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Olüdeniz - U rdün 
Toprak bu cehennemde 

tuz terlemektedir 
F ilistin'in 

bütün 
yollan gibi, E
riha yoJu da as
fal ttrr. Araba
mız 110 yapıyor. 
Kudüa'ün 
( +800) rakımın
dan Ölüdenizin 
(-400) rakımı

na iniyoruz. A
rabanın sür'ati, 
kendi kendine 

Suyunu bir bez tutar gibi eli
nize alabilirıiniz. içinde bir 
tek canlı ytı§ayamaz. Yüzme 
bilmenize lüzum yoktur. So
yunun ve yürüyün. Yalnız de
rinizin tuzdan kabuk bağla
maması için çıkınca devamlı 
bir duş altında eyice ovalan
manız lazımdır. 

felaketin yegane 
~idi yaşamakta

dır: Ölüdeniz t 
Suyunu bir bez 

tutar gibi elinize 
alabilirsiniz. İçin
de bir tek canlr 
yaşamaz. Yüzme 
bilmenize lüzum 
yoktur. Soyunun 
ve yürüyün; yal
nız, derinizin tuz
dan bir kabuk bağ
lamaması için, çı

YAZAN: 

bir rüzgar ya
Buıhan Belge 

atmağa muvaffak oluyor. Fakat bu 
üzgi\r, nöbetli insan soluğundan fark
ız. Serin tutacağına, dudakları ku
utuyor, gözleri terletiyor. 

Manzara, Kudüs'ten ayrıldıktan 20 
fakika sonra her türlü yumuşaklığım 
kaybediyor. Ne ağaç kalıyor, ne çi
:nen. Dağların hattı mailinde ko~tu

ğumuz için toprağın arızalığı ile de 
avunamıyoruz. Boz tümseklerin irtifa
sız yarıkları arasından, kah dikine kah 
halkalar çizerek kara asfalt yolun üze
rinden sıcak bir tavanın dibine doğru 
kayıyoruz. 

Yolumuzun üzerinde, kenarda ve a
şağılarda kalan bir vadi var. Bunun iki 
yanı iki silme dıvar. Burada, oniki papaz 
yaşıyor. Tıbkı İsanm Havarileri gibi. 
Biri öldü mü, yerine, iplerle bir yenisi
ni indiriyorlar. Bunlara, gene iplerle, 
iki haftada bir, basit gıdalar sarkıtılı
yor. 

Vadide bu on iki saçı sakalına ka
rışmış hayat düşmanından başka iste
diğiniz kadar ytlan, çiyan, akrep var. 
Ve söylendiğine göre, şimdiye kadar 
bir tarafm diğerinden şikayeti işitilme
miştir. 

Az sonra tabiatin ini bir oyunıı ile, 
şaşırtıcı bir sahne ve dekor değişikliği 
oldu. Taşlık, kayalık kayboldu. Hara
ret derecesi fışkırır gibi yükseldi. San
ki dağ büyüklüğünde acayib ve Jror
kunç bir böcek buralarda yürüyüp de
belenerek ve hortumları ve ayakları ile 
eşelenerek bir takını acayib ve müces
sem resimler çizmişti. 

kınca devamlı bir duş altında iyice ova
larunanız lazımdır. 

Ö lüdenizde bir potas fabrikası 

var. Sionist]erin. Mühendis ve 
amele evlerinin acayib inşa tarzr der
hal dikkatinizi mıhlar. EvJer öyle ya
pılmıştır. ki, güneş bunlara hangi cep
heden hücum etse, öteki cephede koru
nacak, hava tecridli dıvarlar, ayrıca da, 
balkon vardır. Ölüdenizde bir deniz ha
mamı ve bir gazino bulacaksınız. Si
fonlu buz gi.bi içkiler, temiz şezlonglar 
ve masalar ve hizmet yapan hamarat 
Berberiler, size, Ölüdenizin kıyısında, 
ölüm tavasının dibinde oturduğunuzu 

unutturacaklardır. 

Tekniğin zaferi, buralara varıncaya 
kadar, yokluk yerine varlık. sıcak ye
rine serinlik, çiyan yolu yerine asfalt 
cadde koymuştur. Yalnız, mezheb kav
gası ve sionist emperyalizm, Ölüdeni
zin akşam safalarında da tad tuz bırak
maınıştır. Gelenler, gün batın.adan kaç
maktdır. Çünkü Lut gölünden Kudüs 
yakınlarına kadar, gece oldu mu ha
yatları yegane emniyette olanlar, ce
henneme açrlan vadinin kayalarında 

yaşayan sahte Havarilerdir. Gece per
delerini indirdi mi, Ölüdenizi barındı
ran tavanın dibinde, yasa koymak hak
kı, yalnız ölümündür. 

• .. * 
E rihanın az ötesinden akan Şeria 

üzerinde bir köprü var. Bu 
köprünün bu tarafı Filistin, öte tarafı 
Transjordanyadır. Bu köprüden geçtik. 
Türk konsolosunun arabasına köprü-

i ..... ~ ......... ~ . ._._ . ._. ....................... ~ .... ~ 
. E • ı rzurum i 
i Aşkale hattı i 
f takviye edildi f 
! Erzurum • Aşkale arasındaki ! 
! dar hatbn Erzurumdan itibaren f 
! Karabıyık mevkiine kadar olan 46 ! 
! kilometrelik kısmı takviye edile- ! 
! rek bugün yeniden törenle işletme- ! 
! ye açılmıştır. ! 
! Bu münasebetle yapılan törene ! 
! iştirak eden zatlar hususi bir tren- ! 
! le Erzurumdan Karabıyılc'a kadar ! 
ı gitmişler ve tekrar buraya dönmüş- ! 
• lerdir. t • • ~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-J 
lstanbulda 
1 ifo tehlikesi 
Azalıyor 

İstanbul, 10 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunmakta olan Sıhat vekaleti teftiş 
heyeti reisi, Anadolu ajansına şu be
yanatta bulunmuştur: 

"- İstanbulda görülen tifo vakala
rmm seyrinde henüz kati ve mahsus 
değişiklik yoktur. Yakalar artmıyor ve 
fakat vaziyet tevakkuf halindedir· ki 
bu görünüş yakında bir salah hasıl o
lacağını ümid ettirmektedir. Sıhat ve
kaleti mesele ile çok yakın bir surett 
alakadar olmakta ve vaziyeti günü gü
nüne takib etmektedir. Evelce kara-
laştırılan tedbirlerin tatbikine viHiyet 
ve belediyece ebemiyetle devam olunu
yor. Bilhassa aşı tatbikatı büyük bir i
tina ile ilerlemektedir. Hergün vasati 
olarak onbin ila onbeş bin kişi aşılan

maktadır. Herhalde şurası muhakkak -
tır ki tifo hastalığı bugünkü şekli ile 
şehir için ciddi bir tehlike olmaktan 
uzaktır.,, 

Bükreş elçimiz gitti 
Bir haftadanberi göçmen işleri hu

susunda hükümetle temaslarda bulun
mak üzere şehrimizde buluan Bükreş 
elçimiz B. s~ıbhi Tnrıöver dün akşam
ki ekspresle !stanbula hareket etmiş.. 

tir. Elçimiz İstanbulda bir iki gün kal
dıktan sonra Bükreşe hareket edecek.. 
tir. 

nün her iki ucu da selama kalktı. Fa
kat bütün Transjordanyayı gezmek ni
yetinde değildik. Arabamıza hemen bir 
yarımçark yaptırarak ve köprünün iki 
ucundaki muhafızları selimlayarak E
rihaya döndük. 

11-7-1937 ~ 

Muamele vergisi için 
izahname hazırlandı 
~ 

Muamele vergisinden hangi 
müesseseler istisna ediliyor? 

Finans bakanlığı, Kamutayın son toplantılannda kabul etmİf oldu· 
ğu muamele vergisi kanununu deği~tiren kanunun esaslı hükümleriniıı 
tatbik ıuretini gösterir bir izahname hazırlamıştır. lzahnamenin ibti•• 
ettiği esaslar tunlardır: 
MÜ'nhasıran muhitlerindeki çift

çilerin kendi ihtiyaçları için ge
tirdikleri hububatı öğüden, elek
siz, valssiz ve muharrik kuvveti 
on beygiri geçmiyen motorlu de
ğirmenler muamele vergisinden 
istisna edilecektir. 

Bu değirmenlerin tayin ve tefrikine 
dikkat edilecek, bilhassa bu değirmen -
lerin piyasa ihtiyacı için un öğütmeme
lcrine bakılacaktır. Bu değirmenler ti
caret ve piyasa unlarını öğütemiyecek
ler, öğütürlerse bu muafiyetten istifa
de ettirilrniyeceklcrdir. Muharrik kuv
vt-ti on beyğiri geçmiyen tuğla harman
ları, yumurta talaşı ve tomruktan ke
reste yapan fabrikalar, fırınlar ve ek
mek fabrikaları da muamele vergisinden 
muaf olacaktır. 

Ev sanatları, halı imalathaheleri, 
muharrik kuvveti beş beygire kadar o
lan veya muharrik kuvveti olmıyanlar -
dan en az günde on işçi çahştıran küçük 
hirfet miiesseseleri de muamele vergi, 
sinden muaf tutulacaklardır. 

Ev sanatlariyle halı imalathaneleri 
muharrik kuvveti ve amele adedi her 
kaça baliğ olursa olsun muafiyetten is
tifade edeceklerdir. 

Hem muharrik kuvvet, hem işçi kul
lanan sınai müessesede., muafiyetin tat
biki noktasından her iki esas müştere -
ken nazan dikkate alınacak, yani mu -

·k" harrı kuvveti beş beygiri geçmiyen, 
işçi adedi de onu geçmiyen müessese -
ler muafiyetten istifade edeceklerdir. 

Sınai müesseselerin muafiyetten is
tifadeleri için evvela işçi adedleri tesbit 
olunacaktır. Bu tesbit müessesenin bir 
evvelki ayda o müessesenin vaziyeti göz 
önüne alınarak yapılacaktır. 

Kanunda bulunan işçi tabiri iş ka -
nununun birinci maddesinde tarif edi • 
lenlere inhisar ettirilecektir. Gün tabi
ri de iş saatlerinin tazammun ettiği dev
reden ibaret olacaktır. Bu devre hafta
da 48 saatı geçmemek üzere, cumarte
si günleri saat 13 den sonra çalışmasına 

müsaade edilen iş yerlerinde ise 8 saat· 
Iik müddetten ibaret olacaktır. Bu ınüd· 
detlerden fazla çalışmasına müsaade e4 
lecek yerler Ekonomi Bakanlığınca bİl 
nizamname ile tesbit olunacaktır. :eıı 
yerlerde muayyen iş saatlerine ilave o • 
tarak müsaade edilecek saatlar günde 
en çok 3 saati geçmiyeceği gibi bu su· 
retle fazla çalışma saatleriyle çalışıla • 
cak günlerin sayısı da bir yılda doksaO 
iş gününden fazla olmıyacaktır. Bu esas 
dairesinde bir sınai miiessese iki veya 
üç ekip kullanmak suretiyle 24 saat fa• 
sdasız çalışmasına devam ettiği takdir· 
de muafiyet hesabında göz önüne atı· 
nacak gün adedi, müessesenin cumarte· 
si gün1eri çalışmasına müsaade edilen· 
!erden olup olmamasına ve muntazalfl 
çalışma müsaadesi verilen sanayiden 
olup olmamasına göre sekiz, dokuz, orı 
ila on iki saatlık beher devresi bir gürı 
addedilmek suretiyle hesablanacaktır. 

Meşgaİeleri icabı senenin muayyerı 
mevsiminde faaliyette bulunan ve diğer 
mevsimlerde çalışmalannı tatil veya tah 
fif eden müesseseler, esas faaliyet de•· 
resinden sonra muharrik kuvvet ve işçi 
sayısı bakımından muafiyet haddirıe 
girseler dahi bütün sene mükellef tutu· 
laeaklardır. 

Trikotaj, mücevherat, ıtriyat, pt!f• 
tik eşya, madeni karyola, nikelaj ve 
kromaj, suni veya tabii ipek ve ipelc 
mensucat, suni ve tabii çorap, lastik a· 
yakkabr fabrika ve imalathaneleri nıu • 
harrik kuvveti ve işçi adedi ne otursa 
olsun maume1e vergisine tabi tutula • 
caklardır. İzahnamede bunlardan baş • 
ka verginin tahakkuku, verginin tahsili, 
işe başlama, işi bırakma, devir ve vefat 
halleri hakkında etraflı malQmat V'at• 

dır. 

Yeni muamele vergisi k:anununurı 
muvakkat maddesinin tatbik şekli izab• 
namede şöyle tarif olunmaktadır. 

T avanm dibini bulmuştuk. Arala-
rından geçtiğimiz acayib cisim· 

ler, korkunç bir çöküntüden sonra ku
rumağa başlam1' bir denizin dibi idi. 
Jeolojik facia ne kadar büyük olınalı 
idi ki, bu acayib ova deniz seviyesinin 
400 metre altmda kalmıştı 1 Korkunç 
bir böceğin eşinmesinden bahsetmemiz 
hakikate yakındır. Çünkü ancak böyle 
dev cüssesinde bir böcek ölüm istirabı
nı duyarsa, etrafını böyle delile de,ik 
edebilir. Hiç bir jeolojik teşekkül, LQt 
ovasının sathında katıla§lllı madde a
lemi k:adar istirab ifade edemez. El
bette ki, ölen ve efinen, böcek değildir, 
Ölen, sadece, Ltlt ovasının maddesidir. 
Ve bu ölüm, on binlerce yıl sürmüştür. 
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Yeniden iıe başlayan muamele ver· 
giai mükellefleri kanunun netri tarihirı• 
den itibaren bir ay içinde adrcslerlni• 
iştigal mevzulamu, muharrik kuvvet .,e 
amele adedlerini bildireceklerdir. 26 ııa· 
zirana kadar gerek pC§in, gerek veresi• 
ye satışlardan yeni kanun hükmüne gö
re tahsil müddetleri gelmiş olanlar talı· 
sil olunacaktır. Bunlardan peşin sa~ • 
lara müteallik olanlardan yalnız mayii 
937 ayına aid vergiler ve veresiye satış• 
lardan da şubat 937 ayından nisan 937 
ayına kadar olan müddete aid muaınt' 
lelerin vergileri iç.in teminat gösteril -
mediği takdirde tahsili cihetnie gidile -
cektir. 

Toprak, bu cehennemde, tuz terle
metkedir. Beyaz lekeler, bundandır. 

Fakat az sonra, bir tabiat oyunu ile da
ha karşılaşırsınız. Ve buna iklimin de 
eli değer. Birden, hararet azalır. Eriha
nın muz ve portakal bahçeleri görü
nür. Denizden, halbuki, gene 400 met
re aşağıdasınız. Rakımda hiç bir de
ğişiklik olmamıştır. On kilometre öte
si gene hep ayni cehennemdir. Böceğin 
eşinip darmadağınık ettiği yerdir. Fa
kat burada, Erihada, sizi şaşkına çevi
ren bir nebat bolluğu vardır. Havanın 
nefesi, tatlıdır, insana karşı şefkatlidir, 
yaşayabileceğimiz gibi, alıştığımız gi
bidir, Çünkü, Erihanın da 10 kilomet
re ötesi Ürdün - Jordan yani Şeria neh
ridir. Ve Eriha ile Şeria arasında, ha
raret, bir kerre daha düşer. Şerianın 

yani, bir bahar serinliği içindedir. 10 
kilometre ötesi Eriha, 20 kilometre ö
tesi de, cehennem. 

Eriha, şirin bir kasabadır. Bağlık 

ve bahçeliktir Güzel evleri ve bunların 
arasında muntazam ve bakımlı yolları 
vardır. Dünyanın en güzel portakalı 
burada, bu en büyük jeolojik felaket 
sahnesinin bir kenarında yetişmektedir. 
Sonra on onbet kilometre, ötede, büyük 

Gazetelere göz 
gezdirirken 

Bir çok gazeteye birden göz gez
direbilmek bile bir okuma tarzıdır: 
Belki öğrendikleriniz derin olmaz, 
fakat satihta olup bitenleri, mina
reden yere bakar gibi, görür ve s_e
zersiniz. 

Aramızda kalmak ş;utiyle söy
lüyorum: Neyi derinleştirebiliyo

ruz? Derinleştirmek zaman ve im
kan işidir; başka tarzda çalışmağı, 
başka tarzda yaşam.ağı icab eder. 

Sadede gelelim, gazetelerde, ne
dense eskiye rağbet çoktur: Tarihi 
tefrikalara bakrnız. Bir zat, roman 
mevzuu arayan bir muharrire tavsi
ye ediyordu: 

- Tarihi tağyir ederek tefrika 
kara/ayınız; para kazanırsınız. 

Avrupa gazeteleri de ara sıra ta
rihi karıştrrryor, fakat tarihi tefrika 
modası geçen asra aid olduğu için, 
tarihin intibah verici, alaka uyan
dırıcı taraflarını buluyorlar. 

- Cihar harbının ilk üç öksÜzü 
hangileridir? 

Saray Bosnada öldürülen A vus
turya veliahdi Franstıva Ferdinan
dın oğlu dük Max von Hohenberg, 
bir Avrupa gazetesinin bütün bir 
sayfasında bu faciaya dair hatırala
rını naklediyor: " ... Annem vuru
lup yuvarlandığı zaman babam ona: 

-Sophia, ölme, çocuklar için ya
şaman lazım, dedi!' 

Bu, hikayenin beşeri tarafıdır. 
Fakat cihan harbım tacil etmiş 

olan bu hAdiseye benzer vakalar bu-

güa diplomatların faaliyetini tahrik
le 1:alıyor: Karışmazlık işleri, Çin • 
japon anlaşmazlığı, Mançuri hudud 
çarpışmala11 ve saire gibi" .. 

insanlar, yani devletleri idare ~ 
den insanlar, cihan barbrndanbeci 
çok makul olmuşlardır. Modern har
bın ne korkunç bir şey olduğu bilin
seydi belki cihan harbuun da önüne 
geçilirdi. 

Bugün yapılacak şey sağduyu
nun gösterdiği yoldan gitmektir: 
Balkan paktı, şark paktı, yani mil
letlerin biribirini anlayarak, el ele 
vererek, yeni bir maceraya atılma
/arım menedecek enternasyonal em
niyet vesikalan imzalayarak, sullıa 
daha kuvvetle bağlanmaları yolu •.. 

Umumi barışa yardım için hisse
lerine düşen vazifeyi yapmak üze
re. şu anda, Tahranda çalışanları, 
tebrik edelim. - N.B. 

Elektrikli usturanın mucidi 

Amerika ordusu enıekli yarbayla
rından Jacob Schiek'in Nevyork has
tahanesinde öldüğü haber verilmek
tedir. Yarbay, askerliği sıraamda ge
çirdiği bir hastalıktan sonra bir ga. 

natoryomda dinlenirken elektrikle 
İ§Iİyen bir ustura icad ebnişti. 

Daha sonra, emekli çıkan yarbay, 
bu ustura sayesinde büyük bir &ervet 
kazanmı§b. 

Evlenme komedyası 

Amerikada Reno şehri botanmayı 
çok kolaylattıran nizamların hükınet4 
tiği bir yerdir. Bir Amerika gazetesi
nin haber verdiğine göre geçen gün 

bu ıehre gelen baron Dorothy de Si.. 
bert adında bir kadın, mahkemeye 
bat vurar~ bir aene evel varmıı ol
duğu kocumdan batanına hükmü 
almış ve iki sa.at sonra bir genç spor
cu ile evlenerek memleketine dön.. 
mü§tür. 

Bilgimliğinin izahı 

Seyyah - Yirmi senedenberi bu 
tehirde yaşadığm.ızı söylediğiniz hal· 
de, nasıl olur da, buradan istasyona 
giden en kısa yolu bilemezsiniz? 

- Bilemem ..• çünkü ben talui §<>

förüyÜm. 

lngiliz adetleri 

İngiltere lordlar kamarasında yapı
lan bir mü7.akerede eski bir vesika üze
rin2 bir takım münakaşalar cereyan et
miştir. Bu vesikaya göre İngiliz bat ve
kilinin ayni zamanda hazine nazın da 
o1maıı )für.mıdır. 

Gene bu sırada başka bir vesika da
ha ortaya konulmuştur: Bu vesika, Che
qers yazlığını baş vekillere tahsis et
mekte ve hafta tatilini geçirmek üzere 
oraya gittiği takdirde baş vekile 15 İn-
giliz lirası tazminat hakkı tanımaktadır. 

Demek ki, İngiliz bat vekilleri, bu 
vesikaya istinad ederek hafta tatillerini 
Chequersde geçirecek olsalar 10.000 li
ra olan yıllıklarmdan maada 750 in.gi-
Jiz lirası da hafta tatili tazminab alabi
leceklerdir. 

Ç ocuklC11' neden ağlarlar? 

Ana- Neden böyle durmadan ağlı
yorsun oğlum? 

Çocuk - Demin babam odasında, çi
vi mıhlarken çekiçle parmağıma vurdu. 

Ana - Bunda ağlanacak ne var? 
Ben olaam gülerdim. 

Çocuk - Once ben de cüldüm.. 

Bay Nevzad TandoğaJl 
Avrupaya gitmiyecek 
Ankara vali ve belediye reisi S· 

Nevzad Tandoğan'm bugünlerde fstaıt• 
bula ve oradan da Avrupaya gideceği• 
ni bir İstanbul gazetesi yazmıştı. 

Yıllık tatilini geçirmek üzere ts
tanbula gidecek olan Vali ve Belediye 
reisimizin Avrupa seyahatine çıkmıyıı
cağını öğrendik. 

.......... -...................................... ~ 
: : 
: H A V A : : ..................................... _ ....... -.: 

Hava rüzgarlı geçti 
Dün Ankarada hava açrk ve ~git 

1r geçmiştir. Gecenin en düşük mm 18. 
en yüksek ısısı 31 derecedir. Yurdllıı 
doğu ve cenub doğusu mıntakalariyl~ 
Karadenizin şark kıyılan bulutlu, oi· 
ğer yerler açık geçmi~tir. Yurdda ef1 
düşük ısı Kayseri ve Sıvas'ta 11, eıJ 
yüksek ısı da tzmirde 37, Diyarbekİf' 
de 39, Antalyada 41 derece olarak ki)" 

de dilmiştir. 

Denizlide ncaklar arttı 
Denizli, 10 (AA.) - Birkaç giiıt" 

denberi sıcaklar şiddetini arttınnıştrt• 
Hergün hararet derecesi yükselmekte°'. 
dir. Bugün gölgede sıcaklık derece5

' 

38 dir. 
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Filistinde vaktile çıkan kargaşalıklar
dan bir görünüş 

FiLiSTiN RAPORU 

HAKKINDA 

Yahudiler 
Beyannan .. e 
Çıkardılar 

Cenevre, 10 (A.A.) - Filistin yahu
di ıı.jansmın icra komitesi, İngiliz krali
yet komisyonunun raporu hakkında bir 
beyanname neşretmiştir. 

Beyannamede esasa temas edilmiye
ıel~ mandanın tatbiki kabil olmadığı hak
kındaki iddialara itiraz edilmekte ve Fi· 
listindeki zaif idarenin anarşiye sebeb 
olduğu ileri sürülmektedir. Beyanname
de yahudi muhaceretinin tahdidine iti· 
raz edilerek tahdid keyfiyetinin yahu • 
dile re yapılan ve 1922 de neşredilmiş o
lan "beyaz kitab'' ile de teyid edilen 
vaidltre bir tecavüz mahiyetinde oldu
ğu kav<ledilmektedir. 

Lansburi - Musolini 
konuşması 

Roma, 10 (A.A.) - Eski ingiliz işçi 
partisinin lideri Lansburi, Duçe ile üç 
çeyrek saat konuşmuştur. Venedik sa • 
rayından çıkarken Lansburi, Duçe ile 
bilhassa bir dünya konleransı tertib et
mek hususundaki projesi hakkında gö· 
rüştüğünü bildirmiştir. 

Pazartesi günü Duçe ile yeni bir ko
nu!jma yapılacaktır. 

B. Eden Dovil'de 
Londra, 10 (A.A.) - B. ve Bayan 

Eden hafta sonunu geçirmek üzere 
Prenses yatiyle Dovil'e gitmişlerdir. 

Sovyetler Birliğinde 
seçim kanunu 

Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet mer· 
kezi icra komitesi iki gün süren görüş -
tnelerden sonra yeni parlamento seçim 
kanununu ittifakla ve alkışlar arasında 
kabul etmiştir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Paris - Pöti Jurnal gazetesini 
Albay dö Larok satın almıştır 

X Moskova - Dört milyarlık istik
raza ilk beş gün içinde yapılan kayıd • 
tar 3 milyar 664 milyonu bulmuştur. 

X Moskova - Burada bulunmakta 
olan İsveç dış bakanı B. Sandler şerefi. 
ne verilen ziyafette mumaileyh B. Lit
vinof'la samimi nutuklar teati etmiştir. 

X Paris - B. Blum otomobilinden 
inerken mechul bir şahıs, üzerinde "ya
aasın Larok" ibaresi bulunc.n bir kağı • 
da sarılı cam bir bilya atmıştır. Tahki -
kat yapılmaktadır. 

X Paris - Daimi milli müdafaa ko
misyonu harb bakanının reisliğinde top
lanarak sömürgelerin müdafaası ve pet
r~l tevziatı şebekesini gözden geçirmi§
tir. 

X Belgrad - Parlamento nizama 
aykırı hareketler ve suçlar hakkındaki 
kanun projesini kabul etmiştir. -

Çin'de vaziyet gene gerginleşti 
Japonlar Pekin bölgesine iki !~~;,~M:ı.:,A! ~:N~~ 
tren dolusu asker yolladılar 

Pekin tahkim olunuyor 
Çinliler lıer türlü tahrik hareketine 
mukabele etmeyi kararlaştırdılar 

Pekin, 10 (A.A.) - Çin demiryolu makamları, japon ktıaları y~klü 
"ki trenin Tiyençinden geçerek F engtaiye vardıklarını ve F eogtaıden 
~e muhtelif istikametlere müfrezeler hareket ettiğini bildiriyorlar. 100 
kadar japon askeri Pekinin 15 kilometre kadar batı şimalinde bulunan 
Şişingşan yakınında gö~lmüştür. 

Pekinin elektrik fabrıkası bu
rada bulunmaktadır. Bu tren· 
ler aynı zamanda zrıhlı otomobil, 
sahra topu ve mitralyöz naklet
mekte idiler. 

Çinliler tarafında heyecan. 
Pekin, 10 (A.A.) - Dün Vangpıng

den çekilen japon kıtalarınm tekrar 
gelmeye hazırlandıkları hakkındaki şa
yia Doroşef şehrinde büyük bir heye
can uyandırmıştır. 

Tanklar ve sahra topları ile müceh
hez 600 japon askeri Fengtay'dan cenu· 
ba Pekin istikametine doğru hareket 
etmişlerdir. 

Pekin tahkim ediliyor 
Londra, 10 (A.A.) - Pekinden Roy· 

tere bildiriliyor; 

Amelia Erharttan 
hala haber yok 

San Fransisko, 10 (A.A.) - Kolo
rado zırhlısından bildirildiğine göre 
Amelia Erhart'ı aramakta olan tayyare 
ci Lambreht Fönikç adalarmzn cenu
bunda Hu11 adası civarında bir yere in
miştir. tayyareci bu adada 200 kadar 
yerli ve bir kaç avrupah görmüştür. Bun 
lar Lambreht'e malumat vermişlerdir. 

Tayyareci bunların kazazade oldukları
nı zannetmektedir. 

Pekinin bütün stratejik yolları ü
zerinde alelacele siperler kurulmuştur. 
Seyrüsefer yalnız Çin askerleri yüklü 
olan kamyonlara hasredilmiştir. Japon
ların yaklaşmasına engel olmak için de
miryolu birkaç kilometre üzerinde kal
dmlmxştır. Japonlar da Fengtai yala· 
nında aynı tedbirleri almışlardır. 

Fransa-İspanya sınınnda 
kontrol kalkacak 

Sınırı geçerek 
F ransaya sığı
nan ispanyol 
mültecileri 

Şanghay, 10 (A.A.) - Mareşal Çan.. 
ka.yşek Hopei siyasi konseyine her tür. 
lii tahrik hareketlerine mukabele edil
mesini emretmiştir. 

Büyük surun cenubuna 25 bin kişi 
gönderilmesine karar verilmiştir. Bu. 
gün Hopei siyasi konseyi bütün tahri· 
.katlara mukabele edilmesine karar ver
miştir. 

Pekin, 10 (A.A.) - Çin kıtaları öğ
leden sonra Vanping şehriyle Marko
polo köprüsünü işgal etmişlerdir. 

Çin protesto etti 
Nankin, 10 (A.A.) - Dış bakan Ja

pon büyük elçiliğine bir nota vererek 
evvelki gün şifahJ protestosunda bil
dirdiği noktalan teşrih etmiş ve ezcüm
le Lukuşiao hadisesinden çinin mesul 
olmadığını tıeyid edereke tazminat iste. 
mek hakkına malik olduğunu bilidir
miştir. 

Hariciye bakanlığı, hadisenin halli 
için yapılacak müzakerelere iştirak et
mek üzere Pekine deleege gönderecek.. 
tir. 

Çin notasının escuları 
Nankin'den Domei ajansına bildiri

liyor: 

Çin dış bakarıx protestosunda şunla 
rı istemektedir: 

1 - Resmen tarziye ve Lukuşiao ha· 
disesinden mesul olan subayları teczi
yeleri, 

2 - İnsan zayiatı ve maddi zayiat 
için tazminat ve tamirat, 

3 - Bu kabil hadiselerin tekerrür 
etmiıyeceeği hakkında garanti. 

Fransız sosyalistleri 
kongresi açıldı 

Marsilya, 10 (A.A.) -Sosyalist par
tisinin 34 üncü milli kongresi bugün 
Marsilyada toplanacaktır. 

Kongre, 4 gün devam edecektir. 
Kongrede sosyalist partisinin Şotan hü· 
kümetine iştiraki hakkında bir karar 
verilecektir. 

lngiltere kontrol işiyle alakalı olan 
devletler nezdinde anket yaptırıyor 

Paris 10 (A.A.) - Resmen bildirlidiğine göre Fr~nsa hükü~eti 
bu ayın İ3 ünden i~i~aren İspanyol • fransız srnırındakı kontrolu ılga 
etmeye karar vermıştır. 

Paris, 10 (A.Af.) - 13. tem
muzdan itibaren ransız - ıspan
yol aınmndaki kontrolun ilgası 
hakkında Fransa hükümeti tara
fından verilen karar, dün karış· 
mazlık komitesine Korben tara
fından bildirilmittir. 

Bu karardan maksad, fransız sınırı
nın birkaç gündenberi ispanyol - por
tekiz sınırının girdiği vaziyete sok
maktır. Bu sonuncu sınırda Lizbon hü

kümetinin teşebbilsU üzerine ingiliz 
örmenlerinin kontroluna nihayet ve· 

~imiştir. Fcansa hükümetinin kararı
nın bitarafların kontroluna nihayet 
verilmesine inhisar ettiğini tasrih et· 
mek lazımdır. 

Pirene sının geçen ağustos ayında 

tatbik edilıneğe başlanan nizamnameler 

mucibince menınu maddelere karşı ka

palıdır, 

lngiltere karıfmazlık meselesi hak
kında anket Yaptırıyor 

Londra, 10 (A.A.) - Eden Avrupa 

hükümet merkezlerinde bulunan ingi

liz büyük elçilerini karışmazlık komi

tesince İngiltereye tevdi edilen vazife 

hakkında nezdinde bulundukları hükU

metler arasında bir anket yapmağa me

mur etmiştir. 

Eden aynr zamanda Londrada bulu

nan yabancı elçilerin çoğu ile bu husus 

hakkında görüşecektir. 

Söylendiğine göre İspanya liman

larının kontrolu hakkındaki proje suya 

düştüğü takdirde bir deniz kontroluna 

iştirak edip etıniyeceklerini anlamak 

üzere tarafsız devletler nezdinde istim

zaçlar yapılmaktadır. 

Cebhelerde 
Brunete bölgesinde 
hükümetçilerin ;ıeri 

hareketi devam ediyor 
Madrid, 10 (A.A) - resmi tebtiğ: 
Madrid cephesi, kıtalarrmrz Brune. 

te'in cenubunda sağ cenahtan ilerleme
ğe devam etmektedir. 

Villanueva del prodillo bölgesinde 
sol cenahtan düşmanı kuş.atmaktayız. 

Hükümetçilerin bir muvallakiyeti 
Andujar, 10 (A.A.) - Havas bildi· 

riyor: Cumhuriyetçiler şiddetli bir hil· 
cumdan sonra Pozzo Blanco'nun cenup 
bölgesinde Espiel ve Villa Harta köyle
ri arasında müteaddid tepeleri işgal et-
mişlerdir. 

Asilerin resmi tebliği 
Salamanka, 10 (A.A) resmi tebliğ 
Biskaye, Santander. Asturi ve En

dülüs sephelerinde tüfek ateşi teati edil 
miştir. 

Madrid cephesinde Brunete bölge. 
sinde muharebeler devam etmekte ve 
düşman gerilemektedir. 

Kaçeres cephesinde sierra Suarez'i 
işgal ettik ve iki düşman tayyaresi dü
şürdük. 

Püskürtülen hükümetçi hücumu 
Vitoria, 10 (A.A.) - Hlikümetçiler 

Valmaseda civarındaki mevzilerıe kar
şı bir mukabil taarruz yapmışlarsa da 
bu teeşebbüsleri muvaffakiyetsizlikle 
neticeelenen ve büyük zayiat vereı:ıek 
gerilemeğe mecbur kalmışlardır. 

Santander ovasına hakim bulunan 
sırtlar asilerin elindedir. 

• 

C.~.-~.~~Ic~~0 .. 1 
Bir prensip davasının 

neticesi 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, pet. 

rol ve benzin Üzeı·inden resimlerin indi
rilmesi üzerine şirketlerle hükümet ara

sında ortaya çıkmış olan ihtilafın 1ebeb. 
lerini ıöyle hulasa ediyor: tirketleria 
ellerinde bir mikdar gümrüğü eıki tari
fe Üzerinden verilmit mal vardr. Kanaa 
neıri tarihinden muteber olduğu içim. 
timdi mallarını yeni resme göre satnuı
ları istenmektedir. Şirketler bu vaziyet
ten zarar edeceklerini ileri sürüyorı.r. 
Fakat hükümet eskiden birçok def.ı. 
gümrüğe zam yaptığı zaman fİril:etlııır 

az gümrük ödenınit stoklarını yeni fid 
üzerinden satıp munzam karlar elde 
etmişler ve hükümet buna ses çıkarma
mıştı. Kaldı ki tirketlerin istedikleri 
yalnız muvakkat bir zaman için eski fi. 
atla satmak da değildir, onlar evvelce 
zararına sattıklarını iddia ederek şimdi 
fiatları yükseltmek için elbirliği yap

mışlardır. 

"Zarar iddiası haklı olsun olmuıa. 

ortada affedilemiyecek bir hata vardır 

ki, o da şirketlerin timdiye kadar zarar 

ettiklerini hatırlamak, birleşmek ve bir 
fiat inhisarı kurmak için tam Türkiye 
hükümetinin türk ha!kının menafatine 
olarak gümrük resimlerini indirdiği da
kikayı seçmeleriydi. Şirketler bu hare
ketleriyle, İf gördükleri memleketin hü
kümetine ve halkına lüzumsuz yere hür
metsizlikt.? bulunmuşlardır. 

Bu vaziyet karşısında, lktrsad Veka
leti, bu işi bir memJeket meselesi halin
de ele almıştır. Vekalet prensip üzerin
de sonuna kadar ısrar etmiştir. 

Memnuniyetle söylemek lazımdır iri 
tirketler de ilk hatalarında ısrar etme
mişlerdir. Hükümetin halk lehine yap
tığı bir resim tenzilini kendi ara!arında 
bir fiat anlaşmasına vesile yapmanın ft 
tenuzülü yüzde yüz derecede halka ia
ikas ettirmemenin her bakımdan hata 
olduğunu anlamışlar ve ilk adım ol.aralı: 
hükümetin haklı prensipini aynen ka • 
bul etmişlerdir. Üç hafta müddet fiat
lar, resim tenzilini yüzde yüz derecede 
halka inikas ettirmek esa11 üzerinde 
devam edecektir, Bu müddet zarfında 
arattırmalar yapılacak ve fiabn değiı • 
mesine müsbet bir sebeb olup olmadığl 
tetkik edilecektir. 

Demek ki hükümet:İn prensipde ,.. 
rarı ve şirketlerin sarih bir hatada 11nır 
etmemeleri sayesinde çetin bir vaziyet. 

makul bir çare bulmak mümkün olmClf
tur.,, 

tÇ PAZARDAN iSTiFADE 
ÇARELERİ 

AKŞAM'da Necmeddin Sadak_ ikb
aadi kalkınmanın beUi başlı çarelerin • 
den biri İç pazarı geniıletmek olduğaaa 
söyliyerek bunun için memleket bal
kının ihtiyacı olan mahsullerin iıtihsa • 
linin artması ve aynı zamanda memle
kette istihlak seviyelİnin yüktelmelİ 

icab ettiğini kaydettikten sonra eli,... 
ki: 

" Ancak, İç piyaaada alıt verit seft.. 
yesinin yükselmesi için, bir tarafta bal
kın muhtaç ve istekli olduğu efyama 
yapılması ve yetiştirilmesi, öte tarafta 
ıahn almak isteyen mü,teriler bulunma
sı yetmez. istihsal ve istihlak sabalan 
biribirlerine meçhul kaldıkça biç lıir 
netice elde edilemez. Satıcı ile alıcı bin. 
birlerini tanımalıdır. 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki, lkb
sad Vekaleti (Türkofis) bu yolda çolı 

faydalı bir letebbüse önayak oluyor. Tt
caret odaları veya belediyeler, keneli 
daiı·elerindeki mamulat ve mahsulab 
her tarafta ilan edecekler, mütteridea 
• perakende • doğrudan doğruya sipa
riş kabul edeceklerdir. Bu suretle, hem 
memleketin nerelerinde neler olduğu• 
bilecekler, hem de bunları kolayca saba 

alabileceklerdir. Bu basit kolaylığın çok 
mühim ilk neticesi olaark evvela iç pi,... 
sada a.lış veriş seviyesi yükselerek istih
sal artacak, ikinci mühim netice olarak 
mutavassıtlar ortadan kalkacak ve ba
yat ucuzlıyacaktır. 

Ticaret odalarının ve belediyeleri. 
bu meseleyi ehemiyetle gözönüne geti • 
rerek lktısad Vekiletinin tavsiye ettiii 
gibi çalıtmalarıru tavsiye ederiz. Mem
leket iktısadiyab için hayat meselesidir. 

ANKARA BiRASI Besleyici bir içkidir 
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~BLIYOGRAIT A 

Göklerin Kızı 

( Yabancı basında okuduklarımız J Tiftik cemiyetinde 
yapılan seçimle1 

Avrupa karşısında Amerika 
Türkiye Tiftik Cemiyetinin 1937 

senesi için t.oplanan kongresinde umu
mi reisliğe gene eski reis Yozgad me
bueu Sırrı İçöz seçilmiştir. Umumi ve 
merkezi idare heyetleri azalıklarına 

aeçilenler de şunlardır: 

Hava Kurumu Genel Sekreteri ve 
kıymetli 91uharrirlerimizden B. Server 
Ziya Gürevin "Göklerin Kızı .. ismiyle 
bir hikaye yazmış ve bu eser Türkku· 
şu kütübhanesinin altıncı cildini teşkil 
etmek üzere neşredilmiştir. 

Amerikanın 

bitaraf lığından 
çıkan neticeler 

Kongrelerde müzakere edilmiş 
veya imzalanmış olan muhtelif 
bitaraf /ık paktları ile güdülen 
başlıca gaye, mazinin tekerrü-

rüne mani olmaktır. 
YAZAN: 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin umu. 
mt idare heyeti: 

BB. Rasim Sarattar: Ankara sayla
vı, İhsan Pehlıivan1ı: eski Ankara say
lan, Emin Sazak: Eskişehir saylavı, 
Şakir Kınacı: Ankara saylavı, Müşfik 
Ayaşlı Ankara say lavı, Ömer Evci: 
Yozgad saylavı, Ahmed Özdemir: Es.. 
kişehir say lavı, Serdar Duru: eski Kır
şehir say lavı, Remzi Çınar: Sıvas say. 
lavr, Nebi Rıza Yıldırım: Çorum say. 
lavr, AH Rıza Özenç: Çorum say lavı, 
Kemal: Beypazarlı, Rifat Çulha: An
kara tUccarı, Rıza Eke: tiftik tüccarı. 

Bu eser, Suna isimli bir türk kız•· 
nın, içinde ilk havacılık aşkını duy· 
duktan sonra, meslekten bir tayyareci 
oluncaya kadar geçirdiği safhaların bit 
hikyesidir. Bir tayyare yüzbaşrsınııı 

hava maceralarını kendi ağzından din· 
}edikten sonra gözleri önünde yeni bir 
alemin ufukları açılmış ve içinde yeni 
bir hayatın heyecanları çırpmm ş otan 
Suna'nın hikayesini gençlerimize tav• 
siye edelim. Bu güzel kitab, onlıırda 

da, havalara hakim kanadh gençlik he· 
yecanını uyandıracaktır. 

O ünya vaziyetinde, birleşik devletler
le Şarkın iki demokrasisini teşkil 

eden İngiltere ve Fransa arasında te 
essüs etmiş olan karşılıklı anlayışa 

müstenit mükemmel münasebetler ka
dar ehemiyetli olan ve bunun kadar ü
mitlenmek imkanını veren hiç bir şey 
yoktur. 

Tarihin hiç bir devrinde İngiliz 
dilini konuşan ilci büyük devlet ara
sında anlaşma arzusu bugünkü kadar 
bariz olmamıştır. Ve bu netice diplo
m:ısi ve müzakereler yoluyla elde edil
miş değildir, Avrupa ve uzak şark me
selelerinde iki milletin görüşlerindeki 
aynilik sayesinde adeta kendiliğinden 
ve tabii bir şekilde husul bulmuştur. 

Bu ah engin, sulhun faydaları ve 
harbin korkunçlukları hakkında plato
nik hissiyattan ibaret olduğunu iddia 
etmek doğru değildir. Bilakis, bu a
henk, birleşik devletlerde İngiltere ile 
Fransanın rejim ve politikalarının tas
vibi ve Faşist temayüJlere karşı anti
pati şeklinde tezahür etmektedir. 

Denilebilir ki, birl~ devletle
rin bir ucundan öbür ucuna kadar, fa.. 
şizm ve nazizm doktrinlerinden nef

ret duyulmakta, ve parlamento sis.. 

temlerini, kanunlarını, hürriyet ve 

sulhu idame ettirmiye çalışan büyük 

küçük devletlere haklı bir sempati 

beslenmektedir. 

Şurası dikkate değer ki birleşik 

devletlerin Paris sefiri ve İngiliz kıra

lınm taç giyme merasiminde Amerika· 

yı temsil etmiş olan B. Gerard, bir kaç 

hafta içinde, bu hisleri açıkça ifade et

tiler. 22 şubatta B. H. Bulli Pariste şu
nu söyliyordu: 

- Modern medeniyetin büyük an
anesini idame ettiren bu memleketlerin 
vaziyetlerine karşı kayıdsız değiliz. 

"Eski garb medeniyetinin çocukla
rı sıfatiylc, hakikat denilen bir ışeyin 
mcvcud olduğuna inanıyoruz. 1914 har
bma iştirak etmemek için elimizden gele· 
ni yapmış olduğumuzu söylmek bir ha-

kikati ifade etmek olur. Üç sene buna 
muvaffak olduk ve istikbalde patlaya
cak her hangi bir harbe, allah müsaade 
ettiği müddetçe, iştirakten çekinece
ğiz.,. 

"Harbın dıpnda kalacağımızı ümid 

ediyoruz, Fakat her hangi bir milletlıı 

bizi böyle bir harbe sürükleyecek kadar 

ihtiyatsız olabileceğini de tasavvur edi
ıyoruz.,, 

Ve geçen hafta B. Gerard Londra
da dedi ki: 

Tefrika N o. 72 

- silihlı İngiltere dünya yüzünde 
en büyük sulh garantisi olacaktır. Ve 
bu mevzu üzerinde memleketimin na
mına konuşabileceğimi sanıyorum, biz, 
Amerika.da, üç nokta üzerinde müttefi· 
kiz: 1 - harbm aleyhindeyiz: 2 - her 
hangi bir ittifakın aleyhindeyiz; 3 -

Avrupanın karışık işlerine her hangi 
bir müdahalenin aleyhindeyiz. 

'' Fakat biz, ve siz, İngiltere impa
ratorluğu, muahedelerden ve ittifaklar· 
dan daha kuvvetli bir şeyle bağlıyız: 
Karşılıklı bir itimad, karşılıkı bir an
layış, müşterek bir istikrar ve sulh ar· 
zusu ve hususiyle, şu anda, bir yandan 
faşizm. öte yandan komünizmle kuşa
tılmış olan dünyada. üç büyük demok
rasi, İngiltere, Fransa ve birleşik dev· 
!etler yegane liberalizm ve sulh ümidi 
olarak kalmaktadırlar.,, 

Büyük harbden evvel olsun, ondan 
sonra olsun, hiç bir zaman birleşik dev
letler hükümeti, Avrupa işleri hakkında 
görüşlerini bu kadar açıkça ve bu kadar 
katiyetle ifade etmif değildir. 

Bunula beraber, bu dostca beyanat
lardan, birleşik devletlerin Avrupa kav
galarına veya kombinezonlarına karış
mak hususunda her hangi bir emel ta
şıdığına hükmctmeek bir hata olur. Bil
akis birleşik devletlerde büyük kamoy 
cereyanı, yabancı devletlerin işlerine 
ve bir başka dünya harbına karışmama
ya heır zamandan fazla meyillidir. 

H iç bir avrupa devlet adamı, hat
ta memleketi haksız bir tecavü· 

ze kurban olsa da, birleşik devletlerin 
silahlı yardımına güvenecek kadar de
lilik edemez. Hadiseleri olduğu gibi ka
bul etmek lazımdır. 

Her hangi bir Avrupa harbının dı

şında kalmak arzusunu birleşik devlet

lere veren "deniz scrbcstisi., denilen şey 

hakkında amerikan görüşü çok değiş

miştir. 

Birleşik devletleri 1812 de İngilte

re ile ve 1917 de Almanya ile barba sü

rüklemiş olduğu içindir ki, Vaşington 

bu doktrini red etmektedir. 

Kongrelerde müzakere edilmiş veya 
imza edilmiş olan muhtelif bitaraflık 

paktlarının gayesi, mazinin ~ke~ 
rüne mani olmaktır. 

Diğer bir harba sürüklerunekdense, 
birleşik devletlerin, tabalarının, açık 

denizlerden muhariblerden biriyle mü.. 
nakale ve ticaret yapmalarını menet
mesi çok muhtemeldir. 

Şimdi bir nevi bitaraflık ta:ıavvur 

edilmektedir. Bu bitaraflık, ilk bakış-

Vinston Çörçil 
ta tam bir infirad ve tarafsızlık esasına 
istinad eder gibi görünür •• Kabul edi
len bir doktrine göre, hiç bir Amerikan 
vapuru harb eden memleketlere eşya 

taşımıyacaktır. Fakat bu memleketlerin 
gemileri birleşik devletler limanlarına 
baş vurdukları takdirde, peşin para ile 
gayri askeri maddeler almalarına mü
saade edilecektir. 

Böyle\ bir metod, çok sağlam bir 

deniz kuvvetinin büyük faydalarını da.. 

ha iyi ispat eder. Bu sayede, İngiltere 

bir barba girdiği taktirde, birleşik dev

letlerle bir ihtilafa düşmek tehlikesine 

maruz bulurunıyacaktrr. 

Birleşik devletler kendisininkine mü

savi bir donanma inıp edeliden.beri, İn

giltere, hiç bir zaman onun muvafaka

tini almadan bir ablokaya karar verme.. 

miştir. Elimizdeki vasıtalar kıifayet· 

aizdir, ve İngiliz politikası şimdi şu sa

bit dövize inanır: Birleşik devletlerin 

arzusu veya hiç olmazsa muvafakati 

olmadıkça, meşhur abloka silahını kul

lanamayız. 

Onun için, bu muhtelif sebebler do

layısiyle, üç büyük demokrasi arasın.. 

daki görüş birliğinden dolayı kendim.i

zi tebrik etmeliyiz. 

Avrupada bir tek kavga sebebi çı
kabilir. Faşist bir memleketin haksız 
bir tecavüzüne bir başka memleketin 
maruz kalması, eğer böyle bir hal vaki 
olursa, birleşik devletlerin bitaraflığı
na rağmen, tecavüz kurbanlarını fena 
bir mevkie düşürecek bir harekete baş 
vurması tasavvur edilemez. 

Ambalaj maddelerinden 
alman vergiler 

Gümrüklerimiıce muvakkat muaf_ 
hk ve muvakkat kabul usuliy~e yur

dumuza sokulan zarflarla ambalaj mad
deleri etrafında yeni ve ibrcat tacirle

rimizi memnun cdeçek bit uaulün vaz. 
olunması alakalı bakanlıklarca tetkik 
olunmaktadır. Haber aldığımıza göre 
muvakkat kabul ve muvakkat muaflık 
suretiyle yurdumuza sokulan zarflarla 
ambalaj maddeleri hakkında bugün 
tatbik edilen usulün kaldırılması, bu
nun yerine zarflar ve ambalaj maddele_ 
rinin hafif bir resim alınmak suretiy
le kayıdsız ve şartsız yurda sokulması 
mu tasavverdir. 

Umumi idarenin tabii üyeleri şun
lardır: 

BB. Mümtaz: İktısad Vekaleti 
ticaret umum Md., Reşad: İktısad Ve
kaleti sanayi umum Md., Burhan Zih
ni: Türkofis başkanı, Sabri: Ziraat Ve. 
kaleti baytar umum Md., Abidin: ZL 
raat Vekaleti ziraat umum Md., Hamdi: 
Borsa komiseri, Salahattin: Ziraat Ve
kaleti zeootekni şubesi Md., Nazrm: ZL 
raat Vekaleti koyunculuk şubesi müdü
rü, Veli Necdet Ziraat bankası metkez 
ınüdürü, Sadi: İş bankası merkez mü
dürü, Hilmi Bayındırlı: Sümer bank 
merkez müciürü. 

Türkiye Tiftik cemiyetinin merkez 
idare heyeti şunlardır: 

B B. Ali Rıza Özenç: Çorum say la
vı reis vekili, Rasim Sarattar: Ankara 
say lavı reis vekili, Serdar Duru: eski 
Kırşehir saylavı katibi umumr, İhsan 
Pehlivanlı : eski Ankara say lavı: umu
mi muhasebeci, Rifat Çulha: Ankara 
tüccarı aza, Ömer Evci: Yozgad sayla.. 
vı aza, Rıza Eke: tiftik tüccan aza. 

Merkezi idarenin tabii azaları ~un· 
lardır: 

BB. Kemal Yalçın: Vilayet baytar 
müdürü, Hamdi Unat: Vilayet ziraat 
müdürü. 

Bolu'da Atatiirk gününe 
hazrrlık 

Bolu, 10 (A.A.) - 17 temmuz Bo· 
lu 'nun Atatürk gününün 3 ncü yıldönü
müdür. Bu kutsal günün programı dün 
ilbayın reisliğindeki komisyonça tes
bit edildi. Program her yılkinden daha 

Ezgiler Ezgisi 
Mehmed Şükrü Erden, eskiden 

Agniyetül Agani dediğimiz eseri "Ez· 
giler Ezgisi,, namı altında tamamiyle 
öz türkçe olarak dilimize çevirmiş ve 
küçük bir kitab halinde neşretmiştir. 
Çok saf ve temiz hislerin ifadesi olatı 
bu şiirler, öz türkçede daha berrak bir 
mahiyet almıştır. Baskı itibariyle de 
çok mükemmel olan bu küçük kitabı 

okurlarımıza tavsiye ederiz. Tanesi 20 
kuruştur. 

·········································· . . 
: RADYO i . . . . ............................... ·-········ 

Öğle neşriyatı: 12,30-12.50 Muh· 
telif plakla neşriyat 12.50-13.15 plikl• 
türk musikisi ve halk ~arkıları 13.15 
13.30 dahili ve b,arci haberler 

Akşam neşriyat: 18.30-18.35 plak 
neşriyatı 18.35-19.00 çocuklara masal 
(Nevzat) 19.00-19.30 türk musikisi ~ 
halk şarkıları(Karındaş Mahmut ve arlı 
daşlan 19.30-19.45 saat ayarı ve arapç8 
neşriyat 19.45-20.15 türk musikisi 'f/C 

halk şarkıları (Servet Adnan ve arka• 
daşları) 20.15..20.45 Triyo 20.45-21.00 
plakla dans musikisi 21.00-21.15 ajaııt 

haberleri 21.15-22.55 stüdyo salon os· 
kestrası 21.55-22.00 yarınki program 11e 
istiklal marşı. 

zengindir. Bugünün 'erefine vilSyet 
ve mülhakatın bütün sporcuları Bolu• 

nun meşhur mesiresi olan ve yolu ya· 

pılmış bulunan Abant köyünde ve sa· 
hasında spor oyunları yapacaklardıt· 
Oyunlara bütün köylüler davetlidirlef· __.,,. 

Taksi f iatları indirildi 
Belediye Reisliğinden: 
Sayın halkın nazarı dikkatine: 

Benzin fiatlarındaki tenezzül dola
yısile taksi metrelerde tadilat ya
pılıncaya kadar otoıİıobil ücretleri 
bu günden itibaren taksi metreniJI 

• 
gösterdiği miktardan yüzde yiroıJ 
eksik ödenecek tir. 2-3294 

ğun hizmete de aldıracak halde değilim. ralın hiç itimad ve ümidi kalmamıştı. emniyet içinde gülümsiyerek: ıJ 

Şekspirde·n ~~HlkAyeıer . . 
Makbet, şimdi ruhların söylediği imalı 

sözleri düşünerek bayılacak gibi oluyordu. 
Birnam ormanı, Dunçinane'e gelinceye ka
dar korkacağı hiç bir şey yoktu. Halbuki, 
şimdi, orman harekete başlamıştı l 

Şiddetli bir çarpışma başlamıştı. Her ne 
kadar Makbet, kendisine dost gibi görünen, 
hakikatte ise Malkolm ve Makduf tarafdan 
olup onların kazanmasını isti yen taraf dar
lanndan gayet az yardım görüyor idise de 
büyük bir kudret ve cesaretle harbediyor, 
karşısına kim dikilirse onu kesip deviriyor
du. Nihayet Makdufun harb ettiği yere 
geldi. O sırada ruhun kendisine herkesten 
.ziyade Makduf'tan sakınması hakkında 
verdiği öğüdü hatırlayarak oradan uzaklaş
mak istedi. Fakat Makduf bütün harb saf
ları arasında onu aradığı için geri dönmesi
ne müsaade etmedi. Böylece her ikisi ara
sında korkunç bir çarpışmadır, bas.ladL Mak
duf, ona, kansını ve çocuklarım öldürdüğü 
için söylemedik söz bırakmıyordu. Yalnız 
bu ailenin dökülen kanı bile Makbet' e do
kunduğu için, o, çarpışmak istemiyordu. 
Fakat Makduf'un hain, zalim, katil, cehen
nem köpeği, vahşi gibi sıfatları kendisini 
çarpışmağa mecbur etmişti. 

-Öyleyse partiyi kaybettin Makd ' 
dedi, beni yaralamak için kılıcını kolayc' 
havada sallayabilirsin. Ben, bir kadının d'?' 
ğurduğu bir kimse tarafından zarar göreflll" 
yecek büyülü bir hayat taşıyorum. 

Yazanlar: Mary ve Charles lam. .. 
Çeviren: Nurettin ARTA1'! 

MAK BE T 
harekete geçmedikçe kendisine zarar gel
rni yecekti. Böyle şeylerin olacağı yoktu. 

Şatosuna çekildi; buradaki vaziyet, her 
türlü kuşatılmaya göğüs gerebilirdi ve ora
da Malkolm'wı yaklaşmasını beklemeğe 
başladı. 

Orada günün birinde gördüğü manzara
nın tesiriyle eli, ayağı titreyen, yüzünün 
rengi kaçmış bir haberci geldi. Bu haberci, 
tepenin üzerinde durup Birnam ormanını 
gözetlerken oradaki ağaçların harekete 
geçtiklerini görmüştü. 

Makbet bağırdı: 
- Yalancı köle! eğer söylediğin yalan

sa seni şu ağaca asar, açlıktan ölünceye ka
d ar orada bırakınm 'E.ğer ~ ·,ika
ye doğru ise, o zaman bana yapmış o~du-

- Bununla beraber, dedi, gelen haber 
doğru ise silahlanıp dışariye çıkmalıyız. Ne 
burada durmak doğrudur; ne de kaçıp git
mek. Artık güneşten bıkmağa başladım. 
Hayatımın sona ermesini istiyorum. 

Bu ümidsiz sözlerle, artık şatosunun 
yanı başına gelmiş olan kuşatıcıların üzeri
ne atıldı. 

Ormanın yürüdüğü hakkında haberci
nin getirdiği haberin aslı kolayca anlaşıl
mıştı. Muhasara ordusu, Birnam ormanının 
içinden yürürken, mahir bir general olan 
Malkolrn, ordUıSunun sayısını düşmandan 
gizlemek maksadiyle her askerin bir dal 
keserek onu önüne tutarak arkasına gizlen
mesini emretmişti. Bu suretle yürüyen bir 
ordunun ta uzaklardan görünüşü, haberciyi 
ürkütmüştü. Bu suretle ruhun söylediği 
sözler, Makbet,in anladığından büs bütün 
başka bir şekilde gerçekleşmiş ve artık kı· 

Makbet, kendisine zarar verecek bir kim
seyi hiç bir ananın doğurmamış olduğu hak
kındaki sözlerini hatırlamıştı. Büyük bir 

Makduf: dt 
- Öyleyse büyü bozuldu. diye, bağır · 

Senin için istikbali haber veren ruh, sa;: 
zarar verecek kimseyi hiç bir kadının . 
ğurmadığını söylemiş olabilir. Fakat ben: 
anamdan tabii su:ette doğmadığım~, v. i' 
tinden eve! almdıgımı da haber verdı rnı 
di? ~ 

Bu söz üzerine son güvendiği şeyin 
kaybolduğunu gören Makbet titreyerek: bt' 

- Bana bunları söyliyen dilin allah ·g 
tasını versin f diye bağırdı, bundan sonra; 
kimse, sihirbaz cadılarla hilebaz ruhl y 
cinaslı ve iki manalı sözlerine bel bağl~ 
sın. Onların dedikleri, kendi aldıklar~. ii" 
nada yerine geldiği zaman, bizim büturı e' 
midlerimiz alt üst olmuş oluyor. Ben 1 

ninle çarpışmayacağım. 
Makduf acı acı gülerek : 

Devamı var 
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Erzurum'da bayındırlık 
Birçok yeni binaların açılma. 
temelatma törenleri yapıldı 
Kültür işlerine de büyük 
bir ehemmiyet veriliyor 

Euuruıxa, to (A.A:-) - Bu yıl Yi
ltyetimizde infaat faaliyeti büyük bil' 
canlılıkla de .. am etmekttdir. Bu ayın 
altısında ılıca nahiye merkezinde bir hl 
kUmet binasiyle modern bir nahiye mü-

Orünci V,,.,,,,. , 
Mülettiı B. 
r alı•iıt u., 

ctftr • • 
nt c..ınm temel atnnr yapılmıJtır. Ye.. 

kurulan aıbJe kansı tefkilltı ta
mamJanm11m. Halk bu vaziyettıen çok 
memnundur Ye · h '' k'' ~ • nı u umet konagının 
ve kaymakam evinin, beş sınıflı bil ilk 
0.~ıu~ te!MUm ablımştu. Bu temeliltma 
~nde umumi müfettit Tahsin Uzer. 
e k.or komutanı korgeneral Muzaffer 

Ergüder w "81imiz hazır bulunmuşlar
dır. lJmuml müfet+ic:imzle vaı· · b , . -J UDU U 
yenı ınşaat dolayısiyle 1.araretli nutuk-
:. söylemişler ve çok 1lkışlanmıJlar-

Trabzon - Tebriz yolunun üstüne 
rastlıyan bu mühim kaza ve nahiye 
merkale · de L: 

. ~ ıu resmi inşaat yarmm 
mamur ıkı şehrinin nüvesini teşkil ede
cektir. 

U.rnami miiletliflilt W'"IP İsafGOll 
lrazırltkları bitti 

Umumi ıniil'ettişlik. &rup inpatr 
huıdıJ&llın tamamea. bitmi u· B- .. k 
faal" J r. uyu 

ıyettle dınaı eden in.pat baaıdık-
larr ya~ıları~ çabuk biteceğini göstea
mektedır. Dun umuıni milfetti•lik bina
sının temel atma töreni büyük bir bla
balık. huzurunda yapılmıştır. Umumi 
müfettiş Tallsin Uzer çok canlı 'le -.ecü
bi~ ~öylevle illr tqı §Qymu,ıur. Halk.. 
c..ımn temel atma t&ıeni de biitiiıı me.. 
mur. subay ve halkın huzuriyte yapıl
~ıltJ~. Yeni Erz.urum bu kıf yep yeni 
~aalylc meydana çıkmış olacaktu. 
Bınlerce usta ve Nimn h 1 f ı· ·:ırr- umma ı aa ı-
y.etl.eri şehrin hayatında bifyük bir deği-
şıklik yapmıştır. Vilayetin her tarafın
da ye~. yapılar ba!jlamak üzeredir.• Bu 
~ta ~ Tortum ve İ&pirde ka.aa hü
kiimıet binmannm temelleri atılacaktır. 

KülıMr İfleri 
'Erzurum Yillyeti kültür işleri de 

bu yıl tam ıderbeı halindedir. bu haf
ta içinde dumlu aahiye ve hinis kaza 
hcrkezlerindc beşer sınıflı ldek.tf'hlerin 
temelleri atılacaktır. Soaı iki ay içinde 
temeli atılan. ve i.ııp vuiyettine giren 
mcktebleriıı sayıta? 21 i bulmaJtur. Yeni 
yıl Erzurum ilk tcdrisatmın en vrorimH 
lefteai olacalrtrr. 

B. T fllWn U2"n tetkikleTi 
tlmumi müfettif B. Tahala UJICl", 

~-limiz ffatim ltcn tetkikler yapmak 
ıçın Hasankale -..ına gitmişler ye 
kaza merkezinde friiküsıet binasiyte 
feoni mezbahanın temel atma tyrenini 
yapmışlardır. Umu.mi müfcttişimia halık 
la temas etmit Ye bütün işlerle yakın
dan alikadu ohnuf1ar, yapılacak İfleT 
hakkmda canlı bir hitabe ıöylemi§?er-

. dir. Hasnkaledeki ılıcal.-a bu 8Ctle bü
yük raibet vardır. 

Sadabat Paktı 
(Ba!fı ı "'~' !layfada) f muhalif .r..,.... ._ _ _,. 

I'{• ...... vuz - ~:--ve yahud barba .. ·-ı• .. u __ 
devlete --...ı._ l'Q(acaabna hedef olan 

...--.. hareketi. 
.• ,._.. 6 - Yiiluell .,...... iıkiıı11-_. __ 

tııin •• _..___.___,_ -. --.._._ .tiirmi.cii ..... 
deBlftİn ihfil -....&:•~ • 
.. "'VHUJfine ..,.. •Ancık 
uzere old11;;. k . 
de -una anı oldup takdir. 

, lll•aeleyi derhal Mı'll ti C • 
Jtik eer emı-
~ onaeyine arzedecktir. Bu bii-
~~ mzkiar Yiİbek iıt.Mlia iN lıııalde 
luzunılu söreceği tedlııideri iltilta 
etn.ai ... .._ ............ ,,..... • 

Madde 8 - Yu"bek aJôcll rdw 
b" . d- •• 

an, ıier bir aa.lia devlete taarruz 
eder ..:~L--•-

b 
... JJ-- ilD.l&er.&en diier biriw 

u muahede · . yı, mütearnz devlete 
ku-1&.abbu vukuuna lüzum kalmak. 
aızın, ı.-. ed.bilecelstir. 

Madde 7 - Yiiluek .:....:_ne__._ 
M bir" .__naeD 

r • .•ı kendi hududlan içinde, yülı. 
.U ilridlerclen diier bi • · --..;; naın maeaaea 
-1 H••bnı ... ,.jrmeyi • L •• 
tliiw deowl Iİa ve Yaout ba 
ve emn· .:. ...... ldlll'mlla Dİzaa 

I)' ......... eyi istihdaf l 
edeD silahtı çetelerin birtı-ıı l 
•-Lk"Jl • fty& te. p ..- u erın luırulmaama IDaDi _,_: • 
teaı.bided -.yı ı 

...... ; ._ 27 aiutoa 1928 ta.. ı 
ril.li t.arblaa Yaz geçme haldanclaki 
11111 • 1 

anır ••ltede ınaa1"1ı1ee, aralann-
cfa. nıahlyet ve ınentei De olursa ol. J 
-. zuhur edebilecek bütiin ihtilaf. 
ların ı.a& ve lemyeaiain hiç bir za
..._ _..._ Yaaıtalardan bafka 
:a•aluta lelllliaiae çalqa ....... lii.. 

unnmu ... ten tealim etın. 1 
Y.':L--•- ~·-• 1§ O aa 
-..& -aıcller bu h~'e •• t ..:...1 tMrl 1 uamu e.,-u e. 

..... IMa ..... la ~ &ki.dl uu-. . er 

.... --· "7ll eclilecek uaulelre bat .._..caklarm bild" . 1 
Madd 9 1 ırır er. 

b · d e - Bu muahedenin hiç 
.•r ma ... 1'ikMlr Ülidleria her bi

ra tarafında.. M"ll 1 . • .., ı et er Cemiyeti pak. 
b mucıbance deruhte ed~ 1 llouf o an -.e. 

cila ıı... biç. lhr -.tle zarar verecek 
~kilde tefsir edilemez. 

Madde 10 - Fransaca clirt aü. 
ha olarak yaaılmıı Ye birer niiaha11 
alıöd devlellerdea Ur biri tarafmdaıı 
alıWP!f ola ha -bede 1Mt .... 
içia ••ledİllniflir ... müddet lııilin
ce, )'Ükaek iıkidlerden biri tarafmclan 

altı a7 enrel ftir ibharna- • ~ 
tebliğ edihnemiı oldaiu t.U6de, 
7'7'L•cle IMt .... lik ,..m lııir tleve 
1p9 ..... aizami dairetincle yenilen.. 
mit ••••ılileuldir. Akidlilftea lııil'i 
tarafmdan fe.r. t11lu:liırinclılı, _.,, .. 
de, mualledeyi fea-. eluietDit olan 
de-wletler araunda mer'i o lmakta. M
vanı eder. 

Bu muahede yikae• ~ 
ber biri tarafından keadi kanunlan. 
na ~öre t.adilı: etl.Hecek ve &'enel aek
reter vasıtaaiyle Milletler Cemi,.tia. 
de teacil edilecektir. Genel sekreter. 
dea muaJ.ede bakkmtla cemiyetin 
dij.r aauma ela •al\imat TWilmıni 
rica edtlecelıtir. 

Saadat.ad aarayında 8 temm•• 
1937 tarihinde yapdnıqtır. 

T evlilt Ra.tii Araa hareket ef~ 
.. TaJwaa. ıo (A.A.)-TürfdpHa

ncı_ye ~elrili Te.lilr aüttü Araa ve 
maıyetı bu sabah ... t aekizde trenle 
Şab~~a hareket etmiı ve istasyonda 
Hanaye Naaın s..iy, hariciye mü· 
dirleri, Irak, Afgan Hariciye Naa1r. 
lan, Tirtsiye Biiyük El~ilik eı·kinı ve 
diğer birçolı: t•h~tl• .............. 
~laıaııııttır. 

Doğum 
Anadolu Ajanamdaki arbda§ları

mızdan Bay Ekremin c:tBn aqam bir 
kızı olmuftur. Kiçük Betigüle uzun 
ömürler ve mesud bir hayat diler; ar
kadaşımın '" Bayan EJrrcmi Jnrtlarn. 

ULUS 

Sada bat 
Anlaşması 
Konseyi toplandı 

(Ba~r 1 ind uyfada) 

kim olan samimi ve candan anla.,. 
ma bağlarını bozulmaz bir auret
te temhir ettik. 

Dört da.t millet tarafından takib e
dilen bu ülkünün tahaklrulrunun temsil 
etmekle bahtiyar bulunduğum memle
ketin merkezinde vuku bulmuş olma
ıından dıcNayı bilhnaa mesudum. Bu 
hAdiaeden dolayı, 1raıuıı kom§US1l olan 
üç dost deTietin, Tahrana delege he
yetlerini göndermek suretiyle, Majeste 
Şah Pehlevinin arz.usunu tatbikan hil
kümetim tarafından yapıWı tefCbbüac 
kaı-•ı ilk güıılerden beri gösterdikleri 
hüsnü kabulü tebarüz ettirmek istcmif 
olmaları itibariyle bilhassa müftehirim. 

Y apagcldifimiz ve ehemiyeti kim • 
· senin gö.ıünden kaçamıyac.ak olan bu 

eserin burada medhiyesini yapmak be
nim için faydasızdır. Bu, bundan böyle 
çözülmez bağlarla birleşmi11 olan dört 
milletin yalnız batı Asyası barışının mu
hafazası için değil, ayoı z.amanda umu
mi banp vikayesi için bir hizmetleri
dir. Bundan böyle dört memleket mil -
Jetler cemiyeti çerçevesi dairesinde, di
ğer komşulariyle olan dostane müna • 
sebctlerinin muhafazasına kıskanç bir 
surette ihtimam etmekle beraber, kendi
lerini alakadar eden bütün sahalarda fa
al ve sıla bir tepiki meaide buJunacalı-. 
lardır. Bu teşriki mesainin. bu memle • 
ketleri binöirine bağhyan bağların en 
samimi, en candan ve en itimadtı bağlar 
olmak itibariyle daha ziyade verimli o -
Jacağma eminim. 

Am kollelrlerim, başanlan ..ıtleD 
dolayı sizleri tebrik ederken lramn te • 
aia edegeldiğ.imiz doiu manzumesinin 
iyi lıir smette iı}letnm i§ia vaki olacak 
himnetinden dolayı De bılar çok ..... 
nun olduğunu söylemekliğime müsaa • 
denizi rica ederim. 

.Kadehlerimizi, en aamimf arnlarm
dan birw yerine getirdiğimiz devlet re
i&lerimi.zin biiyüklüiiinc. tesia ettiğimiz 
antantın sağlamlığına ve burada temsil 
etmekle bahtiyar laalmıdqumu dıört 

kardeı mil!ctin refahına beniiDle bent • 
bcr kaldmnanızı rica ederim.,, 

Türkiye Hariciye Vekili Doktor Tev
fik Rü!jtÜ Araa. mesud bir surette ba • 
pnlm'ak dört doat memleket arauau 
mnClllll dmt1ak w tepiki ....ı batı. 
nnı kuvvetlendiren ve dünya banpm 
tanin eden tC§ebbtlaten do!ayt İran bü
kümetine gerek kendi ve gerek Afga • 
aiataa w Irak kolleldcri adma tqckkür 
etmiştir. 

Bunu ~ Şaılııillf8hın prdL 
ne içilmi9 ve cl&t nazır araya gidettl; 
eıı em baricly& nazın olmasa lti!>arly
dokter Teftik Riifdi Ataa'm befkanl,. 
ğında dört devlet IDtaotgua -~ 
halinde toplanmJilludır. 

,__ -- JtraloW 
Dkt ..- .. ~lu iılma eL ........ : 
cSaadabad paktını imza etmif olaa 

d&t devletin aaridye nazırlan s tem. 
mu.z 1937 de toplanarak aşağıdaki ka
mn ~ir: 

cPütr ı.ma dmİf olan tfeyletleria 
milttetck meDfaatlerini aliladar eden 
meseleler baklnDda g&iipek ve hare. 
btluini telif etrmk makaadiyk. dört 
deYlet haric:i,C RUırlarından miirekkeb 
bir konsey teŞ)til edilecek: Ye bu ton.. 
ıey senede en a.z bir defa Cenevrede 
ve yahut konsey tarafından tayin edi
lecek diier bir yerde toplanacaktır. 
Komeyill ııapaniliı &ıra ile AfganiL 
tan. Jrak, baa ft Türkiye Hariciye 
Numan tarafından ifa edilecektir. 
Mahaza Tahran°da Sadabad sarayında 

-- edilmit ola Pilktm akdiyle ne
ticelenen miilakereler Majeste Şahin-
ph Pehleri MlUmetinin tefebbüsiyle ya,.._. old•iadua. ku:uıeyia ilk se
ne için baıııkanlığı İran Hariciye Na. 
srrr tarafından deru~te edilecektir. 

Keza, devre bqlcanınuı nezdinde 
bir sekreterlik ihdas edilecek "« bu 
sekreterlik. ...._ tarafından kendi 
1ıe1nuıı.tmm mcmmlan anamdan se
çilecek bir cend sekreter i1e konseyin 
diğer azası tarafından tayin ednecek 
iç tiHıeteıdetl MtileşelrlriJ ol8calmr. 
tm.za: Aru NaciyiilasiJ Samyi Faiz 

Yukardaki protokolun imzasından 

110C1ra L s-yi kon~ bafkanhğı ~ 

Dü.aH glnş müsabablaruıda hy~canJı bit u 

SPOR D~nkügüreş 
musaba kası 

Güreşler çok heyecanlı oldu 
Dün rüreı teıvik müaabakalarmın birinci günü idi. Ankara gücü a

lanında birkaç yüz meraklı önünde müsabakalara tam 15.30 da bat
landı. 56 kiloda Hasan (Demirspol'), Arif (GiiTeaçapol'). ve lhrabim 
(Güveaç ıpor) i tuflıa yeneli. Gene &}'Dl ki!Gcla MUltafa (Anlrua gücü) 
Niyazi (A·nkara gücü) ne tutla p.lib reldi. Niyazi (Anbra cücü), 
Kerim (Ankara aücü) nü sayı hesabiyle yendi. 

ıı kilooa Mehmed (Demirspor) Ya.. •-----y-0-.. -
5
-E-K--z-tn--... -T-

tar {Güvençaper) a Nf1a pliıb ıelQi. A ı~"" 
Aynı kiloda Yakup (Demirspor) ~ 
med (Ankara gftcü) ne tafla yenildi. 
Kebı.ımc4 (Demirspor) Yakup (Demi~ 
mpor) a taşla galib geldi. Aynı kilo
.., AWıalaa (Aallara gidi) Yapı 

~üvençator) • lllfla yeadi. 
56 kiloda Ahmed (Ankara gUcli) 

Sadetti. (Güvenç ıpor) u Sabri (De
mirapor) Huan (Gllvcnıçapor) u yen· 
diler. 

'12 kiloda Ceıtl (Gihmçspor) Hak
Ju Şinasi (Demirapor) u tu,ıa yendt 

71 kiloda Ali (Deminpor) MWıar· 
._(Demi~) a )iM> ta plib •yd
dı. 

rT kiloda Arif (Ankara gücü) raki
bi mindere çılaaadıtından hükmen ıa
lip eayıldı. 

Atuda Necmi (Anbnı gild) Hil· 
•e)'in (Dc:minpor) a sayı hesabi1e ga
lip ayıldL 

llüaabakaa bqtin de -... oı_. 
cakm. 

Jlifeaiai deruhte e.lerô hllekleriae 
teşek .. Ye kabul edilen .ımki ka.. 
rar suretini tıtklif etmiıtir : 

lran hariciye nazırı ekeaelinı B. 
)(. EMyıtullah s fti'nıia h, ..... ı .. 
imla tepıanan. llllu mtanb kome,,ei: 

! - Halea TkJD:pe tagafmdıp ilPl 
edilmekte ve eylill aymda Türkiyede1ı 
iDhiW edecek olan Milletler Cemiyeti 
komeyi uihfına ı.... .-.zet göetc
ril1Mlliae ve- ıı. Mlllffttiğin aııidafaaı.. 
na Ye lranm da balık mikfdetinin -. 
aunda bıa i.zahtm alfabe mrasiyle •
tant izalanna ıeçaaal içiA bü.tibı tedbir 
lerin alınmasına, 

? -tranın namzetliği ile birliktt 
Avrupa ve Aıya memleketi olan Türik. 
yenin faydalı faaliyetine devamına im
kan bahşolmalt Ozcre, Milletler Cemiyeti 
kona.eyin41e kcncliainc yarı dainıt halık 
temini için tekrar aeçilmesini teklife 

- bu teklifin lllidafauma. 
3 - De-ne lıafkanmdmı, Milletler 

Cemiyeti paktı çeerçevesi ve ruhu dai. 
resin41le )'BpılnUf olan ha paktın imza.. 
smGarı cemiyet genel sekreterliğinin 
haberdar edilmesini rica etmeğe, 

4 - Xcu. konsey Nş.kanından, pak
trn imzası müMMbetiylc, kamş.u dev
letlere paktı imza etmiş olan devletle
rin. &eret nriinlericlen ve gerek miişte· 
ken mesud bir surette mevcud olan 
brfıl.lıkı doathık münaaebetlcrinin i
dalrle -.e inkişafı halılnndalri samimi 
arz•hmnm bildirlmniııü rica etmeie 
karu vermı,tir 

tm.za 
SAMIY. FAİZ, ARAS. NACIYOt, 

ASIL 

ENSnTOSONDE 

66 genç 
Mezun oldu 

Yiibek Ziraat Bnatitüsünde Rektör 
Falke, enstittıden bu sene mezun olan 
ı-çlere bir çay ziyafeti verdi. Enstitü· 
nibı tlintünctl yıldıliaümü de bu vesile 
ile kutlanmakta İli. 

Saat 16 da reldar B. Pallrc gençleri 
kabul ederek her birini ayn ayn tebrik 
t:tti. Bundan sonra da kısa bir nutuk ve
rerek, "lde eGüeıı. neticenin iyi olduğu
• ft ~undan ..,-iu memnuniyeti 
anlataralr, Tlrlrfyeniıı her sahada elde 
ettiği muvaffaldyetlerden hayranlıkla 

bahsetti. 
Me&Wı Oılaıı ıenç.lerden biri arkadaı· 

lan ,,.,,.,,.. lm nmka cevab vererek. bü· 
tUn mennlann ~ hayatlannda bü
yiik bir gayretle çalıgacaklanm ...adetti. 

Duadan eoma ea.ıtitünün dahiliye 
müdilrii B. Ali ınemlelrctteki büyük .zi • 
rut iflerial anlatarak. diploım alan 
p~lerin büJUk lıiı feragatle plıpu . 
lan lüzumundan bahsetti. 

Bu &0.UI tirenden sonra. diploma -
lamı alan 66 ıenç - bir ~n 
ziraat Ye gençlik -,..ıannı ~· 
S..t ıg • bdar .Uren çay siyafeti, tam 
bir neıe ve eğlence içinde geçti. 

Ankara yapıcılık 
fJe garatıcılık 
sembolüdür 

(Ba§ı 1. inci sayiıda) 
yonun. 

Kültürel sabada dikkatimi celbe
den en mühim nokta yabancı tesirlerin 
Sok bariz bir surette hakimiyetidir. Ge
rek güzel un.atlar akedcmisinde ıerek
.e diğer sanat ve film muhitlerinde ra• 
geldiğim hava bana bu kanaati verdi. 
Avrupayı ıönderdijiniı sanatUrlar 
gittikleri memleketlerdeki ekollerin 
tesirleri altnıda phfıyorlar. Abdemi
niıdeki yabanc.ı muallUnler de bu gayri 
milli tuirleriıı devanı etmesinde ıüpbe
ıia ki müeuir olmalrtacbr. Halbuki ıan
atltir, kulJandılı tekniğin üniversel ol
masına ratmen eeerinde millt karakte
rini muhafaza etmelidir . 

Biz.deki reuamlarııı. bclçikalı karak
terini kaybetmemif olmaları. resim sa. 
haamdaki originalitemili 'ft ti)bretiini· 
ı:i muhafaza -.e idame ettimıiftir. Tek· 
Diğinizi muhitinize ve benliğinize ra• 
mctmcyi öğrenmelisiniz. 

i ... a Parkı An karanın Biricik EQle n ce Veridir. 



Marmar 
kası ölçül r 
ayar ba m· 
i liğind 
lnhiarlar iduelince ................ 

_..,. lkt..ıd ..Wllli.........., mi••• 
olan 340 l&llltilitnlik ............... .... 
Ja11U1 ı.m mi•ıttıllrca ........ , .... lıımlllıliı_...lli ............. 

14.821 _,.... ...... ,;- 1·11W-

aaddeli .......... aJlan olaa ı. ...................... _...., ...... 
ta••a.,... 



t1 - 7 -1937 

Sümer Bank Umumi 
müdürlüğünden: 

l. - Bankamızın lzmitte yaptıracağı muhammen kefil bedeli 
l94.752.5? (Yüz doksan dört bin yedi yüz elli iki lira 57 kuruş) o
lan Selluloz fabrikası birinci kısım inşaati vahidi fiatla ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulm\lftur. 

2; .- llunak sa evralrı 10 lira mukabilinde Sümerbank İnfUt 
Rrvısınden almabilir. 
d 3·.- Eksiltme 22 temmuz pel'fC!Dbe günü saat 14.30 da Ankara-

a SUmerbank umumi müdürülüğünde yapılacaktır. . 

ı. 4d· - Muvakkat teminat 10.988 (on bin dokuz yüz ıeksen selıız) 
ıra ır. 

• 5· - İsteklierin ihale gününden en az bir hafta evci Sümerbenlr 
~!1şa~t s.e~v~ine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ch-
\Ye.t erını ııbat ve icabeden vesikalarla milli bankalardan birinden 

a ı~ıt 75.000 liralık: bir mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltme
ye gırebilınck iiure birer vesika almaları şarttır. 

6. - Teklif mclrtublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
~ 12 ye ~~r makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank mu-

a 
7 

rat •erv!ıı müdurlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 
har · - Bu ınş;aatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını nıu

aza eder. 

ti 8. - S inci maddede zikredilen vesika meyanına nafıa vekile· 
nce (verlimiş muteahhidlik vesikasının de konması prttır. 

1947) 2--3206 

Kırşehir nafia müdürlü~ndeıı: 
li 

1 
b- E~sil~ere konulan iş : Kırşehirde yapılacak yirmi bir bin 

k ra edel~ keşıflı beş dershaneli ilk okul binasının 13.010 liralık 
ısmının ınşaaı işidir. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukalevcname ' 
~ - Baym.dırhk işleri genel şartnamesi,ı 

- Fen.nı ve hususi ~rtname. 

FE - K~f metraj ve tahlili fiat cetvcllen. 
- Pro1e. 

Xır!chlr ~~sı!~e 256.~37 g~nünde.n 15.7.937 gününe kadar olup 

Yon taraf da aiıni encumcnınde saat on beşte toplanacak komis· 
ın n yapıl cakt r. 

~ = :! ~ t~ kapalı ~rf ~ulirle yapılacaktır. 
Paras 1 ışe aıd e;rrak ıııteklılerı Kırşehir nafia müdiırliı gw ünden 

ız o arak alabılır. 

mu~akk ~ksiltmeye gırebilmek için isteklilerin 975 lira 75 kuruş 
A _: Ttcmınat vermesi ve yazılı vesikaları g&termesi lazımdır. 
B _ B ıca~e~ ?das~nda kayıdlı olduğuna dair vesika. 

7 _ T ku ~fıbı ışlerı yaptığına dair ehliyet vesikası. 
e ı mektubları eksiltm ta "h" ıs 7 9 

de kadar dai i e rı 1 
• • 37 günü uat on dör· 

Bund n s~n:a~.umen~ mak~z .mukabilinde verilmesi liz.ımdır. 
(1876) ı tekhfler hıç hır surette kabul edilmiyecektir. 

2-3086 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlam. 

Sıvas İnhi arlar Başmüdürlü-
ğüııden: • 

J - Sivas inhisarm baş ·· d · 1- - - d . anıda yapılacak n:ıu ur ugu ahılrndeki Hargun tuzla. 
hangarı ve f ~~ evlenyle tuz anhan ve amele ve müşteri 
tur. uın ınpatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş-

23 - B1 unla~ kqif bedeli (17.661) lira 53 kuruştur 
- stekbler prtnamc · 1r • • • 

vas inhisar ar baş m· d'" . · .Prod ıe .~ . ~şıfnamelen her vakit Si-
4 Ek ·1 u urıyetın e gorcbılırler. 

- sı tme temmuzun 19 un • - -vas inhisarlar ba .. - . . cu pazarını gunu saat 15 de Si-s _ M ş mud.~myet ndeki komisyonda açılacaktır. 
6 ı.uvak~t .tcmınat akçası 1325 liradır. 

- tekhlenn bina • d 
teber ehliyet v f • ~R?~tm a mütehassıs olduklarını mu-

e en vesaikını ibraz etmeleri şarttır. (1930) 

2-3198 

Kırkla~eli İskan Müdürl .. !!ünden: 
l - Babaeski k ug 

J680S lira t>C ku azasında 80 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi 
ru, ki ccman ~ş ve 108 _adet köy tipi kerpiç 1941 l lira 92 ku
ruştur. Y un lSS cvın muhammen bedeli 36217 lira sz ku-

2 - Keresteden da biJA-- . . . 
veyahad yalnız • • -~ uuıuuı ınalzemeı ınşaıyeaiyle beraber 
meye Jr,._ı___ lfÇilıgı 15 gün müddetle kapalı zarf aauliyle ebilt

--..~tur. 
3 - 13 temuz 937 1 ...:; ü .:ıı_ • • lacaL...,_ T l'bl • sa r ~ .. n saat 14 uc: ihaleı e9YtliyeJeri yapı-•ur. a ı erın plb -----1 · .. lerini ög·renmcL. . h ft ~~en gormek ve in-t mahal-

• ıçın er gün iaJrin müdürı-··· ..-
kin memurluklarına müracaat.lan. ugune ft kazalarda is· 

4 - İhale giinU talibi · -Lı: • 
lunclarul'-r. enn ogauyd 'ftSiblanıun yanlarında bu-

5 - 2- RyJJ hmm L.11.Ll::.- • 

decek t I"bl · ' rruKU'l'IJlennc ~ eksiltmeye iftintlr e
rın ko a. 

1 crın yukarıda yazılı saatten laakal üç aaat e-nl arfl. 
mııy- -.railmesi v ~ 7 S t · -•-- z lizrmdır. (1844) c ' 0 • emın .. ,•-nu :Y&hrılmıJ ohnmı 

2-3053 

Nafia Vekiletinden: 
l - Eksiltmeye konulan it . K- ükme d 

tı sahasında yapılacak Bel . C "ıı ;ç _n eres ıslahat ameliy• 
Kqif betkJi • (l evı.. e a ve aaghk in vuşutları inşaatı, 
2 _ EbiJ • 30,444) hra (44) kuruştur. 

fıa Vekaletin~ s~93{ı tarihind:: ~a~~~~.esi günü saat 15 de Ha
nu odasında kapalı zarf mul~ lMudurlugu su eksiltme komisyo-

3 - İ11tekliler k .1 usu 1Y e yaprlacaktır. 
dırlık işleri genel' .!r~~~ .şaI"tnamesf i, mubveJe projesi Bayın-
elı • u k ..... wuuııeıı, enni !l:llrt ........ - • . • 1 Ç uruş bedel mukabir de S r- ._........ ve pro1eyı alta lira 
bilirler. ın ular wnwn müdürlüğünden ala-

4 - Eksiltmoye girebilmek i • • . • 
r~ş~uk muvakkat teminat vcrmestn JSteklıle~ 7772 lira 23 ku-
b:.~~ taa~hüd edi~ muyaffakiyetle ~~ir5Ji~~v!ı~~·t:.~fıa ~u i~ 

nna tta fcnnı kabıliyeti olduğuna da' N f V ı su ışlerını 
Dllf mü~aJıJıidlik vesikasm 'b ı~ a ın ekiletincJen alın-

ı t kl"I . r ı rar etmesı 
s e ı erın teklif mekt 1 'k" : 

bir uat evveline l: da up arını ı ıncı maddede yazılı saatten 
bilinde venndc • ı · aıır:ı sular umum müdürlüğüne makbuz muka.. 

(J~~z ır. Postada olan gecikmeler ıkabul edilmez. 

2-3245 

Adana belediye reisliği'"'·nden· 
1 - Şehir yo11arı j • 150 • 

tnı alınması kapalı ıa 1'" _.ooo ad~t Toprakkale parke tafmm ._ 
2 _ K-:~ t •~ r us~ıyle eksıltmeye konulmuttur. 
3 M~9ü u .. rı 14325 lıradır 

- Uvakkat te.m' • 
4 - İhalesi ınatı ~04? lira 50 kuruftur. 

encUmeninde Y:eıı;mukzun 12 ınc.ı pazartesi günü saat ıs de belediye 
S Ş pı aca tır. 

- artname keş"! . 
lUğUndedir tatiy ' 1 

1 
• ve •ır nrakı belediye fen itleri madilr-

6 - Taİibler~ni er ora~a .. görür n ~~bilirler. 
rını belediye rci r ğ~ale gunu ıaat on ikıye kadar teklif mektubla
lin olunur. (1794j 1 ıne vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları ı. 

2-2981 

U1.U! 

Ankara • ceza evı 
müdürlüğünden: 

1 - Ankara ceza evinin 1 haziran 937 tarhiinden 31 mayıs 938 
tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için 21.6.973 tarihinde a· 
çı an kapalı ıad usuliyle münakasasına zuhur eden talihlerin tek
lif eyledikleri fiyat haddı itidalde g5rülmediğindcn mezlı:Uı ekmek 
ayni şerait altmda -n kapalı zarf usuliyle 21 gün müddetle uzabl· 
masma lrarar Yerilmiştir. 

2 - İhale 12 temmuz 937 tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at IS de Ankara cumhuriyet müddeiumumiliğinde toplanan ko
misyonda yapılacaktır. 

3 - htekliler muhammen bedelin % 7,S çuğu olan -2424- lira 
-33- kuru,lulr muvakkat teminat vereceklerdir 

4 - E:'ksDtmeden mütevellit rüsum, tek3lif ve damga resmi ile 
ilan ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlil ücreti ve sair bilcümle 
masarif müteahhide aiddir. 

5 - Teklif mektubları 12 temmuz 937 pazartesi günü saat -14· 
de kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ilı:inci maddede yazılı ko
misyon reisliğine verilecektir. 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlcr mesai 
~aati zarfında Cebecide ceza evi müdürlüğüne müracaatlan ilan 
olunur. (1716) 2-2937 

Ankara \ 7 aliliğintlen 
1 - Mimarkemal okulunun tamiri 1723 lira 44 kuruş olduğu için 

açık eksiltme auretiyle yaptınlacaktır. 
ı - Eksiltme 19.7.937 pazartesi gumi saat 15.5 da vilayet bina

sındaki encümeni daimi salonunda Y• pılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin c:ı01.5 nisbetinde para, tahvil§t veya banka mek
tubunu ibraz edenl er eksiltmeye iştirak ettiril cektir. Bu husus 
hakkında daha etraflı malfrmat almak ve şartnameyi görme kisti· 
yenlerin Ankara kı.i ltür direktörlüğiınc müracaatları (1937) 

2-3178 

P.T.T. levazım müdürlüITTiııd<~ıı 
1 - Yalnız kumaşı idare tanıfından verilmek, diğer malze

mesi müteahhide aid olmak üzere 1800 takım maaa kasket elb ise 
dıkd "rilm:si kapalı zarfla tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6300, muvakkat teminatı 472,50 lira 
olup eks' Itmesi 26 Temmuz 1937 Pazartesi günü saat (15) de 
Ankarada P . T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu Ticaret odası -.esikasmdan ba ka müteahhidlik ehliyet ve
s"k sını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
( 14) c kadar mezkur komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4 - Şartnameler. Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
tstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Ayniyat şube müdürlü unden 
para.sız verilir. (1953) 2-3246 

Ankara valiliğinden: 
1 - Yenihayat okulunun tamiri 1747 lira 66 kunıı olduğu için 

işbu tamirat açılr eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.S da viHiyet bi

nasındaki e°'ümeni d"imi salonunda yapılacak ve şart
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iş· 
tirak ettirilecektir. Bu husus hak ·mda daha etraflı malumat al
mak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara kültür direktörlü-
ğüne müracaatları_ (1934) 2--3221 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 
Muhammen P. Teminatı 

Kilo G. Cinai K. S. L. K. 
80300 00 Yulaf 4 00 241 00 
87600 00 Yem otu 2 50 164 25 
58400 00 Yataklık ot 2 00 87 60 

282 00 Kaya tuzu 7 SO 1 60 

İhale günü 
26.7.937 pazar -
tni günü saat 
16 da 

Mudüriyetimi.z süvari hayvanlarının ihtiyacı olan yukarıda 
cins. mikdarları ya.zıh yulaf. yem otu, yataklık ot n kaya tuzu 
gösterilen gün ve saatte açık ekıiltme ile alınacaktır. Şartnamesi 
emn'yet müdürlütünde olup i&tekli1erin yukarıda mikdarları ya.. 
zıh muvakkat temınata aid makbuz veya banb mektublan ile 
birlikte müdürivctte toplanan komisyona gelmeleri 

_________ <ı_99~7~) __________________________ 2._3_26_0 __ __ 

Çorum Vilayetinden 
Alaca kazasına bağlı Snlude~ köyünde tip 4 plan 104 daire

sinde 13 tek tip 6 • plan 106 • dairesinde S çift ki uman 25 kargir 
eYin knatesi hariç olmak tizere diğer malzemeye 15 gün müd
detle açılr eksiltmeye konu_ımuşt~. Beher tek evin bedeli 213 lira 
28 lnınq ~e çift evin bcdeh 365 hra 24 kuruı olup taliplerin tutar 
bedeli olan 4598 lira 84 kuruşun )'Ü&de 7,50 maliyeye teslim eyle
mdui (1983) 2 - 3253 

Ankara vali~öinden: 
ı - laönü okulunun tamiri 1598 lira 86 lr.uruttan ibaret olduğu 

için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet bi

nasındaki encümeni daimf salonunda yapılacak ve şart
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbctindc 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye i'
tirak ettirilecektir. Bu hus~ .hakkında daha etraflı malCtmat al
malr ve prtnarneyi görmek ııtıyenlerin Ankara kültür direktörlü· 
ğüne müracaatları. (1932) 2-3220 

İnhisarlar umum müdürlüğünden: 
l _ Şartname: keşif name ve pllnları mucibince Enurumda 

yapılacak 59914: 74 lira muhammen bedelli bat müdürlük binası 
inşaatı pazarlıkla eksiltmeye .k?nulmu§otur. 

2 - Pazarlık 14.7.937 t~rıhıne rastlayan çarşamba günü saat 14 
de fstanbulda kabataşta inhısarlar levazım ve mubayaat şübe müdür
lüğü binasında müteşekkil ahm komisyonunda yapr1acalrtrr. 

3 _ Şartname ve sair evrak 3~~ kuruı mukabilinde lstanbulda 
inhisarlar işaat şübesinden at!nabılır. 

4 _ Muvakkat temınat mıkda_rı 4246 lindır. 
s _ Talihlerin nafia vekaletinden verili.mş mütcahhidlilr ve .. 

ailaaını balı bulunmaları ve mimu ve mühendis değillene bu sı
nıftan bir meslek adamının iştirakini temin etmit olmaları lazım.. 
dır. (3969) 2--3189 

Ankara VaJiliğinden 
l - Onuncuyrl yatı okulunun tamiri 871 lira 70 kW'Uf olduğu 

için açık ekıiltme suretiyle yapılacaktır. 
:ı - Bbıltme 19.7.937 pazartesi günü saat lS.5 da vilayet bina

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve ,artnamede yazı
lı muhammen bedelin %7.S ~İlbetinde para, talıvilit veya banka 
mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iftiıak cttirilccektiı'. B.a hu· 
aua hakkında daha etraflı maltmat almak ve tartnameyi aörmek 
latiyaılerin Ankara kültür dinkt&tqau milıacaatlarL (lill) 

3-3176 

7 

!. UllllllUlllllllnlBHhHlftlllllDllHIHllllllllllllllllUIHlllllllllll l lll l l l llll llll l lı e 
~ SUMER BANK i - -- -- -- -- Umumi Müdürlüğünden ~ 
- -- -= 1 - Bankamızın Konya Ereğliainde yaptıracağı muham- E: 
_ men keşif bedeli (elli sekiz bin yüz otuz iki lira yinni kuruş) ~ = S8132,20 lira olan usta evleri inşaatı toptan götürü olarak ve =: 
E5 kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. S = 2 - Münakasa evrakı (3) lira mukabilinde Sümer Bank = - --= inşaat servisinden alınabilir.=-===--

3 - Eksiltme 26 temmuz pazartesi gilnı.i saat lS.30 da An-
karada Sümer bank umumi müdürlüğı.inde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4157 (dört bin yüz elli yedi) lira-
- d -= ır. S 
3 5 - hteklilerin ihale gününden en az bir hafta evci Sü· 3 
3 mer bank inşaat servisine gelerek bu kabfl inşaatı yapabile- 5 
- cek fenni ehliyetlerini isbat ve İcab eden vesika'arla milli ==-

bankalardan birinden alınmış 30000 liralık mali itibar mektu
bunu ibraz ile eksiJtmcye girebilmek üzere birer vesika alma- = = lan prttır. = 

6 - Teklif mektublarrnı havi zarflar kapalı olarak ihale 
günü saat 14.30 a kadar makbuz mukabil inde Ankarada Sil- -= mer Bank muhaberat servisi müdurJuğunc·tes im edilmiş ol· -

- malıdır. _ 

- 7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hak- _ 
_ kını muhafaza eder. -

8 - (S) inci maddede zikredilen vesikalar meyanına Na
- fıa vekfiletince verilmiş muteahhitlik vesıkas ının da konul-= ması şarttır. (1966) 2-3248 = - -
i 111111111111111111111111111111111111111111mı 111111111111111111111111111mmı11111111i1111111 = 

Ankara inlıi arlar 
Başmüdiirlü~ndtı.n: 

Baş müdürlüğümı.iz dahilinde Ali baba tuzlası anbar zeminine 
grobeton yapılmasına ve sıva badana gibi ufak tefek tamirata aid · 
iflerin 1207 lira 25 kuruşluk keşif verakası iızerinden aleni pazar
lıkla iha esi yapılaeagrndan taliblerin 21.7.937 tarihinde saat 16 da 
90 lira 53 kuruş ilk teminat paralariyle birlikte komisyonumuza 
müracaatları ilan olunur. (1946) 2-3208 

Ankara Valilii!inden: 
Keşif bedeli 2500 lira olmak üzere Şereflikoçhisar kazası mer· 

kezinde bir dispanser binası yaptırılacaktır. 19-7-1937 pazartesi 
günü saat IS buçukta pazarlıkla ihalesi yapılacağından isteklilerin 
vilayet daimi encümenine r.elmeleri ve keşif ve planları görmek 
için viliyet Sıhhat Müdürlüğüne müracaatları. (1809) 2-3011 

Zonguldak valiliğinden: 
Bartın - Safranbolu yolunun o+ooo • 18 000 kilometreleri ara· 

sında yapılacak 42799 lira 07 kurş keşif bedelli şose esaslı tamiratı 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 12.7.937 
pazartesi saat on bc~e Zonguldakta vilayet daimi encümeninde ya· 
pdacaktır. Eksiltme şartnamesi ve müteferri diğer evrak: iki yüz 
on dört kuruı mukabilinde Zonguldak nafia müdürlüğünden ah· 
nacaktır. 

Muvakkat teminat üç bin iki yüz on liradır. Eksiltmeye giı:nek 
istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nUshasında çıkan talımat 
nameye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet 
vesikasiyle ticaret odasından 937 yılmda alınmıf vesika ve mu. 
vakkat teminatlariyle birlikte teklif mektublarını yukarda yazılı 
günde ihale saatından bir aut evveline kadar viliyet daimi encü· 
meni reisliğine vermeleri ilan olunur. (1795) 2-2982 

Ankara valiliğinden: 
l - İltekin okulunun tamiri 1268 lira 54 kuruş olduğu için a

çık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Ekıiltme 22..7.937 pertcmbe günü saat 15.S da vilayet bi· 

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve fart
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 
para. tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iş
tirak ettirilecektir. Bu huıus hakkında daha etraflı malılmat al
mak istiyenler kültür direkötrlüğüne milracaatları (1936) 

• 2-3222 

El" . 
azız iskan direktörlüğünden: 

EUiziz merkezinde bir numaralı şehir planına göre yapılacak 74 
adet kerpiç göçmen evi ile, Karakoçan kua merkezi tepe k~y~n
den altı numaralı tipe göre l7 çift nin intutı 21.7.937 tarıhıne 
müaadif çarpmba günü saat 15 de kapalı sarf usullyle ayrı. ayrı 
münakasaları Ellziz i9kln müdürltiğü dairesinde ekailtmesı ya
pılacaktır. 

1 - İnşa edilecek evler için tiizumu o1an lrcrcate. tBtt kerpiç 
ft air bütün malzeme ile kapı, pencere ve teferruatı itçilikleriyle 
beraber müteahhide aid olmak üzere inpıt anahtar tealimi ıure· 
tiyle yaetırılacaktır. 

2 - istekliler menud inpat ke,lf defterindeki kıymetlere gö
re .,;, 7.5 nisbctinde teminat parası yatırmaya mecburdurlar. 

3 - Bu hususta mevcud fenni idar! prtnameJcr ile planları is· 
tekliler tarafından parasız olarak Elaziz iskan daireıinde görebi
lirler. 

4 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için kanuni tarifata 
göre tanzim edilmiş ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek zarfların vürudlarındııki taahhür
dcn dolayı YUku bulacak itirazlar nazarı itibare alınmaz. 

6 - Talihlerin yukarıda yazıh şerait dahilinde ve muayyen gün 
ft saatte Elbiz iskan müdürlüğü dairesine müracaatları ilin olunur. 

(3965) 2-3230 

Ankara Valiliğinden: 
l - İamet İnnöna okulunun tamiri 1620 lira 12 kuruş olduğu 

için işbu tamirat açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat lS.5 da viJlyet bina

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve fartnamede yazılı 
muhammen bedelin %7.5 niıbetinde para, tahvilit veya banka mek· 
tubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus 
hakkında daha etraflı malQmat almak ve prtnameyi görme kisti· 
yenlerin Ankara kültür direktörlüğı.ine müracaatlarL ( 1935) 

2-3177 

Bolu Nafia Müdürlüğünden : 
Bolu nafıuı ihtiyacı için çelik cinsinden 1000 kazma 1000 ku· 

rek 300 çekiç 40 varyoz satın alınmak üzere 1803 lira 50 k"tuf aıu
Jı.annen bedel ile 20.7.937 tarihinin sah glinü uat ıs de ilolu dai· 
mi encümeninde ihale1i yapılmak üzere-20 gün müddetle açık ek
ailtmcyc konulmqtur. 

Muvakkat teminatı 13S lira 26 kuruştur. 
......... ,ı ~lr iatiyenler Bolu, Anbn, !ıtanbul nafıa 

müdürlüklerine müracaat eylemeleri ilin olunur. (3917) 2-3212 
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Halil Naci No: 111 

Anafarta,cır MıhcıoğlU 
Diplomali radyo mütehassısımız 

taı·af ından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 

Orman Çiftliği 
Sütü ile beslenen Çiftlik 

çocuklar böyle olur. 
o .. maa Çiftliği Mağazala .. ı 

Anl{ara Elel{tril{ Türl{ 
Anonim Sirketinden 

' Dikkat 
Şebekede yapılacak tadilat yüzünden .11.7.1937 

pazar günü, saat 6 dan 12 ye kadar Cebecı kablosu
na elektrik cereyanı verilmiyecektir. Bu saatlerde: 

1.) Otobüs garajı 
2.) Sıhyie laboratuvarları 
3.) Cebeci çevresi 
4.) Öncebeci çevresi 
5.) Harita dairesi 
6.) Mamak gaz fabrikası ve 
7.) Mamak köyü 

hatlarında cereyan kesileceği ilan olunur. 2-3261 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlık usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş dördüncü umumi müfettişlik bölge
sinde Tunceli vilayeti içinde Ovacxk plur kazasında yaprlacak on 
çift subay dairesi inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 44.000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei turabiye ve şosa ve kargir inşaata dair fenni şart-

name, 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif silsiyei fiat metraj cetveli, 
G - Proje,. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 lira bedel mukabilinde 

Elazizde Tunceli nafia müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Pazarlık 16.7.937 cuma günü saat 16 ya kadar Elazizde 

Tunceli nafia müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltr..ıeye girebilmek için isteklinin 3300 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. Nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik eh
liyet vesikası, 

6 - Teklifler yukarıda 3üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Tunceli nafia müdürlüğünı:Ie eksiltme komisyo
nu reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 2-3287 

Elektrik Sirketinden 
-» 

Y eniş~hir Kavaklıdere Çankaya ana 
kablosunda yapılacak tadilat dolayısile 
13 temmuz 937 salı günü sabah saat ye
diden akşanı saat on dokuza k a d a r 
şehrin bu kısmına, Bakanlıklara ve Har-
biye mektebine ceryan verilmiyeceği 
ilan olunur. Yalnız Sıhiye Vekaleti ile 
Başvekalet matbaasına yukarıdaki sa
atlarda ceryan verilecektir. 2-3262 

Yozgat İskan Direktörlüğünden ı 
Yozgat merkezine 101 numaralı şehir tipi planına göre yapıla

cak 53 kargir ve Sorgun kazasında 103 numaralı tipe göre yapıla· 
cak 36 ve 106 tipe göre yapıbcak 62 çift ev 2890 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununa tevfikan 1.7.1937 gününden itibaren 20 gün 
müddetle aşağıdaki şartlar dairesinde ve 20.7.1937 sah günü saat 
16 da ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste ile taş tuğla ve sair bil
cümle malzemesi ve işçilikleri müteahhide aid olacak ve anahtar 
teslimi suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İşbu inşaat ihale günü kapalı zarfla toptan müteahhide i
hale edileceği gibi perakende suretiyle ve aleni eksiltme ile de 
her köy ayrı ayn ihale edilecektir. · 

3 - Talipler keşifnamede yazılı mikdar üzerinden yüzde 7,5 
muvakkat teminat verecektir. 

4 - Talipler tarafından ehliyeti fenniye vesikası veya bu in
şaatı yapabileceğine dair keza nafıa direktörlüğünden alınacak 
vesika ve sair verakını teklif mektubu ve teminatiyle birlikte ko
misyona tevdie mecburdur. 

5 - Yapdacak evlerin tarzı inşasına aid fenni ve hususi şartna
meleri keşifnameyi planları görmek istiyenlerin bulundukları ma
haller iskan direktörlüklerine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 
de mukarrer gün ve saatte Yozgad iskan direktörlüğünde müte
şekkil eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(3919) 2-3216 

Betonarme Büyük Köprü İnşaatı: 

Nafia V el{filetinden: 
1 :--- Eksi~~me:ye konulan iş : Erzurum vilayeti dahilinde ve 

Transıt yolu uzerınde Betonarme Horasan köprüsü inşaatıdır. 
Keşif bedeli (151 500) liradır. 

2 - Eksiltme 27.7.1937 tarihine müsadif salı günü saat 
(16) da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme ko_ 
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferi diğer evrak (758) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (8825) lirahk mu
vakkat teminat ile bu gibi işleri !Yapabileceklerine dair vekaleti. 
mizden alınmlŞ müteahhidlik ehlyeti fenniye vesikası ibraz etme
leri lazımdrr. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabi-
linde vermeleri muktezidir. ( 1924) 2-3244 

Yozgat Vilayeti İskan Direktörlüğünden : 
Yozgatın Saray köyünde 103 numaralı köy tipi planına göre 

yapılacak 18 tek ve 105 No. tipe göre 15 çift ve Saçlı Saatli köy
lerinde 103 tipe göre 12 tek ve 105 tipe göre 30 çift ve küçük daire 
içindeki 103 tipe göre 13 tek ve 105 tipe göre 15 çift ev ve Kara
bıyık köyünde 103 tipe göre 14 tek ve 105 tipe göre 10 çift ev ki 
ceman 57 tek ve 70 çift olmak üzere 197 kerpiç ev 2890 sayılı ar
tırma ve eksiltme kanununa tevfikan her köy ayrı ayn ihale edil
mek şartiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kersete iskan direktörlüğünce 
verilecek ve diğer taş kerpiç ve biJUmum malzeme ile işçiliği mü
teahhide aid olacak ve bu suretle inşaat anahtar teslimi şartiyle 
yapılacaktır. 

2 - Talipler keşifnamedeki kıymetlere nazaran yüzde 7,5 nis
betinde muvakkat tmeinat vermeye mecburdur. 

3 - Talipler nafıadan alman ehliyeti fenniye vesikası veya bu 
işi yapabileceğine dair nafıa direktörlüğünce verilecek vesika ve 
sair evrak teklif mektubu ve teminatiyle birlikte ihale gününde 
komisyona tevdi edecektir. 

Yapılacak evlerin tarzı inşasına aid fenni ve hususi şartnamele
ri planları vesair evrakı görmek istiyenlerin bulundukları mahal
ler iskan direktörlüğüne ve eksiltmeye iştirak edeceklerin ihale 
günü olan 21.7.1937 çarşamba günü saat 16 da Yozgat iskan direk
törlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonuna müracaatları ilan o-
lunur. (3918) 2_:3215 

Hafiflik - Rahathk 
J, R o u ı ı e I KorHltl'lndo 

_ }.~ __. (Galnı). ılzl incit.bilecek n• 
-yı:_, bıllnı ne de hlçbl• tuyık yok. 

· ,,.... ~ hır. Bu lcor•eler, vüc:uduntazıı 
/' / ıılcma•ı•ı•n l•n•ıGbOnUrO in· \r celllr •• g5~ıün0zQ kunıtıendlrır. 

Flratı : 25 lırıdın ltllıa,.n. 

JM 
ISTANBUL, ae,qğlıt 

TGnel mıyd•nı 12 No. lu. 
M•leıamııı ılr•••I edlnlı veya 

111 No.ıır la•ll•mlıl lıterlnl:ı:. 
Flyatlarımızda bGyGk tuılllt. 

Memur aranıyor 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 
Ağrılan~ 

;-
Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 

Başınız ağrıyorsa derhal bir Sef alin 
alanız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

Yozgat İskan Direktörlüğünden · 
Yozgat vilayetinin Maden kazasına bağlı Bebek ve Karaya 

köylerinde 103 tipte 11 rer tek ve 105 tipte sekizer çift ve Te ııf 
köyünde 103 tipte 13 tek ve 105 tipte 14 çift kerpiç ve Boğaı tif 
kazası merkea'nde tip 101 den şehir planına göre 24 tek ve ıo6 di 
ten 36 çift kerpiç ve Hamam ve Kadılı köylerinde 103 tipten 14 ~ 
tek ve tip 105 den 7 şer çift ve 2890 sayılı artırma ve eksiltme 
nununa tevfikan 20 gün müddetle aşağıdaki şartlar dairesinde" 
7.1937 perşembe günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı za 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste mahalli iskan merdi 
luklannca verilecek taş ve tuğla ve sair bilcümle malzemesi ..-e.bf' 
çilikleri müteahhide aid olmak üzere anahtar teslimi suretiyle J 

le edilecektir. 
2 - İnşaat ihale günü kapalı zarfla toptan veya her kat• 

köy ayrı ayrı ihale edilebilecektir. ı 

3 - Talipler keşifnamede yazılı mikdar üzerinden yüzde 
muvakkat teminat verecektir. 

4 - Talipler nafıadan ehliyeti fenniye vesikası veya bu in~ 
yapabileceğine dair kaza nafıa direktörlüğünden alacakları yet r! 
ve sair evrak teklif mektubu ve teminatı ihale günü komisY 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Yapılacak evlerin tarzı inşasına aid hususi ve fenni ~ 
name; keşif, ve planları daha evel görmek istiyenlerin bulund 
lan mahaller iskan direktörlüklerine ve eksiltmeye iştirak e~ 
ceklerin de ihale günü Yozgat iskan dairesinde müteşekkil ek51 

me komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3920) 2-32~ 

Ankara inhisarlar 
_ haşmüdürlüğündett: 

377 lira 98 kuruşluk keşif varakası üzerinden yerli tuzlası ~ 
bar tabanına GİRO beton yaptırılması şartnamesine göre açrk F 

zarlığa konulmuştur. tC' 
Talihlerin 26.7.937 tarihinde saat 16 da 28 lira 35 kuruş ilk 

minat paralariyle komisyonumuza müracaatları ilan olunur. ,,e, 

(2020) 2-321)11 

5ACUK·50CUKLUK·EKDHDMT 
UEnE"'TiR Şevrole otomobil parça sa

tışlarında çalışmak üzere bir 
memura ihtiyacımız vardır. İs

tiyenlerin Şevrole acentası Ha
nef kardeşlere müracaatları. 

KELVİNATOR iki defa daha az itlediği 
halde aynı randöman elde edilen yegane soğuk hava d!!aplan 

2-32-1 

Kiralık Daire 
Devair, yazıhane ve şirket

lere elverişli ufak ve büyük bi
rinci katta onbir odalı apartman 
dairesi kiralıktır. 

Hakkı Gül. Anafartalar No. 
107 telefon 2099 2-3293 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 

1 eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basrmevi: ANKARA 

VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ 
TELEFON: 3450 

Y ENi SiNEMAl .. AR HALK 
BUGÜN BU GECE 

SON RUMBA 
Göz kamaştırıcı zengin dekorlar ... Ori
jinal danslar .• Coşturucu nefis bir mü

zik. Baştanbaşa zevk neşe 

ve eğlence tufanı. 

Baş Rollerde : 
JORJ RAFT - CAROLE LOMBARD· 

BU GECE 

SARI KAYA 

GÜNDÜZ MA TlNELERlNDE 
iKi BOYOK FiLM BiRDEN 

1 - Arizona Kahramanı 
2- Taras Bulba 

ŞEHİR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

S O K A K ÇİÇEGi 


