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· Kararname dün neşredildi, yarın tatbik ediliyor 
Ekonomi Bakanımız yeni rejim hakkmda 

gazetecilerle enteresan bir konuşma yaptı 

B. Celil Bayai yeni ithalit 
rejimine dair izahat veriyor 

Bay Celal Bayar'm 
sözlerinden parçalar 
Yapılan himaye neticesinde 
liatlarda bir tere/la husule 
getirilmiyecektir. Böyle bir 
terclluun husule getirilmesi 
ihtikar telakki olunacaktır. 

Bir taraftan da devlet fabri
kalarının istihsalatını .muay-

yen maddelere inhisar ettir
meği Faydalı bulduk. Ve 
kendilerine çeşidli madde-
ler~en. vaz geçilmesi için 
Yenı bır program verdik. 

--::--------------1 
IJaşbetke 

iki mektub 
Falih Rıfkı ATAY 

Atatürk ile onun inkıla~bç T·· 
k . . . ı ur-
ıyesıne aıd bir filmi B 'd , eyazsa-

ray a seyreden Cuınhu R . . 
R 1 h r eısı 

uzve t, er satırında k lb 
v h' 1 a sıca-
gı ısso unan bir m kt b .1 f . · h e u u ı e §e ımıze ayranı k • . • 
b"ld' · . 1 ve ıştıyakmı 

ı ırmıştır. 

Ruzvelt'in ad · . . 
inkdabl . _ı yırmıncı asrın 
trr: bu c' larıhınd~ .Yer tutacak-
la h 

urnhur Re ısı halk yıgw ın- 1 
rının ·· · · 

yıllarda brrı.y~tı "!e s~a~eti için, 
ı .1 n erı, lf alemının mabud- ı 
arı ı e ça . . rpr§ıyor. onun devrınde 
aınerıka · . . . A • n demokrasısımn ınsanılık 
vasıfları artmış oldug- .. h 
Yokt una şup e ur. 

b 
.. ~.on asırlar şark tarihinin en 
uyuk ın - · · 

A 
.. ugcızesıne vücud veren 

taturk' "' h Ik · . un a çı, medeniyetçi ve 
ınsanıyetçi inkılab ha 1 . . b·· 1 b' . m esını, oy-

k
e ır reıs başkalarından daha iyi 
avrayabilir. 

k' Bir amerikah mektebten, Tür
ıye hakkında dü"manca 'ft· larla b 1 'S' ı ıra-

es enerek rıkar K d ' me I k · -:r • en ı m c etı o kadar b"" ""k 
işleri ve al8.k 1 uyu ' onun 
aykırıdır ki ha arı §arktan o kadar 
rı düzeltebilm'Jca!ı?da bu iftirala
hulur M' l 1 ıçın pek az fırsat 
h ·. ı yon arca amerikalının 
~jYa!ınlde Türkiye, bir masallar 
a emı o arak devam eder. 
m Anadolu ihtilali ba§ladığ! za
r ~~' .buh hareketin ve onun asker 
d~s~nıln edlek~ ve maksadı hakkın-

Y e te ınler 1 • 
istiklal h b d yapı nnştır kı 
lab ar ın an böyle bir inkı-

savaşına geç"I -· b' ~ah ı ecegı mdebir 
• ancının aklınd . 
Hatta ilk te ebb .. İn geçmezdı. 
Osmanlı mı"saşlle . u.s er .. sırasında, 

rını go ·· ·· d tutarak ald z onun e 
rnak h~susu~~:1a'kak ~e inanma
hoy]u ısrar et ~ ~ serıyet, uı:un 
da Türk' . m~ş~ır. Beyazsaray. 
h R . ı.y~ fılmını seyreden Cum-

ur eısmın, Atatürk' . .. 
leri seyrederken . ~ aıd sahne
geçmekte old - • zıhmnden neler 
b ·ı· · ugunu tahmin <'de-

ı ırız. Esasen k .. t.. l 
m · · . . 0 u o an osmanh 
azısmın ıftiralarla b'"t·· h u un ce en-

( Sonu 8. i nci sayfada ) 

B. Celal Bayar gazetecUerle konuşurken 
., 

Himaye edilen maddeler zaten 
memnu listede bulunan maddelerdir 
Bütün ithalat maddelerinin gümrüksüz gelmesi . 
hususunda Maliye Bakanı ile mutabık kalınmıştır. 

Dün Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar Ankarada bulunan bütün 
gazetecileri ve ajansın bir muhabirini - yanrna çağırmıştı. Maksadı 
mühim bir iktısadi vaziyet hakkında herhangi bir beyanat vermek de
ğil, dünkü resmi gazetede çıkan son iktısadi kararname hakkında 
kendileriyle bir hasbibalde bulunmak, döviz tahdidatı çıktığı günden 
b~güne kadar ekonomik hayatımızın geçirdiği safhalar üzerinde birer 
b~~~r durarak, sualler soruldukça veya kendi m.uvafık gördükçe ver· 
dıgı zengin izahat ile kendilerini tenvir etmektı. 

f 

Moskovadan bir görünüş ve (madalyon içinde iç işler bakanı ve C. H. P. genel 
sekret r::ri B . Şükrü Kaya 

Bakanlarımızın Moskova 
ziyaretleri dolayısiyle 
Sovyet basmı dostane ve 
geniş neşriyatta bulunuyor 
"Türkiyenin bu 
mümtaz politi
ka adamlarının 
Sovyet Rusya 
hükümet meT· 
kezine geli§leri, 
iki memleket 
arcuında anane 
halini alan 
doıtluğun yeni 
bir tezahürü· 
dür.,, 

İzvestiya' dan 

Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet basını Türkiye D• 
!~er Bakanı Rüştil Aras ile iç İşler Bakanı Şükrü Kaya

nın Moskovayı ziyaretine sayfalarında geni~ bir yer aytt'

maktadır. 

İzvestiya gazetesi, Rüştü Aras ve Şükrü Kaya'nm 
resimlerini ve tercUmei hallerini neşrediyor ve başmaka
lesinde de şöyle diyor: 

"Türkiyenin bu mümtaz politika adamlarının Sovyet 
Rusya hükümet merkezine gelişleri iki mem!eket arasın
da anane halini alan dostluğun yeni bir tezahürüdür. Ha
kikaten sulhçu olan birçok devletler bu dostlukta iri 
komşuluk münasebetlerinin bir örneğini görmekte taına
miyle haklılardır. Sovyet - türk dostluğu, politikalan 
sulh ve karşılıklı hürmet azmine istinad eden memleket· 
ler arasında münasebatın nasıl inkişaf ettiğini ve sağlam-

Bay Celal Bayar bu suretle 
halka, tüccara, sanayicilere hitab 
etmek İstiyor bihakkın büyük bir 
terakki merhalesi saydığı yeni ka
rarnameyi her türke ve türklerle 

YENi KARARNAME /LE 
!aştığını göstermek itibariyle mükem
mel bir örnek teşkil eder.,, 

.. ' 
~~nasebeti bulunan her ecnebiye, 
ıyıce nüfuz ettirmek istiyordu. 
Mükemmelen bildiği bütün bu nok
talar üzerinde metin kelimelerle 
durmadan, tereddüd etmeden ye
~~ rejimi izah ediyor, ve bunun 
lurk ekonomisinin ihtiyaçlarına 
nazaran nasıl ve neden en müte
kamil şekil olduğunu anlatıyordu. 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Ekonomi Bakanı 

B. Celal Bayar 
lzmire gitti 

Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar 
yanında siyasi müstesarı Ali Rıza, İş 

ve Ziraat bankaları ~um müdürleri 
Muammer Eriş ve Kemal Zaim ve İzmir 
mebusu Hamdi Aksoy olduğu halde 
dün 19.45 de kalkan trene bağlanan bir 
hususi vagonla f zmire hareket etmiş
tir. 

Celal Bayar istasyonda Ziraat Ve
kili Şakir Kesebir vekalet ve müessese. 
ler erkanı tarafından hararetle uğur

lanmıştır. Celal Bayar İzmirde bir kaç 
gün kalacak, belki Nazilliye kadar 
da gidecektir. 

Türk - Sovyet dostluğa 

Bu gazete türk - sovyet dostluğunun 
devamlılığını ve istikrarını ehemiyetJc 

( Sonu 8. inci sayfada ) Hangi maddelerin 
resmi-arttırıldı INÖNÜ 

Gümrük resmi tezyid edilen Kampında 
1maddelerin izahını yapıyoruz BL:::,0:.::~:::" .. ı .. 

Gen~l itha~at rejimi kararnamesine bağlı üç numaralı listede güm- yerinde takib etmek kararında olan 
rük resmı t~zyıd ve tenkis edilen ithalat maddeleri gümrük tarife Ulus, yeni röportaj serileri hazırlamıştır. 
numaraları ıle, ve almmakta olan resimlerle alınacak olan yeni re· İlk olarak, İnönü kampındaki çahşma-
simler tebarüz ettirilmek suretiyle gösterilmiştir. larla bu röportajlarımıza başlıyoruz. 

Gümrük resmi tezyid edilen maddlerin bir izahını yapıyoruz: İnönü kampında büyük ve heyecanlı bir 

ı u r .__,_ u u• n 

Bugün 
12 

sayfa 
Genel ithalat rejimi ka
rarnamesi ve listeleri 

7 inci sayf amızdadır 
.. u ... .__. •• ---... 

Deri mamulatı 
İşlenmiş, tabaklanmış ve b~ 

yanmış her renkte vidala, Vaketa 
ve telatin denilen derilerin 100 ki
logramının resmi 248 liradan 500 
liraya, tabaklanmış ve boyanmış 
her renkte sair deriler 150 liradan 
500 liraya çıkartılmıştır. 

Koyun, keçi, oğlak, fok, timsah, yı· 
lan derilerinin (eldiven için kesilmiş 
olanlar da dahil) 100 kilogramının res
mi 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmış
tır. Ancak beher desimetre murabbaı 

4,S gramdan yukarı olan keçi glasele-
( Sonu 8. inci sayfada) 

çalışma var. Türk istiklalinin garanti· 
!erinden biri olmak değerini taşıyan bu 
çalışmaları bütün türk gençliği yakın • 
dan bilmelidir. 

• Arkadaşımız Cemal Kutay bu davayı 
yakından görmek ve Ulus okurlarına 
yazı ve resimle aksettirmek i!iin tayya
re ile İnönü'ne gitmiştir. 

• Arkadaşımızın ilk ve güzel bir mektu -
bunu bugün altıncı sayıfamızda bula -
caksınıb. 
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Hadiseler karşısında 

Bizde spor tenkidleri 
Milli küme maçlarını bitiren son iki futbol müaabasının ne tartlar 

içinde cereyan etmİf oldujunu dün Ankaraya gelen İstanbul gazetele
rinden öğreniJOI az. 

"Bu pzetelerden Son Posta'da yazısını R. B. harfleriyle imzalayan 
arkadqm bu maçlar hakkındaki mütaleaları pek derli toplu ve dört 
maddede hulisa edilmiftir: 

1 - GalahıMmq - Bqilıtaf maçmıla oyancalartlan Hüanü ainir
lenmİf, hakem lıerwli.ini J..,.. ftlıar11t11k İdemİf, O)'lmlnl bitme.ine bir 
dakika kala ortaya çıkan ba hacliıe biiyiimeden yatlf1111fhr. 

Burada bir sual akla geliyor: "Hakem kararını tatbik etmİf mi
air?,, Bu sual, yazılıp göre, ceTahsız kalıyor. 

2 - Biriaci Jeoreyi 0.1 bitiren Giinqten Sallihaddinle lenerli 
Em çarplflyor. E..J SaUluultline teın.e ve Salahotldin &atla,,..... 
ruk vuTU70r. Hakem Salahaddini dqarı çıkarıyor. 

Bu karar dojrudur; zira rakibe karşı ıert hareket eden oyuncuyu 
rakibin clejil, hakemin cezalandırması futbol niumn•IDHi icabıclrı. 

l - Halıem. Giinet'in itlere ııriitliiriitliir... biwnalqla Giinef'in 
J1flPfıic bir ~ta 6ir Pneflinin lttılwalilı etntaıi tabii Jefiltlir- Ha
,._, Ginet .ıqlaine ilıi ,,....,fa .,....-mreti,le 6ir yenililı wöderııaİf-
tir ... .,,.,,, IH! Pretle tike ,..... bir lttırelıel """""· ŞiJıe ilıi roAib 
tfllNhn llJllflllllf olntımJu. 

4 - Halıem, fİh °'""" iti.. ettiii martan ,,olu nmltalaaanda 
~ .. '"-

Bizde en ziyade intipr ebDİf olan futbolun taraftarlarmdan ço
iunu leflôl eden pnçler ba aibi yazdan olmyarak aporcu Jetiti1or
lu. 

• silM JUl)an hiru taldil sahmetine btlanuaıus kötü aporcu
... ft lditi ..... ailmi,etİDİD ..... yaratddıjmı malanmız. 

iz mir 
Fuarında 
Eğlenceler 30 gün, 30 
gece devam edecek 
İzmir, 13 - 1937 İzmir entemaayo

.1al fgyan ~D senelerden çok daha 
zengin bir tekilde haaırlanıyıor. Fuvar 
s2hasında yapılmakta olan muhtelif 
yeni iDfUt hayli ilerlemi,tir. paraşüt 
kulesi, lıav.cıbk kulilbil. sağlık müze• 
si, Ege ürünleri müzesi, hayvanat balı. 
çesi, ticaret odaları pavyonu, İzmir vi
llyet ve İzmir ticaret oduı pavyonları, 
Manisa villyeti pavyonu, Turan yağ, 
Ru,en Mehmet pamuk dokuma payYOn
lan. bu aradadır. Bütün bu binalar be· 
ton ve daimi olarak yapılmaktadır. 

Bunlardan başka daha bir çok husust 
firmalar güzel pavyonlar yaptmnakta. 
dırlar. Bir taraftan beton yollar, yeral
tı elektrik şebekesi, büyük bir bavw: 
ve çeşidli parteller de hazırlanmakta
dır. Bu yıl fuvar cglence bakımından 
fevkalade bir cazibe arzedecektir. 30 
gUn devam edecek geceli giindüzlü ec
Jencelerle İzmir, çok neşeli .zamım cıe
çirecektir. 

Spor temaJan 
Futbol federasyonu fuvar giinle

rinde lmıirde milli ve temsili müsaba
kalar yaptırmak iUere AYUSturya ve 
romen federaayonluına müracaat etmit· 
tir. Bu müracaatlara müsbet cevab a
lındığı takdirde eylll ayı içinde tmıir
de türk milli takmıı ile Avuaturya mil
li takımı veya romen milll takımı kar
tılapcaklardır. Milli takım müsabaka. 
!arından sonra da Ankara ve İmıir tc· 
bir muhtelitleri gelen ecnebi takımı ile 
ve kendi aralarında temsili mahiyette 
Uç müsabaka yapacaklardır. 

İstanbul, 13 (Telefonla) - fzmir 
fuvarındaki ticaret odaları pavyonuna 
İstanbul ticaret odau da iftirak ede
cektir. 

Londra Büyük Elçimiz 
İstanbul'a geldi 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Londra 
bllyitk elçiımir B. Fethi Okyar bugün 
lstanbut. geldi. Büyük elçi Filoryaya 
giderek Büyük Onder Atatürlc'e ta. 
simlerini arzetti. 

Muallimler için kurslar 
İstanbul, 13 (Telefonla) - latan.. 

bulda açılan muallim kurslarına ilave 
olarak bugün de tarih ve çoğrafya kurs
Jan .çıldı. ~utcn sonra mua11imlcr 
grup halinde Dikilitaf, Ayuofya ve mü
seyi gHdiler. 

Sağlık direktörleri arasında 
Çorum sağlık direktörü B. Osman 

Nuri Kuklareli sağlık direktörlüğüne, 
Ayaf hükilmet tabibi Refik Giray ter
fian Tokad sağlrkdirektörlüğüne tayin 

"'"""""'-'""~ 

N.BAYDAR 

Maliye meslek 
mektebinden 49 kişi 

mezun oldu 
Bu yıl maliye meslek mektebinden 49 

kişi mezun olmuştur.. Yeni mezunlar 

muhtelif kazalara malmüdürü olarak 

c&ıderileceklerdir. Ba 1ene1d mezun
ları yazıyoruz : 

BB. ll'atia, Tahir, Hasan Ali, Os.. 

man Nari. zı,. Nafiz, Haklcr. İsmail, 

Nuri, Mdımed Turgud, Cemal, Vasfi, 

Şefik, Avni, Arif, Hüsnü, Osman, Cev

det, Şevket, Rıza, Rifat, Ahmed, Rıza, 

Niyazi, Behçet, İbrahim, Hilmi, Meh

med, Yusuf, Mustafa. Kazım. Saffet, 

Veli Hikmet, Saim, Feyzi, Fuad, Hik. 

met, Kemal, İbrahim, Ziya, Bayram, 

Hulusi, Münir, Abdullah, Sırrı, Fdımi, 

İbaaıı. Hayri, Ahmed n Hadi. 

Hatay rejimi 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Kont 

dö Martel'in yann Anta.kyaya gelerek 
Hatay'm yeni rejimini ilin edeceği 
Adanadan bildirilmektedir. 

Nasıl çalışıyoruz ? 
Sıcağın. soğuğun, 7ağmıırwı • .ııı

rın, hsaca bütüa tabü badiseleria 
lehinde veya aleyhinde 6ulu1J111ak i
çin eaaıua baiikatiııi amıtacd de
recede sübjdtil dlpl.mne.i lbım 

geldiğini, istediliaiz kadar, iddia e-
diniz: Wiseleri anlatmak üzere göz. 
lükletiai talcıp eline kalemini alaa 
ve öaüae de .Hğıdııu yayaıı gaztte
ci, - bu temmu11 günlerinde - sıcak

tan en çok şikayete halclı olaıılardaıı 
biridir: gözlüklerinin camı buğula

"''• i.a/em elinde bir mum gibi ka
yar Ye Jrjjıd, bir kursak parçası i
mişçesi ne, hararetin ve rutubetin te• 
siriyle kıvrılıp bükülür. 

Ba Yaziyette. suettciaia yapa
cağı şey gözlüklerini silmek, gidip 
ellerini 7ıhmalr N temr masa N
flıta geç1Mktiı. Fakat ba tNbirler 
sıtt1ğın ~siriai ancak bir an için i
zale etmiştir: gözlü/tin p• bflf11-

lana, kalem elde pM is~r~ 
hali alır Ye liğıd pae bükülüp 

lı.1Yt1lır. 

Ne yapmalı1 

Yapılacak şey, birkaç bvdd n
ğuk su, ve dağılu zihni toplamalı i
çia de birkaç fiacu .blıYe daba ip
ttk, sıcai111 taMmmit/ edilir bale 
gelmesiai. yani dpm serialiğiai 

beklemektir. 

O uman llmbaaıu yabr. J:oll• 
rını111 sıvar ve artılr çalışmalı hr• 
riyJ. teluu masa•zı• baJma geÇ9r
sim11. Fakat b• sel« de tatarcıl, 
.Wrisi•lr. J:eJ«»lr _.,i_,.,, INr ,. 
kım b~rela ftkrıcf..uaı• ne lı.a-

Yeni kiğıt 
paralar 

100 ve 500 liralık paralann 
basılması bitti 

Yeni harflerle Londrada baarlmak
ta olan 100 ve 500 liralık paralanmızm 
ı..ıtmuı bitmiştir. Bu pualar yakın
da piyasaya çıkarılacaktır. 

Cumhuriyet merkez bankası 1, S. 
10, 50 ve 1000 liralıkların yeniden ve 
yeni şekillerde bastırılması için bir 
anlilfltla yapmış.tır. Bu paralarm batı
rılması eyh11e kadar tamamlanmıt ola
caktır. Yeni paralarımız dolar 'eklinde 
küçük ve ebad itibariyle dar ve uzun o
lacaktır. Modeller tamamen tesbit edil
mit ve ilk ömelder basılarak şehrimi
ze gelmiştir. Yeni paralar tedavülde 
bulunan kağıd paralarımıza nazaran 
daha iyi bir liğıd ilaerine basılacak
tır ve Uzerlerinde cumhuriyet devrinin 
en bilyilk baprılarından bir kaçını gös
terir reaimler bulunacaktır. 

«Ha.midiye» nin ziyareti 
dolayısiyle Giresun 
halkı sevinç içinde 
Giresun, 13 (A.A.) - Limannnız. 

da bolunan ''Hamidiye" melrteb gemi
linclelri denizcilerimiz dün dJfUJ çık
DUflar tehir içinde geaintiler Japmıf

lardır. Geminin badom aaat 18 den 23 

e kadar küçük yalı parkmcla milteneni 

parçalar ça1mq, parkı dolduran binJer. 

ce balk tarafmdan tidcletle aJbflanm'f
tır. Hamidiyenin komutanı Ye mbayla

n terefine belediyemiz t uafmclan d6n 
abp- parkta mükellef bir dyafet n

rilmit bu gece de yine parkta bir gar
denparti tertib eclilmiıtir. Belediye bu 
prdenputiye Hamidiyenin komutanı 

ile b6tiln ıubaylannı ~ğınnqtır. 
Halk ye bilbasa köylülerimia iki 

günden beri akın akm .. Hamidiye_yi 
gezmektedir. 

İstanbul vilayeti sıhiye 
meclisinin toplantısı 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
vilayet sihat meclisi toplandı. Şehrin 
vaziyetini ve tifo meselesini gözden 
geçirdi. Vukuatm bilhıaıua Eminönü 
'ft Fatih kazalarmda görülme9i bu ka
zalarda mecbur! aşı yapılmasını icabet
tirmektedir. lstanbutda 24 -t içinde 
20 tifo nkası görülmüştiir. 

dar çıplak yeıi varsa oalua ııwal
lattu. 

Bia bugünlerde böyle çalışıyo

ruz. Tesellimiz, havagazı ile ifliyen 
dizme makineleri başında ve oaluın 
Kifrültüsl aruıada uğrafl'D mlret
tib arkadaflar Ye yaYlf ynq 7Ü· 
!aşmakta olan soabahardır. 

insanlığın iki tesellisi: beteri 
dü~üamek .,. ı"stitbal baüında hul
yaya dalmak- - N. B. 

Tedbirlilik 

Sabiha arkadatma: 
- Kocamla clelafetli smette bo

zıqtuk. 
- Vah vah, fimdi ne olacak? 
Sabiha - Ne mi olacak 7 Kocana 

ak§arn üıtii, ya bir bç metre lınnnq
la, yahud bir iki ipek çorapla ne, ve, 
wıktindea evel clöwek-

Jolandoorr re/ik labrilıolanmn 

tarilai 
Amerika birleşik devletlerinde ..,._ 

ku balan son l'l""lerin hatlan~ sab
nHİ olmut olaa JolmatoYD çelik fabri
kalanna iskOÇ7&b Aadre• Carnegie 
ve günün birinde çelik kıralı unvanı
nı tatanıt olan Claarle• Schwab kur
mutlardı. 

Bu iki abn meateleri ıayet mü

tevazidir. Mesela Carnegie it bayab

na 1 dolar giindelilde maha•°I> çıra

lı olarak ahi ........ Ayni Canıeıie İf 
ha1abnclan çekildifi zaman Jalms
toYD çelik fahrikallll'llUD müclürii ve 

yıU. ..... 1.008.800 ..... idi. 
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Tarih Sergisi hazırlıklan 
Hazırlanış program 
temamen tesbitedild 

ikinci Türk tarih kurultayı dolayııiyle Dolmabahçe ıarayının e 
muayede salonunda açılacak olan büyük sergiye aid hazırlıklar, faal 
yetle devam etmektedir. Bakanlıklar, bankalar "Ye diğer devlet daı 
leriyle müesseseler, ıergiye iftirik tanlan hakkında birer program 
zırlamışlardır. Bu hazırlıklar ayın 1 S ine kadar bitirilecek ve Türk 
rih kurummıa verilecektir. Başbakanlık müatetarı B. Kemal Gedeleç'" 
reiıliği altında hakanlıklar delegelerinden mürekkeb bir komisyon t 
1anmı, ve serai huırlıklan bak.kında göriifiilmüftiir. 

Yolcu vapurlarında 
izdihama mani 

olmak için 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Yolcu va

purlarmda izdihamın önüne eıemek 
üzere biletlerin numaralı ve sayılı ve
rilmesi ve vapurların istiab hadlerin. 
den fazla yolcu almamalarının bu su.. 
retle temin olumnaaı urarıa.trrılmıı
tır. Bu hususu kontrol edebilbilmek ü
zere bundan sonra bir çolc gişelerden 
bilet satılmayıp ,alnız Eminönü ve Ga
lata gitelerinden bilet uttmlaca1ııtır • 

Binici subaylarımız 
Avrupa'dan döndüler 

latanbul, 13 (Telefonla) - Paris, 

Roma. Viyana Ye Londracla muhtelif 

askeri binicilik milaababluma iıtirak 

ebait olan ıhari mbaylanmı& bu ak
pm dokuzda npurla A'91'Upadan ıeh
rimbe clöndtııer. Ekib lmmancluu ga.. 
.etecilere beyanatta bulunarak binici
JerimWn gittikleri yerlerde takdire 
mashar olduklanm .e türle milletinin 
terefini hakkiyle temsil ettiklerini .c>y
Jemipir • 

lstanbul'da seyrüsefer 
kazalarmı önlemek için 

İstanbul, )3 (Telefonla) - İstan
bul belediyesinin seyrüsefer şubesi şe
hirde seyrüsefer kazalarını önlemek i
çin belediye reisliğine bir teklifte bu
lundu. Bu teklife göre, yayalar bir kal
dırımdan diğer kaldırıma geçerken YU

kubulen kazaların önünü almak için 
köıe başlarında geçidleri teabit etmek 
muvafık olacaktır. Geçid yerlerinin 
boya ile ayrılabilme&i için de buralara 
asfalt kaplanacaktır. Şimdiki halde ana 
caddelerde 380 geçid yeri tesbit edilmiı 
bulunmaktadır. 

Yaz merJIİmİ ve cinayet 

Bir &ansız ıazeteai polia 'YÜala· 
naı tetkik ec1..- fU IMilaaü Çlkan
~ı Y azm kıftaa fazla c:İDaİ Yaka
lar olmaktadır; .... yazm. açık haYa 

• 1 :.-1.: =---· . ...:1-..I- _ .. _ p uarr ~ ~-. ,,..- ~-
na ftlileleri ihzar etmekte. kaTp
lan cinayetler takib etwıkteclir 

8a mifahede de u çok •akikat ,..._? 
Mesela ı.tanbul gaaetelsi, daha 

cliin, Ziacirli kuyuda l.ir sazinoda 
dirt arkadaflD, yanlarmdald iç ka
dm ,miiaden ka•p eclsek t...ıar
dan birinin diğerini tabanca ile vur
duğunu haber ....ri)'Ol'lardı. 

Sıc:ald.r we içkiler.-
Bunlar biri biriyle uyufamıyan iki 

hiddet unsuru mudur? 

latanlaulda manitacılık, yaakeseci
lik, 'W'Ul"l'Uftc:.auk gihi lunnhk te
killerine bir yenisinin inzimam etti
ğini ıazetelerden öğreniyoruz: Plij 
hırawığı, denize girenlerin kahinle~ 
de bıraktddan malca ha&f pahaca a
iır eıyaanu, kabine tahtalamu dele
rek atmnaktan ibarettir. Son günlerde,........... - genç hınnım bütüa ı .. 
.....ı plajllınacla ı.. usüi tatbik et
mek yolunu bulmıq loduğu anlatd· 

-flit· 
Eskiden deniz hamamlarmda fÖY· 

le bir ilan vardı: "Kıymetli •t:ramzı 
nriiclüri:rete teslim ediniz.• Vakıa, 

,,.üıli,q.t, ...... ltilet -- kite i
tli; fakat .. pi lunlzlııklar pek_. 
dir vukua gelirdi. 

Dünyanın en tannumf 'bilı · 
lerini ve kalabalık bir seçkin z ·· 
reyi lıtanbula toplayacak ol 
Türk tarih kurultayının tqı~ 
buami değer ve kıymetle ölçiilil 
olarak hazırlanan serginin orijj. 
nal bir eser olabilmesi için büyük 
"Ye zenain bir propam hazırlall" 
mıt buhmulmaktadır. 

Eski muayede salonundan içeri gL. 
rildiği .aman evvela Büyük Şef Ataı' 
türk'e aynl11111 olan kısımla ka~ 
caktır. Bir daire ptinde olmam clütl" 
nülen bu kısımda yeni Türkiyenin ys
ratıcısına aid en kıymetli hatıralar •• 
Ulu Onderin bayatmm, cumhuriyet.,. 
inkılibl JU&tlnlf olan miibim safhaW 
ve hidiaeleri görülecektir. 

T arila içinde türkliilı: 
Salonun •ğ kÖ!ftİnden bafhyan ve 

faaıJalarla biribirinden aynlmrf olall 
yarım daireler içinde cihanın kurulu• 
tundan bugüne kadar olan tuih devir .. 
lerini Ye bu de-rirler içinde türkliik 
ilemini g&eceiiz. Y eryüa6nde insan• 
irim doi'Ufu ve taf devrinden bafhya• 
rak, yirminci ura kadar dayanacak 
olan bu devirlerde içinde türk medeoi• 
yeti. bu demlerin kunahııancla doi
ru4an doğnıya ye vamtalı olarak yap
tıiı tesirlerle çok gii.zcl anlaptacaktlr• 

Müselerimizde ve dünya müzelerin• 
de bulunan qyalar, tarihl vesikalar, 
anıtlar ve ibidelerle tarihi hidiseler• 
den türk tarihini alakalandıran ve ci .. 
han içinde türklüğü belirtenleri sergi• 
de asılları veya bu asıllan anlatan ya
zılar ve resimler halinde bulunacaktır. 

Cumhuriyet derJri: 
Salonun tam ortasında ve bir daire 

teklinde ayrılan yer; cumhuriyet de•'" 
rine tahsis edilmi,tir. Burada 1.80 yiiJr.. 
sekliğinde ye 1.50 genişliğinde açdmıf 
kitab sayfaları halinde m,er parça. 
birer bakanlığa aynlmlftır. KaqıdaJI 
bakılınca birer paravan halinde gözii
kccek olan bu bölmelerde her bakaıl
lılr, kendisine bağlı olan dairelerle bir .. 
likte cumhuriyetin kurulutundan beri 
kendi fubelerinde yapılan iperi grafiJr.. 
le, fotoğTafla, haritalar ve levhalar ha• 
linde canlandırılacaktır. Bakanlıklat, 
kendi kıumlarma aid ba%Irlamalarla 
mqgul olmak üzere de birer memur 
eönderecektir. 

Bir ngonda traversler tututtu 
çabalr .öndiiriildü 

Evelki gün saat 11,45 de ıeftrell 
Ali .e makinist Sülcymanm idaresin
de olarak Çetinkaya istasyonuna hare
ket eden trende bir yangın ~ 
olmUftUr. Tren İncesu köprüaündd 
geçerken ngonlann birinden dumaıa 
çıktığı görülmüf ve tren Yeni,eııir i.
taayonunda durdunılarak itfaiyeye ha
ber verilmiftir. İtfaiye gelmif ve yaıt" 
gm a&ıdürülmiiftür. Yapılan tahkikat
ta lokomotifin bac:umdan çıkan kığıl
cmıların Çetinkaya istasyonuna nakle
dilmekte olan traversleri tutu,ıurduğlı 
anlqılmıştu. Yangm söndürüldüktd 
10Dra trenin hareketine müaade cdil
miftir. 

: .............................. ·-···············, 
i HAVA ................................................. 
Hava az bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava az bulut!11 
geçmiştir. Gecenin en dil§Uk ısısı ı& 
gündüzün en yüksek ıaısı da 33 derece 
olarak kaydedilmiştir. Dün güneşte ~ 
60 dereceyi bulmuştur. Meteoroloji 
işleri genel direktörlüğünden veriletl 
malfunata göre dün yurdun Kocaelf 
mıntakasiyle Karadeniz sahillerini• 
garb kısmı yağmurlu, diğer bütün oıJSI 
takalar aa bulutlu geçmiş.tir.. Dün d 
çok yağıt Ediroede olmut ve tart 
metreye 14 kilogram au bırakmıştd• 
Dün en düşük ısı. Edirnede ve Ul~ 
lada 12, en yüksek ısı da DiyarbekiP 
de 37 derece olarak kaydedilmi§tir. 
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1 Dış Polit ika 1 
Cihan meselelerinden 

bir kaçı 
IRLANDA SEÇiMi: Geçen hafta 

içinde, lrlandada yapılan çifte seçİ· 
rnin, yani henı parlamentoya aza se
çiminWı ve hem de yeni anayasa leh 
ve aleyh inde rey toplama işinin kay
da değer tarafları vardır: bu seçim
lerde de Valera partisini muvaffak 
olmuş aaymak lazımdır. lrlandada, 
yahud yeni ismiyle müstakil Eire dev
letinde istiklal, bütün partilerin esaa 
prenaipi olmakla beraber de Valera 
ile Coıgrave'ın partileri. d'aha ziyade 
ekonomik tehalüfler dolayu.iyle biri
birinin muarıizıdır: de Valera sol ce• 
nah ıoıyal fikirlerinin, Coıgrave iıe 
daha fazla sağcı ve ananeci fikirle
rin mümessilidir. De Valera partisi
nin parlamentoda l>aşh başına hi • 
kim olacak derecede ekseriyet kaza
namamıı olmakla beraber ayrı ayn 
diğer partilerin hepsinden fazla rey 
alınış olması ile lrlandada istiklal fik
rinin daima kuvvetli bulunduğu bir 
kere daha sabit olmuştur. 

Diğer taraftan, şekil ve mahiyeti 
"fb . 1 1 arıyle cumhuriyetçi ve demokratça 
olan yeni anayasa hakkında ya
pılnnş olan ihzari plebisit de şu ba
kımdan ehemiyetlidir ki bu anayasa 
proj<!sİnde lngiltereye ve lngiltere 
tacına bağlılığa dair hiç bir iyma da
hi yoktur. 

Yeni anayasanın yeni parlamento
da müzakereden aonra ne şekil ala
cağı henüz bilinemezse de parlamen
to seçimi ve plebiait nticelerinin ln
g'.ltere ve lrlanda arasındaki ayrılığı 
bırl\z daha teşdid etmiş iki hadise te
lakki edilmeai zaruridir. 

*** 
AMERiKA VE ÇIN: Nevyorkta 

bulunmakta olan Çin maliye nazırı 
Kung b ·· A · 

w ugun merıkadan Avrupaya 
d?g.ru yola çıkacaktı. B. Kung, yeni 
Çının ~konomik kaynaklarını işlet
~ek, Çın • Amerika ticaretini geliı-
hrmek ve U k k . za şar ta barışı ıdame 
e.~mek makaadlariyle Amerika Birle
!ı devletlerini kendi memleket' ·ı 
ı,.b·r-· ııe 
.. ır ıgıne davet etnıekt d' 

Ç
. e ır. 

ı~ maliye nazırı şerefine, Çin -
Amerıkan cemiyeti ç· A • f . · ın • sya cemı· 
Y~ ı ve Çın • Amreika ticaret konse-
y'. larl\flarından, 7 temmuzda büyük 
bır kabul resmi tertib olunmuş ve 
bunda Amerika finana aleminin en 
tanınmış şahsiyetlerinden yüz kada
rı bulunmuıtur. Reia RU%velt b t 
1 d u op-
antı a hazır bulunamamı" ld -d . .. o ugu-

nl\ aır eseflerini beyan il b' k 
t b .. d . e ır me • 
u gon ermış ve kabul . . 

t · ·· .. ç· resmının er-
sı gunu ın maliye 

tondaki b nazırını Vaşing-
tir. cyaz sarayda kabul etmif-

••• 
do ~APk?N:A VE Ç1N: Tam bu sıra-

e ın cıvarınd • keri k . a, Japon ve çin as-
d. uvvetlerı arasındaki malUın ha
ıse zuhur etmiştir. 

Japonlar Pekinin cenubu d d . 
m b. n a ar-

a ır takım k • rn as erı rnal\veralar yap-
aktadırlar. Son manevral zu d arın mev-
u a Lu • Ku • Şiao ad d k. · 

ş h · · ın a ı çın 
e rının nasıl zaptedilebileceği idi. 

Bu manevranın ciddi b. h k 1 d - ır are et 0 • 
ugunu &anan 29 uncu ç· d 

kunıand . ın or usu 
t anı Japon kıtaları Üzerine a-
eş açtrnnı" v ·· k .. e once apanan ve son. 

ra tekrar al l . . ev enen çın • japon hadi-
ıesı meydana gelmiştir. 

Japonya 'I ç· 
hadise! ı .e ın arasında bu gibi 

er eksık olmadı· ı ' b' 
ehemiyetl'I . . g gı ı daha 

ı erının de di l . 
rı ile kapatılmı old - P oması yolla
dır. f ugu hatırlarda-

Ancak, Amur nehri adala 
lesinden sonra bir d • . rı mese
l - e çın • Japon an
aşınazlıgı ortaya çıkması U k 

§arkt k • za 
a artılatmakta olan politikala 

rın bugünlerdeki faaliyetleri . l -
&af t' nın ce

e ıne yeni bir delildir. ıır * 

Bir zelzele kaydolundu 
İstanbul, 13 (AA) 

den tebr - d' . : · - Rasadhane. 
.. ıg e ılmıştır : 

12 temmuz 937 . . ... 
at 14 Ü 26 daki paz~rtesı gunu sa-
b' 1 ka 40 sanıye geçe hafif 
ır ze zele kayd d.l . . 
· e 1 mıştır. Bu zelzele-

nın merkez üst" .. İ 
fesi 270 k' l unun stanbuldan mesa-

- ı ometre tahmin edilmiştir. 

·, . 

D 1 ş. · HA B ·E .R '-L .ER 
Fransa-ispanya sınırında y ŞIM~d'N'DE 

kontrol dün kaldırıldı enı en 
Yeni lngiliz kontrol plBnmm 

tanzimi bugün bitecek 

çarpışma 

oluyor 
Uzaş Şark hadiseleri 
İngiltere'yi 
kayğılandırıyor 

Londra, 13 (A.A.) - Karışmazlık komitesi reisi lord Plimut dün 
öğleden sonra dış işler bakanlığında Fransa büyük elçisi B. Korben'i 
kabul etmiştir. Büyük elçi kendisine Fransanın karışmazlık komitesi
nin cuma günkü umumi heyeti topla·ntııında bildirilen kararını natık 
notasını tevdi etmiştir. 

Bu notada Fransa hükümeti 
salı gününden - bugün . itibaren 
karıtmazlık anlaşmasının tatbiki
ne nezaret eden enternasyonal me
murlara şimdiye kadar gösterilen 
kolaylıkları göstermeğe devam e
demiyeceğini bildirmektedir. 

Kontrol kaldırıldı 

Paris, 13 (A.A.) -Fransanm Sand
dra büyük elçisi tarafından karışmaz
lık komitesine tevdi olunan notaya uy
ğun olarakFransa • İspanya sınırınd~ 
ki enternasyonal kontrol bugün öğle 
üzeri tatil olunmuş ve enternasyonal 
görmenler Albay Lundan aldıkları e. 
mir üzerine Perpinyana gitmişlerdir. 
Orada yeni talimat bekliyecekler
dir. 

Fransız mahfillerinde söylendiği. 
ne gö:-e, yabancı görmenlere yapılan ko
laylıklar kaldırılmış olup Fransanın 

teahhüdlerine eskiden olduğu gibi Ti· 
ayet edilecek ve hududun kontrolü bi
taraflar yerine fransızlar tarafından 

yaprlacaktır 

B. EJen'in temıaları 
Londra, 13 (A.A.) - Dış Bakanı 

Eden bugün öğleden sonra biribiri ar. 
dmdan Fransa, Almanya ve İtalya bü
yük elçilerini kabul etmiştir. 

Politik mahfillerde söylendiğine 

göre Eden, İngilterenin tanzimine me
mur edildiği planın ana hatlarını bil
dirmiştir. Elçiler bunları hükümetle. 
rine bildirecekler ve karışmazlık komi
tesinin toplanacağı tarih olan önümüz
deki cumaya da hükümetlerinin bu bab
taki talimatlarını alabileceklerdir. 

Plô.nın tanzimi bugün bitecek 
Londra, 13 (A.A.) - Salahiyattar 

İngiliz mahafilinde beyan olunduğuna 
göre, İngiltere tarafından hazırlanan 
ve bugün ana hatları fransız, alman ve 
İtalyan elçilerine bildirilen projenin 
tanzimi yarın bitecek ve karışmazlık 
komitesi reisine tevdi olunacaktır. 
Komite reisi bu projeyi öteki bütün 
komite azalarına dağıtacaktır. 

• 

Cephelerde 
Londra, 13 (Hususi) - Hükümetçi 

kaynaklardan beldiriliyor: Asiler takvi
ye kuvvetleri alarak Madrid cephesin -
de taarruza geçmişlerse de taarruzları 
püskürtülmüştür. Ordu kurmayının bil
dirdiğine göre asiler 10 temmuzdanberi 
38 hükümetçi tayyareyi düşürmüşler, 

20 tayyareyi de hasara uğratarak hil • 
kümet hatlarına dönmeğe mecbur et • 
mişlerdir. 

Cebelüttank'tan bildiriliyor: 2000 
den fazla faslı asker Melilla'dan Alce • 
ziras•a gelerek Madride hareket etmi~
tir. 

Deniz muharebesi 
Va lensi yadan bildiriliyor: Asi Ka

narias kruvazörü dün bir hükümetçi des
troyeri takib etmiş, destroyer hükümet• 
çi gemilerin himayesinde Valensiya li -
manına girmiş ve neticesiz bir topçu a
teşi teatisi olmuştur. Birkaç saat sonra 
Kanarias tekrar Valensiya açıklarında 

görünmüş fakat sahil bataryalarının a • 
teşiyle karşdaşınca uzaklaşmıştır. 

Asilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Asi· 

ler dün hükümetçilerin Albattain civa· 
rmda zabtettikleri mevzileri geri almış
lardır. Asi salahiyetli mahfilleri hükü -
metçi kuvvetlerin Villa N ueva del Par
dillo'yu işga lettiklerini tekzib etmekte
dirler. 

Amerika' da sıcaklar 

felaket halini aldı 
Nevyork, 13 (A.A.) - Sıcaklar de

vam etmektedir. Ölenlerin mikdarı 
341 i bulmuştur. Bundan maada yüzler
ca kişi suda boğulmuş ve binlerce kişi
yi güneş çarpmıştır. 

Dün yağan şiddetli bir yağmur ne
ticesinde ortalık biraz serinlemiş ise 
de hava rasad istasyonlarının verdikle
ri malumata göre sıcaklar devam ede-

cektir. 

Pekin, 13 (A.A.) - Seilin 800 met. 
re cenubunda kain bir şimendüfer is
tasyonunda çarpışmalar olmaktadır. 

Çine giren japon gemileri 

Hong Kong, 13 (A.A.) - Formos
da bulunan bir kaç japon harb gemisi 
japon menfaatlerinin korunmasını te
min etmek üzere cenubi Çin limanları. 
na hareket etmek emrini almışlardır. 
Gemilerden iki tanesi Amoy'e gelerek 
biri Svatov'da diğeri de Foçov'da de

mirlemişlerdir. 

Bu üç limanda japonlara karşı şid· 
detli bir kin beslendiği bildirilmekte

dir. 

Japon i§güJeri ile Çin dı§ bakanı 
arasında 

Nankin, 13 (A.A.) - Japon iş gü. 
deri yanında japon askeri ve deniz a-

taşeleri olduğu halde Çin dış işler ba

kam Van-Şing.Hui'yi ziyaret etmiş ve 

kendisinden Çin hükümeti ordularının 
harekatı hakkında malftmat istemiştir. 

İşgüder, Lukuşiao hadisesinin iyi 

bir şekilde kapanmasını güçleştirecek 

mahiyette Nankin tarafından yapıla
bilecek her türlü harekete Japonyanın 

mukabele edeceğini bildirmiştir • 

Çin hariciye nazırı verdiği cevab

ta ezcümle şöyle demiştir : 

''- Japon Kıtaları Çinde serbestçe 

hareket ettiği bir sırada kıtalarımızın 

kendi topraklarımızda yaptığı hareket. 

ler hakkında malfunat istemeyi abes 

sayıyorum . ., 

lngilterenin kaygıları 
Londra, 13 (A.A.) - Dış Bakanı 

Eden, japon ve müteakiben Çin elçile

rini kabul ederek uzak şarktaki son h.3.

diseler hakkında duyduğu derin kay• 

ğıları bildirmiştir. 

İngilterenin bu mesele hakkında 

Amerika ile devamlı temas halinde bu

lunduğu söyleniyor. 

J Şeker y i yelim 

~' 1ı Sovyet tayyaresi San 
Fransisko yolunda 

t 

Ulusal ekonomi ve artırma kurumu 
memlekette yerli malların sürümü için 
geniş propaganda yapmaktadır. Kurum 
şimdi şeker istihlakini fazlalaştırmak 
için çalışmağa başlamış ve bu maksad
la güzel afişler hazırlamıştır. Yukarda 
bu afişlerden birini görüyorsunuz. 

Tay yare k utbu 1800 mil geçti; her 
şey yolunda gidiyor 

San - Fransisko, 13 (A.A.) - Saat 22.21 de Moskova - San -
Fransisko uçuşuna teşebbüs eden sovyet tayyaresinden alınan bir tel
sizde tayyaren.in kutbu 1400 mil geçtiği ve her şeyin yolunda gittiği 
bildirilmektedır. Tayyare Moskova'dan hareketinden beri vasati ola
rak saatte t 50 mil süratle uçmuştur. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Moskova - Dün Moskovada Kı
ztlmeydanda 40 binden fazla sporcunun 
iştirakiyle büyük bir spor geçid resmi 
yapılmış ve törende Sovyet büyükleri 
de bulunmuşlardır. Geçidden sonra 
meydanda spor hareketleri yapılmıştr. 

X Belgrad - Romada cereyan edip 
muvaffakiyetle biten ekonomik görüş • 
melerde yugoslav delegasyonuna reislik 
eden dış bakanhğc müste~rı buraya 
dönmüştür. 

Tayyarenin evsalı 

Moskova, 13 (A.A.) - Gromof, Yo
maşef ve Danilin, evvelce Çkalof, Bai

dukof ve Beliakof'un uçtukları tayyare
nin aynı modelde bir tayyare ile uçmak

tadırlar. Bu tayyarenin farkı çifte ku -
mandalı ve dahili tertibatı sayesinde 
biraz daha hafif olmasıdır. Kamarası 

daha geniş, daha rahattır ve daha iyi 
ısıtılmıştır. Tayyarecilerin yanında Çka

lof'unkinden üç misli daha fazla ve 24 
saat yetecek kadar mayi halinde oksijen 
ve mecburi bir iniş halinde liizumu o -

l-~·~··~~·~·-i ·~ M .. ~.~.T~'~"=t 
Kardeş milletler paktı 
KURUN'da Asım Us, asırlarca müd

det kardeş kanı dökmüş olan garbi Aı
ya milletlerinin tarihteki bu hazin tali
lerine işaret ettikten sonra, Türkiye ile 
İran arasında en yakın bir kardeşlik mü
nasebetinin başlamaıiyle vücud bulmuı 
olan şark paktını ve bu paktın şümulü

nü anlatarak diyor ki: 
'' Bu miıaka ayrıca kıymet veren bir 

nokta vardır ki o da misakın imzuiyle 
birlikte Irak ve lran hudud ihtilafının 
halledilmiş olmaaıdır. Miıakta imza11 ba 
lunan memleketler arasında hiç bir mad
di ihtilaf mevzuu kalmamış bulunması • 
dır. Şayed günün birinde her hangi bir 
ihtilaf mevzuu çıkmış olsa bile mutlaka 
ıulh yoluyle halledilmesi için şimdiden 
bütün tedbirlerin alınmasıdır. Bundaa 
ıonra Saadabad miıakına imza koyan bir 
memleket beynelmilel sabada diğerleri· 
ni kendisinden ayırd etmiyecektir. Bu
nun en açık delili dört devlet haricire 
nazırlarının misakı imza ettikten ıonra 
yaptıkları toplanbda verdikleri karar • 
dır: zira bu karar mucibince Türkiye 
tarafından işgal edilmekte olup eylul 
ayında inhilal edecek olan Milletler Ce
miyeti konseyi azalığına lranın namzed 
gösterilmesine ve bu azalık müddeti bi
tince bu aziilığrn alfabe sırasiyle antant 
azalarına geçmesi için bütün tedbirle • 
rin alınmasına çab,ılacaktır. Diğer ta

raftan lran'ın naııu:edliği ile birlikte ay

nı zamanda Avrupa ve Aıya memleketi 
olan Türkiyenin Cenevrede faydalı fa
aliyetine devam edebilmesi için kendiai
ne yarı daimi azalık temini maksadiyle 
tekrar seçilmesi teklif olunacak ve ba 
teklif misakı imza eden devletler tara • 
hndan müdafaa olunacaktır. 

Ancak dört kardeş memleket arasm
daki bu tesanüd misakın inhisarcı bir 
menfaat zihniyeti ile yapılmış olduğu 
manasına alınmamalıdır: Türkiye, l raa. 
Irak, ve Afganistan Milletler Cemiyeti 
içinde kendileri için daha faal bir meY· 

ki almak istiyorlarsa, bu, gene Cenevre 
aulh müessesesinin ideallerine hİDoet 
etmek içindir. Netekim Saadabad miıa
kı akdedilirken Milletler Cemiyeti pak
tının çerçevesi ve ruhu dairesinde ol
ma11na bilhassa itina edilmitlir. Bu mi
saka imza koymuş olan dört kardeş mil
let, Cenevre'de Avrupa ve dünya ml • 
huna yardım edebilirlerse kendilerini 
gene kendi ideallerinin tahakkukuna 
hizmet etmİ§ bileceklerdir.,, 

DOKUMA SANA Ytl VE 
KONTENJAN. 

SON POSTA'da Muhiddin Birgea 
kontenjan sisteminin ilgası münaaebe -
tiyle pamuklu dokuma endüstrisinin ı.. 
ilgadan istisna edileceği hakkındaki bir 
rivayeti kaydederek, yeni kuruknakta 
olan pamuklu endüatriıini himaye içia 

• her türlü tedbirleri almamn çok yerin • 

de bir hareket olduğunu söylediktee 
sonra, hayatı ucuzlatmak için alma11 

tedbirler arasında bilhassa pamuklu ea
düstriai mamullerindeki ucuzluğun çolc 
ehemiyetli olacağını kaydediyor, ve pa

muklu endüstrimizin henüz maliyetini 
kafi derecede ucuzlatmış olmadığını, 
halbuki kendisinden mahsullerini ucuza 
maletmesini iıt<.diğimiz köylüye giye-

ceğini ucuz satmanın şart olduğsa 
söyliyerek pamuklu endüstrisi sahasın• 
da da kontenjanın kalkması gerekliğini 
müdafaa ediyor. 

lan her şey ve bir buçuk ay için kafi yi

yecek vardır. 

Gro.mol kimdir? 
Moskova, 13 (A.A.) - Sovyetlcr 

Birliği hava kahramanı Mişel Gromof 
havacılık hayatına 1917 de başlamış, iç 
harba pilot olarak iştirak etmiş ve 1924 
den beri tecrübeli pilot olmuştur. 192S 
de büyük Moskoav • Pekin seyahatine 

iştirak etmiş, 1926 da ve 1929 da Av· 
rupada büyük uçuşlar yapmış, 1934 de 
resmen kaydedilmemiş olan kapalı 

münhani hat üzerinde dünya mesafe re
koru tesis ederek bu uçuşta gösterdiği. 

kahramanlıktan dolayı "Sovyetler Birli
ği kahramanı" unvanı ve Lenin nişanı 
ile taltif edilmiştir. 

Gromof, hararetli bir sporcu ,ava. 
ressam ve heykeltraştır. 

Besleyici bir içkidir 
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Bay Celil Bayat yeni idhalit 
rejiminin esaslarını anlatıyor 

ler. Bu sebeble yapılan zammm piyasa
da fiat pahalrlığı yapmasma sebeb yok
tur . 

Diğer taraftan 131 pozisyonda ten. 
zilat yapıyoruz. Bu pozisyonlara giren 
maddeler memleketin sanayi ve iktisa
di hayatı için şimdiye kadar tatbik e
dilen resimlerden daha az resimle gir
mesi arzu edilen eşyadır. Geriye kalan 
1604 pozisyonuna dahil maddelerin güm_ 
rük reesimleri üzerinde şimdilik bir de
ğişiklik yapılmamıştır. Bunlardan yal
nız cüz'i bir kısmr üzerinde tenzilat 
imkan! arı araştırı !maktadır. 

tutacağız. Size izah ettiğim tedbirlerin 
tesirlerini kati olarak şimdiden görmek 
ve bunların hepsinin müsbet netice ve· 
receğini iddia etmek çok müşkildir, tat· 
bika geçildiği zaman bu tedbirlerin seY• 
rini milli ekonomi cephesinden müsbet 
veya menfi olarak gözden geçirmek ve 
damping meselesini incelemek için ka· 
rarnamenin altıncı maddesile İktısad 

Vekfiletinde bir "milli korunma komis
yonu·• teşldJ edilmiştir. Bütün cihanda 
ekonomik vaziyetler seri tahavvüllere 
tabidir. Herhangi bir tedbir bugün müs
bet iken yarın menfi şekle geçer ve 
memlekete zarar verebilir. Bunun için 
maddeler üzerinde milli ekonominin ar· 
zedeceği icablara göre tadiller yapmak 
zarureti ekseriya bel§ göstermektedir. 
İşte komisyon bu mevzu üzerinde çalı
şarak kararlarını hükümete arzedecelc 
ve hükümetin karan da derakab miJlete 
bildirilmek suretiyle iktısadi hayatın ta· 
bavvül seyri milli ekonomi icablarına 
göre uydurulacaktır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
Gazeteci arkadaşlar bakanımıza bir 

çok sualler sordular, bir çok noktaların 
tenvirini istediler. Biz, kendimizden 
bir şey ilave etmeden, bütün bu anlat. 
malar ve sormalardan Çl'kan neticeleri 
aşağıda hütasaya çalışıyoruz : 

Celal Bayar, Sözüne başlarken bu. 
gün neşredilen yeni kararname hakkın
da vaktiyle Büyük Millet Meclisinde 
uzun uzadıya i~aı.:ıt vemt•5 olduğunu 
ve fakat ajans bültenlerine giren o va. 
kitki izahatının yalnız "Ulus,,la intişar 
ettiğini ve diğer gazetelere - o vakitki 
müzakerelerin fazlalığından ve ehemi
yetinden olacak - girmemiş bulunduğunu 
kaydetmiştir. Bakanın o vakitki izahatı 
elimizde bulunan türkofisin haziran 
bülteninde de mevcuddur. 

Dı§ ticaretimizde muhtelif 
devletlerle münasebetlerimiz 
Celal Bayar, harici ticaretimizin 

muhtelif devletlerle olan miinasehetJe. 
rini tahlil ederken bu hususta cihan 1>uh 
ranı neticesi olarak ilk tedbirler alın
maya başladığı günden itibaren bu mü
nasebetlerin nasıl muhtelif seyir•er ta. 
kib c.ttiğini anlattıktan sonra drmiştir
ki: 

- Ekonomik münasebetl~ı imiz in 
b·ı -;e:ırler zarfında geçirdiği tekamül, 
karşımızda bulunan ve bizlerle ticaret 
yapan devletleri, gayet tabii olarak, 
rn~·htelif bazı manzumelere ayırmıştır. 
Bnnları birer birer tetkikte faide ~örü
yorum: 

Birinci krsım - Kliringle bağlı 

olduğumuz ve ayni zamanda bizim le
himize ithalat ve ihracat arasında muay 
yen bir yüzde farkı ayıran memleket.. 
lerdir. Bu krs:rm diğerlerinin hepsinden 
mühimdir. Ticaretimizin yüzde doksanı 
bu manzume dahilindeki devletlerle ya. 
pıtır. Bunlar, bizimle olan alış ftrişle· 
ı inde tediye muvazenesi farkı olarak 
bize yüzde yirmiden otuz be~ kadar 
oir döviz farkı l>ırakırlar ki. maliyenıiz 
bundan istifade eder. Ayni 7.amanda bu 
cieveletler bize mesela seksen satarlar 
yüz satın alırlar. Yani onlardan yaptı
ğımız ithalata nazaran daima daha faz
la bir mikdar mal ihraç ederiz. 

İkinci kısım - Kendileriyle yüz. 
de yüz muvazene esası üzerine müste
nit veya lehimizde pek cüz'i bir döviz 
pavı ay ıran bir anlaşma yaptığımız dev
letlerdir. Bunlardan esas itibariyle yüz 
me:l alırsak kendi!rrine yüz mal satarız. 

Üçüncü k1S1m - Bizim aktif oldu. 
ğumuz yani kendilerine aldığımızdan 
çok m:?l sattığımız memleketlerdir ki, 

ı~"mleri karanamede mevcuddur. Bun
larla serbest döviz esası üzerinden mua
mel-e yapıyoruz. 

Dördüncü kısrm - Tam aksi ola
r:tk pasif olduğumuz yani az mal sata. 
rak kendilerinden çok mal aldığımız 
memleketlerdir. Bunlarla alış veriş türk 
paraslılm kıymetini koruma hakkındaki 
11 sayılı kararnamenin muaddel 32 in
ci maddesi üzerinden yapılmaktadır. 
Bu memleketlerden gelen malların pa
rası Cumhuriyet merkez bankasına ya. 
tar ve mukabilinde o nisbette memle
ketten mal çıkar. 

Bu izah ettiğim şekil1er bidayette 
yani ilk kontenjan kararnamesi çıktı~ 
ğı vakit aynen mevcud değildi. Fakat 
rnilJi ekonomimi:?in ihtiv-.<catı nisbetin-
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de yavaş yavaş tadil edile edile bu hali 1 
almıştır. 

Yeni kararname 

Bu memleketlerden girecek olan 
mallar ki bizim muhtaç olduğumuz ip· 
tidai maddelerdir, Bir listeye konul
muştur. Celal Bayar, bugün tatbik edilmek

te olan esasatı bu suretle tesbit ettik. 
ten sonra eline yeni kararnameyi ala
rak sözlerine devam etmiştir. 

- Yeni yaptığ1mı~ taJ~la': acaba t'n 
münasib şekil midir? Acaba bunlarda 
da her hangi bir tekamülün tesiri ile 
atiyen tadilat icrast lazım gelmiyecek
midir? bunu şu dakikada tayine mad
deten imkan yoktur. Ekonomik hadL 
seler ve vaziyetler o kadar çabuk ve o 
kadar kolaylıkla tebeddül etmektedir 
ki, bundan bihaber görünerek her han
gi bir esas üzerinde musirrane durma
ya çalışmak yanlış bir hareket olur. Fa
kat yaptığımız yeni kararname diyebL 
lirim ki, bugünün ihtiyaçlarma göre 
en mütekamil şekildir. Sizi temin ede
rim ki, biz nasıl tam serbest döviz po
litikası tatbik edebilen memleketleri 
kıskanxyorsak çok ve pek çok memle
ketler de bizim bu attığımız adrma gıb. 
ta edeceklerdir. 

Yeni yapılan tadilat 
Yeni yaptığımız tadilat şunlardır: 
Bir kere birinci, ikinci ve üçüncü 

gruplara prensib itibariyle dokunmu
yoruz. Yalnız bunların ithalat şekille
rinde lehte olarak bazı tadilat vardır. 
Bunların muhtelif kararnamelerle han
gi nevi mallan sokabilecekleri hangile
rini ithal edemiyecekleri evvelce mu· 
sarrahtı. Bir de umumi bir kontenjan 
listesi vardır ki, Bütün memleketler 
bundan istifade ediyorlardı. Şimdi bu 
liste kaldırılmıştır, memnu eşya liste
si de ilga olunmuştur. Kliringli veya 
benzer anlaşmalarla bağlı bulunduğu
muz ve aym zamanda bize yüzde yir. 
miden yukarı döviz payl bırakan yer
lerden gelecek bütün eşya, gümrük res
mi verildikten sonra serbestçe memle
kete girecektir. Yalnız yüzde yüz kar. 
şxhklı veya lehimizde yüzde yirmiden 
aşağı döviz farkh anlaşmaya tabi mem
leketler için elde kontroktüel listeler 
vardır. Bu listeler bittabi müddetleri 
bitinceye kadar devam edecektir. Aynı 
zamanda bu memleketlerin üç ay müd
detle eski rejimden istifade etmeleri 
imkanr da temin edilmiştir. Bunlara 
karşı şu espri dahilinde hareket edece
ğiz: Müddetleri bittikçe en geniş bir 
fi kirle hareket ederek ithal edecekleri 
malların adetlerini çoğaltmak... İşte 

kendileriyle yapacağımız gelecek mü. 
zakerelerde bu zihniyet hakim olacak
trr. Şurasını da söyliyeyim ki, bu gu
rupa dahil olanlar içinde tediye mu-

va7.enesi müsait olanlar döviz payı a. 
yırmak imkanı bulabilirlerse derhal bi
rinci grupa geçebilirler. Ve o vakit 
serbest ithalat rejimimizden biıakay

dışart istifade ederler. 

Keza bizim aktif olduğumuz üçün-
cü grupta da tadilat yoktur. Onlar za. 
ten her suretle umumi rejimden ser. 
bestçe istifade ediyorlardl. Bundan 
sonra da istifadeye devam edecekler
dir. 

Pasif olduğumuz dördüncü grupa 
gelince, 11 numaralı kararnamenin 32 
inci maddesini yeni kararname dördün
cü maddesi ile tadil etmektedir. Ara
daki farkı şu suretle hülasa edebiliriz: 

Tüccara kolaylık olsun diye ban
ka kefaleti kabul edilmiştir. Bir de es. 
ki kararnamede bu memleketlerden ge· 
len malın bedeli, altı ay zarfında mu
kabil ihraç yapılmazsa irad kaydolu
nur diye bir fıkra vardı. Bu fıkra da 
kaldırılmıştır. 

Bu prensipi bu suretle tesbit ede
rek bilakaydişart serbest bırakmamızın 
en başlı amili harici ticaretimizin asır
lardenberi defisiter olmasıdır. Yani a
leyhimize açrk olmasıdır. Serbest bıra
kırsak bugün lehimize kapanmış olan 
ticaret müvazenemizin gene aleyhimi
ze dönmesi ihtimali vardır. 

Diğer bir sebeb de mal\lm olan pren
sibimizin, yani "malımızı alanın malı
nı almak,, düsturunun muhafazasrdır. 

Ve nihayet bu suretle mallarımızın sa
tışını ithalat mukabilinde teahhüd al. 
tına aldırmış oluyoruz • 

lf ve dış ticaretimiz.in ana 
prensipleri 

İşte dış ticaret siyasetimizin ana 
prensibleri bunlardır. Kontenjan tatbi
katma başlanıldığı zaman neşrolunan 

kararname ile serbest ithalat pozisiyon
lan bırakılmamıştır. 1311 pozisiyon üze
rinde kontenjan tatbik ediliyor, 516 
pozisyona dahil maddelerin de ithali 
men edilmiş ve ikinci kontenjan karar. 
namesi ile bu adet 824 e çıkarılmış bu· 
lunuyordu. 

Ekonomik durumun icabları göz ö. 
nünde buluniu1 .ıl ırak listelerde tedri. 
cen genişliğe ve serbestliğe doğra a
dımlar atılmış, kontenjan listelerindeki 
pozisyonların bir kısmı serbest listele
re intikal ettirilmiş ve bir kısmı da ve .... 
kaletler listelerine alınarak lisans usu
lüne tabi tutulmuştu. İthalat rejimimizde 
son merhaleyi teşkil eeden G. t. R. ka
rarnamesinde bu tedrici genişlemenin 
neticesi olarak serbest listeye dahil 
pozisyonların adedi 1066 SI tamamen 
74 Ü kısmen serbest olmak üzere 1140 a 
çıkmış, kontenjante pozisiyonların ade
di sıfıra indirilmiş ve lisansa tabi pozi
siyonların adedi 256 ve memnu listeye 
giren pazisiyonlarm adedi, 573 Ü tama.. 
men ve 166 sr kısmen memnu olmak Ü· 

zere 739 olarak tesbit edilmiş bulunu
yordu. 

Yeni kararname hükümlerine na
zaran esasen serbest olarak ithal edil. 
mekte bulunan kısrm haliyle devam et
mekte, lisansa tabi olan pozisi.yonların 
ithali tamamiyle serbest bırakılmakta, 
ithali memnu olan pozisiyonlar listesiy
le, zaten sıfıra indirilmiş olan konten
jante pozisiyonlar listesi bertaraf ediL 
mekte olduğuna göre, ithali memnu 
madde olarak ortada hiç bir şey kal
mamaktadır. 

Gümrük tarifesindeki tadilat 
Gümrük tarifesindeki tadilata ge-

lince : 

Malı'.lm olduğu üzere gümrük tari. 
fe kanunumuzda 1827 pozisiyon vardır. 
Bunlardan yalnrz 92 sine 15 temmuz
dan itibaren zam yapıyoruz. Nazarı dik
katinizi celbederim ki bu 92 madde e
sasen şimdiye kadar tatbik edilen ka
rarnamelerde memnu listelere dahil idi. 

Tadilat yapılırken düşünülen nokta 
Damping fiatları 

Gümrük resimleri tadilatrm yapar. 
ken düşüncemize gelince: 

Himaye edilen maddelerin 
memlekette ihtiyaçtan fazla ve. 
ya ihtiyaca yakın miktarda istih· 
11al edilmesi, ham maddesini mem. 
l~kette tedarik etme veya krsa 

bir zamanda yeti§tirme imkanla 
rının bulunması göz önünde hı 

tulmuştur. 

Pamuklu, yünlü, deri ve trikotaj gi
bi sanayi şubeleri bu zümredendir. Bu 
nevi sanayiin mühim bir kısmında mem
leket dahilinde zo.ten rekabet mevcud
dur. 

İhtiyacın ancak ,yüzde otuzu gibi 
cüz'i bir kısmı dahilde temin edilen 
istihsal branşlarının gümrük resimleri 
aynen bırakılmış ve hatta bunlar üzerin
den bazen tenzilat dahi yapılmıştır. Bu. 
nun sebebi istihlakin cüz'! bir kısmına 
tekabül eder. bir istihsali himaye ede
ceğiz diye müstehliki hatta bir fiat yük
sekliği karşısında bulundurmaktan çe
kinmiş olmakhğımızdır. Hatıra gelebi. 
lir ki, gümrük resmi artınca memleket 
dahilinde imal edilen kısrmlarm da sa
tış fiatlan yükselsin. Halbuki evvelce 
işaret ettiğim gibi himaye edilen mad· 
deler zaten şimdiye kadar memnu liste
de bulunanlardır. 

Ayni zamanda yeni hesablarrmrzı 
yaparken alakadar/arla da görü§tük ve 
kendı'lerinden teminat aldık ki, yapı
lan himaye neticesinde fiatlarda bir te
reffü husule getirilmiyecektir. Böyle 
bir tereffün husule getirilmesi ihti. 
k~r tel§kki olunacaktır. O vakit hükü
metin kuvvetli eli bunu yapanların ya. 
kasında bulunacaktrr. 

Ve zaten fiat murakabesi yapmak 
için iktisat vekaleti kanuni: salahiyetle 
de mücehhez bulunuyor. Bu tetkikat 
ve hesablan yaparken bir taraftan da 
devlet fabrikalannm istihsalatmı muay· 
yen maddelere inhisar ettirmeyi faide
Ii bulduk ve kendilerine çeşitli madde
lerden vazgeçilmesi için yeni bi• proğ. 
ram verdik. Bu suretle fabrikaların ima 
tatlarını rasyonalize etmeleri temin edil
diği gibi himaye sahasmm da çok geniş 
olmasınm önüne geçilmiştir. Ve zaten 
münhasıran bu maddeler fuerine kon
muş olan bimayekar resimler ancak ih. 
tiyati bir tedbir olarak kabul edilmiş
tir. Bundan anlaşılıyor ki, ittihaz etti
ğimiz tedbirler ekonomik icabata tama. 
mile uygundur. Ve bunların her hangi 
bir veçhile suiistimalini önlemek için 
elimizde iktisadi ve kanuni müeyyide
ler mevcuddur. 

Bazı memleketlerin dahili piyasala
rındaki satış fiatlarından farklı olarak 
ihracat mallarını ucuz sattıkları vakidir. 
Biz bunu dampinğ fiatı olarak kabul e
diyoruz. İstihsalatmım ha kabil suni 
tedbirlerle bırpalatmamak için gümrük 
tarife kanununun üçüncü maddesini d~
ha büyük bir hassasiyetle göz önünde 

ölmekten başka bir şey düşünemiyordu. eliyle tedavi edecekti. 
Kızcağıza onun büyük mevkii ile kendisinin Fakat, her ne kadar, elindeki reçeteler 
aşağı hali arasındaki mesafe o kadar büyük çok tesirli idiyse de kıral ve etrafında onun 
görünüyordu ki, şu sözleri söylüyordu: hastalığım şifa bulmaz gösteren hekimler, 

Bir de şunu söylemek isterim: güm· 
rük tarifeleri memlekette sadece milli e· 
konominin tanzimi için konulmaz. On -
larm tanziminde mali zihniyet de ha· 
kim olur. Mühim olan bu iki gayeyi te
lütir. Başvekilimiz İsmet İnönü ve hü
kümeti bu hususta çok hassastırlar. 

Memlekette istihsal ve imal olunan 
maddelerin maliyet fiatlarına tesir yapaı 
elemanlar arasında başka memleket
lerde olmıyan vergilerin indirilmesi 
prensipi ne kadar büyükse, mümasili 
memlekette yetişmiyen iptidai madde
lerin memlekete resimsiz veya pek az 
resim vererek girmelerinin temini de 
o kadar büyük bir ehemiyeti haizdir. 
Fakat bu cihet bu defaki tedbirlerle 
tamamen temin edilmiş değildir. Teş
viki sanayi kanununun hükümlerine 
göre maliye ve iktisad vekaletlerince 
tanzim edilmekte olan listelerdeki mad 

delerin muafiyetini temin için yapılan 
formaliteler ağır ve masraflıdır. Bazı 

ahvalde suiistimal müsaid olduğu id· 
dia edilmektedir. Bu listeyi tamamen 
kaldrrarak bütün iptidai maddelerin 
gümrüksüz geçmesi fikrinde Maliye 

Vekili arkadaşımla mutabık kaldım. 

Başvekilim mevzuun ehemiyeti m"sbe· 
tinde çalışmamız için emir vermişler
dir. Bunu da gelecek sene tatbik ede· 
ceğimizi ümid ediyoruz. 

Netice: Mümasil memlekette yetiş· 
miyen iptidai maddelerin gümrük res
mi vermeden veya az bir resim vererek 
ve malların da gümrük resmini ödeye. 

rek memlekete serbestçe girmesının 

iktisadi tesirleri üzerinde uzun boylu 
durmaya ihtiyaç yoktur. herkes bunun 

faydasmı takdir etmek imkanına ma· 
liktir. Son kararname ile tüccarımıza 

her suretle kolaylıklar gösterilmesi te
min edilmiş ve memlekete müfid olan 

sanayi şubelerimizin de hukuku mah
fuz tutulmuştur. 

iLAN 
Bır evlenme ehliyetnamesi vermek 

için alman tebeasından Kiiçük Yoz.gad· 
ta mukim Arnold Köniğin Ankara1a 
mukim Türkiye Cumhuriyeti tebcasm
dan Aişe Çabas ile evlenme niyetinde 
oldukları ilan olunur. 

Ankara, 13. temmuz 1937 

Almanya Büyük Elçisi 
Na. Von Marschall 

2-3365 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles lanı 
Nurettin ART Alb 

- Gök yüzünde parlak bir yıldızı sevip böyle bakir ve genç bir kızın tedavi ve mua
onunla evlenmek istesem ne olac:ıktı? Ber- yenesine razı olacaklar mıdır? Bir defa tec
tam o yıld1z kadar benden yüksektir. rübeye müsaade edilecek olursa Helena, .za-

yardım. Sevgi gençlik gülünde bulunan bir 
dikendir. Gençlik mevsiminde, eğer bi.z ta
biatin çocukları isek bunlar bizim kusurla· 
rımız olacaktır. Her ne kadar gençlikte bun· 
lann kusur olduğunu hatıra bile getirmez
sek de. 

Son ~ürlüğü 
(Sonu var) 

şimdi, neredeyse gitmek üzere olan sevgili
sini kaybedeceğinden dolayı duyduğu derin 
duygular, onun zihninden ölmüş babasının 
simasını ve hatırasını silmiş gibi idi. Bütün 
hayalinde ancak Bertram yaşıyordu. 

Helena epey zamandanberi Bertam'ı se
viyordu. Bununla beraber onun Fransanm 
en eski ve asil bir ailesinden geldiğini ve 
Rousillon Kontu olduğunu, kendisinin ise 
kendi halinde bir ailenin çocuğu bulundu
ğunu hatırlıyordu. Kendi anasının da, baba
sının asaletten hiç bir nasibleri yoktu. Ber
tam'm ecdadı hep asilzadelerdi. Onun için 
asilzade Bertam'a efendisi, amiri göziyle 
bakıyor, onun yanında hizmet etmekten, 
<>!}un yanında bir madun olarak yaşamak ve 

Bertam'in kalkıp gitmesi kızcağızın göz- manmın en büyük hekimi olan babasından 
!erini yaş, kalbini de kederle doldurmuştu.? daha ziyade muvaffak olacağına emindir. 0-
Her ne kadar onu hiç bir ümide kapılmaksı- nun için ~e bu ilaçların gökteki yıldızlardan 
zm seviyor idiyse de onu her saat görebil- uğur aldıgr ve bu muvaff akiyet sayesinde 
mek gene gönlüne rahat verirdi. Helena, o belki Rousillon kontunun karısı bile olaca
burada iken oturur, onun koyu renkli gözle- ğı hakkında içinde bir inan vardı. 
rine, keman kaşlarına, güzel saçlarının krv- Bertram, gideli çok olmamıştı ki hizmet
nmlarma bakar, onun portresini kalbinin çilerinden birisi gelip Kontese Helena'nm 
üzerine çizer, onun sevilen yüzünün bütün kendi kendine konuştuğunu ve konuşurken 
çizgilerini birer birer gönlünde saklardı. Bertraın'ı sevdiğinden ve onun arkasından 

Gerard de Narbon, öldüğü .zaman kızı- kalkıp Parise gideceğinden bahsettiğini ha
na, uzun müddet çalışarak, tecrübeler yapa- ber verdi. Kontes, hizmetçisini teşekkürler
rak tertibe muvaffak olduğu bir takım şifa le savdıktan sonra Helena'mn gelip kendi
verici ilaçların reçetelerinden başka bir şey sini görmesini istedi. Helena hakkında duy
bırakmamıştı. Bunlardan bir tanesi de, kıra- duğu bu sözler, Kontese çok eski günleri 
Iın Lafeu tarafından anlatılan hastalığı i- hatırlatmıştı. Bertram'm babasına karşı duy
çindir. Onun için, Helena bunu işitince i- duğu sevginin ilk günleri. Kendi kendine 
çinde şimdiye kadar g-örülmemiş bir ihtiras dedi ki: 
uyanmıştı: Parise kadar gidip kıralı kendi - Ben de genç iken böyle duygular du-

Kontes, kendisinin gençliğinde geçirdi· 
ği aşk hulyalarmda daldığı bir sırada Hele· 
na odaya girmişti. Ona dedi ki: 

- Bilirsin Helena, ben senin anan sayı-
lının. 

Helena cevab verdi: 
- Siz benim çok sayın Bayammsmız. 
Kontes tekrar dedi ki: 
- Sen benim kızımsın. Sana annenirrı 

dediğim zaman neden bu sözlerimle sarsı .. 
lıp sarardın? • 

Kontesin kendi aşkından şüphe ettiğint. 
anlayarak telaş ve heyecana düşen Helena 
verdiği cevabta: 

- Af edersiniz Madam, diyordu, ne RoU• 
sillon kontu benim kardeşim, ne siz benirrı 
annem olursunuz. 

Kontes dedi ki: 
Devamı var 





an adlanan 

türk 

gençliği 

arasında 

lnönü kampında büyük ve heyecanlı bir çall§ma var. Kanadlanmak 
davasınJa olan türk gençliği durup dinlenmeden uğTCl§ıyor, didiniyor. 
Türk iıtiklalinin garantilerinden biri olmak değerini tQfıyan bu çalq
mayı bütün türk gençliği yakından bilmelidir. ArkadCl§unız Cemal Ku
tay bu Javayı yakından görmek ve Uluı okurlarına yazı ve re•imle 
akıettirmek için evveli gün tayyare ile lnönü.ne gitmiftir. ArkadCl§Unı· 
zın ilk ve güzel mektubunu aıağıya koyuyoruz. 

Başşehirden Tayyare 
ile İnönü Kampına • 

Inönüne gİ· 

den en ide

al yol hava 
Sürgüsünü a• 

rasıra yokladı· 
'ğun §U kapıyı 
açıp 2000 mel· 
re irtiladan ve 
200 kilometTe
ye yakın sürat
le giden bir tay. 
yarenin kana
dına tırmana

rak paraşütü
ne güvenip ken· 
disini atan gen· 
cin kahraman· 
lığı ilahların 
elsanevi var
lıklarından da. 
ha mukaddes 
değil midir? 

• nönü kam· 
1 pma giden 

en ideal yol hava 
yoludur. Kanadlanmak davasında olan 
inkılab gençliğini yerin üstünden sey
retmek ne büyük zevktir, bilir misi
niz? İnönü semalarında dolaşan tayya
re, planörlerde henüz sıçramalar öğre
nen talebeyi, gelişmiş bir tayyareci 
hüviyeti içinde kendine doğru çekiyor 
gibidir: Türkiyenin dört köşesinden 
İnönüne gelmek, bir yol zahmeti olsa 
bile, karşılığında yepyeni hayat şartla
rım öğrenmiş oluyorsunuz. Tarih İnö
nüne iki vazife vermi§ıtir: türk kurtu
luş harbında istila sellerini kıran bu 
topraklar, şimdi de hava tehlikesini 
yok edecek kadroyu hazırlıyor. 

*** 

T ayyareye ilk binenler, evvela ken
di heyecanlarına ortak olacak bir 

arkadaş arıyorlar. Ben bu işte yalnız 

kaldım: Türk hava kurumu yar başka

m B. Feridun Dirimtekin ve neşriyat 

müdiirü Orhan Aydarla beraber fnönü
ne gidiyoruz. Bizi götüren de ön yüz
başı Zeki Gülsün .. ismi kadar şen, ha. 

vacılığımızın neşeli çocuğu. Bizi ha
kikaten hususi asfalt bir yol üzerinde 

bir otomobil yolculuğundan daha rahat 
getirdi. Neden saklamalı, ilk defa tay

yareye binen ben, bu seyahatten sonra, 
yüzbaşı Zeki ile Okyanus yolculuğu

na bile çıkacak kadar cesurum. 

İlk havalanmanın heyecaniyle ve 
şöylece bir göz uciyle eski bir havacı 

olan hava kurumunun yar başkanına 
baktım. O; ordunun kıymetli bir erka

nı harb zabiti olmuş olmanın verdi
ği vücud sağ1amlığı ve heyecan müva-

zenesi ile, masasınm başında calışryor

muş gibi kampa aid notlara bakmakla 
meşğul. Ara sıra Zeki Gülsün ile nö

betleşe dolan değişiyorlar. Yanında o
turduğum Orhan Aydar, beni dinleme· 
ye karar vermiş gibi başmı çevirmiş, 
gazeteci arkadaşılll, bir pilot kadar 
tayyareye binmeye alrşmrştır. 

Bu emniyet ve huzur biraz sonra be
ni de çerçevesi içine aldı Şimdi. artık 
geçtiğimiz yerleri seyredebiliyorum. 

Memleketin haline tayyareden bak
m alrdrr: Yerde gözden kaçanlar hava
da bütün çıplaklıklariyle gözünüzün 
-Onünde .•. Mesela Etimesud bize Anka. 
ra semasından daha şirin ve güzel; Sin
can köy daha mahzun ve kasvetli gö
züktü. 

1 

yoludur. 

renin hareket halin
de olduğu söylen
se muhakkak yeni. 
den bir engizis. 
ıJOn kurardı. 

Şimdi artık 

Eskişehir ovasına 

girdik. sayılabili

r iz: geçtiği yerlere 
h ayat dağıtan ve 

yeşillik yarat an Sa
karyadan sonra 

Porsuk suyu bize 
İnönüne yaklaştı. 
ğmırzı anlattı. Es
kişehirin yakıirın-
da bir dost gör. 

dük: Tayyare mektebi sahasında . iki 
çelik kartal havalanmak üzere. 

Rüzgar ve iklim değişti dersem L 
nanmız. İnönüne yaklaşanlar atmosfe
rin hüviyet değiştirdiğini his edecek· 
lerdir. Burada, o kadar bol hava cere
yanı var ki tabiat İnönünü kanadlı türk 
gençliği için yaratmıştır. Günün yirmi 
dört saatinde burada çalışanlar için na
sıl tabii imknlar olduğunu görenler 
bun a kani olacaklardır. 

Ankaradan saat 6 da kalktık. 7 .15 
de İnönünün üstündeyiz. Bir saat 15 
dakika. Bir kaç zaman evveline göre 
tam bir ''tayyı mekan,,. 

Beyaz çadırların birer papatya gibi 
süslediği İnönü kampı meydanına ini
yoruz. Aşağıdan bize bir çok eller 
sallanıyor. Kırmızı, beyaz, gr i renkli 
planörlerin m aden kanadları İnönün
de kurulmakta olan yeni hayatın birer 

_. eseri gibi göz alıyor. Bizi hiç sarsma-

Ankara _ İnönü yolunu, onun yolu dan havalandıran yüzba~ı Zeki, aynı 
kadar bilen yüzbaşı, bize gözümüzün muharetle yere indirdi. 

önünden karaltılı noktalar halinde be- İ nönünde yeni bir hayat tekev-
lirip silinen köylerin isimlerini söylü- vünü vardır: Çalışmalar, konuş. 
yor. :aaşım arkaya çevirmeden ve bir malar, gayeler hep bir hususiyet taşı-
istasyon memurunun itiyadiyle .•. Bu yor. Türk istiklalinin garantilerinden I 
karaltılara dikilen gözlerim iz, eğer o- biri olmak değerini taşıyan bu kuruluşu 
rada su ve ağaç bulabilirse sevinçli, bütün türk gençliği yakından bilmeli-
toprak arık ve çorak ise mahzun, yeni- dir. 
terine bakıyor. Ulus bu tanıtma işini, elinden geL 

Dünyanın en asi ve kontrolsuz bir diği kadar. yapmaya çalışacaktır. 
~~~------~~-----~-------' ta biati buradadır. Kemalizm; kuruluşun. 

danberi insan sayinin uğraşmaktan 

korktuğu bu toprak parçası üzerinde 
yeni zamanlar hayatı yaratıyor. B ugün 
kara sapanın cenkleştiğ.i bu toprakları 

yarın mak ine ve elektrik terbiye ede
cek. 

T ayyareyi insanlar, yerin üstünden 
kanıksayıp da ilahlaşmak iste

yince icad ettiler: Sürgüsünü ara sıra 
yokladığım şu kapıyı açıp, iki bin met

re irtifadan ve iki yüz kilometreye ya. 
km süratle giden bir tayyarenin kana
dına tırmanarak paraşütüne güvenip 
kendisini atan gencin kahramanlığı, i
lahların efsanevi varlıklarından daha 
mukaddes değil midir ? 

Dün yeni alaylara 
sancakları verildi 

Orgeneral Fahreddin Sancağı selamlıyor 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
İstanbulda iki piyade alayı ile bir top
cu alayına sancakları verildi. Bu müna
sebetle büyük bir tören yapıldı. Bu tö· 
rene Orgeneral Fahrettin Altay başkan
lık etti. Ve alaylara kendi eliyle sancak
larını verdi. Sancak töreninde birçok 
subaylarımız hazır bulunuyorlardı. Tö
renden sonra alaylar yeni sancakları ön
de olduğu halde bir geçid resmi yaptı
lar ve çok takdir edildiler. 

Sağdaki resim: 
Orgene_ral Fahreddin Sancağı alay 
kumandanına vermek üzere askerden 

alırken 

lstikla 1 Marşı çalıyor ve Sancak dalğalanryor 

Orgeneral Fahreddin askere hitab ediyor. 

Memleket kalkınmasının bel kemi
ği olan türk köylüsü yurd topraklarım 
havadan bir görebilse... Sanırım ki <>
zaman sapanına daha büyük bir enerji· 
l e s::1rılacak. 

Mihalçık'r geçtikten sonra, uçu
yormuyuz, yoksa duruyormuyuz di
ye bir tereddüd devresi geçirdim. En 

süratli nakil vasıtası olarak otomobil 
ve trene binenler için, bu tereddüd hak
lıdır. Tayyare tam süratini bulduktan 
sonra durur gibi oluyor. Dönen dün
yanın da bu fazla süratten sabit gibi 
gözüktüğünü söyliyenleri yok eden zih
niyet, eğer bugün de mevcud olsa ve 
kendisine tam süratle giden bir tayya· 1 S ancak verilme töreninden sonra askeri geçid resmi 
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Veni Genel idhalat rejir11i 
Kararname ve buna merbut listeleri aynen 
neşrediyoruz bunlar yarın yürürlüğe giriyor 

Genel ithalat rejimi kararnamesini j dayanılarak: tanzim .. ~~unan. kara.n~me • List~ 111 . Tarife Eski resim Yeni resim 
neşrediyoruz: veya mukaveleler hukümlerı dahılınde Gümrük resmı tez.yıd eJüen maddeler 

Bu kararname bu ayın 15 inden yani idhal olunur. Tarife E&ki resim Yeni resim 
yarından itibaren muteberdir. Karama- Madde 6 - Milli istihsal;itı koru_ 
me §Udur: mak. tesaüıaünü temin ve damping gibi 

Madde 1 - Türkiyenin müstemir. normal tedbirlerden doğacak zararlar-
~" ve kayda değer nisbetlerde aktif dan vikaye etmek maksadiyle 2294 nu. 
kaldığı ve Türkiye ihracatını müteessir maralı kanunun hükümleri dairesinde 
eder hiç bir nevı hususi takyid koyma- yapılacak gümrük tarife tadilatı nis-
mıı memleketlerden idhalat türk ka- betlerini tetkik etmek üzere İktisat ve. 
nunlarr hükümleri dahilinde serbest. Jraletinde vekilet müsteşarının reisliği 
tir. altında, aşağıda yazılı azadan mürekkeb 

Bu memleketlerin isimleri ilişik 1 bir (milli korunma komisyonu) teşkil 
sayılı listede yazılıdır. İcabında İktisat olunmuştur. 
vekiletinin teklifi üzerine bu listeede de Maliye vekaleti nakid işleri umum 
ğitiklik yapılabılir. müdürü 

Madde 2 - Türkiye ile ith.>Hlt Maliye vekaleti tetkik heyetinden bir 
ve ihracat araamda Türkiye lehine % 20 aza 
den apğı olmamak üzere bir fark yüz- Ziraat vekaleti ziraat umum müdürü 
desi kayıdlı kliring veya benzeri bir Gümrük ve inhisarlar TCkileti ekono. 
tediye anlaşması yapmış olan mcmle- mik ifler müdürü 
ketlerden vaki olacak her nevi idhalat İktisat vekileti türkofis reisi 
türk kanunları hükümleri dahilinde İktisat vekileti sanayi umum mü-
krbesttir. İcabında maliye ve iktisat ..-e- dürü. 
kiletlcrinin \'eklin üzetine yukarıda ya- Komisyon resen veya vaki olacak 
zılı asgari nisbet d ... ğiştiri:ehilir. müracaatlar üzerine gürmük tarife had.. 

Madde 3 - Anlaşmalarında idha- leri hakkmda icabında mütehaasıslarla 
lat ve ihracat arasında Türkiye lehine alakalı dairelerin mütaleasım almak su-
ikinci maddede yazıh asgari hadden a- retiyle tetkikat yapar. Bu tetkikat neti-
~ağı bir fark yüzdesi kaydı mevcud o- cesine göre İktisat vekaletinin tekliH 
l~n veya böyle bir fark yüzdesi kaydı üzerine gümrük tarife hadleri değişti-
hıç bulunmıyan memleketlerden vaki o. rUc-bilir. 
lacak idhalat bu memleketlerin kliring Madde 7 _ Türkiyede çalışan yerli 
veya bnı:ıeri an1afn1aları hükümleri da- ve yabancı şirketlerin hariçte bulunan 
bilinde yapılır. hiHedarlarına ve tahvil.it hami?lerine 

Madde 4 - Birinci. ikinci ve üçün- ödeyecekleri dividant ve faiz kaışılığı 
cü ınaddclerin hükümlerinden istifade olarak ihraç edilecek mallar mılli ko-
etmiytn memleketlerden birine vaki o. runma komisyonunca tayin edilir 
lacak ihracat mukabilinde bu memleket- Madde 8 - Türk parasının kıyme-
lerdtn birinden F. O. B. kıymetı· ı'hra- · · k h tını oruma akkındaki 11 sayılı karar-
catın F. O. B. kıymetine müsavi ithalat namenin 14 mayıs 1936 tarih ve 2-4579 
veya bu memleketlerden birinden vaki sayılı kararname ile değiştirilen 32 in. 
olacak ithalat mukabilinde yine bu me.m- ci maddesi ve 20 sonteşrin 1936 tarih 
lcketlerden birine F. O. B. kryme- ve 2.5605 sayılı genel idhalat rejimi 
ti idhaHitın F. O. B. kıymetine müsavi kararnamesi mülgadır. 
ihracat yapıla bil. r. 

ı Muvakkat madde - Yukarıda ya. 
.hr~c~ttan önce ithalat yapılmak is. zıh 3 üncü madde hükümlerine tabi olan 

tenıldığı takdirde mevzuubahis malla-
rın idhaline, bedelleri türk lirası ola
rak veya asgari ücr milyon lı.a senna_ 
yeli milli bir b .nkadan aJ•nmıs aynı 
kıymette kefalet mektubu ecnebi~ mem
leket ihracatçısı namına T C M k • . er ez 
Bankasına yatırıldıktan sonra müsaade 
olunur. Bu tarzda ithal ol 1 1 be unan ma. 
ar~n delleri işbu madde hüküm-

len çerçevcsı· . . ne gıren her hangi 
bır memlekete ve al·k d .. t a a ar ecnebı ıhra. 
ca çı nam ve hesabına, ihraç edilecek 
malların bed ıı · . . . e erının Türkiyede tesvi-
yesınde kullanılır. 

Bu madd h"k'' · . e u umlerı dairesinde, ih. 
raç edılecek mallara Türk Ticaret ft 
Sana · o yı dalan tarafından iki nüsha 
ınenşe şahadetnamcai verilir, ve bu maL 
lan.ı gönderildikleri memleketlere fi
l~n girdikleri bu mcnte şahadetnamele_ 
nn~en birinin o memleket gümrük ida
resınce damgalanması suretiyle tevsik 
olunur. 

Bu madde hükmüne tabi memleket. 
ler menşeli olup T .. k' ·ı kr . ur ıye ı e mevcud 
. ırı.ng veya benzeri anlaşmalar yoiu 
ıle ödenmek ı:.:ıctiL 1 T" k. ._ r- J e ur ıycve satıla-
ca .. mall ._, · • arın lı•halıne mfü,aacle olunur. 
Ancak bu m.ıllarm idbalinden önce be 
dellcrinin kliring ve b . · • -

.. ya enzerı anlaş_ 
~a y~luyla odenmcsine alakadar kli
nngh veya benzeri an1a"malı m 1 k. :ı: eme-

etin takas ofisi veya sa1ihiyetli 
makamlarca müsaade olunduğu itha. 
Iatçı tarafından tevsik edilmek şart
tır. 

Bu madde hükümlerin tabi memle 
k~tlcrdıcn idbal olunabilecek mallar il~ 
'ık 2 sayılı listede gösterilmiştir İca-
bında 1ıc • • tısat vekaletinin teklT .. . 
ne b r d ı ı uzerı.. 

u ıste e deği,ik1ik yapılabilir 
Madde 5 _ ı4 · 

. 99 numaralı gümrük 
tanfe kanununa bağlx tarifede ı1 
numaralardan ·1· 'k yaz 1 

ı ,_ 1 ışı 3 sayılı listede ya-
zı ı ounlannm güm -k . . 
num ru ~sımlerı 2294 

. aralı k~nunun l inci maddesi hüküm 
leruıe tevfılcan değiştiril . ~ 
numaral . mıı ve tnezkUr 

·cıı· ara gırcn eşyadan alınacak tez-
yı ı -..eya tensikli resim mikda 
ları her numaranın h' r ve şart. 

. • ızasmda gösteril 
ınıştır. -

Husuai kananlar h"kürnl . 
ı k · u erıne tlbi 

o .~ra ıdhal edilen maddeler bu hü-
kuml er dairesinde veya bu k 1 anun ara 

memleketler işbu kararnamenin mer'i. 
yete girif tarihinden itibaren üç ay müd 
detle 20..11-1936 tarih ve 2-5605 sayılı 
genel ithalat rejimi karan hükümlerin
den istifadeye devam edeceklerdir. 

Madde 9 - Bu kararname 15 tem. 
muz 1937 tarihinden mut~J.ıcrdir. 

Madde 10 - Bu kararnamenin hü
kümleri İcra vekilleri heyetince yürü-
tülür. 

Liste 1 
Amerika birleşik devletleri, Mısır, 

Suriye, Filistin. 

Line il 
Jütten mamul çuval, sargılık kaba 

bez ( kanaviçe) 
Kobra, koko, palm 

Zencefil, karanfil. tarçın vesair ba-
h<ırat 

Koko, elyafı ve ipliği 
Jüt, sizal, manila 
Ağır deriler 
Çay, kakao tanesi (çekirdek) 
Ham kauçuk 

Kalay: külçe, çubuk, tahta halinde 
Rafya (bahçivan ıazı) 
Pamuk ipliği 

Damızlık hayvanlar 
Tömbeki 
Kınakına ve kabuğu 
Ağaç kibrit çöpü 

Kebrako 
Merinos yünü 
Tapyoka 
İnci sedefi 
Hurma 
Ananas 

Zamkı arabi, günlük 
Gomalaka 
Hindistan cevizi 
Küçük hindistan cevizi 
Demir hindi ve yaprağı 
Sebeze, çiçek vesair tohumlar 

Şirin, abanoz, maun, pelesenk, de· 
mir hindi vesair ağaçlar 

Tik ağacı 
Hayvanat diş ve kemikleri 
Vanilya 
Ya, ağaç, fidan ve aşı kalemleri 

Tohumlar 
Kitab, meanua, gazete ve kataloğ 
koniıpncnto, ~k. kupon veaairc 
İnsulin 

Kriolit 

No. Maddenin ismi Lira/lOOkg. Lira/lOOkg. 

75 B2 
BJ 
c 

78 
81 
82 
84 Al 

A2 
Bl 
B2 

87 Al 
90 
91 

İhtar: Beher desimetre mu
rabbaı 4,5 gramdan yukarı 
olan keçi glaselerindcn (Ma· 
roken hariç) 100 kilosundan 

1000 lira resim alınır. 

Yalnız bel kemeri ve kayıp 
,. deriden olanlar 

248,-
150,-

1.000.-

100,-
400,-
122,50 
320,-
260,-
520,-
360,-

880,-
455,-
600,-

96 Bl 450,-
106 A 540,-

Bl m1 aildeti 201-300 grama kadar 400,-
B2 ,, " 301-420 ,, " 400,-
B3 ,, ,, 421-600 ,, •• 400,-

107 A 315,-

107 Bl m 3 sikleti 201-300 grama kadar 245,-
B2 " .. 301-420 .. ,, 245,-
B3 ,, ., 421-600 ,, ,. 245,-

C 190,-
109 450,-
114 Al m2 sikteti 2.5kg. kadar olanlar 3,-

A2 ,, ,. 2.5 ,, dan ağır olanlar 3,-
115 B,C İhtar: m2 sikleti 130 kg. dan 

ağır olup top halinde gelen
lerin boyasızlanndan 500 li
ra/100 kg. ve boyalılanndan 
550 lira/100 kg. resim alınır. 

116 A 
Bl 
B2 
c 

117 
118 A 

440,-
800,-
520,-
500,-
210,-
560,-

135 B 
c 

142 

1.500,-
2.400,

İhtar: Bunlann biçilip fakat 
dikilmemiş olanlarından res-
mi asli % 5 noksanile tahsil 
olunur. 

4.200,-146 A 

B 
178 

3.000,
lhtar: 15 nisandan 30 eylUle 

377 Al 
2 
3 

Bl 
2 
3 

4 

311 c1 
2 
3 
4 

378 Bl 
2 
3 
4 

cı 

2 
3 
4 

Dl 

378 D2 
3 
4 

395 A2 
3 
4 

Bl 

408 
447 B 
467 A 

B 
477 c 
469 

kadar idhal edilenlerin 100 
Kg. dan 3 lira gümrük resmi 
alınır. 

Yalnız kilimler 

İlan tarihine kadar tktısad 
Vekaletince ithaline müsaade 
edilen çimentolar bunlar için 
kabul edilen tenzilatlı tarife
ler ile ithal edilirler. 

494 Al (Damacanadan maad.aa) 
2 

ihtar: Damacana ve Ubora-

3,-
49,50 
53,50 
57,50 
54,50 
57,50 
61,-
69,-
61,-
67,-
72,50 
82,50 
73,57,50 
77,62,50 
82,35 
93,15 
82,35 
90,45 

97,87,50 
11,37,50 
93,82,50 

101,25 
113,40 
129,60 
170,-
100,-

78,-
245,-
450,-
230.-

2,80 
15,30 
3,-

0,60 
6,50 
12,-

500,-
500,

ı.500.-

130,-
2.000.-

150,-
600,-
400,-
700,-
500,-

1.200,-
2.000,-
2.000,-

800,-
850,-
800,-
700,-
600,-
800.-
750,-
650,-
550,-
300,-
850,-
550,-
350,-

800,-
900,-
800,-
600,-
600,-
600,-

3.500,-
4.700,-

7.000,-

5.000,-

10,-
64,35 
69,55 
74,75 
70,85 
74,75 
79,30 
89,70 
79,30 
87,10 
94,25 

107 ,25 
95,65 

100,90 
107,50 
121,90 
107,50 
117,58 
127,23 
144,78 
121,96 
131,62 
147,42 
168,48 
220,-
200,-
168,-
450,-
550,-
275,-

5,60 
30,-
6,-

0,90 
18,-
32,-

No. Maddenin ismi Lira/100kg. Lira/100kg. 

tuvarlarda kullanılması zaru-
ri olan camdan her nevi eş
yanın 100 kilosundan 6,5 Jira 
resim almır. 

511 B Yalnız altın veya gümüş yal
dızlı olanlar. 

C Yalnız renkli veya yaldızlı 

511 D 

512 D 
524 Al 

2 
3 

525 A 
B 

olanlar. 

İhtar: Termik ve şimik yük
sek mukavemeti olan hususi 
camların 100 kilosundan 16,· 
lira resim almır. 

529 A Yalnız et kalınlığı 6 milimetre 
veya daha qağı olan dökme 
borular. 

529 B Yalnız iç kutrul/4 den 3 pu
sa kadar ve et kalınlığı 2 mi
limetreden fazla olan borular. 

c 
S32 Al 

37,50 

25,-
16,-

40,-
2,20 
2,-
1,35 
2,-
2,50 

1,50 

3,-
4,50 
5,-

55,-

55.-
45,-

55,-
2,75 
2,55 
1,90 
2,45 
2,95 

3,75 

7.-
8,50 

7,-
2 3,50 5,-

653 A 15,- 35,-

694 B 4,50 7,50 
beher tondan beher tondan 

703 v 
745 A 

60,- 175,-

814 B 
857 A 

B 
c 

0,-
24,-

1.000,-
120,-
650,

v Yalnız dudak ve yanak rujları 300,-

44 
48 B 
50 A 
51 A 
52 A 
53 A 
59 A 

B 
D 

66 B 
72 C3 
73 C3 
76 
87 A2 

B3 
92 
96 A2 

Al 

98 

102 

131 

A4 
B2 
B3 
B4 

100,-
125,-
375,-
200,-
100,-
270,-

1.000,-
2.400,-

600,-
22,50 
16,-
24,-

250,-
9.600,-
1.200,-
1.000,-
1.200,-
6.000,-
8.000.-
2.250,

l6.000,-
20.000,-

İhtar: Kararnamenin tarihi 
ilanından itibaren 9 ay müd
detle dokuması bulunmıyan 
ve kamgam sistemi iplik ya
pan yün iplik fabrikaları 

için İktısad Vekaletinin ta
yin ve tesbit edec:eği miktar 
ve şerait dahilinde A 1, A 2, 
A 3 pozisyonlarına giren
lerin 100 kilosundan 1 lira 

gümrük resmi alınır. 
İhtar: Teşviki Sanayi kanu· 
nundan istifade eden yünlü 
mensucat fabrikalan için lk
tısad Vekaletinin tayin ve 
tesbit edeceği miktar ve şe· 
rait dahilinde olmak ve mec
muu miktarı (650,000) kilo-

• 
yu geçmemek üzere A2, BZ, 
Cl ve C2 pozisyonlarına gi
ren bir kilosu 20.000 metre-
den yani 20 numaradan ziya
de incelikteki yün ipliklerin
den işbu kararnamenin tari
hi ilanından itibaren 9 ay 
müddetle 100 kllosundan 1 
lira resim alınır. 

132 Al Yalnız halis ipek ipliği 
70,-

1.050,-
1.050,-

56.-

A2 ,, şap ipliği 

180 ,. ananas 
223 A ) Ziraat Vekaletine merbut 

) müesseselerce getirilmek 
) ıartiyle 3,-

4,-
75,-

3.000,-
2.500,-
2.000,-
3.000,-

40,-
75,-

150,-
100,-
50,-

100,-
500,-

1,200,-
400,-
10,-
6,-
12,-

150,-
7.000,-

800,-
800,-
300,-
600,-

1.600,-
1.500,-
3.200,-
4.000,-

ıs.-

800,-
500,-
40,-

B ) 8,
(Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

0,10 
0,10 



8 

Başbetke 

iki mektub 
(Başı 1. inci sayfada) 

1 nemiyleşen manzarası kararıp sö
nüyor ve onun yerinde Yakın -

~ Şark'a nizam, medeniyet ve barış 
örneği ve kılavuzu olan, eş.siz bir 

' askeri zaferin sarsılmaz kudret ve 
şanını eski müesseseleri yıkmakta 
ve yenilerini yaratmakta, bir mil
letin ve memleketin maddi mane
vi yeniden inşasında kullanan bir 
reisin eseri, sabah ışrklarr içinden, 
doğuyor! 

1926 senesinde Cenubi Ameri
ka'da Cumhur Reisi Ruzvelt'in 
parti liderlerinden birine rastgel
miştim. Altını~ yaşını epey geç
miş olan bu zat, beyaz renkli bir 
türk yüzü görmekliğin bile kendi 
kafasındaki malfunatı altüst et
meğe kafi geldiğini söylemiş ve 
demişti ki: 

- Amerikaya bilhassa İngiliz
ce bilen, cemiyet içi·ne girecek, ve 
sizi halk yığınları ile tanıştıracak 
türkler gönderiniz! 

Bu zatın yüreğinde, bir millet 
hakkında uzun seneler yanlış dü
şünmüş olmanın azabı vardı. 

Ruzvelt'in Atatürk' e vadettiği 
, şahsi tanışmayı, onun Amerikası 

ile Atatürk'ün memleketi arasın-
da daha umumi daha geniş bir ta
nışma ile tamamlamak sırası gel
miştir. İnkılabçı reislerimiz kadar, 
onların inkılab da valarmı hisset
miş olan ve bir yeni insanlık ha
zırlamak ülküsüne bel bağlamış 
olan milletlerimiz dahi biribirleri 
ile bi!işip birleşmelidirler. 

Falih Rıfkı ATAY 

Bakanlarımızın 
Moskova 
Ziyaretleri 

(Başı 1. incı sayfada) 

kaydettikten sonra şöyle devam ediyor: 
"Sovyetler Birliği ve Türkiye en

ternasyonal politikanın en mühim me
seleleri hakkında sıkı bir temas idame 
ediyorlar. Milletler Cemiyeti konseyin
de çıkan birçok meselelerde de iki 
memleket delegeleri kendi istiklal ve 
emniyetleri ve aynı zamanda kollektif 
emniyet prensipi kaygısı ile hareket e
derek beraberce çalışıyorlar. Türk -
Sovyet işbirliği enternasyonal sahada 
müessir ve mühim bir amildir ... 

Hakiki sulh taraftarlarının vazifesi 
lzvestiya, faşist memleketlerin ken

di memleketlerinde yarattıkları çık

mazdan kurtulmak için bir dünya harbı 
çıkarmak yolundaki gayretlerini bahis 
mevzuu ederek diyor ki: 

"Bu şartlar altında hakiki sulh ta
raftarlarına düşen vazife, buna karşı 

şiddetle koymaktır. Binaenaleyh, Sov
yetler Birliği ile Türkiyenin yalnız 

kendi aralarında her türlü tecavüz plan
larından ari hakiki bir dostluk kur
makla kalmayıp müşterek gayretlerle 
bütün milletler arasında sulhun muha
fazasına çalı~makta bulunmalarının ne 
kadar mühim bir rol oynadığı kolayca 
anlaşılır. Enternasyonal politikanın 

mühim amili olan Sovyet • Türk dost
luğu Türkiyenin politik ve ekonomik 
istiklalinin gittikçe artan sağlamlığı ve 
Sovyetler Bir iğin in de ekonomik ve 
milli müdafaa kudretinin artması nis
betinde kuvvet bulm:ıktad ır. İki mem· 
leket zimamdarları arasındald temaslar 
Türkiye ile Sovyetler Birliğinin kar-

ULUS 

Irak hükümeti 
Fi/is tinin 
taksimine muarız 

Bağdad, 13 (A.A.) - Irak kıralı ve 
hükümetine Filistin'in taksimi projesini 
protesto eden telgraflar boyuna gelmek

tedir. 
Küveyt Emiri de Filistindeki arab

larm menafüni himaye için elinden ge -
leni yapmasını Irak kırahndan istemiş
tir. 

Bağdad'da ve öteki şehirlerde büyük 
tezahürat yapılacaktır. 

Irak kıralının cevabı 
Kudüs, 13 (A.A.) - Arabların pro· 

testo telgrafına Irak kıralının verdiği 

cevab bugün gelmiştir. Kıral bu telg-;:o 
fmda, Filistin'in parçalanmasını takbih 
etmektedir. Halbuki 1bnissuud'tan ge -
len cevab, tıpkı Erden Emirinin cevabı 
gibi kaçamakhdır. 

Irak başbakanı ;..~yter ajansı mu -
habirine beyanatında Filistin'in taksimi
ne muarız olduğunu söylemiştir. 

KÜÇÜK İÇ HABERLER 

X İstanbul, (Telefonla) - Beledi
yenin verdiği bir karala bundan sonra 
hamallar vapurlara girmiyeceklerdir. 

X İstanbul, (Telefonla) - Bugün 
İstanbula Prag üniversitesi talebesin -
den 80 kişi geldi. 

X İstanbul, (Telefonla) - İstanbul 
üniversitesi talebelerinden 21 kişilik bir 
kafile ağustos sonlarında lzmire gide· 
cektir. 

şılıklı bağlarını ve biribirlerini daha 
iyi anlamalarını ve keza türk - sovyet 
dostluğunu inkişaf ettireceğine şüphe 

yoktur.,, 

Tarife Eski resim Yeni resim Taıife Eski resim Yeni resim 

No. 

c ) 
D ) 
H ) 

Maddenin ismi Lira / lOOkg. Lira/ IOOkg. 

4,-

20,-
200.-
390.-

1,-

0.10 
1,-

20.-
200,-

0,50 

249 
258 
259 Yalnız çiçek. kökleri, aşıları 

ve fidanları. 25,-
135,-

2,50 
100,-
10,-
0,10 
0,80 

279 A 
281 A 
284 Al 

A2 
A3 
A4 

~84 r.1 
B2 
B3 
B4 
cı 

284 C2 
C3 
C4 
Dl 
D2 
D3 
D4 

285 A 
B 

286 A 
B 

287 
288 A 

B 
C Samandan maadasr 

289 
290 A 

B 
300 

306 A Yalnız Jaluzi 
309 B2 

B4 
310 

338 A 

B 
346 D 
366 Al 

AZ 
A3 

•· A4 
AS 
A6 

366 Bl 
B2 
B3 
B4 
BS 

Paİnuk ipliği No 4 
,, ,, ,, 6 

,, ,,,, . 8 
,, 
,, 

,, 
.. 
., .. 

" ,, 1 o 
" .. 12 

14 " ,, 
" ,, 16 

18 ,, ,, 
" " 20 
" " 22 

" .. it 24 
Yalnız ağ ipliği 

,, jüt 

40,-

3.-
3,75 
4.-
6,-

3,25 
3,50 
4,-
9,5Q 
3.75 
4.50 
5.25 

11,-

2,-

3,-
4,50 

5.-
15,-
12,50 
12,-

14.-
3,-

0,80 
1,80 
3,-

6,-
20.-
7.50 

60.-
30,-

280,-
320.-

1,-

3,

o.ıo 

0,35 
0.80 
5 .50 
0,10 
0,85 
1,50 
7.50 
0,66 
1.00 
1,50 
1.66 

12.
ıo.-

6,-

11,-

2,-

0,50 

1,-
2,-

2,-
10,-
5,-

40,-

15,-
200,-
22.5.-

200,- 50.-
(beherinden) (beherinden) 

36,- 20,-
15.-
10,-

28,75 
28,75 
28,75 
28,75 
28,75 
28,75 
41,-
41.-
41,-
41,-
41,-
62,51 

10,-
5.-
2,55 

3.83 
5,32 
5,74 

10,64 
11,27 
12,12 
13,82 
14,89 
17,66 

20,42 
30,-

No. Maddenin ismi Lira / lOOkg. Lira/ lOOkg. 

421 Al 

BL 
cı 

446 A 
448 
451 

463 A 
B 

469 A 

Yalnız 

olanlar 
lastikli ve katranlı 

Yalnız portlant tipinde beyaz 
çimento 

B Yalnız mağnezyum,u ve alü
minli çimentolar. 

479 A 
498 A 1 

A2 
Bl 
B2 

499 A 
B 

500 A 
B 
c 

506 
516 
599 A 

600 

B 
c 

601 Bl 

B2 
B3 
B4 
cı 

C2 
D 

602 Al 

A2 
603 Al 

A2 
Bl 
B2 
c 

604 Al 
A2 

607 Dl 
D2 

ranesinden 

.. 
,, 

•• .. 
•• .. 
" .. 
,, 
.. 
•• 
" .. .. 

.. 
•• 

,, 
.. 
" .. 

651 A Yalnız petrol, benzin ve pet
rol müştekkatı ile işliyen mo
torlar. 

666/ 1 A 
B 
c 

698 Yalnız pirinç yağı 
704 C3 
725 D Yalnız göztaşt 

72 5 H Yalnız göztaşı 

625,-
300,-
250,-

1,050,-
100,-

9,-

3,25 
7,50 

0.60 

0,60 
180,-
15,-
20,-
22,-
25,-
40,-
50,-
60.-
50,-
90.-
20,-(* 
0,10 

600,-
450,-
135.
ıoo,-

200,-

275.-
337.50 
400,-
80.-

140.-
87.50 

125.
?50.-
62,50 
45.-
45.-
18.75 
18.7 5 
50,-
25.-
0.37 
0,12 

30.-
50.~ 

25,-

10.-

150,-
100,-
100,-
500,-

70.-

6,-

1,-
4,-

0,30 

0,30 
100,-
10,-
15,-
17,-
20,-
30,-
40,-
50,-
40,-
80,-

l,(* 

0,01 
150,-
100,-
75,-
50,-
50,-

75,-
100,-
125,-
50,-
75,-
50.-

7,60 
100,-
30,-
20,-
20,-
10,-
10,-
25,-
15,-

0,20 
0,07 

10,-
8,-
8,-

8,-
4,-

14 - 7 - 1937 

YEN/ KARARNAME !LE 

Hangi maddelerin 
resmi arttı rıldı 

(Başı J. inci sayfada) 

rinden (maroken hariç) 100 kilosun
dan 1000 lira resim alınacaktır. 

Kösele ve sun1 kösele resmi 100 li
radan 130 liraya, deriden biçilmiş çiz
me ve ayakkabı konçları, yüzleri ve 
sair aksamının resmi (dikilmiş olanlar 
da dahil) 400 liradan 2000 liraya, köse
le veya suni köseleden kesilmiş taban, 
ökçe, veya sair ayakkabı aksamı resmi 
122,50 den 150 liraya, yüzleri boyalı 

ve boyasız derilerden mamul ayakka
bıları tabanları kösele veya sair me
vaddm resimleri 320, 260, 520, 360 lira
dan sıra ile 600, 400, 700, 500 liraya çı
karı ımış tır. · 

Deri ve kösele mamulatı para cüz
danları, kadın çantası, evrak ve dosya 
çantaları, dürbin, fotoğraf kılıfları sa
de veya mr.vaddı adiye ile müretteb o
lanların resimleri 880 liradan 1200 lira
ya, deriden ve köseleden mamul yalnız 
bel kemeri ve kayışı resmi 455 liradan 
2000 liraya, tarifelerde zikredilmiyen 
deriden mamul eşyanın resmi 600 lira
dan 2000 liraya, kürk imaline mahsus 
postlardan parça tulum ve eklenmiş 
terbiye görmüş tavşan, kurd, maymun, 
köpek, kedi çakal, ayı postlarının res
mi (boyanmış olanlar dahil) 450 lira
dan 800 liraya çıkartılmıştır. 

Yün ve kıl mensucat 
Safi yünden mamul başka maddede 

zikredilmiyen mensucat (örme kumaş
lar dahil) resimleri sikletlerine göre 
540 ve dörder yüz liradan 850, 800, 700 
600 liraya çıkarılmıştır. Arişi kamilen 
pamuk yün mensucatın metre murabba 
sikleti 200 grama kadar olanların res
mi 315 liradan 800 liraya, 201 den 300 
grama kadar olanların 750 liraya, 301 
den 420 grama kadar olanların 650 lira
ya, 421 den 600 grama kadar olanların 
da resimleri 550 liraya çıkartılmıştır. 

İpekten gayri mevaddı lifiye ve made 
niye ile işlemeli veya yapıştırmalı o
lanların resimleri ise 340 liradan 850 li. 
raya çıkartılmıştır. 

Şark halıları güm rük resimleri 
Şark halılarının gümrük resimleri 

esaslı nisbette arttırılmıştır. Metre mu
rabbaı sikleti 2.5 kilograma kadar olan
şark halısının 100 kilosu 550 lira, bu 
sikletten ağır olanların 100 kilosu 350 
lira resme tabi tutulmuştur. Metre mu
rabbaı sikleti 130 kilogramdan ağır o
lup top halinde gelen keçe ve keçeci 
mamulatınm boyasızlarına 500 lira, 
boyalılarma 550 lira resim konmuştur. 

Örme, dokuma her nevi yün, kıl ku
maştan dikilmiş elbise, tozluk gibi gi
yilecek eşyanın resimleri 440, 800, 520, 
500 liradan sıra ile 800, 900, 800, 600 li
raya, yünden ve kıldan örme çorabçı 

eşyasının resmi 560 liradan 600 liraya, 
mahlUt ipek veya suni ipekten mamul 
mensucat ve kordelanın resmi 1500 ve 
2400 liradan 3500 ve 4700 liraya çıkar
tılmı§tır. 

Boyun bağlar, 

Dokuma kumaştan boyun bağlarının 
safi ve suni ipekten olanlarının resmi 
4200 liradan 7000 liraya, diğer elyaf ile 
mahlüt olanlarının resmi 3000 liradan 
5000 liraya çıkartılmıştır. 

Muhtelif maddeler 

dan 3 lira resim alınacaktır. P~ 
mensucatın muhtelif nevileriniıı 
pamuktan yapılmış kilimlerin res;: 
ri de muayyen nisbetlerde arttır• 
tır. Altı kauçuktan yüzleri diğer ti 
sucattan ayakkabıların resmi 230 
275 liraya çıkartılmıştır. Mermer 
granit mamulatmın resimleri b 
misli arttırılmış, çimentonun ~ 
(0,60) dan (0,90) a çıkartılmıştır. tiP 
cak bugüne kadar lktısad Vekile 
ithaline müsaade edilen çiınell 

bunlar için kabul edilmiş tenzilat!• 
rifelerle girecektir. Cam mamulatı 
rifelerinde, demir veya çelik tel, et 
kenli demir tel dökme borular, ~~ 
çivi, akümülatör tarifeleri de yu 
tilmiştir. 

Kok kömürünün beher tonund~ 
lınmakta olan resim 4,50 liradan 
liraya, kurşun kaleminin resmi 60 JiP 
dan 17 5 liraya, eczalı pamuklar ~.4 t 
dan 75 liraya çıkartılmış, kükürtii11 
kilosu için 4 lira resim konmuştu'' 

Tuvalet e§yası 

Tuvalet eşyasının gümrük re~ 
ri mühim surette yükseltilmiştir. ti 
vantaların resmi yüz kilosunda 1 

liradan 3000 liraya, kolonya, ıusf 
saç suları ve boyalarının resmi 7zO,lf 
radan 2500 liraya, düzgün, podra, 

me, tırnak cilası resmi 650 lirada!\~ 
liraya, dudak ve yanak rujları 

300 liradan 3000 liraya çıkartıtınıştıf• 

Gümrüğü indirilen maddel~ 
Gümrük resmi tenkis edilen rna f 

ler arasında muhtelif ipliklerin, çl 
ve fidanların, pirinç yağı, göz taşııtİ 
endüstride kullanılan sair iptidai eİ 
deler vardır. Çiçek ve fidanların r 1" 
yüz kiloda 25 liradan 2,50 liraY"'-1. 
yaz çimentonun resmi 0,30 liraya ~ 
nız petrol, benzin ve petrol ınüşte . 
ile işliyen motörlerin resimleri 30 

11 

dan 10 liraya indirilmiştir. 

Bir motör karaya 
oturdu 

X lstanbul, <Telefonla) - Mll,.

mer adlı birisinin 80 tonluk ŞükraD ;I 
törü İnebolu önlerinde fırtrna yiit~ıdi 
den karaya vurdu. Motör kereste F 
idi. Kurtarılmasına çalışılmaktadır· 

--------·----------~ ANKARA 3 ÜNCÜ suı.,fl 
HUKUK HAKİMLİÖİNDE:N° : 

Ankarada t tfaiye meydan~ 
daki un fabrikasında bulunan 
müteveffa Fazıl Samiye ait ."' 
lup muhammen kıymeti 800 lı~ 
olan çifte silindirli bir motö~1• 
çık artırma ile 17-8-937 salı ı;~ 
nü saat 14 de fabrika önünde ~ 
tılacağrndan almak istiyenı.~rde 
yevmi v·e saat mezki'irda y~ı ıe 
yedi buçuk pey akçesile birh1' fS 
mahallinde hazır bulumnala 
lüzumu ilan olunur. 2-3~ 

ZAYi 
934-935 yılında Ulus okulu": 

dan almış olduğum 80/37 nu~ 
rah şehadetnaınemi kaybett~ 
yenisini çıkartacağını.dan eskııtl C• 
nin hükmü olmadığı ilıln o)uıtılf 

Hacımurat mahallesi Okt3 

Limondan, 15 nisandan 30 eyli'ıle so. No. 17 Yunus oğlıJ 
kadar ithal edilenlerin 100 kilogramın· 2-3360 Mithat tlzerdağ 

~~~~~-----------___/ 

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

Benzin fiatlarındaki tenezzül doltl' 
yısile taksi metrelerde tadilat- 1~ 
pılıncaya kadar otomobil ücretle~ 

372 
409 A 
412 A2 

B2 
,, keten ipliği (kasarstz) 

" " ,. (ka"larh) 

7,50 
25,-
37 ı;o, 

0,5 
2,5 
7,5 

737 c ,, arsenik 

~') Beher kilosundan. 

7.50 
20,-

12.75 
5.2~ 

15,-

10,-
2,-
1,-
5,-

bu günden itibaren taksi metrell~ 
gösterdiği miktardan yüzde yir..,ı 

1 eksik ödenecektir. 2-3294 
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kcri fahrikalar umutı\ diirliiğü 
Komi"' onu ilanları 

atınalma 

KIRIKKALE DE YAPTIRILACAK İNŞAAT 
Keşif bedeli 21944 lira 90 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınal~a ~omisyon':'nca ~7 
temmuz 937 salı günü saat 15 de kapalı zarf ıle ıhale e?~lecekt.ır. 
Şartname 1 lira 10 kuruş mukabilinde komisyondan verıhr: talıb
lerin muvakkat teminat olan 1646 lirayı havi teklif mektublarını 
mezkftr giınde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendileri... 
nin de 2490 num rah kanunun 2. ve 3. madde'erindeki yazılı vesa· 
ikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları • (1903) 

2-3168 

508 adet don 508 adet gömlek, 56 adet yastık kılıfı 
56 adet yatak kılıfı . 

Tahmin edilen bedeli 780 lira 60 kuruş olan yukarıda mıkdarı 
ve cinsi yazılı çamaşır ve eşya askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
ıatın alma komisyonu tarafından 30.7.937 cuma günü saat 14 de .a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komıs· 
yondan verilir. Talip'erin muvakkat teminat olan 58 lira 55 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
giın ve saatte komisyona müracaatları. 2-3320 

BEHER TONU 33 LİRADAN 150 TON DÖKÜM KOKU 
BEHER TONU 35 LİRADAN 34 TON DÖKÜM KOKU 
Tahmin edılen bedeli 6140 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

doküm koku askeri fabrikalar umum miıdürlüğü satın alma komis· 
yonunca 30.7.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartnaıne parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (460) lira (50) kuruşu havi teklif mektub
l~rını mezkur gunde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
~hlerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
tkle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat!arı. (2040) 

2-3321 

Milli i\hiclafaa Vekaleti ... ~ttmalnıa 
Komi .. yonu llanları 

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

Askeri Lise ve Orta Mekteblere Ücretle 
Öğretmen Aranıyor : 

1 - lstanbulda askeri liselere: Fizik, riyaziye, 
Bursa askeri lisesine: Edebiyat, riyaziye, almanca • 
1:ırı.kkalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, coğrafya riyazıye. 
~r~ıncan askeri orta okuluna: türkçe. tarih grupu fransızca 

musıkı. 

Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih grupu. 

Ö
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Türkçe riyaziye almanca. 
ğretmeni alınacaktır. 

1 
2 - İsteklilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehliyetini haiz 

~ m.aları ş:ırttır. Ehliyet üniversite mezunu olmak üniversitede 
ımtıh.~~ vererek ehliyet almak kültür bakanlığı karariyle öğret
menhgı tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 
d 3 - İstanbul: Bursa, sanat liselerine birinci maddede yazılı 
. er ler için 108 • 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid dersler i· 

çın 98. • 108 liraya kadar ücret ıeri lecektir. 
k 4 b- İstekli olanlar dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış ev· 

~=lt• 1~R.lıyar k Ankarada milli müdafaa veklileti askeri liseler mü-
1 ıgıne gondermelidirler. 
1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş. 

Yet~a- Yuk .ek. tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya ehli
me tasdıklı benzeri ! - Nufus tezkeresi' tasdikli sureti. 

5 
- Askerlik durumu hakkında vesika. 

6 
- Husnu hal varakası . 

rumu - 4· m ddede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip du-
l uyTun olanlardan bilahare şu vesikalar istenecektir 

- am te k"ll' k ~ h • 
2 N . 1 ı as erı astahanelerden alınacak sağlık raporu 

fettı liktenoterl~kl çe kta.nzim edilecek teahhüd senedi (örneği mü
verı ece tır.) 

6 - 1 tek ılerden yazıl 1 • 
gun ne kad 1 şart arı haız olanlar 15 ağustos 937 

r murac at etmelidirler 
7 - Dıle i ~erine geti ·1 · · 

(1928) rı mıyenler bir hak iddia edemezler. 
2-3200 

1 il . b' . B1LlT - cp ıne ıçıl en d . . 
kılo m kıne yağı ve 20 e erı 5635 !ıra olan 20 ton benzinle 1638 
konulmuştur. teneke gaz ya ı kapalı zarfla eksiltmeye 

2 - İhale i 31 t 
3 - İlk temi emmu.z 1937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 Ş nat 422 lıra 63 kuru.,tur 

- artnam · :r • 
lınır. esı parasız olarak M. M. V. satın alma Ko. dan a-

5 - Eksiltm · 
nun 2 ve 3 unc eye gırece~ler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu-
mektuplarını ıh ul madd7lerınde yazılı belgelerle birlikte teklif 
tın alma K a e saatın?en behemheal bir saat evci M. M V sa-

o. na vermelerı. (2069) 2_ 3350 • • 

2 · BILİT 00 kılo saf ve aza • b · . . . 
ayrı ayrı pazarlıkla aı:~c ~t ası~ı ze~tın yağı ile 200 kilo benzin 
10 dadır. istekliler beli' ~ ır. az~r dıgıM16.7.937 cuma günü saat 
na gelmelcn. (2070) ı gun ve saatın e .M. V. Sa. Al. Ko, nu· 

---- 2-3351 

Tun(•t>li nafüı müdiirlüğünden: 
Pazarlıkla Eksihme İlanı: 

1 - Eksiltmeye konulan i T 1. . . 
yapı acak birer taburluk iki dş unce. ı vılayetı hozat kazasında 
!atından olan dort ad t . a et asken kışla ve bu kıs.ta müştemi

Bu ışın ke ıf bed ~- .fg~zer ~ayvanlık ahır in aatıdır. 
2 - Bu ışe ait e ı 592 !ıra 16 kuruştur. 
A - Eksıltme şartnamel~r ve evrak şunlardır: 
B M şartnamesı 

- ukavelc projesi 
C - Bayındırlık işleri ene 
D - Tesviyei turabi g 1 şartnamesi 
E H ye şose kargir in d . - u u ı şartname şaata aır fenni şartname 

GF - Sil !lei fiat, keşi f ve metraj cedvell . 
- Pro1e erı. 

~ -:- Devlet demiryolları fenni şartnamesi 
stıyenlcr bu şartnameleri v • 

Tunceli Nafıa mudu·· r1u··ğ·· d e evrakı 10 lıra bedel mukabilinde 
3 un en alabilir! 

El . - Eksıltmc 27.7.937 tarih' d ler •.. .. 
azızde Tuncelı Nafıa müdürlı? • . ~ sa .ı g~nu saat 16 ya kadar 
4 - Eksı tme paza 1 k .ugu daıresınde yapılacaktır. 
5 - Ek iltme . r ı . usulıyle yapılacaktır. 

muvakkat teminar: gıreb~lmek için isteklinin 23750 lira 00 kuruş 
haiz ı ermesı ve bundan b k • d 0 up gostermesi lazımd aş a aşagı aki vesikaları 
ahhitlık ehhyet vesika ır. Nafıa Vekaletinden alınmıc;. müte-

6 T ı. y 
- ekhfler yukarda 3 ü .. 

evveline kadar Tuncel' N f ncu. ma?dede yazılı saatten bir saat 
reıshgine verı ecektir ~o ~ ı~l daı:.esın~eki eksiltme komisyonu 
yet 3 uncu maddede ya l a ı e gonderılecek mektupların niha
mu~ür mumu ile iyice ~aı ::ı~~ kadar gel'!_liş olması ve dış zarfın 
gecıkmeler kabul edilme p (ış olması lazımdır. Postada olacak 

z. 2062) 2-3333 

Dörtyol b lcdiye haşkaıılı;'!mdaır 
. Jortyo) kasabası için u ile m·· . • 
Je ·• > aptırıl ca ından tal' 1 uteharrık elektrik tesisatının pro
Do, yoı beİeoıyesine müra~~a~ anlarm bonservisleriyle birlikte 

arı. 2-3353 

Devlet Dcmiryolları ve Limanları Umum 
l\lüdürliiğii Satmalma Komi yonu ilanları 

İLAN 
Muhammen bedelleriyle mikdar ve yerleri aşağıda yazılı (7) 

ocak!an çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen günlerde iha
lelerı yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tu.r. Eksiltmesi, Ankarada ikinci işletme binasında toplanan ko· 
m~syonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin, muvakkat te
mınat vermeleri ve kanunun tayin ettiği beyannamelerle evelce bu 
gibi işleri iyi surette yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını teklif 
mektublariyle birlikte eksiltme saatlarından bir saat eveline kadar 
komsiyona makbuz mukabilinde vermeleri Hizımdır. Bu iıJC aid 
şartname ve mukaveleler: Ankarada ikinci işletme müdürlüğünde 
ve YOZGAT, YERKÖY, ŞEFAATLİ istasyonlarında parasız ve· 
rilmektedir. Muhammen 

Yeri 
Lalahan 
K. Yozgat 
Mahmutlar 
Yerköy 
Şefaatli 
Fakılı 
Kurtçimeni 

Lalahan KM 30 • 

Kilo- Mikdarı Müddet bedeli Muvakkat 
metresi m3. Ay Lira teminat 
30-40 4.000 9 6.000 450 
48-58 4.000 9 6.000 450 

105-108 6.000 9 8.400 630 
204-207 9.000 9 11.700 877.5 
234-245 4.000 9 5.000 375 
300-305 4.000 9 5.600 420 
222-230 5.000 9 7 .500 562.5 
40 Ocağın ihale tarihi: 28 7 / 937 çarşamba 

günü saat (15) te 
Yozgat KM 48 • 58 Ocağın ihale tarihi: 28/ 7/ 937 çarşamba 

günü saat (15) te 
Mahmutlar KM 105 - 108 Ocağın ihale tarihi: 28/ 7/ 937 çarşamba 

Yerköy 
günü aat (15) te 

KM 204 - 207 Ocağın ihale tarihi: 28/ 7 / 937 çarşamba 
günü saat (15) te 

Şefaatli KM 234 - 245 Ocağın ihale tarihi: 29 7 937 perşembe 
günü saat (15) te 

Fakılı KM 300 - 305 Ocağın ihale tarihi: 29 7 937 perşembe 
. . günü saat (15) te 

Kurtçımenı KM 222-230 Ocağın ihale tarihi: 29/ 7 937 perşembe 
günü saat (15) te '2-3229 

Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürli"ğünden: 

Yuksek, lise ve orta mekteb mezunlarından memur alınacaktır. 
Talible~in yazı makinesi ile yazı yazabilmeleri şarttır. Şeraiti an
lamak uzere devlet demiryolları zat işleri müdürlüğüne müracaat 
etmeleri illin olunur. (1900) 2-3135 

İLAN 
Muhammen bedeli (15.100) lira olan motörlü komple sondaj a

leti 27.8.1937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara.. 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girm.ek istiyenlerin (1132,50) liralık muvakkat teminat i· 
le kanunun tayın ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 No.lı ~üshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesıka ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1945) 

2-3247 
İLAN 

Muhammen bedeeli (21333,60) lira olan cebire ve travers bu
Jonları 24.8.937 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Anka. 
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1600,02) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7,5-1936 gün ve 
3297 No.lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri U'izımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmkatadır. 

(1898) '3166 

İçme Suyu Nakliyatına Tenzilat: 
İçme suyu tarifesi. 20 temmuz 937 tarihinden itibaren Avrupa 

hattına teşmil edilmiştir. Tafsilat istasyonlardan verilir. (2035) 
2-3313 

Ankara Belediye R(•i · liği İlfmları 1 
'--~------------Ankara Belediye Rei liğindcn: 

ı - Belediye hududu içinde kiraya verilen binalar için mal sa
hipleriyle kiracılar arasında ~ukavele yapılması ve bu mukavele
lerin Noterlikçe tescil edih~e.sı mec.b~ridir. 

2 - 19 temmuz 1937 tarıhınden ıtıbaren belediye memurları ta
rafından yapılacak yoklama.da noterlikçe tasdikli mukavele r.<'s
termiyen mal sahipleri ve kıracılar kanun hükümlerine göre ceza-
landırılacaktır. 2-3218 

İLAN 
ı - Temizlik müstahdemi~ine yapılacak 379 takım yazlık el-

bise 15 gün müddetle açık eksıltmeye konulmuştur. 
2 _ Muhammen bedeli 2919 !iradır. 
3 - Muvakkat teminatı 21~ Iı_radır. 
4 - Şartnamesini görmek ıstıyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 27 temmuz 1937 salı güniı saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. {2073) 2-3352 

1LAN 
ı _İhalesi bozulan Halde be~ numaralı dükkan 31-5.938 gününe 

kadar açık artırma ile kiray~ verı.lecektir. 
2 _ Bu dükkanın kira 1ud~e!ı bu tarihten sonra kiracının arzu· 

su üzerine 1 sene daha uzatıla?ıhr: 
3 _ Muhammen bir senehk k.ıra bedeli (400) liradır. 
4 - Muvakkat teminatı C3?) lıradır. 
5 - Şartnamesini görmek ıstıyenler her gün hesab işleri direk· 

törlüğüne ve isteklilerin 30-7-937 cuma günü saat 10.30 belediye en
cümenine müracaatları. (2079) 2-3363 

l\1aliye vekaletiııden: 
Yenişehirde kazanç ~e .bina. temyiz komisyonları binasında 376 

lira 52 kuruş bedeli keşıf!.'.~~mırat 16 temmuz 936 cuma günü saat 
15 de milli emUik müdürl~.g~.n~~-P.azarlıkla ihale ectileceğinden is
teklilerin Ankara na!ia rnudurlugunden verilmiş ehliyet vesikasını 
ve 28 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat makbuziyle müracaatları. 

(2029) 2-3310 

Do«anl)ey 1ırbay haşl{anlığındaıı: 
" . • . ğ d k' Doğanbey belediycsı ıçın aşa 1 a ı şeı ait ve evsafta bir mo-

torpomp ve 500 metre hortum alınacağından kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur: .. 

ı _ Motorpomp ve bılcumı; teferruatı (Mağirus) veya (Ro
senbauer) müesseseleri mamulatndan (12-15) beygir kudretinde 
olacaktır. • ----

2 - Motorpomp tekerle~h araba üzerinde seyyar olacaktır. 
3 - Hortum 24 telli hahs keten İngiliz hortumu olacaktır. 
4 - Motorpompun muhammen tutarı 1100 ve hortumun beher 

metresi bir liradı.r. . . . .. --
5 - Münakasa müddetı yırmı gun olup 10.7.937 gününden 30.7. 

937 günü akşamına kadardır. . 
6 - Belediye artırma ve e~ııltme kanununa uygun olarak mü

racaat edecek taliplerin gösterılen güne kadar urayımız enclime· 
nine miiracaatları ilan olunur. (2059) 2-3354 
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Komi yonn llanları 1 
Ankara Levazım Amirliği S:ıtmnlma 

----------------- -~~~:--------~~ 1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı hayvanatı ıçin 
838.800 kilo samanın 17.7.937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Samanın tutarı 10904 lira 40 kuruş olup muvakkat teminab 
817 lira 83 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonu-
na vermeleri. (1869) 2-3073 

İLAN 
1 - Eksiltmede olan i~: Pınarhisar alayının 586 bin kilo kuru otu. 
2 - İhalesi kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
3 - Kuru otun muhammen bedeli 21.976 liradır. 
4 - Kuru otun ilk teminatı 1.650 liradır. 
S - İhalesi 24. temmuz 937 perşembe günü saat 16 dadır. 
6 - Şartnameyi görmek istiyenler her gUn Vize satın alma ko-

misyonunda gösterilmektedir. (1944) 2-3226 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlikleri hayvanatı için bir milyon alt· 
mış altı bin kilo arpanın 19.7.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zrafla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı otuz sekiz bin üç yüz yetmiş altı lira 
olup muvakkat teminatı 2878 lira 20 kuruştur. Şartnamesi 192 ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1871) 2-3075 

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığı birlikleri hayvanatı için 280 bin kilo 

yulaf kapalı zarfla satın alınacaktır. İhalesi 21 temmuz 937 çarşam' 
ba günü saat 16 da yapılacaktır. Muhmmen tutarı 16.800 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evel komisyonda görülebilir hteklile
rinin 1260 liralık ilk teminat makbuz veya mektubları ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat eveline kadar teklif mektublarını Fındıklı· 
da İstanbul komutanlığı satın alma komisyonuna vermeleri. (1858) 

2-3072 
İLAN 

Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınacak 50.000 
kilo sade yağına verilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar kap~ 
zarfla 50 bin kilo sade yağı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
95 kuruştur. Tutarı 47,000 liradır. İlk teminatı 3562 lira 50 k?nıt
tur. İhalesi 22.7.937 perşembe günü saat 16 dadır. Şartnamesı her 
gün satın alma komisyonunda görülebilir, İstekliler kanunun 2., J 
cü maddelerindeki vesika ve teminat mektublarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat eveline kadar tümen satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1853) 2-3071 

İLAN 
ı - Ankara garnizonu birlikleri hayvanatı için 961 .800 kilo 1nı.. 

ru otun 19.7.937 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Otun tutarı 31.739 lira 40 kuruş olup muvakkat teminal1 
2380 lira 46 kuruştur. Şartnamesi 159 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teml
natmakbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten bir 
saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1870) 2-3074 

İLAN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı için kapalı zarfla 

62,500 kilo sığır eti alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 18750 lira biçilmiştir. 
3 - İhale günü 2.8.1937 pazartesi günü saat 16 da Çanakkale 

müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 

1406 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile 
bir saat evet komisyona müracaatları. (2064) 2-3347 

İLAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve miıessesat ihtiyacı için 

257600 kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasası kapalı zarf u uli iledir. 
3 - Şartnamesi Manisada tümen satın alma komisyonundan 

parasız alınacaktır. 
4 - ihalesi 30.7.937 cuma günü saat 17 de Manisada tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muhammen bedeli kilosu 3 kuruş 50 santim ve muvakkat 

teminatı 677 liradır. 
6 - İlk taksıt 2. teşrin 937 den itibaren alınacaktır. 
7 - İstekliler ticaret od~ rna mukayyet olduklarına dair vesi

ka göstereceklerdir. 
8 - Talip olanlar teminatı muvakkateleriyle . birlikte kapalı 

zarflarını münakasanın yapılacağı saatten en az bır saat evet tn-
men satın alma komisyonuna vermeleri lazımdır. (2047) 2-3346 

İLAN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki hayvanatı için kapalı zarfla 

728,790 kilo kuru ot satın alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilo u 3 kuruştan 21861 lira biçilmittiı. 
3 - İhalesi 2.8.937 pazartesi günü saat 16 da Çanakkale müs

tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 1639 

lira 57 kuruşu ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki .e-
saik ile bir saat evel komisyona müracaatları. (2056) 2-3349 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 918 ton gürgen odununa istekli çıkmadığm
dan bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 23.7.1937 cuma günü saat ıs de levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun tutan 16065 lira olup muvakkat teminatı 1204 lira 
88 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ,3 üncü maddelerindeki vesika n 
teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2043) 2-334S 
İLAN 

Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı şekli tarihi aaatt 

Ton Lira Krş. Lira 
Un 135 15187 50 1140 Kapalı zarf 3-8-937 15,30 

.. 135 15187 50 1140 •• 16 
,. 214 24075 1806 .. .. •• 16.30 
.. 788 86680 5584 " " .. 17 
Yukarıda yazılı dört kalem un ayrı ayrı ihale edilecektir. Tek

lif mektupları bir aat eveline kadar kabul olunur. 788 ton un şart
namesi 433 kuruş mukabilinde verilir. İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere hergün ve eksiltmeye iştirak için belli gun ve saatte 
teklif mektupları ve kanuni vesiklariyle Luleburgaz tümen satın 
alma komisyonunda bulunmaları. (2065) 2-3348 

Ankara \7aHliğindeıı 
Metruke Aylık İcarı Dipozit 

Mahallesi Sokağı Cinsi K. No. No. Lira Kr. Lira Kr. 
istasyon Arka Ambar 50 41 20 00 18 00 
İstasyon İmre 1 oda 2 10 oo 9 00 
İstasyon Depolar Ambar 181 50 20 00 18 oo 

Yukarda ev afı yazılı gayri menkullerin Mayıs 938 gayesine 
kadar icarrnın ihalesi 19-7-937 pazartesı gunu saat ıs 30 da yapıl-
mak üzere 10 gün temdit edilmi tir. ' 

Taliplerin hizalarında gö terilen dipozito makbuzlarile Defter-
darlıkta kurulan komisyona miıracaatları. (1998) 2-3316 
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SEF ALIN 
Baş-Diş 
ağrıları 

Nezle - gripp 
Üşütmekten 
mütevellit 

bütün ağrıları 
derhal geçirir 
Eczanelerden 
1 lil<. ve 12 lik 
ambalaj /arı 
arayınız. 

Betonarme Büyük Köprü İnşaatı: 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Erzurum vilayeti dahilinde ve 

Transit yolu üzerinde Betonarme Horasan köprüsü inşaatıdır. 
Keşif bedeli (151 500) liradır. . ... 
ı - lı:ksıltme 27.7.1937 tarihine müsadif salı gunu saat 

(16) da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme ko_ 
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (8825) liralık ... m'!
vakkat teminat ile bu gibi işleri ~apabileceklerine dair vekaletı. 
mizden alınmış müteahhidlik eıhlyeti fenniye vesikası ibraz etme
leri lazımdrr. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabi-
lindf! vermeleri muktezidir. (1924) 2-3244 

Kırşelıir nafia müdürlüğünden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Kırşehirde yapılacak yirmi bir bin 

lira bede!i keşifli beş dershaneli ilk okul binasmın 13.010 liralık 
kısmının inşası işidir. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukalevename 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi $-artname. 
E - Keşif metraj ve tahlili fiat cetvelleri. 
F - Proje. 
3 - Eksiltme 25.6.937 gününden 15. 7.937 gününe kadar olup 

Ktr"ehir ili daimi encümeninde saat on beşte toplanacak komis
yon tarafından yapılacakt r . 

4 - Eksi tme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Bu işe aid evrak isteklileri Kırşehir nafia müdürlüğünden 

parnsız olarak a\abilir. 
6 - Eksil tmeye girebilmek için isteklilerin 975 lira 75 kuruş 

mu• akkat teminat vermesi ve yazılı vesikaları göstermesi lazımdır. 
A - Ticaret odasında kayıdlı olduğuna dair vesika. 
B - Bu gibi işleri yaptığına dair ehliyet vesikası. 
7 - Tek if mektublarr eksiltme tarihi 15.7.937 günü saat on dör

de kadar daimi encümene makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 
Bundan sonraki teklifler hiç bir surette kabul edilmiyecektir. 

(1876) 2-3086 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın alma komisyonundan: 

1 - Gümrük muhfaza eratı için 6232 çift fotinin 19.7.937 panr
tesi günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 26797 lira 60 kuruştur. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır. 134 kuruş mukabilinde ve· 

rilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2010 liralık vezne makbuz ve

ya banka mektublariyle birlikte teklif mektublanm belli günı.le 
saat 15 şe kadar Galata eski gümrük binasındaki komutanlık satın 
alma k omisyonuna vermeleri. (3621) 2-2939 

inhisarlar, umum müdürliioOiinden: 
1 - Şartname; keşifname ve planları mucibince Erzurumda 

yapılacak 59914; 74 lira muhammen bedelli baş müdürlük binası 
inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 14.7.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 
de İstanbulda kabataşta inhisarlar levazım ve mubayaat şübe müdür
lüğü binasında müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde İstanbulda 
inhisarlar işaat şübesinden alınabilir. 

4 - Muvakka,t teminat mikdarı 4246 liradır. 
5 - Talihlerin nafia vekaletinden verilimş müteahhidlik ve~ 

sikasını haiz bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu sı
nıftan bir meslek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazım-
dır. (3969) 2-3189 

Keşan iskan memurluğundan; 
1 - Keşan dahilinde iskan komisyonunca tesbit edilen köyler

de 130 göçmen evi kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2 - Bir evin muhammen bedeli 138 lira 34 kuruştur. 
3 - İhale 13 temmuz 937 salı günü saat 14 de Keşanda iskan da_ 

iresinde iskan komisyonu tarafından yapıJacaktir. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara, İstanbul, Edirne 

iskan müdürlükleri ile Keşan iskan memurluğuna müracaat etme
leri icab eder. 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümleirne göre eksiltmeye iştirak 
etmek istiyen talihlerin yukarıda yazılı saatten 3 saat önce iskan 
dairesine müracaatla muvakkat teminatını yatırmış olması lazım-
dı. . (1778) 2-2951 

ULUS 

Tokat valiliğinden: 
1 - Tokat merkez kazasına bağlı Taslı Çiftlik, Büyük Endiz, 

pazar farni, kız kayası, dazya ve eyrep kÖyleriyle Ni~sarın arğı:ıs
Iu köyünde inşa ettirilecek olan 27 çift 11 tek taş evın beher çıft 
evin muhammen bedeli 338 lira 72 kuruş ve tek evin de muhammen 
bedeli 193 lira 75 kuruştur. 

2 - Niksar ve Artova kazaları merkezlerinde yapılacak olan 
7 tek evin de beherinin muhammen bedeli 283 liradır. 

3 - Tokadın Tatar, Dimorta manastır Kaledere çay köy bah
çe başı yeni köy tepe ardı Artovanın kervansaray yatmış köylerin
de inşa edilecek olan 48 çift 20 tek kerpiç evlerin muhammen be
deli beher çiftinin 331 lira 22 ve beher tek evin de 184 lira 27 ku
ruştur. 

4 - Taliplerin umumi ve hususi şartnamelerle keşif ve proje
leri görmek fazla malilmat almak üzere Tokat İskan müdürlüğü
ne müracaatları. 

5 - Yapılacak olan bu evler 2 temmuz 937 cuma gününden itiba
ren 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhal e 16 temmuz 
937 cuma günü saat J 5 de vilayet makamında teşekkül eden komis
yon muvacehesinde icra kılınacaktır. 

6 - Muvakkat teminat mikdarr % 7 1/2 dir. Banka mektubu 
hazine tahvili istikrazı dahili tahvilleri kabul olunur. 

2-3153 

J_Jülehurgaz şarhaylığından: 
Lüleburgazda bir sakaf altında yapılacak sinema gazino ve t_~

ferruatmın plan ve projesinin yaptırılması otuz gün müddetle mu-
sabrkaya konmuş.tur. . 

İnsaata nazaret hakkı seçilecek proje sahibine verilecektır. 
Plan, hesabat ve hakkı nazarete mukabil maktuan bin lira verile
cektir. Talihlerin mektubla Lüleburgaz belediyesinden yapılacak 
iş hakkında şartname ve tafsilat istemeleri ilan olunur. (2038) 

2-3288 

Mu.duı·nu Urhaylığından 
7. 7. 937 tarihine rastlayan Çar§amba gününde son talibine iha

lesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul~n 22326 
lira 6 kuruş bedeli keşifli ilçede yapılacak su ile müteharrık elek~ 
trik işini yapmağa istekli çıkmadığından ihale gününün 14 Temmuz 
937 güniine müsadif Çarşamba gününe uzatıldığı duyrulur. 

(2057) 2 - 3336 

Açık eksiltme ilanı 

Erzurum inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarfla istekli çıkmadığından ihalesi yapılm~ o. 
lan Melazgird kazası dahilinde Ak tuzlasında yeniden inşa edıte. 
cek bir idare binası iki tuz anbarı bir müdür evi ve bir çatı altın.. 
da iki memur evi. amele hangarı, furun tavla ve iki bekçi kulübe· 
sinin toptan inşası yeniden on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 36889 lira 61 kuruştur. . . 
İsteklilerin keşif, şartname ve projeleri İstanbulda ınhısarlar 

umum müdürlüğü ve Erzurumda inhisarlar başmüdürlüğümüz fen 
şubelerinde görebilirler. 

3 - İhale 16 temmuz 937 gününe müsadif cuma günü saat 14 de 
Erzurum inhisarlar başmüdürlüğü odasrnda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2766 lira 72 kuruş muvakkat te• 
minat parası vermeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girebileceklerin 2490 saydı kanunda gösterilen 
şartları tamamen haiz olmaları lazım ve en az on beş bin liralık bu
na benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını isbat edecek vesika da 
ibraz etmeleri meşruttur. (1929) 2-3174 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - 23 haziran 937 gününde yapılan münakasasında teklif olu

nan fiatlar yüksek görülen 395.830 kilo ekmek 15 temmuz 937 tari
hine rastlayan perşembe günü saat 14 de kapalı zarf usuli ile alın
mak üzere tekrar münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu 395.830 kilo ekmeğin muhammen bedeli 42.551 lira 72 
kuruş olup muvakkat teminatı 3.191 lira 38 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 213 kuruş mukabilinde komisyondan her gün 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarmı en geç belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasımpaş.ada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3667) 2-3029 

J andarma genel komutanlığı 
satmalma komisyonundan: 

ı - Bir tanesine altı lira kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun bin tane altı kütüklü balaska tak1rn 20.7.937 salı günü saat on
da kapalı ..zarf usuli ile satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
İlk teminat ( 450) liradır. . 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerı~ şartnamede yazılı vesika 
ve ilk teminat makbuz ve mektublu tekl~f mektubunu en geç belli 
gün saat dokuzdan evel komisyona veril'llŞ olmaları. (1849) 

2-3121 

Bolu Nafia Müdürlüğünden : 
Bolu nafıası ihtiyacı için çelik cinsinden 1000 kazma 1000 kü

rek 300 çekiç 40 varyoz satın alınmak üze~_e .~803 lira 50 kuruş mu
hammen bedel ile 20.7.937 tarihinin salı gunu saat 15 de Bolu dai
mi encümeninde ihalesi yapılmak üzere 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 135 lira 26 kuruştur. 
Şartnameyi görrıek istiyenler Bolu, Ankara, İstanbul nafıa 

müdürlüklerine müracaat eylemeleri ilan olunur. (3917) 2-3212 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Küçükm:nderes ıslahat ameliya

tı sahasında yapılacak Belevi, Cellad ve saglık k( vuşutlan inşaatı, 
Keşif bedeli : (130,444) lira (44) kuruştur. 
2 - Eksiltme 26.7.937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Na

fıa Vekaletinde Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyo
nu odasında kapalı nrf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi altı lira 
elli üç kuruş bedel mukabilinde Sular umum müdürlüğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50,000 liralık Nafıa su işle
rini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil su işlerini 
başarmaktta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafın Vekaletinden alın
mış müteahbidlik vesikasını ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz muka. 
bilinde venne~ri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(1949) 2..3245 
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Tavukçuluk 
lüğünden: 

enstitüsü Direktör 

Tavukçuluk enstitüsu tanı.uuud.lı o.:> ~avuı\ vı;: J.J ııuıu"' vd1.ıı17 
lık suretiyle arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 15 temmuz 9!. 
perşembe günü saat onda Çankırı cadesi üzerinde bulunan TaVU 
çuluk enstitü.::ünde toplanacak komisyona baş vurmaları. (2036) 

2-328,!..; 

Jaııdarma genel k:omutanlığı 
Ankara satınalma k.omisyonundaıJ 

1 - Bir tanesine yediyüz elli kuruş fiat tahmin edilen (1500{ 
çelik saçtan mamul tulğa 15-7-937 perşembe günü saat onda kapa ' 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. . . 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabılı'• 
Ve komisyonda ve İstanbul Demirkapıda jandarma yoklama kuru-
lundaki örneği görülebilir. . 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazdı vesı: 
ve (843) lira (75) kuruşluk ilk teminat makbuz veya Banka mekt • 
larını muhtevi teklif mektublarını belli gün saat dokuza kadar k0 

misyona vermiş olmaları. (1744) 2-295~ 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlık usuliyle eksiltme ilanr 

1 - ~ksiltmeye konulan iş dördüncü umumi müfettişlik bölg· 
sinde Tunceli vilayeti içinde Ovacık plur kazasında yapılacak 011 

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 sartnamesi, 
lstiyenler bu şartnameleri ve e~rakı 2 lira bedel mukabilinde 

Elazizde Tunceli nafia müdürlüğünden alabilirler. . d 
3 - Pazarlık 16.7.937 cwna günü saat 16 ya kadar EJazız e 

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

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz oluP 
göstermesi lazımdır. Nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik eh• 
Iiyet vesikası, 

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

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

Sıhhat 
. . ,... 
ıçtimaı ve 

muavenet veli filetinden: 
Çorum leyli ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları Mele• 

teblerine alınma şartları şunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 d.ef\ 

aşağı 26 dan yukarı olmamak (yirmiden yukarı olanların askerJılc.
le ili~ği kalmamış olacaktır.), 

2 - Orta mektebten pekiyi ve iyi derecede mezun olmak (Orta 
mektebi bitirdikten sonra lise sınıflarında bir veya iki sene fazla 
okumuş olanlar tercih edilecektir.), . 

3 - İstekliler dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlıkt~ 
1 eylfü 1937 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimaı 
Muavenet Vekaletine, İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve !ç· 
timai Muavenet müdürlüğü vasıtasile mekteb müdürlüğüne gön• 
dereceklerdir. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta Mekteb şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş oları· 

larm şehadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden res· 
mi vesika), . 

C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örnegı• 
ne uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporıl• 
(Bu raporu hastane baştabiblikleri zarfhyarak üstünü mühürleye· 
cek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderıle· 
cektir.), 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, Haydar· 
paşa Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bur" 
sa, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ".e 
istekliler bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtı• 
mai Muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektebten veya mahalli polisinden alınmış hüs
nühal kağıdı, 

E) 4.S X 6 boyunda üç tane fotoğraf. 
4 - Çorumdaki leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikaların• 

dan başka bir de aşağıda örneği yazılı Noterlikten tasdikli teah· 
hüt senedi vereceklerdir. 

Taahhüd Senedi Örneği 
Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurlar Mektebine ahnara}' 

tahsil edip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka: 
letinin tay in edeceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti 
kabul etmediğim veya kabul edipte muayyen müddeti bitirmcdefl 
bıraktığım ve sıhhi sebebler dışında mektebten daimi olarak çıka• 
rıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen öd_e· 
meği ve bu teahhüt senedi mucibince benden istenilecek para iç~~ 
ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürtı· 
tülmesini kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih İkametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan .................... ın bu teah• 

hütname mucibince. f~iz~l7 b~.rli~te ödeme~. mecbu.~i:r.etinde . bul~d: 
duğu her ders yılı ıçın ıkı yuz lıra olmak uzere butun tahsıl mu 
deti için ceman 400 liraya kadar parayı borçlu ................... :··· 
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıle 
ödiyeceğim. Kefilin adresi 

(1786) 2-2974 

Harita Direlitörlüğünden 
1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış aşağıda cins ve mııroar· 

lariyle muhammen bedel eksiltme gün ve saatları yazılı Harta kıta 
erle::ile hayvanatı için (4) kalem yiyecek açık eksiltme ile satıJ1 
alınacaktır. • 

2 - Şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerı~ 
de muvakkat teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatlerde Cebecı 
de Harta genel Direktörlük satın alma komisyonuna gelmeleri. tl 
Muhammen. B. Mikdarı Cinsi Muvakkat. T. İhale T. günü~ 

Lira. K. kilo ' Lira. K. 
0 1200 00 1200 sade yağı 90 00 29-7-937 perşembe 1 

3200 00 80 ton arpa 240 00 
525 00 30 ,, saman 39 38 29-7-937 ,, ı4 

1400 00 40 ,, ot 105 00 
(2031) 2-3319 
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Anafartalar Mıhcıoğlt.J / 
Diplomali radyo mütehassısımız 

tarafından amatörlere teknik bilgi ve 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Baş müdürlüğümüz dahilinde Ali baba tuzlası anbar zeminine 
g robeton yapılmasına ve sıva badana gibi ufak tefek tamirata aid 
işlerin 1207 lira 25 kuruşluk keşif verakası üzerinden aleni pazar
lıkla ihalesi yapılacağından talihlerin 21.7.937 tarihinde saat 16 da 
90 lira 53 kuruş ilk teminat paralariyle birlikte komisyonumuza 
müracaatları ilan olunur. (1946) 2-3208 

Ankara Valiliğinden 
1 - Etimesud yatı okuluna 145 ton sömikok kömürü satm a

lınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 4350 lira olduğu için açık eksiltme sure-

tiyle alınacaktır. 
3 - Eksiltme 29.7.937 perşembe günü saat 15,5 da vilayet bina

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin % 7 .5 nisbetinde para, tahvilat veya banka 
mektubunu iöraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu
sus hakkında daha etraflı malfimat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (2021) 

2-3276 

Manisa vilayeti daimi 
encümenin,den 

1 - Borlu • Demirci yolunun 17-t 108 - 27 + 448 inci kilometre
leri arasında muhtelif açıklıkta 22 adet menfez ile aynı yolun 
26 4-830 - 29 · 911 inci kilometreleri arasında 3061 metre tul şose 
inşaatı 18682 lira 87 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname şartname ve diğer evrak parasız ola
rak Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29-7-937 perşembe günü saat on bir buçukta Ma
nisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1401 lira 22 kuruŞ:tur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa V ekaletinden alınmış ehli

yet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesikası ve muvakkat te
minata ait makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın 
hazırlanmasında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet et
meleri Iazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 29-7-937 
perşembe günü saat on buçuğa kadar Manisa valiliğine vermeleri 
ve kapalı zarflarını posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 
34 üncü maddesine riayet etmeleri ilcin olunur. 2-3337 

Anl{ara l{üçük evler 
yapı koperatifindeı 

1.8.937 pazar günü saat 14 de Halkevinde kooperatifimizin mu
essesan heyeti toplanacağından ortakların gelmeleri: 

RUZNAME: 
1 - Şirketin resmen teşekkülünün ihbarı 
2 - 12 kişilik İdare meclisi ve 6 yedek aza intihabı 
3 - 3 ki~ilik mürakabe heyetinin seçilmesi. 
4 - Şirketin teşekülüne aid olmak üzere ortaklar tarafmdan 

mii?:akeresi taleb edilecek esaslar hakkında görüşmeler. 2- 3358 

inhisarlar umum 
müdüı~Iüğünden: 

1 - Malatyada tesis edilecek tütün atölyesi binası ve müştemi
latı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 18160 liradır. 
3 - Eksiltme 3 ağustos 937 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 

de Kabataşta inhisarlar levaz.m ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

Her türlü radyo tamiratı! 

Aktif 

Kasaı 
Altın safi kilogram 21.0« 255 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabırıer: 

Cumhuriyet Merk:ez Bankasının 
10 Temmuz 1937 Vaziyeti 

LiRA 

29.600.428,55 
15.132.466,-

901.792,26 

LiRA 

45.634.686,81 

LiRA 

Sermaye: 
i htiyat Akçesi: 

Adi ve fevkaladt 2.105.172.40 
Hususi 4.516.007.70 

Pasif 

ıs.000.000.-

6.621.180.ıo 

Türk lirası 
Hariçteki muha birler : 

' _ _ _ 6_41_.954,81._ 641.954,83 
Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen •vrakı naktiye 158.748.563.
Kanunun 6 ve 8 inci madde-

Altın safi kilo('r~-- 5.054.474 

Altma tahvili kabil serbest 
döviz1er 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirine: bakiveleri 

Hazine tahvilleri : 

Deruhte edilen evrakı naktive 
karşıhğı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine te'Y fi kan !-ıazine tara· 
fmd?n vaki tedivat 

Senedat ciizdaru: 
Hazil"e h".,,..ı;:ırı 

Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

A naktiyc!lin karşılığı es· l 
Deruhte edilen evrakı 

• ham v"' tah..,il it <itibari 
krvmetle} 

B Serbec:t esh:ım ve tahvilat 

Ava nsla r : 
Altın ve döviz üzerine 
Tah·ıiHt üzerine 

H:ı:ı;P.dı:ı .. ıar : 

Muhtelif : 

-

7.109.521.60 

28.509,31 

158.748.563.-

13.496.827.-

3.200.000,-
38.827 .140,83 

37.412.659,98 
3.796.331.60 

---·---

63.780,22 
_ _ 7 .319.464,4~ 

Yekun 

45.912.665,42 

145.251. 7 36.-

42.027.140,83 

41.208.991,58 

7.383.244,71 
4.500.000,-

12.200.422, 11 

344.760.842,29 

lerine tevfika::ı hazine tara· 
fından vaki tediyat 13.496.827 .-
Deruhte edilen evrakı naktiye - - -
bakiyesi 145.251.736.-
Karşılxğı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 19.000.000.-
Reeskont muk:ıbili ilaveten 
ted. vazed. 9.000.000.-

Türk liras! mevduatıt 
Döviz teahhüdab : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhte lif : 

128.915,72 

26.7 50.484,52 

Yekun 

173.251.736.-

16.690.291,57 

26.879.400.24 
106.318.234,38 

, _____ .....,.,,.._ 

344. 760.842,Z?_.. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi o/o 5 17, altın üzerine avans o/o41/ 1 

S~n/lti~ece '!'ifessir FL:IT-m-~fii ~~!İanınıı 
.. .. ~ . . . . ' ..... ~ _, . . . 

FLİT taklidi mavilerle müz'iç pirelerin 

hakkından gelinemez 
FLlT, bütün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir . 
90 muhtelif millet, onu terc ihen kulla nmakta dır ... Bu 
sabit olmustur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder . insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kafiyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığın ıza emin olmak için: siyah ku
şaklı ve asker resimli sa rı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve köşelere bıraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

I • 

4 - Şartname; keşifname, proje ve sair münakasa evrakı 18.02 
lira mukabilinde her gün inhisarlar inşaat şubesinden ve Ankara ve 
Malatya baş müdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Müteahhitlerin nafia vekaletinin 937 senesi müteahhitlik 
vesikasmı ve laakal 200.000 liralık bir binayı teahhüt etmiş bulun
duklarına ve bizzat mimar veya mühendis veya yukarda şeraiti haiz 
bir mimar veya mühendisle şerik olduklarına d~ir noterce musaddak 
vesaiki eksiltme gününden en az üç gün evvelıne kadar inhisarlar 
inşaat şubesine ibraz etmek ve eksiltmeye iştirak debileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

lor. M. Şerif Korkut 
ZAYİ 

936-937 ders yılında Etime
sut yatı okulundan aldığım ilk 
mekteb şehadetnamemi zayi et
t~. Y~?isini alacağımdan eski
sının hukmü yoktur. 

T. Hava liurumu 
Ankara şiibesinden: 

6 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, şartname, keşifna· 
me ve sair lüzumlu evrak ile eksiltmeye iştirak vesikası ve muvak
kat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme gü
nü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen alım komisyonu baş
kanhğma makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. ( 4158) 2-3362 

Seyhan iskan müdürlüğünden: 
Kazası 
Ceyhan 
Bahçe .. 
Saimbeyli 

Kozan 

" 
,, 

Gurup Köyün ismi 
ı Kırmit ve sosallı 
2 Haruniye 
3 Hasan beyli 
4 Doğan beyli ve 

şar ve höketçe 
5 Kasaba ve pek

mezli 
6 Ayvalı ve İhsa

nül Hamit 
7 İmam oğlu 

Tek Çift Keşif E bedeli 
16 30 44682/02 
13 5870/ 93 
11 4967 / 71 

30 13404/ 30 
11 10 13700/ 17 

17 19 25070/ 63 
40 39 53959/ 41 

138 98 161655/ 17 
Seyhan vilayetinin dört kazasınm on iki köy ve mahallesinde 

in§a olunacak 138 tek ve 98 çift göçmen evleri yukarıda adları ve 
hizalarında adetleri ilk keşif bedelleri gösterildiği veçhile yedi 
grup üzerine 2499 artırma ve eksiltme ve ihale kanuniyle 2849 nu
maralı kanun ve '3711 numaralı kararname hükümlerine tevfikan 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Her gurubun 937 
temmuz ayının 30 uncu cuma günü saat 16 da Seyhan hükümet ko
nağında müteşekkil eksiltme komisyonunca ayrı eksiltme ve 
,ihalesi yapılacaktır. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste iskan dairesince veri
lecek ve diğer taş ve kerpiç ve bilQmum malzeme ile iıtÇiliği müte· 
ahhide aid olacaktır. Ve bu suretle inşaat anahtar teslimi şartiyle 
yap daca ktır. 

2 - Talipler gösterilen keşif bedellerine nazaran yüzde yedi 
buçuk nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecburdurlar. 

3 - Talipler nafıadan alınan ehliyet kayıt vesikası veya bu işi 
yapabileceğine dair nafıa müdürlüğünden verilecek vesika ve sair 
evrakı teklif mektubu ve teminatlariyle birlikte ihale gününde k<>
misyona tevdi edilecektir. 

4 - Yapılacak evlerin tarzı inşasına aid fenni ve hususi şart
nameleri pianları ve sair evrakı görmek istiyenlerin bulundukları 
mahaller iskan dairesine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin yuka
rıda gösterilen günde eksiltme komisyonuna müracaatları ilan o-
lunur. (2061) 2-3355 

Nümune Hastanesi 
Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra 
evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon 1499 
Adres: Kooperatif arkası A li 
Nazmi Apart. No: 9. D. 5 ı 

2-3361 .................... 
Ucuz Yeni 

BUZ D OLABLARI 
SATILI K 

Hacı Bayram Tekmen sokak 
No: 11 2-3268 

Katib Aranıyor 
Suluhanda vazife görmek Ü· 

zere usulü muzaaf bilir ve hesa
bı kuvvetli daimi bir katibe ihti
yaç vardır. Talib otanlar defter
darlık muhasebesi memurlann
dan İbrahim Balkanlıya müraca-
at. 

Suluhanda İbrahim Kurt 
2-3330 

Kiralık Daire 
Devair, yazıhane ve şirk-et· 

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

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

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir Muavini N a· 
suhi B AYD AR 

Umumt neşriyatı idare 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Altındağ Mah. 926 No. lu evde 
2-3342 H ASAN 

ZAYİ 
. 20. lira itibari kıy.mette ikra

mıyelı Ergani madeni simendü-
f eri (B ) tertibi ( 12573.5 ) sayılı 
istikrazı dahili tahvilimi kaybet
tim. Muş hukuk mahkemesinden 
meni, tediye kararı alarak mua
melesini ikmal ettirdim yenisi
ni alacağımdan hükıınü olmadı
ğını ilan drim. 

Muş Baytar Direktörü 
Hulusi Tuser 

Kiralıli 
Havuz başında Karanfil so

kağında konforlu 4 odalı ferah 
zemin katı ile 3 odalı ikinci kat 
zemin katı ile 3 odalı ikinci kat. 
Telefon: 3079. 

2-3266 

Kurumumuza aid İzzettin mahallesi Kuzey sokakta butuıtll~ 
8 numaralı ev satılacaktır. İsteklilerin satış günü olan 16 teınıı'~ 
937 cuma günü saat 18 de pey akçesi ile T . Hava Kurumu bina51 

da Ankara şubesine müracaatları ilan olunur. 2-3~ 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlanı · 

Sıvas İnhisarlar Basmüdürlii" , 
ğünden: 

1 - Sivas inhisarlar baş müdürlüğü dahilindeki Hargun tuıl~ 
smda yapılacak memur evleriyle tuz anbarı ve amele ve müşte 
hangarı ve fırın inşaati kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konutııııJf 
tur. 

2 - ~unların keşif bedeli (17.661) lira 53 kuruştur. Sİ' 
3 - istekliler şartname, proje ve keşifnameleri her vakit 

vas inhisarlar baş müdüriyetinde gÖrebilirler. sr 
4 - Eksiltme temmuzun 19 uncu pazartesi günü saat 15 de 

vas inhisarlar baş müdüriyetindeki komisyonda açılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçası 1325 liradır. 
6 - İsteklilerin bina inşaatında mütehassıs olduklarını rtııl' 

teber ehliyet ve fen vesaikini ibraz etmeleri şarttır. (1930) 
2-3198/ 

YENi SiNF:MALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Öldüren Zehir 
Şahane Dekorlar.. Nefis Müzikler .. 

Heyecanlı Mevzu ... 
Yalnız 16.45 matinesinde fi lme ilaveten 

Maskeli Kadın 

BU GECE 

Esrarengiz Dağ 
~en Maynard - Beyaz atı Tarzan 

25 KISlm Tekmili Birden 

Gündüz 
2 film birden 

1 - Sarı Kaya 2 - Morg Sokağl cinayeti 
Baş Rolde: H ALK MATiNESi 12.JS DE 

POLA VESLEY S O N N 1 N N İ 

ŞEHiR BAH ÇE SiND E 
BU GECE SAAT 21.30 D A 

MARİNELLA 


