
ON SEKIZINCl YIL Noı fAfll 
ADIMIZ, ANDJMIZDIR 

iş Bankası genel heyeti toplandı --------. 
Yurdumuz ekonomik 
sahada günden güne 
inkişaf etmektedir 

Atattir& devrinin, la6a8 
la81r8mlerlaia tarih• ....ı · 
olan bir çok .-rlerl 
KemaHst Tflrldyeala dlD 
ya 1rarpamclald mevldlai 
kavvetenclirmekt•cllr· 

Türkiye ı, Bankası biaaedarlar u· 
mum! heyeti, dün öğleden sonra aleli• 
de ve fevkalide olmak üzere iki toplan• 
tı yapmıttır. Toplantılarda Büyük Mil· 
let Mecliai Reiai Abdülhalik Retıda, 
lktıud Vekili Celil Bayar ve lktıaad 
Vekileti komiseri bulunmutlardır. 

Banka idare Meclisi Reisi Fuad 
Bulca reisliğinde açılan birinci toplan
tıda banka umum! sekreteri Baki ıek• 
reterliğe seçilmit ve ruznamedelri ifle· 
rin göriltülmeaine baflanmıttır. Bacı
kamn on Uçilncil it yılma aid idare 
meclial ve murakibler raporu okunduk· 
tan sonra reialii• verilen talcrirlet •Y· 
rıayn ıCSrilfillmilf ve bu takdr1erdeki 
teklifler hakkında kararlar verilmittir. 

Bu kararları hulasa olarak yazıyo-

rus: 
1936 hesab yılı içindeki çalışma du· 

rumu ve hesablar hakkında idare mec-

Rapordan parçalar 
Planlar, ihb8asla tatbik ve takib edilecek olan 

bu mühim ve yeni işler memleket bünye
sini, daha ziyade kuvvetlendir.ecektir. 

• 
936 yılmı bereketli ve iyi bir yıl olarak tavsif 

edebiliriz. 

Jdbler tarafından yazılan • 

rlbU blll aı/Birinci.kinun/1938 ta 
genel nço ve klr ve zarar hesabları 

B
. heyet önünde tetkik edilmittir. 
ı]A 

anço ve kir ve sarar hesabları· 
nın tasdiki ile idare meclisi Uyelerinln 
ve mürakiblerinin 1936 yıh ı, ve he· 

Geçen yd dearel mu..-..-hlh S.000 
Hrahk Jehlmhe bJr ,.... ... ........ .._.. 

• 
Son yılda pek u devletlere m ilyNRr olan 

büdce fazlalıjı mali kudret ve lmkiaJan .. 

iş Bankası 

Genel Heye
ti toplantı
sında bulu-
nanlar. 

Ha tayda 

3QncQde 

General Franko'ya 
karşı bir suikasd 
şebekesi ke§falildi 

HER YF.RDE S ICURUŞ 

tazyik 

Dirzorda halkla 
polis çarpıştı 

Bir çok yaralı ve ölü vaı 1 
Haleb, 29 (Hususi) - 15 martta Dirzor'a on kiplik bir vatani po

lis müfrezesi gönderilmiıtir. Müfreze ıehirde devriye gemıeğe bal
lar başlamaz eşraftan birisini yakalamışlar ve adamı döverek kara• 
kola götürmüşlerdir. Bundan müteessir olan ahali karakolu ba111"ştır. 
Karakola hücum edenlerin miıkdan 300 kişidir. Bu hücum tiserine 
halk ile polis arasında çarpışma olmuş iki polis ölmiiftür. Ha1ktaD 
bir-;;ok yaralı ve ölü vardır. 

Süngü ue kamçı 
Lazkiye, 29 (Hususi) - Seçim 

meselesinden ve Kırıkhanda gör
menlere karşı gösteri yapmaktan 
guya suçlu olarak aylardanberi 
mevkuf bulundurulan türkler el
lerine kelepçeler ve boğazlanna 
.zencirler vurularak süngü ve kam
çı darbeleriyle Halebe sevkedil
mişti. Bu vaziyet, Sancak halkı 

(Sonu 6. ıncı sayf ~da) 

Kü~ük Antant 
konseyi 

Dış Bakanlan bir kere 
daha konuşacaklar 

Bükreft 29 (A.A.) - Hariciye na
zırı Antonesko 31 martta ldlçilk •tant 
konseyinin toplant11111da bulunmak ü
zere Belgrada gidecektir. 

Tuna üzerinde romen • yugoalav köpe 
rllsüniln temel atma ttireol için Çekos
lovakya cumhur rciei Benea'in Belcracl 

(Sonu 6. ıncı uylMl.a) 

Ceyb ve Teceyb 
kelimelerinin türkçelerilli 
bulanlara 100 lira hediye 

Anllarltt 19 (A.A.) - Dil K.,_ 
Genel Sekreterlllfndenı "ee,lt. ft 

.. Teceyb,, ahlerinln tBrkçeledal Dl
un lkf aqamrna kadar mektab -.eya 
tıelcrafla bitdireceklere ,as lira hediye 
edilecektir. ----------------• t! tarından dolayı ibralarr 

Vefatı teeuilrle haber alınan mecli• l4ue 1Mcll.J r•pora oirınarhn 
si idare bası Mahmut Soydanın yerine _.. rı o o o rene O# nur •- Pi P -----

mızı ~aifleteeek mahiyettedir. 

Fıkra 
idare meclisi tarafmclan •tatil hllkOm- -
l4'ffne tnfikan ta,Mn edilen Kocaeli uy· K t t la t Sovyet Rusy·,-~- Anlaştığımız 

Fransa ~-:.~::~~';i~~·eyya Y&flt'ln memurl- a mu ay 1 n o p n 1s1 QUa 

1936 yılı temettü payı olarak ( 10.•) K •• • t 
lira itibari kıymetindeki beher hiue J d b 1 . d om unıs Jl•rianne ıueteai butad• Wr d~a 

=~~i:u!::~=~~!·:-,9~~:. an arma su ay ara ı are •• 
::'-:.:~;;:,:: .::ı~:d:;~!:::·~ı;"~- amirlerine vekalet edecek parbsınde 

çıkar; ilci ylJs bine yüın driml YUıo 
du. Gepalet• 
de Anbr•ya 
reJea Ye dW-
1.t ,,,,.,,,,.,,,,,,. maralı kuponlar mukabilınde 15 nısan kl•k ı931 tarihinden .itibaren dağıtııma:ı~ 1• gevce 1 

İdare mectisınce 1937 hesab y ş •• k •• K •• 1 • ~ 
,. ....... 
tul.,.._.,.. 

!~~:r;~:~C:! ;,~11~;ı;~b; 8. U 1U 8J8mD SOZ eri B. Stalin'in raporunda çok 
zur hakkı tutarının azalar ıçın rayı ve reis için de 3600 lira~ı geç·meve. Kamutay dün B. Refet Camtezin reisliğinde toplanmıştır. Milli mühim noktalar var 

iMl7M"" -lunirl, .,.,, ... 
dUIW,. dri 

dona oldııla• 
ımesı Müdafaa, İç, Kültür, Ziraat, Ekonomi, Nafıa, Sıhat ve İçtimai Mua-

mck şartiyle huzur hakkı verı . b h h kk tutariyle kendilerıne venet Bakanlıkları siyasi müsteprlıklanna tayin edilen BB. Necib 
u u7.ur a 1 • • ft tarak Ali Küçüka, Muttalib Öker, Nafi Atuf Kansu, Ali Rıza Erten, Ali 

düşen temettü hisseJerının sa 
0 Rıza Türel, Sım Day, Dr. HulGsi Alataş'm tayinleri hakkındaki ka· 

tedivesi. Saka ile ranıame okunmuş ve Kamutay yeni müsteşarlara ba§anlar temenni 
Trabzon mebusu B. HasanK b·r•in etmı"ctır" . 

T . B Şakir ese ı :r ekırdağ mebusu · . . 1936 Bundan sonra memuda.r kanunu 
19 "bl'w' e tayını, ve •--37 yıh mürakı ıgın .. rakible- muvakkat encümeninin, yeni memura.a-
yılı mürakabe ücreti olarak aı~ lira -kanunu projesinin tetkiki dolay .. iyle 
rin her birisine safi olarak 2 aza sayısının arttırılması hakkında Te-
\reri lmesi karar altına aınunı!t~.tadl bu· kirdağ mebusu B. Faik Öztark ve do .us 

Bundan sonra. aıUddetlen ·ı kadatının verdiği takrir hakkında 
lan idare meclisi azaları yeniden s~çı~ :eaıurlar kanunu muvakkat encümeni• 
trıi~. ve aynı baların banlcil ile ~calınİf n"ın hazırlarnıf olduğu mazbata oku ... 
nı · izin verı • uamele yapabilmelerıne 
tir. 

· b suret• 
Hissedarlar umumi heyetı u 

le alelade toplantısını ıaınaaıladı~ 
lonra fevkallde toplantı yapılaıif ~e. u 
toplantıda banka esaı nizamnaaıesın~n 
değiştirilen şekli tetkik ve tasdik edıl· 
lrıittir, 

"Yeni esas nizamname, eski nizarnna
~deki ana çizğileri muhafaza etınek· 
tedir. Ticaret kanunu ile bankalar ka• 
llununun amir olduğu bazı esaslar ye• 
ili . 

nızamnameye ilive olunmuştur. 

[I dare meclisi rapora ve bi)inçolar 
4• cJ ve beıinci aayfanuzclachr.] 

du. E ··men mazbatasında, tetkik edi-
ncu . d 1 . l . nin ehenıiyeu o ayıııy e 

lecek proJe . . 
klT muvafık bulmakta ıdı. 

bu te ı ı ... batarı, ihtisasları ve faa· 
Çatışma - 1 1 

b. bı·n·nden fark ı o an 
. rtları ırı 
tıyet şa .. bint. yaklaşan devlet• 
ve sayıları y~ı b" ._A .. un yapdırkt!b 

1 içın ır .... 
memur arı d Irnaıı tabii olduğunu 
üıerinde çok uruf'k lnce (Manisa) el• 

. Bay Re ı . ı..: .. 
ıöyhyen da aıubtebt UM 

kanunun 
de bulunan boylu tetJıciklerden 
encümende uzun ··yJedi ve aıeaıur· 

tdrğını IO 
eonra çıkarı 6 ıncı savfıdı l 

(Sonı; · 

Türkiyede: öd~---~ 
Moskova, 29 (A.A.) - ''Tu" Ajan- ,. Pi' 

ar Sovyetler birlifi komüniat partisınin - Fena kahveyi- Fılln11111 içi• 
a mart ' ıenel heyet balftıde toplanan anl•m•Jc için bir çar• de •'"'·~ 
merkez icra komitesinde Stalin tarafm· v•r. ab brilmtlr, 
dan partinin ça111111&sında &örülen ıev- - Oropsi. itte ba ı•ut .. 
,eklikler ve Troçki taraftarları ile aifer ••·-------~ llİll .011 nü~ ıa- · 
kundakçılar tarafından alınan tasfiye sınd• çıbuftlr. ICuilmtllri, tlrk ;,,_ 
tedbirleri hakkında okunan raporun met- kıllbı diye bit pyler ifittili içi11, y .. 
nlni dercetmektedir. t•ğu ve arığı gıJcu.maJc lütlaad• bu-

Stıalin evvela buı yıııbancı devletle- lunmupa d•, Ceayir plsJclJlll ini bi· 
rin ajuları tarafmdan vücude ıetiri- sim için lıA/i bir ilerilik alo.ti tdlk· 
len lrundatrçılık ve casualuk faaliyetin. Jci etmiştir. Hepsi olabilir: lüat ltari· 
den bahsederek bu hareketlere Troçld lratQriln •ltınd•Jci yası, INllSIS mlnn-
tuaftarlarının da ittirak edip faal bir verinin, başka milletler baabı•, ceb._ 
rol oynadıklarını 1raydetmit ve bu fu· Jet ve laziletsialili ne •rece/ere a. 
Jiyetin, ekonomik ve idari te,ekkülerle dar mub•b giSrmelrte o/dutum yepye-
partinin tUrW tefekkUllerine sirayet ni bir iprettir. Bizi tanıııuıııuıfı h11-
etmit oldufunu tebarllz ettirmittir. dilerine bOf giSrlJrilz. Fakat /rendi ini-

Sonra ecnebi de•letleri ajanları ile formaları içınde yuıyam dolaftmıuta 
Troçki taraftarlarınm yalnız esas te,ek. t•h•mmDI edecek bdu lıavsaluı renif
killler• delil bazı mes'ul makamlara bi- l~ye~ .bu miJ~v~erlere, bizim haysiye
te nüfus etmiı olduğunu kaydetmittir. tımızın Jcendılerıninlci ile •al• mah-

Stalin, bazı ricalin bu kundakçıların yese edilir cinst•n olmadığım lıat1tlat-
bakiki mahiyetini anlamryarak onlara ınalr isteriz. Böyle kuikatiU leı•ndluı 
brtı bazı takbih edilecek bir kaygusuz. ıömilrge/erde/ri /ransıaluıa lotofr.J._ 
luk ıöstermit olduklarını ilive eylemif· l•rı altın• pelr haklı olualc lıombilir. 

tir. Bizi r•lıat b1t•lwnlu •• Plıtay 
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Politika bahisleri: 

Marmara 
Birlikte bir hayal çizelim. Dünyanın en ufak ve en sevi"'li içdenizi 

bizim Marmara'dır. Hangi noktasında sefer ederseniz ediniz, açık b:r 
havada, Marmara'mn yalılan bakı~lannızı çerçeveler. Hiç bir denizde 
insan, karayı okşarcasına deniz ortasında bulunamaz. Bunu yapabil
mek için bir gölün üzerinde bulunmak lazımdır. Marmara, bir göl de
ğildir. Fakat bir göl gibi ufak ve sevimlidir. 

İsviçre ve ATrupa göllerinin hususiyeti, sahillerin hep biribirini 
ğörmesidir. Dizi halinde yazlıklar, bu göllerin çevresini süsler. Vapur
lar, bunların hepsine uğrayarak, ç·ktıkları noktaya dönerler. Bu kü
çüklük, bu mahdudluk, gözün bu her noktaya erişebilmesi imkinıdır 
ki, bu gölleri, yerli ve yabancı inaanlarm birleıme noktası yapmıftır. 

Böyle bir gölün insan zevkine tahıiı edihnesini, turizm üzerine 
almaktadır. Şimdi bir düşünelim, ufaklığiyle bir gölü hatırlatan fa
kat ne de olsa bir deniz olan bizim Marmara böyle bir turİ7.lll merkezi 
oluyor. Marma~ o zaman, düny< nın bir gölü olacaktır. Dünya ölçü
sünde bir turizmin merkezi olacal tır. Kıta değii, kıtalar, insan yığın
larını, gelip yüzsünler, kürek çeksinler, kotra kullansınlar diye Mar· 
mnra kıyılarına gönderecektir. 

Bu kıyıhr üzerinde dizi gibi şirin yazlıklar yükselir; bu suların yü
zünde beyaz böcekler gibi vapurlar işlerse, ''Marmara turizm merke
zi'', bir milyon tur:sti barındıracak ve eğlendirecek bir yer olacaktır. 
Doğu ile batı, şimal ile cenub, gelip burada sevişecek ve derilerin reın
gi, Marmara'nın güneşi altında, bahtiyar bir insanlığın hesevleri ve 
kn.h abaları gibi yeni bir aşının cevherini emecektir. 

Türk denizi Marmara, birgün ir.sanlığın yazlığı olursa, Atatürk'ün 
Tü ·iyesi, hunun başını, türkün bi'tün misafirperverliği ile bekliye
cektir. - B. B. 

Edirne hallcevinde 
çalışmalar 

Edirne, 29 (Hususi) - Edirne Halk
evi idare heyeti iki buçuk aydanberi 
vali B . Osman Şahinbaş'ın başkanlığı 

altında her hafta muntazam surette 
toplanarak çal şmaktadır. Halkcvinin 
çalışmalarına hız vermek, Edirne ve 
çevresinde geniş ölçüde bir faaliyet 
göstermek maksadiyle yapılan bu top
lannlardan umulan ve beklenen netice
ler yavaf yavaf lıı:endini gÖ9te~ğe 

ba1flatnıftır. 
Halkevi id:Jre heyetleri bir taraftan 

aza adedini çoğalt ırken diğer taraf~ .n 
da kolların hazırladıkları altı aylık fa. 
aliyet programları üzerinde uzun boy
lu tetkiklerde bulunınuf ve her k:;lur. 
yapacağı mühim iı,ıleri esaslı bir pro
grama bağlamıştır. 

İdare heyeti bu cümleden olmak Ü· 

zere dün akşam da mutat haftalık top· 
lantısını yapm ş ve şimdiye kadar gö

rüşülen ve karara bağlanan işleri bir 
kere daha gözden geçirerek yeniden 
daha bazı kararlar almıştır. 

Şehircilik için üç 
konferans 

Şehir Mütehassısı Bay Vagner ~i. 
yasal Bilgiler Okulunda üç konferans 
verecektir. Konferansların mevzuları 

şunlardır : 
l) Şehircilikte Sermaye, 
2) Şehircilikte Makine, 
3) Şehircilikte Organizatörün Rolü. 
Konferansların birincisi bugünkü sa-

lı günü ikincisi martın 31 inci çarşamba 
ve üçüncüsü nisanm ikinci cuma günü 
saat 20.30 da okulun konferans ulonun
da verilecektir. ... 
Hukuk Fakültesinde konfenım 

Bugün saat 17,30 da Hukuk Fakül
tesinde profesör Doktor Fahri Ecev.it 
tarafından "Hukuk ve ceza bakımın
dan tibbi meıuHyet,, mevzulu bir kon
ferans verilecektir. 

Halkevinde alman aeyyahmm 
konferansı 

Halkevi ba~kanlığından: Evimizde 
31-3-1937 çarşamba günü saat 18 de Al
man seyyah Kolp tarafından Borneo, 
Sumatra, Yeni Gine ve civar adalar bak.. 
kında projeksyonlu bir konferans veri. 
lecektir. Arzu edenlerin eelmeleri rica 
olunur. 

Balkan Antantı ilk ögretim vaziyet· 

Delegelerimiz Vilayetlerimizin son ders 
Atinadan döndü yılmda kültür işine ayırdı klan 

Ekonomik Konseyi 

f stanbuJ, 29 (Hususi) - Balkan 
Antantı Ekonomik Konseyindeki de
legasyonumuz döndü. Baş delegemiz, 
B. Hasan Saka gazetecilere toplantı· 

dan çok memnun döndüklerini, deniz 
ticaret komitesinin Bükre,'te, turizm 
komitesinin Belgrad'da tekrar toplana
caklarını konseyin balkan milletlerinin 
miişterek ihraç mallarının bir elden sa
tışına ve romanyahların teklifiyle Bük
reıtte ticaret odaları delegelerinden 
mürekkeb bir kongrenin toplanmasına 
karar verdiğini söylemiştir, 

alıkçılı 
müteh ssısı 
birtürk 

Türklerden ilk defa olarak Alman
yada balıkçılık ib,tısası yapan Dr. Yu
suf Kemal Bayrakçı tahail ve tetkikle
rini bitirerek memlekete dönmU.tür. 

Aslen kıymetli bahriye zabitlerimiz
den olan bu genç daha 9 10 yıl evel balık
çılığın ehemiyetini anlamıt ve 1928 de 
Marmara adasında çok esaslı bir planla 
birinci balıkçılık mektebini kurmuıtur. 
Marmara balıkçılık mektebi direktörlü. 
ğündeki baprıaı üzerine Kfiltür bakan· 
lığı tarafından Almanyaya yollandı, 

Hamburg Üniversitesi Fen Fakültesin. 
de deniz ilimleri ve balıkçılık tahail e· 
derelıı: 1935 yılmda ibtısas doktarasını 
verdi 

Oniveraite tahsilinin bitmesinden 
bugüne kadar Alman balık endüstrisin
de çalışarak ibtısasını tekemmUJ c.ttirtn 
bu kıymetli genç, yalnız Almanyada d~ 
ğil aynı zamanda Danimarkada ve di
ğer balıkçılık memleketlerinde de ça
lifI!lıf ve tanınmıttır. 

Kendisinden kıymetli hizmetler bek 
leriz. 

Kamutay Çağrıları 
* Dahiliye Encümni bugün Grup 

İçtimamdan sonra toplanacaktır. * Arzuhal Encümeni Parti Grupu 
İçtimamdan sonra toplanacaktır. 

para 12 milyon liradar 
Kültür Bakanlığı, yurdun ilk öğretim durumuna aid bir fikir ve

recek olan rakamları toplamış ve bunları tasnif ettirmiştir. Bu ra
kamların tetkiki vilayetlerimizde ve köylerde ilk öğretim vaziyetini 
izah etmektedir. 

Çivi f iatları 
tesbit edildi 

Yüksek fiatla çivi satanlar 

cezalandırılacak 

İktisad vekaletinden: 

Çivi sanayiinin ham maddesi olan 

demir fiatlarının son zamanlarda cihan 

piyasasında vaki yükselmesi dolayıSoiyle 

3003 nolu endüstriyel mamulatın mali

yet ve aatıf fiatlırının knntrol ?e tes

biti haklmıdalri kanunun birinci madde~ 

sinin verdiği aaWıiyete istinaden kar

fiçe tabir edilen demir çivi fiatları 30-3-

937 tarihinden itibaren meri olamak ü. 

zere a,ağıda yazılı veçhile yeniden tes. 
bit edilnıi,t'.r. 

1 - Çıplak demir çivinin sandık am

balajı olarak ve fabrikada teslim edilmek 
n toptanaatdmak üzere kiloaunun baz 

fiatı 16,5 kuruftur. • 

2 - Sandık ambaIAjiyle beraber beş 
kiloluk ktğıd amabalij paketlerde 

bulunan çivilerin kilo fiatIM kağıd 

ambalaj farkı olarak aynca 20 para ila.. 
ve edilir. 

3 - Çivi iptidai maddesi olan kan

gal halinde çivi telinin baz fiatı ton ba· 

şına fabrika teslimi peşin 114 lir..ı ol. 

mak üzere tesbit edilmiştir. 
4 - Toptan satıştan maksat fabrika-

nın yaptığı her miktar satı~tır. 

S - tesbit edilen fiyatlardan yük
sek satış yapan fabrikalar hakkında ka-

nunda yazılı cezai hükümler tatbik olu-
nur. (A.A.) 

Bütün vilayetlerimizin hususi idare
lerinin 934 deki genel geliri 31.078.462 
liradır. Ayni sene bu paradan 12.043.247 
lirası kültür işlerine harcanın ~tır. Gene 
bütün vilayetlerimizin 935 d~ki genel 
gelirleri 37 .271.064 liradır ve 12.185.645 
lirası kültür i~lerine aynlmıştır. 

Kültür direktörleri 
Valiliklerin kültür işlerim ve bu ara

da ilk öğretim ve eğıtim mesel .. :ru, i
dareeden kultür direktörlerinin forma,.. 
yon bakımından durumları şudur: 

Dört kültür direktörü idadi ve 
lise mezunudur. 22 kı.iltür dırektö· 

rü öğretmen okulunu bitirmiştir. Bi~ 

kültür direktörü kadastro o. ulu, bir 
kültür direktörü siyasal bilgiler okulu, 
15 kültür direktörü gazi terbiye enstitü· 
aü, bir kültür direktörü Frankford mu· 
allim mektebi akademisi, 1 O kültür di .. 
rektörü darülfunun edebiyat fakülteai, 
3 kültür direktörü riyaziye, 2 kültür eli· 
rektörü felsefe, bir kültür direktörü ta• 
büye ve bir kültür direktörü de hukuk 
mezunudur. 

Öğretmenler 
İlk öğretim itlerinin en mühim bir. 

kısmı olan öğretmenler meselesinde yur. 
dumuzun bugünkü durumu ıudur: İlk 
öğretim öğretmenleri arasında 180 yük
sek okul mezunu, 418 lise mezunu, 9.164 
ö~retmen okulu mezunu. 2.252 orta 
mekteb mezunu. 1.823 ilk okul :mezunu 
vardır. Vekil öğretmenlerin aayw 585 
dir. Hepıoinin yekfın.u 14437 dir. 

Teltif 
İlk öğretim teşkilatında teftiş kadrosun• 

da son yıllar içinde meslek bakımından 
lüzumlu bir çok tasfiyeler yapılmıştır. 

Bugün kültür bakanlığının kadrosunda 
vazife gören müfettişlerin formasyon 

bakımından durumları şudur: Viyana 
pedagoji enstitüsünden mezun3, gazi 
terbiye enstitüsünden mezun 33, öğret

men okulundan mezun 150, idadiden 

İlk toplant larda alınmış ve tatbi
kine geçilmiş kararların başında halkı 

ve münevverleri halkevi ile daha ııkı 

bİt surette ilgilendirmek, köycülük şu
besinin faaliyetini artt rarak türlü fır
sat ve vesilelerden istifade etmek su
retiyle köylere geziler tertib etmek, 
okuma odasını şehrin en uğrak bir ye
ri olan D ri.ıleytam karşısındaki parti 
binalarından birine naklederek herke
sin istifade edcbilecegi bir hale • y
mak, derslerine devam eden musikı he
yetine konserler hazırlatmak, frans·z
ca, ingilizcc derslerle daktilo ve iste
no6rafi kurslarına yeniden başlamak 

gibi onemli işler gelmektedir. 
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mezun 4 müfettif olarak 190 müfettiş 
vardır. Bugünkü okul sayısına 'öre bu 
rakam çok az olduğundan, bakanlık, 

mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda 
müfettiş yetiştirebilmek için gazi terbi
ye enstitüsünün pedagoji kısmına çok 
talebe almaya başlamıştır. 

Ö •rendiğime göre tamir ve tanzimi 
ışleri bitmek iızere bulunan yeni oku
ma odası yakında açılacak ve nisanın 
15 ine doğru Halkevinde musiki ve 
temsil kollar nın iştira iyle zengin pre>
gr m!r bir konser verilecektir. 

1 KllÇUK lÇ hAB~RLER 1 
* Sümcrbank idare meclisi azalığı: 

- Sümerbank idare meclisi azalığına 
mütekaid jandarma yarbayı B. Refet ta
yin olunmuştur. * Çobanbcyli İstasyonu: - Çoban
beyli mevkiinin hayvan ve maddelerinin 
ihracına mahsus kapıl.u arasına almma-
11 bakanlar heyetin'e kabul olunmuıtur. 

* Borslar kanaau tetkikleri: İstan. 
bul ticaret odası, ticzret ve borçlar ka· 
nununun ekonomi büımından tetkikle
rine devam etmektedir. 

* Bir tren kazda: - Evdi akşam 
Edirne • İstanbul po:ataunı yapan bir 
tren 42 inci kilometr~ ve yasak böl
gede bir köprü üzeriude kulakları biç i
fitmi yen 80 yaımda bir köylüyü çiğne. 
mit ve parç.alaımştır. Kazaya köylünliıı 
aağırlıfı 11ebeb olmaıtur. 

* Deridea yapalaa çaatalar: - Bu 
yıl lltanbulda SO bin erkek ve 150 biıı 
kadın d çantası yapdDUftır. * Bir büyici kadın mahkiim olchu 
- Dün İstanbulda :ı;fiye dördüncü ce
zada Canan admda bir kadın büyücülük 
ıuçiyle üç aya mahkiim ohnuftur. 

Köprünün tamiri 

İstanbul Belediyesi, Karaköy köp
rül!iınün yeniden boyanması, yolları· 
nın tamiri için yeni ~ne büdcesine 
tahsiaat koymUf. 

Köprü boyanırken acaba Piyer Lo
ti Rotfordaki mez.:ırında inildeyecek 
mi ? 

Yeni muad eleler 

' 'Bilinmiyen bir tayyarenin attığı 

bombalarla .... ., yahud "bilinmiyen bir 
hnrb gemiıi dün bir din alayı 7apıl· 
dığı sırada Malagayı otuz dakika 
bombardnnan etmi~tir .... ,. gazeteler
de sık sık böyle haberler okuyoruz. 

Bu bilinmiyen tayyarelerle harb 
gemilerinin yerine bir (x) koyup hal· 
!etmeye uğraım. 

Zamane harbı, zamane siyaseti çe· 
bir muadelelerine mi dönüyor? 

Kadın ve ıiir ... 

lstanbulda bir "kadm ıairleri ge• 
cesi,, yepmıtlar. Burada kürsüye çı· 
kan, bir hatibin ıu sözleri söylemif 
olduğunu bir cazetede okuyoruz : 

"Bu geceki mevzuumuz kadm ta• 
irler, Lakin kadın ıair denince tür• 
den de bahaetmek lazımdır. 

Muhakkak ki ilk ıür kadmın ilk 
tebeuümü ile doiJnUfblr. Kadın gü. 
lünce tabiatta ilk tiiı' meydana çık
ıruttır. Ailayınca da ilk hazin tür 
doi111111tur. 

Şiirin yegane kaJ1a&iı beu.uiyet· 
tir. Hauuiyetin ka111afı da lr&dm. 
Binaenaleyh kadm dmaek en tiir et. 
--tir. 

Kadma elmas, inci, zümrüt .. 

kadar yakı§ırsa tür de o derece yakı
tır.,. 

Şiirin bugünkü tarifi nedir ve ne 
olabiJir? Onu bir tarafa bırakınız. 

Kadın her ağladıkça bir tür, her gül
dükçe bir tiir yazmak lazun gelseydi 
ona ne kağıd dayanabilirdi; ne de ka· 
lem. 

Şiirin elmasa, yakuta. inciye ben· 
zetilitine gelince nerede o günler, 
hangi kadın bir koca ıiir kitabını bir 
tek eJmas yüzüğe tercih eder ? 

Komedi 

Bitmek tükenmek bilmiyen ittihad 
ve terakki hatıraları arasında bir ta· 
nesi de, bir iki gündür, komik Naşİ· 
din hükümeti devirmek suçu ile yaka· 
lanıp hapse tıkıldığını anlatmakta· 
dır. · 

Komedi mi dersiniz? 

Dünyanın hali 

hd arkaclaf konatuyorlardı. Biri-
ai clecli ki : 

- Dünya ne Alemde? Siyaset aı .. 
minclee De baher? 

Ot.eki buna dofrudan doirUJ'a c .. 
fth •ereceii ,.erde bir sual sordu : 

- Sen lstanhalcla çıkan ( ........ ) 
aazeteaini okll)Cllm1UUll? 

- HaJ'll' 1 
- Ôyle ise iti• 70hmdadır, erer 

onu olcumut olaaydm; ..-ede i1e 
Umumi Harbm patlak nrecejine 
hülqnedebilirdin. 

Dilmlerin lıongrai 

Bir razetenin Pari.ten aldığı hu
ıuıi bir telgraf : 

.. Saiır •• ck"bizlerin lronıTea ya· 

Hatırlıyor musunuz? 
1 - Türk ana yurdunda yontma 

taş devrinin sonu nedir ? 
2- Markoni Amerikaya ilk tel

siz telgrafı han,.i tarihte 6Ön• 

derdi? 
3 -Amerikada ilk konser ne za· 

man verilmiştir? 
4 - Cumhuriyet Halk Partisi han· 

si tarihte kuruldu? 
5 - Bütün Anharanın aebu ve 

meyva ihtiyacını kaç lıab~ıma 
temin eder? 

Dünkü mailerin cevabları: 

S - Türk üniversitesi ne zaman 
kuruldu? 

C - 1 ağıstos 933 de. 
S - Rontgen x 9uaını ne zaman 

keıfetti? 

C - 1895 senesinde. 
S - Buğday kanunu ne saman ka· 

bul edildi? 
C - 5 temmuz 1932 de. 
S - Antiseptik madde ilk defa ne 

zaman kullanıldı 1 
C -1860 senesinde Claslcov'da 

genç bir cerrah olan J osef 
Lester taraiıDdan. 

S - Dıf borçlar meselesini hangi 
sene hallettik 7 

C- 25 mayıs 1~33 de. 

kında Paria.te toplanacak 1,, 

• 

B• haberi okuyanca iDsuua tu 
suali aoracaiı ıeliyor : 

- Acaba lapanyaya ıöoüllüler 
söaclerilmeıi baau....daki ıiüyetleri 

mi dinJe,.ecek1-? 

Bu günkü müfettişler sayrsı 933 • 
934 istatistiklerine göre Tilrkiye okw, 
öğretmen ve talebe sa~ısına nisbet edil· 
diği zaman şu vasatiler meydana çık· 
maktadır: bir müfettişe 33 okul, 80 öğ. 
retmen ve 3111 talebe düşmektedir. Bu 
mevzu üzerinde, müfettiş saysının arttT
rılmasmı gerekli kılan en mUhim mnil 

bir müfettişe düşen saha meselesidir. 
Türkiye mikyasında vasati olarak bir 
müfettişe 4105.6 kilometre murabbaı bit 
saha düşmektedir. Bir müfctthin her 
vilayette hissesine düşen okul sayısı 

başka başkadır. Mesela 1stanbulda bir 
müfettişe 19, İzmirde 31, Anltarada 22, 
Çanakkalede 35, Antalyada 34. Erzurum" 
da 25, Kırşehirde 40, Çoruh ta 37, Ordu:!• 
70, U dada 28, Vanda 17 okulun teftifİ 
düşmektedir. 

c_H_A_V_A _ _,_J 
Şark Anadolusana 
kar yağdı 

Dün ıehrimizde hava açık ıes-'f .,e 
ısı sıfırın üstünde 19 dereceye ~ 
yükselmiftir. Meteoroloji işleri ~dl 
mildürlügun··· den verilen maıı:unata ıiıtC -· şark Anadolusu ile cenub ~ol i't11 
nun prlc kwm ve Rize çevresı.:,... 
geçınİJtir. Yağıt Şark Anado~ 
kar ıeklinde olmuş ve toprak 1'a· 
Erzurumda 7, Karata 3 &a11tiJ11C&re ıv 
bnlık yapmıftır. Dün en yUksek : JJ• 
dirne ve Balıkeairde 20, Antalya _. 
Adanada 23 derecedir. En dütiik: ~
fırın altında Beyıehir ve Siva.ta .ıe' 
ta Anadolu ile prk Anadolusundll 
yerlerinde 1 • 3 derece uaaındadJr· 



tur. 
Esirlerin ifadesine göre, Guadala-

jara muharebesinde öyle anlar olmuş ki, 
italyanJar düşmanı tefrik edemedikle
rinden bir çok vaziyetlerde, kendi a
ralannda harb etmişlerdir. İspanya cep
helerinde dört fırka yani 40000 İtalyan 

a"keri harbetmektedir. 

Bir gemiye taarruz 

Paris, 29 ( A.A.) - İkibin ton ingi
liz kömürü yüklü ispanyol Mark Kas. 
pio vapuru, Franl:ocu iki gemiden ya
pılan ateşe uğramış ve Cepbretonda 
karaya oturmuştur. 

Dört ay denizde kalan cesedler 
Paris, 29 (A.A.) - Eko dö Pari ga-

zetesi, deniz dalgalarmın fran.>ız sahille

rine atmış olduğu İspanyol cesetlerini 

muayene etmiş olan adli doktorların ra-

porunu neşretmektedir. Doktorlar, bu 

betbahtların biribirinm ayni bağlarla 
bağlandıktan sonra diri diri denize atıl
mış olduklarını tesbit etmişlerdir. Ce
setler, dört buçuk ay denizde kalmıştır. 
Üzerlerinde uğradıkları cebir ve şidde-
tin izleri görülmüştür· 

dört, on beş ve on altı pusu geçmif de
ğildir. fakat hiç bir kayıd ile mukayyed 
olnuyan Japonyanın top ve gemi hac
ıninde de yarışa çıkmasından korkul-

akt d O zaman artık zırhlılar, otuz 
m a ır. . . 

b
. tondan kırk, elli, altmıf bıne çı-

beş ID l . . 

cak 
Ve bu yüzen kale erm m~sı o 

ka · w ·b· akı yı 
b halı olacagı gı ı, y cı ve • 

' 5bette a nı d 1 · de 0 kadar artacak. Her 
kı ku ret erı cı •---arı deniz inşaat 
•--'d Japonyanın ıuu , • na.a e h bir akibet vadetnuyor. 
yarışında bayır 

A.Ş.ESMER 

madılar. Halbuki, B. Delbosun istedi
ği oldu: Londra hükümeti Paris hükü-

metiyle olan dayanışmayı bir kere daha 
teyid etti ve kar.şmazlık komitesi ka
rarlarına riayet ettirmek hususundaki 
katı niyetini bildirdi. İngiliz kabinesi
nin bu hattı hareketi karşısında, Ro
ma daha az yüksek perdeden konuş. 

ve B. Grandinin biraz fazla şiddetli o
lan sözleri hakkında Londraya yatıştı
r .cı izahlar verdi. B. Delbosun Sir Corc 

Klark'la görüşmesinden sonra, komite 
meselesinin aldığı şekilden hafifçe en· 

dişeye düşen B. Musolini Londraya 
yatıştırıcı bir cevab verdi. 

La Republik gazetesi yazıyor: 

Fransa Dış işleri bakaniyle konuşan 

lngilterenin Faris elçisi Sir Corc Klark 

"İtalyanın asker sevkine son vermesi 
çok ehemiyetlidir. Roma, İspanya üze· 
rinde hiç bir toprak hedefi olmadığım 

bir çok defalar tekrar etmiştir. Buna se

vinçle inanıyoruz. İspanya taksim edile

bilecek memleketlerden değildir. K~ .ı, 

İtalyan askerlerinin imparatorluk yolla

rı üzerinde toplanması da nihayet Fran

sayı endişeye düşürecek mahiyette idi. 

B. Delbos, İtalya büyiık elçisiyle yaptığr 

son görüşmede bunu katı olarak anlat-

makla iyi yapmıştır.'' 

1.--Ç-a_n_k_a __ y_a_d--a bahar 1 

••• 
SiY ASI MÜSTEŞARLIKLAR 

CUMHURIYET'de Yunuı Nadi, si-
yaai müsteşarların seçilmiı olmaaı do!a
yısiyle yazdığı makalede bu yeni müs
te§arların görecekleri hiz>metJeri ve dev• 
lete dokunacak faydalannı fÖyle hula
sa ediyor: 

"1 - V elriller çok esaslı itlerde biz
zat gelecekleri meclise tali ve cari itler 
için müsteşarlarını gönderebilecelderin
den kendileri vekaletlerinin itleriyle da
ha çok ve daha e.aslı surette mefgul ol
maya imkan ve zaman bulmuı olacaklar
dır. Bu büyük bir kazançtır. İtiraf etme
lidir ki içtimaları istimrar esasına müs. 
tenid olan meclisin faaliyet zamanlann· 
da vekiller vakitlerinin çoğunu mecliste 
geçirmek zaruretinde bulunuyorlardı. 

Bu zaruret şimdj siyasi müıtqarlarla 

paylaıılmak suretiyle vekiJJer devlet ve 
millet işlerini en çabuk ve en iyi ıekil
Jerinde yürütmek için rahat ve geniı ça· 
hşacaklardır. 

2 - Siyasi müsteıarlıklarm ikinci 
faydası, devlet, hükümct ve millet iıle
rimiz için adam yetiştirmek olması me
ziyetidir. işler hakkında nazari olarak 
malômat sahibi olmakla onlara yıık .• ı
dan temas ederek yakınen bilmek arasın. 
da dağlar kadar fark vardır. Zahirde en 
basit sanılan nice işlerin fiiliyatta çok 
çetin ıafhalar arzettiği görülür, ve bun
lar içlerinde yoğrulunarak öğretilir. Ni
tekim her hangi bir işi mesuliyel fikrin
den azade olarak mütalea etmekle onun 
hakkında mesuliyetli bir rey beyan et• 
mek mecburiyeti karşısında tetkik ve in· 
taç etmenin de büyük farkları vardır. 

Hulasa yeni teşki!at devlet idaremiz
de tekamüle doğru atı1mıı esaıh bir a.. 
dımdır." 

Bir mühimmat deposu patladı 

.~a.nghay, 29 (A.A) - Lançau'da bir 
m~hı~at deposu i.nfilak etmiştir. 
Şımdıye kadar altı öliı ve '!3 yaralı bu
lunmuştur. Deponun bin beş yüz met-
re çevresinde bulunan b""t" I u un ev er yı· 
kılmıştır. 120 aile açıkta kalmıştır. 
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- Sayın Bayanlar ve Baylar, 
Bankamızın onüçüncü yılına ait mu· 

amelat raporuyla birlikte, 1936 yılı bi • 
lançosunu; kar ve zarar hesabını yük -
ıek heyetinize sunuyoruz. 

Maruzatımıza başlarken, kıymetli 

mesai arkada§larımız Bay Mahmud 
Soydan'la Bay Nuri Conker'i kaybet • 
miş bulun:naktan doğan teessürlerimizi 
ifade etmek isteriz. 

Kuruluşumuz günündenberi fasıla

sız on yıl İdare Mecfr · .ıiz Reisliğini 
yapmış olan merhum Mahmut Soydanla 
Büyük Millet Meclisi Reis vekilliğine 
intihabı dolayısiyle İdare Meclisimiz • 
den istifa eden merhum Nuri Conker, 
bankamıza büyük hizmetler görmüşler, 
çalışmaları ve tevazularile mesai arka -
daşlarına kendilerini sevdirmişlerdi. 

Huzurunuzda iki arkadaşımızın 

yüksek hatıralarını saygı ve sevgi ile 
anarız. 

• • • 
İşlerimizdeki inkişafı tahlil eder -

ken, memleket dışındaki ve içindeki e- • 
konomik vaziveti kısaca tetkik etmek 
faydalı olacaktır. 

Dünyanın umumi vaziyeti: 
1936 yılr, bazı siyasi hadiselerin mey

dana getirdiği umumi bir emniyetsiz -
lik ve kararsızlık içinde geçtiği halde; 
dünyan.n ekonomik vaziyeti ,geçen yıl· 
lardan fazla düzelme ve inkişaf göster
miştir. 

Yer yer beliren harbların doğurdu· 
ğu itimatsızlık, milletleri esaslı bir şe· 
kilde silahlanmaya sevketmiştir. Bu 
yüzden alakadar endüstri şubelerinde 

büyüyen iş hacmi, ekonomik bünyenin 
diğer kısımlarına da tesir ederek, umu
mi hayat seviyesinde hissedilir bir ge
nişleme, iptidai maddeler fiatlarmda 
devamlı bir yükselme vukua getinniı -
tir. 

MilJetlerarasr ticaret mübadelesi, 
hacim ve miktar itibarile artmakta de
vam etmiş; kıymet bakımından da ehe
miyetli bir fazlalık göstermiştir. 

Endüstri şubelerinin bir çoğu, is • 
tihsal nisbet)erini buhrandan evvelki 

, 

miktarl.ııa çıkarmış oldukları gibi; bu 
nisbetleri aşanlar da görülmüştür. 

Umumi vaziyetteki bu iyiliğe baka
rak, normal ekonomik faaliyetin mey -
dana geldiğini iddia etmek güçtür. E· 
konomik kalkınmaya silahlanma yarı -
'mm verdiği büyük hızın, bu cereyanm 
hafiflediği zamanda ne şekil alacağım 
'iddiyetle tetkik etmek gerektir. Eko
nomik faydası yapıldığı zamana mün -
hasır bulunan silahlanma faaliyetinin, 
c.levamlı bir ekonomik kalkınma için ta
zım olan diğer prtlar ve tedbirler alın
madan; sağlam bir esas te,kil edemiyc
ceği a,ikirdır. 

Geçen 1936 yılı eylfil ay.nda; "altın 
bloku,, diye anılan Fransa, Hollanda ve 
İsviçrenin ve bunları takiben de diğer 
bazı memleketlerin para kıymetlerini 

dü,ürdüklerini görüyoruz. Bir yıl ev• 
vel, Belçilranın, parasının k.ymetini dü
JÜnnesile sarsılan bu blok, zaruretlerin 
tesirile altın esasından ayrılmış bulu-
nuyoı. 

Dövizler arasında, evvelce mevcut 
olan büyük parite farkları. bu suretle 
zail olduktan sonra; k .smen sıralanma 
ve hizaya gelme vukubulmuştur deni • 
lebilir. 

Ekonomik bünyelerinin icaplarına 

uyarak devalüasyon tedbirlerine baş vu
ran memleketlerin, bu yoldan bekledik· 
leri faydaları tamamen elde edemedik
leri, ve kıymetten düşürmede geç kal -
dıkları, bazılannca serdedi1mek1e bera
ber; sıralanma ve hizaya gelmenin, mil
Jetlerarası münasebetlerini kolaylaş.tır
dığ .nı da ifade edenler vardır. 

l ç vaziyetimiz: 

O ış memleketleri numumi ekono
mik vaziyetlerinde görülen inki

şaf, memleketimizde, daha geniş bir 
mikyasta belirmif ve devam etmiştir. 

Büyük Şeflerimizin idareleri altında 

Cumhuriyet hükümetimizin, yapıcı, iler
letici ve: koruyucu tedbirlerine güvenen 
ve dayanan halkımız, huzur ve emniyet· 
le, müsbet çalıpnalanna devam etmiş
tir. 

Memleketimizde ferd ve müessese • 
lerin baaframıyacağı veya bunlara ve • 

• 
idare 

rilmesi, milli ekonomi bakımından fay
dalı görülmeyen teşebbüslerin, devlet
çe ele alınması hususunda atılan kuv -
vetli adnnlara, bu yıl da yenileri ilave 
olunmuştur. 

ÇalıflJlClğa başlayan veya inşaatı de
vam etmekte. bulunan pamuklu, kağıt, 

sun.i ipek ve merinos fabrikalarından 

başka. endüstri sahasında, geçen yılın 
en mühim hamlesi Karabükte kurula • 
c:ak demir ve çelik fabrikasının ısmar -
lanmasıd.r. İki buçuk yıl sonra çalışma
ğa baflıyacak olan bu fabrika, endüı • 
tri hayatımızın, değerli ve manalı eser
lerinden birini te§kil edecektir. 

Birinci bcf yıllık endüstri planının, 
zamanından evvel baıparılması ile bera
ber ikinci beş yıllık planın da hazır -
lanmaaı, endüstri hareketlerinin süratli 
inkişafını göstermektedir. 

Bayındırl.k, endüstrileşme ve mü -
dafaa techizatlanması gibi herbiri bil -
yük fedakarlıkları istilzam eden iş proğ 
nuruna, geçen yıl zirai kalkınma ve su
lama iti de ilave olunmuştur. 

Planla, ihtısasla tatbik ve takip edi
lecek olan bu mühim ve yeni işler mem
leket bünyesini, daha ziyade kuvvetlen· 
direcektir. Umumi hayat:mızın, ekono
mik faaliyetimizin temelini teşkil eden 
ziraat sahasında at.lan bu metin adım· 
lar, istihsallitıınızı çoğaltacağı gibi; bü
yük kütlenin satın alına kabiliyetini ar· 
tıracak, yurdaa ferahlık ve genişlik ya
ratacaktır. 

Mahsullerimizin kıymet ve hacim i
tibariyle artmasında, zirai kar nisbet 
ve imkanlarının rolü olacağı şüphesiz
dir. Bu da, maliyet fiatlarının azaltıl • 
masiyle, zirai tehlikeleri karşılayacak 
tedbirlerin alınmasile mümkün olacak
tır. 

Atatürk devrinin lnönü hükümetle
rinin tarihe mal olan eserlerinin taad • 
düdü, Kemalist Türkiyenin dünya mu· 
vacehesindeki şerefli mevkiini kuvvet
lendirmektedir. 

Mahsullerimiz: 

G eçen yıl başlanğıcında, havaların 
nüsait gitmesi, mahsullerimizin 

artacağı kanaatini vermişti. Bazr mın-

ı 
eclisi . 

takalarda mevsim ortalarında başhyan ı 
yağmurlu ve anormal havalar, bekleni • 
len esaslı neticenin husulüne mani ol
du. Buna rağmen 1936 yılını bereketli ve 
eyi bir yıl olarak tavsif edebiliriz. 

Tütün, geçen yıldan fazla miktarda 
ve iyi kalitede elde edilmif, kısa bir za
manda, geçmiş yıllardan yüksek fiat • 
larla satılmıftır. Bilhassa Ege mmtaka
sı tütünleri, kapışılırcasına elden çı
karılmıştır. 

Fındık mahsulü 1935 in büyük re
koltesinden aşağı ve fakat normalin fev
kindedir. Geçen yıl fındık satrflarında 
yıllardanberi görülmemiş bir yükseklik 
göze çarpmrştrr. Bunun başlıca ıebeb

leri; fmdrk yetiştiren İspanyadan ihra
cat yapılamaması, İtalyadan da müsteh
lik piyasalara kafi derecede mal yolla· 
namamasıdrr. Müstahsil için istifadeli 
olan fındık satışları gayri müsait aliv
re satış yapan bazı ihracatçıları zarara 
sürüklemiştir . 

Bu münasebetle: fındık, üzüm, incir, 
alivre satışlarının, gerek alakadar ta -
cirler ve gerek memleket mahsullerinin 
fiat ve kıymetleri üzerindeki menfi te -
sirlerini zikretmeden geçemiyeceğiz. 

Normal bir piyasada iyi malumata 
dayanarak umumi fiat seviyesine göre 
tesbit edilmiş bedelle alivre satış yap • 
mak, şüphesiz ki lüzumludur. Fakat, 
bugünkü şartlar içinde ,rakip piyasala
rın vaziyetini, mahsul miktarlarını ve 
sat ş imkanlarını gözetmeden yapılan 

bu sat!şların; müstahsil ihracatçı ve 
memleket için zararlı olduğu görül -
mektedir. Bunun içindir ki, alivre sa • 
tı~larda teenni ile hareket ederek m~k
darlarını asgari hadde indirmeyi isabet-

li bir hareket telakki etmekteyiz. 

Fınd,kta olduğu gibi, üzümde de; 

bidayette rekolte yüksek tahmin edil • 
miş ve alivre satışlar, düşük fiatlarla 
yapılmıştı. Bilahare memleket ve dün
ya üzüm mahsulünün tahminlerden az 
olduğu tahakkuk edince, fiatlar o nis • 
bette yükselmiş ve alivre &atıf yapanlar 
zarar görmüşlerdir. Müstahsil ise, ü -
züm mahsulünü geçen yıla nisbetle da
ha eyi fiatlarla kıymetlendirmiŞtir. 

Raporu 
Üzüm fiatları, mevsim müddetince, 

yüksek seviyelerde seyrettiği için uzum 
kurumu piyasaya fazla müdahale et • 
mek lüzumunu görmemiftir. Bu teşek • 
külümüz geçen yıl normal bic ihracat 
yapmıftır. 

İncir, 1935 yılına nisbetle gerek mik· 
dar, gerekse kalite bakımmdan düşük 

istihsal edilmifSC de Hatlarında evvelki 
yıla nazaran büyük bir fark olma.dan 
satılmıştır. 

Zeytinayğı mahsulü, geçea yıldan 

az miktarda ve daha dilfkün kalitede ol· 
muş.tur. Rakip memleketler mahaulleri 
de gayri müuit hava prtlarındaıı do· 
layı aynı vaziyette bulunduğu için .zey
tinyağı fiatları, piyaaada yübclmiştir. 

Tiftik ve yapağı alıı verişlerinde de 
devamlı bir yükaelme görülmüş ve ge • 
çen yıldan fazla ihraç edilmiftir. 

Buğday mahsulü, evvelki kurak yı • 
la nazaran yüzde on beş kadar fazla el
de edilmiştir. Batlıca buğday müstah
sili memleketlerde, kuraklık yüzünden 
az mahsul alındığı için geçen yıl buğ
day talepleri fazlalaşmış ve dış piyasa
larda fiatlar artmıştır. Memleket ihti • 
yacından geriye kalan kısım az olduğu 
için fazla mikdarda ihracat yapılama -
mıştır. 

Afyon idaresi, mevcut stoklarından 
iyi şartlarla satışlar yapmak imkanını 

bulmuştur. 

Başta krom ve kömür olmak üzere 
maden ihracatımız da artmaktad.r. Ku
rulmu§ yeni müesseseler ve alınmakta 
olan tedbirlerle çoğalacağı şüphesiz bu· 
lunan maden istihsalimizin serbest pi· 
yasalarda çok alıcı bulacağı şüphesiz -
dir. 

Pamuk mahsulü, beklenen yüksek 
miktarı bulmamakla beraber geçen yıl -
dan fazla fiatlarla satılmıştır. 

Karşılıklı anlaşmalarla bağlı bulun
duğumuz bazı memleketler kliringin 
verdiği kolaylıklardan istifade ederek ; 
pamuk gibi iptidai maddelerimize dün· 
ya piyasasındaki seviyeden yüksek fıat
larla talip çıkmaktadırlar. Bu gibi yük· 
sek satışlar müstahsili memnun etmek-

( Sonu .s. ıncı sayfada) 
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Zimmet 

Genel masraflar ı 
Maaşlar ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair mas.ralla.r 

Verilen faizler 

Amortismanlar 

Safi kar 

(Başı 4 üncfJ<le} 
te ise de istihsal maliye ,ini cJitştırınek 
euretiyle ba mallanmrzr ı:niUetJerarasr 
Serbest piyasalara satabihnek, uınatııf 
lllanfeatlerimize daha aygun olacak • 
tır. 

Dl§ ticaretimiz: 

1 936 yılında bütün mahaull~rimi.ıi 
iy i şartlar ve yüksek fiatlarla 

satmış bulunuyoruz. Dış ticaretimizin 
seyri, sevinilecek bir tarzda inkişaf et • 
tncktedir. İhracat ve ithalat.mız; mik
tar ve kıymet itibarile esaslı fazlalıklar 
göstermistir. 

l{ıym;t bakımından dış ticaretimizin 
Yekunu 184.685.000,- liradan 210.265.000 
liraya .ithalatım:.z 88.823.000 fuadan 
92.532.000,- liraya, ibracatımıa: i&e 
95.861.000,- liradan 117.733.000,- lira· 
ya yükseldi. ·Geçen yıl, ticaret muvaze
nemizde 25.000.000,- liralık lehimi.se 
bir fazlalık görüldü. 

Ekonomik bünyemizdeki feyizli in
kişafın elle tutulur bir delilini de, bu 
Yıl devlet büdcesinde göze çarpan vari· 
dat fazlal ğrnda görüyoruz. Bu son yıl· 
larda pek az devletlere müyesser olan 
hüdce fazlalığı , mali kudret ve imkan • 
lar·!"'lızı genişletecek mahiyettedir. 

1-•e • . ,., ruraı.z: 

1 936 yılınd 
\Ctnlok . a bankanrz:n işleri, 

. ... etımu· 
tı ı ~ olduğu . . ın umumi vaziye -
bir inkişaf .. gıbı, ~eçen yıldan fazla 
zin sür tJ gostermıştir. Mahsulleı imi-

' a eve . f" lunnıa ey ı ıatlarla satılmış bu-
sr seyy 1 Iı . ni . a anka muamele hacmı-

genısl e tm · ' k sil ~ · ış ı razattan yapılan tah -
atta kolayt·k temin etmiş ve umumi

yetle plasm:ımmız büyümüştür. 
Çabuk satışlar, ikrazat müddetlerini 

kısaltmışsa da, iş hacminin verdiği ha
reketlerle bu noksan telafi edilerek 
memnuniyeti mucib kar temin etmi~tir. 

Aynı y .ıcta piyasalarımızda iflas ve 
konkordato vakalarının normalden aşa· 
ğı olduğunu bilhassa kaydederiz. 

Ekseri şubelerimizden bu yıl daha 
iyi neticeler aldık. Partisipasyonları -
rnız:n mahdut randımanlarına rağmen 
geçen yıl bankacılık sahasındaki verım· 
li çal ısmamız neticesinde, aynca dahili 
ihtiya~lar tefrikinden sonra; 1935 den 
fazla bir safi kar elde ettiğimizi, mem-

nuniyetle arzederiz. 
Banltac:hk sahasındaki işlerimizin 

Yanında partisipasyonJarrmızın verdiği 
netice umumiyetle daha dfındur. Mern -

leketin umumi menfaatini daima her 

Şe:yden üstün tutarak endüstride karşı
laşılan müşkülleri iktihama çalışıyoruz. 

Türkiye Şeker Fabr ikal a rı Anonim 

Şirketi, bu yrl b:ızı mıntakalara arız o
lan pancar hastalriYı yüzünden az ı <m • 
dın::~ 0 " ksek gö· .. ·-n vermiştir. Geniş ve yu 
tu~ıu h'" J h' ye ted· b' ı; ukiimetimi-dn aldıg: ıma 
ırıeri l e, bu şirketimiz 1936 bilançosun· 

da c1 • • • 
10 6 1/2 kar temin e clebıimıştır. 

1 
Bnct ··stri programından milll banka· 

,arırnızın almış olduğu lVIalatya men-
lı.cat k 'f · · ba ombinasını kurmak vazı esını 

Şartnak ·· S" r b uzere, Ziraat Bankas·, urne • 
a11ı. . 

t' ... ve ban kanızın müsavi n isbette ış -
ırakle . . . 
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Türk Lirası 
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Alının faizler 
Alınan komisyonrar 

Muhtelif karlar 
Banka hizmetleri mukabm afınan Dem ve komtsyonlar 
Kambiyo kin 

Esham ve tahvilat cüzdana ve İftiraJderden kar 
Sigortadan kir 
Geçen yıldan karan kit 

Türk lirası 

S.735.679,19 

25-t071,71 8.989.750 

01.991 33 

357.428 88 

iS.601 32 

937.488 72 

83.619 56 

6.9J2 61 

l 5 .4~.u ~J 3:! 

1 

Şişe ve camdan mamat eşya ihtiya • 
cımızın mühim bir kısmını, bn fahri· 
]camız muvaffakiyetle imal etmektedir. 
Her gün daha eyi şartlarla piyasaya çr • 
kardığı eşya, rağbet kazanmaktadır. 

l . Ticart senetler cüzdanımız: 4.562.1011 
lıra artarak 11 735 922 ı· .. k 1. . . · · . - ıraya yu se 
mıştır. 

bir ihtiyatla nizamnamemiz hilkiımlcri
ne tcvfıkan da % 20 hesabiyle 147.130. 
liralık ihtiyat tesia ettikten aonra 

5.000.000. - lira sermayqye % 6 hesa
biyle birinci temettü hissesi olarak 
300.000 liranın tefriki icabeder. 

6eber mikıaie hinesine ise9 ika ''kanu
ni vergileri tevkif edilerek., 12 numa
ralı kuponlar mukabilinde 15 nisan 1,37 
tarihinden itibaren gi~eleriaUde dag ıtıl 

maya baı;lanacaktır. 

Yalnız, mütemadiyen düşürülen elam -
ping fiatlariyle ve bü düşük fiatlarla 
memlekete sokulmuş ehemiyetli stok~ 
larla mücadele etmek mecburiyetin<le 
kalındığına da işaret etmke isteriz. 

Sigorta ve reasürans şirketlerimiz 
memleket için faydalı çal ·şmalarına de
vam etmektedirler. Muhtelif mali mü-
esseselerJe bankanız teşekküUeriııden, 
Anadolu sigorta !firketinin, müştereken 
kurdukları "Ankara,, sigorta şirketi, fa
aliyete geçmiş bulunuyor. 

Bu mevzuda, geçen yıl alınmış bir 
tedbiri de zikretmeği faydah buluruz. 

Halk.mızın müh~e bir kısmını ıua
kadar eden "Feniks dö Viyen,, ve buna 
bağlı "Türkiye Milli Sigorta,, şirketle
rinin hali acze düştükleri malilmunuz· 
dur. Bu şirketlerde sigortalı bulunan 
vatandaşların zarar görmemeleri için 
baş.ta ''Milli Reasürans,, olduğu hald~ 
sigorta şirketlerimiz, hükümetimizin 

müzaheretine dayanarak, hayat sigorta 

smda milli servetimiHn kaybolmasına 

mani olacak imkanları buldular. 
Milli sigortacılık sahasındaki müs

bet faaliyet, yurda faydalar temin ede -
cek kıymettedir. 

1936 yılı başlangıcında Türkiye in
hisarlar idaresi ve Ziraat Bankaaı ile 

müştereken bir ""Tütün Limited,, fir -

keti kurduk. Şirket bir yıl zarfında tü-
• 

tün mahsulümilzden dışarı memleketle-

re iyi satıtlar yapmıştır. 
"İş Limited,, ve "Pamuk İş Limited., 

şirketleriniz de bu yıl çallflDillarmda 
muvaffak olmuşlardır. 

"Ergani BakJr Şirketi,.; 1938 ortala -
rında bak.r ihraç etmek üzere tesisatını 
ikmal ile mefgUldür. 

Bankalar kanunu: B ankalar kanuna. geçen haziran-
dan itibaren meriyete girmiş bu

lunuyor. Banka iş.Jerinde, kredi; nisbet, 
limit ve şartlarını sıkı ve muayyen çer· 
çeveJer içine alan bu kanun, miıti ban· 
kacılık sahasında faydalı tesirlerini 
gösterecekti:. Hükümlerinden bir ço
ğunu, iptidadanberi teknik esaslara da
yanarak çahşt ğı için; tatbik etmekte 
bulunan bankanız, kanuna intibak için 
zorluk çekmemiştir. 

1936 bilançomuz: 

M uhterem heyetinizin tasvibine 
arzettiğimiz . bilançonun tetki-

kinde: 
Aktif de; ''kasa ve bankalar,, faslın· 

da görül en umumi disponibilitc 26.320. 
658. - liradır. Bankalar kanunu mu

cibince ayırdığımız "munzam karşılık 
kasası,, bu fa sla ith,al edilmiştir 

1braz.nda tediycli mevdua t lıesabla
rrmızın % 48 ini tecavüz eden disponi

biJiteıniz geçen yıldan 9.862.079. - lira 

fazladır. 
Hazine bonoları hesabı, 4.417.574. 

liralık bir kıymet göstermektedir. Bun~ 

d b
·r milyonluk kısmının vadesı 

lar an ı . . 

Esham ve tahvilat cüzdanx hesabı · 
cüzdand .. . . . .. ' a mevcud valorlerımızı goster-
mektedir. Geçen yıla nazaran; 
. Emtea mukabili avanslarda 795.276 
lırarlık bir fazlalık vardır. 

Esham ve tahvilat 
muk. avanslarda 150.321. - liralık 

Senedat 
mu.k avanslarda 56.372. _ ,, 

Mütenevvi teminat 

~uk. avanslarda 715.785. - " 
kı cem'an ................ 922.478 .. - liralık 
eksilme vardır. 

Borçlu cari hesbalarla açık kredi
lerde; geçen yıla nazaran 2.490.372. 
liralık artış görülmektedir. Bu hesabla

rm 8·333·824. - lirası doğrudan doğru-
ya kont r· .. ro umuz altında bulunan müesse-
seler lehine ve 5 003 081 1. d . · . . - ırası a pı-
yasaya açılmış bulunan kredilerdir. 

. Kef~let mukabili krediler; 2.420.160. 
Jıra, saır muhtelif borçlu!ar 4.052.589. 
lira, ipotek mukabili avanslarımız da 
4.662.981 liradır. 

Menkullerimiz hesabına bu yıl ayır

dığımız itfa bedelinin tenzilinden sonra 

bu fasıl 248.230. - lira düşmüştür. 
Gayri menkullerimize; yeni kıymet

ler iUIYe olanmuftUr. Bu (asri l.945.614 
liradır. Bu y1I ayırdığımız 10!.41&. lira
lık itfa tahsisatiyle birlikte, itfa be 
deli hesabı 611905. - liraya çıkıruştır. 

İlk tesis masrafları bakiyesi; bu yıl 

ortasında Ankarada Yenişebirde açtrğr

mız bir ajans ile Ceyhanda açılan bir şu. 

be dola.yısiyle 1 • • miktar artmıştır. Bu 

fasıl için ~vcut karşılıklara inzima

mcn, bu yıl ayırdığımız itfa bedelin. 
den sonra bakiye, 22.737. - lira kalmıf
tır. Bu bakiyenin 1937 yılı içinde de 
tamamen itfası düşünülmektedir. 

Kefaletten dolayı borçlular; 5.969. 
066. - Jira artarak 24.916.538. - liraya 
yükseJmittir. Bu mebliğm 15.008.227. Ji. 
rasını büyük ecnebi bankaların hesab
ları teşkil etmektedir. 

Pasif de; iht.iyatlarımız 3.040.000. li
radır. 1936 bilançosunda ayrılacak 

210.000. - lira ile ihtiyatlarmıız yeku 'lU 

1-1-1937 tarihinde 3.250.000. _ liraya 
çıkmış bulunacaktır. 

Muhabir bankalar hesabı 4.867.102. 
liradır. 

Mevduatta; 7.033.31 ı. _ ti rası ibra. 
zındaki hesablarda olmak üzerelO.lS7. 
680. - lira bir fazlalık görülmektedir. 

Tasarruf hesablarrmrz, bu y ıl 2.429. 
849. - lira artmış; 22.620.293. _ liı aya 
baliğ olmuştur. 

T ediye emirleri geçen yıla nazaran 
1.448.974. - lira artmrstzr. 

S air muhtelif alacakhlar 3.653.609. 

liradır. 

Geçen yılki b lan«<om11zda E;Örü l ~rı 

''Memurin tekaüt Slndrğ r,. hesabı aldığ r 
mahiyet itibar"yle bu vıl cari hesablar•. 
mrzrn aras·na girmiştir. 

Bunların yekunu olan 1~3.91.:l.35 lira 
umumi kardan tenzil edilince bakiye ka
lan251.773.69. liradan % 10 hesabiyle 
fevkalade ihtiyata 26.086.65 lira % 15 
hesabiyle idare meclisi azalarına 37.000 
lira % 60 hesabiyle ikinci temettü olarak 
hissedarlara 160.000 lira % 10 hesabiyle 
beher hisseye 9 lira verebilmek üzere mü 
essislere 22.338. - lira tefrik ve tah. 
sisiyle kalan meblağdan memurlarımı
za bir mikdar ayrıldıktan sonra bakiye 
1.349.04 liranın gelecek yıla devrini tek

lif ederiz. 
1936 yılı karımızın bu şekilde tev

zii kabul ve tasdik buyurulduğu tak

dirde tamamı ödenmiş on liralık beher 

hisse senedine,% 9,2 h,esabiyle 92 kuruş 

Vefatını teessürle bildirdiğimiz i
dare mecl~si haamdan B. Mahmut Soıy~ 

danın yerme, esas nizamnacnenıizin 28 in 
ci maddesi hükümlerine tevfikan, idare 
meclisimizce Kocaeli mebusu Bay lbra· 
him Süreyya Yiğit intibah edilmiştir. 

Keyfiyetin tasdikini dileriz. 
22 mart 1934 tarihli alelide umumi 

heyette uhdemize tevdi buyurulmuş olan. 
idare vazifesi bu yıl h.itam bulmuştur. 
Yeni idare heyetinin ve yeni yıl müra
kiblerinin intibabiyle idare meclisi hu. 
zur hak1annm te9bitini, 1936 •Ürakib
lerine verilecek ücretin tayinini; ve in ti• 
hab edilecek idare mecslisi azumın ba~ 
ka ile muamele yapabilme1erini temin 
içi, ticaret kanunu hükümlerine tevfikan 

mezuniyet itasını rica ederiz. 
İdare Meclisi 
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Ôğl~ N~şriyatı: 
12,30 - 12,50 Muhtelif plik nef!'lyatr. 

12,50 • 13,15 Pllk: türlr musikisi ve halk 
şarkıları, 13,15 • 13,30 Dahili ve harici 
haberler. 
Akşam Ne:s,riyatı: 

18,30 - 19,00 Muhtelif plak neşriyatı, 
19,00 • 19,30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Ferid Tan ve arkadaşları), 
19,30 • 19,45 Saat ayarı ve arabca neşri. 
yat, 19,45 · 20,15 Türk musikisi ve halk 
şarkrlar • (Hikmet Rıza ve arkadaşla rı) . 

20.15 • 20.30 Sıhhi konuşma: Z. Tahir 
Burak (Gebelik hıfzıssıhhası), 20.30 -
21.00 Plakla dans musikisi, 21,00 - 21,15 
Ajans haberleri 21.15 • 21,55 Stüdyo aa. 
lon orkestrası (1 - Tosti Je veux mou· 
rire, 2 - Massenet La Navarraiae, 3 -
Kalman Die Csardasfürstin, 4 - Geor
ges Venus et Adonia, 21,55 • 22.22 Ya
rınki program ve İstiklil Marşı. 

İSTANBUL 

ôğle Neşriyatı: 
12,30 Plakla türk musikisi 12 50 Ha

vadis, 13,05 Muhtelif plak 'ne~riyatı, 
14.00 Soft. 
Akflm Neşriyatı: 

17,00 İnkılap dersleri: Üniversite -
den naklen (Yusuf Kemal Tangirşenk), 
18,30 Plakla dans musikisi, 19,30 Emin· 
önü Halkevi neşriyat kolu namına Bav 
Nusret Safa (Yeni çıkan esC"rler), 20,00 
Belma ve arkadaşları tarafından türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer 
Rrza tarafından arabca söylev, 20,45 
Cemal Kamil ve arkadaşlar ıtarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları. Saat 
ayarı. 21,15 Şehir Tiyatrosu operet kıs
m~ (Lüks hayatın 3 üncü perdesi), 22,15 
A1ans ve borsa haberleri v~ ertesi gü -
nun programı, 22,30 Plakla sololar, ope
rat ve operet parçaları, 23,00 Son. 

Meksika coğrafya cemiyetinin 
bir müracaab 

Ziraat Enstitüsü 
Sporcuları 

Geçen perfCJDl>e ıünkil nUıhamrzda 
Hukuk Fakültesi ile Ziraat Enstitüsü 

takımları arasındaki futbol maçı taf· 

ıilatı arasında, enstitü talebelerini bi

hakkın gücendirecek bir fıkra çıkmr,

tır. Bir maç galebe ve mağlubiyetini, 

mağlnb olanların okumaktan spor yap

mağa vakit bulamamalan, ve galebe e

denlerin de okuma vakitlerini spora 

vermekte oldukları ile tefsir etmek an· 
cak latife kaldi ile yapılabilir. Yoksa 

Ziraat Enıtitüeü talebelerimiz.in kafa ça

hpıaları, sporcu gayretlerinden ula 

aşağı olmadrğınr biliriz. 

ISTANBULDA 

Ulus tayyare ile her sabah 
fstanbula serıkedilmekle
rlir. Sabahki Ulus öğl .!J i.n 

lstanbuldadır. - ---
IST ANBULDA ULUS ~ATILAN 

YERLER 

ha 
1 

rıyle kurulan şirket, faalıyenne 
Iı ~ş allltşt ır. Bu kombina, zamanınd::ı. ç~· 

)'' 

. d kısa. iki buçuk ı:nılyonu bır 
bır ay an . . ~ d 'k" 1 

d 1
. ltr yüz bın lırahgı a ı ı yı 

yıl va e ı, a 

1936 yılında elde ettiğimiz netice

den. lüzumlu ihtiyatların tefrikinden 
sonra 735.687.04. liralık safi bir kar ta
hakkuk ettiğini memnuniyetle arzede
riz. Elde edilen bu kar, tevziata esas 
ittihaz buyurulduğu taktirde: 735.687.04 
lira üzerinden evvel emirde, bankalar 
kanuniyle yeni ihdas olunan ''ilerde 
vukuu muhtemel zarar karşılığı" "la 
miyle ve% S hesabiyle 36.783.35 liralık 

Meksika coğrafya cemiyetinden İz
mir ticaret odasına gelen bir mektupta 
İzmir mıntakı;sındaki fabrikaların resim
leri ile çalıştıkları işçi miktarı, işçinin 
yaşayış ve çalışma vaziyetleri hakkında 
mallımat ve fotograf istenmiştir. 

Köprüde: Kadıköy iıkeleı · nde 

Beyoğlunda: Hatet ıubelerinde 
Bayazit meydanında: Aksar:.&y Top .. ~·a başlıyacaktrr. 

l{ôrn·· · d 1\c:ır ur ışlerimizden geçen yıl a 
n"lal n t' l> e ıcelcr aldık. 

tııı .aşabahçedeki şişe ve cam fabrika • 
, ılk ""l f ı· l'ttle b r- ışma yılını muntazam aa ı · 

lltli . aşarmış, sadece amortisman be
nı v e masraflar :nı karşılamıştır. 

vadelidir. . .. 
aır·11· endüstriye iştırak cuzdanrmı· 
JYıl ı ~ .. kuru 

la a kombinası ve uzum . -
za; Ma ty k' . hisseleri ilave edil~ 

'ıııtira ımız muna 1T 

1 12 440.ı43. _ liradır 
miştir. Bu fası , . 

Oda alakalı fabrika ve müesseselere 
gönderdiği bir tamimde istenilen fo
t?graf ~e malfunatı, Meksikaya gönde· 
rılmek uzere odaya gönderilmesini iste· 
miştir. 

kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi İshak 

Sultanahmet Ayasofya karııımdaı 

Tramvay durağında tütüncü Kamil. 
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(t-tıkave) l Çekoslovakya !Kamutayın toplantlsı 

Kırllmış hayatlar 
İngiliz hikayesi - Yazan: lslwyn William.s 

İhtiyar Daniel, işsiz kalmasından l 
altı sene sonra, birçok işsizler gibi ge -
ne kaza ve kaderin kendisine bir if ih
san edeceği ümidinde idi. 

Onun için eski kapı yoldaşlarından 
kime rastgelse mutlaka sorardı: 

- Ne var, ne yok? Son haber nedir? 
Bir takım patronların eski işleri 

gözden geçirdikleri ve tekrar iışe baf -
lamayı düşündükleri hakkında şayialar 
çıktıkça bu ümidi daha fazlalaşmıştı. 

Bu haber, kasabaya yayılınca herkes 
ilgilenmiş, herkesin ümidi artmıştı. 

Ondan sonra resmi bir tekzib çıkınca 

gene hepsi normal sessizliklerine dön -
müşlerdi. 

Arada sırada ihtiyar Daniel ile bil
kaç arkadaşına eski çalıştıkları yeri ge
zip dolaşma müsaadesi verilirdi. Bu, 
onların biricik zevkleri olurdu. Çünkü 
o zaman, refah ile geçmiş eski günleri
ni hatırlarlardı. 

Hele eski makinelere baktıkları za
man sevinçlerine son bulunmazdı. Bi
risi: 

- Jack Jones bu tulumbayı işletic
di, derdi, ben o zaman soğuk testere 
makinesinde çalışırdım. 

Bir başkası, başka bir hadiseyi ha -
tırlardı: 

- Onun parmaklarını kaptırdığı 

makine de bu değil mi ya? 
İhtiyar Daniel uzun zaman susup 

konuşulanları dinler; ondan sonra ses
lenirdi: 

- Hele biraz bu tarafa gelin! ve eı;. 

ki demirhanenin yoluna doğru yürür -
dü. Oraya vardıkları zaman karşıların· 

da su birkintileri, kırılmış camlar, öno
ler, çekiçler ve kendi haline bırakılmış 
aletler görürlerdi. o aletler ki bir za· 
mantar onlara mücevher kadar kıymet
li görünürdü: 

Demirhaneyi ihtiyar Daniel idare 
ederdi. Şimdi o günleri hat.rlıyara!< 

yerden eski bir vida alır ve sanki he· 
men kırılıp bozulacak bir çiçekmiş gi· 
bi itina ile onu elinde tutardı. 

Orada kendi yanında balyoz kulla
nan Jim Morgan'r hatırlardı. Bu arka
daş, bir iş bulabilmek için Londra'ya 
gitmi~ti. Acaba şimdi ne olmuştu? 

Bir aralık orada iken ellerine bakt •. 
Bunlar nıtla ımvvetli idi. 

- Ben, şimdi eskisinden daha fazlc. 
çalışabilecek bir haldeyim. Yalnız bir 
fırsat çıksa .•. Bir fırsat çıksa .. 

Arkadaşları şu yan bu yanı d ,,!aşırlar. 
ken ihtiyar Daniel buharla işleyen çc: -
kicin yanına gitti. İhtiyarında olmty'1.t 
bir hareketle" eli silindire gitti. Silin · 
dir, ölüm kadar soğuktu. O zaman, his
setti ki makine de kendisi gibidir. İki
si de çalışma~a hazırdırlar; fakat ikisi
ne de iş verilmemektedir. İstedikleri 

bir fırsat n çıkması idi: o zaman ne ça 
lışacaklar, ne çalışacaklardı ... 

* Daniel işletme koluna da elini sür-
dü. Elini bu kola, bir at sahibinin bil · 
yük bir yarış kazanmış hayvanının boy· 
nunu okşayışı gibi sürüyordu. 

Gözleri yaşla dolmuştu. Ne kadar 
candan çal şmıştı burada, kendisi ışın 

bir parçası değildi; iş onun bir parçaaı 
idi. Bunlar, onun hayatı demekti. Bun· 
lar kapandıktan sonra hayat da dur
muştu. Şimdi iimid ederken bile kud -
retini boşuna harcamış oluyordu. 

Bu adamlar, sessizce odayı terket
tiler. Birisi demir rayların üzerine eğil
di; bir ucuna basılmış olan markaya 
baktı. 

Bir tanesi, hiç kimseye hitab etmi 
yerek, yaln.z hatırladığını yüksek ses 
haline getirerek diyordu ki: 

- Harbta .• harbta ben Filistindey. 
dim. Bir gece cephe gerisinde at üze -
rinde giderken ay ışığında kumlar içe
risinde bir şeyin parıldadığını gör$1üm. 

Attan indim ve dikkatli dikkatli 
ona doğru süründüm. O, şimdi tekme • 
lediğimiz ray nevinden bir maıltndi. 

* İki sene memleketten uzakta kal • 
rnıştım. Geri gelip de bu markayı gö • 
~ünce az kalsın, feryadı basıyordum. Ba
na neler hatırlatmadı bu ... 

İhtiyar Daniel: 

- Tuhaf, dedi, o kasaba. demek 
şimdi unutulmuştur. Bizim yaptığımıı 
çelik nere~ere kadar gidiyor bakın da 
biz ne haldeyiz? 

Fabrikadan çıktılar. İhtiyar Daniel 
arkadaşlarından ayrılarak evinin yolu-

nu tuttu. Kütüphanenin önünden geçti. 
Burası o kadar ışıklar içinde i.di ki ken· 
disini davet ediyor gibi ıdi. Girdi ve bir 
aandalyaya oturarak önünde duran mec
muayı aldı. 

* Biraz sonra okumayı bırakmıf, arka-
daşlarını tetkike başlamıştı. Çoğunu ta
nıyordu. Hepsi işsizdiler; hepsi de iyi 
işçi idiler. Hepsine güvenilebilirdi: hep 
si, eğer kendilerine bir fırsat verilece'< 
olursa bunların yapmıyacakları iş yok
tu. 

Bir fırsat verilirse! ihtimal kı bu 
fırsat hiç verilmiyecekti. Onlar, bunun 
tohumlarını ekmek için seğirttikçe !m 
ümid, gittikçe zayıflıyor, bu arada ka
faları ve vücudları çürüyordu. 

Daniel, saatine baktı. Dokuza geli • 
yordu ve kütüphanenin kapanma saati 
yaklaşmıştı. Herkes, sık sık, saatine ba
kıyordu. Hemen hemen hiç birinin aklı 
okudukları §eylerde değildi; vakit ,,.ec· 
sin diye oturuyorlardı orada. Dakikala
rı, gtinleri ve seneleri geçirmek ve dai
ma beklemek için .•. 

Daniel saatine bir daha baktı. Kar -
şıda asılı duran bir ilan "sükut,. tavsi
ye ediyordu. Sanki böyle ilana lüzum 
varmış gibi. Bu adamlar, zaten, daimi 
bir süküt içinde idiler. 

Saat dokuzu çaldı ve Daniel kalkıp 
evine gitti. Karısı sordu: 

- Bir haber var mı? 
- Hiç bir şey yok. 
Allah ne verdiyse yediler; yıkanıp 

yatağa hazırlandılar. Karısı, merdiven
lerden yukarı çıkarken 

- Geç kalma Dan 1 dedi. 
O da karısının arkasından ç·ktı. 
- Yarın yeniden baş vuracağım. Bu 

kağıdı doldurunuz; lütfen imza ediniı:. 
Bu kartı her zaman beraberinizde ge 
tiriniz ! bu iş hoşuma gitmiyor. 

* Karısının biricik cevabı şu oldu: 
- Kediyi dışarıya çıkardın r:u? 
Yatağa uzandılar. Uyku, ömürleri 

sıkıntı ile geçenlerin gözüne kolay ko
lay girmez. 

- Saat on biri vuruyor. 
- Evet, benim saatim ileri olmalı. 
Sükunet. Bir kapının vunı lduğu 

duyuldu. 
- Kimin kapısı bur 
- Bekçi Corc'un 
Daniel, bir zamanlar işini bitirip e · 

vine döndüğü zaman ne kadar mesl•d 
olduğunu hatırladı. O zaman evine v: 
ailesine kavuşmak ne büyük bir saa.let 
olurdu. İçinde çahşt ğı odanın kapısı
nı ne büyük sevinçle kapard •. 

tı. 

Bu kapı, artık ebediyen kapanmış· 

- Goodnight Mag. 
- Goodnight Dan. 

Parlamentolar 
kongresi 

Roma, 29 (A.A.) - Parlamentolar 
kongresi, 18 milletin iştirakiyle per
şembe günü açılacaktır. 

Programda, bilhassa ekonomik me
seleler arasında iptidai maddelerin da
ğılması, gümrük maniaları kambiyolar 
paraların sat nalına kıymeti meseleleri 
bulunacaktır. 

Belgrad' da bir çocuk 

kaçırma vakası 
Belgrad, 29 (A.A.) - Kont Ciano'. 

nun hareketi esnasında Zemcun tayyare 

meydanında heyecanlı bir sahneye şa
hid olunmuştur. Saat 11 de tanınmıt is
veçli sosyalist avukatın zevcesi Madam 
Daisy Helekius, evvelki gün kaybolmuı 
olan 12 ya~nda oğlunu aramak üzere 

göz yaşları içinde tayyare meydanına 

gelmiştir. Çocuğu kaçırmış olanlar, 10 
dakika sonra Berline hareket edecek o-

lan bir tayyarede yer almış bulunuyor
lardı. Annenin ısran üzerine zabita, bu 
adamları tayyareden indirmiştir. 

Çocuğu kaçıranlar, Bn. Helekius'ün 
erkek kardefi ile annesidir. Bunlar, ço
cuğun mirasını ele geçirmek istiyorlar· 

dı. Bunlar, çocuğu evelki gün Belgrad'. 
da cadde ortasında zorla yakalyıp götür

müılerdi. 

ve Avusturya 
B, Hodza Habsburğ"ar 

için ne düıünüyor? 

B. Hodza 

Paris, 29 (A.A.) - Ekselsiyor ga
zetesi, hususi muhabirinin Çekoslovak
yada Başbakan B. Hodza ile yaptığı 
bir görüşmeyi neşretmektedir. 

'Gazeteci, B. Hodza'ya şu suali sor
muştur: 

- Habsburgların tahta çıkarılması 
ihtimali hakkındaki kanaatiniz nedir? 

B. Hodza şu cevabı vermiştir: 
"- Habsburgların tahta çıkarılışı, 

ne sulha ne de orta Avrupa istikrarına 
hizmet eder. Bundan dolayı Çekoslo
vakya Habsburgların tahta dönmesine 
bütün kuvvetiyle karşı koymaktadır. 

Bununla beraber, bu vaziyet Avustur
ya ile olan dost münasebetlerimizi de
vam ettirmeğe ve hatta takviyeye kati
yen bir mani teşkil etmez. İsteğimiz 
şudur: 

Ne Almanyaya iltihak, ne Habsburg
lara. Fakat Tuna memleketleri işbirliği 
çerçevesi içinde müstakil bir Avustur
ya. 

- Bazıları küçük antant blokunun 
sarsılmış olduğunu söyliyor? 

- Bir slovak ata sözü vardır: 

Ölümünden bahsedilenlere allah çok 
uzun ömür verir. İşte küçük antantın 
vaziyeti, bu atalar sözüne uyar. 

- Çekoslovakyanın Almanya ile bir 
pakt imzalamak üzere bulunduğunu 

söyliyorlar 

- Evet, bilmiyorum neden, bu me
seleden çok bahsediliyor. 

B. Hodza, mülakatın sonunda Fran
sa hakkında da şunları söylemiştir: 

- Bizim için Fransa, yalnız bir 
dost ve müttefik olarak kalmamakta
dır. Fransa, manevi kuvvetini ziyade
siyle takdir ettiğimiz kardeş bir cum
huriyettir. Fransaya karşı olan hissi
yatım z, küçük antanta karşı olan dost
luğumuz gibi, tarihin mahsulüdür. Ve 
bundan dolayı da çok kuvvetlidir. 

Hindistanda 
karısıklıklar , 

Londra, 29 (A.A.) - Delhi'den bil
dirildiğine göre, yeni anayasaya karşı 
Bengal viliyetinde yapılan bir gösteri 

esnasında polis eski kongre partisinin 
Bengal grupı. sekreteri ile parti mensub
larından 16 kişiyi tevkif etmiştir. 

Bobay valisi bükü.met teşkili ıçın 

seçimde mağlub olan partileri kendisiy. 
le müzakereye davet etmiştir. 

Madras valisi de buna benzer bir 
teeşbbüste bulunmaya karar vermiştir. 

Jabdoba madenlerinde çalışan üçbin 
işçi reislerinin ve diğer bir kısım işçi
nin t evkif edilmesi üzerine grev ilan et.. 
mişlerdir. 

M ecuıilerle müılümanlar 
araaınıtla 

Londra, 29 (A.A.) - Hindistanda 
Pincap tchrinde mecuailerle müılüman-

lar arasında pazar günü bir takım müsa
demeler olmuıtur. 

İntizam ve aükQnu yerine getirmek 
latiyen poliı memurları taşa tutulmuşlar
dır. Bunun Uzerine zabıta, ıilüı kullan· 

mak zorunda kalmııtır. Neticede 8 kiti 
tilmüştUr. 20 kadar da yaralı vardır. 

Jandarma subayları idare 
amirlerine vekalet edecek 

(lJaşı 1. ıncı sayfada) ı 
lar kanununun bir idare hukuku demek 
olduğunu izah ederek projenin evvela 
dahiliye encümeninde tetkik.ini istedi. 
Reye konan takrir kabul edildi. 

Jandarma mbayları vali, kayma-
kam ve nahiye müdürlerine 

vekillik edebilecek. 
Bundan sonra. jandarma kanununun 

18 inci maddesinin tefsiri hakkındaki 

hükümet tezkeresi dolayısiyle milli mü
dafaa encümeninin hazırladığı ve da
hiliye encümeninin aynen kabul ettiği 
madde okundu. bu maddeye göre: "Ka. 
nun ve nizamnamelerin ve bunlara 
müstenid saliihiyattar makamlardan 
verilen emirlerin mükellef tutamadığı 

hiç bir iş jandarmadan istenmiyecek ve 
jandarma hiç bir suretle esas vazifesi 
dışında kullanılamıya<:aktır. Ancak za
ruri hallerde iç bakanının emriyle jan· 
darına subaylarının muvakkaten vali, 
kaymaıkam ve nahiye müdürlükleri ve• 
killiklerinde kullanılmaları caiz olmak· 
tadır.,, 

Dahiliye Vikilimizin izahları 
Muhtelif hatiblerin bu mevzu üze· 

rindeki düşünceleri dinlendikten sonra 
iç bakanı B. Şükrü Kaya söz aldı ve 
şu izahlarda bulundu: 

''- Bu kanun istisnai bir kanun
dur. Biz jandarmayı, eski meclisi idare. 
ler gibi, eski mahalle ihtiyar heyetleri 
gibi herşeyi yapan ve her şeyi kendisi
ne tevdi edilen bir kuvvet olmakatn çı· 
kararak kendine verilen vazifelerin ka-, 
nunda muayyen ve sarih hükümlerle ve
rilmesini iltizam ettik. Bunun içindir 

Filistinde 
karısıklıklar , 

Kudüs, 29 (A.A.) - Filistinin şi
malinde karışıklık devam etmektedir. 

Hayfa civarında Jenin'de h.ı:ydut

lar dört arabayı durdurarak içindeki 
yolcuları soymuşlardır. 

Secera'da tethişçiler bir yahudi kö
yünü basmışlarsa da polisin müdahale
si üzerine kaçmağa mecbur olmuşlardır. 

Camiler lransız seyyahlarına 
kapandı 

Kudüs, 29 (A.A.) - Camiler, fran
sız gemilerinin arab limanı olan Yafaya 
uğramıyarak muhtelit liman olan Hay
faya uğramakta•olmalarını protesto et
mek maksadiyle kapılarını sistematik 
surette fransız seyahlarına kapamışlar
dır. 

Müslüman mahfiller, bu tebeddülü 
~rablar aleyhinde bir boykotaj mahiye
tinde telakki etmektedirler. 

İrlanda da 
çarpışmalar 

l{anh 
oldn 

Düb1in, 29 (A.A.) - 1916 isyanının 
yıldöniimü burada tesit edilmiştir. Me
rasime B. de Valera başkanlık etmiş

tir. 
Nevport'ta ve Castebar civarında, 

gösteri yapmak istiyen cumhuriyetçiler 
bazı hadiselere sebebiyet vermişlerdir. 
Göstericilerle polislerden 20 kişi kadar 
yaralanmış 40 kişi kadar da tevkif e
dilmiştir. 

Bir İngiliz kadını dört çocuk 
birden doğurdu 

Londra, 29 (A.A.) - Bir kadın üçil 
kız biri erkek olmak üzere dört çocuk 
doğurmuştur. Kızlardan biri doğarken, 
erkek çocuk da doğduktan 12 saat son
ra ölmüstür. Diğer iki çocuk sağdır. 

Hilmi Malik'in 
Eserleri 

Çocuk Ruhu ve Terbiyesi (kalmadı) 
Yaratıcı Küçük İnsan 75 kuruş 
Annelerin kızlarına öğütleri 20 kuruş 
Türkiyede Suçlu Çocuk 60 kuruş 
Türkiyede Sinema ve 
Tesirleri 75 kuruş 
Demokrasi mefhumu ve 

mücrimlerimiz 
İnkılab Yolunda 
Revolutionary Turkey 

70 kuruş 
30 kuruş 

(İngilizce) 
150 kuruş 

Bu kitablan şu adrese yazarak satın 
alabilirsiniz: Posta kutusu No. 54, An· 
kara. 

ki, kanunu bidayette, tıpkı arkatlaşları. 
mızın anladığı gibi, tahdidi bir kanun 
olarak yaptık, Fakat zaruret ve icabın 
gösterdiği bir çok ahvalde jandarmalar 
idare imirlerine vekalet etmek mccbu-
riyetindedirler. Zaten asli varifeleri o

lan emniyet ve asayişin muhafazası me. 
selesinde idare !mirlikleri vazifesiyle 
bir iŞtiraki tam vardır. Vazife ve vazi. 
yetin icabettirdiği bir meseleden dolayı 
herhangi bir hadise dolaıyısiyle mahal
linde ve derhal bir jandarma komutan~ 
nrn bulunduğu yerdeki idarenin amiri
yet mevkiine gelib vekalet etmesi icabe-o 
debilir. Bunun tefsiren veyahud .kanun 
suretiyle yapılması heyeti celilenin ka
rarına iktiran edebilirdi, heyeti celilen.i.t 
bunu kanun şeklinde tesbite karar verdi 

Zaruret olunca ve kanunda istisnai 
olunca ve Dahiliye vekaleti zaruret gör-o 
düğü zaman bunu yapabilir dendiği za
man, bundan dahiliye vekaletinin ha
berdar edilmesi mantıki ve zaruri 
olur. Falan karakol komutanı bu ımı .. 
da kaymakam bulunan zat ile el birliği 
ederek vazifesini yapmaktadır. Bir 
asayiş amirinin idart vekalet makamına 
gelmesi, müretteb olan asayiş kadrola
rını ve önleme planlarının zararına ola
bilir. Fakat mahallin en büyük memuru .. 
dur. gene bu vazife ile de meşgQl olabi
lir. Dahiliye vekaletine, mahzur olup ot~ 

madığı sorulmalı ve bu İf de vekaletin 

tensibi ile olmalıdır . ., 

Reye konan madde olduğu gibi ka-

bul edilmiştir. Kamutay yarın saat on-

beşte toplanacaktır. 

Hatayda tiızyi.k 
(Başı ı. inci sayfada ) 

arasında büyük teessür uyandır
mıştır. Sancak türklerinden mü
rekkeb bir heyet Abdülgani Türk· 
menin reisliği altında İskende
runa gitmiştir. Heyet İskenderun· 
da Mendub vekilini ziyaret ede
rek bu insafsızca vaziyeti protesto 
etmiştir. 

Suriye fevkalade komi•eri 
Bağdad' a gitti 

Şam, 29 (A.A.) - Fransanın Suri· 
ye fevkalfıde komiseri B. de Martel, bu 
sabah tayyare i1e Bağdad'a gitmişth. 

Kendisi karaya indiği zaman Irak 
hükümc:ti erkanı tarafından istikbal e· 
dilccektir. B. de Martel'in seyahatinin 
resmi o1mamasma rağmen kendisinin 
ikameti esnasında birçok kabul resim
leri yapılacaktır. Fevkalade komiser, 
çarşamba günü buraya dönecektir. 

Kücük 
~ 

antant 
konsevi 

• 
(Başı ı. inci sayfada ) 

seyahati geri kalmı:1tır. 
Politik mahfillerde söylenildiğine 

göre, yugoslav - İtalyan anlaşması kil· 
çük antant devlet reislerinin toplantı" 
sından ve Benes'in Belgrad zİ} aret'"· 

• kO• 
den evvel üc dış bakanı arasında bır 

. i· nuşmayr zaruri kılmıştır. Romanya. 1 
tinlere olan bütün sempatisine rağıne~ 

dı· yugoslav • italyan anlaşmasının kell 
sine zarar verdiği kanaatindedir. Bil" 

nun için ktiçük antant konseyinin t0 P" 
lantısına büyük bir ehemiyet veriırnc~· 
tedir. Bahis mevzuu olan meselelerııı 

d 1 · le kO-fevkalade nazik olması .:> ayısıy .
1 

d . f .. k d gidi -nu~lar a ınce te erruata a ıır 

memesi ve ittifaktaki müşterek ıne~· 
sbl• 

faaatler esaslarının bir kere da'ha te 
tiyle iktifa olunması muhtemeldir. 

Japonya aleyhine 
f esad hazırlıyan ·ar 

cıa 
( ) Araıarırı Mukten, 29 A.A. -

1 11 
.. n 

.. ..~ t en bu il memur, tuccar ve ogre m a· 
200 mançukolu hükümet ve J3ıponY3 ıa· 

zanlı o 
leyhinde fesad hazırlamakla ıar· 

. ·1 . 1 di sun rak harb dıvanma ven mış er • hapse 
dan bir kısmı idama bir kısını da b3tt3 
mahkfun edilmişlerdir. Bunlar şu •1111· 

ıttlil'let ,. 
t.,lrff edtlnıı~ıeraı. l"artat ntl 
diye kadar bu işi gizli tutuyordu· 
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Jandarma Genel Komutanlığı j 
Anl{ara satın~lma komisyonund~? 

B
. . 00) tane vaaıf ve o -
ır tanesıne (340) kuruş kıymet biçilen (23 d kafAiı sarf 

neğine uygun kilim 15-4-937 perşembe günü saat on •komisyondan 
eksiltmesiyle satın al nacaktır. Şartnamesi paras.ı:ı (586) lira (50) 
alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenJer~ · teklif mek
kuruşluk teminat ve şartnamede yazılı belg!leri aıu e~~ oıınaları 
tuplarını belli gün saat dokuza kadar koOUSY0~J;04 -

(727) 
1 

1 M~~; "UDAFAA yEJ(ALETJ SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU lLAMLMU 

BlLİi' 
ı _ Beher tanctt ne biçıkn ederi dokuz 1ira olan 1400 tane er 

bat. nivesi kapalı ~arfla clcsiltırıeye lı:onul~ar. . 
2 - İhalesi 1 mıtan '93/ pwrşeı.ıue gun ıs t 11 dedır. 
3 - İ k ~ m t 945 lira<lcr. 
4 - Şartnamesi paıası.z ~larak Ko. dan alınır. 
5 _ .Eksiltmeye girecekler tanuni teminat ve 2490 say 11 kano • 

nun 2 ve ., ı 1.u. nde yazılı belgelere birlikte tekl,f mek
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat e:vvel M. M. V. sat n alma 
h.o • .na ve n len. ( " DB) 1-1076 

:BIL1T 
•i 1 - Hastaneler için 350 tanı! subay battaniyesi kapalı zarf a ek· 

1 -z ~e konutmuşt•1r. 
3 - tb tr \:ıa • • eye 16 1ira 'SO kuruş fiat biç.ilmiştir. 
4 _ İlk csı ~ n n '9 7 per embe unu saat 11 dedir. 

5 '= tcmı dt 433 lira 13 ıwru"tur. 
- ...,art "' 6 name ve nun .... sı l{o. da g1o1rulur. 

na /.- ~ :sıltrn c ~~ er .. .munı .nınat ve 2490 sayılı kaau -
tu 

1 
v ~ un1;;u 1 ınde } azıh belgelerle bıılikte tek if wek· 

~ ar nı ıhale s t n n en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
• na e~ eri. {609~ 1-1077 

1LAN 
e biÇl en eden 65 kuruş olan se iz ila on iki 

ra k palı arfla alınacaktır. 
-z: ama "1t: orn Jednı gormek ıscıyeıı· 

g 1 eri. 
3 - İlk t at .S S lir ır. 
4 - 1ha csı 5 4- ~1 P. ertesı ~nu saat ıı deciit". 
S - l\ tin a a gireceklerin 2;90 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerin e azdı vesıkahrn d~ teminatları :ile bır1ikte teklif mel< 
tu >larını ihale s z bir sa t evvel M. M. V. Sa. Al Ko. 

eleri. (6!ı8) 1-1155 

o::::vı.EI uE.Ml~YOLLARl VE 1 iMANLARI 
UMUM ıUDURLÜGÜ SATIN ALMA 

oMISYONU JLANLARI 

Devlet Demir Yolları Umumi İdaresinden 
l.ı se vi imiz için mu a a ile en az or-

l-: ~ :·. .ve 
1 

r n i tasyon memur n m edi nacnktır. 
ta t.,lı ılı bıtırmış o n. s· k ci Haydarp şa Ankara Kayse· 

2 ?ı. •• abaka ımtıhanı. ır e ' ' ' • - w: A B. nl ·e ir 1zrnır, Mudan..:y. Erzurum i~-
rı, Adana, M t , on, ' 
letme merl.e lcı ınd.e y~pıla:a;!~bilgisi, hesap, hendese, memleket 

w 3 - Müsabaka ı tıh.:ını · a Hlaca'ktır. Yabancı dil :ı.•eya lise 
co rafv ve va eı lıs~n Y 1kazandması balinde tercıh hak· 
derecesinde tahsil, aynı ııouarın 
kını verir. . . k debilmek içın taliplerin bulundukları 
• 4 - Müs bakaya ışt!.ra ~ ap.gıdaki f1kralarda y.azılı prtla-

e e taka :n·· iırluklen~et ;;.,.,ıfiyle beraber pulsuz bir istida 
~ 1!1it Yesaik ve -altTŞırr vesıka. 0 0

t>·-

ile milr.aca t e' eteri .getıektır. 
Ş rtlar: A - Türk olmak. y den (dahil) yukarı .olmamak. 

B _ Yaşı 18 den aşag.ı ~8 '-likle alika.ı olmadtğına da-

c "'1' "ki sene ıçın asli.'<'"' 
- .ıı.n az ~ · den vesikası olmak, . • 

ir askerlık şubesın ld ğuna ve devlet hızmetınde 
ç - 1vi hal esb.ab·nd::i ~ulunınadığma dair alakadar 

çaltftt1"1lmasrna addak .eı'i1cası bulunmak. 
maıc.amatoı dUS den evvel idaremiz mer'ltez 

D- Mitsabakaya iştirak e= gnsavene edilsek faal sel'· 
:sıhhat heyeti ytlZaim. b"r auna sıhhi arızası ve bas
viste çaııpııaga JD8Rl ı " 
tahğı olmamak l~zıı:ndı~erildikten sonra idaremiz~e 

S - Sıhhi muayene vesikası ıstıda • - aavet edilmek suretı· 
tern· .,_ -"·ez1erunııe 
1 ın edilir (Talipler sr'liuat merı~ 
c trıu.ycneleri yaptnrlır~. ~ • utgraf ınuhabere•i bilenler 

6 - Aynı şartları haiz olup ta tyı 
}'alnız tel~raftan .imtihaıı edilirler. . 937) kac!ardır. Bundan 
•on 7 - F:ı aoo miirac:aat tarihi (W - nısank~nulmU:· .. .. 

ra valı::ı o1acak müracaatlar ınu~eleye937 umart.:ai, gunu saat 

O 
8 - Müsabaka ııanı (17 - Nısan • c 

n d"" t · ortte yapılacaktır. . . , .. ret veriıe:cektir: y sım • 
ı,/ - Kazananlar.:ı şehr.i (ellı yedı) hr~r~c . e ayrJC& tebtıgat Y"" 
ı>ıı 1 de gazetelerle ilan edileceği eibi ken ı erın ı-1154 

arcıktır. {657t 

PEK YAKINDA 

İLAN ZAFER YOLU 
~KARA BELEDiYE REISLIGI lLANLARI ı ı 1 

1 - Seyyar ve perakende olarak tenekelerde ve Pir mevzuatta 
teraziyle yogu't satılmıyacaktır. 2-Yoğurtlar küçük kisc veya 250. 500, 1000 gramlık !kaplar ill~!"•••1~~~~---•••••••11111 .... •~ 
içinde ve üs.tleri kagıtla kapatılmış olarak cam kapaklı ve mahfuz z· t v k"l . k 
elde taşınabıJeeck &andık veya küçük el arabaları içinde S!lt,Jacak- ıraa e a eti mer ez satınalına 
ve bunlar daimi surette temiz ve yağlı boyalı bulunacaklardıı. k 

3 - Büyük kaplarda teraziyle yoğurt ancak süt ve mamUJatıru OIDİsy· 0llUJld3J)! 
satan dükkanlarla bakkal dükkanlarında ve konulan usulle' daire • 
~inde satılacak ve :yoğu!t kapları kapalı camekan içinde veya yo • 
gurt kabını tamamıyle ıhata edecek şekilde camh olarak yapılmıt 
hususi kaplarla örtülecek. 

4 - Pazar yerlerinde büyük teneke içinde perakende yoğurt sa-
tllmıyacaktır. 
~ .5 - Se .ryar yoğurt satıcıları süt satanlar gibi sıhhi mua) eneye 
tabı tutulacaktır. Ve arka taraftan düameli veya bağlı baki :renkte 
temiz gömlek giyeceklerdir. 

0 

6 - Behdiye te_!l~i~l~ri arasına alınan yukardaki maddf'lerde ya. 
zıh hususatm tatbıkı ıçın 10 - nisan. 937 tarihine kadar mühlet ve • 
rilmiştir. Bu tarihten sonra bu husu~ta riayet etmiyenler cezalan 
dmlacaklardır. (744) 1-1287 

1 ANKARA LEVAZIM AM RLIGI SATIN ALMA 
KOMİSYONU fi.ANLARI 1 

T"' b' I"kl · · · İLAN . u~n ır ı en ıçın 240 ton yııl f kapalı zarfla alınacaktır. Ek 
'Sıltmesı 8. 4. 937 saat 16 dadır. Muha men bedeli 15600 lira ilk temi
natı l~ 70 ~ir ... d r. Te l'f mektuµ arı t ıs e kadar k bul olunur. 
~s.teklıle.rın .. artnameyi gormek iızere her gun ve ek iltmeye iştiT2k 
ıç~n bellı gun ve saatte teklif mektuplan ve kanuni vcsikalariyle 
Lüleburga tumen satın alma komisyonun a bulurunalarL 

(654) 1-1160 
lLAN 

3500 
l0c0 
1050 
1050 

M.:tre 
Çift 
Adet 

H..ıki elbiselik kumac için nümune 
Vidala çizme ' ,. 

1050 
1050 
1050 
1050 

it 

" 

" 
" 

Portatif karyola ağaçtan kıtıtı ile ., 
Atcmiyon matra kılıf v~ askı 

kayışları beraber 
Sırma uknnl rile beraber krlınç 
Bataniye nümunesi 
Manevra :sandığı için nümune 
Manevra kavrşı nümunesi 

" 
" 

" .. 
" .. 

miştir. 

1 
1 k Haı.p okulundan bu sene yarsubay çık~ak öğreniciler için 

a .n;~ ;~;·ousat ve ~Jhiutuı cins ve aıiktarla.rı~ yu~nda wrazıI
. t 1 r· . eşyanın bılahare münakasası ayrıca dan ıedilecegınden 
ıs; t ~.eı~n keşyalara aid nümunelerini 4.4.917 tarihi.ne kadar Anka· 
ra a ar c nluna teslim etmeleri. (708) 1-1239 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Aç k eksiltmeye konulan iş· Kütahya - Gediz - Uşak yo1u· 

nun 104 + 325, 108 + 710 113 + 6;7 114 + 7"0 120 + 290 121 + 
200 !122 + '1SO - • . ' v ' ~ ' ' ~ ı• lk- _mcı kıl~etrcterindeki 7 adet demir kiri.oti ahşap 

me • op~l~ tabhyelerinin betona tahViH. 
2 - Be~elı ~eşfi · f.844 lira 44 kuruştur. 

3 - Bu ıse ~ut evrak. • F' h·.ı.: ·t..·ı . tv 1i · · ~ - ıat 'Ti! ı~ sıu.ı esı ce t . 
2 - Hulisai ke~f 
3 - Fenni şartname 
4 - Mukavelename 

t 5 - Eksiltme ~rtnameSi. 
4 - .hale. 9.4.937 cuma günü saat ıs de yapılacaktır. 
İsteklıler ışbu evrakı -ı-ı"mA ·· L ı · d ·· b'td· w • "b" . .. . .. uc ı .encumıen .,.a enun e gore ı ıgJ gı ı 

nafıa .dırektorlöğunden de ıistiyebilir. 
5 - Muvakkat teminat .513 lira 33 ku.nıftur. 
6 - İsteklilerin ticaret odaaınd.a ~ptlı olduklar aa dair v~sika 

gostermeleri .ve Vilayet Nafıa D.izektidiijüıa~ 4le bu ite elW ol
du1claı-ıaa ckir ihale aüalkıcleD 8 ci1D ev.el~ &Jmelan prterır. 

7 - tateklileriıı ıbale cilnü wt 15 .ele daimi ucl.inaaııe mQaıca-
at!arı ilin o!unur. (7S6) J-1299 

Tosya Bfl'Jedivesinden: . 
Açık Eksiltme tıanı = 

1 - Eksiltmeye konulan İş· Tosya kasabasında ycrudea y.apıla· 
calc yirmi y2ta1c1ı bastanenin ke~f Ye projesindeki k srnm infaatsna 
aittir. Bu in aatJa 'keşif bedeli (749S) lira (53) kuruştur. 

Z - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme fartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Nafıa 1ş1eri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, :silailei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje 
lstekl"ler bu evrakı Tosya belediyesinden gorebılirler. 

"3 - Eksiltme 13-3-19~7 deıı. 14~1937 tarihinde çarpmba günU 
sa .. t 14 de Tosyada beledıye daıresınde beledi c encumeninde açık 
ekıilltme usulile yapılacakt~. 

4 - Eksiltmeye girebılmek jçin isteklilerin 562 lira 17 kuruş 
muvak1<at teminat vermesi ve fenni ehliyet vesikası ile 937 sicilli 
ticarc~te ~ayıtlı <:ldu una dair '!· C, vesikası ibraz etmesi Jiarttır. 
~steklılcrın mezkur gunde beledıyc -encümeninde hazır bulunmaları 
ılan olunur, (755) 1-1298 

I\ılaııisa vilayeti daimi 
encümeninden: 

. ı _- Manısa~a yapılacak.olan (50425) füa (14) kuruşbeaeli ke· 
tıfli ılk mektebin (26000) lira (30) kurufluk bir kısım in ut 'k 
pah zarf usu1ile e'ksıltmeye konulmuştur. ' ı a-

2 - Bu ~ aid ,.artname 'ft ~if -evr.akı (l.30> 1aı Uf bedel 
kabilinde Manisa Naf a Müdürlügünden alınabilir ıma-

3 - Eksiltme aisanın l5 UKi pe~ .-...ıi ~ p ...t.. ·~ 
d 

' A •• ' .L. ...1 ...... ..--- ~ "ll'IC "' ..,, ... }'"' 
aımı encumenınwıı:: yapnıtea&"t.ır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (1950) lira (03) kuruttur 
j - Ek*İltıwye gireceklerin Nafıa VmiJetindea ..ı~ hU 

yet .vesika~ı ve 937 yılına aid ticaret. o~ası vesikasmx ve muva~ka; 
~nata aiQ _.i:bun bpalı zarfın ı~ın~ k.,.mam 'ft ı1r.apa1ı nr
fın ıhzarında 2490 ıayıh kanunun l2 ıncı maddesine riayet etme-
ilıeri u.wsau. 

Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 aayılı S..Un daireande huılr'· 
Jaym:aıldan kapah zarflarını 15-4-937 pet'fembe rüaii ,...t oaa bdal' 
Manisa Valiliğine vermeleri ve posta ile ginaet"eeelderin ayını t:.. 
aanma M liiDcii :maidesine riayet etmeleri lhwndır. ilin olunur. 

{?53t 1-1'!9t5 

Ankara Vilayetinden: 
'(3226j lira {SS) ksuf tııedeli ketifli Ormuı Çif6iiin.4e ya,PJla • 

cak merinos koyunları _için ~y~~ .?anJ'08u 16-4-'937 cuma gilrlli saat on 
altıGa wiliyd ~ ıdıre'ktorlugunde açık ekailtmeye kon•1acai'rn-
4aa •taıikı'.ia Jııetif .e .,ar~ameyı &i>rtnelı: here 'iter .gün 1-ytar 
direktörlü~iine müracaatları ılan olWIUt". (7'48) 1-1906 

Ziraat Vekaleti baytar umum müdürlüğü ihtiyacı için kapalı 
zarf usuliyle elli adet galvanize .açtan mamw koyun ban oaı ..at 
alm~~tır. Tahmini bedeli 8500 lirad T. lhalcsi 14 nisan 9~7 çarf~~ 
ha ~unu .saat 1~ te Vekalet satın al~ komisyonunda yapılacaktır. 
T~lıplerın teldıf mektuplarını 637 lıra elli kuru,Iuk muvakkat te • 
mınatlar .nı vaktından bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 
':~;?.1elerı.~e şartnam~yi görmek üzere her gün baytar umum müdür-
lugune muracaatları ılfin olunur. (759) 1-1302 

Ankara merkez hıf7~ıhha 
müessese i direktörlüğünd n: 

.• 1 - Mue sese aş şubesi için 100 adet Dana ile daire kaloriferi 
ıçın 50 ton kömü~ ayrı ayn aç k eksiltmeye konmuştur. 

2 - ~.~Y~ aıt ~ k eksiltme 14. 4. 937 çarşamba günü saat 11 de 
~ k~k k~";urune aıt açık eksiltme de aynı gün saat 10 da Ank a 

er e.z ı .z~ıhh ucssesesinde y pılacaktır. 

1 b
3.

1
:-

1
1stekhler rtnameleri müessese muhasip mutemetli iııd n 

a a ı ır er. 
4 - Danalarır kıymeti uh . . . i .. e 1400 liradır. m ammeneııı 3500 lıra kok kon urünun 

te~nat ~:°ç:l~~ i~u· du26d3vliraahk~kll kömı.irü için 105 lira mu biiin'd; 
e s ı er sıhhat um ··d·· ı 

ne ıne teslim etmzleri ve istekli] in aynca bum .mb.u' ulr ul u vez -1 
Old 

w d • "k .. • u gı ı ış r c mecgu 
uguna ır vesı a gosterrnelerı lazımdır. (758) ı P0.1 Y 

J{ütahya Vilayetinden: 
Kütahya Memleket hastahanesi için: 

Muhammen bedeli 
Beheri 

Lira K. Adet 
25 50 25 Kemerli, çelik s001}'alı karyola 
30 00 1 İngiliz sistemi kırma :karyola 

9 00 55 Demir Etajer 
27 00 1 Portrigatör 
10 00 2 Eskabo 
70 00 2 Arabal: Sediye 

5 50 2 Denür 11andalya 
n~.n .~halesi günü .talip çıkmad.ğından eksiltme müddeti 6-4-937 ah 
g:unu saat 15 de ıhale edilmek iizere uzatılıriıştır. 1steklileria J04 
lır~ muva~~at t~minatiJe mezld~r i::Ün ve uatte Kütahya Viliyetl 
Daımi encumenıne müracaatlar ilin olunur. (757) 1-1300 

!IHtffffnlllfHflll'!!"""'llllffftlHllHHllllllftlllftllnntlHIHlmHll~ 
§ TURK HAVA KURUMU -
~ BOYVK PiYANGOSU = - -- -= Şimdiye kadıu binlerce kişiyi zengin etmiştir. a 
~ 6 cı ke.)de 11 Ni8811 937 dedir. ~ 
E§ Büyük ikramiye 200.000 liradır § 
~ Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.<>00, 15.000, 10.000 liralık ilcra· ~ 
~miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat \'ardır. .. § 

§ Dikkat: = 
1 Bilet alan herkes 1 l'tfİAD 917 tlnll ..,_ına kadar bUetlsai 1 
== değittirmit bulunma! dır. 
§ Bu tarihten sonra balet Dzerinc!eld hakkı sakıt olur. 

~llllUlllllllUIWIHlllUHllUllUlllUllDIUHllllllllllllmllUllNlllUUIUUIUDM m 

fi 

Kuru~ OBUJ-. 

Muhasib Aranıyor 
U.Ulil ticaretten .anlaya• :teo

ıtibcfl bil' muh-sibe ihtiyaç var
dır. Cibaa oteline m*acaaL 

l-12S7 

Sabhk Hane 
SATILIK 

Bağvebağçe 
Saime Kadın bahçelerı'lde ae

k!iz iti Oll 4iiaüm iki kat m lı• 
vadar ve ıuludur. Her ş :ye mü
ai t. t.ıteUiler lledil o:ıı6ııı.a • 
•nda !llehmeae -..e yahut HYS • 
telefon. 1-1277 

Satılık 
BUIX SPOR OTOMOBb.1 

1'2004" tlefondan arayuııa 
l-13U 

l&lraalE 

j 
%AYt§EHADETNAMB 
1931 ckrs senesinde lıtan

'bul - Zeytinburnu Kuç k Zabit 
ihzart mektebinden almı~ oldu-
ium .fC.hadetnameyi kaPettim. 
Y~niaini 'ıkar~;mdaa akiai
.nin hükmü yoktur. 

.Anlw'a lrlua B. mU.Uceı 
~ilk ~okak No: g 

.329 dofUllu .Meuifoalu 
Şıikrii ollu M.. C.Uün 

l-Ula 

ZAYİ 
Ankara belediyesindea aıdı

ğım 99 Ne : lu araba plüasını 

b~tt_ün. .Yenisini alacataıdan 
eskısının Aı.ikmü yoktur. 

Ar.abaa Süıe,.an 
1-t10I 

ZAYi 
Ankara .Beleıcliyeama.. Aldı

ğım 102 numaralı paytoa anıha
°!ı~ plabsını kay'bcttlaa. Yeni• 
ıını alacai.ım&n ea1'iaW. bük· 
mü yoktur. !Jala 

1-1294 



==::::-:. R ULUS 30 - 3 - 1937 

1 co radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Kızılcabölük: Belediye 
Reisliğinden : 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli Vilayetinin Davaz kazasına 

bağlı Kızıkabölük nahiyesinin meskOn, gayri meskOn kısımlarında 
100 hektarının hali hazır haritasmın alınmasıdır. 

2 - Bedeli muhammen hektarı 18 zer liradan 1800 liradır, 
3 - Şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarınm alınmasına aid 

§artİname . . l" N f M"d" 1"" ~ •• d .. .. . 
ı:ttiyenier bu evrakı Denız ı a ıa u ur ugun e gorup ınce • 

liyebilirler. 
4 - Eksiltme 12-4-937 pazartesi günü saat 15 de Kızılcabölük 

belediyesinde teşekkül edecek encümen huzurunda kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

S - Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin 135 lira muvakkat 
teminat akccısı vermesi ve bundan maada a~ağtdaki vesikayı haiz ol· 
ması lazımdır. 

1937 senesi için harita işlerine aid Nafıa i•leri müteahhitlik ve· 
ıika·mu hdiz bulunmak. 

6 - Teklif mektupları yukarda 4 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Kmlcabölük belediyesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 4 üncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu il eiyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul olun • 
maz. (696) 1-1217 

-----··~ 

Köprü inşaatı: 
Nafia V Pkaletinden: 

12.4.937 tarihli pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaletinde şose 
ve köprüler eksiltme komisyonunca (104905) lira (57) kuruş keşif 
bedelli S. yhan vilayetinde ve Ceyhan kasabası önündeki Ceyhan 
köprüsü ayakları inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yap:la
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (525) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilec0 ktir. 

Muvakka t teminat (6496) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve bir ~özü en az (50) metre açıklığında betonarme bir köprü 
veya bir te;ı 'ıhütte yapt ğı köprülerin bedeli en az (200000) liraya 
baliğ olup bu teahhüdünü iyi bir surette yaptıklarını ispat etme. 
leri meşruttur. 

Teklif mcl.tuplarının 12.4.937 pazartesi günü saat 14 d e kadar 
konisvr, rcic;l iüi ne verilmesi llizımdır. (683) 1-1237 

Diyanbekir Vilayetinden : 
Çeltik zet ine mahsus ve mahalli idareye aid Silvan kazası dahi

linde Farkin namiyle maruf ve üç seneliği 24081 lira sabikli, gene 
Silvan dahi linde 21900 lira sabikli Bayik Barkuş ve merkeT. kazası 
dahilinde 18003 lira sabikli Maclrapha Yiamit Madrap suların n 937, 
938, 939 senelerine aid icarları S nisan 937 pazartesi günü saat 14 de 
kadar kap:ıh zarfla artırmaya konulmuştur. Muvakkat teminatı yüz
de 7,5 dur. T aliplerin Daimi encümene müracaat eylemeleri. 

(1651) 1-1250 

Memur aranıyor 
Talımil tahliye memurluğunda istihdam edilmek üzere. askerli

ğini ifn etmiş, yaşı otuzu tecavüz etmiyen, beş yüz lira itiuaı ı kefa
let verebilecek orta tahsili ikmal etmiş iki memur aranıyor. Bu şe
raiti haiz olup talip olanlıırın bonservislerinin birer succ:tleriyle 
kendilerinin bulunabıleceği sarih adreslerinin Ankara posta kutusu 
40 num-.r.. l i' dirmeleri, bir k ta da terciımeihal varakası ıc:ffetme· 
lcri ilan olunur. 1-1285 

, .. 
aı Hl v pf~ a IPI i fltl•l rı: 
Kapalı zarf U;:,uliyle eksiltme ilanı 

1- Eksiltmt:ye ~onulan iş; Erzurum vilayetinde yapılacak ü. 
çünr ü umumı müfettişlik gı up inşaatının 720,000 liralık kısmıdır. 

2 - Eksiltme 12.4.937 pazartesi günü saat ıs de Nafıa vekaleti 
yapı işleıi umum müdürlügü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usı ı liyle vaµıiaraktır. 

3 -Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 lira bedel 
mukabilınde \apı işleri ıımum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gı. t"bilmek için talihlerin 325SO liralık muvakkat 
teminat ve• mr.si 11e nafia vekaletinden alınmış bir teahhüdde asgari 
400,000 liıalık iş yapmış bulunduğuna dair müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi lfirımclır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi mııktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(610) 1-1173 

İzınir B~lf"div~sinden: 
ı - İımiı \le civaıında 'Belediye eliyle ışletilecek otobüsler için 

ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam dizelmotörlü 20-24 kişilik ve 
şehir yollarında çalı~an tiplerden olmak üzere beş adet komple oto
büs kapalı zarfla ve kırk beş gün müddetle münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni Gümrük, Muamele, Belediye, 
Tahliye ve kordon resimleri belediyeye aid olmak üzere İzmir Be
ldiyesi itfaiye binası önünde teslim edilmek şartyle altı bin yedi 
yüz elli lira ve hepsinin otuz üç bin yedi yüz elli liradır. 

3 - Mali ve fenni şartnameleri yüz altmış dokuz kuru' bedel 
mukabilinde İzmir belediyesi makine ve elektrik mühendisliğinden 
tedarik edilir. Taşradan istiyenler şartname ve posta ücretini peşin 
göndermelidirler. 

4 - İhale 23 • nisan • 937 cuma günü saat 16 da Şehir meclisinin 
tasdiki şartına bağlı olarak İzmir belediyesi daimi encümenince ya
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki bin be' yüz otuz bir lira yirmi beş ku
ruştur. 

5 - Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden asgari bir 
gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına yatı· 
rılacaktır, 

7 - Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki bilumum ka· 
taloğ ve teknik resimlerle broşür plan ve izahnamelerir.i ve yedek 
parça katalo{i;unu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihzar edil· 
ıniş teklif mektuplarını ihale tarihi olan 23 • nisan • 937 cuma günü 
azamı saat 15 şe kadar İzmir Belediye Reisliğine vermelidir. 

(628-517) 1-933 

BrJ:tfyfffı(:r1y1yJ:ı:1T1T1T1T1,:Cx1,:Cx1xJ:r1y1x1x1x1x1-F. 

Fidan Meraklılarına 1 
~1lJJDE 

Orman Çiftliği fidanlıklarında toprak ve iklime 
uygun yetiştirilmit olan her çeşit meyveli meyvesiz 
fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla satılığa çı
karılmıttır. 

Siparit kabul eden mağazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez 
mağazası telefon No. 
Yenişehir mağazası 
telefon numarası 
Saman pazarı M. Ti. 

3755 • 3680 

3576 
3633 

1-828 

Belediye Reisliğinden: 
Cumartesi, pazartesi ve perşembe günleri Ankaradan lstanbula 

hareket eden Toros ekspresi için biri Emniyet meydanından ve di
ğeri Lozan meydanından istasyona saat 6,30 da iki otobüsün hareket 
ve istasyondan aynı yerlere avdet edeceği sayın halka ilan olunur. 

(764) 1-1309 

Erzurum Valiliğinden: 
Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Muallim mektebi yapısı
nın bitirilmesidir. 

Keşif bedeli ikiyüz kırk iki bin altı yüz yetmiş bir lira kırk se-
kiz kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A ) Eksiltme şartnamesi. 
B ) Mukavele projesi. 
C ) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) İnşaata aid fenni şartname. 
E ) Keşif cetveli. 
F ) Proje. 

Talipler projeyi Bayındırlık bakanlığında ve Erzurum bayın
dırlık müdürlüğünde görebilirkr. 

İstekliler şartname ve evrakı saireyi oniki lira on kuruş ~uka
bilinde Ankara, İstanbul ve Erzurum Kültür direktörlüklerınden 
alabilirler. 

3 = Eksiltme 9 Nisan 937 Cuma günü saat 14 de Erzurum Kül
tür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iç.in isteklilerin on ilç bin üç yüz 

seksen dört iira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağı
daki vesikalar. haiz olup göstermesi lazımdır. 

A ) 1936 yılına aid ticaret odası vesikası. 
B ) Bayındırlık bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık bu 

nevi inşaat yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğü dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. 

Postaoo olacak gecikmeler kabul edilmez. (662) 1-1169 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletin bodrum kat koridoı.arında beton direkler arasın· 

da yaptırılacak arşiv dolapları açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Yapılacak dolaplar 20S,05 metre murabbaıdır. 
3 - Eksiltme 31-3-937 tarihinde çarşamba günü saat 15,'.:0 da 

Ankarada Yenişehi~deki Vekalet binası içinde toplanan satın alma 
komisyonunca yapıJacaktrr. 

4 - Muhammen keşif bedeli 3731 lira 91 kuruştur. 
5 - Muvakakt teminat 279 lira 90 kuruştur. 
6 - İstekliler bu işe dair eksiltme şartnamesini vesair evrakınr 

Vekalet Levazım bürosundan parasız alırlar. 
7 -- İsteklilerin 31-3-937 gününde muayyen saatte teminatlanru 

ve belgelerini hamilen komisyona müracaatları ilan olunur. (588) 
-- 1-1061 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Ankara civarında Çubuk barajında 

mühendisler evi önünde yapılacak ilavei inpat. 
Keşif bedeli (4913) lira (48) kuruştur. 
2 - Eksiltme 2.4.937 tarihinde cuma günü ıaat (15) de Nafıa 

vekfiletinde Sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 
pazarlıkla yapılacaktır. 

3 - İstekliler; proje ve şartnamelerle sair evrakı keşfiyeyi Su· 
lar Umum Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (368) lira (51) ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi &azetenin (3297) aay:lı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik veaikuı ib
raz etmesi ve ikinci maddede yazılı ıaatten bir aaat evetine kadar 
Sular Umum müdürlüğüne vesikalariyle birlikte müracaat etmesi 
lazımdır. (632) 1-1113 

Nafia V ~kalPtinden: 
Kapalı zarf usulile eksil tıne ilam : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Merkez Ziraat Mücadele 
Enstitüsü tatbikat binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli 11000 liradır. 
2 - Eksiltme 14-4-937 çarşamba günü ıaat ıs de Nafıa Veldilet:I 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri evrak 55 kuruş be ~ 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabi1ir 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 82S liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınını§ ve en az 10000 lira· 
lık inşaat yapm:ş olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası ibraz et• 
mesi lazımdır. -

İstekli erin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz ır.ukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(731) 1-1307 

Polatlı Belediyee Reisliğinden: 
1 - 3488 lira 80 kuruş ke~f bedelli Cumhuriyet suyunun beton "' 

dan depo inşası ve font borularla kasabaya getirilmesi 26-3-937 ta • 
rihinden itibaren ıs gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Mevcut proje, şartname ve keşifnameyi görmek istiyenler 
her gün mesai saatlerinde Polatlı belediye dairesinde görebilirler. 

3 - Münakasaya gireceklerin su işlerini yapabileceklerine dair 
ellerinde salahiyettar fen heyetleri tarafından tasdikli vesikaları 
bulunması şarttır. -

4 - İhale 9 nisan 937 cuma günü saat tam 16 da.dır. 
5 - Taliplerin 261 lira 66 kuruş muvakkat teminat akçeleriylc 

birlikte tayin olunan gün ve saatte Poltalı Belediye dairesine gel • 
meleri ilan olunur. (7S4) 1-1297 

• • :., • • • • .. , • • 1 ~ • • ., 

~açları 

diikülenler 

1 
K.. ·· Sergisini Görünüz -~ __ o_m ___ u_r ______________ _____ 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesıne ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
r1n gıdasıdır. Tabii renklerini 
t:.ozmaı . Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf ec.zan:lerle ıtriyat mağazala
rında buiunur. 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanını' at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
şekilde verilir. Hat No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

l\lilli k.ömür davasının, her saf hası ile alakadar 
olan beynelmilel I{ömür sergisi, yurddaşlanmızın 
şahsi menfaatleri bakımından da görülecek bir 
yerdir. 

l 23 Nisan Ankarada Açılıyor 
• f • • • • .. ~ \. • • ... . 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT 21 DE -

Halk Opereti 'f araf ından 
ZOZO DALMAS'ın iştirakiyle 

Eski Hamam Eski Tas 
OPERET 3 PERDE 

GÜNDÜZ 
14, 16, 18 seanslarında 

ŞANGHAY 
Charles Boyer - Loretta Young 

Halk Operetinin devamı müddetince 

Sinema seanslarr 14, 16, 18 dedir. 

Bugün Bu Gece 

Tehdit Mektupları 
Seyircilerine çok meraklı ve heyecanlı 

bir seans geçirtecektir. 
Aynca: 

Genel istek üzerine yalaız 4.30 seansrnd• 

BÜLBÜLLER ÖTERKEN 
Ses Kıra/içesi Dilber 

MARTHA EGGERTH'in 

HALK MATİNESİ 

12.lS de 

GİZLİ MUHAREBE 


