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HATAY 
Falih Rıfkı AT AY 

Fransamn Suriye yüce komi
seri Kont dö Martel, Hatay hal
kına yeni Sancak rejimini resmen 
ilan etmiştir. Kont dö Martel'in 
sözleri arasında şunlar var: yeni 
rejim Hatay halkına refah ve bah
tiyarlık getirecektir· Fransa reJ0 i-. ' 
mm muvaffaklığı için elinden ge-
len yardımı yapacaktır; anla~ma 
harfi harfine tatbik olunacaktır; 
Sancak, Suriye ile Türkiye arasın
da anlaşmazlık sebebi değil, iki 
taraf için dostluk unsuru olacak
tır. 

İzmir, 16 (A.A.) - Ekonomi bakanı B. Celal Bayar, yeni teşekkül 
eden yedi incir ve sekiz üzüm kooperatifinin ticaret odasrnda yaptıkla
rı toplantıda iç ve dış ticaretimiz ve kooperatif teşkilatları hakkında 
tüccralarla aşağıdaki hasbihalde bulunmuştur: 

-Arkadaşlar, intihab ettiğiniz :'rkadaşlar çok ağır ve mesuliyetli 
işleri Üzerlerine almışlardır. Ke~dılerine candan muvaffakiyetler di
lerken vazifelerinin ağırlığı üzerınde bilhassa nazarı dikkatlerini cel
betmek isterim. Kooperatifçilik memleketimizde artık bir münakaşa 
mevzuu olmaktan çıkmıştır. Kooperatifçilik, şimdiye kadar bir ikisi 
müstesna olmak üzere amatörce yapılmış işlerden mürekkebti. 

Biliyorsunuz ki, kooperatif, had
di zatinde çok iyi ve çok faydalı 
bir teşekküldür. Ortaklarının men
faatlerini korur, içtimai terbiye 
verir ve kendine mahsus ahlaki 
düsturları vardır. 

Kredi kooperatifleri kanunu çıktık• 
tan ve tecrübelere müsteniden tadil. 
ler yapıldıktan ve kredi kooperatifle
rinin satış kooperatifleriyle hemahenk 
olarak yüriıme· i imkanları hazılandık
tan sonra kooperatif işi çok ehemiyet 
kesbetmiştir. Böylece kooperatifçilik 
artık amatörce ve heveskarane yapı

lan bir iş olmaktan çıkmış, çok ciddi 
ve ehemiyetli bir şekil almıştır. 

Bunun ehemiyetini size şu şekildi\ 
hülasa edebilirim : 

1 - Burada kooperatife dahil bin
lerce ailenin maişetlerinin temini ve 
kazançları, 

Dört kardeş ve dost memleketlerimiz ara ında imzalanan Saadabad misakı müna
sebetiyle siz ekselansa en hararetli tebriklerimi nrza müsaraat ediyorum. Saada-

bad misakının bizim dört memleketlerimizi n tesanüd ve kardeşliği ve sulhun muha
fazası için en müessir bir amil olacağına kaniim. Bu fırsattan istifade ederek am 
ekselansın §ahsi saadeti ve Türkiyenin refah ve ikbali için en samimi ternea • 

nilerimi arzederim. 

Afganistan Padişahı Majeste 

Af gani&tan Padişahı 
MOHAM MED ZAHiR 

Mohammcd Zahir Han 
Kabil 

Saadabad misakının imzası münasebetiyle göndermek lütfunda bulWL. 
dukları telgrafı büyük bir memnuniyetle aldım. Dört kardeş millet arcwn. 
da mcvcud en sıkı dostluk rabıtalarını bir kat daha teyid ederek cihaıt 
sulhunun esaslı desteklerinden birisini teıkil eden bu mühim eserin, milld
lerimi:ı:in barı§ severliği sayesinde meydana gelmiş olması hepimi" İÇÔI 
iltilıarı mucib bir hadisedir. Saadôbad ılmisakının milletlerimize kutlu olma. 
sını temenni ederken bu hayırlı vesile ile zatı lıumayunlarının sihat ıJe .a.. 
adetini ve Kardeş Alganistanın refah ve ikbalini yürekten dilemekle bcih
tiyarım. K. ATATÜRK 

--~;:;;/,k 
' İngiliz planı 

müzakeryee 
esas olacak 

Londra, 16 (A.A.) - Kan t
mazlık komitesinin akşam celsesi 
saat 16 buçukta açılmıştır. 

Fransa namına söz söyliyen B. 

Sayın yüce komiserin bu söz
leri Türkiye salahiyet sahihlerinin 
fikirlerine ve kamoyunun arzula
rına tamamiyle uygun olduğunu 
s~ylemeye lüzum yoktur. Türkiye
nın, Halayda, yeni rejimi muvaf
fak kılmak için aynı yardım vadi, 
daha geçenlerde, Dış bakanımız 
~ evfik Rüştü Aras tarafından Su
rıye gazetecilerine tekrar edilmiş
tir. 

2 - Hükümet cephesinden harici 
ticaretimizin teşkilatlandırılması. 

( Sonu .S. inci sayfada ) 
lzmh incirleri ambalaj yapıl11ken 

• Korbin karışmazlık anlaşmasını kurtar
mak için İngiltere hükümetinin bugün 
komiteye vermiş olduğu planı hazırla
makla sadetmiş olduğu gayreti samimi 
olarak takdir ettiğini söylemiş ve pro
jenin en göze çarpan cihetinin biribi
rine bağlı birçok parçalardan mürdt
keb bir bütün teşkil etmesi olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: Yeni rejim bir hak davasını 

Yerine getirirken, Sancak içinde 
Y.aşayan ekseriyet ve ekalliyetle
rın, maddi menfaatleri içil1, ve 
?1~nevi hoşnudluk ve sükunları 
ıç.ın bütün inancaları getirnıekte
dır. Yeni rejim, bütün sancaklıla
rın ancak faydasına, ve yalnız, 
Sancak meselesini iç politika de· 
ınagojisine sermaye edinen bazı 
§a~lıların zararınadır. Bazı şam
lı kıı~s~lerin birkaç gündür gaze
t~lerımızde çıkan bir takım sözle
rı.?e cevab vererek, Sancağın bu 
guzel. bayram şevkini gölgelendir
mek ıs temeyiz. Fakat bu münase
bet~e Suriyenin türkler tarafından 
hevılen ve türkleri sevdiğine şiıp· 
? olmayan münevverlerine ve ge

T1.~ h~lk yıgmlarına hitab ederek, 
l u~kıye cumhuriyetinin bu mese
~yı hallederken, türk ekseriyeti
~ın hakkı ve inkılabın ~eref i ka
dar,_ Suriye ile dostluk ve yakınlık 
~vasını göz önünde tuttuğunu a

çı iÇa söylemek isteriz. Yeni Suri
ye devleti doğarken ,onu Türkiye f omşusu ile ve bu komşuyu onun-
a. kardeşçe kucaklaşmaktan ve 
mılli inkişaf gayretlerinin bağh 
olauğu yakın - şark barış nizamı· 
nın korunmasına birlikte hizmet 
etmekten menedecek hiçbir engel 
kalmaması lazımdı. 

Şamlı demagoglar şunu unutu-
(Sonu 4. üncü sayfada) 

NAZiLU FABRiKASI 

20 milyon metre 
basma işliyecek 

B. Celal Bayar Naz~llide 
lzmir, 16 (Hususi muhabirimizden) - Ekono~ı bakanı B. Celal 

Bayar, beraberindeki mebuslar. İzmir vali ve bele~ıye reisi ile bu sabah 
Nazilli k o m b i n a s 1 n a gitti. Yollarda f abrı!'alar tarafın?an ~
zun düdüklerle selmalandı. Kombinayı baştan aşagı gezerek tetkık ettı. 

Kombinanın montajı eylülde 
bitecek, 25 birinci teşrinde de a · 
çılacaktır. 

Kombina yılda 20 milyon metre bas
ma i liyecektir. Ayrıca İzmir muhitinin 
el tezgahları için üçyüz bin kilo iplik 
yapacaktır. Altı aylık sipariş şimdiden 
alınını bulunmaktadır. Bugünkü piyasa 
fiyatından dört kuruş aaşğıya satış, fab
rikayı idare edebilecek, ayrıca kar da 
bırakacaktır. 

Bakan Nazilli'de 1 numaralı pavyo
nu iplik ve dokuma tezgahlarını gezer
ken fabrika müdürü kendisine izahat 

(Sonu S inci sayfada) 

Prag kabinesi 
istifa etti 

Prag, 16 (A.A.) - Kabine bugün 

toplanarak Cumhur reisine hükümetin 

istifasını vermeyi kararlaştırmıştır. 

tyi rnaHimat alan mahfillerde söy

lendiğine göre, eğer cumhur reisi ka

binenin istifasını kabul edecek oluısa 

yeni hüküınetin teşkili vazifesini tek

rar Hodzaya tevdi edecektir. 

11 Moskova'da 

i smet 1nönü'nün geçen seferki 
scyaluırleri esnasrnda yapılan tak 

BÜYÜK ELCİMİZİN 
VERDİGİ ZİYAFET 
Moskova, 16 <A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor : Dün B. Zekai Apaydın . BB. 
Rüştü Aras ve Şükrü Kaya şereflerine 

(Sonu 4. ütıcü sayfada) 

"- Proje, bir takım kayıtlar altın
da muharib haklarının tanınması ile di
ğer bazı mutekaddim şartların ifası a
rasında bir rabıta kurmaktadır. Bu prt· 
lardan biri İspanyol limanlarına taraf
sız görmneler konulması ve diğeri de 
ecnebi gönüllülerin geri alınmasıdır. 
Fransa, gönüllülerin geri alınması me
selesinin komite çalışmasının inkip
fında esaslı bir şekil aldığ ını gönnck
le pek memnundur. 

B ütün bu meseleler arasındaki işti
dikten dolay ı muharib haklarının ta

nınması şekiller i miizakere edilmeden 
evel mutekaddim diğer iki meselenin 
tamamiyle anlaşılması lazımdır. Bu hu
susta Fransa zamanı gelince mütaleala
rını bildirecektir. Keza Fransa projenia 
müzakereleri esnasında kara ve deniz 
kontrolu arasında mevcut olması lazım 
gelen mantıki münasebet hakkındaki 
diışuncelerini de bildirecektir. Alına-

( Sonu 4. ilncü sayfada ) 

Bugün 
12 

s ayfa 



2 

Düşünüşler: 

Emektar bir 
• • 

ressamımızın r ısı 
İlk birleşik resim sergisinden boşa- ( 

lan halkm salonlarından birisi tek bir 
ressamımızın eserlerile yeniden dolmuş • 
bulunuyor. Burada, yaşıyan Türk res
samlarının en eski ve en emektariyle 
karşıkarşıyayız. Ressam Halil (Paşa) 

nrn gitzel sergisini gidip görünüz, ve 
bu vesile ile Türkiyede seksen iki yatın 
da bir ressam. hem de kuvvetli bir resim 
sanatkarı yaşadığını hatırlayınız. Onun 
sanat hayatını ferah ferah altmış yıl di
ye hcsapbyabilirsiniz. Altmış yıl! Bu, 
hemen hemen Türk resim sanatının ta
nlıidir. Yaşıyan bir tarihi bahsettiğimiz 
sergide, iıstadın elli yıl önce yapılmış 
bir tablosu ile bu senenin mahsulü olan 
son eserini yanyana seyrederken, bu ta
rihin kokusuna almamanıza imkan var 
mıdır? 

Elli yıllık uıman fasılasının birbirin
den ayırdığı iki tablosunu kendi elite 
yanyana koyarak teşhir etmek bahtiyar
lığı kaç ressama nasip olmuştur? Fakat 
memleketimizin sanat vadisindeki husu
si şartlarını göz önünde tutunca. bu 
kadar uzun müddet. her türlü güçlük
lerle, nankörlüklerle, anlamazlıklarla 

ve rağbetsizlikle çarpı§arak , sanat aşkı
nı içinde söndürmeden, hep o ilk günkü 
heyecan ve hassasiyetle fırçasını elinden 
bırakmamış olan sanatkar önünde hür
metle eğilmek lüzumunu duymamak 
mümkün müdür ? 

Ressam Halil, kuvvetli bir senatkar 

hüviyeti ile imtizaç etmiş feragat Ye 

faziletin bir timali gibi, yeni nesil için 
örnek olarak göstuilecek simalar arayan 
gözlerimizin önünde bir kat daha ulvi· 
lqiyor. 

Ankara Müddei 
Umumiliğinin yaptığı 

bir tebliğ 
Ankara, 16 (A.A.) - Ankara Cum

huriyet Müddei Umumiliğinden tebliğ 
olunm~tur. : 

Cumhuriyet gazetesinin 13. temmuz 
1937 tarih ve 4729 numaralı nüshasının 
üçüncü sayfasının üçüncü sütununda 
"Ankara İskan dairesinde bir suiisti
mal,, serlavhalr yazı mcmuriyetimizin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Tapu ve iıkin dairesinde cereyan 
eden ve 1609 s. 1 kanununun çerçeve
ai içerisine giren bir hadisenin tahki
kine memuriyetimizce el konwmuş ve 
hazırlık tahkikatına devam edilmekte 
bulunulmuş ise de gazetenin verdiği 

tafsilatın hadiseye tevafuk ettiği gö
rülmemi! ve bilhassa Ankara noterlerL 
M aid kısmın hiç bir suretle aslı esa
sı mevcud olmadığı anlaşılmıştır. 

Hazırlık tahkikatını i'kil edebile. 
cek olan bu gibi neşriyatta matbuatın 
müteyakkız davranması ve memuriyeti· 
mizden malumat alınmak.sızın hiç bir 
gfına neşriyatta bulunulmaması, aksi 
takdirde kanuni takibata geçileceği 

hmuıu tebliğ olunur. 

Halk resimleri için 
açılan müsabaka 
müddeti uzatıldı 

Matbuat umum müdürlüğünden: 
Bastırılacak halk resimleri için 

açtığımız müsabakanın müddeti hazira
nın sonu olarak tesbit edilmiıtir. 

Ressamlarmızın mayıs ve haziran ay. 
Iarı içinde açılan sergilere iştirake ha
zrlanmaları ve yahut imtihanlarla meş. 
gfil olmaları dolayısiyle müsabaka müd
detinin temdidi hususundaki müracaat
larını tetkik komisyonu nazarı itibara 
almış ve bu müddeti 1 ilkte!rin 1937 
tarihine kadar uzatmrştrr. 

Kıymetti sanatkarlarımızın evelce 
gönderdiğimiz şeraite uygun şekilde tas 
Iaklarıu. uzatılan bu müsaid zaman L 
çinde hazırhyarak bize yollamalarını 

rica ederiz. (A.A.) 

Otelciler birliği 
İstanbul, 16 (Telefonla) -

ler birliği kurulması için yapılan uazır

lıklar bitirildi. Bu günlerde bütün o

tele rr·n iştirakiyle bir toplantı yapı.. 

lac- t r. 

Resam Halil bır tabiat şairidir, bü
tün ömrünce tabiatın bir hayranı ka1a
rak, fani gözlerimiz.den kaçan muhteşem 
güzellikleri bize daha iyi göstermek ve 
onlardaki gizli şiirleri bize duyurmak 
içn çalaışmaktan yorulmamıştır. 

Hassas bir şair ruhunun fırça vasıta· 
aile konupnası olan tabloları, Şarkın 

harikulade berrak ve CJSiz gökleri altın
da, renklerin vücuda getirdiği türlü mu
cizeleri parlayıp sönen şimşekler gibi 
görünüp kaybolan güzellikeri ebediyen 
gözlerimizin önünde tesbit etmiştir. Gü.. 
zelc aşık ruhunun süzgecinden geçen 
tabiat manzaraları onun tualleri üze. 
rinde bütün çirkinliklerinden, kusurla
rmdan temizlenmiş.tasfiye ve taktir e
dilmiş nefis şuruplar gibi gözlerimizin 
zaikasma hitap ediyor. 

O. halkına, her şeyden evvel sanat 
terbiyesinin aşılanması lazımgelen bir 
memleketin sanatkarı olduğunu asla 
hatırdan çıkarmamış ve kütlelerin an
lıyacağr, seveceği ve zevkine varacağr 

bir yolda yüksek bir sanat yapmanın 
pekala mümkün olduğunu isbat etmek 
ister gibi çahşrruştır. Hassas ve ölçülü 
zevki ona, yolunda, emin bir yardımcı 
olmuşutr. 

Halkevinde teşhir edilen eserleri, 

seyrederken, muhakememizi yalnız bu 

ıergi üzerinde değil, emekdar sanatka

rın, yarım asrı aşan sanat hayatında ba

şardığı misyonu göz önünde tutarak yü

rütÜrsek ressam Halil'in hakiki hüviye· 

tini, bütün büyüklüğü ile, daha iyi kav

ramış oluruz. 

Yaşar Nabi 

Devlet Demiryollannda 
memurlara verilecek . 

harcırah 
Devlet Demiryollar idare.si bir yer

den diğer bir yere naklolunacak memur

larma vereceği harcırahlar hakkmda ye

göre ni bir karar almııtır. Bu karara 

kendi arzulariyle becayi§lerine evya 

bqka yerlere nakillerine idarenin mu -

makat ettiği memurlara harcırah vcril
miyecektir. İdari veya sıhi aebebler ü
zerine, idarenin göreceği lüzum üzerine 
bir yerden diğer bir yere naklolunacak
lara nakil harcırahı nrilecektir. 

Sırt ve sırık hamallığı 
l nsan, maddi ve manevi bn yü

kü kaldırmayı bilen en tahammüllü 
mahluktur; alnının teriyle hayatrnr 
lcazaııaralc ~eliyle yaşamak için. i
cab ederse, hamallık da edebilir. 
Ancak bu, canlı ve meka.nik türlü 
vasıtalar dururken, medeni şehirler
de hamallığı bir sanat haline geti
rerek, insanı yük altrna ko:ımanrn 

caiz olabileceği manasına gelemez. 
Sırt ve sırık hamallığı, bizde, geç
miş asırlardan kalma çirkin bir hatı
ra idi. Bugün, bütün medeni dünya
da küfecinin işini kamyonetler, sı
rık hamalının vazifesini kamyonlar 
görmektedir. 

iç işler bakanlığımızın çok hakir 
olarak kaldırılmasını istediği bu sa
nat, Anlrarada yalnrz Jıülecilik ha
linde mevcuttu: bugün onlar birer 
kiiçük araba edinmi1ler veya lciifele
rini ellerinde taşryacak kadar ufalt
mı~ardır. Bakanlığın isteğini ls
tanbul bugünlerde yerine getirmeye 
başlıyor. Demek lci orada da ''nasıl 

yaparzz?6 , tereddüdünün yersiz ol
duğu nibayn anl~ılmz~tır. E$8sen 
bıı "nasıl yaparız?,. tereddüdü de bu 
sanatla meşgul vatandaşların geçim
leri kaygısından doğmakta idi. Hal
buki her fonlısiyon İcab eden uzva 
yaratır. Bugün hama/Irkla geçinen
ler, yann, yük altında geçirmiş ol
dukları ömürlerini esefle andıracak 
yeni işler bulacaklardır. Kavuk ve 
ferace gibi küle ve !11rrğı da maziye 
gömdüğümüzü kaydedelim. - N.B. 

ULUS 17 - 7 - 1937 

Tarım kredi Cenub hududumuzda 
kooperatif kaçakçıhkla savaş 
faaliyeti iyi neticeler verdi 

1929 senesinde çıkmış ve Zirai Kre
di Kooperatiflerinin tesisine aid bulu • 
nan kanun hükümleriyle; bu tarihten 
19 3 5 senesi nihayetine kadar 6 77 Zirai 
Kredi Kooperatifi kurulmuştu. Sonra 
bunlardan 14 U muhtelif sebebler dola
yısiyle birleştirilmiş olduğundan 1935 
yılı sonunda Kooperatif miktarı 663 ve 
bunlara kayıtlı ortak sayısı da takriben 
70.000 den ibaret bulunuyordu. 

Zirai Kredi Kooperatiflerini bir re
forma tabi tutan kanunun 1935 senesin· 
den itibaren meriyete girmesiyle mev • 
cut Zirai Kredi Kooperatiflerinin 91 i 
bu yeni kanun hükümleriyle intibak e
demediklerinden dolayı tasfiye edilmiş
ler geri kalan 572 Kooperatif (Tarım 

Kredi Kooperatifi) namı altında faali
yetlerine devam etmişlerdir. Bunlardan 
da 13 ü gene muhtelif ıebeblerle birteı
tirilmiş ve böylece 559 kooperatif faali
yet halinde kalrnıftir. 

Diğer taraftan sayısı yazılı kanun 

meriyete girdiği tarihten 31.5.1937 ta· 

rihine kadar yeniden 65 Tarım Kredi 

Kooperatifi kurulmuş, aynca 27 Koo

peratifin de kurulu~ formalitelerine baş

lanmıştır. Buna nazaran 31 mayıs tari
hinde 624 Kooperatif faaliyet halinde 
olup bunlardan: 

Trakya mıntakasında 

Marmara " 
Ege " 
Akdeniz .. 
Karadeniz " 
Garbi Orta Anadolu 
Şarki .. 
Şark mmtakasında 

Tam kredi kooperatifi 
bulunmaktadır. 

Elektrik şirketinin 
kaçakçılık davası 

72 

131 

128 

33 
91 

106 
3 
6 

624 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Elektrik 
firketinin kaçakçılık davasına bugün.. 
de devam edildi. Ehli vukuf henüz tet
kiklerini bitircmcmifti. Şirkrtten mah
kemeye gelen cevablar okundu Ye malı. 

keme talik edildi. 

Tifo Tablan 
1.tanbul, 16 (Telefonla) - Son 24 

uatte 26 tifo vakası göriilmüftiir. 

MqlwT adamlara aiJ hatıralta 

Umumi aabJ yerlerinde .e:/a •ti · 
laıcılar nezdinde ytıpdan lııal •tııl.r • 
da Jne!hur adamlara aid habralann, 
amatörünü bulunca, pek çok para et
tiğini biliriz. Fakat Napolyon'un Sent 
Helen adasutda menfi bulun.laiu swa
da kullammı olduiu ınu,hakk•k olan 
Eski,ehir laJından bir pipo, Londrada, 
topu topu bir İngiliz lira!ına, ve buna 
karp, ıair Shelley'in Lord Byron'a yaz. 
mı§ olduğu bir mektub 25 İngiliz lira
sına ıatılmı§tır • 

Anlqılıyor ki o gün aabş yerine uğ. 
ramq olan hatıra lllll9tDriİ askerlikten 
ziyade ıairlilde alakalı idi. 

Alrikada hipopotam ka/mamq 

Londra ÜnİYerlİtesİ tarafından Defr 
edilen "hayvanlar yıllığı" nda, fillerle 
hipopotamlann nesli tüketilrnemek hak
kında Afrika fil ve hipopotam avcıları. 
na hitab eden acıkh bir yazı vardır. Ba 
yazıya bakılırsa, feYkaJade tedbirler a

lınmadığı takdirde, Afrikanm bir çok 
yerlerinde nud hipopotam hemen ta -
mamiyle kalmamııı ise, fil nesli de tüke. 

nİp bitecektir. 

Belçika koaga.anda her .ene 20 ila 

25 bin ve bütün Afrikada 35.000 fil öl

dürülmektedir. Zanıhez, Nil, Gambinin 
garb kıyılan ye Kameroa cinn hipopo. 
tamları arbk tarihe aid bireı- babradan 
ibarettir. 

Kcınatl anın tülua1t1 

Holatein cİnaiııklen bir inek, hol Ye 

yağb sütü ile Kaada111• o.t.rio eya -

Şimdi de eski tarihi eserler 
kaçakçılığı yapanlar gaka/andı 
Cenub hudu~ları.mızdaki kaçakçılık hareketlerinin önlenme&i için' 

alınan son tedbırlerın çok kısa zamanda tesiri görülmüştür. 
Güm.rü~ ve İnhisarlar bakanlığının kaçakçılık kanununda yaptığı 

son değıfbrmeleri ihtiva eden projenin kanuniyet kesbetmesi ve tatbi: 
kine bqlanmaaı ile de cenub hududlarımızm mutlak huzur ve emniye· 
te kavuşacağı muhakkaktır. 

General 
Seyfinin 
Seyahati 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Bir haf
tadanberi 1.stanbulda bulunmakta olan 
ıUmrükler wnum kumandanı General 
Seyfi, yarın İzmire gidecektir. Orada 
tetkiklerde bulunacak, sonra Akdeniz 
sahillerimizde gümrük muhafaza teşki
latım ve cenub hududumuzu teftişe 2i
decektir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza teşkilatı, biri ölü, biri yaralı 14 
kaçakçı, yüz altmış üç kilo gümrük ka
çağı, yüz yirmi defter sigara kağıdı, iki 
yüz altun lira ile iki kaçakçı hayvam ele 
geçirmiştir. 

Sıhiye direktörleri 
arasında tayinler 

Kayseri &ıhiye direktörü B. Musta
fa Zühtü Gaziantep sıhiye direktörlüğü
ne, Manisa merkez hükümet tabibi ve 
aıhiye direktör vekili Rüat Manisa ıı
hiye direktörlüğüne, İnegöl hükümet ta
bibi Tevfik Kayseri sıhiye direktörlü • 
ğüne tayin edilmişlerdir. 

lrana ipek böceği tohumu ıabyoruz 
lrana. mevsimin geçmi' olmasına 

rağmen, 35 kutu ipek böceği tohumu 
satılmıştır. ı 

Buraadaki alakadarlar bu mpariti 
hazırlamağa başlamı,lardır. 

1eti çiftçilerini ihy<l etmiş ol~uiu için bu 
çiftçiler, aralarında para tophyarak, bu 
c.ina inek adına bir anıt dikmeğe karar 
venniılerclir. 

Hepimizin süt ninemiz olan dünya 
adına ne zaman anıt dikeceğiz? 

Terbiyeli çocuk 

Ana - Sinemada yediğin fııbklann 
lmltaklanm yere atımdtn ya? 

Çocuk - Hiç atar mıyım? Yanan • 
dalô adamın f8pkasına koydum. 

Arilane tecahül 

Kadın - Bak senin] a on senedir ta
ntfıyoruz. Arbk evlenm eği dü,ünmek 
zamam selcliğine kail değil misin?, 

Erkek - Hakkın var; fakat bizimle 
kim evlenmek ister? 

lngitlercde mebaı tahsiıatı 

lı ıgiliz parlamentosunun son toplan
blar. ndan birinde, Başbakan Bay Ne
ville Chamberlain, mebus tahıisabnm 

400 İngiliz lirasından 600 İngiliz lirası· 
na çıkarılmasını teklif etmiştir. Başba
kanm bu tezyidi baldı göstermek içia 
ileri sürdüğü ıe~ ?ler, kısaca, tanlar • 
dır: 

- Parlamento azasmdan esasen -. 
cin ohnıyanlar, mebus değilken birik
tirelHlmit olduktan paraları mebas ol
duktan sonra batka bir qte ça...,..... 
thklarmdan harcamakta, tasarrufa mec
hur kalarak çoc:uklannın tahail ve bat
ta ailelerinin iaşe masraflanm kısmak
tadırlar. 

llawe edelim ki bu taftaiaat aylık ele-
ji), ydhktır. . 

Ancak cenub hududu boyunda 
ve hududa yl\kın türk kasabala
rında kaçakçılığı kendisine geçim 
vasıtası yapan, ekmeğini bu hiya· 
net yoluyle temin edenlere bala 
tesadüf edilmektedir. 

Hududda alınan şiddetli tedbirler 
sayesinde bunların Suriye tarafındaki 
köylere geçmelerinin önünü almıştır. 
Bu sefer de, bunlar, başka bir kaçakçı· 
lık yolu tutmuşlardır: Asan atika ka.. 
çakçılığı .... 

Mardin, Urfa, ve bu vilayetlere bai 
1ı kasa.balar çok eski tarih devirlerin· 
den kalma kıymetli eserlerle doludur. 
Nereye bir kazma vurulsa, mutlaka bir 
tarih devrini canlandıran ve eskiden bı 
rada yerleşmiş devletlerin alametlerini 
taşıyan eserlere tesadüf edilir. 

Toprakların altındaki bu değeri 
his eden bazı açık gözlerin, gizli gizli 
yaptıkları kazılarla elde ettikleri asa· 
rı atikayı kaçakçılık suretiyle ba'ka 
memleketlere aşırmaya teşebbüs ettik· 
leri tesbit edilmiştir. 

Bir hôtliıe 
Son günlerde Urfa vilayetimizde 

görülen bir hadise çok dikkate şayan
dır: 

Urfanın Haran kazasında asarıatika 
kaçakçılığı ile uğraştığından şüphe e· 
dilen birinin evinde bir araştırma ya· 
pılmış ve şüpheler boşa çıkmamıştır. 

Evde bir çok eski eserlere tesadüf edil
miştir. Bunlar, hükümete haber verme
den yapılan kazılarda topraktan çıka· 
rılmış ve gene gizlice getirilerek bu e• 
ve yerleştirilmiştir. Bu eşyadan bir 
küple, üstünde kabartma arslan resmi 
bulunan 1 desti ve 25 tane para müte
h.a.s&ıslar tarafından çok kıymetli bu
lunmuf, derhal müsadere edilerek kül
tür bakanlığının antikite direktörlüğü· 
ne gönderilmiştir. Suçlarını itiraf eden 
kaçakçılar da adliyeye teslim edilmiş.. 
tir. 

Bu •on hadiıedir. 
Sonradan yapılan araştırmalara ve 

kaçakçıların itiraflarına göre, asarıatika 
kaçakcıları bir müddettenberi şebeke 

halinde çalışmakta ve hatta • hududda 
son tedbirler alınmadan evvel - buralar
dan çıkardıkları eşyaları cenub memle
ketlerine taşımakta imişler.. Orada bu 
C1yaya çok para veren, müşteriler bu • 
labiliyorlarrruş. Hatta kendilerine bazr 
yerlerde hafriyat yapmak için daha bil· ... 
yük paralar vaad edilmiş. Fakat sonra-
dan hududdan geçmek imkanları kal .. 
mayınca, kaçakçılar, elde ettikleri eşya
yı memleket i~inde satmaya mecbur ot. 
muşlar, fakat bu sırada yakayı ele ver • 
mişlerdir. 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı ile, 
iç bakanhk bu hadise üzerine, derhal a
lakalılara emirler yollıyarak hükümet· 
ten müsadae almadan hiç kimse tarafın· 
dan hafriyata izin verilmemesini ve 
şüpheli gördükleri yerlerde araştırma
lar yaptmlarak çıkarılmış eski eser 
varsa bunların derhal Kültür bakanlı· 
ğzna gönderilmesini, sahihlerinin de 
adliyeye teslimini istemiştir. . .................. _._ ............ _.. ........ : 

! H A V A i . . . . ......... --··-······-········ .. -·-· .... ··· 
Diyarbekirde 42 derece 

Dün Ankarada hava öğleye kadar 
bulutlu, öğleden sonra 15 dakika kadar 
hafif çisenti şeklinde yağıı yapmıştır. 

Gecenin en düşük ısısı 19, en yük • 
aek ısısı 29 derecedir. 

24 saat içindeki yağışların karemet· 
reye bıraktığı su rnikdarı Kocaelide 57. 
Boluda 11, Eskişehirde 8, Yalovada 6, 
Giresunda 4, Afyonda 2. Ankara Or • 
man Çiftliğinde 1 kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısı Çorlu ve Ulu· 
kışlada 14, en yüksek ısı da Siird'de 40, 
Diyarbekirdede 42 derecedir. 
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Rekor kırarak 

Ku bu geçen 
tayyare 

5.500 kilometre buz 
denizi üstünden geçti 

Moskova, 16 (A.A.) - BB. Stalin, 
Molotof, Voroşilof, Çubar, Kalinin, Ka
ganoviç ile partinin ve hükümetin öteki 
reisleri ve A. N. T. 25 in seyahatini ter. 
tibe memur olan hükümet komisyonu 
Gromof ile Dumaşef ve Danilin'e Mos
kovo - şimal kutbu _ Amerika seyahatL 
nin parlak bir surette barşılanmasmclan 
\1e yeni dünya mesafe rekoru tesis edil
tnesinden dolayı tebrik telgrafları gön
dermişlerdir. 

M osvoka - Amerika uçuşu hakkın
da bir tebliğ çıkarıldı 

Moskova, 16 (A.A.) -Moskova -
Amerika hava yolculuğ'unu tertibe me
mur olan hük\l-net komisyonu, B. Sta· 
lin ve Sovyer:c~ Birliği hükümeti tara
fından verilen vazifenin, yeni bir dünya 
mesafe rekoru kuruması suretiyle par
Jak bir şekilde başarrldığmı kaydeden bir 
tebliğ neşretmiştir. 

Ant 25 tayyaresi kaliforniyadaki San 
Jaçinto nı.vkiinde yere inmiştir. Uçuş 
noktasiyle karaya iniş noktası arasın
daki di:z mesafe, Kolguef adası ile Sto
lbo\·oi burnundan geçmek de dahil ol
d.ığu halde 10,200 kilo metreıyi geçmek
te ve katedilen bütün hava yolu da. buz 
denizleri üzerindeki 5500 kilo metreden 
fazla kısım da dahil olduğu halde 11,000 
kilo metre teskil etmektedir. 

Karaya i~iş yerinin tam malUmatı 
ile Amerika komiserlerinin raporları a· 
lındıktan ve tayrare cihazlarının Mos
kovaya muvasalatından sonra, Sovyet
ler Birliği merkez hava kulübü, yeni 
diiz hat mesafe rekorunu enternasyonal 
hava fcdarasyonuna tebliğ edeceektir. 

Mısır ve Filistin 
Kahire, 16 ( A.A.) - Mısır başveki. 

li, Filistin meselesinin son zamanlarda
ki inkişafı hakkında ingiliz sefiriyle U

zun bir görüşme yapmıştır. 
Bükümetin mebusan meclisinde ya

pılacak bir istihzalı sırasında bu husus· 
daki hareketini bildirmesi muhtemel
dir. 

Mısır kredi f onsiye 
tahvilleri 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç fa
izli Mısır kredi fonsiye tahvillerinin 
dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 771,865 
numara 50,000 1911 seenesi tahvillerin· 
den 10,531 numara 100,000 frank ikra· 
rni.ye kazanmışlardır. 

Anıelia Erhartı 42 tayyare aradı 
San Fransisko, 16 (A.A.) - Lekin· 

gtonsa mensub 42 tayyare dün bütün 
giin hoş yere Amelia Erhartı aramışlar
dır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Paris - Otel müstahdemleri bu· 
gün yaptıkları bir mitingte greve de
vam etmeyi kararlaştırmı§lardır • 

X Viyana - Karinthie rnıntakası 
nasyonal sosyalist fırkası şefi Franz 
Rudolf, devleti himaye kanunu ahkamı
na tevfikan 14 ay hapis cezasına mah -
kum edilmiştir. 

X Varşova _ Polis 50 komünist 
t~vkif etmiştir. Bunlardan bir kaç tane· 
61 çoktan beri siyasi cürümlerden dola
yı aranmakta idi. 

X Roma - Kont Ciano, bu sabah 
fransız maslahatgüzarını kabul etmiş -
tir. 

X Paris - Arab kırallrğr veliahtı 
Emir Suud, Paris'e gelmiştir. 

X Belgrad - Bir ingiliz grupu, Yu· 
goslavya'da bir kablo fabrikası inşası 
için tekliflerde bulunmuştur. Bu fahri • 
ka bütün Balkan devletlerinin ihtiyaç· 
larını tatmin edecektir. 
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Çinde yeni hadiseler oldu 

Bütün dünyaÇindeki vaziyeti 
endişe ile takip etmektedir 

İngiltere ile Amerika 
tavassutta bulundıılar 

Amerikada endişe 
Amerikan Birleşik devletleri 
cumhur reisi B. Ruzvelt tatil
lerinden istifade ederek daima 
balık avına çıkardı. Halbuki 
Uzak şarktaki vaziyetin çok 
ciddi olması üzerine amerikan 
cumhur reisi bu halta tatilini 
mutad hilô.lına olarak V aşing-

Londra 16 (A.A.) - İngiltere ile Amerikanın sulhun korunması 
ve Çin _ J~pon anlaşmazlığının .~ostane bir şekilde halle?il~e~i için 
Tokyo nezdinde ayrı ayr~ t;ş~bb~~I~rde. bulundukları öğrenılmıştır. . 

İngiltere ile Fransa Çının ıstegı .. uzerme, Fransa, İngiltere ve ~merı
ka tarafından müşterek bir teşebbuste bulunulması için Amerıkamn 
kendilerine iltihak etmesini istemek arzusunda bulunmuşlardı. Fakat, 
bu teklifi herhangi bir diplomasi cephesine iştirak etmek istemiyen A
merika arzuya şayan görmemiştir. 

İyi bir kaynaktan öğrenildiği· 
ne göre Fransa da İngiltere ve A
merika:nın teşebbüslerinin aynı 
bir teşebbüste bulunacaktır. 

Sovyet Rusyanın bu husustaki ni. 
yet ve tasavvurlarının ne olduğu henüz 
malum değildir. 

Uzak şarktaki vaziyetin inkişafları 
Londrada büyük bir kaygı ile takib edil 
mektedir. Çünkü Nankinin şimali çinin 
ilhaki için Japonya tarafından yapıla
cak her türlü tetşebbüse silahla karşı 
koymağa azmetmiş olduğu mütalcası 
serdedilmektedir. 

Önümüzdeki 48 saat içir.de vaziye-
tin ne suretle inkişaf edece~inin tama· 
miyle anlaşılacağı tahmin edi1mektedir. 

B. Ruzvelt halta tatilini Vaşing
tonda geçirecek 

Vaşington, 16 (A.A.) -Reisicum-
hur Ruzvelt hafta tatilini mutad hilafı· 
na olarak Vaşingtonda geçirecektir. 
Buna sebeb sarktaki vaziyetin çok ciddi 
bir mahiyet arzetmesidir. 

Delbos'un temasları 
Paris, 16 ( A.A.) -Delbos çının 

paris sefiri Koo ve Japon maslahattgü
zarı Uşiyama ile şimali çindeki vaziyet 
hakkında görüşmüştür. 

B. Kramzorn Çin elçi.siyle daima 
temas halinde 

Londra, 16 (AıA.) -Avam kamara
sında sorulan bir suale cevaben Kran
born çin büyük elçisiyle daima temasta 
bulunduğunu ve kendisine çinin şimalin 
de çinlilerle japonlar arasında olan ha· 
diselerin sulhan halli için İngiltere hü
kümetinin her fırsattan istifade edece. 
ğini söylediğini bildirmiştir. 

Tunus ta 
Kargaşalıklar 
hadiseler oldu 

Tunus, 16 (A.A.) - 14 temmu~ ba
diselereini takiben dün akşam da bir ta
kım hadiseler vukua gelmişfa. 15 kişi 
kadar yaralanmıştır. 

Saat 18 de Dorunun fırkasl olan 
halkçı fırkası bir toplantı yapmş ve bu 
nun sonul"!da bir takım alaylar tertib 
edilmiştir. Bunun üzerine derhal muka
bil nümayişler yapılmıştır. 

Saat 19 da şehrin bir çok noktala. 
rrnda ve bilhassa genel çalışma konfe. 
derasyonu binası yakınında bir takrm 
arbedeler zuhur etmiştir. 

Bir barda sifonlar, masa ve sandal
yeler dans etmiş ve bir kaç kişi yara
lanmıştır. 

Saat 22 de yerlilerden mürekkeh bir 
grub, beş askere hücum etmiş, bunlardan 
ikisi yaralanmıştır. 

Nihayet saat 23 de polis, genel ça
lrşma konfederasyonu binası yakınında 
toplanmış olan ve dağılmak istemeyen 
nümayişçilere hücum etmiştir. 

Gece yarısı sükun iade edilmiştir. 
12 kişi kadar tevkif edilmiştir. 

• tonda geçirecektir. • 

Son dakika: 
......................... , .. 

fakat iki 
ordularını mühim 

Bir mütareke gapıld1 
taraf ta 

surette takviye ile meşguldür 
Tientsin, 16 ( A.A.) - Burada dolaşan haberlere göre, 29 uncu Çin 

ordusu ile 37 inci japon fırkası arasında yaprlan müzakereler bir müta
reke ile neticelenmi:ıtir. Her iki taraf hadise mahallinden geri çekile
cek ve bu iki krtanm yerine ihtilafa iştir.ak etmemi~ yeni kıtaat gele-
cektir. 

Bununla beraber Kuvantung'a japon ordusundan takviye kuvvetleri 
gelmekte devam ediyor. Takviye kıtaatr mühim tank ve topçu ile mü
cehhezdir. 

Diğer taraf tan Çinliler de mühim miktarda tüfek, mitralyöz ve cep-
hane alcyorlar. 

---· ..... 
Yeni çarpışmalarda 

Ölenler ve 
Yaralananlar 

Tokyo, 16 (A.A.) - Domei ajansı 
Tokyodan bildiriyor.: 

Evvelki akşam Fengtal yakınında 

Çin kıtaları ile yapılan bir çarpışmada 
bir japon neferi ölmüş, bir nefer de 
yaralanınıştır. 

Japon hükümet memurları,çinlile
rin buralarda bulunmakta olan bir ja. 
pon müfrezesine sebehsiz olarak taar 
ruz etmiş olduklarını beyan etmekte
dirler Çinlilerin zayiatı ne olduğu bil
dirilmemiştir. 

Vaziyet oahim telakki ediliyor 

Tokyo, 16 (A.A.) - Fengtai yakı
nında Çin - Japon kıtaatı arasında ya
pılan yeni çarpışma dolayısiyle harici

ye nezaretinde vaziyet çok vahim te
lakki edilınektedir. Mamafih şimali 
Çindaki japon garnizonlarının mümes
silleri ile Hopel ve Chachar eyaletleri 

Mişiganda 40 bin 
şoför grev yaptı 

Nevyork, 16 (A.A.) - Mişigan eyale
ti dahilinde 40 bin kamyon soförü bu
gün grev ilan l'tmişlerdir. Detroit'de 
tek bir müessesede çahşanlar hariç ol
mak üzere eyaletteki bütün nakil vası
taları müstahdemini de grevcilere iltihak 
eylemiştir. Bütün şehirlerin kapıları 

grevciler tarafından muhasara edilmiş
tir. Bunlar şehirlere ancak süt ve ça· 
bucak bozulacak şeylerin girmesine mü. 
saade ediyorlar. 

meclisi mümessilleri arasındaki müza.. 
kerelere devam edilmektedir. 

Japonyanın aldığı tedbirler 
Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler Ame

rika kaynaklarından gelen ve İnuyenin 
üç milyon japon askeri mütekaidine i
kinci milli müdafaa hattını teşkil et
mek üzere hazır bulunmağı emretmiş 

olduğuna ve 12 inci fırkanın şimali Çi
ne gitmek üzere Kurumeyi terketmiş 

bulunduğuna dair olan haberler dolayı
siyle Çin hadiselerine fevkalade alaka 
göstermektedir. 

1 BASIN iCMALi 

Hatay İstiklali resmen 
ilan edildi 

CUMHURIYET'de Yunus Nadi. 
Hatay'da istikla.Iin fransız yüksek ko
miseri B. de Martel tarafından resmen 
ilan edilmiş olmasını mevzuu bahsede
rek diyor ki: 

" Hatay'a aid yeni istiklal rejiminia 
ıalahiyetli bir franslZ devlet adamı dt
liyle resmen ilanı hataylılan sonsuz se
vinçler içinde coşturmuştur. Bu da pek 
tabiidir. On sekiz yıldanberi bugünün 
hasret ve iştiyakını taşlyorlardı da onu• 
için. Hataym yeni rejiminden memnua 
görünmiyen baZl Suriye siyasetçilerine 
şu noktayı hatırlatmak muvafık olur ki 
Hatay davası Suriyeden daha kıdemli 
bir tarihe maliktir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi 1921 de Paris'te imzalanan 
Bekir Sami itilafını • Hatay'ı kayıdsız 

ve şartsız hudud harici bırakmış olma
sı sebebiyle • reddettikten sonra Frank· 
len Buyyon anlaşmasında Hatay'a türk 
milli ve uki ekseriyeti esasında yeni bir 
rejim veı-i!mesi kaydını kabul ettirmİ§tİ. 
Şimdi varılan netice işte bu yeni reji -
min tayin ve tesbit olunmuş kati ve ha
kik( şeklinden ibarettir. 

Mi1li emeli olan istiklaline biran ön

ce ve kemaliyle kavuşmasını temenni 
ettiğimiz Suriye'nin Hatay'a aid bu es
ki ve esaslı davamızdan dolayı yüzünü 
ekşitmekte devam edip durmasına ıe -
beb yoktur. Hatay'a aid olarak orada 
ileri sürülen ve ezcümle tarafımızdan 

guya bu kltanın ilhak edileceğine dair 
deveran eden dedikodularrn işte kaffe
si suya düşmüş bulunuyor.,, 

YOL MEDENiYETTiR. 

Avrupada yaptığı uzun bir otomo. 
bil seyahatinden yeni dönmüş olan Abi
din Daver Cümhuriyet'te yazlyor: 

" ... Vali ve belediye reisimiz evvel· 
ki sene Avrupa seyahatinden döndüğü 
zaman "ağaç medeniyettir,, dcmİftİ. Be11 
de, bu seyaahtimden dönüşte "yol me
deniyettir.,, diye bir vecize yumurtlu· 
yorum. Almanlar, insanların medeniyet 
derecelerini mezarlıklarının güzelliği vo 

abdesthanelerinin temizliğile ölçerler
miı Fikrimce en iyi medeniyet ölçüsi 
yoldur Yolları fena olan yüksek bir me 
deniyet görmediğim gibi aksini de gör
medim. Asfalt yollar, parke yollar, be
ton yollar, katranlı yollar. Hulasa tabak 
gibi güze) yollar. Bu çeşid yolJarda oto
mobil seyahati, son derece zevklidir. 
Eski Balkan şoaeleri gibi, çakıl taşın
dan, çamurdan, tozdan, hendekten ge

çilmez yollarda ise otomobil kağnıdan 

daha ıztrrab veren bir nakil vasıta11 olu· 
yor.,, 

YENi ITHALA T RE!JIMİ. 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, mem

leketin şimdiye kadar geçirmit olduğa 

ekonomik istihaleleri ve Cümhuriyet de..· 
rinde dış ticaretimizde hülcümetin yük
sek dirayetiyle husule gelmiş olan inki
şafı anlattıktan sonra diyor ki: 

"Yeni ilan edilen ithalat rejimi, kon
tenjan sistemini ve memnu listeleri ta • 
mamiy)e ortadan kaldmyor. Gümrüğü 
vermek şartiyle memlekete her şey gİ -
rebilir. 

Memnu listelerin kalkmasına mukabil 
yalnız 92 nevi eşyanın gümrük resmi 
arttırılmıştır Bunlar zaten dışardan 

memlekete girmediği için resmin art -
ması, hiç bir nevi pahalılık doğurmıya -

caktır. Buna karşı gümrük tarife kanu
nunun 131 maddesine tabi eşyada güm
rük resimleri indirilmiş, böylece ucuz • 
luğa doğru yeni bir yol açılmıştır. Geri 
kalan 1604 nevi eşyada değişiklik olma· 
makla beraber hükümetin siyaseti, im
kan müsaade ettiği nisbette gümrük 
resimlerini indirmeğe doğru gitmek
tedir . 

Hükümetin prensipleri açıktır. Ma
lımızı alanın malını almak esasında de

vam ve ısrar etmeye mecbur oluyo~ 
Tediye kudl·etimiz, dışardan alabilece -
ğimiz malın mikdanm tahdid ettiğine 

göre müşterilerimizin müşterisi olmak, 
bir defa hakkaniyete muvafık bir yol -
dur. Bundan başka alacağımız malın be. 
delini ödeyebileceğimize ancak bu yol· 
da gitmekle kanaat sahibi olabiliriz.,. 

ANKARA BiRASI Mevsimin Serinletici İçkisidir. 
-... 
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1 
gODU U maımüdürü B. Haşim van defterdarh· 

Hatay 
(Baş: ı inci sayfada) 

yorlar ki Sancak daviu bir kuv
vet değil, bir hak daYUI olarak, 
ve Fransa yahud Türkiye tarafın· 
dan zorlanarak değil, Milletler 
meclisi tarafmdan uzun boylu tet· 
kik ve münakata edilerek halle
dilmiştir. Fransa ve Türkiye harb
sonrası barıt ve uzlaıma zihniye
tinin yükümlerini kabul ederken, 
henüz müstakil bir devlet olacak 
olan Suriyenin, ya bir taarruzlu 
nasyonalizm demagojisine, ve ya
hud, millt büriyetlere ve haklara 
riayet eden nizamcılann safına 
kablmaamda büyük bir ebemiyet 
vardır. Biz haklarını almağa auri
yeliler kadar hakkı olan sancaklı· 
lar için mahkemede uğrqırken. 
Şam da T oroelardan bahseden fü
tuhat tellillan, ıüpbesiz kardet 
1ariyelilerin ne fikirlerine, ne vic
danlarma, ne de türk milleti hak· 
kındaki duyıuJarına terceman ol
muılardır. Onlar, sokak demagog· 
lan, bununla ticaret ve teayyÜf e-

ğına, Manisa defterdarı B. Süleyman 

goruşme ere • • toplanıyor :!~ defterdarlığına tayin ediJmitler -

1 ak k b 1 d ld . X Adli,.de J'llZ tatili - Mahkeme-esas o ar a u e 1 1 Brüksel, 16 (A.A.) - Prene aınırın· lgıe.:..:ı::;;r~:r.y~:::i;~.:ı:zka~:~l~:: 
< a.11 ı. Uıci •7ıa•J 

c:a1r lruarlann llontrohan tabiye.ine 

maııcer olmam tememd edilir.,. 

J'raaau dele1e1i ia&i1U projesinde 

ban lroatıo.1ttv• ~ Mkkı..wd b

ylltlıD meıı-•iyetle "" , ·ı "al
mm •e ita1yan ~ileTi gibi ptojenift ta

li komiteye havalesini teklif eylemit

tir. 

Komite mil.uıkaelıedai ... 17 • 
bitınaiftir. 

ltaı ıpımdık komiteeinin toplantmn• 

da Norveç, Yunanistan, Çekoalovakya, 

Türkiye, İ•eç. Danimarka, Yqoalav

ya, Finlandiya ve İrlaDda deJecderi ln
giliz pıimnuı .... .litibal'a .ı......, le-

hinde - .,. 'ı' diı. 
Biitiin deleıeler ingmz teklifini mil· 

zakere esası olarak kabul etmitJcrdir. 

Projenin müzakereaine in-..aeki 

sakya tali komitede denm ol calrtır. 

l ,.;lü ~ ,,.,tisi ~ni kontrol tei
lilU. 1.ica111 etti. 

Londra, 16 (A.A) - .tfÇi partiai me

buslarının talebi üzerine avam kamara

.unda 1ngilterenin kanpazhk ipae mü

teallik olarak tek.lif ettiii intibll plan 

hakkında bir cörüpae .,.., .......... 

~deri aça Attli. imıgilia tek

lifini R1his et19İ! -n '"* tıek1ifill adalet
'iz, fena tanzun edilmiı ve tehlikeli ol

du funu söylemiittir. 

Hatib dell'lİftİC ki: 

··- Fikrime bhrsa. bu teklif kabul 

·~ ol_,. kanımazhk deTresinin 
!Jütün devamı müddetince birçok defa -

lar zuhur etmif olan hadiselere benaer 

bir takım hidtSelerin yeniden 9Ukua 

Kelmtsine phid olacaktık. 0te taraftan 

lU teklif karqmazhğı daha tftİdİ lal -

mak ttSilewi aJtmda Va1ansiya hftüme

tine lcarşı General Frankoya bir takım 

ravdalar temin etmektedir. , 

Bundan sonra İspanyadaki iki tara

'ın muharıb suatmı tanımak hakkında • 

ici ingıliz teklifini tcnkid eden Attli, tn

\{lltere hü1riimetmin Hitlerin hoşuna (İt

me1ctn1 başka bir şey dfi§Üllmediğini 

llöylemiıtir. 

Attliye cevab vuea Edea. biitiia A•

ıupa milletlaiwıin hart. aç:•mnc•ı -• 
!8f111Mtan vkiomekte oldaldarnl .ay · 
lemİftir. Şimdi ~onal Mr meal 
birlifi potitikası cfitmek zann1cftr. Şa

yet bnımazlık politı"law akim kalacak 

oluraa Avrupa daha muhataralı yeni bir 

safhaya girecektir. İfte Auupa bunu 

istemiyOI'. 

Tefrika: No. 77 

Bandan 80lll1I EdeD, inpm plim • 
nın ba§llca b&Jn1mleriai miidafaa etmit
tir. Mumaileyh, bu plinın derpiş et • 
mıebe olduğu mubarib ufabDı t.ammak 
keyfiyetinio e§i görülmemif tahdidat ile 
müterafik olduğuna hatırlatmlftır. Bun
dan eonra batib maharib llfatırun ancak 
yabancı ıönüllülerinin geri çekilmesi 
i§inin filen yapılması takdirinde tanıta
cağım batırtatnqtır. 

Balcan kamara tarafmdan şiddetle 

aBaşlanan nutkwıun wonunda ezcümle 
flyle cJemittk: 

"- Kamaradan bu teklifleri sulhun 

korunmnma yardmı gıöi telikld ede -

relı: tasvib etmesini istiyorum. Harb hiç 

bir ,eye yaramaz. Harbm pyri kabili 
içtinap bir müiyeti olduia ~Jdjndd:i 
preasipi kabul etdyoruz. Geri baakıl

mıı olan bir barb ihtimal &riine geçil • 

miş olan bir barbtır. Kamaradan lspan
ya ~ki liynetimiz baklanda 

bu zihniyet dairesinde b6kiim vermesi

ni taıeb ediyorum. .. 

İstanbul'a gelen 
seyyahlar 

ı........._ 16 (Telefonla) - Y1111a11 

banm.lı SeUoa Wmli bir yatla 1inL 
nıımsa uo hııiJym 8eYJ'alı seldi. Se7-
yahlar ,ebri ~ IODr& Akcleai

ze ıittiJer. 

Gazi köprüsüne ayak 
latanbul, 16 (Telefonla) - Şehir. 

cilik mütehassısının tavsiyesi üzerine 
Gazi köprüsünün Unkapanı tarafına bir 
ayak ilave edilecek ve buradan Zeyrek 
yokufuna kadar ikinci bir köprü ku
rulacaktır. Eyüb ile Eminönü araamda 
ifliyecek otobüs ve tramvaylar bu ikin
ci köprünün altından gıeçeceklerdir. 

T run'fty ,olculan arttı 
İstanbul. 16 (Telefonla) - Yapılan 

istatiat:iğe göre tramny ücretlerinin 

indirilmesinden sonra yolcu say11mda 

mühim miktarda artma olduğu tesbit 
edilmiştir. Geçen haziranda şirketin 

tapiığı yolcu idedi bet milyondu, 
bu haziranda bet buçuk milyonu geç. 
mittir. 

İki genç aranıyor 
Bir lstaabal guetniain Alllnira • 

tihbaratında çahpıak üzere iki ıence 
ibti ~ varclır. Gazeteciliie he.esli o
laıılarm Ulua ilin memurluğuna A. 8. 

ifaretli mektupla adreslerini bildirme
leri. 

da enternasyonal kontrolun kallıması · 
•am edecektir. 

Dserine komünistler hllldimetçi İspanya X Mezbahml..da hafta tatii _ Ba-
için yeniden ıi)nüllil devfirmek faaliye· 
rine koyulmuşlardır. 

zı yerlerde mezbahalarda hafta tatili ya
pılmadığı ve bu yüzden mezbahalarda 

Müddei umumilik Liej'de muhtelif çalışan fen ve idare adamlannın tatilden 
yerlerde araştırmalar yapmlf •e bir çok i8tifade edemedikleri anlaplmıştır. iç 
vesikalar ve silah müsadere otunmuıtur. Bakanlığın belediyelere yolladığı bir 
Taharriyata devam edilmektedir. emirde hafta tatilinin mezbahalarda tat

Asilerin te6lifi 
SaJamanka, 16 (A.A.) - "Resmi 

teblii .. Biskaya, Santander, Asturie ve 
Endülüs cephelerinde tüfek atcti teati 

edilmiftir. 
Leon cephesinde Pena Salagada 

mmtakasında ve Tage cephesinde Gua

daloupe mmtakasmda cumburiyetçile.. 
rin yaptıkları hücumlar muvaffakiyet
aWikle neticelenmittir. 

Bir han muaharebesi emaamda al

tı diifmu ta111areai düf6riilmliftür. 

BÜYÜK ELÇlMIZlN 
VERD1Gt ZİYAFET 

(Bafı 1. inci aylllıtla ) 

bir akpm ziyafeti Yennİftir. Ziyafette 

BB. Molotof, Mikoyan, Ejof, Lininof, 

llejlauk. Swfiin, Budienny, Stumunya· 

kol, babalara refakat etmekte olan at

lar ft Tlrldye elçiliii eririm buır bu-

Ziyafetten IODI'& yaplan bba1 rea • 
minde kordiplomatik, hlHdlmet adsı, 

So9yet mfimuutı dmamdar1an, unat 

ve matbuat mümessilleri hazır bulun • 

muflardır. 

Türk bakanlan BB. Rüştü Aras, 

Şükrü Kaya ve yanlarındaki zevat diin 

Mosko.a metropofitenini ziyaret et· 

mifıerdiT. 

,.._ ........................ 49••·-·--·--·t 
! ULUS'tul Tercüme i 
• i 
i kitabları i 
! Dörtte bir ucuzluk ! 
1 Seri halindeki satışlarda aşağı· t 
i dairi fiatlardan dörtte bir indirile· i 
i c:ıektir. i 
i Büyük sayfa Kurut i 
i Bir konferans 42 25 i 
i Bernar $ov i 
• lmaıılıim Bili 302 7 5 
t Arulre Malro i 
i Cihan Şampivonlan t62 60 i 
i Pol Moran i ! BYlilik ve 0teat 340 7S i 
1 Tak $ardon • 
• Orta uy!P 1 

i 
Kırmızı Zambak 372 75 • 

Anatol Prana 1 

Le.W ve lftft 139 30 f 
- Pol Moran 1 
San Mişele'nia Kitabi 409 100 i 

Akse/ Munte i 
Seri kitablar BuımewJ ,; ... 1er;ıri> i 

t dedir. 1• . ............................................. . 

bik edil,,,....i 1iznn geldiği, ve hafta gü· 
nüne aid et ihtiyacının bir gün evvelden 
temin edilerek, ogtin memurlann tatil • 
den istifade ettirilmeleri bUdirilmittir. 

Benzin Ye petrol fiatlan 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Benzin ve 

petrol fiaıtlarını tesbit edecek komis
yon yarın sabah ticaret odaamda ilk 
toplantısını yapıyor. Bugün tchrimize 
gelen mahaııt idareler ummn mtldiiril 
B. Faik ile yann sabah gelmesi bekle
nen sanayi umum müdürü B. R~d da 
bu komisyonda bulunacaklat"dır. Yapı. 
lan tahminler enelce tnbit edilen fi. 
atların biraz daha ucuzlaması ihtima
lini gösteriyor. 

[ RADYO 1 
ANKARA: Öğle nqriyatı: - 12.30 

• 12.SO Muhtelif plik nctriyatı. 12.50 • 
13.15 Plik: Türk muaikiai •e halk fU• 
kılan. 13.15 • 13.30 Dahitt •e harici ha
berler. 

Akpm nefriyatı: - 18.30 - 18.35 
Muhtelif plak nefriyatı. 18.35 - 19.00 
Çocuklara Karagöz (Küçik Ali). 19.10 
_ 19.35 Türk musilriai ve halk prkıları. 

(Senet Adnan ve arkadatlan). 19.35 -
19.50 Saat yarı •e a~ nqriyat. 19.50 
- 20.15 Türk musikisi ve halk prkıla
n (Hikmet Rıza •e arkad-.ln). 20.15 • 
20.30 Şevket Süreyya (İktisadi konu~ 
ma). 20.30 - 21.00 Türk muaikisi ve 
halk prkıları. (Salihaddin ve Udi Et· 
ref Kadri). 21.00 - 21.15 Ajana haberle
ri. 21.15 • 21.55 Stüdyo salon orkeıtrasL 
21.53 - 22.00 aYrınki program ve İstik· 
lil martı. 

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

CENGEL 
HtKA YEi.ERi 

(iKiNCi CENGEL KIT ARI) 
11.,Jwu mpd maltarriri LJyar' 

Kipling'iıe ha Pal .....i tle: 
BiRiNCi CENGEL KIT ABI 

nı tercüme etm~ olan Nareftin 
ART AM to,,Jııatlan dilinıi:ze 

,.,,.a,,,elr sari# 6ir lntob 
laalimle çalrmqtır. 

Aynca iıtıila rnııJa.rririnin kendi 
hayatı laalılnnJa )laZliıfı: 

KENDiME DAiR 
aJlı aerini de ihtiua etlen bu kitab 

biitün lıitabçıl•da 75 hnıp 
satılmaktadır 

derler. Bu ticaret ve leaYYÜfÜD i
ki komıu millet ve devlet araainda 
hiçbir zarar yapmamumı temin e
decek olan bqbca imil İM, yeni 
rejimin Sancakta, Kont dö Mute
lin dediji ıibi, harfi harfine tat· 
bik edilmesi, Sancak halkına bir 
Ml nel refah Ye bahtiyarlık ıetir· 
melİ olacaktır: yeni rejimin tam 
tatbikinden bir az sonra Şam de
magoglanm bizzat Hatay vatan
perveri iakenderonlu arablar aua
turacaklardır. 

Falila Rıllıı ATAY 

Açık İndirme Suretiyle 
Ot ve odun · 
münakasası 

Genel Merkezinden : 
Kunımumm ve müeaeutı için 

(150000) kilo kesillllİf kuru mete odu
nu ile (35000) kilo ot almralrtır. Mü
nakasa 22 temmm 937 peqembe giinil 
saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezinde yapılac:aktır. Şartna
meleri görmek istiyenlerin kurum b~ 
sab işleri direktörlüğüne müracaat et· 
meleri. 2--3238 

Kiralık Daire 
DevaiJ, yazıhane ve ~rket• 

tere elverişli ufak ve büyük bi· 
rinci katta on bir odah apartman 

dairesi kiralıktır. 

Hakkı Gül. Anafartalar No. 

107 telefon 2099 2-3293 

Fransızca Ders 
Bir franaı:z Bayan, muallim, 

fran11zca dersi mukabilinde mm· 
takil bir oda anyor. Pransuca 
lieanıni kolayca ve çabuk öğ· 
renmek ietiyenler ba lldreeime 
yumalan yahud gelmelerL 

Aqam 6 - 7 = Bayan Bey-
mon, Poatane caddesi, Sninç 
sokak No: 10 Ankara. 2- 3331 

Şekspirden Hikayeler 

ransa'ya gitmiş, ocada Floransa dükünün 
orduswıa girerek bir muharebede bir çok 
kahramanlıklar ve yararlıklar gösterdikten 
sonra annesinin aruk Helena'nın kendisini 
rahatsız etmiyeceğini bildiren mektubunu 
almıştı. Bertram, tam kendi evine dönmeğe 
hazırlandığı sırada bir hacı kılığına giren 
Helena' da Floransa'ya vanruştL 

öğrenen Helena için bir ikinci davete artık 
lüzuın yoktu. Ev sahibesi ile birlikte yola 
çıktılar. Kocasının yüzünü bir defa daha 
görmek onun için acı ve matemli bir zevk 
oluyordu. 

Dükün ordusu Floransada konakladı konak· 
hyah, kont, bu kadının kızı güzel Diana'ya 
abayı yakmıştı. Her akşam, onun pencere
sinin altına geliyor ve kendi bestelediği 
türlü türlü havalarla güzel Diana•ya aıkmı 
ilan ediyordu. Bütün istediği şey de bütün 
aile çekilip uykuya yattıktan aoora gelip 
kendisini ziyaret etmesine müsaade verme
siydi. Fakat Diana bu uygunsuz teklife ya
naşmıyor ve karşısındakinin evli bir adam 
olduğunu bildiği için kendisine yüz vermi· 
yordu. Çünkü Diana, şimdi her ne kadar 
düşmüşse de aslında Kapulet'lere menıub 
olan asil ve akıllı annesinin terbiyesi altın· 
da çok iyi yetiştiribnişti. 

Yazanlar: 
~0.,iren: 

Mmy ve Cltarls Lam
Nurettin ART AJh 

Son gürlüğü 
Kontes sordu: 
- Bu kelimeleri niektubtan mi okuyor-

ıun? 
Zavallı Helena cevab verdi: 
- Evet, Madam! 
Ertesi sabah, Helena ortada yoktu. Yal

nız niçin kaçıp gittitini anlatmak üzere 
Kontese hitab eden bir mektub bırakmıştı. 
Bunda Bertram'm kendi yüzünden yurdmı
dan Ye memleketinden uzaklaştığım öğre-
nerek çok üzüldüğünü, ondan gördüğü tah
kirden sonra artık büyük Sen Jak'm meza
mu ziyaret etmeğe gitmeğe karar verdiğini 
aörlüyor. Kontesten oğluna nefret ettiği 
karrnın orıun evini ebediyen bırakıp gitti
fini yazmasını rica ediyordu. 

B~rtram, Paristen aynldıktan sonra Flo-

Büyük Sen Jak'm mezarım tavaf ve zi
yarete giden bütün hacıların yolu Floransa
dan geçerdi. Helena oraya vardığı zaman, 
hacce giden bütün kadm hacılan evine ka
bul edip orada kendilerini ağırlayan dul 
bir kadın bulunduğunu haber alarak onun e
vine gitti. Dul kadın, Helena'yı gayet iyi 
karşıladı ve ona bu güzel şehrin bütün görü
lecek yerlerini gezdireceğini, eğer dükün 
ordusunun geçidini de ıörmek isterse bunu 
topluca görebileceği bir yere götürebilece-
ğini söyledi. 

Kadın: 
- Bu arada dükün harblerinde değerli 

hizmetlerde bulunmuş bir vatandaşınızı, 
Roasilloo kontunu da g.örebilirsiniz. Diyor
du. 

Bu geçidde Bertram'ın da bulunacağını 

Dul kadın: 
- Güzel bir adam değil mi? Diye sordu. 
Helena gayet doğru olarak: 
- Ondan çok hoşlanımn. Diye cevab 

verdi. 
Bütün yürüdükleri yollarda geveze ka

dın, birteviye Bertram'dan bahsediyor, He
lena,ya Bertram'm evlendiğini, sonra kan
sındarı nasıl kaçıp zavallı Bayanla beraber 
yaşamamak için dükün ordusuna girdiğini 
anlatıyordu. Kendi bahtsızbğmm hikayesi
ni Helena büyük bir sabır ve tehammülle 
dinledi. Fakat dul kadının hikayesi bu ka
darla da bitmiş olmryordu. Şimdi de hikaye
nin Helena'run yüreğine acı acı işleyen fas
lı Bertram'ın bu dul kadının kızı ile sevişti
ğine dairdi. 

Her ne kadar kırat tarafından zorla ya~ 
tınlan bir evlemneden hoşlanmamışsa da 
bu Bertram'da sevmek duygusu yok demek 
değildi. 

Kadıncağız bütün bunlan Helena'ya an· 
tatıyor ve kızının böyle hareket etmesine 
ona kendisinin çok iyi ve sağlam bir terbi· 
ye vermesinden ileri geldiğini söylüyordu. 
Nihayet, Bertram'ın en fazla bu ıece Diana 
tarafmdan kabul edilmeyi istediğini, çünkü 
ertesi sabah erkenden Floransa'dan aynla
cağmı haber verdi. • 

(Sonu var) ' 
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Ekonomi Bakanımız lzmirde kooperatifçilerle 
çok güzel ve mühim bir konuşma yaptı 

(Başı l. ıncı sayfada) 
Gibi mühim ifler menuu balıi9tir. 

u ÜS milyon batta onun yarısı bile ne- ı 
rede bulunabilir? İşte teşkilatrn ku•· 
veti burada da kendini göstermiş ola. 
yor. Demek oluyor ki. bir camia olarak 
mukaddes addettiğimiz bir gayenin et
rafında toplanmca onun maddi nsıta. 
ı.rmı da temin ctmİJ bulunuyoruz. 
Tqkilit nr. Milli bankalar nr. İşin 
icabı nr. Bunlar kül halinde nazarı 

dikkate almmca büyük tellerimiz de 
hUi ~ ediyorlar. Ve bu suretle üç 
milycıa liraam w daha fazlMımm ağır

ııpu JWN:lıllliyonaz. 

dirmıcsine imkan yoktur. İçtimai n ik
tmadi zaruretler veya dirije ekODGllli 
yapan memleketler bizatihi karar ftl'e

rek bu cibi maddelerin ithalini müm
kün olduiu kadar azaltnqtır. Ba -
ıünkü bal bir istikrar vuiyetidir. Ba
cün istihliJri daha u mikdarda indir -
mck mümkün olamamaktadrr. Bu bize 
ferahlık wrir. Ve iizümlerimizia utıı. 
cağına bir alimettir. Buginki tttaite 
cöre IÖylüyorum. Harb Ye saire cı"'bii 
fevkalade hatırınızda kalması lazım ge· 
len üç mühim mesele vardır. Buou aa • 
ten hepiniz bilirsiniz . 

O., ticaretimizin 
ı,.lıilôtltmtlanl ..... 

RW.&metin harici ticaretilllisin tet
lııhtlaadmımasma verdiği eı-aiyet 
1llıl 1looper•flere dahil oı.n ıa-eıe. 
liD -.&atleri birlqtirilince baıma e-• . . 

1*Jeti kendiliğinden tebuiis dOt 
tıla)W. Kooperatiflere dabil -~ 
llrınm phai w mes'eki menfaatlerini 
IÜctikıeri koopemülerin iyi ifletm
.... liSrmekle beraber milli eba omaıi.· 
• '-llfaatlerine de ça)JflDlf olacak· 
Ilı.dır. 

llti ............ ,. ..... 
bünyeainde toplayan kooperatif· 
ler ficcri rniisaaae olın,Jılıı Nra. 
ber onun yanı baıında vatanper· 
ver-lik vazife.ini de görmekte. 
dirler. Hülıümet harici ticaretin 
tqkilatlandırılmıuında lıooper•· 
tilçiliği bir umde olarak ele al. 
mıftır. Kooperatifçilik Egede y•· 
ni deiildir. Muhit kooperatifçilik 
hakkında te~vvür etmiıtir. Bi· 
zim evvela Ege mıntaka&Ula •· 
hemmiyet vermernain sebeblerİll
Jen biri Je daha evelc• burada 
kooperatifçilik terbiyesinin b~
latnıı elduiunu görmektir. Hepı· 
ni~ bilinin~ lıi kooperatifçiliğin 
muvelf•kiyetle çallfabiloıeai için 
bazı ıartların karıılanmlf olm-. 
•ı lazımdır. 
Kooperatif etrafında toplanan mah

sulün biT muhitte tekisüf enit olına· 
ar •e •takların biribirine yalan bulun· 
lnası.. Mewıa üıümü ele alal1111: Uaüırı 
\u 11t1ntallaya maıı-tur. İncir de ay
nı şeltrlctedir. Demek oluyor ki. koo· 
peratif teşekkülünde esas obn .ilk prt 
Ecede mevcuddur. 

Kooperatıfe dahil olan ortakların . 
lrendi menfaatlerini bilerek tak.ib et· 
anesi. Ege m.-ntakasında bu tart da 
llle.C..tdur. Çunku e&eliler münnver 
vatandaşlardır. 

Altlôlti kai.Jeler 
Ahlaki kaideler : Kooperatif her 

hangi bir sebeblc mıişkul vaziyette kal. 
dıgı zaman orta ın ahlak borcunu eda 
etnıe&i keyfiyeti. Senelerce muvaffa· 
kiyetle çalışan bir kooperatif her ban· 
gi bir sebebten dolayı bir sene zarar 
eder e ortak kooperatıfe arkasını çevir
memeli ve kooperatifine bağlı kalma· 
lıdır. Bu vaziyette ortağın kooper.ttife 
aht~k borcunu eda etmesi ıamnd r. 
1C00peratifi C"n'eia kendimiır ikiıtei de
recede memleket menfaati için kur•· 
i'<>«ıa. Bu menfaati temin için meT
CUd elemanlar tamamen lehimize ol
... tbere bir!qmqtir. Biilı"k Ware he
Yetinc aeçilem arkadaşlar siz arkadaşl•a 
~e hiikümete bqı çok ağır ve meH
lıiyetli bir vazife yükleomi.tlerd.ir. Fa
kat en alır vazifeler dediğiın zaırıaıı 
ltor1cma&a malhal yoktur. Bir iş ne ka· 
dar b .. ··1r 1 r• uyu mesuliyetli ve ağır o u 
019\Jn vesaid mevcud olduktan sonra 
Çrkar yolu bulunur. Şuna emin omıak 
11Z!ntdtr Jri kooperatifler muhakkak 
912rette '"'"'-ffalr obc:aklar ve ortakların 
lftenfaattne hizmet edeceklerdir. Hari-
ci tiatTetiraizde koopentifleri •illi 
ckonorn· . . 1 

ının ıcablarrna göre naZ11!1 o •· 
rak kııllanacag- ız Bu kadar samimt ar. 
zuı • ar birleştiği takdirde muvaffak ol· 
lnaınak için hiç bir sebcb yoktur. Sizıe 
güveniyoruz. Sizin ahtıkınıza güveni
Y~ruz. Aynı zamanda hükümet için 
IOylüyoruın. kendimize günniyoruz. 

s.ı., ltooperalilleriıeiıt ifi_..i 
Az ~l satıı kooperatiflerinin it· 

lc~si için görfiJülürlren ba sene üç 
nıılyon liralık krediye ihtiyaç olduğu.. 
n.u .~yledilcr. Teşkilat derhal görimiin 
6nünde canlandı. ÇünkU üç milyon li· 
rayı buhı.11 bufiin nıim bankalarımu 
·~ hükiimet için nıiiıfkül bir it değil
:•r. Bu gün o haldeyiz, 0 hale geldik. 
aht elimizde devlet himayesinde ve 

llanuna mGatenid biT t•kkill olıaaaS 
1• tahst bir teşebbüs mabiyetiııdıe kal· 

Size kooperatiften babsedc-rnn şöy. 
le yapnak. böyle yapmak J.hımdır di
ye IÖ&faaıii uatac•k değilim. Burada 
ifinUe büyük ebemi~t verdiğinizi Ye 
onu hassasiyetle takib ettiğinizi gör
dimL Bu bize iyi bir ~sir yaptı. Ve 
istikbal hakkında ümidler verdi. Bu i· 
şin detayları üzerinde benden fazla 
maliımata sahib&iniz. Size yalnız ana 
hatlar hakkında şunu söyleyebiliriın 
ki. kanun uzun zaman tetkikat yaptık. 
tan ve aizler dinlendikten sonra bu· 
günkü tetkilatmuza uygun bir şekilde 
meydana gel~tir. Kanun tanzim edi. 
Jirlren hükümetin maddi ve manevi me • 
suliyetini nazarı dikkate aldık. Kredi. 
!er vereceğiz. İhracat yapacağız. Bura· 
da vatanda~ların mmfaıtleri vardır. 

Buna kılılı ~liyet duyuyonız. Bu
nun için de idare müdürlerini tayin 
ha1rkrm kendimizde göriiyonız Ye ni -
hayet bir kmm ntandq1amnrzın ter· 
fihine hizmet etmif olauğıı, esas sizin 
kaıanacmn: Ye sizin rmrnffak olmanız. 
dıT. Bundan dolayı bidikte w diğcr 

JcooperrifJerde THife alacak arkadat
laTınızm intihabmda sizin mutlik bir 
triiriyetle hareket etmenizi istiyoruz. 
Emin olduğlmuz adaırifan seçini% ve 
iı ~ına getiriniz. Bi1hnsa mahsule 
fiat takdir edecek arkadqlannızı yani 
eksperlerin intihabı çok güç bİT iştir. 

Çok dikkatli hareket etmek lhtmdır. 

Buradaki kooperatiflerin muvaff aki· 
yetini nümune ittihaz ederek memle. 
ketimizin diğer mmtakalanna da gide
ceğiz. Mesela yarın fındık için düşünü
yoruz. İlerde pamuğu dtlşünüyor ve 

büyük iş olarak da tütünculüğü ele a. 
lıyoruz. 

MaJ.alleri lıooperatill~§lirlfMk 

Demin söylediğim gibi mu
ayyen mıntanlarda tekasüf e
den mahsul aynı zamanda ka
zanç da temin ettiği takdirde 
oma koo.,eratiflqtinnek bizim 
için bir vazifedir. 
~ aöyley~ sebebi mı.ıvalia

kiyetlcrinizin diğer vatandaşlara da 
nümune olacağınr ifade etmektir. Ko
opuatifPJilr yoiuacla ima bU nümune 
göetereceiinizi hatınma bile ıetirmck 
iatemiyorum. Ben size nutuk 16yleımi • 
yorum. JConferanı da vermiyorum. Si
.zin yüıilnilze babral: aöz söylemekten 
zevk alıyorum. Soracağınız fCYler var -
sa cevab1anru vermeye hazırım 

O ziinı .,. iacir 

Maim ü.ziinı ue iaıcir i9a JIG• 

PGCaiamu •11 mühim it 6aualarua 
kalite.ini yükseltmek ve bu mcıla. 
11ulleri teınia iılemek ve kalitenin 
dejipni,,eceji 'u...-ııM elıcıJlll 
...cyet 11enndtir. lçen.iınde ç9-
r-iiılı ]lelılur Jeflliğiıni~ SOllMll, kflli 
surette çürük bulunmamalıdır. 
İçerisinde bu tipten başka yoktur, 

dediğimiz zaman, başka tip bulunmama· 
lıdır. Şerefli bir ticcar bono müddeti 
gelince borcunu gününde ödemek için 
nasıl hassasiyet gösterirse biz de aynı 
hassasiyetle markamı.mı göatcrdiği ıe
kilde malı temin etmeyi bir tcrcf borca 
bilmeliyiz, bunu hepimiz biliyoruz. Ko· 
operatiflerin yapaca~ı en mühim ve e· 
saslı vazife de bu oıacaktır. Avrupada • 
ki müşterilerin kooperatifin markasını 
IÖCÜDıee oaa her cihetçe emaiyet gel • 
mesi ve itimadının sarsılmaması laznn
dır. Bu cihet temin ediJciği takmrde 
mahsullerimizin satışı için endişe yok· 
tur. Mamull~rimiz lüks olmakla bet'a • 

ber bir anllf halkın ucf ve istihlak et • 
mek mecburiyetinde kaldığı maddeler· 
dendir. Satış meselesine ıelince. bunlar, 
politika icablarına göre değişir. 

O ziim rekoltemiz .mikJar itibarile 
•rl ı 7or 

Üzüm rekoltemiz mikdar itibariyle 
artmaktadır. Bundan beş altı sene evve-
line nazann bugin İııltiı.alitıma yüz_ 
de yüzartmştır. Fakat, bunun mahzurlu 
noktaları vardır. Eaki ihtiyar bağları 
bırakıyor yeni bağlar açıyoruz. Ve bu 
yüzden malın cinsi bozuluyor. Malın 

maliyeti de !)'ükseliyor. Eski ba&ları 
eençlcştirmeyj düşünüyoruz. Tatbikat
taki miifkülitı anlıyorum. Üzlim istih· 
sal ve istihlik.i bütün dünyada standart 
bir hale gelmiştir. Her memleket istih .. 
aalitıoı arttırırsa vaziyet nıustahsil 
memleketler zararına olur. Size üzüm 
istibsalitmı tabdid edelim. lstihsalatı
mızı arttırmayalım dcmiyoruın, lyi mal 
çıkarmak husu.unda pyretimiıi arttır
maya çallfillım diyorum. İncirde de 
nziyet IMyledir. Bilmem kaç sene 
enlki ile fÜPdikİ incirin Devini mubye 
ac edecek okrsak kalite itülariylc ncti
c:ıe Jebimizde deiildir. luwleriJDia DC

fiı olduğu~ utdıyor. Diier memle. 
ketler incirlui kabuiu tlaha bkıı be. 
nekli ve taHııdır. 

Hattl blır pq.alarda Wam incir
luimis satıltbktaa sonra diğtr memle
ketler incirleri piyasaya çıkarılarak aa

tıı.atrtaeır. Kıtrt meselesi iaaataldc lai· 

.kiycsi propagandalanaa ra&naen bu böy 

ledir. Bu i~i n?ktayı nazarınızda can. 1 
landınnat menrn. Ynaş yavaş kelime. 
sini lügatimizden ıilmek lazundır. Biz 
işin icabına göre hareket ederiz. 

• .-enin aoiıılan 

Bu konuıma<ian istifade edCt"ek ha· 
rici ticaretimizde mühim bir mc...lrii o • 
Jan üzüm Ye incir halduoda faideli llNzı 
izahat •ermek isterim. Harici ticareti

mizde mikdar ve kıymet itibariyle mü
biaı bir mevki atan maddelerimizden 
biri iızüındür. Fakat, satış kolaylığı iti
bariyle incir daha müsaid vaziyettedir. 

Yani incirin satışı üzüme nazaran daha 
kolaydır. Fakat heyeti wnumiyesi iti -
bariyle üzüm, incir, lındık, tütün, lüks 
maddesi addolunmaktadır~ Alıcılar mü

ıeffeh bir seviyede iseler bunlara rağ -
bet a:<>steriyorlar. Hariç piyasalarda m• 
itet zorluğu baş gösterince istihlik azaJ. 
maya başlıyor. HCThangi bir buhran 
ka~smda memle1retler ihtiyath tedbir
ler almak iıılteyince eneli bu maı..ıleı.· 
riD itMl we istihlüini tahdid ediyorlar. 
Fakat bu aödcrim aUi lı:ıorlnatımıun. b~ 
gün bunlar zaten yapılmıştır. Meeeli en 
çok mal uttığımu mctnleket üzüm vıe 
inciri llliimkiin olchliu kadar az kullan
-1c ~ ile \in_. Yapmf w: en 80ll 

ı.dde kadar İadirmİftit'. Daha fu.lıa in-

Ba ICDCJIUa -~larına rclince: bir 
iki haf ta ~Geıa evel vaaiyet ha.kkıa
da Jroncreye Iıir ,ey aöyleycmiyec:eğim. 

Fakat ıq.en seneye DaZacan imi tlerL 
mizi kıracak beynelmilel bir vaziyet 

yoktar. Bu sene mabaul memleketimi.1-
de azdır. Diğer memleketlerde de nasd 

olduğunu tetkik etmek icabeder. He. 
nüz beynelmilel vaziyet hakkında bana 

sahih malGrnat 1'1erilmemiftir. Hakikf 
ftai~t ..calc beynelmilel piyaaanm aıa. 
ı.pı.auaıılaa .:>111'8 belli oJacaktn. O 
vakit. müt.ale9 dermeyan edebiliriz. Re-

kolte u iıe mabMal bnctiliiindıen yik.. 
eelecıcktir. Fakat iııcir için ı.öyle bir~ 
ruıet yoklar. 

Çiiokü inciriıa piyuuı Tlirlriyede İL 
mirde n Aydmdadır. Daha doğrusu 
bir kelime ile ai.rin clinudedir. İyi bir 
aatıa gibi onu eli.ni.zdc tutarak incir fi
atları üzerinde DUJm om.Iıyız. Xoope. 
ratiflerden buna ltekliyonu. Fakat ü
züm için beyndaaı"kl piyua icablarma 
uymak zarureti daha fazladır. lngiL 
tereye iyi mal atmak hepimiz için 
pye olmalıdır. 

Kooperatiflere atiyen vereceğimiz 
vazifcladm biri de yaı mer
va ihracatı itidir. Buna ehemiyet 
Yerdikçe mahsul fazlalrğt endişesini 

cm~ o1acafn. Fakat bunun için t~· 
kilat, soruk hava tesisatı lazımdır. Bu
rada bir tane yapacağız. Frigorifik va. 
gonlar için naf"ıa nkiletiyle ça11ftyo
ruz. Soğuk hava taisatlı vapurlar için 
de uğratıyoruz. 

Arkadaşlarım firgorifik vapurlar i
çin bir mukavele yaptılar. Karabük fab
rikaaı için binlerce ton demir getirecek 
npurlar soğuk hava tertibatlı olacak 
ve giderken bizden yaş mcyva alıp gö
tüttceklerdir. Bu suretle üzüm. ka'nlD. 
karpuz, elma ihracı imkanlarını daha 
geniş mikyasta temia e.dcceğiı. Hükü.. 
met size söylediğim tqıkilltı temin eder 

Sat?J için de hariçteki tCfkilitmı 
çalıştırır. İyi kalite maltsul yetiıtirmck 
bwıları temiz olarak işletmek, satmak 

kar ve zarar hesabını yapmak vazifele. 
ri de size dü§tt. Kooperatifler, bunu 1-
zerıne alacaktır. 

lıler tqlıilata bağlanacak 
Gi5rlllüyor ki, itler, tqkiltta bağlL 

••De& kolaylaftlnlmıt oluyor. Vekil o
larak, mebusunuz olarak eski arkadqı
rua mfatiyle ıize fayülı oın.,a haa. 
rım. Büyük Şef Atatürk kooperatifle-

rin candan taraftarıdır. Bapelı:ilimiz 

İnönü kanaat ~tirmittir 1ri. kooperatıf. 
ler harici ticaretimis için en iyi ıe,kilat 
ft Yaaıtadır. Herhangi bir suitdehhi.ımc 
mahal k•lmwnak için tekrar Miliyorum. 
Kooperatiflerde hiç bir suretle husumet 
Dluıiyeti yoktur. Xooperatitfleri batka
larm menfaatlerine 1ed çekmek içinkur
ımıyonız. Eaaa malrsadrmız zürra hesa
bma IÖyliyorum. kendi menfaatimiz 
içiçn çallflDÜtJr. Jhracatçılan da dü. 
fiinüyoruz. Onlarm ela muhat esaslar 
dahilinde çalı'1Jl&larınr arzu ediyoruz. 

Onlar bir taraftan çalışıp siz bir ta
raftan çalışırsanız memleket kazanır. 

Kooperatif teşkilatnda hiç kimseye kar .. 
şı husumet şemmeesi yoktur, menfi r~ 
yoktur. İstediğimiz hakkını arayan in
sanların hakkını teslim etmektir. Mak
sat, ~vaffakiytt ~ittir. Menfi rol 
yoktar. Kooperatiflerin rolleri daima 
müsbettir. Siz bir tarafta onlar bir ta. 
rafta muvaffak olursunuz. Kooperatif
lerin yaşayacağını ve hükümetin size 
yardım edeceğini vaid ediyorum. Üç 
lale enel burada dolaşırken benden ko. 
operatif istemişlerdi. İşt.e fimdi koope· 
ratifleri elinize teslim ediyoruz. Hepi
nize candan muvaffakiyetler dilerim,. 

B. Celôl Ba7arm siy.retleri 
Ekonomi bakanı B. Celil Bayar Üzüm 

kurulunun ziyafetinde huır bulunduk. 
tan sonra Yillyet, kamandalrk, belediye 
ve partiyi ziyarett etmİf ft ='artide ih
racatçılarm bir toplaotnıma riyaset e. 

dttek kendileriyle mun müddet görüt
miiftih'· B. Ce~1 Bayar akşam 611tti o. 
tomobine Kar1ıyakaya gitmi,, B•tonlu 
ve soğuk kuyuda bir mUddet kaldıktan 

aorva değirmen dalındaki kaskatlı ga. 
zinosunda oturmut ve otomobine lt.krar 
İzmire dönerek akpn yemeğini ,elıir 
&azinosunda yeml,tir. 

At/antikte Nazilli 
Ticari hava fabrikası 
servisleri 
Londra. 16 A.A.) - Amerikadan 

İngiltereye dönmekte olan olan Kale. 
dania ismindeki ingiliz deniz tayyare· 
si. katettiii mesafenin 300 mile yakın 
oldw~uu gece yarısı bildirmiştir. 

Saat 23. 38 da Foyoea'dan Amcri
bya tlöaım Klipper ismindeki Ameri. 
ba tayyarni barelleti.nclen bcJ"İ 400 mil 
lik bir meafe btıettitiııi 1ıılııber wrmit
tir. 

illi tayyMe Atı.tik de.millin 11-
tBnde pek y&aelrte 1'u ..a.b aut 4.4 ı 
de bnmhlrta trı... lnyrlanna ı,ıoo 
mil ıneaafe41e brplapııfkıiır. 

Her ikisi de her şeıyin yolunda git· 
tiğini biribirlerine bndirmi,ıerdir. 

Koletlonıt• 12 ...ıte Ad.dilt 
Ok,anosa w~ 

Londra, 16 <A.A.) - Kaledonya tay

yaresi saat 10.32 de Foynes'e gelmiştir. 

Tayyare Atlantik denizini 12 aaat 7 

dakikada geçmiftir. . "' . 
Botwoods, 16 (A.A.) - Klipper tay 

yaresi 16 saat 24 dakika süren bir u- J 
çuştan sonra saat 11,49 da burada kara. 
ya inmiftir. 

5000 kilometrelik hava 
sürat rekoru 

Lö Burje, 16 (A.A.) - BUlcreş • 

Tunua - Pariı • Bülueş daireıi içinde 

R09l.İD.İn rekoru olan .5000 kilometre. 

li1r liirat ttbru• lurmağa tetebbüs 

etmİf olan Prena Xantalrbftl, dün sa

bah saat 8.10 da Lö Burje ftzerinden 

uçmut ve Bükrc,e dotru yoluna de. 

vaın ctmiıtlı. 

(Bap l. inci sayfada) 

Tel'Dlİf n Scwyet mütchauaaı da mlidü
riiıa izahatmı tamamlanu§tır. 

Bu birinci f.abrika pamulrlann am • 
barlardan almıp otomatik iletlcrle iplik 
imal kımıma getirildiği yerdir. Burada 
34 - 38 numara ince iplikler yapılmak· 
tadır. Pavyonda ilk parti makineler a
ğustosun ilk günü ifleyecektir. Mütea
kiben diğer makine1er çU.maya başlı
yacak ve 25 biriaci tıcfriade bUttın tez. 
glMM', yüzde 90 faaliyete ~ÇIDİf bulu
nacaktır. 

Fabrikaların eMtalasyonu fevkall • 
dedir. Teknik abamı piyuamn ihtiya
cına gSrc tadil edilmiftir. Fabnbda her 
sene ihtiyaçları lwıılıyacaJr mikdarda, 
yani 400.000 kilo iplilı: yapılacaktır. 

Yapdlcalr iplikler 12 • 34 numara -
mar.mdam. 

Bakanmns faltrilsamn dokuma im • 
miyle çok alAkadar olmut makine eayı· 
srnı 11ormuştur. Fabrikada 768 makine 
çalışacaktır. 

Nazilli fabrikası Kayseri fabrikasın
dan daha ince itler yapacaktır. Fahri -
kanın faaliyet aabasr ikiye ayrılmaktadıı 
Bunlardan biriai köylü kuınqlan, diğe
ri §ehirli kumaşları yapacaktır. 

Bakan fabrikayı dolBfırken, aldığı 
izahatla bu fabrikanın daha ucuza mal 
çıkarabı1eceğini öfttnmit Ye bunun ü. 
zttine : 

"- Davanın ruhu bardadır.,, de
miştir. 

Şimdiye kadar Tilrkiyede kulla. 
nılan basmalar dört renk, ve dört de. 
sen Uzerine idi. Bundan eonra on de
sen ve on rek üzerine dokunacaktır. 

Bakan, ve beraberindeki ze.at Na. 
ıilliden doğruca Ku§adasına hareket 
etmiş, orada da yağ fabrikalarını gez. 
mişlerdir. 

B. Celfil Bayar yarın Çeşmeye gı
deceklerclir. 

ORMAN CiFLIGI Bira Parkına Romen Müziği gelmi tir. Her gece on bir buçuğa kadar devam ~iyor. 



6 ULUS 

Türkkuşunun lnönü kampında çalışan gençler mualimlerile beraber 

Pianör uçmadığı zaman 
mahzundur İnönü gençliği bu 

büyük kuşu hiç 
kederli bırakmaz 

17 ampta bir günde ne iş yapıyorsunuz, diye bir sual 
~ soracak olursanız, size, bir liste vereceklerdir. 

Bu liste üç aylık bir zaman içinde uçmak sanatını öğrete
cek bir tarzda hazırlanmıştır. Bu büyük hususiyetine rağ
men kamptaki mesai, hiçbir zaman yıp
ratıcı bir mahiyet almıyor. 

lnönünde çocuklar, sabah beş bu
çukta kalkmış oluyorlar. Bir gün evel
ki çalışma ne kadar çetin olursa olsun, 
bu erken saatte kalkış, hiç birisini o 
gün için taze enerji ile planörüne sarıl
maktan alıkoymamaktadır: yüksek yay
lanın, rüzgarı hiç eksik olmayan bu te• 
miz havalı köşesinde sekiz saatlik bi: 
uyku, yorgun adalelere dinçlik ve iş 

kabiliyetini cömerdce iade ediyor. 
Kampın doktoruna sordum: 

"- İklim ve yaşayış farkları dola
yısiyle acaba hastalık çok oluyor mu? 

"- Ne münasebet? Burada başı ağ
rıyanı bile bulamazsınız? .• 

Neşe , heyecan ve hareketin yarattı
ğı bu tarifi güç hayat içinde ne hasta
lık, ne bedbinlik, ne uyuşukluk kalmış
tır. Burada yaz, bir afyon ruhu gibi 
gönüllere sinmemiştir. Spor, heyecan, 
teknik, disiplin, teşkilat, hulasa yeni 
cemiyetin bütün unsurları şu meydan
da toplanmıştır. Buraya hastalrk ve u
yuşukluk nasıl girebilir? 

J{ ampta sabah çalrşması 6.30 da 
ba!'lıyor. 5.30 da kalkan tale

be, 6.20 de kahvaltısını yapmakta ve 
6.30 a kadar bayrak merasimi yerinde 
toplanmaktadır. Bayrak merasimi, mey
danın ortasında ve Atatürk büstünün 
altında yapılıyor. Burada evvela yok
lama yapılmakta, sonra istiklal marşı 

söylenmektedir. Yüzelli gencin bir a
ğızdan söylediği İstiklal marşı, bura
da yalnız on1arın değil, bu seslerin 
yankısını duyan koca bir yurd parçası
nın inanını tazeliyor. Talebenin kudsi 
bir vazife aşkr içinde yaptığı bu tören
den sonra ,öğleye kadar sürecek olan 
çalışma ba~.lamaktadır. 

Talebeler, postalar halinde ayrılmış

lar, her postanın başında geçen sene 

Türkkuşundan C. brövesini almış bir 

genç bulunuyor. Talebeler, kendi ye· 

tişti kleri yerlerde A brövesini alarak 

gelmiş olan gençlerdir. Havacılıkla 

biraz alakalandıktan sonra her zaman 

rasthyacağınız bu A, B, C bröveleri di
ye anılan ve plantirle uçuşta çok bilgi
lere sahib olmayı anlatan vesikalar. İ
nönü gençliğinin günler ve aylarca sü
ren çalrşmalardan sonra, uçmuş olmayı 
öğrendiklerini anlatan lisanslarıdır. 

p lanör nasıl uçar? Motorsuz, e· 
lektriksiz planör, koca planör, 

bir tayayre kadar büyük planör, kendi
sini itecek ve işletecek hiç bir vasıta 
olmayan koca pJanör nasıl uçar? 

Evvela planörü uçurtacak olanda 
muayyen şartlar aranır: tayyareci vü· 
cudu kafası kadar, kafası vücudu kadar 
sağlam olan adamdır. Bu, çok ince bir 
mucıyeneden sonra doktor raporu ile 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-· • • • • i Planörün milletler arası, olan vasıfları bizim ! 
• • l gençlerimizin elinde büyük bir meziyet daha ! 
! kazanıyor: Bütün tehlike olabilecek tarafları- ! • • 
i nın yok edilmiş olması ... Çünkü bir çok mem- ! 
• • • • i leketlerde kanadlanmak davasında olan ne- ! 
• • J siller, kırık kanadların vücudlarına basarak ! 
! yükselmişlerdir. 1 • • ! Bizde iki yıldanberi Türk kuşu gençliğin- ı 
• • i den hiç birinin bumu bile k a n a m a d ı . ! 
• • . y . ··-·-·-·-· azan:·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·! 

Cemal Kutay 
tevsik ediliyor. Onun içindir ki bir 
tayayreci veya planörcüden hiç bir za
man s1hat raporu aranmaz. 

Planörü uçurtacak olana evvela o
nun nazariyelerini, kumanda tertibatı· 
m öğretyiorlar. Bu nazariyeleri kavra
mak için fizik bilmek şarttır. Dün çok 
enteresan bir hikaye anlattılar. "Mek
tebde fizikten ikmale kalan türkkuşulu 
bir lise talebesine, öğretmeni ikrr.al im
tihanı olurken, ne çalıştınsa onu an
lat, demiş. O da, kendi sınıfından bir 
sınıf üstün olan talebelerin okuduğu 

hava cereyanları ve cisimlerin hava cla
hilindeki seyir nazariyelerini anlatma
ya başlamış Öğretmen hayretle ı.ormuş: 

'' - Bunu nereden öğrendin? 

" - Türkkuşunda öğrettiler .. ,, 
Öğretmen fizikten zayıf sandığı ta-

lebesinin pek de kolay olıruyan bu ba -
hisleri kendisine eksiksiz izah edecek 
kadar bilgi edindiğini görerek ona, iyi 
numara vermiş. 

B ugün temmuzun on altısıdır. 
Kamp açılalı on bir gün olu

yor. İlk gün 4 planör uçmuştu. Şimdi 
14 planör birden uçuyor. Önümüzdeki 
ay uçan planörlerin saylsı, 65 şi aşacak
hr. Ve eylfil içinde İnönü ;emasmda 
uçan planörlerin sayw 150 ye varacak. 

Evvela rüzgara karşı konulan bir 
planörde yan muvazenesini öğrenen ta
lebe, küçük rulelerde istikamet verme
sini öğreniyor. Bundan sonra küçük sıç
ramalar başlamıştır. Artık planörcü, 
emeklemeye başlıyan çocuk gibidir. 
Yürümenin zevkini alan küçük; düşer, 
ağlar, fakat gene durmadan yürümek 
ister. Ya havada dolaşmanın zevkini 
alan genç?.. İlk sıçramalardan sonra 
uçmak arzusu onun bütün hayat ve ga· 
ye dizginlerini eline alnuştrr 

Aeroplanik uçuş tekniğini, plotaj 

tekniğini, stard teşkilatı bilgilreini, ye
tiştiği Türkkuşunda öğrenerek İnönü

ne gelmiş olan gencin bundan sonraki 
vazifesi, kendisine "seninle beraber ha
valanalım,, der gibi bakan planöre yer
leşerek, onun ağır vücudunu hafif ha • 
vada kanadlandırmaktır. Yerde kaldığr 
zaman mahzun ve kederli duran planör; 
havada uzun zaman kafeste kalmış bir 
kuş gibi neşeli ve delişmendir. Planö
rün, milletlerarası olan vasıfları, bizim 
gençlerimizin elinde büyük bir meziyet 
daha kazanıyor: bütün tehlike olabile
cek taraflarının yok edilmiş olması .•. 
Çünkü birçok memleketlerde, kanadlan
mak davasında olan nesiller kırık ka • 
nadların vücudlarına basarak yüksel -
mişlerdir. 

Bizde iki yıldanberi, Türkkuşu genç
liğinden hiç birinin burnu bite kana
madı. 

Aile halinde seyahat 
edenler .arttı 

Aile biletlerinden istifade ederek 

seyahat edenlerin sayısı geçen yıla nis· 

betle çok artmıştır. Devlet demiryol

larınm aile halinde seyahat edecekler 

için hazırladığr hususi tarifeye göre 

aileden biri tam bilet almakta, diğerle. 

ri 380 tenzilatlı biletlerle seyahat et

mektedirler. 

Aym aileden sayılmak için aynı 

soy adınc taşımak kafi görülmektedir. 

Gümrük ve inhisarlar hakanlığı 
muhasebe direktörlüğü kadrosu 
Yeni bir kanunla Finans bakanlığına 

bağlanan Gümrük ve İnhisarlar Bakan· 

lığı muhasebe direktörlüğüne aid kadro 

Finans Bakanlığınca kabul edilmiştir. 
Halen bu muhasebede çalışan memur • 
lar yerlerinde bırakrlnu~lardır, Yalnız 

muhasebe (Jir.ektörünün maaşı yeni kad
ro ile bil' derece arttırılmıştır. 

17 - 7 - 1937 .......................................... 
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Belgrad maçına hazırlık 
Milli takım için bir 

kamp açıldı 

Milli takıma Ankaradan namzed 

D. spor -Çankaya 
karşılaşıyor 

Önümüzdeki pazar günü saat 17 
de Demir Spor ve Çankaya kulübleri 
Ankara Gücü sahasında karşılaşacak 
ve bölge tarafından evelce konulmuş 
olan kupanın finalini oynıyacaklardır. 
Çankaya kulübü, çoktanberi sahalarda 
göremediğimiz ve fakat maçtaki kuv
vet ve muvaffakıyetlerini yakinen ta· 
nıdığımız enerjik gençlerden mürek
keptir. Gerçi azasından bir kısmının 
aralarından ayrılmış bulunmasına rağ
men bu takım:n yeni.Pen iltihak eden 
tanınmış elemanlarla eski günlerini 
hatırlatacak bir dereceye geldiği kuv
vetle söylenilmektedir. Cebeci saha. 
sında haftanın muayyen günleri mun
tazam antremanlar yapan Çankayalı

ların bu hafta gösterecekleri oyun, bL 
ze gerek bugünkü ve gerekse yeni se
ne içindeki vaziyetini tesbit için de 
güzel bir fırsat vermiş olacaktır. 

Demir spora gelince; son oyunları
nı Rapidin karşısında gördüğümüz bu 
takım, kendi teşkilatı içinde dağınık 

bir halde bulunan oyuncuları da bir 
araya getirerek kuvvetlenmiş ve böL 
ge içinde oyunu heyecanla ve zevkle 
seyredilebilir bir takım haline gelme
ğe başlamıştır. İçlerinde ferdi meha· 
ret ve kabiliyetlerinden istifade edi. 
len birçok elemanlar olduğu gibi pro
gramlı ve sistem:-.tik çalışmaları ken
dilerinin cemi olarak da iyi ne
ticeler elde edebileceklerine herkesi 
inandırmağa başlamıştır. Başka başka 

meziyetler taşıyan bu iki takımın bu 

Foto sergisi için ı 
hazır !ıklar başladı 

Matbuat Umum Müdürlüğünden 
İdaremiz tarafından 1936 senesi şu-

batı sonunda Ankarada açılmış olan 
Türkiye tarih, güzellik ve iş memleke
ti adlı foto sergisinin ikincisi, gene 
Ankarada önümüzdeki 1938 senesi ilk
baharında açılacaktır. 

Bu sergiye de, birincisinde olduğu 
gibi, yurdumuzdaki profesyonel ve aı. 

matör fotografların da iştiraki arzu e
dildiğinden, sanatkarlarımızın, yurdu
muzu tarih, tabii güzellik ve her hu. 
sustaki inkilablarımız bakımından ta.. 
nıtacak olan artistik resimleri hazırlr
yabilmesi için şimdiden keyfiyeti ila
na lüzum gördük. 

Sergide jüri tarafından seçilen bi. 
rinci, ikinci ve üçüncü fotograflara ida.. 
remiz tarafından gene birer şeref dip
loması verilecektir. (A.A.) 

Ayasofya civarındaki kazı 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Ayasof. 

ya civarında profesör Bakster tarafın

dan yapılmakta olan eski eserler kazt

sına para yardımında bulunan profe
sör Russel geldi. Kazıyı tetkik ede
cektir. 

Hindistana sigara satışı 
Hindistana sigara satışını temin 

etmek üzere Türkofis Bombay şubesi. 
nin sarfettiği gayretler semere vermiş
ve bu memlekete ilk defa olarak 
240,000 paket sigara satılmıştır. 

seçilen Niyazi, Hasan, Selim 

Ağustos başında milli futbol t~ 
mımızın Belgradda yapacağı ııı" 
hazırlık olmak üzere, futbol federt" 
yonu tarafından, İstanbulda bir k,p1 
açılmıştır. 

Federasyon, bölgemizden milli ıt 
Ji' 

kım için üç namzed seçerek bU!l 

kampa davet etmiştir. 
Bunlar, Gençlerbirliği kuli.ibiJO 

mensub Selim, Hasan ve Niyazidİf· 
Selim, takımında sağ açık o'f~f 

maktadır. Çok enerjik ve topa ~~ 
miyle hakim bir oyuncudur. İyi btr 
için yanında milli takım için çok dl 
fid olacaktır, kanaatindeyiz. 

Hasan, Gençlerbirliğinin santrb,f 

dır. Milli kümeye iştirak eden se~ 
takım içindeki santrhaflar arasında )it 
suretle kendisini göstermiş bir futb01~ 
cudur. Daima ince hesablı ve göre'j 
oynayan Hasanın milli takrm santtlı ol' 
lığı için en kuvvetli namzedlerdetı 
duğu şüphesizdir. 

N' · · k ·· eol~ ıyazı, genç ve yetışme uzer I' 

bir sol içtir. Şutları ani ve çok kı.ı1fve 
lidir. Belki milli takımda henüz o'/11~ 
yacak bir yaşa ve tecrübeye ııı 1111 

değildir. Fakat kampa iştiraki istiktı" 
li bakımından çok isabetli olmuştur· f 

Federasyon bu üç futbolcunull J 
te' 

temmuzda kampta bulunmalarının 
minini istemisse de üçü de tahsil bııY" • f' 
tında huiunan bu güzide futbolcı.ılaf 
mız askerlik kampr dolayısiyle bil~ 
ketlerini bir kaç gün geri bırakını~1' 
dır. 

=====================:::::::::~ 
uıe' hafta karşılaşması bölge içinde g 

bir spor hareketi olacak ve futbol ~ 
raklılarmı bir araya toplıyacaktır. 

Mal müdürleri 
• 

arasında yenı 
tayinler 

Şerefli Koçhisar malmüdürü ıJ9' 
Hayri Haymana malmüdürlüğüne, 1"' 
vak malmüdürü Şevki Pasinler rnalft1~ 
düdüğüne, Çtldır malmüdürü fıı' 
Şavşat malmüdürlüğüne, Fırka ınııtı' 
sebe katiblerinden Şakir İzmir ıniistaJI: 
kem mevki muhasebe katibliğine, J(ıl' ti 
şehir tahsilat katibi Hasan Anlc' 
mektebler muhasebeciliği katibliğill~ 
fırka veznedarlarından İbrahim ııııı:. 
müstahkem mevki veznedarlığına, }> t 

kara kazanç vergisi mütehassısı Şe~~ 
tin terfian aym yer mütehassıslıg si'' 
Siird tahsilat şefi Salim Diyarbekir t dİ' 
silat kontrol memurluğuna, levazrrfl: 

1
,. 

rektörlüğü, ikinci mümeyyizi Haınd1 ıf 
tanbul evrakı matbua ambarı meını.ı'1ır 
ğuna tayin olunmuşlar ve merkez 11_'~ 
hasebeciliği ikinci mümeyyizi Refet~> 
ci mümeyyizliğe kazanç temyiz kotıı'.1 4, 
nu raportörü İslam ve Nabi yerler•" 
birer derece terfi ettirilmişlerdir. 

Yaş meyva için 
tenzilatlı tarife ef 

Devlet Demiryolları idaresi yaş ~ t' 
va ve sebze, taze et, balık ve yoğı' pi 
nakline aid tenzilatlı tarifeyi A -vt11

11
., 

hattına da teşmil etmiş, ayrıca 1<3~fe' 
ve karpuz nakline aid tenzilatlı tarı 
den yeniden yüzde yirmi indirmiştiı'· 
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1 Dünyada olup bitenler 1 
li lngilizlerin soğu t Prag mekteplerinde 
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tılluımdılı diıt kifiyle '-erlibs otarU 

arkadqı 'Şewketo birdenbire ~- ~ !llider ~ mun boylu gen-
aklına getiNiii bir -zib!ilk plhml dn gözlıı:ııi 1Lıı ın Userindeki saate 

Geçenlerde. iJ1ı&ili•rin soğuk kanlı .k\ımder 
aldddan itimı 1ir IDcrre düa aıcyid ıeden 

Plaj 1:ııeh•iıe mllkliai, ... ~ taiı. 
ite yalandan a!lka!andumap k&rsr -.ermip. • 
.-udla yw'1 Gilaiai denint1e w.bmin e1aemi7e1:İ· 
ni tebarüz eUıiwrdm w .J,J,,,a:+-• ,..._ •iize.!
tiW.iwi ı- ı k ' ' 'Uıe....,.. .iıaW.Jdarı 
müddetçe kendil~rine bot vakit geçıi;11&ek w ._.. 
wlmaz habralada vabnalan ~'De nnde bare
'ket etmek ica'b edecejini talebelere iijrehMleri 

şöyle bir hldise cereyan etmiştir. 
iki aaniye içinde t..,.,,ı.dı ft ,...aa- vevril& ...... Gad•. 
dakilere 4öaerek alçak 9elle: . _ Vq caama! eledi içinden. 

- Bunu görüyor musunuz? dedı Ve bir ıu.-ıım lııulanc.a .bu ılllii&Ait 
azvalh, altı ay evel çıldırdı, çok iyi. ar- haberi pıawla\" a kulağma üetitıer-
kadlftık. Bapndan bir felaket ~eçti v~ di. Bet dakika 9zıle bütün masa ~-
lllı laale pdi.. •&beti tumaa& te~elı lıinleri, buhran salldni datibn dati-
deği dir, isterseniz çağırayım. de~ı. kuma öjreımıit butmıuyorlacaı. 

~nmdakilerden kır ~h. muvea- , Biraz .evdld süJdlnet Uli derhal 
1 

Londı:a civ:armda atw:an yirmi dokuz }llaşm
da Gena Hyde adında hir cJakfüQ. .her gün bma
iiyö meniyje Siti'ye pcw«1Miır. Bundan bir kaç 
Pile.el 'leM w as ı giam* ÖECft treni bek
lerken, muvazensini ~atftk. istaByona gi
ren trenin önün.de peron· dm ap,ğı yuv.arlamyw. 
TUD hir müddet Hycle"'ııiıı üzerinden ~tikten 

'9Wı '·liitA sd?Narlrtv ......... . 
Bu hmuata esu tut: Herkete .... ..,._ 

ıa11a•ır.1e dua IAis. Bu ı....ila .,.... 'ltir 1f!)ôl
&lö nezaket, pıı""va, dat.a ıwbe1t mlsrnm1a 
iken öğretilecektir. 

soma~ • 
Bu hadiseyi seyredea 'palİs •e jqlk, a'h ve • •latlt Wr ıenç atılQı:: .. uW .. ft ,..,nne m ıefer eskisinden 

- A-. aman. ı.ra'k -doelUID. ... tılııllha ..-cı triır ~ndi~ lavmı '8kİID al-
zamanda akıllılarla bat edemiJ ms. 
'Ta ~ia. Mıe olıııT ne om-. •u.. Hele kır ıaçlı geacia yüztinde'lti en- ı 

Fakat Şevke onun ltirazma ~ldı· di~ ifaiJesi wn derece artmlf1U'· ~~li 
rıt etmeden, k bvenın obür ka.ı::~ınd-e bir 'halde '!skemleainıle duuııımyor. W-
bir maayaa yerle~mekte o1aıı yenı gi- de birie srkaaına dinerek smte ilüı-
rene aesleıuli : 

- Yahu Necati, dal<Kın mıyız? Hiç yorau. .k .. L.: ,...____ -11d d3kl a ezıcı -r BUAUU~ DVH•-

iltifatma :mil olamıyoruz. , ~Jgztin .m, ıw.-nıt 'bir xnl>erek 

vab'lm\a facia ,mne !mştly«. 
Bir tesadüf eseri olarak iki ~ aramıda bir 

çukura yuvarlanmış olan Hyde, saaltl hiç bir 4}CY 

o'•amış gibi 'treaia akmdaa ~ak, evela iisn!
nii ba'ım 1:emi.dcıı1İit .mıdlm sama pahe döne
rek 'g'Ös'teri\en alittadm dolayt teşdddir etniş ve 
treni kaçırdıfmc!an ikinci trenle geleceğini liit
Ien idareaiadeki tefme telefonla bilc1innesini 

Beledi,e •edili t.-=b • küa P -ia. Pni 
halkına hitab edea hir ......... •llfnhrık. ,,... 
•ncıt&Ta 1mr!' fıeftalWe 1ıir wwwe?lt: ..-.dnan· 
ma1anm rica etmijtir. Bunhn bqb, ~ map
a ..Jıib]erine bitab eden 'bir ber>"DPUWc1e c1e, 
miie•eıelem.i nıiiL m=el lair --,.. ıNmnıh._ 
- l1lrGmila ................. wta iti-. 
ıöıtermelerini imaitft& ı _ 

l:Iİtlı!I --genç ----= . .,..-- Ne mu"neaebet, seni görmedım- gibi birdne bire ıeaıiziği y.ııttı: 
keadisine rica etmijtir. 

- Saat onu bet geçiyor 1 
di? Diye ma~ JlılUıiıııo.iu bu suale -- Bunun da ne demek olduğunu an- Dqç· ·ınm· 
vab verdi. 1-dan tatkın ,.,kın bakan Necati 

Fakat ~ .. •wl•la .ala et: miilleına, bu sözler, diğerledıün Uze-

medi ve Y" tH ... .. ki "'1 n.len bir ürperme gibi geçti. Hepsi Mankeolerı· 
diızelterek: . Om- 'Şimdi de bunun asası mı, aıcıcJa __ _ 

- Şöyle ... ~- )hClıU, a• d .ıamı çıldırtacakaın ! D....11-"-..a.. n..~ ,...bkeımJer'i-
a yapay._.,...., • · Der gibi aerzenitle onan yWıiae ... """":ın:ıayç r ..... 

Necati, r hp kimaelerJa~..,.,.. .niıı birinde acaib bir dava sona ermit-
lisi8iıea 1 ı;t ıaıı aesis .e ~ baktılar. . ~-d'- a tir. Pariain tımrmnıı 1tir •ip, mua-
b;.: ~ ._ ."tlı la .ad )Hf•WID - Saat onu sekiz geçıyor. Dft -T- • 

- ·--- .,. -- -.11. .. -Minde ...- -...n ..e tik km· ı ~ tli1ııat P- ..- biraz daha arttı. Şevkethı yanm- .T"....,...... a-rı· s-
wt m ... IMıç lııep wı ..-et- • --ran e-•r ve --'-"ı uzamı• adam ları canlı reklam olara'k 1ml1alltyor. .... ,.-. h-~- -- - aAJUll :r 
~ *;.,. A '., ç.- -.ıs lıill- :illu-leıini hafifce knmldmtamık lıUu 4iye, mealekdaf1arı uraimclan, IDefl11 

~ K ta Ç k.-S .,,.. --. •.• bir ....___ı. !'Ckahete gidfiJ'Ol' ... ,_._ si'li- .... -~· ıran gen _,, ~-
ite .... - J tlrikre• !ıılıimı Gn belinci defa eliyle düzelte- iddiuiyle dava eclihai,.U... 

ettıw .. .-Arl f"'•JM-&6- -. _.rini kartıamdakinin göz~ Ba.açılc &öz Pariıbe'kJmininyerirı• 
zünden ....... ak ifıaet1ai ılı=-,. dılllma •ırmıyarak yutkuıı4u. Ayni an- 1 & ün w mı., ...-. t.öyle :bir 
tı. .. Şeftıet içinden birdıen .bire yJibo- aJribet1e ar,11..,........m idi. Hiç .,ım.. 

O_.__ - ............._. ~ ..... lal- t- ~ düg~Umü tu•• .... n111rak ....ı~dliiy-
- - _.. - - _, -r- ...-- dan hepbniz ithaf :ec1el1m ki. muıryıene-

künı ...._ 1eftct ...:bcub kdzll1n"P Je mzrdı. Bu beklenmedik infilak ma- llanodoki lloltuja otıll'd~ zaman. 
yeni ta:w; + 11 •au giili '~c _.. ideta bir panik havan .yandır& en ceıurumuzun içine bile bir 'korku 
çal ıyor, fakat onlu• giderinıle Wr c adamlar bir şeyden '.korunurmutlar giriyor. Hekim iate4iği kadar ıuz:ik 
teceıus - aıiife ifaGesi m.bcJeıek. gibi elledyle yüzlerini .arttüler. olsun, o, difi oy~ derken., içimizi :de 
nu neye ı.a.leieceiini auk)WWWIY-. Saat tam onu on geçiyor. Şevket, oyduiu makinesiyle faaliyete ıeçince, 
kızarıyor. annyoır, göz'leriai aereye cebiaden çıkardığı bir iğneyi, "kolanu ıöderimUle clımtrlardan bile merba. 
dı ce .. ınyordu. iHemleDia a:rlEaamdan c!ola,tırarak met clil•~•. 

Bır k ,.. =m üzerindeki bV' --- · · k ı daldırdı. -.r--bnede -tının a guma :Bu ~ı an'lartla, nı1nı hale'tiınid e-
gazete a&iıııe i,.,,._ •a bir can kur· d'k bu-·-' ..:-.a. 5 "' 

.....- 811 beklenme 1 guuua yt:&.aftlCn aaılı bir ıurette ae"'ittirece'k 'bir vffi1e. taran ı .._ &ibi aanMı ve büyük ha- be • ü 5 
fırlaym Jlecati, yarım saatten n m • nin ortada p~ ıolmaaı, maneviyatı-

cimli gazetenın iki yaprağını kartıaın- :n • • 1 · · ı.-.... ~ 
atii- temadiyen aerıam ıınır enıwa --y-a• mua n 1111 tftirli e1ur l 1 

la.ki rabaacılamı ~ceaallündea .ke muını ifale eden bir lıll'dretıle je.- , 
ıiai kaıtaımk için bir teıuiye cıDi ke'te d"ônc!ü ve arkaclatma 4rhfl"'ti Dir 1 

önwac .açarak, sozde okumaya koyuldu tokat indirdi. Darbenin n..etı '91111 

Fakat sekiz çıft ~ inMb ~ yeu ,...aıa.u,tı. Necati, ötekilerin 
lar-. _. lıu WC'ld tabekalını deli- yii%\ine bne bakmaya Umum görmede• · 
yor ve onun ensesinde, yüzünde, saçla- f&pMMIU .alrak dıprı fırladı. 
rında iç gıetklıyıcı .biıu iı awcek .. 

Şevket bet parmağ111 Bini tap-
do yordu. yan yüzünü eliyle örteıek yerdo bL 

'9ir -.!*: ~ eğerek bapnı karken muzafferane bir bakıfla Y•· 
kaldırdı ve zo leri kartıaındaki kı~- nmdakileri süzdü: 
ta delikanlın n mütecesis bakıtlanyle 
kartılaftı, ikisi de, derimi, maile~ bir = .Ben &iq demedim mi 1 Nöbeti 
tavırla 41<>zlenni ön1criae iaclirdılel". gelince ifiıt böyle •ılı delilerdendir. 

Biraz aonra .,.....kuu Jıııoa...- Bll!AFSCI 
,. • • 1 -. ---- ıt• 1 ••• ~ 
tıır,ıa!.. ..... bafiflediiilli ....... 

En çok lıangi 
Millet 
Harbetmiştir 

Harvard Univeni teainin sosyoloji 
pref eaöril pUldm A. Sorokhı, son 25DO 
yıl 1'indeki barb ve iıyanlarla alilıılh 
çok enter"81l bir eser nqretmiftir. 
902 barb ve ısı& isyana dayanan Soro
ldn'D iatatiat1k'lerine ,gare wılıı'IU!a 'eD 

tc*~ •em'•ket ~·· 
Ondan IODf8o ... ile. lapkere, jl'aa-

.., ...,.. itil,. ... ·- ,. ·-·b Necati, aueıcyi katlayarak .....,.111- . Londra'mn raktı ve büsbütün yabani gö~.1' 1 tedir. 
'Bçn te"lc tU1ı: lı:ellmelerle aolıbete ip 
raJc etme,.e 'Te 11ıediste ~ ~- E k. 
llluınJ llkıntı bavaaını bu ıuretle bi· n es 1 
raz olsun baf ifletmeye çalı,U. • . 

...:: .... :~1-=:-..::,~": Tiyatrosu 
&örUnyordu. Yalnız tam 'brflSlDdald 
kırana ;ge~ miitemac:liyesa onu lir .ıöz Awça IDtumda en eaı1ııi ..,.. 
J.,.--.1' ·'•-.a- ı.. .. ı .. -.a. ... - _ ""'katarı- . 80 .... ..n..ı..d ~,_,, __ p . ~ -- -.&& _ _,._ - ıa:J.neQ181 J6 ~ e AW\IMUI artS-
ftl djrılerJe- bı' e, ·ıkı'dıe ııı...:-ıle ci" .. --- gg• teki Komedi Frames tiyatrm91e ım 
ona çevirerek Jaareketıu.ini koniml et- .. kandan Vipaadalri Burc &i}'lltWu 
....._ ~ ümu.Prda. oldup malOmdur. Fakat, h&iJıende, 

lha aııormaı bal jevlrıetin aö~cl~ 1 tiptn r HH• epi elki ve büyi1k ol-

Sorokh\. .rlrmind Mraı Uk y1nni bet 
1 

Jllhm iıarel•k 1ariWaia • kaD1ı .-U 
olarak ta'flif etmekte w ._ eçiiacil • 
mıda. ~- 6SOl 4eta W. lli
yade ıuJ.h içinde yapına,k ib&naH ol· 
duğu neticeaine 'Nllnaktadrr. 
.. dJG!n .., • .._ göre, ktıldl-

m .__. w ıı.t inldfd .-... ria;e bn"b f'llfi7eti d~ ~ır. 

Bir rüyadan sonra 
iyilelen hasta 

bsnny., ve 'brfıuıu1aki• 1air aWt matft11. nğmeQ, Britan,a &ıdetiodeld 
'bulıranına mübteli old•iJ•na JıühMde- en esti t9atronun banp.i oldaWu ma • 1 

~ P'fıe·ia. air ....., ,. . -= ıoa delildi
'Buıtmlercle lDano he'kimleri 'bir 

muammasını halli ile uirqmaktadırlar: 

~o k alma .bir Ati,_...._. 
1 

JAD.._. • esı1ıı1 tiyauosu olmak 
hta ..._. .ıkaiw.ıan __. ~ 1'1- ,erefiat ~ iki tiyatro nr-
raktığı bir •kfmı pnteaini almak için dır. Bunun biri .o.-, ...... diğeri ae 
al lair .awıette rcdmlea blk'PMı » c-ent Garden'dir. Dnu:y 1.w'ill 1tll • 
ranta gencin imi,.W W duılıelrotıle-.. _... -11,te 1919 de, eowmt Glr-
tlini ~ wttılm• "" ybluc!dd çis· in Jı1e Ull 111dıi•de kurulmaf 9laulı.!a-
1Üerin bulandıjmı farkodcrek ...... n anbtılllllftır. 
Ne oluyordu? Bu kadar korku il.bam , ' 

· CcweDt Gan1en -.enm, •• .,.. 
lllneainin aebebi neyaiı ı nal u----•m,.a .me&1aurtur. 

lıllladaldterden uzun boylu ve sa- Dlla ..,... ~ ve komedi ile 
,. .......... ,.,. 'li 1ıaz1sı- ...... ...,ı.ne ,., . OtJIUK1t 

e.iildi: en çok eski ' :rn in eırleri ,...._. 
- Canım çocuğun hiç bir ,eyi yok, ,. lllD • . 1 Su tiyan, bittin d69' 

Jleık .. DIF 1 aıiri' d'ş-. ~ 
..... tlimıllı ayı8i ..ıa ~bir ,-•--ı e1a .ut El 11tma 

leacNa .. lmmaa. Çeldnps "1r' .. ' ., .... 1*..,.. bir ~ bmı-
~ }'UllDC1a1dne fm1ach: ...pr. 

)lemele p4ur: Bayan llami, adm· 
1a 'bir ~ bundan 'hir a; 7d na 
ciğerlerinden ...._ ~kllleje Jaltla-
9Jf.,. CUmla Wdnde 1-...... k •de. 
..- 11er1-'t 1ıi, hıı\ıimler -..._ •· 
micli tını ıniyle hmiıler. Pa1ıat, ba 
araia ']luta birae.wre iyDepwje bq-
1-11 .. • ip'Jspne .btdk11i •intle 
ilerlemlt- Eler bir reabion ol , 

bclmın aihatl ' ııiyle geri dömniif ..,Jlahilk. 
--~ ifil .. jıbf ..... _ .. .. ._.lıir..,_ ....... wiıll~ 

,. ............. 17ft+"'li 1llfı1.. 
1enı"llW w ed4S1 atmaaı it1bamı l,Ji. 
ler'it Jaq1ed,jnu anletrw'ırtmin. 

----in_k_ö_pe_i_, Bedbialer 
verilen Hastanesi 

"Bmcı·11iğe meyili olan insanların 

Zı•yafel ayısı giin~;Tikçe büyümektedir. Bun· 
ela geçim .maktarmın da -*i .elmak. 

1a beraber, Wbinlifin "9fraılan doğ· 

1':'6'& 'blr ~-olchıfu 'kanaati ae bir 

<sıK w11· 'wlı at --.m... Lehi11a.a., .......... tıııiri. 
11irt yqmdald .,cai • Wtıle
'lnın kurtaran ltir. 'köpelia ...... 
• 1000 kölNliia m-6 ılmJuMg. 
iu 1.ir qyalet vermif6r. 

ContımA' ı · • Joumila
W w;,ı ... bir,..._ p..a_... 
~- klr"-lrtae lmrta
l'aD llöpejia ....--, ~ 
kipekleline ................. 
le mi7.afeti vermek niyetinde~ 
iwnu lııillinıllittir. Hakikaten, kon· 
tan tayin ettiti aaatte aafcbm, adi· 
.. bir aüri köpek gellllllie 
Mtmmf ve miaafirleria sayı• iti· 
tlİ pçmittir. 

Bunan iaeriM, lrontma hi 1' 
klrlan,köp..._. .............. 
vkaamclıan kmtWr ilama dlait
lel"ü:. Dikkate iei• 'bir ahet 
......,oa.. •-- • .., • ._ 
lııiç mi dil .. . • 5 

.... 

iuamnlf,iııl_..._ .... ..._ 
1.-i .,. .. tıde ,. ..... sftti, -
birimin t.lyük Wr teniye •• nesa• 
..... ıhuebt ..... ... • kr Zi. 
ylllal :Uç aut IÜrmÜftür. 

Her şeyi 
ah eden 

Bir mayi 
-...ı)l!l yllbek !en me'IL'taıi ,pro.. 

letA1eıbıdm am..a. L. ....... ,.a 
uJra.ttiktan ııoma. --ettiii her mad· 
4eyl Wdraç auıiye içinde t;arn•nile tah-
rib ve imha e6ell 1Jir 1Dl7i ftt~ 
muvaffak olmuftur.. Bi'Liin, Amen"b 
kimya Qemiyetlnde vertJWi k>ıı!erauata 
.ketf«mit cluju -yi.ila •ıı.r. ..... 
yan 1811'1anm ~ ~ _.. e· ·qtir. 

1Wenium - Oayclduaid adını W!l'iil1 
1Rı _,. bir tesadüf eseri olarak bil· 
pı tlSlfmhD ...... lmiıı*; ıpaufelı!SJ;. 
11tıftseyi 9u ,..-.. ......,_ • 

- Hararet mnmJ old.p .balete. mr 
pce, kimya w.o........... - 4llm 
kap içinde bulunan bir mahlOl, birden
bire donmaia ..... dl w..... ..,._ 
yiiDce &ap paftdı 'Ye lçim!eki mayi ye
re -dllııBier*, döJrDMHğD fu.i Jaar.11» d. 
ıd. aununla da lralmadı; M; yi ,.. 
'ft1 7aftf banlt .... IQıl-= ...., 

f"ulk aletlerinin bulundufu alt kat.aa • 
..... aahıibat yapa.. 

lelenium • Ozydl1m:ii'e, am, ıı9· 
'tin w ~lik ln'haıar ima11nc1e kullam
lan wolframdan blflıa bir ıeyla mulıı&. 
.-et edeme J"li aztv' &F•r. .. M· 
t.da, lıava __.,,_ .-ga -.ıw• 
awbafı ı eillın..I im ediJıs. ~. 
bu 'Dadde Jcolqca uçup~ 'bınt
aüta. 15 dıerecel lwvett~ a-.js 
list' mhıılır. 

Ba 'bnadıe hmmt e4eıı mani'!· 
,. .Dd ...... alece bedaialerıe ... 
- tıir • 1 tw "' • arar •ermit
.... Rer fe7ii -. ei11ıen iawa1aı 
tel8'l t'tmc'k ko'hry 1>hmrcbil gibl, TL 

ha ~sir ya.pma'k iGln, 8u .teclavinin Wr 
çok metodı., 4a ibtipacı var:du:. 

Bu iki hekimin tedavileriadıeıW ..... 
bca aetod, bedbinlerin can ııkmtıları• 
nı ıgitetece'k vewücler bazırı-'k -w te. 

davl altına 'Blınmıt olanları ıık 11k bir· 
birleriyle gö.riipürmektir. 

Hekimi« n tedavi uıuıliyJe sek 
muvaffak olac:aklannı ilmid ediyorlar. 

'BeBbiıı o'1an bir lWme, 8J'1lı basta.. 
ı.p tuh.Jmaıı •lml bir' bafb•mm ali· 
jllli lyH ıtq' ı ft _. ... ,. -., 

kara gilrmedlllu ...._ ı alı t1Wlr. 
Be61BRk ~ tlftalmbma ıpoı 
~ • bt.P lir m:ab ea1ence'll 
.lııımfeWllllar dinlemeled 11....W 

............ -w-n ...... 
de tellrli .. Wj a ta tıı1lllllıiyet ......_ 
melcted1r. T~ Wl'tma lilmm111'r :1&· 
yet hafif yemek yiyeceklerc!ir. Ba'k'a. 
ı~ be1ııimlerin 1Mı tqebbüal.eri ne ne
de. ıre1'41Cekı? lMıl" lalde .-pa. lak :ba

-~ J llf JD k 'ıiıı~aefeı 
ııHu ı6 am'i ı.t ltir -.U.. o' ı 
pnik ... 

"Amerika ..._. a'1ıı«hdı lea 
~ llakdonatd; ortaya yep yeni bir 
fikir -atıyor: 'S~ ti~e"k olan 
ı.ir yifkAek mckteb ~ ietiyor.. 'Bu 
mekıtebte. Helıivu.Un, ..,.. • ., bic ~ 
")'libhsları ... w••Moıtliıı:.,, 

ıJir 'ki e11ımlkti~ A'lllet'ilm, ı4iıı:;a;a 
Rklap11 4iye lıC81b bil' umur çıkaıt&. 
tan aoma, ıim4i de bu ''uzaktan uotit 
t-.ir ya.pmak" ... etmr .ilmi lair ıktrm 
bağlamak iıtiyor. 

v ... 1bWenlN'111 elen proırlllll 
bu buaulta e!M).' 'fildr verlyor: Bk li1• 
.... &D(f ,_ ~lı z ... .aWladar ........ ~, ....... 
maa'tat 1af.a. M .at lilıa1ift .... 
•uda tatbikat yapllKaktır. 

llk6il•-.-.~ ..... 
mn•jlu.. a4 'Nhki meıhur filmi ile bat
lanlııcabr. 

1hı '1en ~ tale'IH!~ 'ilen 
webapirm ur w Jaıaaıeti pawil-.ek 
öğrdiıeoektir • .Bit miWılet ~ Gretl 
......., .lılıul- Di~ Glal S.per • 
1tl-* GllılR, J- 1tıa._.. ,.. ... 
1:ını 'Jl\ctnhr -ten ıveımete _,.,_... 
1ar&r. Xekte'bte q'k s1brlne ma'lmna o
la ı. .ilk Belir'lıd•a JIUl !lir ...U ~ 
tittirmek pyeaiyle bar6- ııediliyor. 
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Diplomali radyo mütebassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci 

Anaf artalar 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma ı 
Komisyonu hanlan _ ._______________ __ ____________ _.. 

İLAN 
ı - Kapalı zarfla münakasaya k~nula? Ma~isada tüm~?.~·~· 

atının 28 ton senelik sade yağına tekltf edılen fıat pahalı goruldü
ğünden 2490 sayılı kanunun 40. ıncı maddesi mucibince bir ay 
urfında pazarlıkla alınacaktır. . .. 

2 - ihalesi 26.7.1937 pazartesi günü saat 17 de Manıaada tü
ınen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 136 kuru' mukabilinde tümen satın alma ko
nıisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmesi pazarlık suretiyledir. • 
5 - Kilosunun muhammen fiatı 97 kuruş ve muvakkat temı-

natı 2037 liradır. . . 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka 

ibraz edeceklerdir. 
7 - Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat teminatlariyle 

birlikte Manisada tümen satın alma komisyonunna müracaatları. 
(1989) 2--3239 

İLAN 
ı - Çanakkale müstahkem mevki hayvanatı için kapalı zarfla 

728 790 kilo kuru ot satın alınacaktır. 
i - Kuru otun beher kilosu 3 kuruştan 21861 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 2.8.937 pazartesi günü saat 16 da Çanakkale müs

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

lira 57 kuruşu ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki ve-
saik ile bir saat evci komisyona müracaatları. (2066) 2--3349 

11..AN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı için kapalı zarfla 

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

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

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

İLAN 
Miktan M. Bedel İlk teminatı 

Kilo Lira Lira krş. 
B:.ırsa 19800 19008 2851 20 
Mudanya 6000 5760 864 00 
Bandırma 6000 5760 864 00 
ı -- Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan sade yağına teklif edilen fiatlar pahalı görül
dügünden aynı evsaf ve şerait dahilinde yeniden kapalı zarf yolu 
ile 28-7-937 çarşamba günü saat 17 de eksiltmeye konuhrluştur. 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonlarının yağı bir istekliye 
veya ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 96 kuruştur. Şartnamesi 
Balıkesir, Eskişehir, Konya satın alma komisyonlarında ve Anka
ra, İzmir Levazım amirlikleri Sa. Al. Ko. larında görülebilir. 

3 -- Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesikalariyle teklif mektuplarını belli gün ve saat 16 ya ka
dar Bursa askeri satın alma komisyonuna vermiş veya göndermiş 
olacaktır. (2056) 2--3335 

BİLİT 
Garnizonu ı<İlo muhammen İlk teminatı 

bedeli lira lira Krş. 
Bursa 75.000 18.750 1462 50 
Mudanya 50.000 12.500 937 50 
Bandırma 50.000 12.500 937 50 ------

175.000 43.750 3.337 50 
1 -- Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarda mik

darları yazılı sığır eti 23. temmuz 937 cuma günü saat 17 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konacaktır. Muhammen tutarları ile ilk temi
natları yukarda yazılıdır. 

2 -- Şartnamesini görmek istiyenler Ankara, İstanbul levazım 
amirlik satın alma komisyonlarına ve Bursa tümen satın alma ko
misyonuna müracaatları. Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde isteni1en vesikalariyle teminat ve teklif mektub· 
tarının aynı gün saat 16 ya kadar Bursa askeri satın alma komis
yonuna vermit olacaklardır. 

3 - Uç garnizonun eti bir veya ayrı ayrı taliblere ihale edile-
bilir. (1895) 2--3143 

BİLİT 
1 -- Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 645 bin kilo un 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 -- Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara levazım 

amirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
3 -- İşbu 645 bin ki1o unun muhammen tutarı 77.400 liradır. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi be' mikdar fazlası da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 6.571 lira 25 kuruştur. 
5 - Eksiltme 30. temmuz. 937 cuma günü saat 11 de Konyada 

kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İstekliler ihale günü saat ona kadar teklif mektublarını 

komisyon başkanlığına verecek veyahud göndereceklerdir. Bu sa
atten sonra verilen veya gönderilen mektublar alınmıyacaktır. 

7 -- 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde
sine uygun olmıyan mektublarm sahibleri eksiltmeye iştirak et-
tirilmiyecektir. (1986) 2--3314 

lLAN 
1 - Ankara garnizonu erlerinin ihtiyacı için 16 ton taze bam

yanın 2.8.937 pazartesi günü açık eksiltmesi yapılcaktır. 
2 - Bamyanın tutarı 1920 lira olup muvakkat teminatı 144 li

radır. Şartnamesi komisyonda her gün parasız görülebilir. 
3 -- İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amir-
liği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2107) 2--3415 

t LAN 
1 - 'Garnizon kıtaat ve müessesatmda me~cud bakır kapların 

kalaylanması işinin 3.8.937 salı günü saat ıs de açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 .- Bu işin tutarı 2142 lira 30 kuruş olup muvakkat teminatı 
1~~. lıra 68 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız gö
rulur. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
nıinat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amir-
liği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2106) 2--3414 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 
Muhammen F. Teminatı 

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

İhale günü 
26.7.937 pazarte
si günü saat 16 
da 

282 00 Kaya tuzu 7 50 1 60 
Müdüriyetimiz süvari hayvanlarının ihtiyacı olan yukarıda 

c~~s, ı:nikda~.ları yazılı yulaf, yem otu, yataklık ot ve kaya tuzu 
gost~rılen ~u~ ':~ ~aatte açık .eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi 
emnıyet mudurluğunde olup ısteklilerin yukarıda mikdarları ya· 
%.ılı mu~a~.k~t teminata aid makbuz veya banka mektµbları ile bir
lıkte mudurıyette toplanan komisyona gelmeleri. 

( 1997 ' 2--3260 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu İ1anları 1 

Devlet deıniryolları Afyon yedinci 
işletme müdürlüğünden: 

1 - İşletme mıntakası için iktiza eden balast 2490 sayılı ka
nunun 32 ve 33 üncü maddesi mucibince kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocağın yeri, cinsi, mikdan, muhammen 
bedeli, muvakkat teminat mikdarı teslim müddeti aşağıdaki cet-
velde gösterilmiştir. . . 

3 -- Eksiltme devlet demıryolları balast mukavelenamesı; ka
palı zarf usuliyle balast ekşiltmesi şartnamesi ve bayındırlık iş
leri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları 
Afyonda 7. inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve 
izahat istiyebilirler. . 

4 -- Muhammen bedel 10000 lirayı tecavüz ettiğinden isteklıle
rin evelce bu gibi ve bu kada~ işi yapıp başarabildiklerine dair _na· 
fia yüksek bakanlığından vesıka alarak teklif mektublarına bagla
maları lazımdır. 

5 -- Eksiltme 31 temmuz 937 tarihine tesadüf eden cumartesi 
günü Afyon şehir istasyonunda 7. inci işletme binasındaki komis
yonda saat on birde yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanuna yu
karıdaki 3 üncü maddedeki şartlara tevfikan hazırladıkları muvak
kat teminat ve teklif mektublarını havi zarflarını mezkur tarihte 
saat 10 na kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 
bulunduğu hat o::ak balast muhammen muvakakt bal~stı!' 

K m. M. 3 bedel lira teminat lira cınsı 
Afyon-İzmir 389 13.000 16.900 1267.5 kırma taş 

Teslim müddeti: 
Ağustos, eylül. 1. teşrin, 2. teşrin aylarında 3/ S ve nisan 938 so

nunda mütebaki beşte ikisinin teslim edilmiş olması şarttır. 
(2126) 2-3426 

Ankara İstasyon r.1eydan ının Tanzimi 
İçin Yapılacak İşlerin Eksiltmesi · 

Ankara istasyon meydar/ıın tesviyei türabiyesi, blokajlanma
sı, şoselenmesi, asfaltlann ı ... ı, bordür taşlarının yapılmsaı. elek
trik tenvirat işi ve kanalizasyona aid bütün tesisatın yapılması k ~ 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ı -- Bu işlerin muhammen keşif bedeli 83.058 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname. plan vesair evrakı ?· D. 

yollarının Ankara, Sirkeci, Haydarpaşa ve İzmir veznelerınden 
4.15 lira mukabilinde alabilirler. 

3-- Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Anka
rada D. D. yolları işletme umum müdürlüğü yol dairesi binasmd 
top'anacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 -- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisligine tes
lim etmiş olmaları ı · ımdır. 

a) 2490 sayılı k nunun 15 mcı ve 17 inci maddelerine uygun 
5403 l iralık muvakkat teminat, 

b) 2490 sayılı kc:nunun tayin ettiği vesikalar, 
c) N~fia vekaletinden mu:.addak ehliyet vesikası, 
5 -- Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektublarının iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu srıate ka
dar komisyona gelmiş bulunmasİ lazımdır. 

6 -- Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Ankarada 
D. D. yolları yol dairesine müracaat etme1eri, (2105) 2--3418 

İLAN 

Muhammen bedeli (5860) lira olan porselen telgraf ve elektrik 
izolatörleri 1.9.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada nafia vekaleti binası içinde mal zeme dairesinde to?
lanan merkez dokuzuncu arttırma ve eksiltme komisyonunca satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (439.50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün •ıe 
3297 veya 1.7.937 g. 3645 No.tu nüshasında intişar etmiş olan tali· 
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar idare malzeme dairesindeki komisyon reisilğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellum ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2033) 2--3377 

İLAN 
Muhammen bedeli 210.000 lira olan 100 ton metal ile muham

men bedeli 176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton antimuan 31.8. 
1937 sah günü saat 15.30 da ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal için 11.750, kalay ve antimuan 
için de 10.050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, . resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 
3645 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ::ı
lınmış vesika ve tek iflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 880 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1988) 2--3376 

İLAN 
Muhammen bedeli 20800 lira olan 8000 meşe travers 2 ağustos 

1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Sirkecide 
9 uncu işletme binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 
No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 za kadar işletme bi
nasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler par2sız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Sirkecide işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (2127) 

2--3427 

lLAN 
Muhammen bedeli (28012) lira olan muhtelif cins elektrik am

pulleri 17.8.937 sah günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2100.90) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 gün ve 3645 No.lu nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün sa
at 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (2081) 2--3420 

İl.AN 

Muhammen bedeli (12382,50) lira olan 317.500 metre mikabı 
beyaz çam (köknar) kereste 3.8.937 salı günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 
. Bu işe ~irmek istiyenlerin (928,69) liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün 
ve 3297. No. lu veya 1.7.937 T. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan thmatname dairesinde alınmı11 müteahhidlik vesikası ve tek-

KREM BALSAMI 

Kumral, Saıaıın, Esmer her tene tevafuk eden yegAne 
kremlerdir. Cildi besleı, Çil. Leke ve sivilceleri lı:imilen • 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kU 
dıklan sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMtN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİL 

ı - Krem Balaamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yl\ğsız gündüz için bevu renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için hcyaz ren 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

fNGtL!Z KANZUK ECZANESi. 
BevoğJu - fstanbul 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
o-. •• Çlftlltl ...... 

Serveti fünun 
1891 UY ANIŞ 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga• 
zetenin Ankara'da satıt yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sa ısı 20 kuru 

Ankara Belediye Reisliği llanlan 

------------------ ----------------
İLAN 

1 -- Temizlik müstahdeminine yapılacak 379 takım yazlık 
bise 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 -- Muhammen bedeli 2919 liradır. 
3 -- Muvakkat teminatı 219 liradır. 
4 -- Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kal 

mine ve isteklilerin de 27 temmuz 1937 sah günü saat on buçu~ 
belediye encümenine müracaatları. (2073) 2--3352 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 -- Belediye hududu içinde kiraya verilen binalar için mal 

bipleriyle kiracılar arasında mukavele yapılması ve bu mukavel 
lerin Noterlikçe tescil edilmesi mecburidir. 

2 - 19 temmuz 1937 tarihinden itibaren belediye memurları 
rafından yapılacak yoklamada noterlikçe tasdikli mukavele &? 
termiyen mal sahipleri ve kiracılar kanun hükümlerine göre ce 
landmlacaktır. 2--3218 

---REÇETELERINIZI---
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azamt kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vennel 
lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir ve Eski,ehi 
idare mağazalarından, Zonguldakta D. Demiryolları kömür tel 
lüm heyeti şefliğinden ve Adanada işletme müdürlüğünden parl 
olarak dağıtılmaktadır. (2068) 2--3419 



-== 17.7-1937 

Nafıa Vekaletinden: 
17 ağustos 1937 salı günü saat ıs de Ankarada nafia vek~leti 

malzeme eksiltme komisyonunda 21.000 lira muhammen bedelh. ~O() 
beygir kuvvetinde ı turbe elektrik grubunun kapalı zarf usulı ıle 
eksiltmesi yapıl2caktır. ~ 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. . . .. 
İsteklilerin teklif mektublarını vekaletten talı~t~aınesıne w go

re alınmış olan malzeme müteahhidliği vesikasiyle bırlı~:e .. 17 .~v~~s
tos 937 snlı günü saat 14 de kadar vekalet malzeme mudurlugune 
vermeleri Jazrmdır. (1837) 2-30

8
l 

Ceyhan Köprüsü DemirÜst Yapısı İnşaatı 
Nafia Vel{aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Evelce ayak kıs~nı~ın ihale~i yap~

l~n Seyhan vilayetinde Ceyhan köprüsünün demır ust yapı ınşaatı-
dır. Keşif bedeli (102.375) liradır. .. . .. .. (l6) da 

2 - Eksiltme 20.8.937 tarihine musa~ı!. cum~ gunu sa~t _ 
nafia vekaletinde şosa ve köprüler reishgı eksıltme komısyonu o 

dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır... . diyer evrak (513) 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı 

1 
g bT 

kurş mukabilinde şosa ve köprüler reisliğinden a ın)\' 1
;· k k 

4 - Eksiltme e ·rebilmek için taliblerin ~6369 . ıra 1 _mu~a -
kat te · Y

1 
g_ı ""teahhidlik ehliyetı fennıye vesıkasıyle 

mınat verme en ve mu d 'k "b et 
demir köprü ic:lerinde ihtisası olduğunu isbat e .e? vesaı ı raz • 
meleri lazımdır. (Türkiyede mümessil veya v~kı_ ı bul~nmayan ma-
ruf ve ·· h" b f"rmalardan müteahhıdlık vesıkası aranıl-

muşte ır ya ancı ı 
tnaz.) 

h kl'J · k ' "f kt blarınr ikinci maddede yazılı saatten 
. s e ı erın te . ı me u . . y. makbuz mukabilinde 

bır saat eveline kadar komisyon reıslıgıne 2-3141 vermeleri mukt:!a!z~id!,!i!;r·;..!..( 1~8~7,;:.3:_) _______________ _ 

I"'ülelJıırgaz şarbaylığ~nda°:: 
Lüleburgazda bir sakaf altında yapılacak sıne~ g~zdıdno ive t.~-

ferruat IA • ·nin yaptırılması otuz gun mu et e mu-
ının p an ve proJesı 

sabr kaya konmu~tur. . İnşaata nazaret hakkı seçilecek pr_oJe sahibin~ ve.rilecek~ir. 
Plan, besabat ve hakkı nazarete mukabıl makd:uan. bdın lıra vlerılek-
cektir T l"bl · ktubla Lüleburgaz bele ıyesın en yapı aca . a ı erın me , . ·ı- 1 (2038) 
iş hakkında c:artname ve tafsilat isteme en ı an o unur. 

~ . 2-3288 

Yozgat İskan Direktörlüğünden : 
.. Yozgat vilayetinin Maden kazasına ~ağlı B~bek v_e Karayak1:1~ 

koyJerinde 103 tipte 11 rer tek ve 105 tıpte. sekızer. çıft ve :erzılı 
:öyünde 103 tipte 13 tek ve lOS tipte 14 çıft .. kerpıç ve Bogazl~yan 
kazası merkezinde. tip ıoı den şehir pla~~na ~ore 24 te~ ve 106 tip
ten 36 çift kerpiç ve Hamam ve Kadılı koylerınde 103 tıpt7n 14 der 
tek ve tip 105 den 7 şer çift ve 2890 sayıh ~rtrrma ve e.ksıl_tme ka
nununa tevfikan 20 gün müddetle aşağıd~kı şa~~Jar daıresınde 22. 
7.1937 perşembe günü saat 16 da ihale edılmek uzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konu'muştur. . . ~ 

1 - Bu insaat için lüzumu olan keres~e .~ahallı ıskan '?em~r-
11:1klarrnca verilecek taş ve tuğla ve sair bılcumle. ~lzeme~ı ve. ış· 
çılikleri müteahhide aid olmak üzere anahtar teshmı suretıyle ıha-
le edi.ecektir. 

.. 2 - İnşaat ihale günü kapalı zarfla toptan veya her kaza ve 
koy ayrı ayrı ihale edilebilecektir. 

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

4 -:-- Talipler nafıadan ehliyeti fenniye vesikası veya bu inşa:ı-tı 
yapahıleceğinc dair kaza nafıa direktörlüğünden alacakları vesıka 
ve sair evrak teklif mektubu ve teminatı iha ıe günü komisyona 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Yarıılacak evlerin tarzı insasına aid hususi ve fenni şart· 
name : ke!>-if, ve planları daha evel ·görmek istiyenlerin bulunduk
ları malıaJler iskan direktörlüklerine ve eksiltmeye iştirak ede
ceklerin de iha' e günü Yozgat iskan dairesinde müteşekkil eksilt-
me ko'llisvonuna mür2caatları ilan olunur. (3920) 2-3214 

Ankara Valili2;inden: 
Bala kazasında husui idarey eaid dispanser binasının çatısının 

tarnar·vıe etüv makinesinin mÜhafaıasına aid garaj yerinin yapıl-
mas ı aç, k eksi tmeye çıkarılmıştır.. . . 

İşbu yapının muhammen bedelı 568 Iıra 76 kuruştur. İsteklıle-
rin ~.8.937 pazartesi günü saat 15 ?e viları;,t daimi enc~m-~n~~e .. ve 
tamırata aid şartnameyi görmek içın de vılayet sıhat mudurlugune 
..!!!.:nı e leri ilan olunur. (2028) 2-3277 

Anl{ara valiliğinden: 
h l - Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 1549 lira 72 kuruş mu-

ammen bede le açık eksiltmeye konulmuştur. . ~ 
2 - Münakasaya gireceklerin muhamme.n bedelın °to 7.5 :nuvak

kat tcıninat olarak hususi muhasebe veznesıne yatırmaları lazımdır. 
ın· 3 - Eksiltme 22. 7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet dai-

1 encümeninde yapılacaktır. .. .. 
.. 4 .. - isteklilerin şartnameyi g~rmek ~ze;e h~~ gun A_?kara 

kultur dire'ı:törlüğüne ve ihale güniı de daımı encumene muraca· 
,!!!arı. (1971) 2-3227 

Ankara inlıisarlar 
Ba~miidürlü::iindt•n: 

Bas müdür) "" - ·· .. dal ilinde Ali baba tuzlası anbar zeminine 
~robeton yapılnıaugumuz 1

va badana gibi ufak tefek tamirata aid 
ışJ . sına ve sı .. · d 1 · 

crın 1207 lira 25 k 1 k keşif verakası uzerın en a enı pazar-
lıkla iha'esj ya , ~rudşau talihlerin 21.7.937 tarihinde saat 16 da 
90 r pr.acagın n . l"k k . 
m"" ıra 53 kuruş ilk teminat paralariyle bır ı te omısyonumuza 

uracaattarı iJan olunur. ( 1946) 2-3208 

~ - :.&: iLxX,:t: :E :a: 

Türk J-Iava Kıırumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır 
Bundun başka: 

ikramiyelerle 
15.000, 12.000, 10 000 liralık 
(20.000 ve ıo.OOCJ) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ağustos 1937 günü akşamımı 
kadar Lıiletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

~ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. 2-3016 •%4: :ı: :tx1y1T1T1x1T1,:L :ı: T T :Pc1T:ı:t1x1ı• 

U L U S --===-==-====---=========-======-,===== 9 

Trabzon Nafia İnşaat Komisyonundan : Ankara Valiliğinden 
. 1 - <?nuncuyıl y~tı okulu talebesinin iaşeleri için muktazi 

cıns ve mıkdarlan aşagıda yazılı erzak kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - B~ erzakm. muhammen bedeli 8076 lira 64 kuruştur. Mil· 
nakasay~ gıreceklcrın bu mikdarın yüzde 7,5 nisbetindeki muvak
kat temınat alı:çelerini. hususi muhasebe veznesine yatırmaları ve 
makbuzu~u. kanunt tanfata göre tanzim edecekleri teklif mek
tubunun ıçıne koymaları lhımdır. 

w 3 - ~h'!1e 29:?·193? perşembe günü saat 15,S da vilayet kona
g~_nda d~~mı encumenınde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 
gonnek uzere hergün Kültür direktörlüğüne müracaatları. 

Cinsi 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Kara ciğer 
Hindi 
Tavuk 
Koyun ayağı 
Uskumru 
Ekmek 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Pirinç 
Makarna 
İrmik 
Un 
Nişasta 
Pirinç unu 
Şehriye 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Sarımsak 
Salamura yaprak 
Ceviz ic;i 
Kara biber 
Kuş üzümü 
Şam fıstık 
Fındık içi 
Kuru kaysı 
Konserve 
Zeytun 
Sabun 
Soda 
Buğday 
Bulgur 
Nohut 
Limon 
Kuru bamya 
İh~amur 
Kuru soğan 
Patates 
Mercimek 
Kuru fasulya 
Tuz 
Yumurta 
Çay 
Ekmek kadayif 
Tel kadayif 
Salça 
Sirke 
Reçel 
Şeker 

Süt 
Yoğurt 
Peynir 
Kaşar 
Kuru vişne 
Tere yağı 
Kaymak 
Buz 
Pastırma 

Ta han 
Pekmez 
Tahan helvası 
Taze yaprak 
Maydanos 
Dere otu 
Hiyar 
Patlıcan 

Biber 
Domates 
Taze fasuJya 
İspanak 
Prasa 
Taze bakla 
Lahna 
Kabak 
Semiz otu 
Kereviz 
Taze bamya 
Karnı bahar 
Yer elması 
Taze bezelye 
Pancar 
Turp 
Enginar 
Taze soğan 
Marul 
Havuc; 
Portakal 
Armut 
Elma 
Kiraz 
Taze vişı. 
Ayva 
Taze kaysı 
Taze üzüm 
Kavun 
Karpuz 
Palamut 

Corum _, 

Fiatı 
37 
35 
20 

100 
50 

5 
60 
11 
90 
70 
20 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
35 
30 
40 
40 
50 

120 
30 
80 
80 
70 
30 
40 
45 
12 
8 

14 
20 

4 
100 

60 
5 
7 

18 
15 
7 
2 

380 
25 
30 
20 
15 
50 
32 
15 
20 
35 
65 
40 

160 
160 

3 
65 
35 
20 
41) 

ıs 
2 
2 
5 

15 
12 
8 

15 
7 
7 

12,S 
5 
7,5 

15 
ıs 

20 
17 
7 

20 
5 
6 

20 
2 
6 
7 
4 

ıs 
20 
20 
20 

8 
ıs 

15 
8 
8 

20 

Kilosu 
4500 

500 

75 
11000 

1100 
350 
850 
250 

25 
700 

10 
12 
40 
50 
60 
25 
90 
15 
3 
4 
6 

10 
50 

350 
500 
400 

8 
150 
150 

15 
5 

1250 
1500 

125 
600 
300 

11 
20 
25 

200 
150 
120 

1000 
350 
750 
500 
125 
20 
10 

7 
60 

5 
12 
ıs 
12 
75 

1200 
500 
800 
800 
750 
800 
150 
800 
700 
250 
150 
ıoo 
ıoo 
125 
30 
20 
so 

225 

125 
ıoo 
60 
40 
75 
60 

32S 
350 
300 
200 

(20S4) 

Adet 

250 
25 
60 

400 

160 

1100 

6000 

6000 
1000 
350 

150 
500 
200 

350 

vilayetinden: 

Tutan 
Lira Kuruş 

1665 00 
175 00 
50 00 
25 00 
30 00 
20 00 
45 00 

1210 00 
990 00 
245 00 
170 00 
75 00 
7 50 

105 00 
3 00 
3 60 

12 00 
17 50 
18 00 
10 00 
36 00 

7 50 
3 50 
1 20 
4 80 
8 00 

35 00 
48 00 

140 00 
225 00 
48 00 

21 
30 
44 
15 
3 

62 
105 
22 
90 
21 

120 
41 
5 
7 

40 
22 
60 

320 
52 

150 
175 
81 

8 
16 
11 

1 
3 
4 
5 
4 

11 
12 

2 
17 

180 
60 
64 

120 
52 
56 
18 
40 
52 
37 
22 
20 
17 
8 
6 
1 
3 

30 
10 
12 
15 
14 
18 
20 
12 

64 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
80 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
25 
00 
00 
20 
80 
25 
20 
00 
80 
25 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
75 
00 
50 
50 
50 
00 
00 
75 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
75 
00 
75 
00 
00 

8 00 
6 00 
9 00 

48 75 
28 00 
24 00 
40 00 

8076 64 
2-3344 

Kerestesi hariç bilumwn malzemesiyle işçiliği alana aid ol
mak üzere Alacanın Çöplü köyünde yapılacak 19 tek, 10 çift kerpiç 
göçmen evi 7953 lira 12 kuruşla ve gene Alacanın Catak köyün
de 20 tek kerpiç göçmen evi 4361 lira 63 kuruş bedelle İsa hacı 
köyünde 14 tek kerpiç ve 3053 lira 12 kuruşla Kurt avutmuş kö
yünde 20 kargir tek ve 4460 lira 80 kuruş bedelle ve ıs gün müd
detle eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu dört köydeki evler toptan veri
leceği gibi ayrı ayrı da verilebilecektir. İsteklilerin yüzde yedi 
buçuk muvakkat teminat paralarını veya banka mektublarını mali
yeye vererek makbuzları ile ve kanun! vesaik ile vilayetimize mü· 
racaat etmeleri. (2121) 2-3425 

. 1 - Eksiltmeye konulan iş Trabzon - Erzurum yolunun o + 000 
kılometredne 33 + 000 i.ıncü kilometreler arasında muhtelif ma
hallerde anroşman mahmuz ve harçlı duvar inşaatı olup keşif be
delleri 45617 lira 57 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi , 
D - Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif ve siJsliei fiat ve metraj cedvelleri, 
F - Proje. 
İstiyenler bu evrakı Trabzon, Gümüşhane nafıa müdürlüklerin

den 228 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26.7.937 pazartesi günü saat on beşte Trabzon vi

layeti nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3421 lira 32 kuru,_ 

luk muvakakt teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi 
lazımdır. 

A - 937 senesine aid ticaret odası vesikası. 
B - Nafıa vekfüetinden alınmış 937 senesine aid müteahhitlik 

ehliyet vesikası. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evelin~ _kadar y~karıda_ sözün ge_çen komisyon reisliğine makbuz 
mukabılınde verılecektır. Posta ıle gönderilecek mektupların ni
hayet saat on beşe kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. (4125) 2-3382 

Aııl~ara valiliğinden: 
Etimesud sıhat merkezinin 1 temmuz 937 den 31 mayıs 938 so

nuna. kada_r bir yıllık erzak, et, kuru erzak ve kışlık ve yazlık seb
zelerı eksıltmeye çıkarılmıştır. İsteklilerin 31.7.937 cumarteı;İ gü
nü sat 11 de sıhat müdürlüğü dairesinde satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (2027) 2-3278 

Evl\.af Umum Müdürlüğünden 
Koyunpazarında mazbut 467 sayılı deponun 21.7.937 gününden 

31.5.939 gününe kadar hir sene on ay on günlük icarı 10 gün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. İhale 19.7.937 pazarteai günü 
vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Se
nelik muhammen kirası 100 lira olup % 7 buçuk teminatı muvalı:kate 
alınacaktır. İstekJilerin her gün mezkur müdürlüğe müracaatla-
rı. (2000) 2-3281 

İzmir ili daimi encÜmıeninden .. 
Kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulan iş 

Açık tutarı 
Bu işe aid şartlar ve evraklar 

aşağı yazılmıştır. .• 

İstekliler 

İhalenin yapılacağı yer tarih 
gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
(2128) 

Dikili - Ayvalık yolunun 
7+ 030-15 + 533 kilometreleri a
rasındaki şosa yapısı. 
(44627) lira (64) kuruş~ 

A) kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
ıC) bayındırlık işleri genel şart
namesi. 
D) fenni şartname. 
E) açın ve kroki. 
Bu evrakları İzmir - Ankara - ls
tanbul bayındırlık direktörlük
lerinde görüp inceleyebilirler. 

29 temmuz 937 perşembe glinü 
saat 11 de il daimi encümeninde 

937 takvim yılına mahsus bayın
dırlık bakanlığından almmıs mü
teahhidlik ve ticaret odası· bel
geleri. 
3347 lira 

2-3428 

Ank.ara Valiliğinden 
Keşif bedeli (31.513) lira (29) kuruştan ibaret bulunan kültür 

bakanlık civarında yapilacak 8 dükkan işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5.8.937 perşembe' günü saat 15.5 da Ankara vilayeti 
dimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif mektublarını ti
caret odası vesikası ve (2363) lira (50) kuru~luk muvakkat temi
natları nafia vekaletinden aldıkları 937 seneisne aid müteahhidlilı:: 
ehliyet vesikalariyle birlikte aynı günde saat 14.S da encümen ri
yasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakiyle şartnamesini 
gözden geçirebilirler. (2123) 

TURKIYE 

nafia müdürlüğünde 
2-3424 

suwif.BANmsı 



ıo 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 

Elaziz nafia müdürlüğünden: 
1 - Elazizde yeniden yapılacak olan 80 yataklık hastane binası 

137 bin lira muhammen bedel veya vahidi fiat üzerinden kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır! 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
B • Fenni şartname, 
C - Hususi şartname, 
D - Eksiltme şartnamesi, 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve projeler 
H - Mukavele projesi 
İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet nafıa müdürlüğünden 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 26 temmuz 1937 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 15 de Elazizde nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil arttır
ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8100 lira muvak· 
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan getirme
si lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asgari 
altmış bin liralık ehliyetname. 

B - 937 yılma aid ticaret odası vesikası. 
C - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya 

mimar bulunduracağına dair teahhüdname. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat

ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 ün
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır Postada olacak geci!<-
meler kabul edilmez. (4139) 2-3386 

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

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

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

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

3 - Talipler nafıadan alınan ehliyeti fenniye vebikası veya bu 
işi yapabi'eceğine dair nafıa direktörlüğünce verilecek vesika ve 
sair evrak teklif mektubu ve teminatiyle birlikte ihale gününde 
komisyona tevdi edecektir. 

Yapılacak evlerin tarzı inşasına aid fenni ve hususi şartnamele
ri planları vesair evrakı görmek istiyenlerin bulundukları mahal· 
Jer iskan direktör1üğüne ve eksiltmeye iştir~k edeceklerin ihale 
günü olan 21.7.1937 çarşamba günü saat 16 da Yozgat iskan direk
törlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonuna müracaatları ilan o-
lunur. (3918) 2-3215 

Dörtyol belediye haşk~anlığından: 
Dörtyol kasabası için su ile müteharrik elektrik tesisatının pro

jesi yaptırıla~ğmdan talip olanların bonservisleriyle birlikte 
Dörtyol beledivesine müracaatları. 2-3353 

Betonarme Köprü İnC'c. atı · 
Nafia Vekaletinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Kastamoni vilayetinde Kastamo
nLİnebol yolu üzerindeki şeker köprüsünün betonarme olarak inşa
atidir. 

Keşif bedeli (24.500) liradır. 
2 - Eks' ltme 30.7.937 tarihine müsadif cuma günü saat (16) 

da nafia vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (123) 
kuruş bedel mukabilinde şosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (1838} liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu işleri yapabileceklerine dair veka
letimizden alınm ş müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz et
meleri lazımdır. 

İstekli erin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1962) 2-3322 

Akşehiı· Şarhaylı~ından 
Eçık Eksiltme SuretiyleMünakasa ilanı: 

ı - T~zim edilen keşif ve fenni şartnamesi hükümleri içinde 
olmak üzere Akşehir belediyesinin eski hasthane binasının tamira
tı yapılacaktır. 

2 - İşbu tamiratın keşif bedeli 2.402 lira 19 kuruştur. 
3 - Münakasa müddeti 6. 7. 937 tarihinden itibaren 20. 7. 937 

tarihine rasthyan Salı günü saat 15 şe kadar olmak üzere 15 gün. 
dür. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 180 lira 16 kuruştur. 
5 - Münakasaya iştirak etmek isteyen taliplerin şimdiye ka. 

dar bu gibi işleri muvaffakiyetle başarmış olduklarına dair alaka
dar dairelerin birer vesikalannr ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Bu iş için daha fazla mallimat' almak isteyenlerin Akşe-
hir belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (2060) 

2 - 3339 

An cara Y aliliğinden 
1 - Keşif bedeli 1802 lira olan stadyom ve hipodromda müsta

celen yapılacak işler açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 19 haziran 1937 pazartesi günü saat onbeş buçuk

ta Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektubu veya 

makbuzlariyle bu işe aid olmak üzere stadyom ve Nafıa direktör
lüğünden müştereken alacakları ehliyet vesikasiyle birlikte yuka
rıda sözü geçen gün ve saatte encümeni daimiye müracaatları. 

4 - lstiyenler keşif evrakını ve şartnamesini stadyom müdür-
lüğünde görebilirler. (1890) 2-3109 

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

kezinde bir dispanser binası yaptırılacaktır. 19-7-1937 pazartesi 
günü saat 15 buçukta pazarlıkla ihalesi yapılacağından isteklilerin 
vilayet daimi encümenine gelmeleri ve keşif ve planları görmek 
icin vilfivet Sıhh::ıt Mürlürliii7iint' müracaatları. (1809) 2-3011 

ULUS 17-7-1937 =--
Ankara mektebleri sabnalma komisyonundan: 

Ciruai 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Koyun böbrek yağı 

Sade yağı 

Sabun 

Soda 
Kuru fasulya 
Kuru barbunya 
Kuru soğan 
Kuru sarımsak 
Kuru bamya 
Kuru bezelye 
Böğrülce 
Tuz 
Salça 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kara mercimek 
Patates 
Sirke 
Bulgur 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Kimyon 
Kakao 
Sa'eb 
Hararot 
Pastırma 

Vanilya 
Turşu 
Konserve {muhtelif) 
Kahve 
Tarçin 
Zencefil 
Limon tuzu 
İhlamur 

Çiy 

Pirinç 

Zeytin yağı 

Zeytin tanesi 

Kesme şeker 
Toz şeker 

Yumurta 

Koyun kara ciğer 
Koyun işkembesi 
Sığır işkembesi 
Koyun beyni 
Paça 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Süt 
Yoğurt 
Kaymak 

Tahın 
Pekmez 
Tahan helvası 

Tavuk 
Hindi 

Yassı kadayif 
Ekmek kadayıfı 
Tel kadayıf 

Tere yağı 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Un (Ekstra ekstra) 
Makarna 
İrmik 
Nişasta 
Pirinç unu 
Kus kus 
Tarhana 

Kuruüzlim 
Kuru erik 
Kuru kaysı 
Kuru incir 
Badem içi 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Kuş üzümü 
Çam fıstık 
Buğday 

iyi su 
Buz 

Mikdarr 

301.600 

92.500 
13.600 
15.200 

7.300 
1.300 

30.100 

16.760 

10.050 
12.450 
5.450 

29.400 
550 
645 

1.450 
750 

3.050 
3.150 
S.050 
1.875 
1.650 

51.500 
3.925 
3.025 

62 
87 
36 
43 
25 

92. 
470 

261 
2.175 

3.780 
35 

20 
20 
31 
35 

284 

27.900 

11.600 

12.150 

13.600 
32.400 

329.000 

6.350 
1.050 

150 
3.400 

16.200 

8.400 
7.500 

25.300 
23.200 

415 

1.000 
1.250 
2.520 

3.825 
2.000 

1.435 
1.760 
1.35~ 

2.320 

900 
526 

16.900 
8.800 
1.800 
1.520 
1.040 

725 
220 

3.850 
2.350 
1.425 
ı.250 

220 
1.015 

505 
675 
685 
985 

37.600 
1.600 

Kilo 
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,, 
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,, 
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" ,, 
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" 
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paket 
kilo 

kutu 
kilo 

,, .. .. .. 
Kilo 

" 

" 

,, 

adet 

adet .. 
,, 
" ,, 

kilo 
,, 

" 
" .. 

,, 
,, 
,, 

ıdet 

" 

" kilo 

,, 

" 

.. 
" 
" .. 
" 

" ., 
,, 
,, 
" ,, .. .. 
n ,. 

teneke 
kilo 

Tahmini fi. 
Kuruş San. 

11 

40 
25 
40 
35 
35 

90 

45 

10 
15 
15 

8.5 
50 
120 
35 

l7.5 
7.5 
25 
15 
25 
20 

8 
25 
15 
35 

125 
60 

l80 
300 

60 
80 
20 
50 
35 

180 
140 
200 

120 
120 
400 

20 

75 

40 

32 
28 

2 

25 
15 
50 
20 

3 

45 
65 

15 
20 

180 

40 
25 
45 

60 
100 

30 
30 
35 

120 

30 
30 
17 
30 

30 
30 
30 
30 
30 

30 
25 
80 
30 

130 
60 
85 
30 
80 
15 

12 
3 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kuruş 
33.176 
33.176 

37.000 
3.400 
6.080 
2.555 

455 

49.490 

27.090 
27.090 

7.542 
7.542 

1.005 
1.867 50 

817 50 
2.499 

275 
774 
507 50 
131 25 
742 50 
762 50 
757 50 
468 75 
.330 

4.120 
981 25 
453 75 
21. 70 

108 75 
21 60 
77 40 

300 75 
55 20 

376 
52 20 

1.087 50 
1323 

63 
28 
40 

37 
42 

1.136 -21.037 

5.580 
5.580 
8.700 
8.700 
4.860 
4.860 
4.352 -
9.072 

13.424 

6.580 
6.580 

20 

50 

1.587 50 
157 50 

75 00 
680 00 
486 00 

2.986 00 

3.780 
4.875 

8.655 

3.795 
4.640 

747 

9.182 

400 
312 50 

1.134 

1.846 

2.295 
2.000 

-
50 

00 
00 

4.295 00 

430 50 
528 00 
474 25 

1.432 75 

2.784 00 
2.784 00 

270 00 
157 80 

2.873 
2640 
540 
456 
312 
217 50 
66 00 

7.532 

1.155 
587 

1.140 
375 
286 
609 
429 
202 
548 
147 

5.480 

4.512 
48 

4.560 

30 

50 

25 
50 

75 

00 

-
00 

% 7,5 teminatı 
Lira Kuru~ 

2488 20 
2488 20 

2775 00 
255 00 
456 00 
191 63 
34 12 

3711 

2031 
2031 

565 
565 

75 

75 
75 

65 
65 

75 37 
140 06 
61 31 

187 43 
20 62 
58 05 
38 06 

9 84 
55 69 
57 19 
56 81 
35 16 
24 75 

309 00 
73 59 

34 03 
1 63 
8 16 
1 62 
5 80 
5 62 
4 14 

28 20 
3 92 

81 56 
99 22 

4 73 
2 10 
3 00 

2 
3 

85 

1577 

418 
418 
652 
652 
364 
364 
326 
326 

1006 

79 
15 

20 

80 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 

80 

493 50 
493 50 
119 06 

11 81 
5 62 

51 00 
36 45 

233 94 

283 50 
365 63 

649 13 

284 63 
348 00 

56 02 -688 65 

30 00 
23 44 
85 05 

138 

172 
150 

49 

13 
00 

322 13 

32 29 
39 60 
35 57 

107 16 

208 80 
208 80 
20 25 
11 83 

215 47 
198 00 
40 50 
34 20 
23 40 
16 31 
4 95 

564 

86 
44 
85 
28 
21 
45 
32 
15 
41 
11 - 410 

338 
3 

342 

91 

62 
06 
50 
12 
45 
67 
19 
19 
10 
08 

98 

40 1 60 

00 

Münakasa 
Tarihi Saati 

2.8.937 Pazartesi 14 

2.8.937 pazartesi 14.30 

2.8.937 pazartesi 15 

2.8.937 pazartesi 16 

4.8.937 çar~amba 14.30 

4.8.937 çarşamba 14.30 

4.8.937 çarşamba 15 

4.8.937 çarşamba 16.30 

4.8.937 çarşamba 16 

6.8.937 cuma 14 

2.8.937 paazrtesi 15.30 

6.8.937 cuma IS 

6.8.937 cuma 15 

6.8.937 cuma 16.30 

6.8.937 cuma 16.3G 

6.8.937 cuma 16 .45 

6.8.937 cuma 14.30 

11. 8. 937 Çarşamba 14 

11.8.937 çarşamba 14.30 

9.8.937 pazartesi 14 



17. 7-1937 
Kok k&nlrtt 
kıriple kimirtl 

Mqe WSaıılr& 
Jlqe octanu 
Gürren ocl\199 
Çıra 

2.457 
290 

16.750 
ın.ooo 
135.000 

2.400 

toll 
ton 

• 
• 
• 

BaWn 600 teaelre 
Gazyaiı 31 teneke 
Kıf)ak otGIDObil yalı (mobilofal) Af. 15 ,, 

B. SO ,, .. 

P..tab1 
Taze tirim 
Tana,.. 
Tan erik .,_ 
Aıw.t 
Ayva 
Zerdali 
lef tali 
Çilek 
Vitne 
Xiru 
Kn\111 ...... 
lapanak 
Havuç 
Xerevis 
Yer ehma 
U1ına 
Patlıcan 
Domtes 
Semiz ota 
Pna 
Taze bü1a 

• 

Taze ı.m,. 
Taze yaprak 
Ta. •tan 
Taze 1n.-k 
Salmnma ,..,,.ır 
Bal kabağı 
Çalı fMalye 
Ane bdm maiyi 
Doahlr blıU 
Kamı bahar 
Pancar 
J)ol..etılr ..... 
Sim biber 
Marul 
Hfy8r 
Yetil salata 
Xnmaı turp 
Enalmr 
Maydanos 
Dere otu 
Nane 

Limon 

Bahir uskumru 
Balık kefal 
Balık torik 
Bahir mercan 
Balık kalkan 

• 

.. • 

21.500 
ıı.350 
:uoo 
3.900 
9.500 
s.725 
5.375 
4.000 
3.400 

600 
s.300 
3.450 

18.llO 
l9.2CJO 

l8.l50 
s.oıs 
5.650 
1.925 

10.550 
ıt.tOO 
22.100 

6.400 
1uao ... 
2.400 
1.090 
4JISO 

850 
970 

2.650 
:uoo 

12.700 
15.400 
4.750 
2.275 
7.100 

980 
ıo.soo 
14.0SO 
7.100 
1.soo 
6.IGG 

ıt.608 
5.400 
4.200 

e.200 

1.400 
200 

1.soo 
100 

1.200 

adet 
kı1o 

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

demet 

• 
• 

Adet 

kilo 
,. 
• 
• 
" 

6 
2.25 
2.25 
1 

450 -ı.ooe 1.00G 

5 
25 
25 
ıs 
25 
25 
10 
ıs 
15 ... 
20 
20 

7 
7 

10 
7 

21 
10 
7.S 
ıs 
ıs 

15 
7 

10 
30 
20 
10 
2.5 

30 
10 
20 
15 
10 
30 
10 
15 
20 
5 
5 
3 
2.5 

15 
2 
2 
3 
4 

60 
80 
20 
IO 

• 

-
JS.17' 

1.005 
U78 
l.037 

J92 

Ll04 

2.700 
117 
150 
soo 

3.267 

J.075 
2137 
950 
515 

2.375 
'31 
537 .. 
510 
240 
660 
690 

J.316 
1.344 -J4.65J 

J.885 
2U 

1.130 
1'2 
191 

2915 
S.315 

960 
.lll 
880 
720 
211 
405 
21 

2'1 
265 
7C50 

1.905 
1.540 
J.425 

227 
1.065 

196 
525 
702 
213 
45 

915 
391 
lOI 
121 

1.961 

27.496 
840 
160 -IO 
960 

2.340 

50 

80 

80 

50 

2S 
50 

25 

75 

.50 
25 

25 

50 

75 

1151 
478 -

1638 
75 

290 
227 
l4 -607 

282 

• 
ıı 
22 - 245 

IO 
212 

71 
43 

171 
69 
40 
45 
38 
18 
49 
51 
!NI 
ıoo 

1098 

141 
15 
84 
14 
59 

223 
241 
n 
il 
66 
54 
16 
30 

1 
21 
19 
57 

H2 
115 
106 

17 
79 
J4 
39 
52 
15 
3 

68 
29 
8 
9 

147 

2062 
63 
12 
22 
6 

72 

175 

U.937 puaıteal 14.SO 

20 
37 
25 

1 
81 
40 

83 

15 t.8.937 puarteai 

50 

1 

14 
25 
50 

09 

t.8.937 puartai 15.30 

62 
il 
25 
17 
13 
14 
31 ıs 
00 
25 
00 
50 
75 
70 
80 

83 

37 
88 
75 
44 
34 
88 
62 
bO 
47 
00 
00 
35 
38 
59 
83 11.8.937 çarpmba 15.30 
87 
00 
88 
50 
87 
06 
88 
70 
37 
69 
97 
38 
62 
40 
10 
45 
60 

24 
00 

1 
00 
50 
00 
00 

t.8.937 puartai 16 

50 

1 - Yakarıda adlan yanlı yiyecek ve yakacak iJatiyaç milrdarı eksiltme fUID&IDeSine göre komisyonuıman bağlı okullar namına 
parti, parti ap.ıı sarf" açık ebiltme suretiyle mllmlraqya konulmuf ve ilk teminat mikdarı yaıalarına JUllmaftır. 

2 - llahmmnen bedeli bet bin linıdan qağı olanlar açık ebiltme ıuretile ihale eclllecektir. 
3 - Ebiltme Ankaracla fsmetpmp im emtitillünde toplllDacak komisyon huzurunda belli gün ve uatlerde yapılacaktır. 
4 - Ebiltmeye girebileceklerin 937 yılı ticaret odaıı ve 2490 aaydı kanunun (2 ft 3) üncü maddelerine göre ellerinde bulunan 

belgelerle; ticarethane namma ite prec:eklerin i,bu kanunda yasılı prtlar içinde Noterlikten alma vekiletnamelenle komiqona • 
TUnnaJarı • 

5 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yasılı kanuna uygun olmak üze~e ~h sarf ~ktu~larına istenilen be~ 
ıeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak ıure tile zarfların üzerine telrbflerının banri lfe aıd olduğu ve kanuni 
ikametgihları yuılı ve sarflar mühürlü olarak belli gün ve uatlerden bir aaat evet makbuz moka:e komisyon Bafkanhfına ve
hlrnesı llzımdır. Belli gün ve samandan sonra verilecek veya ı&ıde riJecek teklif mektupları kabul . . z. Teminatların ebiltme •
atlerinden evel Ankara mektebler muhasebeciliği. vemeaine JllbnbDlf balunmuı v ekliltme flruımnelennı ciSrmek &zere mekteb!er mu· 
~becilijtinde komisyon kitibine müracaatları ılla olunm. (1967) 2-3243 

dm 
• 

vilayeti 
• " •• -!_..)_ 

daımı encomeUUKM21: 
1 - Ekııltmeye konan if Aydın memleket m.taneai ,_,on 

937 yıh büdceaine konan Wısiaata pre bir bım lnpattır. •itin 
ke, f bedeli (13000) liradır. 

2 - Bu ite aid prtname ve ewak fUDlardı~: 
A • Ebiltme prtnamai ve mukavele pro.JC8l, 
B • Fenni prtname • 
C • Bayındırlık ifleri genel prtnaıneu. 
D •Yapı ifleri prtnameai 
E • Ke,if evrakı ve .?rojeler 

lsttyenler bu evrakı Aydın nafıa midilrlilitinde 16rebilirler. 
c 3 -:- Ebı tme 5.8.937 perfembe günl uat on bette vill,et en
Ülnenınde yapılacaktır. 

4 - Ek altme kapalı zarf usulıyle yapıl.aca~tır. . 
5 - Ekııltmeye girebilmek için isteklı!erın. (975) lır~ muvak-

kat t t vermesi bundan b ıka ap ıdakı vesıkaları baız olması 
lizlllldır. -

A • Vekilctten alınan muteahhitlik v~ı 
B • Tacaret ocluına kayıtlı o duguna dair vesika 

6 - Teklif mektuplan tıçüacii maddede yuılı saatten bir saat 
evetine kadar endbnende toplanna komisyona .göadenleeek mak
buz lllQhbilinde ftrilecelrtir. Poeta ile göncleril~k mektapllırm 
nıha et isiiDcii maddede yasılı saate kadar gelmif ve dlf sarfm 
muhür mumu ıle iyice kapatılmıf bulunması luımdır, Postada o-
.!!c ~cıkmeler kabul edılmez. 2-343l 

Harita Direktörlüğünden 
1 - lartnaıneleri ayn. ayn yapılmıf apgıda cinı ve mikdar

larıyle muhlllllımen. bedel ebiltme gün ve aaatları yazılı Harta kıta 
erlerde ha vanatı ıçin (4) kalem yıyecek açık ebiltme ile utm 
alııacaktır. 

2 - Şeraıti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gıreceklerin 
de muvalbt tem'n t malrbmlarile yazılı gun ve saatlerde Cebeci
de H rta tenel Direlrt6rlilt satm alma komisyonuna gelmeleri. 
Mu mmen. B. Mıkdarı Cinli Muvakkat. T. ihale T. cüntl uad 

Lıra. K. kilo Lira. K. 
1200 00 1200 ude yagı 90 00 29-7-937 pef1Clllbe ıo 
3 00 80 ton arpa 240 00 1 

00 30 .. ...-0 39 31 29-7-937 " 14 
1 00 40 " ot 105 00 

(2031) 2--3319 

Ankara Valiliğinden 
Ketif bedeli (13.300) lir.ılan ibaret ..,.,.. .... lolıalltw 

İllflld " tadiJAt iti kapalı sarf uıuliyle ebi1tmeJe ........_.. • 
BlıaiJme 2.l.ts7 ~i ~ü aaat 15.5 da Aüara vı'lt,ed .... 

imi eac..,. aiade yapılacaktır. istekliler teklif melrtublanm bir 
ticaret odlU fteibu ve (IOZG) ~irahk mnübt teminatlan mfla 
ftktletinden aldıklan 937 seaeııne ald dteahhidlik ehliyet ftSi. 
blariyle birlikte a,ai gUılde uat 14.5 da enciimeD riyasetine ver
meleri. htekliler kqlf evrakiyle Prtnamesini aafla mlidtlrltlltln-
de psclea ~ler. (2122) z-3423 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Ebiltmeye konulaa if: Etlikte tevlian yapılacak ıu tesisa

tı kefif bedeli (l!U20) Ura (~7.) kuruftur. 
2 - Ebiltme 3.8.937 tarihınde lalı günü uat 15 de nafia ve

kaletinde ıular umum mUclürlüğü su ekıiltme komiıyonu oduındlı 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler; eksiltme prtnaıneai, müavele projesi, bayın
dırlık itleri genel ~i, fe?n~ tartname ve ,projeyi (1) Jin 
mukabilinde •lar --.•Udü~l~ğünden alabilirler. 

4 - Elıailtmqe prebılmek ıçı!l isteklilerin (1494) Ura (4) ku
ruflulı nmvalıbt teminat vermesı ve ticaret edaa!Nl kayıdlı ı.
hmduğtma dair vesika ile asgari 05) bin liralık nafia ıu itlerini 
teahhUd edip bitirdifine ve bu kabil su iflerini bqarmakta fenni 
kabiliyeti olduğuna dair nafia vekiletinden alınmıf müteahhidlik 
.eaib11 ibru etmesi. 

isteklilerin teklif melrtublarını ikinci maddede yanlı mtten 
bir saat evetine kadar ıular umum llliidürlüğiiae makhua mukabi· 
!inde vermeleri lbımdır. Postada olan cedlmleler kabul edilmu. 

(1975) 2-3397 

Nafia V ı-kaletinden: 
2920 lira mubalmnen bedelli 7.3GO adet lıolllple telcraf finca

aDllD 1. eyHiL 937 çar~ günü aat 15.30 da Aatarada velı:IJcot -•sane eksiltme koaıiıyonunda kapalı sarf malii ile ebiltmeai 
yapılacaktır. 

Eksiltme prtnanıeaı P~ olarak Aabnda vüllet ..ı.. 
me müdüdiiğünden alınabılır. 

Muvakkat teminat 219 liradır. 
lıteldilcrin teklif melrtublarnu 2- saydı )••anıla palı ft

uikle birlikte 1. eylül. 937 ça ......... ı&n& sat 14.JO a bdu ftü-
let malzeme müdiirlüfüne vermeleri lizımdır. (1994) 2-3367 

1 
Milli MiiUfu Vekiled Saımalma 

e.U yonu hinlan -------------- ~------------' 
Askeri mektehlere talebe alınıyor 

1 - 937 - 931 den ,W için Kuleli, Maltepe, Buna, liseleriyle 
Koaya ft Baaiuuıa ..mi orta okullarmın blttbı sınıflarına Kmk
~ekl amt Uııılam lıılriMi (9.) ımıfma. Aabra ve Konya ge
dılrli Bam. llaırıaa. .. kteblerinin hasırı- ve orta kııım arı
nm ilk muOarma talebe •lauıcalrtır. 

2 - Kaydı bbal prtları aeçen ıenenia ayni olup bütün asker
lik ...Werinde ve ubrf mekteb1crde vardır. 

3 - Kaydı bbal .mlddeti bütfhı mekteblerde 1 temmuzda ba, • 
m ft 10 al•toata biter. Yalnız Ankara gedikli mektebinin ka)• ı 
blııal dddetf 30 eyllle kadar devam eder. 

4 - Aüed mekteblere lirmek iıtiyenler Aalrarada bulunanlar 
c.t.ddelı:i pdWi erbllt banrlama melrtebiae ft askeri melrteble
rla ~ yerlerde oturanlar dolraca melrtebJere ve başka 
,erlerde otanıalar.. balundakları mahalU. askerlik ,ubelerine 
miimcaat etmelidirler. 

5 :- K-.ı tmtJarmı tqıyaa istekliler evrakını tamamlattırıp 
Mbrlik fube!eri 9Wtaliyle ve aobanm bir halde girmek istedi-
11 -lrtıebe gond~ ve mekteb tarafından seçme imtihanı içın 
~ hi~ Mr IMekli t.epude yere mektebe gitmemelidir. 

1 - letmc ldfhen• lçla ptrılan latelcWerin mektebe kadar 
....... ft ba lmtibam lra•ı...-nayınca geri dinmek için yapacaktan 
~ '-""tD bndilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihunnda lra.zananlar kadronun miiuadeaı niıbe. 
d8de mekteblere nmmec1 olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
1IYl'lll olarak bd lrabulleri yapılmıyanlar biç bir hak iddia ede
mnler. 

1 - ipka veya ikmal vasiyetinde kalan okurlara bir ıene tahsil 
~ olanlar ft mektebe girmek ipa nüfuı kiğıdında yatını ta .. 
... ettirenler aakert melıteblere alnwnaslar. 

t - Gedi~Ji erbat buırlıum melrteblerine iç " be, ıınıfh köy 
Ok mektebJen mennlan aJmır ft Y, paklanndan iki sene tahsjl 
fasıl .. olanlar mekteblere kabul edilir. (llU) 2-3042 

BllJT 
1 - Ym JCtmİf dirt bin altı y6s aebea lekia lira dört kurut 

lıqif bedeW Balı:itehirde yaptırılacak yol infaatı kapalı zarfla ek
lihmeye bnulmaftur. 

2- Bbiltmesi 19 temama 937,puartesi pnü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminatı 9914 lira 40 kuruftar. 
4 - Şartnamesi 874 kurufl M. M. V. aatın alma KO. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıh kanu-

nun 2 ve 3 Uacü maddelerinde yazıh belgelerle idari flll'tn&mede 
yuılı vesikalar ile birlikte teklif mektublarmı iba1e -tından be· 
bemebal bir saat evet M. M. V. satın alma' KO. na vermeleri. 

( 1868) 2-3067 
BlLIT 

BLBKTRllt iŞi: Harb oklulu arkaamdaki binaya yer altı 
kablosiy~e cereyan veri~i iti kapalı zarfl~ eksiltmeye kormıut
tar. Kqif tutarı: 8401 lira 90 kuruftur. Kepf ve prtnamesi para
liyle iDfaat fubnİDden verilecektir. iHALESi: 4.VIIl.937 çar
.-. giiAil uat on birdedir. tLK teminatı: (630) lira 15 kuru.
tur. Ebiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cU maddelerinde isteıma beltekrle birliktıe teminat ve tcktU
Jerini havi zarflar ihale uatinden en geç bir uat evetine kadar M. 
M. V. utm ıllna hlml1cmuna veniDler. (2ll9) 2--3417 

B1L1T 
Y A P 1 : Aakanlda kıfla yapı11 kapak zarfla eksiltmeye kon

muftar. Xqif tutan: (690.507) lira 76 lrUl'llftUr. Xqü. proje ve 
.. rtaame1cri J4 lira 53 kul'Uf mukabilinde İnfUt fQbeainden veri· 
lecelrtir. iHALESi: 6. Vlll.937 cuma iUaü .. t on birde yapıla· 
c:alrtır. iLK taniaatı: (31.370) lira 31 kunaftur. Elıailtmeye ri· 
receklerden ilgili bulunanlar 2490 uydı baunun 2, 3 cii maddele· 
rinde ntenen belgelerle birlilrte teminat ve tekliflerini havi zarf
lar ihale uatmdan en ~ bir sat ewline kadar il. il. V. utın 
alma lromisyonıaaa veniaJer. (%118) 2-3416 

A keri f abrlkalar umuM dürlijü aboalma ı 
Kemi onu hialan ..____________ -----------~ 

2.000 kilo lwt'fllll iiatiibeç 
500 • Sülyen 

2.000 • Bir lraynamıt besir 
1.000 " Çiğ bezir 

200 .. Sılratif vernik 
Tahmin edilen bedeli 2600 lira olan yukarıda mikdarı ve cinli 

~ılı malzeme askeri fabrikalar umum miidürlügü utın alma ko· 
mıayonuaca 4.8.937 çarpmba gilnil aaat 14 te açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname pmrasıa olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin IDU't'akakt teminat olan 195 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2, ft 3 üncü maddelerindeki 'vnaikle mezkilır gün ve saatte komie-
yona müracaatları. (2074) 2-3372 

35 KALEM ÇELiK 
Tahmin edilen bedeli 24.865 lira olan 35 kalem çelik askeri fab

ribllr amam ariiclirllitl •tın alma lromııyonunca l eylül 937 çar
...... c&ntl saat 15 de kapalı adla ihale edilecektir. Şartname 
,._ olarak kıomiayoadaa verilir. Taliblerıa muvakkat temınat 
olarak JIM lira 18 lnmlfa bni teklif mektublarını mezkur gunde 
1at 14 e kadar kmail~ vermeleri we kendilerinin de 2490 sayılı 
~un 2. ve 3. maddelerindeki veuilr•e meztilı gün ve saatte ko-
mıayona mlracaatlarr. 2-3299 

20 TON OSTUPO 
TalmUa edilea bedeli 8.000 lira ohm yukarıda milrdarı ve cınai 

yasılı 'Nbeme ukerl fabrikalar amam müdOrllğil satın alma ko
.. ,..~nca 1:1-931 ~tesi &üaü mt 15.30 da kapalı zarf ıle i· 
~ale ~dılecektır. Şartmme paruu olarak lromilyondan verilir. Ta
hbJenn muvakkat teminat olan 600 lirayı havı teklif mektublarını 
mezkur günde saat 14.30 za kadar komiıyona vermeleri ve kendı e· 
rınin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ves ıkle 
mezkur gün ve saatte komisyona muracaat arı. 2-329 

6.000 KİLO TUTKAL 
Tahmin edilen bedeli 2.100 hra ol n yukarıda mikdarı ve c si 

yanlı malzeme askeri fabrıkalar umum mud rlü il satın alma ko
misy~nuaca .2.8.937 pa rtcıi giınU saat 14 te açık eksiltme i e ha· 
le edılecelrtır. Şartname para11z olarak kolmı ondan verılir. Ta
bblerın muvakkat teminat olan 157 hra 50 kuru' ve 2490 numaralı 
k~nunan 2. ve 3. maddelerindeki vesaık eme kur gun ve saatte ko-
mıayona muracaatları. (1980) 2-3296 

30 TON AD! TUTYA 
Tahmin edılen bedeli 6 900 lıra olın y karıda mikdarı ve emil 

y~zılı malzeme aılrerf fabnlralar umum müdürlüğü utan alma ko
mıı~nunca .1.9.937 Ç81lamba ~nü saat 15.30 da kapalı zarf ile ıha-
1! ed~lecektır. Şartname paruıs olar lr le milyondan verilir. Ta
hblerın muvakkat temin t olan 517 1 ra 50 kuruıu havi teklif melr• 
tublarmr mezlriir gun c saat 14.30 sa kadar komiıyona •ermeler• 
ve kend )erinin de 2490 uyılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vC: 
uılı:Je meakir gun ve saatte komısyona m acaatları. (1959) 

2-329 

Bolu Nafia Müdürlüğünden : 
Bolu -! ... ihtiyacı ıçia çelik caminden 1000 kuma ıooo Jru· 

nk • ~ldç 40 varyoz aatın alınmak tistte 1803 lıra 50 1nmıt mu
....._a bed_el ile. 20.7.937 tarıhinın 11 ı giinii mt 15 de Bola dai· 
mi encBaaenıade ihalesi yapılmak ibere 20 atin mlddetle ~ık ek· 
ailtmeye bmaJmattu. 

llıavakbt tcmiaab 135 lira 26 kUfUftaı 
.. ~ ı~k iatiyenler Bo a, Ankara, lataabul nafıa 

mudurlukler ne mürac t e\ emeleri ıl n .o nur. (3'l17) 2 12 
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Yozgat İskin Direktörlüğünden: 

Gediz belediye reisliğinden: 
Q6rillen lilzum ii%erine ikinci defa nafla veklletinin tasdikin

._ pgea kuabamuda teaia edilecek 18421 lira 10 kurut ketifli 
elektrik iti 11 apstoe 937 günü IMt 15 de Gediz belediye encüme
ninde illaleal J&Pllmü U.ere 45 gün kapalı zarf uauliyle eksiltme-
ye konalmaftur. 

Proje w ~ ye aireaini almak isteyenlerin 60 kuruttuk 
pal ile 150 kurut ..... ımeleri illıı olunur. (1925) 2-3173 

Ankara 
Ankara. lıtanbul yolunun SS+OG-45+00 kilometreleri arum

da 520 metre miklb kum ibaratı iti açık eksiltmeye konalmuftur. 
Ebiltme 19.7.937 p1zarteal gbG aat on bet buçukta villyet 

blnnı dahilinde toplam daimi enctlmea odamda yapılacaktır. 
Kqif bedeli 1362 lıra 40 kurut ve muvakkat teminit 102 lira Z0 

kuruttur. lateklilerin ticaret odası veıiblı. teminat mektub veya 
makbmlariyle bu ite afd olmak üzere nafia müdürliPnden alacak
ı.rı ehliyet ftlikalariyle birlikte yukarıda yazılı gUn ye uatte wl•• dyuetine müacaatlan. (1889) 2-3105 

Zonguldak valiliğinden: 
Zongalclak Devrtt JOlunun 6 + 516 - 47 + 025 kilometreleri 

aıaunda yapılacak yirmi iki bin altı ,U. ,etmlt Gç lira clokan altı 
kurut ketif bedelli to• elUlı tamiratı iti kapalı nrf muliyle ek. 
liltmeye konulmuştUr. 

Ebiltmeai 19-~s-937 puarteıi gUni aaat on bette ZonguL 
dak Yillyet daimi edda.lenlnde yapılacaktır. Ekailtme prtnameai 
ve buna mlteferrl dl~evrak yiiz on dört kurut mukabilinde Zon.. 
ga1dak ...ı1,a mtkltltl den alınacaktır. 

Jlwwôkat temlmt yedi yiis lira elli bet lmruttur. Ekliltme-
Jti &lftDelı: l.tlyenlerin reni guetenin 3297 uydı allhamda çıba 
tatlımtnameye tnfifci.Jı nafta vekltetmclen alumut mtlteahbitlik eb
'11yet yeılbliyle ticaret odaımdan 937 yılında alnumı veaib •• mu. 
nkbt teminatları ile birlikte teklif mektublannm yakanda yuıb 
ıtınde ihale aatindelf bir .. t evveline bdar Yillyet daimi enc8me.. 
ni reialiğine verme'eri Oln olunur. (1874) Z..-e4 

.. ~~----
KKLYINATOR lld tlefa .... • ltlııllll 

Etlikte Satılık Ev 
Etlik'te kuyu yu11ında bir 

kattan ibaret müıtakil eY acele 
•tıbktır. Hergiin göriilebilir. 

Puarhk için ikinci noterde 
ömer Tanık'a müracaat. 

2-3432 

ZAYi 
Ankara belediye.inden 30.S. 

933 tarihinde aldıiım lnpat it
bqw ehliyet ftlikamı kaybet
tim. Yenlıini alacatımdan eski
sinin hükmü yoktur. 
Bunab Ali oğlu Haun Parlar 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAll 

Doğum ve kadm hasta
lıkları mitebauısr. Posta
hane caddeai - B. Yuauf 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/Z tan itibaren has
talarına bakar. 

Telefon: 1816 
2-3429 

İmtiyaz uhibi " Bqma· 
barrlri Falih Rıfkı ATAY 

Bapuharrir Muavinl N .. 
IUhi BAYDAR 

Umumi oetriyatı idare 
eden Yan itleri lltidiiri 
lltimtu Faik FBNIK. 
Ulaa~aılllni: ANKARA 

............................ ,.,, ................... 
VEHBi KOÇ TİCARET EVİ 

TELEFON: 3450 

• 

1 
Kiralık Daire 
4 oda 1 bol bUtUn konf8ri1 

hab bahçeli bir daire kiralık
tır. Demirtepe kuabma mün-
caat. 2-3421 

ANKARA IKINCt İCRA ME
MURLUCUNDAN: 

Bir borcun ödenmesi için 
mülkiyeti haciz edilen Anka
nnm Gök~ mahalleainde Sa
nayi caddesinde kereateci Ab
tullaba aid dükkinların bir ıe
nelik icarı 937 temmuzun 24 ün
cü cumartesi günü Ankara i
kinci len daireainde uat 10 
dan 12 ye kadar açık arttırma
ya çıkarılacaktır. istekli olan
larm % 7.50 niıbetinde pey ak
çaiyle birlikte muayyen gün
de icra dairesine müracaat ede
rek olbabtaki prtnameyi tetkik 
edebilecekleri itan olunur. 

2--3430 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 777 No. otomobil ptıka11-
nı kaybettim. Yeniıini alaca
ğımdan eekiıinin hükmü yok-
tur. 

Hakkı 
2-3422 

Kiralık oda 
Mobilya ve banyoau vardır. 

Çiftlik maiazası yanında ma
car lokantası uhibi Bayan Hea'e 
müracaa~ 2-3408 

Muhasip aranıyor 
Mubaaebe itlerinden anlar 

bir memura ihtiyaç var. Almanca 
bilenler tercih edilir. 

Halil Naci Mıhcıoğlu Ana
fartalar caddesi No. 111 müra-
caat 2-3401 

Ucuz Yeni 
BUZ DOLABLARI 

SATILIK 
Hacı Bayram Tekmen aokak 

No: 11 2-3268 

Yozgat merkezine 101 numaralı tehir tipi p11nma psre 
cak 53 lrtrgir ve Sorgun lruamda 103 numaralı tipe can 
cak 36 ye 106 tipe göre yapılacak 6Z clft .. 2890 ayılı 
ebiltme kanununa tevfikan 1.7.1937 ıtlnlnden itibaren• 
milddetle qaiıdaki prtlar daireainde ye 20.7.1937 lalı ıW 
16 da ihale edilmek bere ebiltmeye konulmuttur. 

1 - Bu infaat için 1Unmu olan kereate ile tat tulla ve 
cUmle malzemeai ve itçilikleri mtlteabbide aid olacak n 
tealimi ıuretiyle ihale edilecektir. 

2 - ltbu infaat ihale ıünil kapalı zarfla loptan mil 
bale edileceil gibi perakende ıuretiyle ft aleni eblltme 
her köy ayrı ayrı ihale edilecektir. 

3 - Talipler kefifnamede yanlı mikdar iiaerinclen 
muvakkat teminat verecektir. 

4 - Talipler tanf mdan ehliyeti fenaiye veaiba yeya 
f8atı yapabileceğine dair keza nafıa direktarltillnden 
vesika ve lair verakını teklif mektubu ve teminatiyle bir · 
misyona tevdle mecburdur. 

S - Yapılacak evlerin tarzı in ... ına ai6 fenni ye bulall 
melerl kqifnameyi pllnları gtirmek iltiyenlerin bulwulukl 
haller iıkin direktörlüklerine ve eblltmeye iftirlk edt=celll! 
de mukarrer gün ve ıaatte Yozpd iıkln direktarlqBnde 
tekkil eksiltme komiıyonuna müracaatları ilin olunur. 

(3919) 2-3211 

Kastamonu Daimi Encümeninden : 
1 - Ekıiltmeye konulan it: Daday ve Araç malan 

lerinde yapılacak ilk mekteblere aittir. Her mektebin kellf 
29620 lira 25 kuruftur. 

2 - Bu ite aid evrak ve tlftname tunlardrı: 
A) Ebiltme prtnameai, bmuli prtname 
B) Ketifname ve rayiç cetveli. 
lıtekliler bu evrakı Daimi encilmende görebilirler. 
3 - Eksiltme müddeti her iki mekteb için ayrı ayn o 

rı ayn prtnamelerle 6.7.1937 tarihinden itibaren 27.7.937 lalı 
11at ona kadardır. İhale uatinin geldiiiftde hüldlmet lrıoaıall' 
daimt encümende kapalı zarf uaaliyle ihale edilecektir. 

4 - htekliler her mekteb i~in 2222 lira muvakkat temiılld.l 
recektir. Muvakkat teminat olarak 2490 numaralı artırma we 
ıiltme ve ihale kanununun on altmcı maddeainde tldad ol 
veçbile nakid, iıtikrazı dahili ve Ergani demiryolları iltikrul 
Yilleri de kabu: edilir. 

5 - Her mekteb için yirmiter bin liralık mal..,.. halk 
fından teberru edilini• ye 3500 liralık malzeme de atın 
olduğundan iltekliler cemın her mekteb için yirmi tiçer bin 
yüz liralık malıemeyi aynen kabul edecektir • 

6 - Artırma ve ebiltme ve ihale kanununun 32, 33 ye 34 
maddeleri mucibince tanzim edilmit obmlr llzım pim 
mektuplan ihale saatinden bir uat evetine kadar Vill,et 
mına verilebilir. 

7 - Daha dyade tafıiııt almak ve prtname n evrakı 
g8rmek iıteyenlerin daimi encfimene ve llaarif aldtlri,.U. 
racaat etmeleri ilin olunur. (2022) z _ 

EN GÜZEL 

YENi 
BUGON BU GECE 

Yu mevsimi ıııOmubetiyle 
lnblde proınm 

PALYAÇO 
Sqlıw:ileri linriade eo.t tatlı iatibalar 

''· 
H Al 

BaftU •111 bdar ı.e,eca ... J..
aelea/a 6ınba ........,. 

aerfllnftlilml 

ESRARENGiZ DA 
bıraha ba lilm eılem:eli oldu.fa bar IS Kmm 'l'eJaaill Bil*• 
bqecuı, lllr ıp ve ilıtirH lilmidir Kea Maynul w beyaz atı Tanaa 

ŞEHiR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

Tllr.tçe söslli tarihi ba,ü pbe.ter 

SALİB MUHAREBELERi EHLi 


