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Cenub hıuludlarımızda 
Şekavet vakaları ve hudud 

emniyetinin son durumu 
8. Şükrü Kaya almması gerekli tedbirlere 

dair parti grupunda izahat verdi 
Anlıara 30 ( A.A.) _ C. H. Partui Kamutay 
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alınmaı gerelıli •öriinen tedbirler laa}Jwıda uerdi· 
fi •enİf imldar oe mahtelil üyelerin mütalea ve 111· 

allerine verdiği ceuablar Gruırvoa el • alaka ue hıı· c. H. P. Kamayla rapa mar .. 
ele Rei. Velıili HaMUI Saka'nın baflıanlı,anJa top-

• h . ,,,... erın 
,.... e emryetle dinlenmif 11e yakın bir zamanda 

landı. L!L h • d d'' 
Cenab vilayetlerinde tetRUC uya atın en °: 

Vekilin Büyük Millet Mecliıine malrimat arzedece
fi öğrenilmittir. 

nen iç lıleri Bakanı ve C. H. P. Genel . Selıreten 
ş··m Kaya'nın cenub hudacllanmızdalıi ıelıavet 
vdaları ve dudud emniyetinin bugünkü durama, 

Hüm;;,.etin hareket ile ıiyaıeli it1ilalıla tavib 
olunda. 

80fbeıke 

ispanya 
buhranı 

Falih Rılln ATAY 
Hemen her zaman bir memle

kette isyan hidiıesi olabilir. Hü
kümet bu isyanı tenkil eder veya 
düter. 1918 denberi ltalyada, Al
manyada, Polonyada, Avusturya· 
~· daha diğerlerinde bu hadi
ihtilaİt'r""r ve bir çoklarmda 
iç buh a 1 alınışken, gene birer 
P ran telakki edilmiftir. ls
ta an ya buhranı ise ispanyol olmak· 
d'n çı~t! ve enternasyonal bir hi-
ıse halıne geldi. 

Hatta o kadar ki eğer Franko 
ınağlub olacak olursa, bunun, ba
zılarrnca, bir müıterek alman • İ
talyan yenilmekliii telakki edile
cek olduğunu görmekteyiz. Ayn· 
ca, Madrid'in mailBbluğunu haz· 
metmiyecek enternasyonal bir cep
he teşekkülü de beliriyor: umumi 
harb tehlikesi rivayetleri çıkması-
nın sebebi de budur. 

Fakat böyle bir te~like için l~ 
panya bir t a r t değıl, ancak hır 
baha 'ile olabilir. Eğer avrupa
lılar beyazı veya kızılı muzaffer 

k ı ' k • . dig" er bütün menfaat-
ı ma ıçın, k d" 

leri bir tarafa bırakarak,. ~nd ~ 
küşecek bir sinir buhranı ıçın e ı-
seler, mesele yoktur. .. 

B
. k 1 sa İspanya davasını, 
ıze a ır , ·ıı t'n 

herhangi bir rejimin veya mı eak 
şeref ve haysiyet işi olarak al~ ' 
ve İspanyol milletine ınens~p . u~
vetlerden birinin veya dıgerının 
bozulmasında veya kaza?~asın
da ·· t hlı'kesi veya ınıllı boz· , reJım e d "ru 
gunluk şartı görmek as!a ogd 
<l.~ğild~r. Bir kısmı. e°:1ı~ albn : 
gondenlmiş olsalar .bile, ıki lsı>jY 
cephe!inde, bugün, çarpışan a~ 
o·· "11"'1 l"'kk' tınek. yarın le.Onu u er te a ı e .. "llü 
çin bütün memleketlerden gonu ek 
veya .. ··ı .. kmağı menetm gonu suz çı h . bir 
•e lapan ya davasının her angı ak 
netice bulma tarzını tabii sayın 
daha doğru olur. Zaten, hassa• de 
•~abi İspanyol milleti vata~ID a 
hır zafer, eğer ecnebi zafe.rı .0 !a· 
~aksa, bunun, bir ecnebi ıstılaıı 
~e k~vvet bulmaksızın devaın e-
eınıyeceğine de şüphe yoktur •. 

1 
İçharb tehlikesinde olan mı~

etierin d" .. · l" un gelen ı· it. uşunmesı az 
•nci bir mesele daha var: ide -

~.1 0 H k m ü d a h a l e ! Deınek 
)~l~erhangi bir isyan kendine sos-

1 •at veya faşist adını verecek o
'Ura b l .. a, onun boğuşma cep e erını 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Madrid civarrnı Guadala/ara mrntaiasrnı g6stt!rlı kabartma harta 

Madrid cephesinde 
. hükümetciler ilerliyor 

Londra, 30 (Hususi) - lapanya dan gelen haberler, cumhuriyetçi 
filonun devamlı faaliyeti bakkmda malumat vermektedir. ldizrodaki 
istihkamlarla Mayork adasındaki iatihkimlar devamlı olarak bom
bardıman edilmittir. Bask müdafaa komite.inin bir raporuna göre son 
24 saat içinde cephelerde topçu düellosu olmuıtur. 

Asturi cephesinde birçok isi 
neferler, hükümetçi hatlara sığm· 
ınışlardır. Santander cephesinde 
stratejik değeri olan iki köye hü
cum edilmiş ve cumhuriyetçi kuv
vetler 5 kilometre kadar ilerlemit-
lerdir. 

Madrid ceplıeıinde! 
Gene hükümetçi kaynaklardan gelen 

haberler, cumhuriyetçilerin Pozoplan· 
ko bölgesindeki taarruz hareketlerinin 
muvaff akiyetle neticelendiğini anlat
maktadır. Bu cephede milisler 30 kilo-

tre ilerlemişlerdir. Hükümetçi kuv-
me 1 . 1 

1 a"silerin italyan kuvvet erıy e 
vet er, . . 
beraber çevirdikleri :Mırolrıs kasabasını 
kurtarmışlar ve al~ış~.ar~ır .. ~u.~ada i-
. . taarruzu puskurtUlmuştur. Bu-

sılerın h . 1. 
t 

·ı·k bakandan çok e emıyet ı 
rası stra eJ 
bir noktadır. .. .. . 

b Şel bölgesinde hukumetçı-
l{ara an .. 1 . . t'hkam haline getırı en ev-

ler bırer ıs ı b lı: 
b
• karını almışlardır. Har ço 

terden ır ~ 

çetin olmu~tur. d el 
Aıi kaynaklar 4-?. g en 

haberlere gore . 
kı d

an gelen haberler ıse, 
A . kayna ar al 1 sı . . baf&rılarını y an a-

hükümetçılerın " " · {ada) 
(sonu 4, uncu say 

3 -- • ···--· o -----
Büyüklerimizden 
Kooperatif Cemiyetine 
gelen cevab telgrafla:-ı 

Kooperatifçilik cemiyetinin kongreai 
clolayısiyle Atatürk'e, ismet lnönüne, 
Kamutay Reisi B. Abdülhalik Renda'ya, 
iç itleri Bakanına çekilen tazim telgraf. 
lanna ıe!en ceYablar funlarclır: 

Bay Rıza Erten 
Ziraat Siyasi Müsteşarı 

ANKARA 
Türk Kooperatifçilik Cemiyeti 7 in

ci kongresinin toplanması münasebetiy
le bana g6sterilen temiz duygulara te
şekkür eder ve kooperatiflere mütema
di bit inkişaf dilerim._ 

K.ATATÜRK 
Rıza Erten 

Ziraat Siyasi Müsteşarı 
ANKl\RA 

Türk Kooperatifçilik Cemiyetinin 
yedı'nci kongresi münasebetiyle hak-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

.... o . ..... _ ...... 

3üncüde 

İspanyol asileri İngiliz 
gemilerini de 

arayacaklarmış! 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Kömür sergisinde 
E~n~mi B~ım~q B. Celal Bayar, ılün öfleılen •onra MrWİ e8'Üw wü/•· 

relt ltomar H ltomur yalrım 111Uttalar enternuyonal Hr•mniıe lt..,.lıltfon
nı ıöuen ıeçirmİf H alôluılılarılan malcimat almlfhr. 
R~mıimiıı, Eltonom.i Bcıluınımrııı, B. Sadreılılin Enuere bu mer.ıııa etrelrn

cla ılirelttil uerirlten ıö.termeltteılir. 

Kamutay Ereğli şirketinin 
satın alma projesini görüşecek 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruznamede hükümetle Ereili ıir
keti arasında 28 ikinci tetrin 936 da imzalanmıt olan utm alma mu
kavelesinin tasdikine dair kanun projesi vardır. 

Dokuz aylık 
devlet geliri 

Pfnana BaJranlılı 1936 yılı ,u6at M>

nuna kadar 9 aylık devlet ıeHrini tea
bit etmiıtfr. Tahallt geçen senenin ay• 
nı aylarına göre 14.360.228 lira fulaaiyle 
180.190.713 liradır. Bunun 169.147.388 
lirası 936 finans yılında tahakkuk etti
rilen vergilerden J 1.043.325 lirası da 
geçmit senelere aid bakıyyelerdendir. 

Memleketimizin günden güne artaa 
kömür ihtiyaçlarını sağlamak ve d.lf pi. 
yasalarda kömür satı~ını arttınnak: için 
havza üretimlerinin ras.yonclletitıril
mesi ve kömürün ucuza mal edilmesi 
bakımından alınacak tetbirlerin batlan. 
gıcı olan bu anlatma ile devlet, en ebeml
yetli lr&nUr damarlanm kendi eline 
alm.ı ve kömür poUtilrumı umaml eko
nomi politikasına uygun bir surette yü
rü tmek imkanını elde etmİf bulunmak
tadır. 

Hükümet; Ereğli tirketindcn utm 
alınan demir yolu ve maden haklarının 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Atatürkle B. Ruzvelt arasında ı 

Amerika Cumhur Reisi B. Ruzvelt 

A.nkara, 30 (A.A.) - Geçenlerde Tilerı mektebindeki patlama d 
layısıyle Cumhur Reisimiz Atatürk ile Amerika Cumhur Reiıi R o
velt arasında atağıdaki telgraflar teati olunmuıtur: oose-

Ekselans Frank/en Roozevelt 

Birleşik Hükumetler Reisi 
Vaşirıgton 

Birçok aenç canlarsn mahvolduğu 

mülhit Tylera mektebi infilakından de· 
rin bir surette müteeuir olarak en ıami
mi taziye)erimin kabulünü ve amerİ· 

kan milletinin ve bilha11a fevkalade mü
teellim olan Tekaaı halkının heyecan ve 

matemine ittirak eden türk milletinin 

çok kederli hiılerine inanmanızı ekae.lan. I 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

Y unanistanın 
milli bayramı 
Büyük erimizle Elen 
hüyük'eri arasında 
ver.tilen telgraflar 

[Telgraflarrn metni 4 üncü sayfadadır.) 
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Po itika bahisleri: 

Deniz ortasında 
insan muammasının en çapraşık düğümlerinden biri kara ile de

niz arasındadır. tik insan, denizi nasıl yenebilmiş? Yenebilmek için, 
dimağını kaç tane fizik kaidesinin halli peşinde yormuı. Bunu bizle
re, bugün dahi ümmi olan Tarih anlatamıyor. Şunu yalnız kabul 
edebiliriz ki, suları yenerek onlarahükmettiği gün, ınsan, muzaffer 
bir tanrı kadar güzeldi. 

Gemi, ister yelkenli, ister çifteuskurlu olsun, insan ona binince 
bir takım tecrid derecelerini kabul etmeğe mecbur oluyor. Herhangi 
bir kara-hayvanı gibi, bir kere, kendinin olmıyan, elemanın lutfunu 
ve cevrini göze alıyor. Üzeı ine bindiği vasıta, nihayet kendi dimağı
nın bir terkibi olduğundan, bu vasıtaya bir şey olunca, denizin, ken
disini basit v~ hiçe irca edeceğini biliyor. Her vapura binip uzak yo
la çıkan insanın bunları düşündüğü iddia edilemez. Fakat, deniz bir 
oynamağa basladı, yahud fırtına bir tehlikelileşti mi, insan ile deniz 
arasındaki münasebet, muvazene ve muadelelerin mathematik bir 
keskinlik ve tamamlık ile histen dimağa ve sezişten şuura fırlaya
caklarına §Üphe yoktur. 

İşte bunun için olacak, vapura binen insan, kendi kendisi ile yal
nız kalmasını öğreniyor ve bir alı kanlılrla, seviyor. Bu yalnız kalma, 
bazı insanlarda, yolculuk bitinceye kadnr sürüyor. Bazılarında halbu
ki, hemen aksülamellerini raparak bunları vapur halkının en girişkin 
ve en konu kan unsurları yapıyor. 

Denizin üzerinde ka mca, karanın hasreti haşlıyor. Denizlerin en 
sev'mlisi Marmara, bu hususta eşsiz bir ev sahihliği yapıyor. lki y&nı
nızdan karalar, sanki sizi teşyi ediyor. Fakat, Marmara mefhumun -
dan umman mefhumuna geçince, sanıyorum ki, karanın hasreti bir 
katlanma duygusura inkılah edebilecektir. Bir katlanma duygusu ki, 
sizi artık, kara ile dan manevi münasebetlerinizdcn de ayırarak deni -
zin kend'ne mahs s nizamına tesl"m edecektir. Mesela bir gün, bir 
hafta, bir ay, dünyanın hiç bir haberini duyamıyarak sadece vapuru
nuzun hadiseleri ile iktifa etmeniz .• Bu, tadı ve çe~nisi olan bir haldir. 
Ve birden, ufak lıazı dünya haberlerini almanız .. Bu haberler o ka· 
dar ehemiyetli olmaı:a bile bunları size ne kadar mühi:m gösterebile
cek bir haber ve hadise aclığıdır. Acaba ''eshabıkeyif0 bir mağarada 
uy yakalmış yoksa bir geminin içinde mi bin yıl dolaşmı~tır? Netice 
itibariyle bir fark var mıdır, ders'nız? Bir fikrinizi yorsanız .. 

Denizin ortasında, karalnımız 'n derdlerinden azadesiniz. Buna 
seviniyorsunuz. Gene de, ilk haberi yetiıtirecek ilk limanı bekliyor
.unuz. - B. 8. 

t KU \J~Ç hABt:RLER J 
.,. s, ... ,,yeue bir taym - B. ~em::1ettin 

in Temyi& Mahkeme& raportörlüğüne 

tayini ile açılan Adliye Bakanlığı hukuk 
işleri umum müdürlüğü muavinliğine 

ikinci muavin B. Nuım:t, onun yerine de 
Ankara cumhuriyet miıddeiumumi mua
vinlerinden B. Muhiddin tayin olunmuş. 
lardrr. 

::: Çocuk düşürenler - İstanbulda 
çocuk düşürmek suçiyle bir doktor ve 
bir karı koca y.ıkalanarak mahkemeye 
verilmiştir. 

:;: Bir serseri mayin - Karadenizde 
serseri bir mayın bir türlü ele geçirile
memiş, arama postalan çıkarılmıştır. * Sivrisinekle mücadele: - İstanbul 
sıhat müdürlüğü Yeş !köyde daha şiın

di<len çıkmaya başlı} an sivri:.incklerle 
mucadcleyc başlaıru tır. 

:;: Gümrük er mi.is.eşarınm tetkikle
ri - 1stanuulda bulunan Gümrük ve ln
h ar. r Bakanhgı M iı teşarı Bay Adil 
Okuldaş, antrepolard.ı ve limanda tet
ki .ler yapmal:taclı:. Eski antrepoların 
yerine yeni ve moder. antrepolar yapı
lacaktır. 

:;: Süvari subaylarımız gidiyor -
Avrupanın birçok şehirlerinde konkur 
ip kl re girecek olan subaylarımız nisa. 
nın beşinde lstanbuldan hareket edecek
lerdir. 

:j: Merkez Bankası Genel Direktör 
muavinliği - Cumhuriyet Merkez Ban
kası Genel Direktör Muavinliğine İstan
bul Merkez Bankası Direktörü B. Said 
tayin edilmiştir. 

:;: Ziraat Bakanlığı Teftiş Heyeti Rc
isl"w i - Ziraat Bakanlığı teftiş heyeti 
rei liğine tayin oluncın orman umum 
müdürü B. Bekir İstanbuldan gelmiş ve 
yeni işine başlamıştır. 

:;: Pans"yon ücretleri - 1937 - 1938 
ders yılı için devlete aid yatılı mekteb. 
lerle pansiyon ücretlerini hükümet, ge
çen senenin aynı olarak tesbit etmiştir. 

* Yabancı memlt!kete gidecek gelir 
paraları: - Finans ve Ekonomi Bakan
lıkları yabancı memleketlerde oturupta 
yurdumuzda gelirleri bulunanlara aid 
gelir paralarının bazı mallarımızın dö
vizsiz ihracına müsaade suretiyle veril
mesi etrafında tetkikler yapmaktadır. 

Ege bölgesi aatıı kooperatifleri 
Ekonomi bakanlığı iç ticaret umum 

müdiır muavini B. Salahaddin Cuhruk 
ve tarifeler müdürü B. Muhib Özyiğit 
yar l İzmire gideceklerdir. BB. Sala
haddin ve Muhib teşkili Tariş (İzmir 
üzüm kurumu) başkan:na verilen Ege 
mıntakası tarım satış kooperatifleri bir. 
liği i;;leriıy le uğraşacaklardır. 

Umumi mağazalar 
şirketine osmanlı bankası 

da giriyor 
Ticaret ve sanayi odaları büdcele

rinden banka aidatı olarak kesilen ve 
biriknıiş bulunan paralara, Adapazarı 

türk ticaret , Emlak ve eytam, İş, Sü

mer ve Ziraat bankaları:nızın ekleye

cekleri sermayelerle iki milyon liralık 
bir şirket kurulacağını ve bu şirketin 

yurd içinde umumi mağzalar tesis ede

ceğini haber vermiştik. Öğrendiğimize 

göre, Osmanlı bankası Ekonomi balı.an

lığına müracaat ederek bu milli teşeb

büse 200 bin lira ile iştirak edeceğini 

bildirmiştir. 

Hem müfred, hem cemi 

Bir sınıfta öğretmen, talebeye sor
du : 

- Pantalon kelimesi müfretmidir, 
cemimidir ? 

Ayağa kalkan çocuk biraz düşün· 
dükten sonra cevab verdi : 

- Her ikiside; yukarıda müfret. 
tir; aşağıda cemi. 

Tatil günleri 

Hnftanın yedi günü de türlü din
lere mensup türlü milletlerde tatil gü
nü olmu§tur : 

Pazartesi eski yunanlılarda; salı 

eski İranlılarda, çar§amba asurilerde, 
perfembe eski mısırlılarda, Cuma 
müslümanlarda, cumartesi yahudiler. 
de, pazar hiristiyanlarda. 

Bir ortaçağ adeti 

Orta • çağ'da verilen ziyafetlerde 
tuhaf bir adet varını§: Bir misafirin 
adında kaç harf 'Yan& kendi.ine o 
miktar tarab kadehi aunarlannıt. Bir 
takrm iap ı.nyol isimlerinin neden bu 
kadar u:ıun olduiwıu, belki, bu adet
ten anlıyabiliriz. 

Me§hur ressam Çallı İbrahim f&• 

yet orta - çağda gelseydi, belki de a• 
dmı "Mamuretülazizli lbrahim,, ko
yardı. 

Bazı kelimelerin tarifi: 

Çocuk - Ostü başı kirli bir gürül
tü. 

Kıskançlık - Bir kadının öteki 
kadm iç.in bfflediği dostluk duyguau. 

Edirne'nin 
Büdcesi 

Vilayetin beş senelik 
kalkınma programı 
Umumi meclislerce kabul olunan 

vilayetlerin 1937 büdce projeleri yavaş 
yavaş İç bakanlığa gelmektedir. Şimdi
ye kadar bakanlığa gelmiş bulunan bild· 
ce projelerinde görülen fazlalık vila· 
yetlerimzide halkın ödeme kabiliyeti 
bakımından gün geçtikçe bir ilerleme 
olduğunu açık bir şekilde göstermekte. 
dir. bugünkü ıaymıızda, gelen büdce 
projelerinden Edime vil~yetinin bUd. 
cesiyle beş senelik kalkınma programı
nı yazıyoruz: 

Edirne büdce projesi gelir ve mas. 
rafı denk olmak üzere 518,550 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Projeye llc:yın
dırlık işleri için 145,872 lira para ayrıl· 
mıştır. Hususi idarelere 68889, kültür 
işlerine 165,894, ziraat ve baytar işleri
ne 32,177 sa?'lık işlerine 47,854, türlü ve 
müşterek masraflar için 54,814 lira ay
rılmıştır. 

Vilayetin beş senelik kalkınma prog. 
ramına göre Keşan, Edirne ve Uzun köp. 
riide bir hususi muhasebe binası yapıla. 
caktır. Beş sene içinde Edirne vilayeti 
isinde iki nahiyede yatılı köy mektebi 
açılacak, 14 köy mektebi kadrolarına 

muallim ilave olunacak, Edirnede 3, U
zun köprüde 1 ilk mekteb binası yapı. 
lacak, mekteb sınıfları arttırılacak, ta
mamlanmamış 7 köy mektebinin yapısı 
bitirilerek, geçmiş senelerde kapatılan 
mektebler tamamen açılacak, talebesi çok 
olan köy mektebleri tam teşkilatlı bir 
bale getirilecek ve Edirnede geniş öl
çüde ders aletleri santralı kurulacaktır. 

Tatarlar nahiyesiyle havza ve meriç 
kazalarında birer sanat istasyonu kuru
lacak, 100 kalbur makinesi alınacak, ya
bani ağaçlar a~ılattırılacak, hayvan ve 
nebat hastahklariyle savaşılacaktır. 

Vilayet içindeki hastahanelerin kad
roları genişletilecek, Edirne hastaha
nesine mütehassıslar alınacak, yeniden 
35 yatak ilave olunacak ve firengi te
davisine fazla ehemiyet verilecektir. 

Kamutay Çağrıları 
* Dahiliye Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 

* Arzuhal Encümeni bugün Umu
mi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

Evimiz - En çok rahat ettiğimiz 

ve en çok kusur bulduğumuz yer. 
Vicdan - Birisinin bizi gördüğü. 

nü haber veren ve içten gelen ses. 
Orta yaıh - Sizden en aıağı on 

ya§ büyÜk bir kimse. 
Yalan - Başınız sıkıştığı zaman 

kurtancınız. 
. .. Jli.h - Bildiğinizden daha faz

la şeyler bildiğinize karşmızdakini 

inandırmak için kullandığınız bir iıa
ret. 

Wells'e dair 

MeşhW' İngiliz edibi Wells'in yanı 
başında bir odada oturmuş olan Sir 
James Barrie diyor ki: " Hemen he
men her gece aramızdaki dıvardan 

Bay Wells'in fikir değiıtirmekte ol
duğunu duyanın.,, 

Fikirler 

* Bu mektubumun uzunluiaııicfan do
layı affınızı rica ederim. Çünkü lıua 
yazamağa vaktim yoktu - Paskal 

* Kadınlar sevilmek içindir; an
laşrlmak için değil - O&kar Vagld 

* Bütün hayvanlar hayatı bot 
geçinnenin yolunu bilirler ve insanlar 

müsteana - Samuel Butler 
* Y a§lı bir adaaum ; bir çok iati-

rablar bilirim; fa.kat bunların çoğ-u 

baınndan geçmemiıtir. -
Mark Tveyn 

* Kompliman nedir, biliyormusu. 
nuz? Bir kimseye aöylediğiniz zaman 
doğru olmadığını onun da, bizim de 
anladıianı• aös. 

Yeni bir yapı kooperatifi 

lstanbul halk yapı 
kooperatifi de 

Ankaraya naklediliyor 
İstanbulda kurulmuı ve 200 ortağı bulunan Halk Yapı koopeırati· 

fi; bu yıl lstanbuldaki ortaklarının ev ihtiyaçlarını sağladıktan sonra, 
merkezini Ankaraya nakle karar "ermiştir. Kooperatifin idare meclisi 
reisi mimar B. Seyfi, Ankaranın kooperatifin faaliyeti için daha elve
riıli bir yer olduğunu tespit etmiş ve nizam·naınede iır..knn olduğun· 
dan lstanbulun şube olarak kalması, merkezin Ankarada bulunması
nı muvafık görmü,tür. 

Kadın yardım cemiyeti 
idare heyeti seçildi 

Geçen gün kongresini yapan Kadın 
yardım cemiyeti umumi merkezi dün 
Çocuk sarayında toplanarak idare heye
tini seçmiş ve yeni sene çalışmala• ına 
başlamıştır. 

İdare heyeti şudur: 

Başkan Növber Kazım, Reşide Ba
yar, Nihal Akkaya, Muhasip: Nimet 

Said Olça, veznedar: Melahat, aza: 

Şefika Özbudun, Feride Erkin, Enise 

lzbudak, Zeynep Menemencioğlu, Dr. 

Fuad Umay, 

Kenevir üretimini artırmak 
için tetkikler 

Ziraat bakanlığı ehemiyetli ziraat 

mahsullerinden olan kenevirin üretimi
ni arttırmak ve bu üretimden ·yepılmak-

ta olan çuval ve saireyi yalnız memle

ket içine jnhisar ettirmek kararını ver

mişti Bakanlık yakında alınacak bu 
husustaki tetbirleri yerinde tetkik emek 

Uzere Ziraat umum müdürlüğü dördün
cü seksiyon direktörü B. Selimi Kasta. 

maniye göndermiştir. 

Ziraat Bakanlığı teıkilit kanunu 
üzerinde tetkikler 

Ziraat encümeni kamutayın kış ta. 

tilinden önce ziraat bakanlığına aid 

teşkilat kanunu projesi üzerindeki tet
kiklerini bitirerek projeyi büdce encü. 

menine göndermişti. Büdce encümeni 

kanun projesinin tetkikini kolaylaştır
mak ve mali yılbaşı olan hazirandan e. 

vel umumi heyete tevdini temin etmek 
üzere hususi bir komisyon teşkil ederek 

proje üzerinde çahşmağa başlamıştır. 

Hatırlıyor musunuz? 
1 - Türkiye Büyük Millet Mec

lisi ne zaman açıldı ? 
2 - Ekber Şah ne zaman türk • 

hind imparatoru olmu§tur? 
3 - Afcir ne zamah kaldırılmıf

tır ? 
4 - Anayurdda türklerin göçe 

ba§lamaları hadiseleri han
gi tarihe rastlar ? 

5 - Tütün reji&i ne .ıııaman satın 
alınmı§tır ? 

Dünkü suallerin cevablan: 

S - Türk ana yurdunda yontma 
taş devrinin sonu nedir ? 

C - lsadan önce 12.000. 
S - Markoni Amerikaya ilk tel

siz telgrafı hangi tarihte gön• 
derdi ? 

C - 1901 de. 
S - Amerikada ilk konser ne za

man verilmiıtir ? 
C-1850 de. 
S - Cumhuriyet Halk Partisi han

gi tar.ihte kuruldu '1 
C - 9 ağustos 1923 de. 
S - Bütün Ankaranın sebze ve 

meyva ihtiyacını kaç kabzı· 

mal temin eder 1 
C-11. 

Bir japon tabiri 

Japonlar, içilen içkinin azlığını 

fÖyle anlatırlanruı: •• Bİi' aerçenin 
sözünden damlayan yq kadar . ., 

Böylelikle Ankaradaki ynpı ko
operatiflerinin sayısı üçü buln Uf 
oluyor. 

Yeni kooperatif; grup ve mahalle
ler halinde inşaat yapmakla lı~raber ar
sası ol n ve ev yaptırtmak iç"n parasI 
bulunmayanlara da yardım edecektir. 

Kooperatif ortakları iç:n 1000 lıra· 
dan başlayan ve 3500 lira a niba et 
bulan 6 grup ev tipi tesbit et i tir. Bu 
gruplar, 1000, 1500, 2000, 25 .. 0, 3000, 
3500 lirahktır. Müddetler, or • .,m ka· 
zancına, elinde mevcud paraya ve di eı: 

vaziyetlerine göre 5 seneden 15 seneye 
kadar değişmektedir. Ortaklar, istcdıği 
ev tipini beğenip ima işi bitinceye ka
dar ayrı, ve ev sahibi olup parayı ta .. 
mamen ödeyinceye kadar ayn mikdar• 
larda para verecektir. Mesela beş sene• 
de itfa etmek şartiyle 1000 liralık bir ev 
yaptıran ortak bu tipi beğendiği t.arih· 
ten, ev kendisine teslim edilinceye ka· 
dar ayda 15 lira on kuru,, ev kendisine 
teslim edildiği tarihten bütün parasını 
ödeyinceye kadar da ayda 20 lira 10 ka· 
ruş ödiyecektir. Ve gene me&eli oa bet 
senede itfa edilmek üzere 3500 lirahW 
ev yaptırtan bir ortak, tipi beğendikten 
sonra ev yapılıncaya kadar ayda 14 lira 
30 kuruş ve ev yapıldıktan sonra bedeli 
tamamen ödeyinceye kadar ayda 31 Ura 
80 kuruş verecektir. 

Kooperatif, ortakları ev sahibi olana 
kadar, ortağın verdiği parayı yüzdo 
dört faizle hesab edecektir. 

Herhangi bir vatandaş, kendi elin• 
de mevcud parasını, kazancım, her ay 
ödiyebileceği parayı, ailesinin sayısını 
ve istediği ev tipini kooperatife bildir
diği zaman, kooperatif bu talebin ken• 
di hazırlamış olduğu grupların hangi· 
ıine uyduğunu tetkik edecek ve o z:a· 
man ortağın istediği ev tipi meydana 
çıkmış olacaktır. 

Kooperatif, ortak o1mak üzere baş• 
vuranların inşaat sırasını şöyle tayin 
etmektedir: her grup inşaat için müra
caat edenlerin sayısı muayyen bir mik· 
darı bulduktan sonra evveta bunların i· 
çinden yarısı başvurma sırasına göre 
ayrılacak ve geri kalan yarısı üzerinde 
kura çekilecektir. Şirkete ortak olabil• 
mek ic;in en aşağı beş hisse senedine sa
hip olmak lazım gelmektedir. Her h;s· 
se senedinin fiatı be~ liradır. 

Her ortak ileride ev sahibi olmak 
üzere evelden ödemeyi kabul ederek 
hesabına yatırmış olduğu taksitlerden 
doğan vaziyeti, idare meclisinin muva• 
fakatiyle diğer bir ortağa devredebilt• 
cektir. Evler borç ödenene kadar koo
peratife ipotek bulunmaktadır. Şirkete 
ev yaptıracak ortakların yaptıracakları 
ev bedelinin her bin liras ı için bc\I his• 
seye sahib olmaları ve yahud mevcud 
hisselerini bu mikdara çıkartmalan la• 
zım gelmektedir. Ortakların ev sahilıl 
olmadan veya ev sahibi olduktan sonra 
verecekleri taksitler milli bankalardafl 
birine yatırılacaktır. 

l HAVA ı ___ ' 
Ankarada hava 
açık geçti 

Dün şehrimizde hava açık ~ş 
ve 111 sıfırın üstünde 21 dereceye ıca· 
dar yükselmiştir. Meteoroloji !§teri CW 
net Direktörlüğünden verilen ınetOtnS'" 

taJcaSlll• 
ta göre dün yurdun şark ınrn lc•f" 
dan başka yerleri kısmen bulutlu ite 
men açık geçmiştir. Şark mıntakaJI 

w 1 • ~ :&r.ıuruıt' yer yer yagış ı geçmış. yagış 
1 

rde 
ve Karsta kar şeklinde diğer ye':, e eıı 
ise yağmur şeklinde olmuştur. l>üıl ı'l• 
yüksek ısı Dörtyolda 21, Antal~ :sıı 
Adanada 23. M.aniaada 24 dere:~;ad• 
düşük ısı Karsta 1, Bolu ve guta r;e.e• 

h . d 5 eler 
2, Kaatamonu ve Beyte ır e 
dir. • 
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..,ılahlı lngiltere 
İ ngilterenin silahları için beş sene 

içinde bir buçuk milyar ingiliz lirası 
saı· ..... meğe karar verdiği malfurdur. Bu 
tahs.isatın 937 senesine aid olan üç yüz 
milyon üzerinde İngiliz avam kamara· 
sında haftalardan beri devaın eden mü· 

·zakereler nihayetlenmiştir. Bu ıniizake· 
reler esnasında bahriye. nazırı, Sir Sa· 
muel Hoare hava nazırı Sir Pbilip Sa•· 
soon ve bahriye nazırı 8. o uff Cooper, 
etrafh izahat verdiler. Bu iı:ahattan an• 
1 ·· ·· ilyon in.. aşılıyor ki İngiltere. uç yuz: ın .. oJ: 
giliz lirasını milli müdafaanın uç k u 

' ·· · olarak 
arasında aşağı yukarı musavı . . . 
taksim edecek. Yüz beş milyon ıngi.liz 
1
. 'd' Geri kalan 
ırası donilnmaya gı ıyor. 

yüz doksan beş milyon da azacık daha 
fazlası havaya gitmek üzere, kara .v.e 
hava kuvvetleri arasında taksim edili• 
yor. Tarihte ilk defadır ki bir de-vlet, 

h l 
. . · k a kuv-vetinden 

ava kuvvet erı ıçın ar 
fazla para sarfetınektedir. • 

Tarihte bir misJi göriilıniyen bu ha· 
. d .. ? y · ingiliz de-o 

zırhkların hcdefı ne u • anı 
niz hava ve kara kuvvetleri hangi dü~· 
m~larla çarpışmayı hesab ederek ona 

göre hazıı-lanıyorlar? 
Büyük harbtan evel lngilterenİn de-

. · ·ı· donanmasından 
mz programı, mgı ız 
sonra gelen en büyük iki donanma':1'n 
mecmu kuvvetine faik bir donanma '": 
şası üzcı·;nde toplanmıştı. Hava ku-vv~ti 
yoktu. Kara silahları ise, 1905 se.nesın: 

d 
. .. . fransız eı·kanı harbıyelera 

e ıngı.ız ve 
arasında ba~!ayıp da büyük barba kadar 
devam eden askeri görüşmeler ve anlaş
malar çerçevesi içinde hazırlanıyord~. 
Bu anlaşmanın hedefini, o zaoıan harbı
ye nazırı bulunan Holdane kısaca şöyle 
izah ediyor: En kısa zaman içinde Pa· 
risin müdafaası için Fransanm yardımı
na münık:.in olduğu kadar fazla asker 
yetiştirmek. Bunun için de diyor Holda. 
ne "ingiiiz askeri teşkilatında bir inkı
lab yapmaL lazımgeldi." 

Bugünkü vaziyet .ıedir? Deniz prG• 
granu hakkında verilen izahata bakı1a· 
cak oluı·sa, İngiltere, bugün üç devletle 
birden karşılaşabilmek için hazırlanıyor. 
Evvela kendisiyle müsavi kuvvette olan 
Amcrilmyı hesaba katmıyor. İngilizler, 
Ameı·ikanm yalnız ba~ına, yahut da ln

gillerenin müstakbel düşmanları arasına 

katılarak kentlilerine karşı bir barba gir. 

;:r:ni
1
hir ihtimal olarak bile nazarı iti-

a rnıy.:rlar B ınuel H • . · ahriye nazın Sir Sa· 
oare ın il' . ti .. 

biri s· . g ·~ denız kuvve erırun, 
oaı·b tngapore' un şarkmda diğeri de 
"' rnda olm k ·· 'k' b d d .... . a uzere ı ı cep e e ova• 
şebılmeJe .. · · h b k .. h .Jnt esa a katara ona gore 
azırlanınalarım istemiştir. Singapoı·e'· 

un şarkında Japonya ile, garbında da 
İtalya ve Almanyanın müşterek dmiz 
ku..vetleriyle. O halde lngilte<" deniz· 
lerde aynı zamanda Japonya, Almanya 
ve 1 talya ile mücadeleyi gö~~ almak 
mecburjyetindedir. 1935 anla~ma1>1 de 
alman deniz: kuvvetleri, ;ngi'i.ıı deniz 
kuvvetlerinin yüzde otuz bet nişbeti o

larak teshil edildiğine göre ingİ.li.% deniz 
kuvvetlerinin geride kalan yüzde altmıt 
beşi, japon ve ltalya donanmalarına faik 
olmalıdır. Japonya ve ltalya müştere. 
ken deniz kuv-vetleri İçln yetmiş beş mil· 

yon İngiliz lirası sarietmişl~rdir ... Görü· 
lüyor ki lngilterenin ayırdıgı yuz bet 
mi!yon İngiliz: liralık tahsisat, bu yet
-. b ·ı ,·ıe alman donanmasını 
... ı§ eş mı yon . 
hesaba katarak elde ~dilmiş hır rakam· 

dır. 
1• e· avanı ka· 

Hava programına ge ınc • . 
tnaı-ası müzakerelerinden çll<an netıce 
Şudur: İngiltere kendi topraklarına g~ 
lebilecek ~lan en kuv\letli hava devlet&· 

• • 1 mukabele e· 
nın tayyare fı!olarma KarŞ . 
debi!ecek k.ıvvette bulunmaJıdrr. lngıl· 
tereye yeti~.ebilecck tın kuvvetli hava 

de 1 
. .. • . F adrr Acaba ln· 

v etı şuphesız a·aıı!> · 
gilt.)re bugün çok ·yı münasebdte bu· 
lunf!..ığu Fransayı da hesaba katıyor 
tnu? Yoksa de!lizlerdt .Amerikayı mu~
te ı .. dan çıkardıgı 

me duşman!arı arasın 
'b· ı d .. crna.nla· gı ı, Fransayı da nıüstakbe U<ı~- •• 

l'l arasından Çlkarıyor .nu? Burası nıup· 
hern olmakla beraber, lngilterenin yu: 
karda bahsedilen tehlikeyi ancak yeda 
b~n beş yiiz tayyare ıle defedebileceği 
bı!d' ·ı . . t il ye· d' •.rı rnıştır. Binaenaleyh ng tere 

1 b n be~ yüz tayyar~lik bir ha-va ku"V
Vetj • ınşasına karar vermiştir. 
k liarbiye nazırı Duff Cooper, ingi.liz 

~ı~" kuvvetlerine ayrılan tahsisatın in· 

meselesi Karışmazlık 
~---------·-----------------------------~~---

gemilerini Asiler lugiliz 
arayacaklarını bildirdiler 

Paris, 30 (Hususi) - Bugün gazeteler gene karışmazlık meseleleri 
hakkrnda türlü düşünceler. yürübnektedir. Lö Pöpl, her şeyin; Alman
ya ve İtalyanın bu meseleyı sonuna ıkadar götünneğe azmetmiş olduk
larını yazmaktadır. Bu gazete diyor ki: 

- a uru• a un •• # 71 " .. , o halde iki şaktan birini ter-
' 0 l cih etmek lazımdır. Ya Fransa ile 

Akdeniz fi OSU İngiltere, başvurulması hiç arzu e-

baskumandanı dilmiyen bir (lruvvet denemesi) i· 
, le buna bir son vermek, yahud bu 

P
rotesto edcek devletlere hareketlerini gizli ola

rak yapmalarını tavsiye etmek .. ,, 
Londra, 30 (A.A.) - Royter bildiri-

yor: 
İngiliz Akdeniz filosu başkumanda-

nına talimat verilerek bu ay içinde is. 
panyol asi barb gemileri tarafından dur
durulan Meninridge, Stabolm ve Spring
var ismindeki üç İngiliz gemisi hakkın
da Kadiks asi makamian nezdinde pro
testoda bulunması bildirilmiştir. 

Bu protesto notasında, bu hareketin 
enternasyonal hukuka muahalif olduğu, 
zira asi harb gemilerinin bu kabil ahval. 
deki hak ve salahiyetlerinin yalnız işa
ret değiştirmek suretiyle sorguya mün
hasır bulunduğu bildirilmektedir. 

lngiliz hükümeti, ingiliz gemileriyle 
harh malzemesi naklini yasak eden ka
nuna katiyen riayet edilmesi için elin
den geleni yaptığmdan, bu üç halde a
sller tarafından tutulan hareket tarzı 

yerinde değildir. 
İngiliz hükümeti, İngiliz gemilerinin 

bundan böyle açık denizde durdurulmı. 
yacağı hakkında teminat istemektedir. ...... ..... ~ 

F rankistlerin ingiliz gemilerini 
durdur.maları meselesi: 

Pöti Parisiyen ise Londradan büs
b .... utun başka bir haber almıştır: Bu ha-
be ·· re gore Salamanka umumx karargahı, 
Frankist harb gemileri tarafından bütün 
İngiliz gemilerine veı-ilecek işaretlere bu 
g_emilerin b~ş eğmesi istenmektedir. A
siler, buna sebeb olarak, hükiimetçilere 
malzeme taşıyan gemilerin durdurulma. 
n:a~. için ingiliz bayrağı çektiklerini ile· 
rı surmektedir. 

İngiliz makamları bu kontrolun an
cak İspanya kara sularında yapılabile
ceğini, açık denizlerde ise İngilterenin 
bu isteği asla kabul edemiyeceğini söy
lemektedirler. Kontrol planının başla
ması sıralarında asilerin bu arzuları iyi 

bir tesiryapmamrştır. 

. ~siler, maden yüklü beş bin tonluk 
ıngilız bandıralı MagJelana gemisini a
raştırmışlar, sonra yoluna devam etmesi 

için izin vermişlerdir. 

B. Bitlerle Ludendorf 
tamamile anlaştılar 

Münih, 3Q (A.A.) - Alman Ajansı bildiriyor: Mevcut zorlukları 
ve a'.l'llaşmazlıklan ort~dan kaldırmak maksadiyle Führerle General 
Ludendorf arasında bır görüşme yapılmıştır. 

Bu görüşme istenilen neticeyi ver- .-----·------- -----

B. Stoyadinovi<,~ 
Romaya gidiyor 

miştir. General Ludendorf, Führer'in u
tandırıcı Versay anlaşmasını yırtmasını 
tamamen tasvib etmiş, bilhassa milletin 
ve devletin yeniden silahlanarak Ren ü.. 

zerinde hakimiyetini kurmuş olmasın
dan dolayı memnunluğunu bildirmif ve 
sonra milletin, ehemiyetli vazifeleri yap
ma yolunda kendisine kuvvet veren fi
kir birliği için olan çalışmasmdan bah· 

setmiş tir. 
Führer, tecrübelerini anlatmış ve Ü• 

çilncü Ralh ve ordunun umumi harb 
generali ile tekrar sıkı temasa geçmesin. 
den doğan memnunluğunu bildirmiştir. 

Be1grad, 30 (A.A.) - "Havas Ajan
sı muhabirinden: 

İyi haber almakta olan mahfillere 
göre B. Stoyadinoviç, B. Ciano'ya ziya
retini iade etmek üzere nisan sonunda 
Romaya gidecek, politika ve ekonomik 
anlaşmalan tamaınlryacak olan kültür 
sahasında işbirliğiyle alakalı bir anlaşma 

imza edecektir. 

Fransız harbiye bakanı 

Daladiye yakında 
Londraya gidiyor 

Paris, 30 (AA.) - Harb baka
nı B. Daladiye, öğrenildiğine gö
re, lransı:ı - ing,iliz cemiyeti tara
fından tertib edilen bir çok top
lantılara i~tirak etmek üzere, 21 
nisanda Londraya hareket ede
cektir. B. Daladiye bu sırada, 
/ngiltere dış bakanı B. Eden ile 
de ehemiyetli görüşmelerde bulu
nacak ve İngiliz dış bakanı 8. 
Daladiye şerefine bütün politik 
partiler yüksek delegelerinin de 
İ§tirak edeceği bir yemek vere• 

cektir, 

Küçük antant 
konferansı 

B. Benes de yakında 
Belgrad' a gidiyor 

Belgrad, 30 ( A.A.) - Akşam gaze
telerinin verdikleri haberlere göre, dış 
bakanı B. Antonesko ve B. Krofta 1 
nisan saat 9.30 da Belgrad'a gidecekler-

dir. 
Küçük anlaşma daimi konseyinin 

konferansı ,iki gün sürecek ve üç mem· 
Jeketin drş bakanları iki nisanda basrn 
delegelerini kabul ederek çalışmaları· 
nın neticelerini bildireceklerdir. 

Pravda gazetesi, B. Antonesko ve 
Kroftamn konferans biter bitmez Bel· 
graddan ayrılmxyacaklarım, B. Anto· 
neskonun 3 nisanda ve B. Kroftanrn 
da 8 nisanda hareket edeceğini yazı

yor. 
Aynı gazeteye göre, Çekoslovakya 

cumhur reisi B. Benes 5 nisanda Bel
grada gelecektir. Dost ve müttefik dev. 
lct reisinin parlak bir surette kabulil 
.için büyük hazırlıklar yapılmaktadır. 

tir. 

Taç giyme 
Almanyayı 

temsil 

töreninde 
Blomberg 
edecek 

Vindsor dükü nisanın 
sonunda evleniyor 

1 

Bertin, 30 (A.A.) - Resmi olarak 
bildirildi ğine göre, Führer, İngiltere 
Kıralı Altıncı Jorj'un taç giyme töre
ninde kendisini temsile General Blom.. 
berg'i memur etmiştir. Şimal denizi üs· 
sü kumandanı Amiral Otto Echultze 
ile tayyare kumandanı Stumpf'de töre· 
ne gidecek alman heyetine dahil bulun-

maktadır. 

bu noktadan taıii şundadır ki ada devle
ti olduğundan denizlere hakim oldukça, 
kendi. topraklarmda harb yapması bahis 
ınevzuu olamaz. Fakat bu motörlü or· 
duları kime karşı kullanacak? Bu, tabii 

si asi vaziyetin içind~ inkişafına bağh· 

d 
y Herhalde İngiltere büyük bir ham• 
rr. 

ı a ıyor. Bu hamlenin yapılmasını dik-
e Y P . • ·ı· 

d aruret de Habeşıııtanın tsh Mı, 
te e en z 

ı l Akdeni:z:de tnglltereye kafa 
ta yanın Alınanyanın silahlanması ve u· 

tuttnası, kib •v• 
zak şarkta da Japonyanın ta ettıgı 

. 'd. Avam kamarasında 
istila sıyaseb ır. . .. le .. e b-ı-(acak olursa, lngıl. 

.. 1 nen soz • illU 
soY e nlere kadar on sene bir 
t 

daha geçe ere, • ı hesab ederek ona 
b -•-•yacagrn har ÇlJUU" • Şimdi yarın 

Vindsor Dükü Viyanadaki köşkünden çıkarken 

Viyana, 30 (A.A.) - Vindsor Dükünün etrafındakı' zati .. 

ı d
. ~· .. D"k arın soy· 

e ıgıne gore u . mayıs başla·ngıcında Parise giderek ayın sonunda 
Fransada Bayan Sımpson ile evlenecektir. Bundan sonra Du"k A t 

ıı 1:1; d .. or ulannı makineleştirmek ıçan 
saı-fcdilec w • • .. ı · · O dular a· ı br· ' ·J . e1gım soy emıştır. r l 
;: ' arıy e baraber motörlü vasıta ar 
":tc . . • 

· ' · · ~ e na1dedileceklerdir. lngilterenın 

d
.. k K · · 'd V vus ur· yaya onere arıntıa a asserleonburg ıı.atosuna yerl,,..ı;. kt' B 

d 
.. D"k · d :I' -:l'ece ır. un-

an once u msan ayın a Sankt - Volfgaug'da oturacaktır. 
.. e hareket edıyormU§· d 

gor ib' tıazırlanmakta ır. 
harh çıkacakını§ g 

1 
A. ş. ESMER 

fJMtzılllndllJ 
Küçük kazançların 
yükünü hafifletmek 

SON POST A'da Muhiddin Bir 
k'. ··k k gen uçu azançlar üzerinde bueün m!ı~ 

cud vergilerden bahsediyor ve b11hran 
yıllarında, devlet tarafından muvakkat 
olduğu ve bir gün kaldınlacağı kaydi • 
l .. b y e ~ergı nıs etlerine zamlar yapılmış ol· 
dugunu, o zaman devletin büdce ibti .. 
yaçlarını emin kaynaklanlan ıüratle le· 
rnin etmesi zarureti dolnyısiyle bu hare .. 
ketin mükellefler tarafından iyi kartı· 
landığını söyliyerek, bugün, buhran yıl. 
larının sona ermesi dolayısiyle vaziyetin 
değiımit bulunduğunu, bayabn günden 
güne pahalılaşması karşmnda küçük ka· 
zançlılar için yaşamanın güçleıtiiini ve 
bunların vergi nisbetlerinin hafületil• 
mesi lazımgeldiğini ileri ıürerek eliyor 

ki: 

"Esa~en bugünkü hayatta otuz lira 
nedir ki bundan da vergi almak haklı 
olsun. Bu mertebenin yiikü kaldmlmalr· 
dır. Ondan sonra da yukarıya doğru 
gidild;kçe, derece derece bu yük hafifle
tilebilir. Bu suretle eskiden zaruret ae-v ... 
kiyle konulmuş olan ağır niıbetlı:r orta
dan kalkmış olacaktır. 

Devlet böyle, bir ameliye ile çok bil' 

şey ~~!bedecek de değildir. Bir elden 
verdıgı paranın mühim bir kısmını obir 
elden tekrar alacakhr. Şu ıuretle 1 kü
çük ka:z:ançhlar, ellerindeki parayı müte. 
madiyen piyasaya vececeklerdir. Bunun 
da eks~risini mamw eşya mübayaasma 
tahsis edeceklerinden evvela bu eıyadan 
devletin almış olduğu muamele vergiıi 
artacaktır. Ayni zamanda fabriblanq 
kazancı da artacaktır ki bu da devlet 

için kar demektir. 

Ondan sonra piyaıaya daha fazla ha· 
reket gelerek dahili piyasada har~ket 
artacak, bu da kazan~ vergilerinde bir 
yükselme yapacaktır. Neticede devlet 
bir elle verdiğini öbür elle al.m.tı olac:ak
br. 

Fakat, böyle bile olmasa, yalnız dev• 
Jetin verdiği sözü tuhnaıı, küçük ka· 
zançlı insanların, amelelerin, amele gibi 
kaz:anan memurların hayatla.rm.ın biru 
ıslahı ve nihayet bilhaua dahili piyasa. 

yı kuvvetle harekete getirmek gibi ıe
bebler uğrunda bir fedakarlık yapmak 
hiç de mühim bir ıey değildir. Her te>'• 
bize bunda fayda bulunduğunu aösteri. 
yor." 

* FELSEFE BiZE NE V.ERIR? 

AKŞAM'da Hasan Ali Yücel, felse

fenin lüzum ve ehemiyeti üzerinde du
rarak, her şeyi maddi kiriyle ölçen bazı 

kimselerin felsefeyi umura.amadıldamı· 

dan bahsederek, felsefi rörüı ve terkib 

krymeti olmıyan dimağlarda bilıi!erin 

biribiriyle irtibatı olmıyan müıtakil par· 

çalar halinde kaldığını ve bu itibarla mii
'ahede kabiliyetinin doğmadığmı söyli· 
yerek diyor ki: 

"ilimden ve hayattan öğrendiğimiz 

bilgiler mahduddur. Sırf onlarla kala. 

cak olursak yeni bir fikir tablosu yap
mamız kabil olmaz. Bunlan batka batka 

nisbetlerde birleştirip yeni fikirler elde 
etmeye çalışmalıyız. Bu işi de bi,.e en 

geniş ölçüde felıefe öğretir. Çünkü fel· 
sefe, hayat ve kainat önünde beşer ze

kasının yaı·attığı en büyük terkiblerdir 
ki bunlara (felı;efi sistemler) adı verilir. 

Kant'ın, Comte'un, Tames'in felsefi sis
temi dediğimiz zaman bu filozofların 

yaptıkları büyük fıkir lerkiblerini söyle

tız. 

Felsefe bize zjbin ve fikir aleminde 
büyük mimıulık kudı·etini verdiği gihi 

ameli hayat içerisinde kendimizi u•ıtlu
racağımı:ı hareket düsturlarım da. ka~ 
zandırır. Ağlıy.:-ıralt v.: bağırarak batlı

yao, ağlatarak ve susarak biten !ıa) atı

mız için dayanacak b~ ruh dcstein ..... va. 

rtlacak bir ideal o'madıkça bu iki nokta 

arasında cansız bir bilye gibi seyrl'tmek· 

ten başka ne yapmış oluruz? lnsanlann 

pek çoğunu taklid yolu ile bağlayan b. 
takım itikadlar dısına çıktıg• ll' • llDlZ zaman 
bu tnklid derekesindeıı kurtulup binb; 

acabalardan sonra kuracagıv • lll1Z ıyman 

muadelesi, hayat denilen sayııa meç-

hulleri ha.iletmek teıeUiaini olsun bize 

vermez mi? Bu iyman muad 1 .. . e esım ce-
bırden değil, belki felsefenin dimağınu7.ı 

alıştıracağı hürriyetten öğrenebiliriz. 



Atatürkle B. Ruzvelt 
arasındaki telgraflar 

Habeşistan Kamutayın toplantısı 

müstakil Ereğli şirketinin satın1 
sayılacak mı alınma kanunu projesi Yunanistanın 

milli bayramı 
Ankara, 30 ( A.A.) -

Y ı.manistan istiklilinin yıldönümü do
laymiyle Cumhur ReisiınU Atatürk, 
Bafbakammız İsmet İnönü ve Dl! Ba
Jr.aıumu B. Rüştü Aras ile Yunan Kıralı 

Jorj w Bqbakan Ye DıJ Bakam B. Jle. 
taksa aramda qağıdaki telgraflar te

ati olunmu!tur: 

Majeste George 11. 
Etenler Kıralı 

ATİNA 
M~d yunan milli bayramı müna

sebetiyle en hararetli ttbriklerimi ve 
gettk phsi saadetiniz gerek dost ve 
asil yunan milletinin refahı ha'kkında
ti samim1 dileklerimi majestenize ar. 
setmeJcle meserret duymaktayım. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Kamil Atatürk 
ANKARA 

Telgrafınızdan çok mütehassis ol
dum. Bilmukabele şahs1 saadetiniz ve 
asil dost türk milletinin refahı hakkın
daki samimi dileklerimi e'kselAnsınıza 
arzederim. 

Ekselans Metaksas 
Bap ekil 

GEORGE 

ATİNA 
Yunan milli bayrallU münasebetiyle 

cumhuriyet hükümctinin en hararetli 
tebrikleriyle birlikte şahsi saadetiniz 
ile dost Yun:ınistanrn refahı hakkın. 

daki candan dileklerimi eksel:insıruza 
arzetmelcle mübahiyim. 

t. lNöNO 
Ekselans İsmet L.ıönü 
Türkiye Cumhurıyeti Başvekili 

ANKARA 
Milli bayramımızın kutlanması mü

nasebetiyle ekselan.sınızın dost Türkiye 
cumhuriyeti lıükümetinin )Ok hararetli 
tebrikleriadcn derin bir tarzda mütehas
sıs olarak, en samimi teşelclr.ürlerimin 
l:abulüııü ve ınilletlerimizi birüiriae 
bağlıyan candan dostluğun bu burlıa
nrndan dolayı kıraliyet hüküm;:rinin 
şükran hislerine hükümetiniz nezdin
de tercüman olman'Zı rica eder ve bu 
vesileden istifade ederek elcselfwsınzza 
en sadık hislerimin teminatım tekrar
larım. 

METAKSAS 

Ekselans Metaksas 
Başvekil ve Hariciye Bakanı 

ATİNA 

Yunan mi/Ji bayramı münasebetiyle 
et::selansımztlan en samimi tebrik1erim
le birlilcte ş:ıhsf saadetiniz ve dost ve 
müttefik asil yunan milletinin refahı 
bususundaki candan dileklerimin lcabu
ıana rica ederim. 

Doktor T. R. ARAS 

Ekselans Rüştü Aras 
Türkiye Cuınhuriyctı Hariciye V eln1i 

ANKARA 
Jlilli bayramımız dolayısiyle ehe. 

linsrnızın ço.t samimi tebrik ve dilelc. 

Tefrika ı o: 16 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 
ıınızdan rica ederim. 

K.ATATÜRK 

Ekselans Kama/ Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Tekaaa'da Newiondones'da vuku ba· 

lan aon felüet mijneeebetiyle ebelana· 
ruzın ve tirk ..-.ıinin 1empatileriai 
bildiren taziye tıelpa&mza çok samimi 
olarak tetekkiir ederim. 

FRANKLEN ROOZEVELT 

Facia nasıl olJu? 
Vaşington, SO (A.A.) - Ziraat ha· 

kanı B. Vallas, Nev-london'daki mek
tebte olan patlama nakkında yapılan 

tahkikatın neticelerin~ neşretmiştir. 

Facia. binanın mahzenlerine dolan 
ve bir motörden sıçrayan bir kıvı!cımla 
ate§ alan gann patlaması neticesir.cte oL 
mn§tur. 

Raporda gazlann yer altından IL! 

çıktığı yoksa kanalizasyon borularmm 
binöirine iyi raptedilmcmesinder mi 
toprağa geçtiği söylenmemiştir. 

Büyüklerimizden 
Kooperatif cemiyetine 
Gelen cevab telgrafları 

(Başı 1. inci sayfada) 
Icımda bildirilen güzel duygulara te
şelckür eder, başarılar dilerim.. 

Rıza Erten 

Başvekil 

t. lNöNO 

Ziraat Vekaleti Siyasi M üsteşan 
ANKARA 

Yedinci kongresini toplayan Türk 
Kooperatifçilik Cemiyetinin hakkımda 
izhar ntiği samimi duyplara teşekkür 
eder, saygllarımı sunarzm. 

Rıza Erten 

B. l\l. M. Reisi 
M. A. RENDA 

Ziraat Vekaleti Sjyaai Müsteşarı 
ANKARA 

Türk Kooperatifçilik Cerniyetinia 
iyi duygul•rzru t~kkürle brfılu. mu
vallalci7etl~r dilerim. 

ŞUKRO KAYA 

Bir alman casuau yakalandı 
Bern, 30 (A.A.) - Bela ıehri poli

si Ravenburg Vurtemberg'de faaliyette 
bulunan bir alman asualuk merkezi he
sabma Fransa aleyhinde bir kaç otydan
beri casusluk yotpan 24 yaşında bir me
muru tevkif etmişlerdir. 

Caswıu, Alazaa ve Fransız: • İsviçre 
hududu yakınlarındaki fransu; askeri 
tayyare karargahları hakkında malılmat 
topWn.akta idi. Bu adam aynı amanda 
Dubendorb'da laviçrenin aaked ıı.va 
üsleri hakkında da malfimat vermekte 
idi. 

/erinden derin bir tv:ula mütehassıs o· 
Jarak en hararetli tqeüiJrlerimia h. 
bu/ünü rica ederim. Bu münasebetle si
ze şunu temin etmek isterim ki, dost 
ve müttefik asil milletin çok mümtaz 
mümessilinden gelea bu candan dilek
ler benim için bilhassa azizdir. 

lılETAKSAS 

Graziyani misilleme 
yapan iki yüz italyaru 
Habeşistandan çıkardı 

Londra, 30 (A.A..> - Deyli Telgraf 
gazeteııiııin diplomat=.k muh:ıhiri yazı

yor: 
Birçok hükümetler, Habeşistanm 

müstakil bir devlet ve Milletler Cemi
yeti azası olarak tan.nıp tanınıwyacağı 
meselesini tetkik ile mqgul bulunmak
tadır. Eğer bu mescit, 26 mayısta top. 
lanacak fevkalade toplantıda konuşula
caksa, önümüzdeki on beş gün içinde, 
~kreterliğe bu hU9Usta bit' müracaatta 
bulunulması linm gelmektedir. 

Marqal Graziyaninin tedbirleri 
Loııdra, 30 (A.A.) - "Tayınis" ga

zetesi muhabirinin bildirdiğine göre, 
şahsına karşı yapılan suikasd neticesin.. 
de misilleme teşebbüslerinden iki gün 
sonra haber alan Mareıal Graziyani tür
lü rütbelerde 200 den fazla italyaru Ha
beşistan dışına çıkarmıştır. Misilleme 
tedbirlerinin tatbiki sırasında birkaç 
italyan yanlışlıkla kendi vatandaşları ta. 
nfından öldürülmüştür. 

Habeşistarun Londra elçisi B. Mar
ten'in iki oğlu, Mareşal Graziyani aley
hindeld suikasdla alakalı olmak suçiyle 
Adisababa'da kurşuna dizilmişlerdir. 

Muharrir diyor ki: 
-Son .akalardan sonra HabCJistan 

ile diğer memleketler arasında ticaret 
durmuştur. 

Gandi 
İngiltere'nin sözünü 
tutmadığını söylüyor 
Londra, 30 (A.A.) - Hindistanda, 

'imdiye kadar ancak Bengal Te Sind 
eyaletlerinde mahalli hükümetler ku· 
rulabilmiştir. 

'Birleşik eyaletlerde ise müslüman
lar, hükümet kurmaya huır olduklan
nı bildirmiştir. Bihard eyaletinde müs
lümanlar ile görü~elcrde bulunulmak
tadır. 

Bengal hükümeti, müslürnanlardan, 
çiftçi partisinden ve daha bir kaç müs. 
takil grupdan mürekkeb bir te,ekk'tile 
dayanmaktadır. 

Londrada, diğer eyaletlerde de hükü
metler kurulması, bir kaç gün daha bek
lenecektir. Bu husustaki gayretlerin 
muvaffak olmadığı görülünce, bütün 
salahiyet valilere verilecektir. 

Diğer taraft.an Gandi. Deyli Herald 
gazetesinin husud muhabirine, mndis
tandaki hükümet buhranları hakkında 

şunlan söylemiştir : 
"- İngiltere hükümeti, memleketin 

muhtariyetine nihayet vermiş ve resmen 
verdiği bir sözü. bir kerre daha ve bu 
defa da tutmamı§tır.,, 

bugün konuşulacak 
(Başı 1. iaci sayfatla) 

Eti bankm kuracağı hükmt ,ahsfyeti 
olan bir müessese tarahııdaıı idare edil
mesi için ayrıca bir kanun projeai ha
zırlamııtır. 

İktisat, maliye ve büdce encümen.. 
leri: milli endüstri ve tapn için, ucuz 
enerjiyi sağlamak, halkın daha temiz 
ve daha sıhhi yaşaması için memlekette 
kömür yoğaltımını arttırmak; ebemiyet. 
1i ihraç maddelerimizden biri olması i
tibariyle dış piyasalarda yurd i~in fay. 
dalı satı_şlar yapmak; maksatlarına erif
mek için devletçe alınacak kararlan bü
tün genişliğiyle tatbik edebilmek imka
nını hazırlayan bu aatmalma keyfiyeti 
tastik ve bu işin gerek mikdar ve gerek 
teaiye bakımından en uygun bir 9ekil
de halledilmiş olmasını takdirle karşı
lamaktadırlar. 

ispanya 

buhranı 
( Ba~ı ı. inci sayfada ) 

beslemek, sosyalist veya f a§İıl 
devletler için meıru' mu telilli e
dilecektir? O zaman böyle iıyan
lar, iıtila fıraatlan olarak da pek 
güzel tahrik olunabilir. Bundan 
ba§ka, eğer bir millet, demokrasi
nin en tabii tekilleri içinde her
hangi bir rejimi ıeçecek olursa, 
bunun bazı devletler tarafından 
tamnmuı, •e bazdan tarafından 
tanınmarna11 mazur görülebilir. 
itte hakiki tehlike, bu enternasyo
nal hukuk ve münasebetler anar
ıisindedir; eaa.stadır. iktidarda o
lan sağlar ba\ka memleketlerdeki 
sol iktidarı, veya, aksi olarak, ik
tidardaki aollar, diğezlerindeki 

sağ iktidan resmi düpnan aya
cak olurlarsa, hilal ve -.lib bofa~.: 
)aşmalarına doğra gerilemekten 
ba~ka ne yapmıı oluruz? 

Doğrusu odur ki ispanyada ıu 
veya bu rejim hikinı olmumm 
enternasyonal tesirleri, meseleye 
timdi verilmek iatenen ehemiyeti 
izah edecek kadar esaslı değildir: 
lıpanya buhranı, ancak, Avnspa· 
dairi cephe aynbğmm h i d bir 
dereceye vardığını, veyahud, had 
bir dereceye varmıı olmak zannı
nın yayılmaamda fayda umuldu-
ğunu gösteriyor. Bizce, ispanya 
daYumı iıpanyollara bırakmak
tan daha normal, ve ıarb devlet
lerinin hepsinin birden menfaatine 
daha fazla uygun bir çare yoktur. 

Falih Rılla ATAY 

Kamatayın nızıuımai 

Kamutayın bugünkü ru.aoameal fU• 
dur: 

Bir clela ~ tibi oLua ..ddeıe. 

1 - Büyük Millet Meclisi 1937 yılı 
2 inci kAnun ayı hesabı hakkında meclle 
hesablarının tetkiki encümeni marba.. 
tur. 

2 - Büyük Millet Meclisi ve müt
temilitındaki ..eşya hakkında Meclis he
aablarının tetkiki encümeni mazbatası. 
Birinci müzakeresi yapılacak maddel~ 

1 - Hü.kiimetle Ereğli fİrketi a

ramda Z8 ikinci teırin 1936 tarihind

aktedilmit olan aatm alma mubveleai

nin tastikine dair kanun layihası ve ik
tisat, maliye ve büdce encümetlleri maz
bataları. 

1 Madrid eebhesinde 
hükümetciler 

ilerliyorlar 
(Başı ı. inci sayfada) 

makta ve milislerin Anvaka bölgftine 
yaptıktan taarruzların püskürtüldüğü

nü ve düpnana ağır kayıb vCT"dirildiği· 
ni anlatmaktachr. Endülüs cephesinde 
tüfek ateti verifilmittir. 

General llano Sevil radyosunda, hü
kUmetçilerin haberlerinin tamamtn ak· 
sini söylemiştir. Uzbondan elli kam!. 
yon Sevile hareket etmiJtir. Bu kam
yon kervanı, Portekiz üniversite talebe• 

lerinin Franko ordusu yaralılarına elbi· 

se, ilaç ve yiyecek göndermek üzere 
gönderdikleri ikinci kervandır. 

La Kruz tepelerine milislerin yaptı· 
ğı taarruz püskürtülmüştür. Oldukça 

sarp bir tepeyi tırmanmak zorunda ka
lan milisler otomatik kıtaların devamlı 

atefi karşısında gerilemeye meclnır kal
DUflardır. Asiler ormanın içinden ikinc' 
bir taarruz yapmak istiyen milislerin 
yakınlilflD&larmı beklemi,ıer ve sonra 
birdenbire atef açmıflardır. Bir~ok ölü 
bırakan milisler, havanın karannasm-

dan faydalanarak geri çekilmişlerdir. 

Bütün Frankist cephelerde paskalya 

yortuları kutlanmaktadır. Cephelerin 
ön saflarında asilerin sôylediği kıratlık 

marşı hükümetçilerin siperlerinden 
duyulmaktadır. 

Katalonyotla lıabine balaram: 

Katalonya kabinesini kurmaya me• 

mur edilmit olan B. Torrodcllaa dün 

göriqmelcrine devam etmi,tir. Kendisi 

birçok politika partileri delegeleriyle 

gmüşmü~r. B. Toradellas yarm Cum· 
hur reisi Kanpanis'e cevab verecektir. 

Kabinenin yakında kurulacağı ümid 

edilmektedir. -- Tasavvurlarınız nedir? rada · pijama verecek kadar itibar ediyorlar
dı. 

Kendime 
Dair 

Kendisine cevab olarak, batınında kaldı
ğına göre, neler olup bitiyor, onları görme
ye geldiğimi söylemiştim. 

Cenub Afrikası harbında benim, askerler 
arasındaki mevkiim gayri resmi olarak bir
çok generallerden üstündü. Cephedeki as
kerlerin paraya ihtiyaçları vardL Bu mak
sadla Deyli Meyi bir iane açını u. B n de ka
moyu para vermeye davet eden yazılar yaza
caktım. İşin öte tarafını gazete üzerine alı
yordu. Benim "Dalgın Clilenci,, isimli man
zumelerim bu işe yarıyordu. Yalnız işin doğ
rusunu söylemek lazım gelir e, bu manzu
melcrde şiir namına bir şeyler de yoktu. 
Bunlan herhangi bir adam yazabilirdi. Fa
kat ne de olsa bu "Dalgın dilenci,, lerin top
ladığı para bir çeyrek milyon lirayı aşmıştı. 
Bu paranın bir kısmı ile tütün almıyordu. 
O zamanlar, cigaradan fazla pipo içilirdi. 
Kap Tavn'daki mevkiim iyi idi. Telgrafla
rım, herkesinkinden önce çekiliyordu. Bir 
vagon içerisindeki ikametgahım kollan sı
valı ingiliz süngülüleri tarafından muhafaza 
olunuyordu. Yüklerimi mekkareler taşıyor 
ve hastahanedeki hemşireler, bana arada sı-

Orada her çeşid adamlarla canciğer ah
bap olmuştwn. Yalnız bir defa paylandım. 

Bloemfontein zaptedildikteıı sonra Boerler
den alınmış, içinde koyun bağırsakları ve so
ğan, yanlarında da Chamerlain'in karikatür
leri bulunan bir arabaya binerek yeni ahn
mrş kasabaya gidiyordum. Ar:~amızdan ingi
liz askerlerinin açık arabaları geıi•rordu. Ak
şam olunca onlardan üç tane mum aldım. 
Bunlar ancak yiyeceğimiz şeyi görecek ka
dar ışık veriyordu. Burada Smuts'u görmiı -
tilin. Daha sonraları, büyük harlx1a aynı 
Smuts'a b~r İngiliz generali olarak Ritz'de 
rastladım. Harb sahasında her mmandanm 
kendine mahsus nüfuzu vardı. Burada Wak
kerstroomdan gelmiş yaşlı aske Ierden mü
reAkeb bir kıta vardı ki bunlar, saksıya kur
şun atacak kadar avcı idiler. Genç ~skerler o 
k•dar iyi değildi. Ayrıca yabancılardan mü
re'·:~eb bir kıta da vardı ki bunlar, Avrupa u
sulü harbetmek hususunda ayak diriyorlardı. 
Boerlcr bunları en öne sürerler, bu suretle 
onlardan uzak bulunurlardı. Bir muharebede 
Zarp~ar . Transüval polisleri. kahr~manca 

dövüşmüşler, aşağı yukarı, hepsi ölmüşler.ı 
di. Bunların çoğu isveçli idi ve biz bu ölüm
lere çok üzülmüştük. 

· [Kipling, burada Cenubi Afrikadan Jn
giltereye döndükten sonra oradaki evindeDa 
görüştüğü insanlardan, gidip gelme vasıt.., 
larından uzun uzadıJ'a bahsettikten ve bit. 
havuz yapmak için bir çukuru temizleri::;. 
ken eski zamanlardan kalma bir heykel b 
duklarından bahsettikten sonra diyor ki:] 1 auuJı~'lm ve tanmıatiığmı do!oillarmıa 

Yazan: 
Rudyard Kipling 

Çeviren 
Nur ettin ARTA M 

Burada kendisi ile ilk buluşup kcnuştu
ğum kimse Rhodes olmuştu. Bu zat, on beş 
yaşında bir mekteb çocuğu kadar kelimeleri 
biribirine karıştırarak konu.şuyocdu. Jame
son ve o, benim sonradan anladığıma göre, 
telepati ile muhabere ediyorlardı. Fakat, 
Jameson o sıralarda yanında bulunmıyordu. 
Rhodes'in birden bire ortaya bir takım sual
ler atıvermesi vardı ki bu suretle bir mekteb 
çocuğunu, yahud pek benzediği bir Roma 
imparatorunu hatırlatıyordu. Meseli birgün, 
hiç münasebeti yokken bana sormuştu: 

Bunun üzerine kuzenim Ambrose Poyıt
ter b~na: 

- Burada Romalılara dair bir eser Yas: 
bilirsin! dedi: bu da beni alfilcalandırflUŞ 
Kuz\;nim: · ~ 

- Buradaki isgal ordusundan bir~. fW' 
lının çocuklarına dair olan teccübeler~taO 
zabilirsin, dedi. Ben, bir ipucu buld 
snora artık kolay kolay yürüyebiliri,ııl. 

- İsmi ne olsun? diye sordum. 
- Pamesius. 
Bu isim iyice kafama girdL .e 
O sıralarda dahil bulunduğum Y~eSi-

ıın cil vasıtaları kornit ... si, "Nafıa t.onu tsiSll 
haline gelnıi~ti. Ben de buradan cı~~-r) 

(Scnu v-
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Atina Metkupları: 14 d 
Y unanisf an dış f icaretin e 

t ·· k' · vaziyeti ur ıyenın . . , Meseta; niçin Yunanistan 

Atina - Yuninistanm harid tica• edılm~;ın~tuk maden, 44 milyonluk kok 
. ' k.. lin 491m_1.Y. ~- .k. bur.uk milyarlık hububa-

retınde müttefiklerinin mev ·ııne ge • u ı ı " 
kömiırun , . 1 k tu·'rlü sebzesini hat-

ce; 340 ınılyon u 
1 - Umumi rakamlar: ~0;'96 milyonluk şekerini tamamen 

l 936 (Bin drahmi olarak) Türkiyeden almasın?. .. 
İthalat İhracat Yunantiların toprakla munasebetle· 

Umumi yekfın 11.808.884 7.371.143 ri türklerinkine benzemez. ~emle.ke~ 
Türkiye 176.968 . 40.437 . . d llardanberi tatbik edılcn zıraı 

ı.598 ıçın e yı k ·· köylü 
Romanya 633.727 ıslahat - köylülere top~a te;z~ı, . . 
Yugoslavya 691.959 228.498 kredilerinin ve sulama işlerını~ tanzı: 

1 (1). . . aAı mahsul fiatlarınrn Jıımayesı 
2 - Hususi rakam ar · mı, zır 1 · 

a - etlik canlı hayvanlar ve e5t: ilh ... ilh - Memlekete g da maddde en 
U • A 405.810.33 . h r . ancak mahsus bir derece e a-

T
m .. ukm. ı yekun 77.993.197 ıt a ını y l 1 rdakı' ticaret 

zaltabilmiştir. unan r a 

R
ur ıye 35.989.185 kl. · h f a et 'T' bugünkü şe mı mu a az -omanya 0 temayu u . 

y 244.139.34 tikçe teşebbüslerin gelecekte bugun _ _-
ugoslavya A nebati - 1 -

b - Süt, süt marnCılatı ve künöen çok farkh netice ere varacagı 
~ ek ümid edilemez. Esasen bence ya • 

~aglar: 68.676.189 ppılmasr icab eden şeylerin en faydalısı 
mumi yekun 

92
_410 T'· k' da bu değildir. 

R ur ıye 3.982.431 Yunanistan nüfusunun köyler ve şe-
omanya 6.809.675 b . v Yugoslavya ,, . birler arasındaki inkısam nis etı aşagı 

c - Balıklar ''taze, kuru konserve . ukarı büyük sanayi memleketlerinde 

U ~ 182.203.888 oyldugvu gibidir. Nüfus mümkün olabil • 
mumi yekun 54 617 T .. k. 26.l · diği kadar topraktan uzaklaşmış küçük 
ur ıye 4.891.150 . . K .. d 

Yugoslavya _ büyük şehirlerde yerleşmıştır. oy e 
d _Hububat, ''buğday, bugday unu, kalanlar da köylünün vasıflarmı kaybet-

rnısır darı arp:ı ve diğer hububat. miş gibidirler. Bunlar ekseriyetle bir 

U ' , '1 ~ 2.133.112.64l nevı' tüccardırlar. Yiyeceklerini satın 
mumı ye cun 

0 816 
Türkiye 4·24 · 

5 
alırlar. 

R 189.803.0-1 7,371.143.000 lik ihracatımızın 
oman ya 155.900 

Yugoslavya . . dahil 2.372.079.858 ini üzüm, şarab, incir, zey~ 
e _ Kuru sebzeler. "pırınç ' tin, zeytin yağı, badem, ceviz, portakal 

b kl h d bezelye, mercimek, pata• ı d 3413369137 · · d a a, no u , gibi meyva arımız an, sını e 
tes, patates unu. tütün ve sigaralar mızdan ahyoruz ve 
Umumi yekun 366.871.188 aldığımızı çok az bir farkla kömür, yi-
Türkiye 1.466·380 yecel< gibi zaruri ihtiyaclarımız için 
Romanya 54.136·450 hariç memleketlere veriyoruz. 
Yugoslavya 56.645.o55 Niçin Türkiyeye vermiyelim, niçin 

h kk d fazla 
Ve hammaddeler a ın a aram zda anlaşmıyalnn? 

tafsilata girmeden dört rakam daha: Neşet Halil ATAY 

Şeker: 

Umumi yekun 
Romanya 
Türkiye Yugoslavya 

Taze sebze: 
Umumi yekun 
Müttefikler 

Maden kömürü: 
Umumi yeldin 
Türkiye 

Kok: 

295.794.851 
1.182.673 

19.716.740 

491.208.931 

32.519.198 

Umumt yek(ın 43.727.680 
Türkiye 

İstatiı>tiklerden .. 1 soy ece aldıg~ m ra-
kamları ·· ~ 
Ben sozle teyide çalışmıyacağım. 

.. bunlarla size; ihtiyacı oldukça 
mutenevvi, satın alma kabiliyeti büyük 
komşusunu tatmin edebilecek kadar 
yüksek dost ve müttefik bir pazar.n 
nıevcud olduğunu göstermek istedim. 
Bu pazar büyük ziraatci Türkiyeye en 
kısa deniz ve doğru kara yollariyle bağ

lıdır. 

Toprak mahsullerinizin şayanı hay-

ret bir tenevvuu, topraklarınızın ve hal-

k her türlü tanzimi cömerdce öde
nı.ıın . . 

yecek kabiliyetleri var. Büyül: hır z, 
reforma hatırlanıyorsunuz, bır :a~a.f-

. kömür ınadenlermızın 
tan da; zengın . . . . 

· anayıınızı kuru • 
yanında ağır demır s 

' N' . bunlarla alakadar ola-
Yorsunuz. ıçın . . t nzim 
rak aynı zamanda pazarlar ışı a 

. . k·nun - ikinci 
( l) ak;ımlar :kıncı a h . 1 ak 

. d . V dra mı •O ar 
teşrin J9J6 ya aıd ır. e 

ithalatı gösterir. 

1 RADYO 1 __ _ 

ANKARA 
Öğle Neşriyatı: 

12,30 - 12,50 Muhtelif plak neşriyatı 
12,50 - 13,15 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkı lan, 13,15 •• 13,30 Dahili ve ha

rici haberler. 

Akşam Neşriyatı: 

18,30 - 19,00 Muhtelif plak neşriya
tı, 19,!){) - 19,30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadasları), 
19 30 • 19,45 Saat ayarı ve arabca neşri
y;t, 19,45 . 20,15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Leman Ekrem ve arkadaşla· 
rı), 20,15 - 20,30 Hukuki konuşma: İmran 
Ökten (Hak, ne ile isbat edilir?), 20,30 
• 2ı.oo plakla dans musikisi, 21,00 • 21,15 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55 Stüdyo sa
lon orkestrası (1 _ Grumbacb Danses 
Arabes, 2 - Delibes Pas des fleurs, 3 -
Romberg The Stutentprince, 4 - Qsch
eit o Sole mio), 21.55 - 22,00 Yarınki 
program ve istiklal marşı. 

İSTANBUL 
Öğle Neşriyatı: 

12,30 Plakla tiirk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 Muhtelif plak neşı iyatı, 

14,00 Son. 
Akşam Neşriyatı: 
17,00 Iııkılap dersleri (Üniversiteden 

Memlekett:en 
kısa haberler 

• Tarsus harı komitelea·i: - Tarsus
ta halk partisine bağlı olarak kurulmuş 
olan hars komiteleri çalışmalarına de. 
vam etmektedir. Komitenin şimdiye ka
dar aldığı kararlar şunlardır: 

1 - Köylerde ve mahallelerde teş· 
kilat yapılacak ve çalışacak elemanlar 
çoğaltılacaktır. Tek tük türkçeden gay
ri lisan konuşan yurtdaşların türkçe ko
nuşmaları temin edilecektir. 

2 - Lüzum görülen köylerde de 
teşkilat yapılacak ve bu teşekküllerde 
ihtiyar heyetleri de aza bulunacaktır. 

3 - Okwna çağına gelmiş çocukla· 
rın mektebe gitmeleri temin olunacak. 
tır. 

4 - Ziraat işlerinde ve fabrikalar:la 
çalışan işçilerden türkçe konuşmryanla· 
ra türkçe konu§malan bildirilecek. 

5 - Tahsil çağında bulunmıyan ve 
türkçeyi öğrenmemiş olanlara t~r~çe 
öğretilecek ve bu işte öğretmenlerımız
den faydalanılacaklardır. 

6 - Komite zaman zaman faydalı 
neşriyatta bulunacak, broşürler bastıra· 
cak ve temsiller verdirecektir • 

7 - Şimdiye kadar mekteb açılmı
yan köylerde mekteb açtırxlması için te· 
şebbüslerde bulunulacak. 

8 - Hars komitesine, köylerimizde. 
ki kadınlarımızın da yükselmesi için 
Bayanlardan yardımcı kollar teşkil e
derek köylerimize gönderecek ve bun
lar gittikleri köylerde kadınlarla görü· 
şerek onları aydmlatmıya çalışacak. 

Komite pazartesi günleri muntaza
man toplanmayı ve hafta aralarında da 
lüzum görüldükçe başkanın davetiyle 
toplantılar yapmayı kararlaştırmıştır. 

"' Türk bava karwnu şubelerinin 
top;antısı: - B a ı ı k e s i r m ı n • 
t a k a s ı Türk hava kurumu şube
lerinin birinci bölge müfettişlik merke
zi olan Bursada bir lrongre yapmaları 
kararlaşmıştır. Bu kongrede görüşül~· 
cek maddeler arasında bilhassa yer u
rünleri meselesinin bahis mevzuu edil
ceği anlaşılmaktadır. 

* Turing kulüb lzmır §ubesinin seya· 
hatleri: - Turing ve otomobil kulübü 
İzmir şubesi umumi heyeti toplantrsı 
önümüzdeki hafta içinde vali B. Fazlı 
Güleç'in reisliği altında yapılacak ~e 
kulübün bir yıllık iş~eri hakkında &~
rüşmelerde bulunulacaktır. Yaz mevsı
minde turing kulüb bir çok seyahatler 
tertib edecek ve uc'uz vasıtalarla halkı 
eğlence yerleriyle asarıatika mmtakala· 
rıria götürecektir. Toplantıda bu seya
hatler hakkında görüşülecektir. 

* Deniz mahsulleri üzerinde tetkik· 
ler: - Bütün memlekette göl ve deniz 
mahsulleri üzerinde tetkikler yapmak
ta olan ekonomi bakanlığı su mahsulle
ri müdürü B. Mazlum ile mütehassıs B. 
İsmail Hakkı Söke:leki dalyan ve liman
larda tetkikler yaparak İzmire dönmüş. 
lerdir. 

Sokede Karina ve Kovala dalyan ve 
Jimanlarmdaki deniz mahsulleri hakkın
da tetkikler yapan bu iki mütehassıs, 
bugün deni:ı yoliyle Bodruma gidecek
lerdir. Orada sünger istihsaHitı hakkın
da tetkikler yaptıktan sonra Antalya, 
Mersin ve İskenderun !imanındaki ba· 
lık istihsallerini de tetkik eyliyecekler-
dir. 

naklen Yusuf Kemal Tengirşenk}, 18,30 
Plakla dans musikisi, 19,30 Konferans: 
Tayyare Cemiyeti namına Nuri Kızıl
kanat. 20,00 Nezihe ve arkadaşları tanı
fından türk musikisi ve halk şarkıldrı, 
20,30 Ömer Riza tarafından arabca söy
lev, 20,45 Biınen Şen ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk şar:<1la
rı, 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans çe borı.a 
haberleri ve ertesi günün pro.,,"famı, 22, 
50 Plfikla sololar, opera ve operet par -

çaları, 23,00 Son. 

Düsünüsler 
9 , 

sas avra mam 
gereken bir nokta 

Gazete, her şeyden ötıce bir haber 
yayma vasıtasıdır. Bu itibarla, halkı 

alakalandırabilecek hiç bir haberi ih· 
mal etmemek, gazete için vazifedir. An
cak, bütün imkan vasıtalarım, kabil ol
duğu kadar bol haber toplamak için se
ferber ederken, gazetenin ikinci bir va
zifesi de, halka sıhatli malü.mat ver
mek, uydurmamak ve hususiyle uydu -
ranların fenalık aleti olmamaya dikkat 
etmektir. Fakat idra fetmeliyiz ki, taze 
ve sansyasyonel haber neşretmek sev • 
dasr, çoğun, gazetelerimizi, ellerine 
herhangi bir vasıta ile geçt!Il haberi, sı· 
hatini tahkik etmeden okurların önüne 
sürmeye sevketmektedir. 

Dikkat etmişseniz, bir müddettenbe· 
ri, İstanbul arkadaşlarımızın sayfaların
da sık sık ü11iversite h~diseleri'ne rast· 
}anmaktadır. 

Birgün bakıyorsunuz heyecanlı bir 
haber ortaya atılıyor: Rektör üniversi
teye mu .. ikinin sokulam.yacağmı söyle
miştir. Böyle bir haberin, bir kasıd 

mahsulü olarak, tahrifH ve mübalagalr 
bir şekle sokulmuş olduğundan şüphe 

etmeyi hatırlarına getirmeyen bazı ar-

kadaşlar, b uhadisenin ifade eder gö -

ründüğü zihniyetin garibliği üzerinde 

yazılar yazdılar. 

Fakat hakikatte meselenin aslı şun· 

dan ibarettir: Tıb fakültesinin vereciği 

iki müsamereden biri gündüz üniversi· 

te konferans salonunda yapılacaktır. 

Yalnız ders ve konferanslara tahsis e • 

I._--~ _P_o __ R_I 
Ankara Stadyomunun 
bir eşi Yugoslavyada 

yapılacak 
Yugoslavya kıratlık sarayı mareşalı 

eski büyük elçilerden B. Çolakantiç, 

Belgrad elÇıimize müracaat ederek, 
Başvekil B. Stoyadinoviç'in memleke· 
timizi ziyareti esnasında Ankara stad
yomunu görerek her bakımdan mükem• 
mel bir eser bulunduğunu ve Belgrad. 
da ıyapılacak yeni stad için de aynr e. 
sasların °kabul ve tatbik edilmesi düşü· 
nüldüğiinü söyliyerek Ankara stadyo· 
mu, mimarı ve maliyeti hakkında ma
Jfımatla stadın kroki1erini istemiştir. 

Bu malfımat Ankara belediyesince 

hazırlanarak Belgrad elçiliğimize gon

derilmiştir. 

Eskrim Müsabakaları 
Bölge eskrim ajanlığının hazırladı

ğı ''sınıf ayırma,, müsabaka1arına ev· 
velki akşam devam edildi. Halkevi sa
lonu bu heyecanlı çarpışmaları seyre 
gelen meraklılarla dolu idi. 

Sekiz eskrimci arasında yapılan mü· 
sabaka neticesinde; Mehmet (Birinci), 
Bedevi (İkinci), Reşat (Üçüncü), Mus
tafa ( Dön~üncü) oldu. 

Müsabakalardan sonra eskrim ajan
lığı hazırladığı hediyeleri kazananlara 

dilmesi bir anane haline gelmiş olan bn 
salondaki merasim programına musıl.ı

nin konulmıyarak, musiki kıamrnın ge
ceye bırakılması rektörce daha muva • 
fıık görülmüştür. 

İstanbul üniversitesi rektörünün, 
musikiye ibtila derecesinde olan alaka 
ve sevgisini bilenler için, esasen, hadi
senin başka bir izah şekli olması müm • 
kün değildir. 

Gene bir başka gün, bir d~entin 

verdiği tez dersinin üniversite rektörü 
tarafından yarıda bırakıldığr haberini 
okuyarak hayrette kalıyorsunuz. 

Ertesi günü, hakarete uğradığı tel· 
mih edilmek istenilen doçentin tckzi· 
bini okuyunca, bu haberin de bir kasıd 
eseri olduğuna şüpheniz kalmıyor. 

Rektör Cemil Bilset, üniversitede 
kuvvetli bir disiplin kurmak işine gi • 
rişmiştir. Disiplinsizliği bir itiyad ha
lime getirmiş bazı unsurların bund::ın 
memnun kalmıyacakları aşikardır. Fa
kat bu gibi disivlin düşmanlarının, biz· 
zat rektörü nizamlara riayetsizlikle it
ham eden iftiralarını, asıllarını araştır
madan, neşirde acele etmek, vazife ve 
mesuliyet sahibi vatandaşların şahsiye· 
tine karşı halkın şüphelerini tahrik ede
bilir. 

Fena maksadların tuzağına düşme. 
meye çalışmak gazetelerim.izin prensip• 
!erinden biri olmalıdır. Hatta birkaç 
sansasyonel haber kaybetmek pahasına 

olsa bile .. 
YAŞAR NABi 

Hummai klai ile savaş 
İzmit çevresindeki iki türlü bölge4 

de, sekiz mihrakta tesbit edilen hummal 

klainin, bilhassa milyonlarca kıilo harn 

h<ltYvan maddesi ihrac eden İstanbul li

manına sıçramaması için ziraat bakanlı

ğınca gereken tedbirlerin alınmakta ol

duğunu yazmıştık. 

Bakanlık baytarlarının yerindeki 

tetkiklerinden sonra bıçakçılar deresi ilt 
Kara Yakub nahiye merkezi hattının 
şarkından samandıra istikametine uza. 
nan Jıayvan hareketleri durdurulmuş. 
tur. Yukarıdaki hattın garbında Karade• 
nizde Agva noktasından Mannarada 
tuzla hattının arasındaki saha bir ta
rama bölgesi olarak ayrılmış, teşkilat 

landmlmış ve ayrıca Agva - tuzla hat
tının garbındaki otuz kilometre derin. 
ligindeki sahanın taramasr işi 1ııtanl.ıul 
teşkilatına brrakılmış ve derhal faali· 
yete geçiJmiştir . 

Bu hattm garbmdaki saha, boğaziçi 
anadolu sahilleri bölgesine kadar hay. 
van hareketleri itibariyle Üsküdar is
kele baytar direktörlüğünün kontrolü 
altına verilmiş ve İzmitteki şark ve garb 
mihraklarının komşu kazaları da taran. 
mağa başlanmıştır. 

verdi. Senenin ilk eskrim karşılaşması 
olan bu müsabakalar çok iyi neticeler
le sona erdi. Bu ilerisi için muvaffaki· 
yetli bir adımdır. Her gün çalışmaları. 
na şahid olduğumuz eskrimcilerimize 
güzel başarılar dileriz. 

..... Kardeşim, sana kamm ve göz yaşlarımla yazsay-

Terrıka .ı-.o: 23 = dım bu mektub bundan daha ıztuablı oıamaz<lı: z;. 
,.,:.:::::~~::..:.:.==•=====----"-\ ra 0 zaman ağltyacak, kammı dökecek, rikcek ve - 1 artık acı dııymuyacaktım. Halbuki şimdi nmrab 

g e n i e çekiyor ve ölüme kupkuru gozlerle bakıyorum. 

şık olduğu için, senin ve benim, rlk gençliğimizde 

çekmiş bulunduğumuz sefaletirı mahnımiyetlerin • 
den hiç birini bilmemiştir ... Fakat işte, şimdi o da 
zaruret içinde ve yalnız başm::ı! 

olan say, elinden aldrgım serveti ona iade edebilir. 
Eğer babasımn söziinü dinlen.ek is,~r c lali m, 

Hindistan'a gitsiıı! 
Kardeşim, C/ıarles namuslu ve cesur bir delik n

Jrdır: ona bir sermaye ver. Ona iare edecogin p ra
yı geri vermezse olur. Evet, sen ona sermaye vere· 
ccksin. Grandct, aksi takdirde vicdanın azab i{irıde n d et lşte şimdi Charles'rn babası sensin Onun ana G r a tarafından kimsesi yoktur ve sebebi o~ malumdur. 

ö:ıı11Qıı=::ı-.-:.aao:ıililili.-~~~~~:::';;01m-.ı=..-•-'I Neılen sosyal hurafelere boyun egmedım? Neden 
"'Et- ae• n cm;; Balzac kendimi aşka teslim ettim? Neden büyük bir zatın 

Yaıan: Honuce . asuhi Baydar evlenmedışr dogmuş kızını aldım? v. 

'] ··, kçcye çevıren. N Clıarles artık ailesizdir. Bahtsız oglum, zavallı 
lan sarab-

a"ı . . d durmakta o .. 
1 

sı ıçınu.cyim. Depolar 3 
v i j]j'İ dolayısıyle, 

a.rırn, mahsulüniizün bo//u~uüve ~- ~onra Paris: 
€ıttik d' . .. or c gun . 
"~ çc kıymetten uşuy • . ' . . d. 1,, diyecektır. 
'rios . J'k ın bırı ı ı. 1 :ı-. Yo Granclet alı a ·sız k lenine sarı -
~en . b yasız/ık e . w. 
rıı .namuslu adam, bır a JekeJedıgım 
adı~ ofarak yaracağım. Oğlumu ben, ahrum bıra· 

ınd etinden m le an, hem de anasının serv v bu zaval-
ıyorııın K d. . makta o/dugum . . 

lı · en ısıne tapın . . ok Biribırı • 
~/'avrucuğun bu halden haberı bıle ~ -· birinde 
bez: rı11 1ıabbetle veda ettik. Acaba gunun 

nı te ,. . ·:> 
l{ • ın etmıyecek mı. r eti kot-

ltıı ::ırcleşim, kardeşim, çocuklarcaıızın an -
tıçıur ! 
Gr J.. .. bana himaye 

borcı andet, sen benim büyügumsun, sözler 
~<ır • ıısı.ın: Cha.rles'ın mezarım hakkında acı 

'etrın . . , 
-mı>.çınr temın et! 

avrum! ... 
Y Dinle Grandet: ben sana kendim için yal~arma· 

1 dl·nı. zrıten malların üç milyonluk bır hac· 
ğa ge mc · ' . 

l 
.. 1 edecek derecede ehenıiyetlı .olmamak 

ze ta ıammu . . . . . 
• d Fakat og'Jum ıçın s na rıca edıyorum. 

lazım ır. · · k ··ı·· 
b .1 kı· kardesim önü nele dız çokere o ur-

Şunu ı ' · • . 
VJ u sana emanet ediyorum. Senın ona ba· 

ken og um ~. . düşünerek tabancalarrma izttrab -
balık edecegını 

sız bakıyo;u;:~i çok severdi; ben ona kar~ı çok mü-
Charle /arına hiç karşı gelmezdım: bana 

Jjyimdim; arzu . 
·yecektır. 

lanet etmı k . a. yumuşak tabiatlrdır, ana-
n örece sın y . 

Esase ~ . eni incitnıiyecektir, 
sına çekmıştır, s Jiiksiin temin ettiği zevklere slı

Zavallr çocuk, 

Evet, bütün dostları ondan uzaklaşacak ve ma
ruz kalacağı istihfaf/arın miisebbibi ben olmuş o
lacağım. 

Ah, onu bir t:ıb " kurşunu ile cennete, anası • 
nrn yanına gondercbilecek kudreti kendimde gör • 
meği ne kadar isterdim/ 

Delilik! 
B:ıht::;ızlığım1, r;ocuğunıun bahtsızlığına gene 

dönüyorum ve hem münasip tarzda ölümümü, hem 
de istikbalini kendisine bildiınıek için ıonu sana 
gönderiyorum. Ona baba, iyi bir babn ol. Onu aylak 
lıayatrnd uı birden bire çekip alma; hayatına kastet
miş olursun. 

Ondan istirham ediyorum: anasrnrn l':ırisi hay
siyetiyle alacaklarını istemekten vazgl:'çsin. Fakat 
bu rica lüzumsuzdur. Charlcs şeref sahibidir ve ala
caklrlarımla birleşmemek lüzumunu hissedecektir. 

Münasib bir zamanda onu verasetimden vazge
çir. Onu maruz bıraktığım çetin hayat şarılarını izah 
et, ve şayed, bana karşı olan sevgisini muhafaza 
ederse, kendisi için her şeyin kaybolmamış oldu • 
ğunu tarahmd.:ın anlat. Evet. ikimizi de kurtarmış 

kaltr. 
E er oglum sen len yardım ve sevgi görmiye k 

olursa bu katı yurc I Jı inin cczasrnı c cJıy n 

Allahtan dileye e i ı. 
K bil ols ydı dcı b r aç t hvrl veya 

tarabılscyclim an rn n lacakl rma mu 
sine biraz par vcreb ·ıırdım, f t ay onu te ıy 1!-

ri l·arımı yogumu yuttu. 
Çocııgıııı.ıın istikbali hakkında emin olmnd n 

ölmek istcmculim; elimde elinin sıcalrlı mı Jıis e
derek mukaddes vaicllerini kulagımla iş ·ımek ar u 
ederdim ancak vaktim yıak. Cl ar/es seyalıat eder
ken ben de bilançomu lıazırlanıağa mecburum. işle· 

rime hakim olan iyiniyetlc isbat etmek istiyorum ki 

fe18J:etlerime scbcb ne haclı ve ne de dürııstlu ıirı 

gayridir; bıı da Charles ile meşgul olmak m na 111a 

gelmez mi? 

(Semt vaı) 



-====' 
Sovyet Rusyanın biri 

yıllık iş bilançosu 
Bütün iş sahalaranda 
ehemiyetli bir artış var 

Moskova, 30 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: Gazeteler 
Merkezi icra komitesinin ve halk 
komiserleri heyetinin 1937 sene
si milli ekonomi planı hakkın. 
daki kararını neşretmektedir. 

Kararda 1936 sene9i içinde 
ikinci beş senelik plana aid baş· 
lıça politik ve ekonomik işlerin 
başarılmasına kati muvaffakiy· 
yetler elde edildiği ve 1937 de 
ikinci beş senelik planın muvaf· 
fakiyetle bitirilmesi için gereken 
esasların kurulduğu tasrih edil· 
mektedir 

Endü•trinin artma•ı 

1936 da, endüstri 1935 senesi
ne nisbetle yüzde 28.4 artmıştır. 
Ağır endüstri beş senelik planın
da yüzde 98.3 ünü başarmıştır. 

Ziratta Volga ve diğer cenub 
şarki bölgelerindeki şiddetli ku
raklığa rağmen kolkoz ve solkoz 
ekonomisinde büyük başarılar el· 
de edilmiştir. Beş senelik planı 
pek çok aşan pamuk ürünü çok 
chcmiyetli bir muvaffakiyettir, 
Dcmiryollarının senelik taşını 

yüzde 8 fazla yapılmıştır ve de· 
miryolları beş senelik planı da· 
ha şimdiden başarmış bulunu· 
yorlar. 

1936 senesi içinde yüzde otuz 
artarak kıymeti 106 milyon rub. 
leye varmış eşya taşını planı da 
gerçekleştirilmiştir. 1936 sene· 
si içinde sayısı bir milyondan 
fazla artan işçi ve memurların 

ücretlerine de zamlar yapılmış· 
tır. 

Kararda, milli ekonomik in· 
kişafında müçalıade edilen muh· 
telif aksaklıklar kaydolunmak
tadır : hafif endüstride, su yolla
rında tekn.\k noksanlar, kömür, 
petrol endüstrileri ile diğer bazı 
endüstri şubelerinde tcsbit edi
len planın başarılması vesaire. 

Bu hususta deniliyor ki, ja
pon ve alman ajar.ların tro10ki
cilcrin 1936 da meydana çıkan 

ve bilh::.ssa .endüstri ile taşında 

kendisini hissettiren ·-· .. bçi fa. 
al:, etleri milli ekonomik inkişa
fını fena hal 'e arızaya uğı·atm.ş

tır. Bununla beraber bütün bu yı 

k.cı faaliyetlerine rağmen sosya
list ekonomisinin süratlc ilerleme 
sine mani ol:-mamış olmala:ı da 

gösterir ki, eğer iş organları da. 

ha iyi tensik edilmiş ve sovyet 
rejim düşmanlarına karşı daha 
9iddctle savaşılmış olsaydı. el· 

de edilen bJşarıların çok daha 
parlaklarına irişilmi' olacaktı. 

Yukarda gösterilen noksanların 

yerine getirilmesi 1937 milli e

konomi pl:inının başarılması iç.in 
şarttır. 

Yeni rakamlar 

Endüstri ihracatları 1937 i

çin planda 103 milyar ruble kıy
metinde olarak tesbit edilmekte

dir ki, bu, 1936 ya nisbetle yüz

de 20 fazladır. Bunun 40 milyarı 
ağır ve müdafaa endüstı:isine ve 

10 milyarı hafif endüstriye ve 11 
buçuk milyarı da yiyecek endüst· 

risine ayrılmaktadır. 

Plana göre, 1937 de 40 buçuk 

milyar kilovatlık elektrik ener· 
jisi, 150 milyon ton kömür, 32 

milyon ton neft, 16 milyon ton 
dökme demir, 20 milyon ton çe· 

lik, 145 bin ton bakır, istihsal a. 
lunacak ve 1900 lokomotif, 44 bin 

vagon, 55 bin harman makinesi, 
220 bin otomobil, 900 bin bisik· 
lct bir milyar gramofon, 4 mil. 
yar metre pamuklu kumaş, 2 mil· 
yon altıyüz bin ton ,eker, 17 
milyon ton ekmek ve saire yapı· 
lacaktır. 

Endüstri ürctimkri 1926 ya 
nisbetle yüzde 19,5 ücretler va.. 
satt olarak yüzde 5,6 artacak 
buna mukabil maliyet fiatları 

yüzde üç düşecektir. Bütün en
düstri için konulan sermeya 
13 milyar 928 milyon rubledir. 

Ziraat İflerİ • 
Ziraatta, bir pund 16,38 ki

lo gram b,esabiyle, 6 milyar 613 
milyon pund zahire, 46 milyon 
pund pamuk, 8 milyon kental 1r:~ 
ten ve 30 milyon kental şeker 

pancarı elde edilecektir. 

Ziraat için konulan. sermaye 

ilci milyar 614 milyon rubledir. 

Demir .yolları için gündelik va

sati olarak yüklenecek vagon a

dedi 95 bin vagon olarak tesbit 

edilmiştir. 1936 da bu mikdar 86 

bin idi. Naklolunacak eşya da 

sene için 556 milyon tondur. Ser

maye yekunu 5 milyar 553 mil. 

yon rubledir. 

Hava ve demir yolları 

1937 de yeniden 1167 kilomct. 
re boyunda yeni ana hatları ve 
1104 kilometre de ikinci derece
de hatlar işletmeye açılacaktır. 

Bundan başka 561 kilometrelik 
de elektrikli şimendifer hatları 

kullanılmaya başlanacaktır. 

Su yollarında bir milyar 210 

milyon rublelik işler yapılacak 
8800 kilometrelik yeni su yolları 

açılacaktır. 128 kilometrelik Mos

kova • Volga kanalı da işleyecek

tir. 

Hava taşını 25 mi~yon ton 

olacaktır ki, bu 1936 ya niilbetle 

yüzde 19 fazladır. 

Eşya taşını yüzde 23 artacak 

ve kıymeti 131 milyar rubleyi 

buhıcaktır. 

Yeniden on buçuk milyar 

rublelik ev yapılacaktır. 

ilk ue orta öğretim 

İlk ve orta öğretimde .>kuyan

lar .n sayısı 30 milyon 33 ü bula

caktır. 1936 da bu mikdar 27 mil. 

yon 518 bin idi. 

Sağlık işlerine de 7 milyar 

528 milyon ruble tahsis olun.. 

muştur. 1936 daki para 5 milyar 

803 milyon ruble idi. 

Karada, 1937 senesi milli eko~ 
nomi planın başarılması bütün 
endüstride ve diğer belli başlı iş
lerde ikinci beş senelik planın 

fazlasiylc gerçekleşmesi demek 
olacağı ehemiyetlc kaydoıunmak
tadrr. 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Santimi Santimi 
Sayfa ~uru~ Sayfa Kucuş 

2 300 3 lOCı 
4 150 5 100 • 
6 80 7 ve 8 30 ! 
1 - Hayır işıeıine ve yc:ni • 

çıkan kitaplara aid ilanlardan ~ 
% 15 tenzilat yapılır. 1 

2 - Zayi ilin bedelleri lı 
maktu 130 kuruştur. ı 

3 - Tebrik, te,ekkür, ev
lenme. vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan bet lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 .. 16 "' 3 Aylıtı 5 • 9 • Telefon: 

Bqmuharrira 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve illıu 1064 

U L U S===================•-=--=ı: 31. 3. 1937 

-.-YEN 1 AÇ 1 LAN 
Sakarya Eczahanesi 

Milli 1\1 fülafaa Vekaleti Satın alma 
Komisyonu ilanları 

BILİT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 13.657 

lira 80 kuruş olan 18210 metre 40 santim arka çantalık bez açık ek· 
siltmc ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13 • Nisan • 937 salıgünü saat 11 dedir. 
3 - tık teminat 1024 lira 34 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
s - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bcl~elcrle birlikte ihale .inin 
ve saatinden M. M. V. satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(712) 1-1260 

BİLİT . 
1 - Herbir kilosuna biçilen ederi 230 kuruş olan on ila yirmi 

bin kilo sarı sabunlu köşele kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti • 

yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 3450 liradır. 
4 - ihalesi 12-4-937 C. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte te' .lif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V . Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (713) 1-1261 

BİLİT 
Rüzgar ileti: 40 tane rüzgar ölçme aleti açık eksiltme ile satın 

alınacakt:r. Hepsinin tutarı: 2920 liradır. Fenni evsaf ve şartnamesi 
ile nümuncsi komisyonumuzda görülecektir. ihalesi: 12-IV -1937 pa· 
zartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı: 219 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad • 
delcrindc istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. 
V. Satın alma komisyonuna gelsinler. (730) 1-1266 

BİLİT 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan on bin tane ki-

lim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 3. Nisan. 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminat 2550 liradır. 
4 - Şartnamesi 170 kuruşa M. M. V. satın alma ko. dan ahnrı. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve L490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (620) 1-1102 

lLAN 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan ve he.· bir tanesi

nt. tahmin edilen fhtı dokuz kuruş seksen dört santim o:an 17 .000 
tane mendil açık eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlıkla alı
nc.caktır. 

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

3 - ilk teminat miktarı 127,5 liradır. 
4 - İhalesi 1-4-937 perşembe günü saat 11 dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 

dclcrinde yaz:lı vesikalarla birlikte ilk teminatlarını ihale saatın • 
da M. M. V. Sa. Al. K. na vermeleri. (615) 1-·1088 

BlLİT 
273 KM. (i~lv.ınizli demir t.:1 

2250 tane müccrrit fincan. 
2250 tane düz fincan demiri. 
Yukaıda cins ve ıriktarı yazılı üç kalem muhabere malzemesi a

ç:k eksiltme ile a:ınacaktır. Hepsinin tutarı 3807 J' adır. Evsaf ve 
şartnameleri komisvonumuzdan verilecektir. ihalesi 3 - nisan • 937 
cumartcsı günü saat on birdedir. İlk teminatı 285 lira 53 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncıi maddelc.-\ndc istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. (616) 

1-1089 

3İLİT 

1 - Bet.er metresine biçilen ederi 85 kuruş olan otuz iki bin 
metre arka çantahk bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 Nisan 937 Çarşamba günü saat 14 tedıir. 
• 3 - İlk teminat 2040 liradır. 

4 - Şartnamesi 136 kuruta M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıl. belgelerle birlikte teklif mck· 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (661) 1·1168 

BİLİT 
GL1SER1N : 1200 kilo gliserinin açık eksiltmelerine istekli çık· 

madıg.ndcsn bu defa pazarlığa konmu,tur. Hepsinin tutarı 1500 li • 
radır. Evsaf ve şartnamesi komisyonumuzdan verilecektir. ihalesi 
2 niıııhı 937 cuma vünü saat on birdedir. İlk teminatı: 112 lira 50 
kuruştur. Eksiltmcy~ gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı ka
:ıur.c ıı 2. 3 üncü maddelerinde iıtcncn belgeler ile bi. l&kte pazarlık 

..ua . . il. V. satın alma komisyonuna g;:lsinler. (617) 
1-0090 

r:!LIT 
1 - Beher metresine biçilen ederi elli yedi buçuk kuruş olan 

250 ila 350 Bin met~ yazlık elbiselik bez kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 Nisan Çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 - İlk teminat onbir bin üçyüz oniki buçuk liradır. 
4 - Şartnamesi on lira yedi kuruşa Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evci M. M. v. sat n alma 
Ko. na vermeleri (660) 1-1167 

BİLİT 
1 - 44 a<l~t Ba.roğraf pa~arhkla. eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmın cdılcn bedeh 8000 lıra olup ilk teminat parası 600 

liradır. 

3 - İhalesi 12 nisan 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıl kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerilc birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. Satın alma Komisyonunda hazır bulunmaları (710) 1-1241 

1 L A N yazılı belgelerle birlikte teklif 

1 - On ila 13 tane pansuman 
çadırı ile otuz dört ili 45 tane 
hastahane çadırı kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Beher hastane çadırına 
1100 ve bclıer pansuman çadırına 
650 lira fiat tahmin edilmiştir. 

3 - ihalesi S nisan 937 pazar

tesi günii saat 11 de M. M. V. 
Satın alma Ko. da yapılacakttt. 

4 - ilk teminat 4147 lira 50 
kuruştur. 

5 - Şartıwnesi üç lira kartı· 
lığında M.M.V. Satın alına Ko. 
dan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde 

mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evet M.M.V. Satın 
alma Ko. na vermeleri. (315) 

1-637 

İLAN 
Vekalet ihtiyacı için üç tane 

kütüphane ile bir tane kitap do
labı, üç tane döner koltuk, 6 tane 
portmanto ikel ve ayna, iki tane 
sparton marka buz dolabı, S tane 
yemek masası, 1 tane subaylar için 
yemek masası, 2 paravana, 2 tane 
elektrik Utüsil, üç tane kolis, 200 
tane metin ayrı ayrı pazarlıkla 
utın alınacaktır. Pazarlığa gire· 
ceklerin 2.4.937 cuma günü saat 
11 de M.M. V. Sa. Al. Komisyo-
nuna gelmeleri. (765) 1-1315 

Ulus meydanı: Halk sineması sırasında. 
Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihzar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontkcn filimleri İstanbul fiatınadır. 

Askeri }'abrikalar Umum Miidürlüğü Satmalma 1 
Komisyonu hanları 

----------------------------------------------------
Müteahhid nam ve hesabına 5 TON KAULİN KUMU 

Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 14.4.937 çarşamba günü saat 14 de pazarlık ile ihale cdi· 
leccktir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taıiplerin 
muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuru• ve 2490 numaralı kanu. 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaiklc mczkfir gün ve saatte komisyo• 
na müracaatları. (745) 1-1289 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 37 pafta, 369 
ada, 9 parsel numarasında kayıtlı ve Ankaranm Sümer mahallesinde 
İstanbullu sokağında kiin hane iki hisse itibariyle bir hissesi aşa· 
ğıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Eve girildiktc: üstü açık bir tqhk, içinde bir kuyu, bir dut 
ağacı, sağda bir heli. karşıda bir mutfak, yanında bir odunluk ve 
kömürlük, sol tarafda camekanlı bir kapıdan girildikte karşılıklı iki 
oda, bir taşlık ve merdivenle yukarıya çıkıldıkta keza bir sofa üz~ 
rinde karşılıklı iki oda, önünde bir balkon, karşı tarafta bir mutfak 
olduğu görüldü; heyeti umumiycsine 3500 lira kıymet takdir edil· 
miştir. 

Satış peşin para ile olmak üzere 6.5.937 tarihine müsadif perşem• 
be günü saat 14·16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış memur· 
luğunda yapılacaktır. Talipler takdir edilmiş kıymetin yüzde yedi 
buçuk nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu vereceklerdir. Tapu harcı ve ihaleden sonra tahliye mas-
rafları müşteriye aittir. Dcllaliye satış bedelinden ödenir. 

2 - Tayin edilen günde teklif edilen bedeli gayri menkule tak· 
dir edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde üç defa 
nida ettirildikten sonra en çok artırana ihale edilecektir. Bulmadığı 
takdirde en çok artıran müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 21. 
5.937 tarihine müsadif cuma günü saat 14-16 ya kadar yapılan ikinci 
bir artırmada üç defa nidadan sonra en çok artıran müşterinin üze· 
rine ihalesi yapılır. Her iki ihalede bedeli peşinen ve yahut talep 
üzerine verilen yedi gün mchlin hitamında dcfaten teslimi vcme ~ 
dildiği takdirde ihale bozulur. Ve mal yeniden 15 gün müddetle ya• 
pılacak artırma sonunda en çok artırana ihale edilir. V c artırma a. 
ralarındaki fark ve mahrum kalan faiz ve sair masraf cvelki müşte· 
riden tahsil olunur. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larını evrakı müsbitcleriyle yirmi gün içinde bildirmeleri aksi tak· 
dirde hakları tapu sicilliyle sabit olmıyanlar satış. bedelinin paylaş
masından hariç kalacaklaTdır. 

Artırma şartnamesi: 20.4.937 tarihinden itibaren dosyasiyle her· 
kesin görebilmesi için açık bulundurulacaktır. Talipler satıştan c• 
vel gayri menkulün tapu imar vaziyetlerini ve satış şartlarını gör· 
müş, anlamış ve bunları kaıbul etmiş addolunurlar. İlanı keyfiyet o-
lunu.r. 1-1312 

' 
Jandarma genel komutan1ığı 

Ankara satınalma komisyonundan: 
Bir tanesine (340) kuruıı- fiat biçilen (4000) vasıf ve örneğine 

uygun kilim 16.4.937 cuma günü saat onda kapalı zarf usulü ile sa· 
tın alınacaktır. Şartnamesi paras·z komisyondan alınabilecek bu ek· 
siltmeyc girmek istiycnlerin (1020) lira ilk teminatları ile şartna· 
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat do· 
kuza kadar komisyona vermiş olmaları (728) 1-1318 

Türkiye 
Aııonim 

Milli ithalat 
Şirketinden: 

ve ihracat 

Şirketimiz hissedarlar umumi heyetinin 29 mart 937 tarihindeki 
senelik toplantısında ekseriyet olmadığından ıs. nisan. 937 tarihi· 
ne tesadüf eden perşembe günü saat 14 de tekrar toplanılacağı ilin 
olunur. 1-1322 

Harita genel direktörlüğünd~n: 
ı - Muhammen bedel (4320) lira Harta genel dierktörlüğü har· 

tatarının bczlcnmcsinde kullanılmak için (10) ili (12) bin metre be• 
yaz bez açık eksiltme ile ııat n ahnacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak iızerc hergun ve eksiltmeye gire• 
ceklerin de (324) lira muvakkat teminat makbuzlariyle 17. nisan• 
1937. cumartesi günü saat (11} de Cebecide Harta Genci direktör• 
lüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (761) 1-1316 

Anli.ara ikinci noterliğine 
İhtarname keşide eden: Ankarada Ulucanlarda No. 14 Bayan 

Lütfiye ile Bayan Samiye vekili avukat İbrahim Kemal Oran. Jc. 
Muhataplar: 1 - Ankarada Anafartalar caddesinde Santral 

raethanesi üzerinde 33 No. da pansiyoncu Bayan Nimet .. el 
2 - Aynı mahalde Maliye vekaleti tahsilat müdürlüğü bırıf1 

kalem şefi B. Remzi Konuralp. . 3ıar Müekkilim Bayan Lütfiye ve Samiyenın Ankarada An.ı~ar~sSe• 
caddesinde bir kısmı tamamen, diğer kısmında ise ekseriyetı hı ıı• 
yi haiz oldukları Santral kıraethancsi üstünde 13 odadan ıbar~t 11 

e 
hal notcrliğinizden tanzim ve tasdikli 8886/458 ve 8887/459 °·~,. 
16.7.936 tarihli iki kıt'a kira mukavelenamesiylc muhatapl~rdaf1 ",,.. 
yan Nimet kiralamıştı .. Ahiren kira bedellerini vcrmemesınd~;e e 
layı haklarında takibatı icraiyedc bulunduğumuz Bayan ~' ıaf1 1 

kefili mütesclsili Bay Remzi Konuralp t~r~f.r,ıdan iş~u ~1~~ 1ar : 
yerlerden bir kısmını mukavelenamcnın ıkıncı maddesı.,d . laJl'I i' 
hata rağmen hilafı salahiyet başkalarına kiraladıkları ve k!r~ ya. • 
üzere bulundukları haber alınmıştır. Halbuki s~lahiy.ct harı~du , ı• 
cakları bu akitler kanunen muteber olamıyacagı ~b~.i b~lu hııl • 1 

dan mczkür mahalli kiralamak arzusunda bulunan uçuncu fl1 dineı ' 
atiycn zararlarını mucip olmamak ve keyfiyetten malu~at ~retirı " 
bir iddiada bulunmamaları için itbu. i.htarn.~edcı:ı... bır u~etlerdeıı 
Ulus gazetesine gönderilerek neşrcttırılmesını, . ~ıgc~ s ııil ~af 
birisinin kiracı Bayan Nimetle diğerinin de kefılı mUtcse 
Remzi Konuralpa tebliğini rica ederim. ra'P 

il erine be 

1 

Dairede saklı aslına mutabık olan bu nüsha talep z 
netrü ilan Ulus gazetesine tebliğ olunur. B vıaıt" 

1-1321 Ankara İkinci noteri naını:na • 
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Dahiliye Vekaletinden: 
· tve Malatya Şehri İçme Suyu Tesısa 

İnşaat Eksiltmesi: ·boru ve saire 
. . icab eden rnilte-

Malat, a şehri dahirndeki şebc.ke ıçın icra&I ile pir bun& 
ınahemekrin tedariki ve boru ferşıyatınll!1trneye konutrnuştur. 
ferri imalatın yallılması kapalı zarfla ets~dır 

500 
k 

1 - İşin muhammen bedeli 100000 ır ro·e· ve pir evrakı ~-
2 - istekliler bu işe ait şar~naı_ne ~lyJer u-r heyeti fen fC • 

nış mukabilinde Dahiliye Vckileti be _ 
r~· d · · · ma günu saat on ıgın en <'ıabılırıc.. • rastlıyan cu d. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 :a1r~~fnasında toplanacak bele ıye-
birde Anf>:aradıt frıhilive Veka e 1 

• 

ler imar heyetince yap lacaktı~. ·rin isteklilerin aşağıda yuıh te
1
rru-

4 - Eksiltmeye girebilme ı.. ,." ~ ıı ı ~· ıne tes ım 
nat ve ves ı , 0 saat . 
etmi olmal"rı tazD"ld r. 6 ve 17 inci ınaddelerıne uygun 6250 

A - 2490 savılı ' ı\rııınun 1 

liralrk muvakkat tenıİ:'18t. . ~ · vesikalar. . 
B - Kanunun ta>:.ııı ~.ttıgıddesi mucibince eksıltmeye girmeye 
C - Kanunurı 4 ı..ncu. ~ .,,, .... ıı bir mektup. . 

bir an• ' ' ' ., rf • : ı eti fen şefliginden münakasaya gır· 
D - Belediyeler ı'?1ar ey 

nıek n alacaklar· vesıka. . t ona kadar makbuz muka· 

5 - 'l ek'ıf mektu erilece tir. . hh- ı·· 1 
bir e 1 ıısyon re_ sli ne v rf e r n n i e 1 tea ut u o • 

m 
dır. 

Posta ile gön erılece • t r kn ın y na ş bu unm aı Uizım-
\ c n yet 1 u 

Bui 
let 

. 1 at alnıak istiyenlerin D biliye. Y cka -
ı akkında fazla ıu 1 e me erı. 

1-10 ıJ 
(582) 

Iran ~fransit yolu ... efliğind 11 ; A • 

. . a t 1 de hr u n Vıl etı afıa 
12 "' - 937 pa a .. esı gı 0 

1 ı; ksıltme komisyonunda (31328) 
müdurlük odasında t~ nsı~ffo;ı e•nıın v·ıA ti dahi ·nde ve transit 
lıra (44) kuruıı ı- ~elı k .. 1 ~ı ki :da sekiz adet sır.ai imalatın kıs
yolu U2.tıindc. muhtelıf açı 1 a e uzcr ıınin şose inşaatının 
men tebdili ve . nlCil ~~ t 1,; / 

1

3; 1 ıacaktır. 
kapalı zarf us~lıyle e =.' tme mukave'enamesi ve buna müteferri bü

Evrakı keşfıye: Şiar .' 113::·şefliginde görülebilir • 
tün evrak transıt yo u ınş . 

· lt (2350) hra .. .ıır. .. 
Muvakkat temınA tenin 7•5•937 gün ve 3297 sayılı nushasında 
İstekliler resmı gaze Nafıa Vekaletinden al nınış vesikaları 

çılcan talimatnam.eye go~r9e0 maral arttırma ve eksiltme kanununun 
ihtiva etmek şartıyle .<2 )hn~ dairesinde tanzim edecekleri teklif 
32 inci maddesinde.kı sara a artesi ünü .aat 14 ele kadar tran· 
~ektupl~rrnın 12-~ısan-937 paz Jeri~azımd r. (1426) 1-1079 
sıt volu ınc:aat 'komısvonuna verme 

Adliye Vekaletinden: 
·h · · in yaptırılacak 44 parçadan ibaret kü-

l - Vekalet ı tıyacı ıç 1 k alı zarf uauliyle eksiltme-
tüphane, dolap, masa ve sandalya ar ap 
ye konmuştur. _ . d k~l ı 

2 _ Eksiltme 7-4-937 çarşamba gunü saat 14 c Ye 11 et evaz.m 
mildilrlüğil odasında eksiltme komisyo~~ında ~aprlacaktır ~ 

3 _ Eksiltme prtnamesi ve buna mutef. rrı evrak vekalet leva
zmı müdürlüğündedir. İst~k!iler. ~er zaman görüp icap eden tafsi
latı mezki'ır müdürlükten ıstıyebılır. 

4 _ Tahmin edilen bedel 7460 lira olup muvakkat teminat 559 
lira 50 kuruştur. 

s - Eksiltmeye girectklerin teminat mektup veya makbuzla
riyle şartnamede yazılı vesikaları şartname mucıbince ver-meleri 
wundır. 

6 - Teklif mektuplarının eksiltme günü saat 13 çe kadar ko
::zon reisliğiJ?-e makbuz mukabilinde verm ]eri Jiz m gelip poe-
- ~ Pcikıneler kabul edilmu. (690) ı 1196 

İ&taubul C. H. P. 
İlyiinkurul Başkanhğından: 

A) Emınônü halkevi yanında yaptırılacak spor ve konferans sa· 
lonu ve teferruatı binası kapalı 22rf ne eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli (57.914) liradır. . 
B) Proj si (290) kuruş mukabilinde Eminônü Halkevı ba~kan • 

lığın .ı alınabılir. w 

C) Eksiltme 10. Nisan - 1937 cumartesi gainü saat 16 da Cagal -
oğlunda Parti nyönkurul mer .esir.de yap lacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapdı.caktır. 
E) Muvakbt teminat (4.145) lira 70 kuru tur. . 
F) İsteklilerin Belediye heyetinden fenni ehliyet vesıkalan al· 

mış olmaları l§zımclır. 
G) Teklifler 9 - Nisan - 1937 cu~t~ ıfinü saa~ 15 e kadra <:a 

ğalo !unda parti ilvonkurul merkezınde ınşaat komıayoouna vcrı • 

lecektir. hh. d·n bu işi yapabileceğine dair Nafıa .A en heyetin • 
H) Mütea 1 1 

• (l576) ' 1193 
den bir vesika ibraz etmcsı şarttır. -

Belediye lleisliğinden: 
• · er embe giınleri Ankaradan lstanbula 

Cum tesi. pa·artesı ve I'. rn biri Emniyet meydanından ve di
hareket eden Toros eksp~esı ıç na saat 6,30 da iki otobüsün hareket 
geri Lo an meydan ndan ıstasy~ t edece i sayın halka ilan olunur. 
'VC istasyondan aynı yerlere av e ı':.1309 

(764) 

KREM BALSAMIN 
.. k eden yegtne abhl 

her tene tevafu rl tıınilen izale 
Kumral, Sanını. Esmer. ke ve sivilcele kullaa• 

kremlerdir. Cildi M91er, Ç.ıı. ~ahfcllerin takdir ile 
edeı. Yarım asırdanberi kıbar di 
dılrıan aıbht giizeltlk treaıleri r. TAKDiM EDİLİR 

ltREM BALSAMİN 4 ş.EK1LDE be ıcakli 
- için pen ı 

1 - Krem Balsamin yaglı gece c!ib için befU renkl k1l 
2 - Krem balsamin )'i'ğsıs gBn .. ndilJ lçiıı beyaz re~ 
3 - Krem Baluınin acı badem gu l iıı pealle renkli-
4 - Krem Batsamln acı badem gece ç 

fNGtLtz KANZUK ECZANE~~yoflu. fatanbul 

ULUS 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İdare Heyetinden: 

ı _Büyük MiJJet Meclisi otomobilleri için (600) teneke benzin 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konmu~r. 

2- Münakasa 12 - 4 - 1937 pazartesi günü saat 15 de Büyük Mil
let Mecliri İdare Heyeti odaıında yapılacaktır. Bundan bir saat ev· 
vel zarfların tevdii lazımd r. 

3 - Muhammen bedel (2670) liradır. 
4 _Muvakkat teminat (200) liradır. (Banka mektubu olacaktır) 
s - Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlü-

ğünden bedelsiz olarak alınır. (671) 1-1186 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
" 

ı - İda~mizin P~bahçe fabrikasında şartnamesi mucibince 
yaptırılacak "16559'' lira ''71" kuruş keşif bedelli amele yemekha
nesinin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12.4.937 tarihine rastlayan pazartesi gün~ saat 15 
de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki al;m komııyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ''1241.98'' liradır. 
4 - İhale evrakı "83,, kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat Şu

besinden ve Ankara Ba müdürlü~ünden alınabilir. 
5 - İstek'iler ih leden en az 2 giin evel bu gibi işleri muvaff~

kiyetle yaptıkl rına d ir resmi vesaik ile İnhisarlar İnşaat Şubesı
n m· rac t edip e 1li} et vesika.,ı ,Jınalıdır. 

6 - Muh r ı tel:r ktub nu ve ayrıca kanuni ve ehliyet ve i-
k rını ı t te ll4lt akçe ıni ihtiva edecek olan kapal zarf
lar en geç ıh le giınii t m saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım 
komisyonu re slı ,ıne buz muk bilinde verilmiş olmalıdır. 

(16 6) 1-1243 

Aksaray kazası Mefsuh Halk İktısat 
Bankası Tasfiye Heyetinden 
Banka heyeti umumiyesinin 2. ıı. 936 tarihlndeki fevkalade ıçti· 

maında bankanın fesh ve tasfiyesine karar verılmiş ve tasfiye bamış 
oldugundan ticaret kanunun 444 uncu maddesine tevfikan bankada 
alacağı olanların bir sene zarf nda bil aıüracaa iabat etmeleri ilan 
olunur. 1 • 1096 

Erzurum Valiliğinden: 

dir. 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Nümune hastanesinin işi-

2 - K~if bedeli 12700 liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4 - Bu işe aid evrak ~nlardır : 
A-Plan 
B - Umumi şartname 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Keşif ve siJsilei fiat cedveli 
5 - Eksiltme 9·4-937 cuma günü saat 15 de nafia müdürlüğü o

dasında vapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin dokuz yüz elli üç li
ı a muvakkat teminat vermesi ve bundan batka apğıdaki prtları ha
i~ bulunması lazımdır. 

7 - Şimdiye kadar bu işleri yaptığ na dair Nafia vekaletinden 
almış oldugu ehliyet vesikasını ibraz etmesi 

8 - Ticaret odası vesikasını ibraz etınesi 
9 - İşbu evrakı okumak istiyen istekliler Errurum ve İstanbul 

Nafia mücfürlüğünclen okuyabilirler 
10 - Teklif mektubları beşinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Erzurum nafia müdürlüğü odasında teşekkül eden ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Po.ta ile gönderilecek ~cktublar 
teşinci maddede vazıh saatten bir saat eYWline lladar ıelJDJf olmıter 
ve dıt zarflarıa mülıdtr mumu ile iyice lnıpetılm .. " mllllllrl ......... 
veya imsa edi..._. prttır 

Postada vuku bulacak 1teçllanelcr blıal edilme•. (iDi) ı-un 

Nufia V~kaletind~n: 
Kapalı Zarf Usulile Eksil ttne İlanı : 

ı _Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon. tesisatından olan 
535 metre uzunluktaki yolun parke taş kaldırım ınşaatzdır. 

Keşif bedclı (25715) lira (85) kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksıltme şartnanıesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdırhk işleri ıcnel şamamesi, 
D - Fenni şartname 
E - Silaiiei fiat ve kqif hulasa cetveli 

• 

htiyenler bu evrakı (130) kuruş bedel mukabilinde Şose ve köp
rüler reisliğınden alabilirler. 

3 - Eksiltme 12-4-937 tarihinde pazartesi günü saat 11 de Nafıa 
Vekiletinde Şoae ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odam
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1929) liralık muvak
kat teminat vermesi ve Reımi gazetenin 3297 aaydı nüshasında çı -
kan talimatnameye tevfikan aıüteahhıtlik vesikası ibraz etmesi li • 
zımdır. İsteklilerin teklif mektuplarınr üçiıncit maddede yazıh sa
atten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabi -
Jinde vermelen muktazidir. Postada olacak gecıkmeltt kabul edil-
mez. (695) 1-1258 

Balıkesir Nafia ~lüdürlüğünden: 
ı - Eksıltmeye konulan iş: Balıkesir vilayet merkezinde mali

ye dairesi bina inpat:. 
Binanın keşif bedeli 15969 lira 25 kuruş olup berai tetkik ve ta. 

dik Vekilete gônderihniştir. Keşif cetveli üzerinden Vt>kal tçe ya
ılacak tadilat ve tashihata göre tutacak bedel asıl kabul edilec;ektir. 

2 - Bu işe aid .-rıname ve evralı: tunlardır: 
A - Elı:liltmc ~. 
B - Muknele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel tartnameaL 
E - Pennt ve Jnmnt .-nname, 
F - Keşif ve ailıilei fiat cetveli. 
G - Bet adet p&ia. • 
istekliler bu tartname ve evrakı vıliyet Nafıa Dairninden cöre-

bilirler. • • • 
3 _ Eksiltme 15-4-937 tanhme muaacfif pertcmhe günü nat 15 

de Yil&y&t koaağında yapılacaktır: 
4 - Eksiltme kapalı zarf uaulıyle yapılacaktır. 
5 _ JWailtmeye girebiJmck için 1197 lira 70 kurutluk muvakkat 

teminat vermesi, bundan bqb qağlda yuıb vesikayı haiz olup gös
ıermni ilamdır. 

Elmiltmcye &irebilmek için yeniden wdrilettaı .erilmit mütuh· 
bitlik veaikaaı bulwaup lbru etmesi prttır. 

6 _ Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yasılı saatten 
b" uat evveline kadar viliyette te~klı:iil eden ~biltme lııomi.,,onu 
1~ lifine matbuz mukabilinde verılecelrtir. 

reıa ~ile pderileceklerln nihayet 3 üncü maddede yuılı -• 
kadat gelmit olması ve dıt zarfın mıiDdir - ile iJicıs larpatdmıt 

1 ıAomdır. Postada nku bulaca pcilnwler bblal edilmeL 
01111111 (1579) ı.-ım 

tktisad V ekileti 

Türkofisden: 

7 

Soğuk havalı tesis~t 
İzmir'den başlayarak memleketin muhtdif noktalarında taze 

Urum ve mcyva için soğuk hava antrepoları teaia edilecektir. Bu 
antrepolar, iç ve dı• pazarlara sevkedilecek taze üzüm, taze elma, 
taze sebze için kullan lacak ve bir kısmı 50, diger kısmı 150 toıı is
tiap edecek büyüklükte olacaktır. 

Muhtelif sistem ve şekilde tekliflere imk.an vermek için teknik 
enafı fimdilik tesbit etmiyoruz. Vaki tekliflerin içinden en ekono
mik Ye en İfC uygun olanını aeçecegiz. 

Bu antrepolarla istihsal veya istihlak mahalleri arasında iflive
cek vantilatör veya diğer soğuk hava ve tecrit tertibatlı kamyon.ar 
ve antrepolar dahilinde içlerine taze meyva 'konup serbestçe vapur 
veya vagonlara girecek ve bir normal V3"0n dahili hacmine ve tek· 
Jine uygun "Container'' ler de mubayaa olunacaktır. 

"Force Motrice" in taf kömürü veya gaz povr esasını ihtiva et
mer· ..,.,·iraccahaht r. 

Teklif yapmak istiyenlerin en geç 30 Nisan 1937 tarihine kadar 
tekliflerini resim, katalo~. rüçhan sebepleri .ve fiatlariylc birlikte 
bildirmeleri ilan olunur. (723) 1-1264 

1 
Ankara Levazım Aınirli~ri Saımalnıa 

Komisyonu lıanlan 
-~---

Harb okulu 
komutanlığından: 

1 - Bu sene harp okuluna ve asker,i hakim ve muallim 
sınıfına türk talebe kayıt ve kabul olunacakur. 

Kayıd ve kabul şartlan aşağıdadır: 
A - Liselerden olgunluk imtihanı vererek mezwı o

lanlar harp okuluna girebilirler. Bundan bir sene sonra 
müracaat edenler imtihansız, iki veya daha ziyade ıene 
sonra müracaat edenler askeri liselerden birinde olgunluk 
(bakalorya) imtihanına tabi tutulurlar. Lise mezunların -
dan gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere muadil ol
dukları Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş olan ~kalliyet 
ve ecnebi okullarından mezun olan türk talebe askeri lise
lerin birinde olgunluk imtihanı geçirmedikçe ve türk aili • 
ne tam vakıf olmadıkça harp okuluna kabul edilmezler. 

B - Ana vatan dışından okula girmek istiyen türk ta• 
lebenin de askeri liselerden birinde bakalorya imtihanı 
v1.rmcleri, türk diline vakıf ve türk tabiyetinde olmalan 
lazımdır. Olmıyanlar bir sene zarfında türk tabiiyeitne ge
çeceğine dair bir senet verirler. (Bir sene z~m~a tabiyeti• 
ni değiştirmiyenler olursa okul masrafı kendılennden ah· 
narak okuldan çıkarılırlar.) 

C - İstekliler (16) yaşını bitirmiş ve (23) yaşına he • 
nüz girmemiş olmak. 

D- Üniversitede okurken askeri hakim ve muallim ol
mak isteyen talebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin e!1 
yukarı (22) inci sınıfa (23) üçüncü sınıfa (24) yaşlarını bı· 
tirmiş olmaları lazımdır. . .... 

E- Vücudunun tşekkülitı ve srllhatı (tam teş~llu 
heyeti 81Jüıiyece yapılan muayenede) orduda ve her ıklim· 
de faal hizmete müaait bulumnak. 

F - Ahlik ve seciyesi ve ailesiniıı ııiç bir fena hali ve 
fena ıöhretler sahibi olmadığm.a dair v,csaik göstermek. 
(İcabında okul komu~mca muh~ kanatlarla yapı • 
lacak tahkikat neticesi müsbet çdctığı takdirde okula ka • 
bul ve kayıt olunur. Menfi zuhurunda iıe kabul olunmaz. 
Müracaat edenler bu hususta hiçbir hak. talebinde buluna
mazlar.) 

2 - Birinci maddedeki şartlan haiz olanlardan Anka • 
rada bulunanlar her sene mart başından temmuz nihayeti
ne kadar doğrudan doğruya harp okulu komutonlığma, 
Ankara haricinde bulunanlar bulundukları yerlerin en bü
yük askeri komutanına veya askerlik şubesi baş!.=.nlığına 
ikametgah adresiyle yazılı istida ile müracaat ederler. lsti
dalarma aşağıda yazılı kağıd ve vesikalarını bağlarlar. 

A) Nüfus tezkeresi veya musaddak sureti. 
B) Mütehassısı tam bir heyeti sıhhyie tarafından mu .. 

saddak sıhhat ve aşı vesikaları. (Aşı vesikaları olmıyanla
ra askeri hekimlerce aşı yaptınlr.), 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk diploması veya lise Md. 
ce musaddak resmi ve fotografh vesika ile mezun oldugu 
okulun vereceği resmi hüsnühal kağıdı. 

D) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar ni
zamlar ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini na
tık velisinin ve kendisinin birer teahhjjı senedi, saralı. uy. 
ku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalıgı· 
na müptela olmadıklarına dair taliplerin velilerinin te h
hütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biriyle okula ginnezden evvel 
malUl olduğu bilahare anlaşılan talebe okuld~~ çıkanhr, _ve 
o talebe için sarfedilen bütün masraflar velısıne tazının 
ettirilir. 

3 - Ankara haricinden müracaat edenlerden giriş şart
lannı taşıyanların muameleli evrakı askerlik ıubcleril).ce 
yukardaki 2. inci madde sarahatı dairesinde tekemmül et
tirilmİ§ olarak harp okula sevkleri Aı. Ş. den istenir. 

4-Ankara haricinden müracaat edenlerin vakrtsu An. 
karaya gelip beyhude sıkıntıya düşmemeleri için kayıt ve 
kabul tebligatnu bulunduktan yerlerde beklemeleri men 
faatleri iktıasmdandrr. (729) 1-1265 

Nafia Vekiletinden: 
17 Mayıs 1937 parartai günil saat ıs de Ankarada Nafıa Veka

leti Malzeme eksiltme kami11ona odumda (3000) lira muh'"V"en 
bedelli (20) ton lama demiri açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartııane " buna müteferri mter evrak peruu olarak Ankara
da Malzeme Müdürlilfilnden ve Haydarpapda V ekilet Teacllüm 
memurlupı.dlm ftrilecelrtir. 

Muvakkat teminat (225) liradır. 
Kbiltmeye atnceklerin 17 may s 1931 pazartai glnii uat ıs de 

Malzeme elmhme komisyonunda bulunmaları lbımdır. (736) 
l-W9 
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radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. U .. O 

Anliara merkez tapu sicil 
muhafı ılığıııdan: 
Ankaranın Çölkesen mevkiinde vergi kaydına nazaran Mehmet 

Attarbaşr Mehmet yol, Attar başı ile çevrili beş dönüm mikt~rındaki 
tarlanın senetsiz tasarrufata kıyasen şaban zade Hacı İbrahım vere
sesi tarafından tescili istenilmektedir. Mahallinde tahkikat ve ha .. 
ritasr yap lmak üzere S-4-937 _Pazartesi günü. idaremiz.?en .. ~emur 
gönderilecektir. Bu yer üzerınde şahsı hakıki veya hukmunun ta
sarruf veya sair aynr bir hak iddia edenler varsa tahkikat gününde 
memura ve yahut keşif gününden evvel kanuni vesikaları ile ken -
dileri veya mümessili kanunilerinin Ankara Merkez Tapu sicil mu-
haf ızlı ihna bacı vurmaları ilan olunur. (751) 1-1317 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı · 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Diyarbekir Nümune hastanesi pav
yon inşaatıdır. 

Keşif bedeli : 111634.03 liradır. 
2 - Eksiltme 15,4,937 tarihinde perşembe günü saat ıs de Nafıa 

Ve1taleti yanı işleri umum müdiirlüğü eksiltme komisyonu odas·n
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 558 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 6831.70 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az yüz· 
bin liralrk bir iş vapmıt oldu ~unu gösterir müteahhitlik vesikası ib
ra- ctrr.e-5; rnz mdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveıine kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver .. 
meleri mukta7.idir. 

Post::ı-1-ı ol:>Ml· Y.ecikmeler kabul edilmez. (739) 1-1320 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara sabnalma komisyonundan 

1 - Polis mektebi ihtiyacı için aşağıda çe,it ve her çeşite aid 
mikdar yazılı 17 çeşit yemek, çay~ kahve takımı 12.4.937 pazartesi 
günü saat onda açık eksiltme ile satrn al nacaktır. 

2 - Buna aid şartnameler Jandarma Genel Komutanlığındaki 
komisyondan parasız alınabilir. 

3 - 3014 lira fiat tahmin edilen eksiltmeye gireceklerin 226 lira 
40 kuruşluk t eminat ma'{bU7.ları ile belli gün ve saatinde komisyona 
başvurmaları. 

4 - 950 düz ve 350 derin porselen tabak, 100 büyük kayık tabak, 
100 kayık salata tabağı, 100 ekmek tabağı, 100 kamara sürahi, 700 su 
bardağ , 350 kaşık, çatal, biçak, 100 tuzluk, 350 tabaklı, kaşıklı çay 
fincanı kaşığiyle. 200 tabaklr kahve fincanı, 70 tane büyük çatal, 
b•r- '· ı ... .,,._ ı·evçe. (707) 1-1238 

A(lliye \
1 e.kaletinden: 

l - ·ı c. •• y iz mahkemesi binası bodurum katındaki iki odaya 
şartnamede yazılr olduğu üzere 180 metrelik raf aç ık eksiltme su
retiy le el.siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7.4.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
vekalet levazım ıni.i dürlüğü odasında eksiltme komisyonunda yapı
lac:ıktır. 

3 - Rafların tahmin edilen bedeli 971 lira 42 kuruştur. Muvakkat 
teminat 73 liradır. 

İsteklilerin şartnamede yazılı vesikaları ve t eminat mektup ve 
yahut mal.lıuzlariyle birlikte eksiltme günü ve saatinde komisyona 
başvurmaları ve şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak için her 
gün saat 9 dan 17 ye kadar levazım Müdürlüğüne müracaatları ilan 
011'., ır. (691) 1-1197 

i \:iinrii ( T nnı u1i I~I ii f t 1 ltislik h_.n: 
' 

ErzLlfumua yapuacak Atatürk Anıtlı 
Müsabaka şartları : 

1 - Erzurumcla biı Atatürk anıdı yapılacaktır. 
2 - An •d µro jesi ikinci kanun 1937 tarihinden mayıs 1937 50• 

nuna ka•Jar mü..aba kaveı konmuştur. 

.. 3 - Ta ı p l eı bu hususta mufassal malUmat ve vesikaları Kül
tur IJ .ı kanlı ğ r yüksek öğ ı etim genel direktörlüğü ile İstanbul Gü
zel Scı nııtl ıı ~kademıo;;inden alabilirler. 

Şartname: 
l - Erzurumda yaJ, tırılacak Atatürk anrdı Erzurumun milli 

savaştaki clu ı unıunu it&de eder mahiyette olmalıd ır. 
:l - Bu itibarla \aµıl<ıcak anıd yalnız bir portre heykeli değil 

bir alııde olacaktır. ' 
3 - Bu anıd için ıou.ooo yüz bin lira sarfedilccektir. 
4 - Müsabakaya iştirak için en az İstanbul güzel sanatlar a

kademisinı bitirmiş olmak lazımdır. 

.. 5. - 31 ma~ıs ~~zaıte~.i_ gü~ü akşamına kadar maket ve projeler 
Kultur ba kanlıgı yuksek ogretım genel direktörlüğüne teslim edil· 
miş bulunmalıdır. 

6 - Mak etleı en az 1/50 buyüklüğünde olacaktır. 
7 - Pro jeler anıdın nihai şekli hakkında tam bir fikir verecek 

vuzuhda olmalıdır. 

8 - Anıdın Erzurumda çıkan granit nevi taşlardan yapılması 
esas .1~ibariyle şayanı arzu ise de bu cihet heykeltraşların yük .. .:k 
takdırınt' bırakılmıştır. 

9 - Pı oje ve maketler güzel sanatlar akademisinde türk ve ya
bancı sanatk~rlardan tqkil olunacak jüri heyetince tetkik edilerek 
birinciye 1000 bin, ikinciye 500 beş.yüz lira verilecektir. 

10 - Anrdın dikileceği mahallin Niverman haritası ile o mahal· 
de yapılacak binaların fotografları ve Erzurum tatının cinsleri 
Kültür bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlüğünde görülebi-
lir. (2007) 1-190 

ir.:TiHANLAR YAKLAŞIYOR ! ! ! 
Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 

derhal BERLİTZ MEKTEBİN~ kotunuz 

Fransızca, İngili zce, almanca lisanları için hususi ve umumi dersler 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Saylavlar caddesi lSTANBUL: 373, İstiklal Cd. 

1-1914 

1 Aktif 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 

27 Mart 1937 Vaziyeti 

-

Pasif 

1 

ı 
1 
1 

LiRA LiRA 
f-,.------· ----- - - - - -----·------- ---------------

URA UJU 
-~ 

Kasa: 
Altın safi kilogram 21.042,071 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi ki' r - S.054,496 
A: .ına tahvili kabil serbest 
döviz'e: 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirin~ b<lkiveleri 

Hazine tahvilleri: 

29.597 .356,04 
14.360.620,-

886.388,24 

844.557,:!J 

7.109.552,63 

53.538,25 

48.927 .263,11 

44.844.364,28 

844.557,80 

56.090.353,99 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi : 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfika:ı hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte dilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilavetert tedavüle 
vazedilt:n 

15.000.000,-

1.551.182,53 

158. 748.563,-

- 12.774,052,-

145.974.511,-

19.000.000~ 

D:.-ttı lı c~• ., t:vrakı naktive 
karşılığı 158. 7 48.563,-

Reeskont muk:ıbili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liraa! mevduatn 

Döviz teahhüdab: 

16.000.000,- 180.974.511,-

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
!erine te .. fikan ha .. ine tara
fınd?n vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine hl'ltı"lan 
Ticari senedat 

Esham ve tahvil it cüzdanı: 

_ _ 12,774.052c., 

.-
22.248.039,20 

145.974.511,-

22.248.039,20 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacakh 
klirin <;. bakiyeleri 

Muhtelif: 

13.414.284,49 . 

1.247,26 

24.915.543,03 24.916.790,29 . 
97.903.623,15 ı 

A naktiyc:'lin kar,ıJığı es-l 
Deruhte edilen evrakı 

ham vr tah•rilit <itibari 
kıymetle) 37.206.080,47 

B Serbest esham ve tahviHit _ 3·951.
232•09 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvillt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

Satılık Otomobil 
ve Kamyonlar 

3 tane Şevrole kamyonu (bi· 
ri 933 ikisi 929 model) ile bir 
Ford açık tenezzüh otomobili 
ucuz satılacaktır. Görmek ve 
pazarlık için Kavaklrderede al -
man sefareti karş sında Kasap 
Bay Ali'nin bağevine müraca;ıt. 

1-1255 

ANKARA BİRİNCi SULH 
HUKUK HAKİMLtôlNDEN: 

Milli Müdafaa vekili avukat 
Recai tarafından Edirne sanatlar 
mektebi müdürü mütekait binba
şı Hakkı aleyhine açtrğı 40 l:ra 
50 kuruş alacak davasının cari 
muhakemesinde, bulunduğu yer 
anlaı,ılmadığından usulün 337 in· 
ci maddesine tevfikan 20 gün 
müddetle ilanen bir ihbarname 
gönderilmesine karar verilmiş 
olduğundan mahkeme 29.4.937 
perşembe günü saat 9.S ğa b. ra
kılm :ş olduğundan yevmi mcz
kurda rq,ahkemede bizzat hazır 
bulunmadığı takdirde gıyaben 
mahkemesine bakılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1-1324 

Kayıb Kız Çocuğu 
13 yaşında kızım Şükran ka 

yıptır. Bu çocuğu görenler ve 
yerini bilenlerin insaniyet na • 
m na aşağıdaki adrese bildirme
lerini rica ederim. Bu hus~ısta 
zabıtaca da takibat yapılmakta
dır. Kimin evinde bulunursa 
hakkında kanuni muameleye e
vessül edilecektir. 

Adres : Hacı Bayram cadde
sinde Gaziantep sokağında No. 
14 eve. 1-1271 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
tekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 17 No. lu köpek markası za
yi olmuştur. Yenisi alınacağın
dan eskisinin hükmü olmadığı 
ilin olunur. Adnan 

1-1313 

İmtiyaz sahibi ve BaflDU· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

•Umumi ne,riyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

27.711.34 
7 .963.398.37 

Yekun 

41.157.312,56 

7.991.109,71 
4.500.000,-

10.110.142,92 

333.760.391,46 
YekUn 

333.760.391/46 1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskont'J haddi% S 1
/ 1 altın üzerine avans o/041

/ 1 
1 ·-

ZAYİ 
102723 sayılı oturma belgesi

ni kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. 

İngiliz tebaasından Raşid 
1-1325 

Katib Aranıyor 
Avukat yanında çalışmak Ü· 

zere daktilo bilen bir katib ara
nıyor. Ulus ilan memurluğuna 
müracaat. 1-1323 

l(iralık 
Direkli camısı yakınında 

Başkır mahallesinde, havadar, 
her tarafa nazır, müstakil iyi bir 
ev. İçindekilere müracaat. 

1-1254 

Satılık 
BUİK SPOR OTOMOBiLİ 
"2004'' telefondan arayınız. 

1-1311 

Satılık Hane 
Yenişehirde Çarşı yanında 

İnkılab sokağında beş odalı ve 
geniş bahçeli 13 No. hane satılık
tr. İstiyenler içindekilere müra
caat edebilirler. Telefon No. 323J 

1 1224 

1 
Devlet Demiryollan ve Limanlan Umum 

1\lüdiirlüğii Satınalma Komisyonu hanları ----· 
İLAN 

Muhammen bedeli Cif olduğu takdirde 19350 lira yerli olduğu 
takdirde 35.000 lira otan 1000 ton hurda dökme 11-5-1937 salı günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktı r. 

Bu işe girmek istiyenlerin Cif için 1451,25 lira, yerli için 2625 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi 
gazetenin 7-5· 1936 gün ve 3297 No. 1ı nüshasında intişaı- etmit olan 
talimatname dairesinde alınmıt vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbundır. 

Şartnameler paras ız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay• 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(714) 1-1262 

Ankara Belediye 1 
Reisliği harılan ---· İLAN 

1 - Belediyede mevcut 15 a
det bisiklete istekli çıkmadığ.n
dan açık artırması 10 uzatılmı ... 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 180 
lirad ı r. 

3 - Muvakkat teminatı 13.5 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün Yazı iş.l t" ri kale
mine ve isteklilerin de 2 nısan 
93i cuma günü saat 10.5 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(216) 1 1231 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
İdrar yollan hastalıkları 

mütehassısı 

İtfaive mevdanmda ICur .. 
tulu, apartımanmda birinci 
kat. 

Pazardan maada her ~n 
saat 17 den 19 a kadar hasta· 
!arını kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1-447 

Ankaı·a Valiliğinden: 
Sokağı Miktarı 

veya 
Mahallesi Mevkii Cinsi M 2 

Bostani Eğin Arsa 33 

" " " 5 
.. " 16 

Sivas ,, 37 
Bozkurt 
İstiklal 

,, ,, ,, 4 
Balikehriz Harapbağ 5555 

Tulum ta!J Köyü Çayır 6030 
Zir nahiyesi Tarla 3676 
Kilise arkası 

Hisse 
Miktarı 

Tamamı 

•• .. .. .. 
1/ 2 Si 

Tamamı 

.. 

No. Ada 

1 
1 
1 

34 
35 
26 

40 
40 
40 

190 
190 

Par. 

21 
23 
22 
12 
25 

Kıymeti 
L. Kr. 

66 00 
10 00 
48 \)() 

185 00 
20 00 

450 00 
195 36 

18 38 

Muvakkat 
teminat 
L . Kr, 

4 95 
o 75 
3 60 

13 90 
1 50 

33 75 
14 65 
1 38 

Çankaya Evli bağ 7780 20/ 280 sı 76 423 29 31 15 
Yukarıd aevsafı yaz:lı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 7 • Nisan • 937 çarşamba günil .tr 

at 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. ihale bedeli nakten ve peşinen tediye edılr 
cektir. 

İsteklilerin hizalarında gösteri en dipozit makbu: · _:iyle ıözü geçen gün ve saatten evvel Defter· 
darlıkta kurulan komis~ ona müracaatları. (675) 1-1183 

YENi SINEMAl ... ~R HALK 

1 
BU GECE 

Halk Opereti Tarafından Uç büyiik yıldızm eaualas eeeri 

BU GECE 

Bn. Zozo Dalmas'm ittirakile ZAFER YOLU SEVDA OTELi 
Büyük operet 3 perde Frederic March - L ~ 

GÜNDÜZ Wamer Bas.ter • 
14, 16, 18 seanslarında Franaızca aözlü büyiik filaa 

ş A N G H A y 
Programa ila•eten 

Charles Boyer - Loretta Young EKLER JURNAL 


