İkamet mukavelesi, birer bi-

w gayretleri sitayifle, Şabinp.b Haz. 
retlerinin alakalarını da şükranla yad· 
etmeyi vazife bilirim. Bu defa hukuki 
ballarla tanin edilmi§ olan İran ft 
Türk doatlup hakiki manaamı alm!f 
bulunuyor. Bu mukavelelerin kabu. 
lünil bilyilk meclisten rica ederken 
ild devlet reisi arasınaki şahli vo 11kı 
doatlup uycı ile selimlarım (Alkıt
lar). 

B. Halil Mentet'nin .özleri 
B. Şillrril Saraçoğlundan sonra kilr· 

lilye gelen B. Halil Menteşe de aynı su
retle ıllrqlarla ve tasvib sadllariyle kar· 
planan fU beyanatta bulunmuştur: 

.. _ tran ve Türkiye araundaki doat
bık, Hariciye Vekili vekili arkadaşımın 
da iaab ettikleri veçhile, iki büyük pf 
arumda bqlıyan büyük sevgi ve aamL 
miyetin, iki milletin bütün köylerine ka
dar yayılmuı ile aldığı bilyük inkişafla 
neticelenmİftir. Bence iki komşu mem
leketin aynı prensip esaslarını tatbik vç 
tahakkuk ettirmeğe baılamalannm ma -
naaı çok büyük ve çok geniştir. 

lran bi.simle bütün Asya Aleminin 
ortasında bir köprü va~ifesini görmek.. 
tedir. iki büyük şefin arasındaki u
mimiyet ve münuebetin büyüklüğü nis.. 
betinde inkil&p yolundaki bu yaklaşma 
ve bynapnaları, teokratik ve iıkolaa. 
tik bai;larla medeni savaşta hareket 
imklnım .kaybetmiş olan büyük bir ale
min rönesansıyle netice verecektir. 
Bence İran ve Türk da.tluğunun bil-
hassa inkillp esaslarında birleşişinin 

büyük ve poıil manası budur. Bu dost. 
hığun ıiyaal müeyyidesi enelcc iki 
hükilmet arasında yapılmrttır. Bugf!n 
de sivil ve ekonomik mUnasebatları 

tanzim edecek mukaveleler yapılımttır. 
Mukawlelerl dikkatle tetkik ediyoruz 
ve iki memleketin hakikaten bilyil.k bir 
samimiyetle ye yekdiğerinin mütekabil 
menfaatlerini yine bOyilk bir samimL 
yetle anlaylflarının neticeline vanyo. 
nu. Böyle büyük ve ileme pmil neti
ceyi baU olan bu dostluğu teyit ede. 
cck ıurette mukaveleler tanzim edip 
ıönderdiğinden dolayı hük&neti teb.. 
rik ederim. 

Sonra mukavelelerin tanziminde ıö
rillen dilrüatlük, mütekabil anlaflf .sib
niyetleri arasında bu müzakereleri idare 
ve tahakkuk ettiren Cemal Hüsnü arka
dqımızla arkadaşlarına da teıekkür et
meyi ve kendilerini tebrik eylemeli de 
bir vazife bilirim.., 

lran tl.vleti medüine, mit 
mecliainin aelcim 11e nmhabbctleri 

Bu beyanatı takiben iki memleket a
rasında aktcclilmit bulunan muahede ve 
mukavelelerin wdiklerinc ait kanun li
yilıalan okunarak kabul edilmiftir. Bu 
muahede ve mukavclelerin kabulü üse
rine General JUıun Sevüktekin, Gene
ral ~ Turun, Şükrü Koçak ve Ab -
dülhak Fırat tarafından verilmit olan ve 
hükümetimizle İran devlet Şebinphiıi 

aruında aktedilen mukavelelerin Kamu
tay tarafından kabulü üzerine lran dev
leti mecliaine türk mecliaiııin selim ve 
muhabbetlerinin riyuet makamınca bil.. 
dirilmesini teklif eden takrir ıürekli al. 
kışlar araıqnda okunarak kabul edilmiş
tir. 

Kamutay çarşamba günü toplanacak-
tır. 
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Kıymetli yazlları 

taklid edenler 
Kristof Kolombun Amerikayı 

keşfettiğine dair raporu 
fistokholmde çıkan Dagens Nyheterdenl 

Amerikan kütüphaneleri ve kolleksiyonculan kıymetli eser ve ve· 
sikalarm taklidlerini vücude getiren mahir sahtek!rlann dalına kur. 
bam olmaktadular. 

Sahtekarların cüret ve maharetleri öylesinedir ki bunlarla müca~ 
dele etmek için Amerikada en meşhur polis hafiyelerinden birinin 
idaresi altında hususi bir polis teşkilatı kurmak icab etmiştir. 

Bu teşkilat birleşik devletler F'ranklin'in ve diğer methur adamlaı.rı 
arazisindeki kütüphaneler ve mü- imzalarını ta,ıyan bir çok mektublaı; 
zelerle sıkı bir temas muhafaza ele ecçirildf. Bu mektublardan her bi .. 
etmektedir. ri vaktiyle olmut hakiki hldlselerdcn 

Bir kaç haf ta önce bu polis, bahsediyordu. Bu aahte mektubların 
çok zeki bir sahtekarı meydana fiatları ise ıo.ooo le 60.ooo dolar ara• 
çıkararak yakalamıştır. Bu hırsız, sında idi. 
iki sene zarfında, kendisi tarafın- Gene ayni polis hafiyesi, B. Bcrg· 
dan harikulade ustalıkla imal e- quist, birkaç sene evci, Tobia Nictora 
dilmiş olan meşhur Lincoln'e a\<l adında bir sahtekarı meydana çıkar .. 
mektublan satmak suretiyle bü- mıştı. Bu adam, rus kıratlık ba· 
yük bir servet temin etmişti. !etlerinin orkestra şefi Richard Drigo 

İlk cumhur reiıi Abraham Lincoln'e oldulunu iddia etmekte ve bizzat ıaJısi 
aid el yazıları ve bilhaua büyük ada- kıraluı kolleksiyonuna aid olduğum& 
mın henüa methur olmadığı zamanla- söylediği sözde kıymetli vesikaları ~ 
rına aid olanları Amerikada çok rağ- tekine berikine satmaktaydı. Bunlar a• 
bettedir. rasında Mozar, Hendel ve Wagner gi• 

Lincoln'in o zaman yazmıf oldufu bi maruf besteglrların el yazması no-
mektublardan bugüne intikal etmiş o- talar ve mektublar bulunuyordu. Nic• 

tora'nın bu tekilde dolandırdığı para. 
ların yeldmu sekiz yüz bin dolara va• 
rıyordu. 

lan pek nadir nüshalar büyük forma

da kiiıdlar üzerine yazılmıftır. Bu ki· 
ğıdlarda ü&ıd fabrikaaının .. Moinieı'es 

ıssı" ,eklindeki firmaaı okunmakta

dır. Bu kiiıdın kalitesi ve markası, 

miltehaaıslarca, mektubun balrilriliğine 

bir delil addediliyordu. Halbuki P-'li• 

tetkilltı, bu mektublardan büyük bir 

kısmının sahte olduklarını meydana çı

kanmttır. Yalnu: kiiıd o &amandan kal

madır. Fakat yuı, baftan apfı, çok 

mahirane bir tekilde taklid edilmittir• 
Amatlrlere pek yükaek fiatlarla U• 

tılan bu mektubların &milini bahsetti
ğimiz polis tetkilitmın tefi B. Bf'rg
quist meydana çıkarmaya mumfak ol
muttur. Sahtekar, nihayet suçunu ve 
mektub kiğıdlarını naaıl elde ettitini 
itiraf etmiştir: 

- Lincoln tarafından yazılmtş o
lan bakikt mektublarda klğıdın "Mol
niera 1851" tarihini tafıdıfmı ve bil· 
yUk kıtada olduğunu mOphade edin· 
ce, vaktiyle bu ayni klğıd fabrikası ta
rafmdan imal edilmit olan eski mulıa
ıebe defterlerini aramaya koyuldum. 
Bunlardan bir mikdar bularak aatm al
dan. Bu defterlerden bot kalmıt kA
lıdları kestim, onları istenilen kıtaya 
koydum. Klğıd samanla pek fazla aa
ranD!f değilse onu u milidarda kah
ve kar19trrılmı9 tuya batırarak sarar
tiyordum. Lincoln'un mürekkebini, ka
lem ucunu ve yazısını taklid etmek, 
benim için bir çocuk oyuncatıydi. 

Adamın gösterdiği bu ustalık kar
psında, B. Bergquist bu mektubların 
onun ilk yaptığı aahteklrhk olmadığı 
kanaatini edinmittir. 

Sahtekinn muhtelif tehirlerde 1&· 

hib oldulu ayn ayrı evlerde ytpılan a
rattırmalar neticeainde B e n j a m i n 

Mazinin ve halin en meJhur sahte• 

karları araaında Lucu iamindelri fransı. 

aa bir pref mevkii ayrılmak lizmıdır, 

Geçen asırda bu uhtelcir tam 27.00Q 

mektubu tak'id etmi9tir. Ve bilbaua 

Krlatof Kolomb'a ald mektublarm in~ 

Jinde husust bir ihtısaa kesbetmi9tl. 

Amerikada sivil harbler esnaamda 

UV&f meydanında yaralanıp ölen ge• 

neral Cabon'un Uaerinde kendi ~ 
na bulanmıt bir incil balunmuftll. Bu 

kitab generabn lı:mna ftrllmitti. Vo 

baJ ve aon sayfalarında generalin el 

yazısiyle satırlar ıa,ıyordu. Bu incilin 

hakikisi bupnc kadar Cakaon ailesi• 

Din ne.zcliııde kalmlftır. Fakat B. Bc:rı• 

quiıt fimdiye kadar ıeneral Cabon'a 

aidiyeti iddia edilen ondan fula hıcll 

meydana çılıann!Jtrr. 

Sahte el yazıları anlatmakla bitml• 

yecek kadar ıenit bir NhtekArhk fU• 

beaidir. 'Gerçi, bu 11bada, uhteürlann 
mahareti, buı kollebiyoacuların hu· 
dudsua böalüiü ytirinden çok kolay• 
lafmıttır. 

Meecli bir uaatör, Kriatof Koiom
bun lıpanya kıral ve kıraliçeslne Ame• 
rikayı lrctfettiiine dair verdiii bir ra
poru 75.000 dolara •tm almıftır. Bu 
Nhtekiı'laıdaki yiisaüslüiiiD dereceıi• 
ne bakımı ki, bunlardan biri, meflıur 
in&iw edibi Oakar Vayld'e aidiyetini 
iddüa ettiği bir mektubun muharririn 
el ya.zıama hiç de bensemcdii kcndi
ıine iabat edilince, soğuk kanlılıkla 

fU cevabı vermittir : 
- Ne yapalım, mektubu ya.zarken 

Oskan aarhOfDlUfo 

Tefrika No.46 

Şekspirden Hikayeler 

Ymcuıtar: ldary ve Charla La,.._ 
Nurettin ART AJJ 

muştu. Bunun üzerine mektubcla ne haberler 
bulunduğunu sordu. Bassanio, şu cevabı ver
di: 

- Şirin Portia, bu kağıdın üzerinde hoşa 
gitmiyecek bir kaç haber var. Size sevgimi 
ilk anlattığım zaman bütün servetimin da· 
marlanmda dolaşan kan olduğunu açıktan 
açığa söylemiştim. Fakat igin bundan da 
daha kötü olduğunu, borç içinde bulundu
ğumu söylemekliğim lazımdı. 

edelim; olup gitsin. Bassanio'nun yanlış bir ğızm bqma bir iş gelmesinden korlanuş• 
hareketi yüzünden bu sevgili dostun bir kı- başka bir vasıta ile Bauanio'nun aziz clo&4 

lına hati gelmeden bu parayı ödemek için tunun hayatDlI kurtannağı diişünmeğe bap 
tazım gelenin yirmi misli altın elinizde bu- lamıştı. 
lunacaktır. Bu kadar pahalıya satın alındı- Her ne kadar Buaanio'suna, bu hususta 

Çe11iıen: 

V enedikli tacir 
Portia, bunun doğru olup olmadığını Ne· 

risaa•dan sordu. Nerissa cevab verdi: 
- Madam, doğrudur, ejer muvafakat e

Clerseniz .... 
Portia, buna memnuniyetle muvafakat 

etmigti. Basaanio gayet boşnud bir eda ile 
Gratiano'ya dedi ki: 

- O halde bizim düğünümüz, sizin de ev
lenmenizle bir kat daha şereflenecek Grati
ano. 

Bütün bu sevgililerin saadeti, bu anda 

Antoniodan kederli haberler getiren bir ha· 

bercinin içeriye girmesiyle alt üst olmuştu. 

Bassino, mektubu okurken o kadar sa
rarnu ~tı ki Portia, sevgili dostlarından biri

sinin öiüm haberi olduğ-unu sanarak kork-

Bundan sonra Bassanio, kendisinin An· 
tonio' dan borç para istediğini, onwı da bu 
parayı, vaktinde ödemediği takdirde vücu
dundan bir okka et kesilmesine razı olan 
bir sened imzalayarak yahudi Shylock'dan 
aldığını anlattı ve Antonio'nun mektubun
dan şu satırları c. .udu: 

''Sevgili Bassanio. bütün gemilerim kay
boldu. Yahudiye olan borcumu ödeyemi-:;c:
ceğim için artık ya§amam imk.ansızlaşnıış
tır. Ölmeden önce seni görmek isterim. Sen 
keyfine bak; eğer bana karşı beslediğin sev
gi gelip beni görmen hususunda seni ikna 
etmiyorsa bu mektubu bir tarata bırak." 

Portia: 
- A7iz sevg-ilim, dedi, bütün işleri bal 

ğnuz için de sizi daha fazla seveceğim. ne yapmak lazım ise yapmaamı aöylemi§t~· • 
P ortia, Bassanio'ya daha hareketinden e- Onun da elinden geleni ardına bırakmıya~ 

vel evlenmeleri teklifinde bulunuyordu. cağına emindi. Fakat her hangi bir felik 
Bu suretle bütün parasını idare etmek hu- tin önceden önünü almak için kendisi de 
susunda kendisine vekalet verecekti. O gün kalkıp Venediğe gitmeye ve orada Antonio' 
evlendiler; ayni günde Gratiano da Nerissa yu müdafaa için söz söylemeğe karar verdi.ıı 
ile evlendi. Portia'nm Bellario isminde hukukçu bi 

Gratiano ile Bassanio evlenir evlen- akrabası vardı. Hemen oturup ona bir mek• 
mez, hemen Venediğe gittiler ve zavallı An- tuh yazarak davayı anlattı ve k:endiainin bıı 
tonio'yu orada hapiste buldular. hususta ne gibi tavsiye ve öğüdlerde bulu• 

Ödeme günü geçmiş olduğu için hain nacağmı eocdu. Mektubu götüren po8taeı ge 
yahudi, Antonio'nun teklif ettiği paravı ka- döndüğü zaman Bellario'nun cevablarmı da 
bul etmemif, muhakkak, vücududan hır ok- beraberinde getirmiıti. Hukukçu, bil mek., 
ka et koparmak hususunda ayak dire· tublarda ne türlü hareket etmek lizmı &el• 
rnişti. Bu korkunç işin Milan dükünün hu- diğini, sonra Portia'nm beraberinde nele• 
.zurunda yapılmuı kararlaştırılmıştı. Şim- bulundurması icab ettiğini bildiriyordu. 
di Antonio o günü bekliyordu. Portia, kendisini ve Neri•a'yı erkek kı .. 

Portia, kocasiyle ayrılırken ona güzel ve lığına soktu ve kendisi bir avukat elbises 
tatlı kelimeler söylemiş, geri dönerken ;:\Z iz giyerek Ncrissa'yı da katibi sdatiyle yanına 
arkadaşını da beraber getirmesini rica et- aldı. Derhal yola çıktaılar ve muhakeme 
mişti. Tek başına kaldığı zaman da adamca- günü Venediee vardılar. (Sen'? var) 
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Sümer bank idare meclisinin hazırladığı rapor 
(Bap 1 inci sayfada) 

yükselmi§tir. B'! vaziyet, :sermaye kud
reti az olan müesacselerin faaliyetten 
çekildiğini, 6Crmaye ve teknik kudre
ti yüksek olan müesseselerin tevessü 
ettiğini göstermektedir. Endüstri mü.. 
easeseler.i adedinin azalmuma mukabil 

yerli % 83,42, ecnebi% 16,58 ve 1935 
de yerli % 85,14, ecnebi '7o 14,86 ni&be
tinde bir hisse almıjtır. Bu nisbetler 
yerli .bammadde lehine bir inlc.ipf kay -
detmiştir. Yerli hammadde :iatihlikinin 
artıp bir taraftan köy iatihsalile milli en
düstri arumdaki emtia mübadelesinin 
i.nkiıaiım diğer bir tabirle iç piyasası • 
ırun ittisaım diğer taraftan memleket en
düstrisinin tedricen yabancı hammadde 
tibiiyetindcn kurtulmağa doğru ilerle -
diğini ifade etmektedir. 

~-- n .,....... nwz ................... t yan yün1ü fabrikaları) 1936 umum satıı 
Jan 1935 yılına göre %16,56 artmıştır. 
Umum satışlardan piyasaya olanfoı bir 
yıl evveline !kıyasen '1'o46,60 tezayüd 'et• 
aıİf, devlete olan &attflu C}o44.04 du~ 
müştür. 

Rapordan parçalar 
• Milli endütrüle daha Keniı milt4anla temerltiiz ltadi.ai, bil· 

ha.o bq ydlık enJiidri programının 'alıibinden 90llra nıiifahede 
eJilnıif olacaktır. 

• EnJüMriyel in!ıti,alın zarııri bir neticui ol«ralı memlekette entliiı· 
tritle ,alııan kolların mikdarı Ja artmalıtaılır. 

• Yerli ham matltlelerin yoğaltımınJa bari~ bir lalalılı görülmek
tedir 

müesseselerde vaki olan tet'eısillere 
misal olarak vaki olan sermaye enveı· 
tisaıanlanm ıu karakteristik bııkaç 
rakamla ifade edebiliriz. Müessesele
rin makine alat ve edevatının tahmi
ni kıymetlerinin hareketini gösteren 
cııdeks (1932 = 100) 1933 de 113,35 e, 
1934 de 121,!6 ya, 1935 de 125,36 ya 
çıkını~tır. Müessese binalarının .kı,yme
ti de aynı tezayüdü göstermektedir. 
lıfüesse5elerin kendi .malı olan binala. 
rm tahmini .kıymeti 1932 yılına kıya

ıen 1933 de % 25,44 artııu§tır. 

Eadüstri köylüye, köylü ıendiist
riye paur olduk~ ve bu kar~ılıklı 
münase~tler inlıiJaf ettilcfe bir ta. 
raitaa köylünün medeni seviyesi 
yükselecek, refahı artılcak. diğer 
uraltaa ınmi sanayide sermaye te

rakümü kolaylaşacaktır. 

• Milli fabrikalar mamallaindda liat len!lfiüine rağmen, lalnilta
lara -piyaMZdan vaki olan ıipariflain miktlan elıemiyetli ni.hdler
de "1'bruftır. 

• Pam111Ju labrilralarımaın satııları çolı mü.aUI bir hava içinJe de
vam etmiıtir. 

• 1936 da piya.aya ayak/tabı ıatııları bir yıl önceye wöre % 43 art
mııtır. 

• 1936 •onunda ıivil kundura fabrilıamı~ azami rtuwlunanla falqtığı 
halde 1937 yılına takriben 25 bin çiltlilt bir ıiparİf Jeoretmek 
mecburiyetinde kalmııtır. Müessese adedinin tenakusuna 

mukabil, müesseselerin be}'.gir J::uvveti, 
meJgul efbas mikdan ve imalatı gibi 
anasırında şu genişleme olmuıtur. 
(1932 = 100) ; 

.Meşgul 

Müessese Beygir eşhas 
Sene adedi kuvveti adedi {*] Imalfü 
1933 94,84 118,97 117,48 111,86 
1934 88,93 133,03 125,00 132,47 
1935 78,82 163,.26 147,5~ 

Bu rakamlar, memleketin endüstri
yel kuruluşunda temerküz şeklinde bir 
strüktür tahavvülüne doğru aşikar bir 
seyrin mevcudiyetini göstermektedir. 

Milli endüstriJe temerka:z. ltôcliıea 
Milli endüstride daha geniı mik

yuta temerküz hadisesi bilhassa bef 

yıllık endüstri programının tatbikin
den sonra müşahede edilmiJ olacaktır. 
Bq yıllık program mucibince, Banka
mız tarafından kurulmakta olan fahri. 
blar, memleket ihtiyacının pek mü· 
him bir kısmını bir hamlede karşılaya
bilecek mahiyette müesseselerdir. 

Beş yıllık programdaki bazı endi.is. 
tri şubeleri, milli endü5tri istihsclliniıı 
bünyesini de değiştirecek mahiyette 
dir. 

Endüstri müesseselerinin gayri safi 
istihsal kıymetleri son 4 sene zarfında 
ehemiyetli nisbetlerde artmıştır. İstihsal 
kıymeti endeksi (1932 = 100) 1933 de 
111,86 ya, 1934 de 132147 ye, 1935 de 
147 ,54 e çdmuştır. Gayri safi istihsal ra
kamJar.uu hammadde, iş ii<:reti ve işletme 
malzemesi kıymetlerini tarhetmek sure
tile safi istihsal kıymetlerine tahvil eder
sek milli endüstrinin safi istihsal kıyme
ti endeksi (1932 = 100) 1933 de 142,15, 
1934 de 177,98, 1935 de 184,04 olmuş -
tur. 1935 yılmda safi istınsal kıymetinio. 
az bir artış kaydedebilmesinin sebeb~ 
kısmen 1935 de hamınadde fıatlarile iş -
Jetme malzemesindeki kıymet tereffüü 

ile kabili izahtır. 
Son senelerde endüstri müessesele -

rinde say mnsmiriyetinin de arttığı gö -
riılmektedir. Net istihsalin beher amele 
ve ustabaşıya nisbetJe bulduğwnuz pro
düktivitesi (1932 = 100) 1933de127,0S 
1934 de 140,18, 1935 de 144,94 dür. :Bi· 
naenaleyh milli işin müsmiriyeti, 1935 
de 1932 yılma kıyasen% 44#94 gibi ehe

miyetli bir arttı bydt1mi§tir. 
II. - SOMER BANK ENDÜSTRİ· 

stNlN KONJUNKTUR VAZİYETİ: 

• Tam randımanla çalııtığı haltle •İpari,leri lrarıılamağa yetifemi -
yen lzmit kağıt ve karton labrika11na yeni te6iıat ilôve olunacak. 
fu·. 

• Sümer Bank, Karabük demir ve felik Fabrikaları Ja dahil olmak 
üz.ere 1939 bCl§larında bq yıllık programın derpİ§ ettiği miiJdetler 
i~inde kendi&ine mevdu vazile yi bO§Qrabilmek ümidindeJir. 

• 1936 yılında muhtelif ecnebi memleketlere yeniden 43 talebe 
gönderümiıtir. 

tan 52,15 kuruşa, İzmir piyasasında bi
rinci prese pamukları gene aynı tarih • 
ierde 43 kuru§tan 49,69 kurup çıkmıJ.
tır. 1936 ıııenesinde ilk defa piya.aya ar
rcdilcn Akala cinsi pamuklar, lıı:ınir pi

yasasında Tqrinievvelin illı: haftasında 

vasati olarak 47 kunıttan muamele ğör
müş iken .kanunuevvel nrfmda 5Z.5S 

ıturU§tan satıJmqtır. 

Pamuk f.iatlannın bu tercffüü, müba· 
yaa fıatlanmıu da müelSir obmq ve 
iabr:iblaımu :zaman zaman yübclı: fi

atJa pamuk iiftira etmiperdir-
c . Dai H lıMntlura endiütrimiz 

Hammadde piyasalarındaki. tereffil 
hareketi dui ve kundura fabri.kala.rımı
zı ebemiyetli derecelerde müteessir et • 
miştir. 

Memleketimizde .mahdud mikt.arda 

de tece11i etmiftir. Bu ilk sene zarfın· 
da edinilen tecrübelerle sabit olmuş· 

tur ki milli kağıd ve karton c.nditstri
sini geçikmeksirln .ham madde istihla
kini temin eden kuvvetli bir scllüloz 
fabrikas.iyle techiı: Ye bu yeni milli en· 
düstriye aynı ehemiyette olaa odunun 
da dahilden tedarikini tcmia etmekte 
.ıı:aruret vardır. 

Z - Mo.miıl p i~mı balnmrndan 

l'a.mrılJu fabrikalannın satııları 
Pamuktu fabrikalanmn:m Gtlfhırr 

~k müsaid bir hava içinde hareket <et
miştir. llk defa piyasa ile tema a gelen 
Kllyseri fabrikamız için 1936 yılı bir teq 
robe senesi olmuştur. Bu itibarla falr 
rika sipariJ üzerine değil, stok uzennc 
çahşınrJ ve stoktan satışlar yapmıştır. 
Fabrikamız bu sene bir taraftan buyük 
istihlak piyasa1annın toptnncıl~riyte teı 
ınasa gelmiş diğer taraftan satTŞlan bu· 
yük toptancılara inhisar ettirmemek ve 
memleket dahilinde geni' bir tevzı ya. 

pabilmek için Anadolunun ikinci el tuc• 
carlariyle de iş yapmak imkanlarım bul· 
muştur. Bilhassa bu ikinci imkan saye
sinde fabrikamız mamfilatını mürakabell 
fiatlarla köylere kadar yayan gruplar 
teşekkul etmiştir. 

Kayseri fabrikamız 1936 da dört milı 
yon liraya yakın bir satış yapmıştır. Bw 
nun %5.42 si devlete, %94,58 i piyasa. 
yadır. 

Piyasadaki vaziyeti seneden seneyo 
kuvvetlenmekte olan Bakırköy bez fab
rikamızın 1936 aatışlarmda ehcmiyetli 
bir artış vardır. Umumi satışları 1935 
yılına kıyasen %24,76 tezayüd etmi tir. 
Devlete olan satışları bir yıl öncesine 
kıyasen %34 düptıf, piyasaya olan sa
tışları %154 yükselmiştir. 

IWntluro .aUf/arı 
Deri ve JcııadıHa fa6Tilcala11mr .. 

•ın WDllllli atıf/arı içiode bilhnsa 
piyasaya .ayakkabı satııJuı 1,16 <la 
J93S yılına kıy•sen fo4J artmı~flr. 
1936 ~.aesiain .son ·~Jurnd• sivil 

hındur• labribnu~ .uaııU :randırıa4 

Ja falıp:D1Waa nğıaen 1131 yılıaat 
taJuiMa lS bia çilrlik llir sipariş 

deTreuud mecburi,etinde laılmı§ 

tır. Bu keyfiyet. sivil kuadııra i•b· 
rihmız i111§.latmda r'e piy.asa sa. 
tı§larımızda1ci illlcişafın i'Ok pyını 
~mnuniyet bir delildir. 

Kurulmakta olan Demir •e Çelik 
fabrikaları, Sellüloz ve Sun'ıi İpek fab
rikalariyle kurulacak olan diğer Kim. 
ya fabrikaları memleket endüstrisinde 
anorganik :istihsal şubelerinin hissesi
ni de bugünkünün kat kat fevkine çı
karmakla, milli endüstrinin moderıı 
teknik bar:mı takviye etmit o~r. 

E.nJü.triJe çal1§411 lıollar artıyor 
Endüstriyel inkif3fm .zaruri bir ne

ticesi olarak memJeJcette sanayide ç.alr
pn kolların mikdarı da artmaktadır. 

Tefviki Sanayi müeaseselerinde meş.. 
gul eşhas endeksi (1932 = 100) J93J 

.Mini eıtdüstrinin yukarda arzettiği
mir: strüktürel oluıu havası içinde Ban
kama idaresindeki fabrikaların ı 936 yı
lı konjunkturu gerek hammadde, gerek 

mamul piyasalan balmmndan aşağıdaki 

hın~iyttleri kaydetmi~tir. 

1 - Hammadde pİyasaln't bakımın· 
mm: 

1936 yılında gerek millt piyaaalarda. 
ccrck düoya piyaulannda "Miplwoıcle e
dilen şiddetli fiat te.cdfülerinin mamu • 
litımız maliyetlerine teairlcri endüstri 
ıubeledmize göre tehalüf etmift.i.r. B11 
itibarla bu tesirlerin iatihaa.J tubeluine 
göre tetkiki faideli olacaktır. 

ve kalitesi düşük vaketa ve &araciyelik 
deriden maada deri istihsal olunmadığı 

j~ Bey.koz Deri :ve Kundura Fabrika
lamnı.ıı:, köselelik, vidalalık, saraciyclik 
hatta vaketalık derilerini ithal etmek 
mecburiyetindedir. 

Kalitelerin düıülr olmuına raimea 
beT sene iç piynamdan ZS - ~ bin adet 
deri ıni.ibllyaa edilmekte idi. Halbuki b• 
KDe eu mühim deri piymlan olan Kay-
seri'de az hayvan kesilmiş ve aynı .za
manda Almanya geçe.o 8CDCfe byasea 
1936 da daha fazla deri mlibayaa etmiı
tir. Binnetice fabrikalarımız 2 - 3 biıı 
yerli deri De iktifa etmek mecburiyetin

de kabmıt!T. 

Ham madcle piylılllllannda müş8lhe
de edilen tereffü hare~tlerinin mamUI 
madde piyasal11nnda da bir yükselme 
harel«ti 'tevlit etmemesine imkin yok· 
tu. Haın madde unsurunun kıymct~e 

tereHüü bir kısım milli !abrikatann, 
piyasanın imtisas, kabiliyetinin hudud. 
lan dahilinde mamül fiatlannı cürlce 
yüksel~ se•ketm1Jtir. Buna muka. 
bil Sümer Bankm bir kmm yeni fab
rikalan telrarrüt' ctmi§ fiatlara daima 

riayetkar kalmak fiannı muhafaza et• 

miş, diğer taraf tan bazı fabrikalarımız 
Ye bu meyanda pnnlklu fabrikalariyle 
Beykoz deri ve kundura fabrikaları ba· 
•• .et1fhırmda ,ayam dikkat fiat tenzi
!itı yapalbilmiflerdir. Millt fabrikalar ma-
miillerindeki fiat tereffüüne rağmen, 

fabrikalua piyasadan vaki otan siparif
lerin mıxtan ehemiyetli nisbetlerde art
m11tır. "MeseU 1936 yılı zarfında Feshaııe 
ve Hereke fabrikalarımıza piyasadan 
1.292.000 metrelik sipariş vrilmiştir, 

Halbuki J93S aipari..§leri bu miktardan 
Z70 bin metre noksandı. Esasen 1936 yı· 

Kundura fabrikanu.ı ıg35 da ilk defa 
oW-ak yerli mallar paurlarunız hııricinı 

de huallli maiazalara aatıı yapmaga 
batlam•ftır. Bilhaw J!)37 den itibarel\ 
latanbulua ve difu büyük 9elairlcrin 
:mühua baadara mafuajari,1'1e temasa 
ceJiaerek fabrilıılımu kunduralar.uun 
.memleket dahiliDde ı.u.u.r ell~r tara. 
fıadan c1a mra.üaii tıemiae çal.rf&cak
tır. 

de 117 ,48, 1934 de 125,00 olmuştur. Bef 
yıllık program mucibince filen kurul
muş veya hali tesiste bulunan [*J 
fabrikaJarda salışan veya çalışacak a
mele mikdan da mevcuda ilave edilince 
Türkiyede endüstride _çalışan if,Çİ mik
darı 1938 sonunda 1932 ıeuesine naza
ran 3: 46,42 artacaktı;. Amele mikda
rının artışma muvazi olarak iş ücret
leri ~u dikkate şayan seyri kaydetmiş
tir. Bütün amele ve ustabaşıların üe
retleri endeksi (1932 = 100) 1933 de 
105,44 1934 de 127,19 ve 1935 de 124,6G 
olmuştur. Ancak beher amele ve usta
başıya düşen ücret mikdarı 1932 den 
sonra amele mikdarrnın artışiyle mü
tenasiben tezayüd etmemiştir. "Bunun se
bebini yeni iltihak etmiş olan1arın öğ
tenmif işçi ve usta olmaktan ~i~a~ 
kalifiye olmayan düşkün ücretlı ışçı.. 
terden terekküb etmesiyle izah etmek 

icab eder. 
Ham madde iıtihliıki 

• tihlaki Müesseselerin bam madde ıs 
ıu hareketi kaydetmiştir. (19J2=l~O) 

Yerli Ecnebi 

1933 101,66 89.05 
1934 118,41 102,03 
1935 140,27 106,16 

Umum hammadde istihlakinde yerli 

hammeddelerin aro,t, yabancı hammad
delerin art!Jmdan daha seri olmuştur. 

a - Yünlü endü•trimi:z. 

NilU pi,,_alarda deri tedariki müt • 
külia çekilmit oWap gibi düap piya
aalarında da aynı müfkülata maruc ka -

lmda rirat m a h • u 1 l e r i n sa. 
nai mahsullere karft almı kud
Rti ebn:ıiyedi bir tercffii kaydettiğin-

1936 da yerli yapak piyasalarında e
hemiyetli fiat tereffüleri kaydedilmiştir. 
193' yılıaın bafında adi Aoadolo yapa
&ılan, kilosu İatanbul piyasasında aaml 
42 1/ 2 ve v a a a t i 40 1/2 .ku

ru§ iken ııcne sonunda vasati 65 
kurlJltan muamele g15rmiiştür. Gene 
Rumeli yapağdan sene başında azami 55, 
vaaad 53 l/Z iunıt ikaı •ene aonuada 
BS .kurup kadar fuJamııtır. Bu fiat te
reffüüne muvazi olarak bir kilo u.miz 
yapağın fabrikalarımız ambarlarına ma
liyeti, 1936 başında Anadolu yapağı• 

için 90 - 9S Rumeli yapağısı için 1 l O -
ı 15 kuru~ ilttn sene sonunda Anadolu 
yapağnıı için 130, Rumeli yapağısı içiıı 
145 kuruşa yübclm.İftir. 

.lınnuJtlr. f" !1""'" h Bu müpkülat hem ıat tere uu, e.ıL 

den mamül piyasalarının imt..iaaa kabi • 
liyeti de &eni.§lemi§ti.r. Baaıkamız tara. 
fından köylünün eau ielir menbaı o-

Piyas.ada fiat tereffüii dolayıai.le A
nadolu ve Trakyadan müvaridat artmq 
olduğundan fabrikalannuz hammadde 
bulmakta müşkülat çekmemiştir. 

Yün liatları 
Yerli piyasalarda olduğu gibi dünya 

piyualamıda da yün fi.atlan şiddetli te
reffüler göstermiıtir. Meaela Fransada 
Roubaix piyasasında 2-1-936 da Tops 
Roubaix Warn llO yünü, 24,5 frank iken 
1936 yılııun son gününde 39,5 franga 
fırlamıştır. Bradford piyasada aynı ta· 
rih)erdc 50,• iplik (2/ 4 O), 58 peni iken 

71 peniye SJlt.nııştır • 

de ham madde fıkdanı şeklinde tecelli 
etmişrir. Deri fiattarı 1936 da bir sene 

~eline lnyueıı "30 hattS %40 nisbe
tinde yük.elmiftir. Fabrikalarnnn i
amlitına muvafdı: deri müblyaaama ınu
aait olan piyasalar fÜDdiki halde şimali 
Amerika ile şimali Avrupa piyas:d:ırı· 
dır. ŞimaJi Avrupa piyasalarından mii. 
bayaat, ancak kliringin Türkiye lehine 
olduğu zamanlar kabi1 olmakta ve mah
dud miktarlara inhisar etmektedir. Tek
lif edilen :füıtlır ı.e, yülrsektfr. Bu iti· 
barla istenilen nuktar ve evsafta deri, 
serbest döviz tediyesi cari olazı §İmali 
Amf"rik":l piyasalarından ba~La piyasa
lardJn ~eJarik o!unam:ıma1 tadır. Hal· 
buki şimalt Amerika derileri, randman 
itibariyle cenubf Amerikanın iyi deri
lerine kıyasen ~o20 aşağı olmasına rag. 
men fiat itibariyle bu derilerden daha 
yüksektir. Cenubi Amerikadan deri mü
bayaa edilmemesi yüzünden, fabrikala· 
nmızm mübayaa fiatlan %30 yüksel-

mi,tir. 

lan zirai mahsullerle. en fazla iatihlik 
ettifi sınat mamılllerio fiatları üzerin· 
den yapılan bir hesaba &öre 1936 yılın
da zirai mahsullerin aınai mamOllere 
karşı alım kabiliyeti, 1935 yılına kıyasen 
<}O 13,57 artmıştır. Binaenaleyh bu artı,1 
sayesinde bir kısım fabrikalarda ma· 
mUJ fiatlarında tatbik edilen cüd ilive· 
lerin satışlara tesiri olmamıştır. Aşa· 

ğıda da zikrettiğimiz gibi, aıtıflarımı
.zın artışı, mamCıJ fiat.Iarındaki tereffüe 
rağmen piyasaların imtisas kudretinin 
yükselmiş olduğunu göstermektedir. 

Faôrüıalann .enelilı aalıf 
harcltdlai 

Banbnuz idaresindeki fabrikala· 
rın umum satıılan 1936 da bir yıl errc
le kıyasen % 40,62 artmıştır. Piyasaya 
olan satışlarımız %178.SS teuyüd et
mif, devlete olan •tJflarımız ~42,32 
düpuıtlir. Fabrikalarımız sa~lannın 
senelik hareketini &f&fıdaki cechelde 

takıö mümkündür. ~ 

o.,.; .. -.ı. 
Deri •e köaale eııdüstriai mende• 

kette dikkate dcjcr bir yeni aafhaya 
~irmektcdir. Dericilik memlekctiauz.. 
de ötedeııberi tecllÜ• etmiı bir amr 
aanat fubeai idi ve ıon asır zarfında 

baricl' rabbet teairiyle inhitat dmiı 
ve ancak Juaım ıknan ve memleketin 
muhtelif yerlcrincle mahalli ihtiyaçla• 
rı kartılayaalı: vilutte yapmakta de. 
vam etmif ti. Umuııll harpten sonra 
memleket dahilinde hayvan mevcudu .. 
nun azalmu.ı ve lbari,ten alınan deri· 
lerin if)en~inin ise .hemen he.men 
lstanbula inhisar ebne&İ dolayiaiyU 
dahilde dericilik kuvvetten duşmuı bit 
halde bulunuyordu. Esasen İstanbul 
tabakhaneleri, yalnız lstanbulun degil 
bütun memleketin ihtiyacına ecvab veı 
rccek vllsatte bulunduğundan bir müd~ 
det Anadolu piyasası, ihtiyacının umu .. 
miyete yakm bir kısmını lstanbul'dn 
imal edilen deri ve köselelerle .atmin 
etmekte idi. 

Son senelerde memleket dahılınde. 
de dericilik yeniden inkişafa başlamış. 
tu;, Bugun Antep, Trabzon, Harput, 
Adana,, Kastamonu, Bursa gibi yeı lcrdf 
eıki tabakhaneler iıılih edildif i gibf 
yeniden modern teıisatlı tabakhaneler 
de kurulmuştur. İzmir ise buyuk fab
rikalariyle lstanbula kuvvetle ralrabe• 
edecek bir menie gelmi~tir. 

B L-bil L--"'ddelerde bir tena
aa.a mu- ~ t ·1ı1ak 

kus müşahede olunmaktadır. atı 
edilen hammaddenin kıymet yekılnun
m Hl32 de yerli ba.mJDaddeler % S!,26, 

ecnebi hammaddeler % 18,74, 1933 : 
yerli% 83,19, ecnebi 'le 16•81• 

1954 

Bufiat tettffülcri dış piyaaadaıı vaki 
olan ham ve yan mamfil madde .mübaya
alacımızın maliyetini de chcıniyetli nis • 
bederde yükseltmiftir. 

J • I z.mit lrôğıt ve l.arton I ahrüuuı 
1936 da ilk İ§ yılım geçirmiş olan 

bu fabribmu: bam madde tedarikinde 
brfılaftığı muhtelif müpülitı iktiham 
ederek ppnı memnuniyet bir faaliyet 

göstermiftir. 

Bir sene evveline 
kıyasen mutlak 
ldetlerin yüzde 

Bu yeni inkipfın neticesi olarak 
İstanbul fabrikalarının piyasaları aa 
raJmıf bulunmaktadır. Bun1ardan ba .. 
zıtarı kösele imalltına nihayet vcrmif. 
ve yalnız vidala ft aaraciye nevile4 
rinde çalıJDUlğa başlamıttır. Bu.ıları 
ise, ancak fabrilı:alarınm faaliyetini 
idame edebilecek vtıs'atte çıahfmalrta 

n hattı ara sıra faaliyetlerini tatil 
etmektedir. -~ - - •• •• Jü wü 1934 

{*] lstat.İlıtık umuın mudur ·~darını 
yılına kadar meşgul eşh~sın .::: yerine 
verirke~, 1 ~~s .. d~ meş~ . eeşbaşlamıftır 
yalnız ıf gununu ver~ g k güçleştir· 
ki, bu usul mukayeseyı pe 

me1· ' •dir. d " sanayii üzerin· 
' imya ve ken ır • 

im ' ·a oldueun· •e 1 i' :- t y: . • . 
• ılmcmıştır. 

\.. 

b - Pamukla entlüdrimiz 
1936 da yün piyasası gibi pamuk pi

yasasında da ehemiyetli fiat tereffüleri 
kaydedilmiftir. Adana bonasında 1936 
9e11esi kinunusanisinde birinci iane pa
muğu vasati 40,1 S kuruıtan muamele 
gördüğü halde sene sonunda kanunuev
velde 46,48 kuruştan satılmıştır. Piyasa 
parlağı kanunusanide 35,91 kuruş iken 
kanunuevvelde 39,67 kuruşa Klevland 
pamukları aynı tarihlerde 41,74 kuruş-

Bu mü~ülat, bir taraftan odun •e seL 
lüloz tedarikinde bilhassa mubayaa iın
kinlarnıın buı prtlarla mukayyet lbu
Junmasmda ve diğer taraftan dünyada 
BCllüloz ietihlakinin bütün talnninleri 

tecavüz eden bir mikyasta artması ve 
dolayısiyle odun ve selluloz fiat1arın
da miışahede edilen tereffüller şeklin-

Sene 
1930 
1931 
1932 
1933 

1929 = 100 
115,12 
105,25 
105,04 
127,70 

tahanülfi 
+ 15,12 
- 8,58 

- 0,20 
21,58 

1934 182,53 +42,93 
1935 206,00 + 12,86 
1936 289,68 t- 40.62 

Fabrikalarımızm ayn ayn satışları 
şu hareketi kaydetmiştir : Yünlü fnbri· 
kalarımızın (Ilereke, Fcshane ve Bun-

Evvelce üç ıll dort m:lyon liralılC 
satı yapan 1stanbu. dmrıl,.rl, gerek 
dah.ildeki nıı, b t g"re~ ham madde 

:t n dolayı dık-



kate değer bir kriz geçırmektedir. 
Deri ve kundura fabrikalarım .,.ın 

1936 da umum satışları, 1935 yılına kı
yasen düşüktür. Umum satışların su
kut nisbeti % 47,59 u bulmuştur. Pi
yasaya olan aatışlar bir yıl e-."Veline kı. 

yasen % 43,16 artmış, Devlete olan 
satışlar ise % 57,75 düşmüştür. 

lzmit kağıt fabrikası büyütülüyor 
Memleketin yarı yarıya kağıd ihti

yacını karşılayan İzmit kağıd ve Kar. 
ton fabrikası, halen tam randımanla ça. 
hşmakta ve zaman zaman kendisine 
vaki talepleri is'af edememektedir. 

Bu vaziyeti mülahaza eden Banka. 
mız, mevcud fabrika binaları danilin. 
de bazı munzam tesisatla fabrikanın 

istihsal kapasitesini, % 25 mikyasında 
arttırmağa imkan verecek tesisat ila
vesine karar vermiştir. Bu munzam 
tesisatı da sipariş etmiştir. 1937 ya. 
zında fabrikamız, imal kapasitesini 
arttırmış olarak çalışacaktır. 

Yukarıdaki tahlilden görülüyor ki, 
deri ve kundura fabrikalarımızın satış
ları müstesna olmak üzere diğer bü
tün fabrikalarımız satışlarından ehem. 
miyetli bir artış mevcuddur. 

III - BEŞ YILLIK PROGRA. 
MIN TATBİKATI : 

Programın tatbikatından olarak 1936 
yılı Mayısında işlemeğe başlamış olan 
İzmit kağıt ve karton fabrikasının res
mi küşadı Teşrinievvel 1936 da yapıl
mış ve resmi küşadı müteakip ayni 
günde yine İzmitte ayni hacimde 
ikinci bir kağıt fabrikasiyle bir sellü. 
loz fabrikasının temelleri atılmıştır. 

Ayrıca fabrikanın iskelesinin inşaatı 

memur evleri, su alma ve temizleme te. 
sisatr ikmal edilmiştir. 

Programın üçüncü dokuma fabri
kası olan Ereğli bez fabrikası 1936 yı. 
1r zarfında işlemeğe baflamıştır. Fahri. 
ka ana kuvvei muliarike santralı ikmal 
edilinceye kadar bir müddet muvakkat 
bir kuvvei muharrike santralı ile çalı
şarak Kayseri fabrikasiyle birlikte 
1936 yılı zarfında piyasaya külliyetli 
mikdarda iplik arzetmiştir. Fabrika ha. 
len normal bir faaliyet devresine gir. 
miş bulunmaktadır1 Ayrıca İvriz su 
tesisatının etüdleri ikmal edilerek in
şaata başlamak ünre icabeden hazır. 

hklar yapılmışıtr. 

Bu fabrikanın imalat programında
ki hususiyetler bakımından emin bir 
istikbal vadetmesi ve bu mülahazaya 
müstenid olarak da ilk projelerinden
beri kolay ve rasıoncl bir tevsiin ted. 
birleri unutulm~ş olması dolayisiY,le 
Bankamız, fabrikanın tevsiine karar 
vermiş ve Hizım ge1en tesisatı da sipa. 
riş etmiştir. Önümüzdeki ayJar zarfın
da bu munzam tesisat da ikmal edil. 
miş ve fabrikanın· bugünkü kapasit.ai 
arttµ-rlmış olacakt,ıt. 

inşaatı ilerliyen fabrikalar 
1935 yılında tep>elleri atılmış olan 

Gemlik. sun'i İpek, Bursa Merinos, Na. 
zilli basma fabrikal~mın inşaatı 1936 
yıh zarfında ehemmiyetli derecede 
ilerlemiştir. Bursada Merinos fabrika
sının, esas fabrika, kantin ve müdüri. 
yet binaları inşaatı tamamlanmıştır. 

Kuvvei muharrike atölye, ambarlar in. 
patı ilerlemektedir. Fabrikada maki
ne montajına başlanmışıtr. Fabrikanın 
su ihtiyacı, fabrika sahasında açılan 

arteziyenlerle temın edilmiştir. Fahri. 
kanın iltisak hattı dp. ikmal olunmuş. 
tur. 

Gemlik sun'i ipe)< fabrikasının, in
,aatı da esas itibariyle bitmiş ve te
sisatın montajına başlanmışıtr. Su isa. 
le ve kaptaj tesisatı ikmal edilmiştir. 

Nazilli basma fabrikasının fabrika 
binalarını teşkil eden iplik, dokuma
hane, basmahane, tamirhane santral, su 
istasyonu ve müt~~rrik inşaat monta. 
jın başlayabilmesini t.emin edecek şe. 
kilde tamamlanmı1tır. Fabrikaya üç ki
lometrelik iltisak hattı inşa edilmiştir. 
Ayrıca memur. evleri, kantin anbar. 
lar inşaatı da bitmiJtir. Bu üç yeni 
fabrikamız 1937 senesi ortalarında iş.. 
)etmeye açılmış olacaktır • 

Beşinci pamuklu.. fabrikası olarak 
Malatya'da Türkiye İş ve Ziraat Ban
blariyle biliştirak k'urulacak olan pa. 
muklu fabrikasının makine ve tesL • aatı sipariş edilmiş, revir, kantin, mü-
düriyet ve memurlar evlerinden mü. 
rekkep birinci kımn Jnşaatı ihale olun
pıuştur. Fakat kışın fiddeti yüzün. 
den henüz inşaata baflanamamıştır. 

Karabük demir ue ~elik fabrikaları 
Be§ senelik endüstri progra. 

mımn 180 ila 210 bin tonluk sene
lik istihsal kapasitesiyle en mühim 

cüz'itamınr teşkil eden Karabük De. 
mir ve Çelik fabrikalarrnrn tesisi 

için lngiliz firmalarından H. A. 
Brassert Ltd. Co. ile ı. 12. 1936 ta. 
rihinde aktedilen mukavele muci
bince firma, mukavele tarihinden 
itibaren en geç 2 buçuk sene son. 
ra fabrikaların heyeti ummııiyesini 
işlemeye müheyya bir halde kur. 
mağr deruhde etmiştir. 

Kimya endüstrisi ue muhtelif İfler 
Beş yıllık program mucibince kuru

lacak kimya endüstrisi üzerindeki tet • 
kikler ilerlemiştir. 1937 senesi zarfında 
bu mevzu etrafında da nihai bir karara 
varmış bulunacağız. Gene program ica
bı tesisi mukarrer Porselen fabrikası da 
aynı safhadadır. Kendir sanayiinde ilk 
merhale olmak üzere şimdilik ayn ayrı 
iki nuntakada birer ihzar fabrikasının 

kurulmasile iktifa edilmesi tekarrür et
tirilmiştir. Yukarda verilen izahtan da 
anlaşılacağı gibi kimya, kendir ihzar ve 

porselen fabrikaları hariç olmak üzere 
bankamız programın tatbikine başlan -
dığmdan 1936 senesi sonuna kadar geç
miş olan 2,5 senelik bir devrede prog -
rama dahil olan büyük teşebbüslerin bir 
kısmını kurarak işletmeğe başlatmış, di
ğer bir kısmının inşaat ve tesisatile işti. 
gal etmiş ve üçüncü kısmının da ihalesi
ni yapmıştır. Faaliyetinin bu seyr:Oe na
zaran bankamız demir ve çelik fabrika
ları da dahil olmak üzere 1939 senesi 
iptidalarında beş yıllık programın der -
pi~ ettiği müddetler zarfında kendisine 
mevdu vazifeyi başarabilmek ümidinde
dir. 

Memurlar için paımyon kasası 
Bankamız işlerinin mevdu vazifeler 

icabı olarak, süratle genişlemesi, teşkila
tnruzın ihtiyaçlara cevab verecek mik • 
yasta büyıimesini ve dolayısiyle banka
mıza ve müesseselerimize devamlı su _ 
rette yeni elemanlar alınmasını istilzam 
etmektedir. Bu elemanların intihabında 
daima hassasiyeti Jiar edinen ba.11camı~ 
bünyesine iltihak eden bu unsurların 
vazifelerine ve müeaaeseye bağlarını 
takviye etmek ve bu suretle onlann meş
guliyet sahalarında birer mütehassıs o
larak yetişmelerini de imkan altına al -
mak ve nihayet memleketin hayati bir 
davasında vazife ve rol deruhte eden bu 
elemanlarına endişesiz ve emin bir istik
bal hazırlamak mülahazalarile bir pan -
siyon kasası tesisinde faide görmüş ve 
tesisin vücud bulması için lazımgelen 
tedbirleri almıştır. 

Bundan başka bankamız işe ve mem
lekete eleman yetiştirmek hususundaki 
vazifelerine. de devam ederek 1936 yı. 
Iınaa da muhtelif ecnebi memleketle. 
re yeniden 10 talebe göndermiştir. Ka
rabük demir ve çelik fabrikaları · için 
1937 de İngiltereye lüzumu kadar staj. 
rer talebe gönderilmesi tekarrür etmiş.. 
tir. 

Bankamız ayrıca 1937 senesinde İs -
tanbulda açacağı bir kursla bankanın 

müessesatmda çalışan asli veya stajyer 
memurların nazari ve ameli bilgilerinin 
tezyidine çalışılacaktır. 

IV. - BİLANÇONUN TAHLİLİ: 

Huzurunuza sunulan bilançomuz, 
müessesenin kesif bir inşa devresine has 
faaliyetinin karakteristik bir veai.kasıdır. 
Bu hususiyet bilhassa bilançonun aktif 
kısmının (fabrikalara tahsis olunan ser
maye) ve (yeni tesisler) pozisyonların
da tam bir vuzuh ile tebarüz etmekte • 
dir. 

31 birinci kanun 1936 tarihinde ban
kamızın kurulmuş ve işlemeye başlamıt 
fabrikalarına tahsis etmİ§ olduğu serma· 
ye yekunu: 

22.872.714.82 liraya 
Tesis halinde bulunanlara yatırdığı 

sermaye ise : 

7.636.430,64 liraya baliğ olmuıtur. 
Bu rakamların bir .sene evvelki bi • 

lançomuzun mütenazır rakamlarile mu
kayesesi, bankamızın 1936 senesi zarfın.. 
da onbir milyon liraya yalan bir hacim
de inşa ve tesis işi bqarmış olduğunu 
ifade etmektedir. 

Bu inşa faaliyeti, büyük mikyasta 
hazinenin bankamıza vaki devamlı ve 
kuvvetli müzaharetile tahakkuk ettiril
mit olmakla beraber, inıaatın vüaat ve 
sürati bankamızı bazı malı kombinezon
lara sevketmiştir. Bu mali kombinezon· 
lar, mahiyetleri itibarile, dalına banka
mıza açılmıt kısa vadeli muvakkat kre• 
diler şeklinde tecell ietmekle beraber, 
mikdarlarırun zaman zaman ehemiyet 
iktisab etmesi yüzünden bankamıza, kir 
ve zarar hesabımızın alakadar faslında 

da görüleceği gibi, p.yaru dikkat bir fa
iz külfeti tahmil etmiı bulunmaktadır. 
Bankamız, mütenevvi taahhüdatı muva
cehesinde daiına likiditesini muhafaza et. 
mietir. 

ULUS 
lıtirakler fa..lındaki artq 

Bilançomuzun aktif kısmındaki işti- ı 
rakler faslı, iştiraklerimizde vaki bazı ta
havvüller do:ayısiyle, ezcümle Keçibor- , 
lu kükürtleri türk anonim şirketindeki 

145 bin liralık hissemiz~n Eti Banka dev
ri neticesinde iştiraklerimizden tenzili, 
buna mukabil Isparta iplik fabrikasında-
ki iştirak hissemizin 125 bin liralık bir 
fazlalık ile 225 bin liraya yükselmesi, 
Maiatya bez ve iplik fabrikasındaki his
st'İ iştirakimize mahsuben mezkur şir • 
Kete 249.250 lira tediye ed;Jmiş bulun
ması, Güven Sigorta şirketindeki hissei 
iştira!cimizi teşkil eden 136.642.5 lira • 
r.ın iştiraklerimize int:kali ve kireçlik kö
mıir madenlerinde de l 5.000,- liralık 

bir hissei iştirak tesi3i neticesinde bu po
::iı;yc.n b ·r sene evveline k ı y a • 
sen 362.892,50 liralık bir tezayüd ikti • 
sab etmiştir. 

B:t.:;, çoc..'ohi pas~f pozisyonlar 
Bi:Jnço nuzun p::ısif pozisyonları ara

sm.:a :t;a ta:ısüac.ud.ı b:r sene evvelki 
rakamlara nazaran ancak 9.000,- lira 
raddesinJe b"r tezay:.id gSstcrmesi sebe· 
bi, şimd;ye kad::ır ban'·amızın doğrudan 
doğruya iclaresi altında bulunan Ba:Gr· 
ki;y Bez ve Beykoz Deri ve Kundura 
fabril:alaunın 2262 numaralı kanunun 
11 nci maddesi hükmü icabı 1936 senesi 
zarfında anonim şirketler haline ifrağ e· 
oilmt:leri n~ticesinde bu iki fabrikaya mü. 
terettip amortismanların umumi itfa tah
aisatınuan tefrik edilerek mezkur şirket
lere red ve iadesinden mütevellittir. 
Diğer pasif pozisyonlar arasında mev

duata taalluk edenlerin mahdut bir te
mevvüç göstermiş olmasını, bankamı -
zın endüstriyel karakteri itibarile kısa 
vadeli mevduat kabulünde ihtiyatkar bu
lunmasına ve uzun vadeli krediler piya -
sasının ise henüz kafi bir inkişaf gös -
termemiş olmasına atfetmek icab eder. 
rıtlır pasif pozisyonlarda normal iş icab
lan hC'ricinde şayanı dikkat bir temev -
vüç ve tıthavvül kaydedilmemiştir. 

Sıvas - Malatya 
hattı bağlandı 

(Başı ı inci sayfada) 
Akgeyik, Akçcşehir, istasyonlarıdır. 

Kangal kaza merkezinin hududu da
halinde bulunan Çetinkaya mevkiine 
nakli çok ihtimal dahilindedir. Şimdiden 
Çetinkaya istasyonunda kendi kendine 
bir şehir hayatı başlamış bulunmaktadır. 

Bütün rayları bağlanmış olan Çetin. 
kaya - Malatya iltisak hattının ikinci ba
last ferşi ve tanzimi işleri bitirildikten 
nihayet biray sonra büyük bir törenle 
işletmeğe açılacaktır. 

Bu iltisak hattının cenuba doğru 

İstanbul, Konya, Malatya ve Diyarbe
kir hattına iltisak etmiş olmasiyle Di
yarbekir'den Malatya, Çetinkaya, Sı· 

vas, Ankara İstanbul istikametinde yol 
200 kilometre kısaltılmış bulunmakta
dı:. 

Bunun gerek askeri ve gerek iktı

sadi bakımdan büyük bir kıymet ve e

hemiycti ••ardır. 

Bu hat ayrıca yeni yapılacak Cizre -

Irak hattına da bir başlangıçtır. Diğer 

taraftan Sıvas - Erzurum hattı üzerin

de de inşaata devam olunmaktadır. Sı

vast'an 177 kilometre uzakta bulunan 

Divrik merkezine kadar inşaat tamam
lanmış gibidir. Ray döşenmeğe başlan· 
mıştır. Eyh11 nihayetinden evel Divrik
te lokomotif düdüğünün öteceği tah
min olunmaktadır. Erzincana kadar o
lan kısımda da hummalı bir faaliyet 
vardır. 

Bugün Malatya - Sıvas iltisak hat
tının birleşmesi münasebetiyle yapılan 
törende halk, büyük kurtarıcı ve bü
yük kurucu Atatürk'e, Başbakan İsmet 
İnönü'ne, Bayındırhk Bakanı B. Ali 
Çetinkaya'ya tazimlerini candan teza
hüratla arzetmiştir. 

Kar ve zarGT he•abları 
Kar ve zarar hesaplarında maaş ve 

ücretlerle idare masrafları, bankamız 

teşkilatının kuruluş devresi ihtiyaçlari
le ınutenasiben ve devamlı bir surette 
ittisa etmt"sine rağmen ancak % 7,36 
nisbetinde mahdud bir tereffü kaydet • 
miştir. 

Rapid takımı 
Ankara ya geliyor 

Kar ve zarar hesablarının (ödenen fa. 
i.,.ler )faslındaki artma, yukarıda izah e-

dilen sebeblere müstenit bulunmakta

dır. Kar ve zarar hesaplarının alacak fa. 

sıllaıına gelince; alman faiz ve komis • 

yonlar geçen seneye kıyasen 35.000,

liıa r3ı.ldesinde bir tezayüd arzetmekte

dri. 

Fabrikalarımız ile iştiraklerimize 

dahil müesseselerimizin ve Yerli Mallar 

Pazarlarının ve dolayısiyle bankamızın 

nihai kıin, ödenen mühim mikdardaki 

faizlerden bafka, bir taraftan raporu

muzun alakalı fasıllarında izah edil

miş olduğu gibi satışlarımızın artması

na rağmen iptidai madde fiatlarındaki 

tcreffü ile mütcnasib olarak satış fiat

larunızm arttırılmamıf olması, diğer 

taraftan bilhaeaa Beykoz deri ve kun

dura fabrikasının istisnai bir imalat 

senesi olan Jıe35 senesine kıyasen daha 

dar bir imalat mikyasiyle iktifa etmesi 

ve aynı zamanda, gene raporumuzda 

tahlil edildiği veçhile, bu fabrikanın 

mevzuuna has bazı müşkülat ile karşı

la§mıf olmaaı gibi sebeblerin tesiriyle 

geçen seneye nazaran mütevazi bir se

viyede kalmıştır. Bankamızın kendisi

ne mevdu vazifeler ·bakımından geçen 

seneye taalJilk eden faaliyetlerini ve bu 

faaliyetlerden alınan neticeleri arz ve 

tahlil etmif bulunuyoruz. Mesaisin<.le
ki hususiyet itibariyle bir inşa devresi 
geçirmekte olan bankamızın her teşeb
büsü, hükümetimizin daima daha müte
zayit himayesi ile takviye edilmektedir. 
Bu münaaebetle burada bilhassa büyük 
Ba§ıbakan İsmet lnönü'ne, muhterem 
vekilimiz CeW Bayar'a ve devamlı mü
zaharet ve yardmundan dolayı Maliye 
Vekili Fuat Ağralı'ya derin şükranla· 
rmıızı tekrar eder, sayın heyetinizden 
müeueacmiz hakkındaki itimadlarından 
emin oLarak, bilanço kar ve zarar he· 
sablarmuzın taavib buyurulmaaını di
leriz. 

Kadıköy au ti.keti anlaımaaı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Kadıköy 

su şirketi delegeleri &atıf mukavelesini 
imzalamak üzere Ankaraya hareket et
tiler, 

Avusturyanın şampiyon takımlar.o
dan Rapid'in Ankaraya gelmesi ıçın 

yapılan görüşmeler neticelenmiştir. 

Rapid çarşamba günü Ankaraya ge
lerek perşembe günü Ankaragücü, cu
martesi günü Gençler Birliği ve pa
zar günü de takviye edilmiş Gençler 
Birliği takımiyle karşılaşacaktır. 

Bugünkü maçı lıtanbul radyosu 
neşredecek 

Bugün saat 17 de Taksim stadyo
munda Rapid kulübünün yapacağı maç 
İstanbul radyosu tarafından neşroluna
caktır. 

:································ ........ . 
~RADYO i 
: ............ ············ ................ : 

Öğle neşriyatı: 12.30.12.50 Muhte

lif plak ne,riyatı. 12.50.13.15 Plak: 

türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15 • 

13.30 Dahili ve harici haberler • 

Akşam neşriyatı: 18.30-19.00 Muh

telif plak neşriyatı. 19.00-19.30 Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Served Ad. 

nan ve arkadaşları). 19.30.19.45 Saat a

yarı ve arabça neşriyat. 19.45-20.15 Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Ferid Tan 

ve arkadaşları). 20.15-20.30 Sıhi konuı

ma (Operatör Şevket). 20.30.21.00 Plak. 

la dans musikisi. 21.00-21.15 Ajans ha

berleri. 21.15-21.55 Stüdyo salon orkest

rası: (1 - Albeniz Orientale. 2 - St.. 

rauss Le beau danube bleu. 3 - D' Am

brosio Niremar. 4 - D' Ambrosio Pri· 

mavera. 5 - Mozart La viJlanella Ra

pita.) 21.55-22.00 Yarınki program ve 
İSTİKLAL MARŞI. 

CENGEL 
IDKAYELERt 

(iKiNCi CENGEL KIT ABI) 
Mqhur İngiliz muharriri Ruclyard 

Kipling'in bu güzel e•eri ele: 
BiRiNCi CENGEL KIT ABI 

nı tercüme etmİi olan Nurettin 
ART AM tartJınclan dilimize 
~evrilerek zarif bir kitab 

halinde ~kmqhr. 
Ayrıca ingiliz muharririnin keneli 

hayatı hakkında yazdığı: 
KENDiME DAiR 

adlı eserini ele ihtiva eden bu kitab 
bütün kitabçılarcla 15 ku1Ufa 

.atılmaktadır 
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lbnisina için 
ihtifal 

(Başı 1. inci sayfada) 
lime Iayik bir şekilde kutl~ınr dü. 
şünmüş ve geçen sene azasından Pro
f e1>ör Şemsettin Günaltay'ın başkanlı; 
ğı altında bir "İbni Sina ihtifali ko .. 
mitesi,, seçerek işe başlamıştı. 

İhtifal 21 Haziran Pazar~esi günll 
saat 14 de Üniyersite biyoloji ensti. 
tüsünde Türk Tarih Kurumu tarafmo 
dan açılacak ve muhtelif Türk ve cc.. 
nebi alimler İbni Sinarun ilme yaptığı 
büyük hizmetleri tebarüz ettirecek 
konferanslar vereceklerdir. Bu ilimler 
meyanında Beynelmilel Tıp Tarihi 
cemiyeti fahri reisi M. Louvain, Tıp 
fakültesi tıp tarihi profesörü Dr. Go
moıu da vardır. 

Bu münasebetle Türk Tarih Kuru. 
mu İbni Sina komitesi büyük filozo. 
fun hayat ve eserlerine dair bir eserle 
İbni Sinanın eserlerinin güzel bir ka.. 
taloğunu hazırlamıştır. Bu ihtifal mü-
nasebetiyle Bioloji enstitüaünde 
İbni Sinanın yazma ve basma eserle. 
rinden mürekkep bir sergi de açıla. 
caktır. Türk Tarih Kurumu, büyük i
limin ürk ve İslam eserleri müzesinde 
bulunan orijinal bir minyatürünü ren} 
li olarak devlet basmıevinde baatınDJt
tır. İhtifal programı ayrıca gazeteler. 
le ilan edilecektir. 

Ôzbeki•tan'Ja hazırlıklar yapılıyor 
Taşkent, 7 (A.A.) - Bütün Soy. 

.yet Özbekistanda büyük alim İbni 
Sinanın ölümünün 900 üncü yıl dönll.. 
münü anmak üzere faaliyette bulun.. 
maktadırlar. Bu münasebetle, İbni Si. 
nanın eserlerinin arabca, litince ve ya. 
hudice gayet nadir nüabalan, Tqkent 
kütüphanesinde toplanmıştır. ÖzbeJcis. 
tan şarkçıtarı İbni Sina hakkında ma.. 
kaleleri havi bir eser neşretmektedir. 

Mareşal Fon Blomberg 
Sicil yaya gitti 

Roma, 7 (AA.) - Alman harb ba

kanı mareşal fon Blomberg'in İtalya. 

daki resmi ikameti bitmiştir. 
Napoli körfezinde yapılan deniz 

manevraları, Blomberg terefine tertib 
olunan askeri tezahürlere nihayet ve
rilmiştir. 

Mareşal fon Blomberg deniz ma 
nevralarından sonra oteline avdet eder
ken halk tarafından parlak bir surette 
alkışlarımı~ ve otelin balkonuna dört 
defa çıkarak halkı selamlamaya mec
bur olmuştur. Mareşal bir müddet din· 
lenmek üzere Sicilya adasına hareket 
etmiştir. 

İngil terede yeni tayyare 
kazaları oldu 

Londra, 7 (A.A.) - Son hafta tati
li İngiliz tayyare alemi için felaketli ol
muştur. İki askeri tayyare Cumberland 
Kontluğunda dii§erck 4 kişinin ölümüne 
sebebiyet vermittir. 

Başka iki askeri tayyarenin düpneli 
yüzünden 3 kifi telef olmuıtur. 

Bir sivil tayyareci de tayyaresinin 
Bromley Kent mezarlığına düşmesi yü
zünden telef olmuıtur. Son on gün için
de 25 tayyareci ölmil§tür. 

~·-----GE lŞ, FERAH, HAV ADAR 

Kiralık Daire 
Güzel bir bahçe içinde dört tarafı 
da açık ve aydınlık güzel manza

ralı, bet oda ,iki salon ve ıirit 
yerinde bir hizmetçi odası 

Yenisehir, Düzenli sokak, No 10 
Telef on: 2676 

Ulu• tercümeler kütüphanuinin 
13 üncü cilJi 

Her münevverin olauıı ... ı 
lizımgelen bir eser 

Bilinıniyen 

Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Karel 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 
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A keri Fabrikalar Umum ~liidiir1ü~ü SaboaJma 

Komisvonu IJanJarı 
Türkiye Cumhuriyet 

1\ferkez Bankasından: 
Başvekalet Levazım 

5 TON MUKAVVA 
si 
o-

Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdan ve cin 
Y~ılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma k 
mı.syonunca 23.7.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile iha 
edılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihler 
muvakkat teminat olan 318 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kanun 
2, ve 3. üncü madedlerindeki vesaikJe me.ıkilr gün ve saatte kom 

Je 

Ankarada Maliye Müfettiti Bay Hakkı Kamil adına 
yazılı D sınıfından 4090 numaralı bankamız aksiyonu kay
bedildiğinden artık hükmü kalmadığı ve sahibine ba§ka 

~f üdürliipii n den: 
J - • Eksiltmeye konulan iş: 18.000 - 20.000 litre bcn.ıindir 

~u benzınden 5.000 - 6.000 lstanbulda v~ Yalovada vı:ri.lnıek şar: 
tıyle. 

in numaralı yeni aksiyon verileceği bildiriJir. 
un 
is-

yona müracaatları. (1451) 2-2503 
200 TON SAF KURŞUN 

n· . Tahmin edilen bedeli 60.000 lira olan yukarıda mikdarı ve ci 
•ı Y~ıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komısyonunca 28.6.937 pazartesi günü saat 15 de JrapaJı Hrf ile 
~le ed.ilecektir Şartname 3 lira mukabilinde komisyondan ver 
lır. Talıblerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı havi teklif mek 
tubla.nn~ ~ezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri v 
ltendılerının de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. üncü maddelerind 
ki vcsaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (1403) 

Kars'da Hafızpqa piyade alayı 6 ıncı BJ. Kumandan 
vekili 1 Mlz. Bay Bedi adına yazılı D arnıfmdan 16989 nu
maralı bankamız aksiyonu kaybedildiğinden artık hükmü 
kalmadığı ve sahibine başka numaralı yeni aksiyon veri-

2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 4940 liradır. 
4 - Eksil~:. 2: ~azir~ 193~ salı günü saat on beşte ba vekfi. 

Jet levazım mudurluğündeki eksıltme komisyonunda yapılacaktır 
5. - Mırvakka~ teminat akçası 370 lira 50 kuruştur. Eksiltme.' 

ye gırecekler, eksıltm.eden evel bu parayı maliye merkez muhase
beciliği veznesine yatırarak alacakları makbuz: ile birlikte komis
yona müracaat edeceklerdir. i-

i-
-
e 

e· 

2-2501 
1000 KİLO KALAY VARAK! 

Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdan ve cinı 
y~zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mıs~on~ca 26.7.937 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık eksilt 
~e. ıle ıhale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve 
rılır. Talihlerin muvakkat teminat olan 157 lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1452) 2-2504 

i 

. 

. 

561 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 

. Tahmin edilen bedeli 13.464 lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
il yazılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 23.6.937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile İ· 
~ale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
lıblerin muvakkat teminat olan 1009 lira 80 kuruşu havi teklif mek· 
tublarrnı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
VelMlikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1453) 

150 TON MAZOT 
Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan yukarda mikdarı yazılı ma-

2ot askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
21.6.1937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şar~name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
tcmınat olan 675 lirayı havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vcsaikle mezkQr gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1390) 2-2411 

60000 METRE HARTUÇLUK HAM İPEK KUMAŞ 
Tahmin edilen bedeli 45.000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

hartuçluk ham ipek kumaş askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
aatın alım komisyonunca 24.6.937 perşembe günü saat 16 da kapalı 
sarf ile ihale edilecektir. 
. Şa_rtname 2 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta

lıblerın muvakkat teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektublannı 
mezkar günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddelerindeki veaaikle mez· 
kar gün ve saatte komisyona müracaatları (1385) 2-2461 

1.200 KİLO KLORAT DÖPOTAS 

leceği bildirilir. 2-2547 

1 
Ankara levazım Amirliği Satanahna 

Komisyonu ilanları ----------------- _______________ __, 
İLAN 

t 

6 

5 
n 
z 

İdareleri lstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 281 
on koyun etinin ıo haziran 937 perşembe günü saat 15 de lstan • 

bulda Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltrne
i yapılacaktır. Tahmin bedeli 126-450 liradır. İlk teminatı 7572 lira 
O kuruştur. Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde komisyondan alı
abilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ya. 
ıh belgeleriyle beraber teklif mektuplannr ihale saatinden bir sa. 

a t evvel komisyona vermeleri. (1303) 1-2249 
İLAN 

Maltepe'de bulunan piyade atış okulu için 20 ton koyun eti 
e 55 ton sığır eti 10 Haziran 937 perşembe günü saat 16 da İstan
ul'da Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme

v 
b 
si yapılacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 7000 lira sığır etinin 

3150 liradır. Her ikisinin berabeı ilk teminatı 1556 lira 25 kuruştur. 
rt namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanU
un 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle beraber tekJif mek· 

1 
Şa 
n 
tu plarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(1304) 1-2250 
İLAN 

to 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 163 

n sığır eti 10 Haziran 937 perşembe günü saat 15,30 da İstnbul'da 
ophane'de satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
acaktır. Tahmin bedeli elli yedi bin elli liradır. İlk teminatı 4102 

ra 50 kuruştur. Şartnamesi 285 kuruş mukabilinde komisyondan 
nır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde vazıh 
gelerle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev-

T 
pıl 
li 
alı 
bel 
vel komisyona vermeleri. ( 1305) 1-2251 

Milli Miidafaa \' ek;ilt•fi Suhnalm• 
Komiıoıvomı lliinlnrı 

1 L A N 
1 - Hepsine biçilen ederi 3100 lira olan 106 kalem muhtelıt 

telsiz malzemesi açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Elı:ailtmeai 15 haziran 937 sah günü sav 11 dedir. 
3 - İlk teminat 232 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma KO. dan alınır. Tahmin edilenbedeli 1200 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 26.7.937 pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liblerin muvakkat teminat olan 90 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mez.lrUr pn •e saatte komisyona 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı Jca. 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksilt· 
me gün TC saatında M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. 

müracaatları. (1477) 2-2528 
l 200 KİLO KİBRİT ANTİMON 

700 KİLO CAM TOZU 

(1359) 1-2315 

1 - Bir adet tav ocağı açık eksiltmeye konmuştur • 
2 - Truunin edilen bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 

liradır. 
3 - İhalesi "4. haziran. 937 perşembe günü saat 11 dedir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görUlebilir. 
(1488) 2-2540 

Edremit Kaymakamlığından 
I - Eksiltmeye konulan iş: Edremit civarındaki Bostancı ılı· 

ca binasının yeniden inşası. 
2 - Keşif bedeli 9973 lira 50 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesL 
C - Fenni şartname. 
D - Hususi şartname. 
E :- Metaraj Vl hulasai keşif cetveli, projeler. 
İstıyenler bu şartname ve diğer evrakı Edremit kaymakamlı

ğında görebilirler. 
4 - Eksiltme 28.6.937 pazarte .. i güniJ saat 15 de Edremit kay• 

makamlık dairesinde yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
~ - Eksil~eye girebilmek için isteklilerin 748 lira muvakkat 

t~.mınat v~rmesı ve bundan başka aşağıdl\l<i vesikaları hamil olup 
gostermesı lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıdh bulunduğuna dair vesika. 
B - Bu r. bi inşaatı yapabilecek fenni iktidarı bulunduğuna 

veya bu evsafı haiz gösterecekleri inşaat usta baş.ınrn nafiadan ve· 
ya sair fen heyetlerinden aldığı ehliyet vesikaları. 

• 7 - Tek~if mektubları yu~arıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
hır saat evelıne kadar Edremıt kavmakamlığı dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reislif,ine makbuz mukabilinde verilecektir 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazıl; 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfların mUhilr mumu ile iyic~ 
kapatılmış olması lhımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (1486) 2-2538 

Sihat ve İçtimai Mua\· ' et Vekaleti · 
l\lerkez flıf zı sıhha l\f üe esi 

Müdürl~«üııdeıı 
ı - Muhammen bedeli ~2!!0 lira yeşiliik, pancar, şalgam, 

h.avuç 23.6.937 çarşamba günu saat 11 de kapahzarf usuliyle ek-
sıltmeye konulmuştur. ... 
• 2 - Bu işe girmek istiyer:Jer (390) liralık muvakkat teminat ihı 

ticaret odasına kayrdlı ve bu ışle meşgul olduğunu tevsik etmesi, 
3 - Şartname parasız olarak müessese muhasib muteınedJiğin .. 

den ahnabiJir. 
• 4 - Tek~if melrtublan. yukaı ıda bidnci maddede yazılı saatte:ı 

~ı~ a.aat evelıne kadar daıreye getirilerek eksiltme komisyonu re .. 
ıslığıne makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mu• 
mu le iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1474) 2-2527 

DENİZ LEVAZIM SATINAI#MA KOMİSYONUNDAN : 

Tahmin edilen bedeli 1690 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mısyon~nca 2~.7.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ite j. 
~Je edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
lıblerin muvakkat teminat olan 126 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki veaaikle mezkftr gün n saatte 
komisyona müracaatları (1478) 2--2529 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ünctJ 
maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatın • 
de M. M. V. satın alma komisvonunda hazır bulunmaları. 

(1171) 1-2027 
İl.AN 

il. M. Yekiletince bu sene muhtelif yerlerde yaptırılacak büyük 
askeri binalarla hıu;tahanelerin kalörifcr, mutbeh. çamaşırhane, e· 
tü. temiz ve pis su, elektrik, banyo gibi sıhhi tesisatın plan ve pro
jeleri yaptırılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 41.562 lira 15 kuruş olan 395.830 kilo el( .. 
mek 23 haziran 937 tarihine rastlayan çarşamba günü aaat 14 de ka
palı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

M'u_,,~Jrat teminatı 3Jl7 'inı 16 lrurtıf olup prtnamesi 208 kuruf 
mukabılınde komisyondan her gün verilir. ... l ____ A_ı_ak_a_r_·a Belediye Reisliği_l_ıa_n_la_n ____ J 

İLAN 
1 - Yenişehfrde 1081 inci adada l numaralı parselde 72,45 met· . 

re murabbaı Belediye malı arsa onbeşgün müddetle açık arttrıma· 
ya konulmuştur. 

En muvafık olan ve beğenilen proje ve planlara M. M. V: Jc
tince 500 lira verilecektir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede• 
cekleri kapalı tekıif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat eveline kadar Kaaımpaşada bulunan komisyon-ı bapanlıfrna 
makbuz mukabilinde nrmeleri. (3155) 2-2530 

2 - Muhammen bedeli (362,25) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (27) liradır. 

Yapılacak i,lerin bina plan ve projeleri M. M. V. inşaat şube· 
sindedir. İhtisası olanlarla istekli firmaların Anurada M. M. V. 
inşaat "ubesinden izahat almak üzere mütehasaıa mühendisleriyle 
me.zkür Ş. Md. ne müracaat etmeleri. (1435) 2-2459 

-
D. D. Yolları TeliaÜt Sandığı 

BfLtT 
4 - Şartn'Ullesini görmek istiyenler her _gün yazr işleri kalemi

ne ve isteklilerin de ll·huiran-937 cuma gunil aaat on buçukta ı _ İki adet perçin çivi makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 
Jlf üdürlüğüuden 

Belediye Encümenine müracatlarL .. 1342" 1-2295 
İLAN 

konmuştur. • 
2 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olup ilk temınat parası 

1 - Devlet demiryolları tekaüt sandığı müdilrlüfiine m6aaba .. 
Jra ile bir memur alınacaktır. Müsabakaya girmek için en aşaft 
orta mektepten mezun olmak şarttır. Kazanana taıhsil dettcesin• 
göre 61 altmış bir liradan 113 yüz on üç liraya kadar aylık ücret 
verilebilir. 

J - Sanayi cdad•inde 89 uncu adada 6 parselde 86 metre mu -
ıabbaı belediye malı ana on bet &ÜD müddetle aç.ık artumaya 
Jronulmuftar. 

2 - )(uhammen bedeli 516 liradır. 

675 liradır. . 
3 - İhalesi: 25 - haziran - 937 cuma günü aaat 15 dedır. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ilncü 

maddelerinde istenilen belıze?eriyle birlikte ihale ıiinünde en geç 
bir saat evveline kac?ar teklif melrtuplarrnr M. M. V. satın alma 3 - Muvakkat teminatı 38.80 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iati~nler her gün yan İfleri kalemine 
ve isteklilerin de 11-haziran-937 cwna günü saat on buçukta beledi-
ye encümenine müracaatlarL "1343'' 1-2296 

komiıyonuna vermeleri. ( 1172) 1-2028 
İLAN 

Devlet DemiryoJJan ve LimanJan Umom 
MiidiirliiCiii Satmalma Komisyonu ll~ulan 

JLAN 
15 haziran 1937 den itibaren, Ankara banliyösü yolcu tarifesi, 

ücretlerde mühim nisbetlerde tenzillt yapılmak suretiyle değiftİ· 
rilmiştir. . 

Abonuman karne biletleri de kaldırılarak yerıne, yolcular i· 
çin daha elverişli olan munzam tenzilatlı 15 günlbk, aylık ve üç 
aylık seyahat kartları ihdas edilmiştir. Evelce satılmıf olan abonu-
man karneleri şimdilik meri olacak~r:. -· . . .. . 

Fazla tafsilat için An.kara banlıyosu kişelerıne muracaat edıl-
melidir. (1449) 2-2473 

İLAN 
A - da isiınleri muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları 

yazılrşar!~htelif malreme 23.7.937 cuma gün~ saat ~5.30 da ayrı ayrı 
ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarada ıdare bınasında sat111 a-

caktrr. · -J- ·ı Jca · · k istiyenlerin muvakkat temınat an ı e nunun ta· 
u 1~.gırrn~k ları resmi gazetenin 7.5.937 gün ve 3297 NO. hı 

in ettıgı vesı a • . d · · d 1 
üshasında intişar etmiş olan talımatnamk ed aıkresı? e a m?11ı~_;'e· ika tekl!flerini ayni gün saat 14.30 - a a ar omısyon reıs ıg~ 

ermelerı larımdır. d t d · · d TJ 1 
Şartnameler parasız olara.~ .An karda ~ ~a z~r;ıed aıresın en, •. 

11.. ve sevk şeflıgınden agıtı ma a ır. 
şada tese um Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

Malzemenin ismi 
ı _ 4 adet elektrikli bagaı: 

araba ve teferruatı 
2 - 14 adet elektrikli el matkap 

n·akina ve teferruatı 
3 - .f3 ir adet boru ucu 

daraltma tezgahı 

Lira Lira 

9000 

12000 

4000 
(1468) 

675 

900 

300 
2-2524 

soo lira ücretli bir mühendis, 200 lira ücretli üç mimar, 140 lira 
ücretli üç inşPat fen memuru ve 90 lira ücretlı ıki daktilo ve tekııir 
memuru alınacaktır. Mimarların biri İstanbul ve diğerleri Ankara
da çalıştırılacaktır. Talib olanların her gun M. M. V. inşaat şu-
besi müdürlüğfine müracaatları itan olunur. (1436) 2-2460 

fi.AN 
1 -Her bir çiftine biçilen ederi -425 kuruş olan 60 bin çift 

kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
ı - Şartnamesini 1275 kuru~a almak ve örneklerini görmek is· 

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - tik teminat mikdarı 13.950 liradır. 
4 - İhale 24-6-937 perşembe güniı ıı;aat ıs dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 ünciı 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir saat evel milli müdafaa ve-
kfileti satın alma komisyonuna verme! :ri. (1470) 2-2525 

Ankara Doğum 
Bakımevi 

ve Cocuk 
Baştahibli~nrlcn 

% 7/5 muvakkat 
Muhammen Tutarı teminatı 

Fiatı Kilosu Lira Lira K. 
Koyun eti 35 4700 1645 123 37 

ı - Müessesenin bir senelik et ihtiyac mikdan yukarda yazrlr .... 
lup on gün müddetle a~ık eksiltmeye konulduğundan 1937 hazira· 
nın on sekizinci cuma günü saat on dörtte ihaleai yapılacaktır. 

2 - İsteklerin arttırma eksiltme ihale kanununun 2 ve 3 üncD 
madedlerinde yazılı vesaiki ha~ ol.ınlar evsaf ve şartnamesini gör
mek üzere her gün Işıklar caddesinde A:ıkara doğum ve çocuk ba· 
kım evi başkitibliğine ve ihaleden evci muvakkat teminatlarını 
Ankara defterdarlık veznesine yatırılıp mukabilinde alınacak mak· 
buz ile beraber ihale günü müessesede tetkil olunacak komisyona 
müracaatları bildirilir. (1487) 2-2539 

2 - Müsabaka 21 haziran 1937 pazartesi gilnU saat 14 de yapı• 
lacaktır. 

3 - lstiyenlerin aranılan vesaik ve müsabaka şartJannr öğrc~· 
mek üzere pullu istidaname ile veya doğrudan doğruya sandık mU• 
dürlüğüne müracaatları. (1496) ,'-~-2550 

Aııkar Emrazı ZührcYiyc 
Ha "tanesinden 

Koyun eti 
Kuzu eti 

Tahmin fiatı 
Kuruş 

35 
35 

Miktarı 
Kilo 

3500 
600 

Tutan 
Lira K. 

1225 
210 

%7,S teminatı 
İ#ira K. 
91 88 
15 15 

Emrazı zühreviye 1435 107 63 
ı - Emrazı zühreviye hastahanesinin bir ıenelik et ihtiyacı 

mikdarı yukarıda yazılı olup on gün müddetle açık eksiltmeye Jr04 
nulduğundan ıg37 haziranının on sekizinci cuma günü saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. 

2 - İsteklerin arttırma ve eksiltme ihale kanununun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesaiki haiz olanlar evsaf ve f3rtname .. 
ıini görmek üıere hcrgün emrazı rühreviye hastahanesine ve iha .. 
leden :vel muvakkat teminatlarını AnkJrn defterdarlığı veznesine 
yatırılıp mukabilinde alınacak makbuz ile beraber ihale günü has· 
tahanede teşki olunacak komisyona müracaatlarını bildiririm. 

(1491) 2--2543 

Keçiborlu Kükürtleri Türk 
Anonim Şirketinden : 

Doktor aranıyor 
Şirketimizin. Keçiborlud~ki madeni için bir doktora ihtiyag 

vardır. Ev. şofaJ, ve ekleraJ madence t min olunmaktadır. Talibe 
lerin tirketin Ankarada ı, hanında Eti banktaki merkezine tahri .. 
ren müracaatları lizımdır. (1490) 2--2542 



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

Anaf artalar 
Mıhcıoğlu 

No: 111 

Ankara • ticaret • ve sanayı 

odası riyasetinden: 
I Ankara Nümune Hastanesi 

Baştabihliğinden : 
Enternasyonal 
Kömür Sergisinde 

Ankara ticaret ve sanayi odasının postahane caddesindeki ar
sası üzerine in,a ettireceği ticaret odası binası kapalı zarfla mün· 
kasaya konmuştur. İhale 14. haziran. 937 pazartesi günü öğleden 
sonra saat "15'' de odada yapılacaktır. En az elli bin liralık infa· 
at yapmıt olduklarını resmi tasdikname ile isbat edecek talih ve 
müteahhidlcr ''15'' lira mukabilinde odadan ıartnameyi alabilirler. 

2-2514 

Ankara cezaevi direktörlüğünden: 
1 - Ankara hapis evinin haziran 937 iptidasından mayıs 938 

sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 960 gram itibariyle 
ıartnamede mezkQr şerait dahilinde birinci nevi ekmek 21 gün müd 

· detle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 
2 - İhale 21 haziran 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

15 de Ankara cumhuryet müddei umumiliğinde toplanan komis.. 
!YOnda yapılacaktır 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde 7,5 çuğu olan 2424 lira 
33 kuruşluk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum, tekalif ve damga resmi ile 
ilan ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlil ücret masarifi ve sair 
bilcümle masarif müteahhide aittir. 

S - Teklif mektublan 21 haziran 937 pazartesi günü saat 14 e 
kadar sıra Nolu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı komis
yon reisliğine verilecektir. 

6 - Şartnamey göremk ve fazla izahat almak isteyenler mesai 
saatı zarfında cebecide hapis evi müdürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur (1378) 2-2384 

MUGLA NAFİA DİREKTÖRLÜÔÜNDEN 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlfuıı: 
1 - 20.5.1937 perşembe günü ihale edileceği ilan olunan Muğla 

vilayeti merkezinde yaptırılacak 34695 lira 75 kuruş ketif bedelli 
hususi idare ve 46365 lira 87 kuruş keşifbedelli halkevi binaları ek· 
siltmesine istekli çıkmadığından buna aid müddet 14.6.1937 pazar· 
teıi günü saat on altıda ihale edilmek üzere uzatılmıştır. 

Keş.if bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak 9unlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Fenni ve hususi ışartname, 
F • Silsilei fiat keşif hulasa cetveli, 

İstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 14.6.937 pazartesi günü saat on altıda Muğla riii
yeti daimi encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 6079 lira 62 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve .ıafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik ve
sikası ve ayrıca elli bin liralık yapı işlerini başardığına dair vesika 
göstermesi lazımdır. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarnı üçüncü hıaddede yazılı ıa. 
attcn bir saat eveline kadar encümen reisliğine makbuz mukabilin· 
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1-2299 

Karaköse vilayetiden: 
Ağrı belediyesince yaptırılması mukarrer 9099 lira 48 kurut be

deli keşifli ş.ehir garni%onunun in,aatı bir haziran 937 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

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

Tapu ve kadastro genel 
müdürlüğünden: 

(Beş Bin küsur liraya göre) 
Adet Adet Liradan 
Sanğı Takeometresi (l) 4 600 
Prizma 4 20 
Balastro 13 5 
Triliny 20 2 
G.Koradi planimetre 3 35 
Koordinatoğraf 1 100 
Şeffaf minkale gradlı 12 5 
Verniyeli minkale gradlı 2 50 
Çelik ,erit 7 '?O 
Jalon Avrupa 20 2,10 

,, sehpası 20 1 
Mika gönye 60. lık 12 1 

" .. 45 ,, 12 1 
(1) Mübayaası mali lcayıdlar dolayısiyle imkan dahilinde bu

lunmadığı takdirde (Otto :Fönel) 
(2) Verilecek takeometrelerin kendi miraları beher takeomet· 

re için ikişer tane. 
Mühürü resmi 

T. K. Umum M. Fen Müşavirliği 
1 - Umum müdürlük fen heyetleri için yukarıda cins ve adet

leri yazılı 152 adet ve 3172 lira muhammen bedelli atat ve levazımı 
fenniye açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21.6.937 pazartesi günü saat üçte· Ankarada umum 
müdürlük zat işleri ve levazım müdürlüğünde toplanan komisyon· 
da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi umum müdürlük zat işleri ve levazım müdür· 
lüğünden ve İstanbulda grup tapu sicil müdürlüğünden alınabilir. 
İstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve muhammen bedelin% 7.5 teminatı muvakkate makbuzu 
veya banka kefalet mektublariyle birlikte müracaat eylemeleri i-
lin olunur. (1417) 2-2436 

Ankara Telef on Müdürlüğünden 
ı - Ankara telefon müdürlüğü ihtiyacı için bastırılacak 5000 

adet telefon kılavuzunda ilin ve reklim netri hakkı açık arttırma· 
ya konulmuttur. 

2 - Müteahhit aynı zamanda kılavuzların basımı ile ciltlenme
leri itini de deruhte edecektir. 

3 - Tahmin olunan bedel 3200 liar muvakkat teminat 240 liradır. 
4 - Şartnameler pmmız olarak Ankara Telefon Müdürlüğü mu

amelit kaleminden alınabBir. 
5 - Arttırma 18.6.1137' günü aut 15 te Ankara Telefon MUdUr

lUğünde toplanacak alan komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin kanunen aranacak vesikalar ve güven paralariy· 

le tayin olunan gün ve IUtte adı geçen alım komiıyonuna müraca-
atları i14n olunur. 2-2479 

Ankara Nümune haetahaneainin 2 haziran 937 tarihinde ihalesi 
mukarrer a,,ağıda cins, mikdar ve muhammen fiati ve muvakkat 
teminatı yazılı levazımın ayni gilnde muhtelif sebeblerle ihalesi 
yapılamamıt ve bunların bu kerre pazarlıkla tedariki karar altına 
alınmı9tır. 

Pazarlık 14 haziran 937 pazartesi günü saat 10 da Ankara Nü· 
mune hastahanesinde tetekkül eden hususi komisyonda yapılacak· 
tır. Talihlerin o gün ve saatte muvakkat teminatlariyle beraber 
hastahaneye müracaatları lizımdır. 

Teminat na.kid ve nakid mahiyetinde devletçe teminat olarak ka
bul edilecek tahviller olursa bunlar komisyonca kabul edilmiyece· 
ğinden daha evci maliye vekileti veznesine yatırılması ve makbu
zunun ibrazı icabedcr. 

Muvakkat teminat 
Cinsi Lira K. Kilosu Muhammen fiatı 

Lira K. 
6662 50 

712 50 
13300 

Birinci nevi has ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Süt 

soo 
54 

997 50 
S2 50 

495 

65000 
5000 

38000 
2000 

44000 
(1471) 

700 
6600 

2-2526 

İstatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan 

' 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 35·38 
forma belediyeler istatistiği ile 5-7 forma tahmin olunan muhasebei 
hususiyeler istatistiğidir. Belediye istatistiğinin tabı adedi 750, 
muhasebei hususiye istatistiğinin 500 olacaktır. 

2 - Her iki eserin 16 sahifelik beher forması için 40 ar liradan 
tahmin olunan baskı bedeli 1800 liradır. 

3 - Eksiltme 18. Haziran. 1937 cuma günü saat 14,30 da Umum 
müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4-Teklif mektuplarile yüzde 7,5 muvakkat teminat vesikasının 
eksiltme açılmadan bir aaat evci komisyon reisliğine verilmesi li· 
zımdır. Şartname komisyon katipliğinden istenebilir. Nümuneler 
dairede görülebilir. (1409) . 2-2416 

Hava Yollan Devlet işletme 
İdaresinden 

1 - Ankara.- İstanbul arasında 7.6.937 (dahil) den itibaren 
A - Cumartesi günü hariç haftanın diğer günlerinde. 

Kalkıf Varıt 
S. D. S. D. 

Ankaradan: 9 10 50 İs tan bula 
İstanbul dan: 15 30 17 20 Ankaraya günlük seferleri· 

miz vardır. 
B - Cumartesi günleri : 

Ankaradan: 15 30 17 20 İstanbula günlük bir sefe
rimiz vardır. Cumartesi gü
nü İstanbuldan Ankaraya 
avdet seferimiz yoktur. 

C - Pazartesi günleri ı 
İstanbuldan: 7 

2 - Acentelerimiz: 

8 50 Ankaraya ilave seferimiz 
vardır. 

Ankarada - P. T. T. genel direktörlüğü binasında 
İstanbulda - Karaköy P. T. T. binasında 
3 - Yolcularımızı ücretsiz nakleden idare otobüslerinin acen

telerden meydanlara hareket saatleri: 
A - Ankarada - (cumartesi hariç) - 8.30 da 

Ankarada - cumartesi günü - 15.00 de 
B - İstanbulda - (cumartesi hariç) - 14.30 da 

İstanbulda - pazartesi günü - 6.00 da 
4 - Pazar günleri - Ye§ilköy, .Ankarada tehir gezinti uçuşla· 

rımız ayrıca vardır. 
Sayın yolcularımıza ilin olunur. (1441) 2466 

Sa!~~:u~~=:~~I 
dek ak&amJ haiz tevrole marka 
açık tenezzüh bir otomobil 350 
liraya satılıktır. 

Adres: Anafartalar caddesi 
mühendis han. 2 numarada Bay 
Mustafaya milarcaat. 

2-2475 

Sıhatini Düşünenlere 
Müjde 

Çoktanberi sayın halkça piya
saya çıkarılması istenilen maruf 
ve meşhur İZMİT ÇENE SUYU
nu küçük tişeleri yapılan en as
ri ve fenni tesisatla hazırlanıp 
satışa çıkarılmıştır. 

Sıhhatini seven sayın halkın 
bundan böyle her taraftan küçük 
şişelerimizi ısrarla istemelidir. 
Fiatlarımız emsaline nisbeten u
cuzdur. Umum Deposu: Aydın 
Oteli altında Çene suyu deposu. 

Telefon: 2730 2-2429 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp ,ehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift· 
liğine müracaat etlin. 1.2347 

ZAYİ 
Ankara mühasebesinden 840 

No. dan aldı~ım maaıuna ait 
cüzdanı zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Adres : Bahriye Kaymakamı 
Ahmet zevcesi Faika 

2-2534 

« Kiralık Daire » 
Paşalar tepesinde yeni yapı· 

lan köprü başında asfalt üze
rinde (Özveren Ulus) sokağın· 
da iki numaralı apartımanın 
ikinci katında dört oda bir hol 
nezaret fevkalade temiz hava 
kullanışlı bir daire kiralıktır. 
Görmek ve pazarlık ıçın mez
kur apartımanın alt katına mü-
racaat. 2-2545 

Görmüş olduğunuz madeni krom yazılar mağazamızda 
satılır. Telefon: 1847 

YıldızTecimevi: UlusMeydanı6 
1-2305 

iktisat Vekaletinden 
150 - 200 lira aylıkla Kontrolör alınacaktır. 

1705 ve 3018 numaralı kanunlara müst;nit nizamname ve ka· 
rarname hükümleri dahilinde ihracatı mürakabe teşkilatı için me
mur alınacaktır. 

Talihlerin haiz olmaları lazım gelen vasıflar şunlardır: 
1 - En az lise veya buderecedeki ticaret mektebi mezunu ol-

mak, 
2 - Askerliğini yapmıf bulunmak, 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak, 
-. - Memleketin her mıntakaaında vazife görmesine sıhhatca 

manii bulunmamak, 
Yüksek iktisad ve ticaret, yüksek ziraat veya mülkiye mek· 

tehi veya hukuk fakültesi mezunu olmak, yabancı dillerden bir 
veya bir kaçını- bilmek tercih sebeb~erindendi~. .. . . 

Yukarıdaki vasıf ve şartları haız olan talıbler muracaat ıstida-
larına 

1 - Doğum tarihleriyle bulundukları işleri ve son vazifelerini 
ve haklarında kimlerden maHimat alınabileciğini de göstermek ü
zere kısa bir tercümeihal varakası, 

2 - Tahsil dereceleriyle askerliklerine aid vesikaların suret• 
lerini, 

3 - Nihayet 1937, de çekilmit iki adet kartpostal büyüldüğün
de boy fotoğraflarını eklemelidirler. 

Talihler arasından istenen vasıf ve şartları en çok haiz olanlar 
vekaletçe ihtisas kursuna devam etmek iizere seçilecek ve bunlara 
kurs müddetince 100 lira aylık ücret verilecektir. 

Kurs ı temmuz 1937 de başlayacak ve iki ay kadar sürecektir. 
Talihlerin ihtisas kursuna ittirak için hiç bir manilerinin ve serde
dilecek her hangi bir mazeretlerinn bulunmaması ,,arttır. 

Kursa grmesi kabul olunanlardan vekaletçe tayin edilecekleri 
mahallere itirazsız gitmeği önceden kabul eylediklerine dair tea.b
hüdname istenecektir. İhtisas kursundan ehliyetname alanlar kad
rodaki ücreti 200 lira olan kontrolör memurluklarına ba9langıçta 
150 lira ücretle alınacaklar ve memleketin muhtelif ihraç merkea 
ve limanlarında istihdam edileceklerdir. 

17 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan müracaatla
rın iktisad vekaleti iç ticaret umum müdürlüğüne yapılması lil· 
zumu ilan olunur. (1442) 2-2467 

Belediye Reisliğinden 
8 haziran salı günü saat 22 den ertesi sabah saat 6 ya kadar 

eskitehirin suyu kesilecektir. (1495) 2-2549 

Eti Bank 
Ereğli Kömürleri işletmesinden 

Bazı gemi ve motorlar Zanguldağa gelerek peşin para mukabi· 
linde kömür almak üzere satı' birliğine müracaat etmektedirler. 
Teşkilatımız kömür satışlarını İstanbul müdürlüğümüz nezdinde 
teksif ettiğinden gerek ihrakiye ve gerek hamule olsun kömür satın 
almak için. şimdilik İSTANBULDA BAHÇEKAPIDA TAŞHAN 
DA. 6. iNCİ KATTA (ETİBANK EREÔLİ KÖMÜRLERi İŞ· 
LETMESt KÖMÜR SATIŞ ŞUBESi MÜDÜRLÜÔÜNE) (Te
lefon 20031) müracaat etmeleri rica ve badema alelade ahvalde mü· 
bayaa için Zonguldak mümessilliğimize vaki olacak müracaatların 
ifa olunamıyacağı ilin olunur. 

Hamiş - İstanbul 'ube müdürlüğümüz yakında yazihaneyl 
değiştireceğinden bu keyfiyet de ayrıca alikadarana ilin edilecek· 
tir. (1489) 2-2541 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından : 
Eskitehir tayyare fabrikası için ücretle çalıttırılmak bere bir 

doktora ihtiyaç vardır. isteklilerin evrakları ile milli müdafaa bava 
müateprlığına müracaatları. (1394) 2-2412 

Adliye Vekaletinden 
Hukuk işleri U. müdürlüğünde münhal bulunan kitibUğe ıl

ratle daktilo yazmasını bilen bir memur alınacaktır. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsaf ve prtlan 

haiz olanların 12 haziran 937 cumartesi günü saat 10 da yapılacak 
imtihana ittirak için evrakı müsbiteleriyle birlikte müracaatları i-
lan olunur. (1465) 2-2496 

Besni Belediye Reisliğinden 
Malatya vilayetinin Besni. ~~asının. ~eni şehire .~apıl~cak o

lan belediye binası 26.5.937 taırıhınden ıtıbaren 21 gun muddetle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 16.6.937 çarşamba günü saat 14 de 
Besni belediyesinde icra edilecektir. 

1 - Muhammen bedeli 8135 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 610 lira 12 kuruttur. 
3 - Talihlerin muvakkat teminat ve nafıa müdurıtığünden .. 

lınacak vesikayı ibraz etmeleri lazımdır. (1456) 2-2488 

Daktilo Aranıyor Y ENi SINEMAl~AH HALK 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilin me
murluğuna müracaat. 1-2282 

lmtiyu sahibi ve Bqmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Bapnubarrir Muavini Na· 
ıubi BAYDAR 

Umumi nefriyatı idare 
eden Yuı İtleri lılüdtlril 
llUmtu Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Vlru Basımevind• buılmıştır. 

BUGUN BU G:ı<}CE 

GÜNAH GECESİ 

Atlô, hissi, mizansenli fevkalide nefiı 

bir eser 

Bat rollerde: 

GABY MORLAY 

George Rigaud. Charlea Vanel 

lllveten: En teman ve eğlenceli MİKI 

MAVS. 

BUGUN BU GECE 

ŞEYTAN ADASI 

Delıpt ve bey~an saçan sabaeleriyle 

seyircileri IJurinde çok deria izler 

bıralcaa bllylll: bir q.t ve serılJuft lilml 

İlive: CANLI RESiMLER 

-
Halk matinesi: 12.15 de: 

BAHRİYELİLER EOLENIYOR 


