
1 HER YERDE PER.SEMBE 
5 1 

("V) 
KURUŞ Temmuz 

(\ı ı.\t'~L Q::;;·.- '\ 1937 18 inci Yd 

No. 5720 Tel: Başmuharrir 1063 
Yazı İşleri Miid. 1062 ANDIMIZDIR 

'°' ·~ .ı . • " 

----------~~· 
k~4P ~~;~\~~!!!!!!!!~~~========~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~~~==~!!!!!!!~!!!!!!!!!!1 

~ıv~~shane madenleriride Madenhav- TÜRK - ·JRAN DOSTLUGU 
u zasındaku- Yakın şarkta sulhün 
ıııusaff a bakır :~tes:~ ·esash bir amilidir 
8:k~ağa başladı tabirbakış 
Etı Bank Ça tesisatı ik.. L -~~ .---

ıtlal edilen Kıvarshane 
bakır madenlerinden iki 
gürıdenberi musaffa ba
t<ır akmaya başlamıştır. 

İran hariciye nazın ile Doktor 
Aras arasındaki samimi nutuklar 

Gulenıan nıadeninde 
hava hattı 

Er B nk b 1
1 

a tarafrndan işletilınek-
te . u un~n Gulernan krom ınaden
~~rı naklıyatında istimal edifıne~ 
uzere ınaden rn k'• ·ı E ani .... d ' ev ıı ı e rg ,. 
ınen ıf er İstasyonu arasında ku-
rulan ~8 kiloınetrelik hava hattı 
15 hazıra·ndan itibaren tanıe.Jlllan• 
mıştır. T ecrüheleri yapılan bu ha
va. hattı ile günde dörtyüz ton krom 
cevheri nakledilmeye başlanmış
tır. 

Gündelik 

Orman 
kanununun 
tatb.kleri 

Yeni orman kanunu [1] geçen . 
aym başında yürürlüğe girmiş bu
lunu:; oı·. 

Ormanların herhangi bir mem
leket ziraatinde, sıhatinde, eko
nomyasında ve hatta müdaf aaam
da ne büyük hizmetler gördüğünü 
izah edecek değiliz. Ulus'un bu 
husustaki devamlı neşriyatını, o
kurları çok iyi bilirler. Fakat, bir 
defa daha tekrar edelim ki Türki
ye için, ~rma·ı:ıiarı, gözbebeği gibi 
üzerine tıtre~l!ecek.' korunu~ ~~ 
l . t' ı'Iınesi ıçın mılletçe elbırlıgı 
ış ır A o d 

edilecek hayatı ?•r mevzu ur. 
Esasen yenı orman kanunu 
. . . ihzarına ve Kamutayın 

pro~eshnhlcr daki müzakerelerine 
Ph~ok1.e al n bulunan zihniyet de 

a ım o nıuş ı· · 
d . b k ına ve ge ıştınne anna u oru 
d .. .. . . 'f desi olmuştur: 
uşuncesının ı a ı· · .. 1 

ge ışı guze 
- Ormanlarımızı 

tahrib ettiremeyı'z. k ca rasyo
- Ormanlarımızı an. 

nel bir tarzda icletebilirız. k 
Z. -s n en-
ıraat vekaleti kanunu . . 

disrne tevdi etti wİ bu büyük J~I ha: 
şarmak için . gb d n tedbırlerı 

.1 ıca e e b" 1 e 
sı.rası .e almaktadır. Bu ted ır ~r 
hır mısal olmak .. zı"kredelıın . uzere _1 • 
kı orman koru k'IAtına uaır 

1 315 nıa teş ı a l .. 
o an 7 nuına l k unun lU-
• "mler' d . ra ı an Al ·u J aıresind z· t veka e-. b wl e ıraa 
tıne ag ı olal'ak t k'l dilen or· 
111an genel ko eş ı e . . e 

1 t ınutanlıgw ı vazıfesın bat amış ır. 
Ormanları- . I t 
· · ··.ızın rasyonel ış e • esı ve ımar1 hak .. 

~ukünıler, hu hu ~ındaki ka~uııı 
·ııe uygun bir l Yuk işin mahıyl 

tı rette yerine ar~~a ve devam 1 

&tl V ekalctin 0~etırılınektedir. .,e meralar hunkk, körnür, keres-
te "d a d ·ıA et 

111an mu ürlUkı . rn a vı ay 
or 

11 
gazetelerin erıne yaptığın-

d~JllJer de bı.ı tedb~ahsettikleri ta· 
JJJI odun, kötn\.ir ktlerdendir. 

•b' bir taraftan' e!este ve mera 
S:1 'ç ınetaı olrna~e5~ın ve zirai ih· 
tıYa 00ğruya köl"l'~ltıb~rile doğru· 
da11 ftan .._ ·· \l er, ..... · · d' tara •a.aUstehı· ~ızı ve 1· 
ğe~a .,e şehirlileli-.. 1~ olarak ka· 
~ . l qll~ı l sll bll eınır er, hekı ~ akalandı-

raıt enıle ... 
(Sonu 4. üncii n unıumı 

____- sayfada) 
__.-.

1 
J ?/1116 numaralı ka 

[1 l'ıu11 

Tun celin de 

BUGÜNKU 
HAVA 
GÖSTER/Si 

Türkku§u, sayın Ankara 
halkını, bugün Gazi Terbiye 
Enstitüsü ile Askeri fabrikalar 
arasında saat 8.5 da başlıya
cak olan hava gösterüerine da
vet etmektedir. 

T aşhandan saat 8 den iti· 
baren otobüs vardır. 

l 
1 

Tahran, 30 (A.A.) - Türkiye Büyük elçiliği, 
dün türk heyeti ıerefine bir öğle yemeği ve sonra 
bir suvare vermiştir. Nazırların ekserisi, birçok 
mebuslar ve kordiplomatik bu suvarede hazır 
bulunmuşlardır. 

Bu akşam Büyük Britanya elçiliği Doktor 
Rüştü Aras şerefine bir akşam yemeği verecektir. 

Iran Hariciye Nazırının nutku 
Tahran, 30 (A.A.) - Pazartesi günü Türkiye 

Dış işler bakam Dr. Tevfik Rüştü Aras ıerefine 
verilen ziyafet münasebetile lran Hariciye nazı· 
rı B. Samiy, aşağıdaki nutku söylemiştir: 

- Ekselans, 
Asla söz almak niyetinde değildim. Bmıunla 

beraber içinde bulunduğumuz havanın samimi
yeti bende öyle bir sevinç hasıl ebniştir ki bu his-

si ifade etmemek benim içrn müm-
kün değildir. Bunun için size şu 
bir kaç kelimeyi arz ve tevcih 
ediyorum. Bu his, İran payitahtı
nın bir kere daha sizi kabul etmek 
bahtiyarlığına şahid olmasından 
doğuyor. Sizin ziyaretiniz, fevka
lade mühim bir hadisedir. Bu ziya
ret, iki memleket arasında mevcud 
olan ve sahası hergün biraz daha 
genişlemekten hali kalmayan sa
mimi ve itimada müstenid mesatJ 
birliğinin bir delilidir. 

Bu ziyaret, kardeş olan milletleri. 
mizin aralarında mevcud olan dostluğu 
kuvvetlendirmeği ne derecede arzu eL 
mekte olduklarım gösterir. Nihayet bu 
ziyaret, bu dostluğun i.::.rsinine me~ Elaziz, 30 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Şimdi dağınık bir halde ka· 
çan sergerdeler, izlerini kaybetmeğe ça

lışmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı Ku

tuderesine, bir kısmı da sarb İksar kö

yüne sığınmışlardır. Asayişi temin için 
hareket eden müfrezelerimizin faaliyeti 
devaın etmekte ve evvelce sergerdelerin 
iğfallerine kapılanlar kuvvetlerimize iJ. 
tica eylemektedirler. 

Türkkuşunda kllçük planörlerle tecrübeler yapılryor. 

e etlerimızin ne uerecc ı.;hem 
femıekte olduklarının bir delili<lır: Bon 
dan başka İran ile Tiirkiye ara• nda 
git gide sıklaşmakta olan iş birliği, ya. 
km şarkta sulhun esaslı bir amilidir. 
ve hatta barışın tecezzi k<.bul etmez 

olduğu prensibi hesaba katılacak olur
sa bu teşriki mesai, cihan sulhunun de 

ehemiyeti hiç de az olmıyan, limillerin.. 

lnönii hava luwmpı 5 temmuzda açılacakbr. Bu sene kampta 150 genç uçmayı 

öğrenecektir. Türkku§una giren gençler bundan sonra askerlik stajlanm hava 
kamplarında yapacaklardır. Uçmak ve askerlik bundan sonra bir vazife halinde 
birleşmektedir. Bugün be~inci sayıfamızda lnönü kampına dair güzel bir y~ 
bulacaksınız. (Sonu 4. üncü sayfaaa) 

B. K. Şotan senatodan 
dün itimad reyi aldı 

I ki meclis mali geniş salahiyetler 
hakkındaki projeyi kabul elt~lf!r 
. Paris, 30 (A.A.) - Parlamento dün akşam saat 21 de, huküme

lt!1 ~a.~i vaziyeti düzeltmek üzere istediği gen~ş salahiyetl~r pro1esı· 
nı g~~Ş~ek Üzere toplanmıştır. Parlamento f~nans . k~::u~ısyonu ra
portoru B. Ja.ınnıi ş . d k . hüküınetm proJesını neden ka· 
bul ettiğini anlabn mıh , domısyonun htelif hatibler söz almışlardır. 

ış, un an sonra mu 
G".. -----------onışrneler "ok .. "l ..... 1 ·-

muş hatibi h .. k,." guru tu u o • 
' er u um f 1 k. /stanbuldaki tediği tedb· l . e ın ama ıs-

ba.ıkan B Hır erı t.~nkid etmişler, 
-s • eryo uç d f l . 

tatil mecburiyet' d e a ce seyı 
hayet bütün ın e kalmış ve ni-

.. .. l dgece devarn ebniş olan 
goruşme er en aonı-a 
to kanun pro ·es. . Parlamen-
4.30 da 228 rey; ~~ s~bah saat 
kabul ebniştir. 1 80 reyle 

Senatoda 
Paris, 30 (A.A.) - Senaf b 

saat 9 da toplanııuş ve B Bo u sabah 
• 0 nne ınal" kalkınmayı temin için hüki•- . 1 

• 
04uıetın ver. 

diğı ve parlamentonun ka:buı . _. 
ettıg1 pro

jeyi vererek bunun derhal gör" .. 
. . . B . uşulınc-

sini ıstemı~tlr. u pro1e saat 9 b 
k . uçuk-

ta topijlnan senato omısyonun 
a vent

ıniştir. 

Finans ~misyonu.nan toplantısı 
Senato fınans komısyonunun to 

1 f 1 .. .. pan_ 
1 iki saatten az a surmuş, nıaı~ 

tıs . . l va-
ziyetteki vehametı gızlernerniş olan B. 

ne'nin beyanatı azalar üzerind d 
B~ e ~ 

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

1 :t~ul~~~'!.ı!~;~ .B~~~ 
ld 10 tifo vakası kaydedildı. Dı 

lstanbu a b .. tifoya karşı 
ğer taraftan gene ugun, 
12 bin kişi aşılandı. 

. bakanlığı hıfzıssıhha umum 
Srhıye k lık laboratu-

"d" ru·· Asıın Arada ba an .. mu u . .. f ttişı qeh· "d" .. ve üç sıhıye mu e -s 
var mu ur~ bugün sıhiye müdür
rimize geldiler v~ tı a tılar. Ya· 
1 .. ~ .. nde ihzari hır top lan y p ' 
ugu k B Refik Saydamın 

nn Sıhiye Ba aru • 

( Sonu 4. üncü sayfada) 
o - ,.. 

- _...a '"'' o a -a:J4llPll#U0 K~ ~ -

varın 

12 
sayfa 

..._....._ .... F 

İstanbul polis mektebinde J 
l 

iç işler bakam ve Parti genel sekreteri B. Şü1crü Kayanrn fstanbulda polis 
mektebinde yeni çıkan polislerimize törenle diploma dağıttığını yazmıştık. Yu· 
karıdaki resimde iç işler bakanımızı kıyafetini tebdil etmiş bir poUsle k<.mu. 

şuıken, aşağıda da polis mektebinin yeni sene mezunlarrnı görüyorsunuz. 



ULUS 

l ıRAK·- TÜRKIY E DOST i.uGul yer ürünleri 
Bir Irak gazetesinin Kongresi 

Türkiye hakkındaki ÇT~~!v~!!~!~!d~. 
çok güzel yazıları 

Bağdadda çıkan ''el • Alem'' el - Arabi,, ıazeesi Dı§ itler baka
nımızla Ekonomi bakanmıızın Bağ dad ziyareti münasebetile 23 hazi
ran 1937 tarihli nüshasında ''Büyük türk üstadlarımız,, serlevhasile 
bir yazı yazmıttır. Bu yazıyı sütunlarımıza alıyoruz: 

"Sizden öğrenmek ve sizden ,-----------------
almak bizim için büyük bir şeref
tir. Efendilerimiz: siz bizim üstad
larunızımız. Bu açık bir hakikat
tir. Herkesçe tasdik edilmiş ve ik
rar edilmiı bir hakikattir. Bunu 
bir daha söylemek veya ilan ebnek 
Mzım değildir. 

Siz üstadlarımızsınız 1 Biz hürri
yete kavuşarak kendimize hakim oldu
ğumı.ız zaman omuzlarımıza ağır bir 
yilk aldık. Cihan, gözlerini bize dik
miş bulunuyordu. Biz sizden öğrendik 
ve sizi en iyi bir şekilde nilmune edindik. 
Ve bu hususta IBzım olan cüreti ve hu
lfisu niyeti kuvvetlendirdik. İıtiklSli
mizi yükselttik. Refah ve huzuru bü
tün memleketimize yaydık. Sırf gayre
timize güvendik ve kurtuluşa maz:har 
olduk. 

Siz her sahada azim merhaleler ka
tettiniz ... Türklerin babası., A tatUrk· 
ün ve büyük muavinlerinin yarattığı bu 
muazzam Türkiye, cihan politikasında 
devlet adamlarının hayranlığını uyan
dırdı. Bu merhalelerin kat'ı ve mil§kü
l§tın ortadan kaldırılması ve maniala
rın ve kayıdların yok edilmesi ''sıçra
mak imkıinsızdır,, me§hur sözünü tek
zib etmi,tir. Bu merhaleleri ve f.evka
lide mühim dersleri mevzuubahs etmek 
istemiyoruz. Biz diğer noktada verdi
ğiniz derslerden bahsediyoruz. İlimde, 
ekonomide, sanatta, ziraatte, bayındır
lıkta, askeri kuvvette, siz, bize rehber
lik ettiniz. Bütün bunları sizden almak 
zaruretindeyiz. Bunların bazılarını tat
bika başlarken heyeti umumiyesini göz 
önünde tutmağn ve sizin bilginizden, 
tecrübelerinizden. ihtısas sahibi adam
larınızdan, istifade etmeğe mecburuz. 
Memleketir>\zln şehirlerinde, görUlen 
ha tt, kuvvet, refah ve saadet bize gü
zel bir misaldir. 

Evet, ey, Ustadlarımız, biz eğer siz_ 
den öğreniyorsak ve sizi nümune ittihaz 
ediyorsak, bu, bizim için bUyUk bir 
şereftir. ÇUnkU bu suretle necate maz
har olacağız ve şeref ve saadet yolun
da ilerliyeceğiz. 

Denizçiler 
bayramı bugün 
kutlanıyor 

İ&tanbul, 30 (Telefonla) - Yarın 
denizciler türk ıularmda kabotaj hak
kının türk gemilerine verildiği gü
nün yıl dönümünü büyük bir törenle 
kutlayacaklardır. Gene yamı Şirketi 

Hayriye Hasköy fabrikasında yaptırdı_ 
ğı yeni vapuru törenle denize indire. 
cektir. 

Sırık ve sırt hamallığı 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Sırık, 

sırt ve baş hamallığın n lağvolunduğu 
15 temmuzda ilan edilecek ve yasağın 
tatbikine baılanacaktır. Yasak şimdilik 
yalnız ana caddelerde tatbik edilecek
tir. 

İstanbulda taksı 
tarifeleri 

htanbul, 30 (Telefonla) - Beledi. 

ye iktisad müdürlUğU, benzin fiatların_ 
da yapılan tenzil8ttan sonra daimi en. 
cümene taksi tarif el eri hakkında bir ra
por verdi. İktisad müdürlüğü antrenin 
26 dan 20 kuruşa indirilmesini, 100 met. 
rede yazılan 2 kuruşun da 150 metre
ye çıkarılmas nı teklif etmiştir. Bele
diye deniz nakliyat ücretlerinde de mü
masil tenzilatın yapılması için deniz ti. 
caret müdürlüğünün nazarı dikkatini 
celbetti. 

Benzin fiatlan hakkında beyanatta 
bulunan B. Muhiddin Üstündağ, yeni 
fiatlann büyük mikdarda benzin ıatan 
kumpanyalar direktörleriyle konuşul

duktan ve bu kumpanyaların hcsablan 
tetkik olunduktan sonra tesbit edildiği
ni, benzin fiatlarının yeni şekle göre tak
ıl fiatlarının da ucuzlatılması için bele
diyenin tetkikler yapmakta olduğunu 

söylemiştir. 

yer ürünleri kongreli dün çalışmalarına 
devam etmiştir. 

Kurum Başkanı B. Fuad Bulca; 
kongrenin alakaJandrğı mevzular etra
fında, büyük bir dikkat ve alaka ile din
lenen uzun ve değerli bir konuşma 

yapmışlardır. 

Bundan sonra encümenlerin hazırla
dığı raporlar müzakere edilmi~ ve dele
geler; bu raporları, halkın Hava kuru
muna karşı gösterdikleri alaka ve bağlı
lığın ifadesi olan geniş ve şümullü yar
dım hükümlerinin ilavesiyle kabul et
miılerdir. Bazı maddelerden hava kuru
mu hisseıi alınmac;ı hususunda rey bir
liğiyle yapılan ısrar, halkın ti.irk gökle
rinin müdafaa kadrosuna olan can ve 
mal f edakarhğının güzel örnekleri ol -
tnUJtur. 

Bugün delegeler, TürkkU§U göıte • 
rilerine davetlidirler. 

-----
Kültür bakanımız 
bugün geliyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Kültür 
Bakanımız B. Saffet Arıkan bugün 
Çapa kız muallim mektebini gezdi. 
Küçük Mustafapaşada y~ni yapılacak 
orta mekteb binasının planlarını göz
den geçirdi. Kültür Bakanı bu akşam 
Ankaraya gitti. 

Elektrik şirketi 
hakkındaki dava 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Elektrik 
şirketi aleyhinde ikame olunan davaya 
bugün de devam edildi. Mahkeme, Na. 
fia hukuk mütavir muavini Tahir din
lendi ve mahkeme 16 temmuza kaldı. 

İstanbulda kömür 
fiatları 

Iıstanbul, 30 (Telefonla) - Şehir 
civarında fazla kömür stoku bulundu
rulduğunu öğrenen İstanbul belediye
ıl, şimdilik kömür fiatlarınıo -.arh koy
mamaya karar vermittir. 

Festival tenis turnuvası 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Festi

valde yapılacak teniı turnuvatı için 
Yugoslavya ve Romanyadan ikiıer ka. 
dın, birer erkek ıporcu geleceklerdir. 

1 - 7 - 1937 .., 

Maliye memurları arasında 

Tayiıi, terfi ve nakiller 
Maliye memurları arasındaki yeni tayin, terfi ve nakillere aid lis

te neşredilmiıtir. Bu kararla malmüdürleri ve diğer maliye memurları 
arasında mühim değişiklikler yapılmıftIT. Liste ıudur: 

Bakırköy malrnüdürü BB. Mak· milli emlak Ş. M. muavini Kemal Hu-
ıud Silivri malmüdürlüğüne, Gü- kuk mü9avirliğl müşavir avukatlığına, 
müthacıköy malmüdürü Kasım İktiaat vekaleti zat işleri ikinci mümey-
Akşehir malmüdürlüğüne, Akşe- yizi Fazıl iktisat muhasebe mümeyyiz-
hir malınüclürü İhsan Gümüşhacı- liğine, Mercan maliye şUbesi tahsil 
köy malmüdürlüğüne, Finans Ba- teblif memuru Sırrı Sıhi müesseseler 
kanlığı muhasebei umumiye birin- muhasebeciliği veznedarlığına, hususi 
ci mümeyyizi Raif Antalya muha- idare kefalet sandığı muhasebecisi Se-
sebe müdürlüğüne, Muğla varidat yami bina temyiz komisyonu reisliğine, 
müdürü Hikmet Afyon varidat açıktan Muıatafa crazi tahrir mü{ettiş-
müdürlüğüne. liğine, Bursa kuruçefme tahakkuk me_ 

Bakanlık varidat umum müdürlüğü muru Sadık merkez buğdayı koruma 
birinci mümeyyizlerinden Zeki Cemal vergisi tefliğine, açıktan Salih varidat 
ve Osman terfian varidat genel direk- umum müdürlü~ü daktiloluğuna, 1stan-
törIUğU şübe direktör muavinliklerine, bul hazine avukatı Safi Bursa tetkik 
Beyşehir mal müdürü Ahmet Hulusi itiraz komisyonu reislii:ine, Bursa tah-
vekilet emrine, HakAri varidat müdürü sil şübe şefi Hamdi Kocaeli tahsil §Ü· 

Şükrü Rize varidat müdürlüğüne, Er- be tefliğine, İzmir T. Ş. ~efi Muharrem 
zincan varidat müdürü Naci Trabzon Bursa tahsil şübe şefliğine, milli emlak 
varidat mUdUrlliğüne, Trabzon varidat memuru Hatice millt eml1k milmeyyiz-
müdilrü Abbas Muğla varidat müdür- lieine, sinop tahsil kontrol memuru Fe-
lUğUne, Konya tahsil kontrol memuru rid Kırtehir tahsil tefliğine, Denizli 
Tahir terfian Seyhana, Urfa tahsil kont tahsil şefi Ali Denizli tahsil kontrol 
rol memuru Halim Konyaya, İçel tah- memurluğuna, Bingöl ta~il kontrol me-
ıil kontrol memuru Ali htanbula, Di- muru Tevfik Elaziı tahıil kontrol me-
vanı muhasebat tasnif memurlarından murluğuna, Sinop tahsilat tefi Mehmet 
ismet bakanlık evrak müdUrlUğü ikinci Baha Rize tahsilat oefliğine, İstanbul 
mümeyyizliğine, varidat genel direk- kiiçük pazar eaki tahsil baf memuru 
törlü&U idari dava ve kararlar mUpviri Melunet Ali Tokat tahsil ~eflif ine, Di· 
Recai İstanbul ıerbest hazine avukatlı- yarbekir tahsil kontrol memuru Sıtbri 
ğına, ı:at i\lleri müdürlüğü memurların- Urfa tahıU kontrol memurlu~una, Di-
dan Hakkı terfian Dahiliye vekaleti mu yarbekir tahsil kontrol memuru Sabri 
hasebesi memurluğuna, büdce umum mü Urfaya, Tokad tahsil ~fi Salim Yoz-
dürlüğU ikinci mUmeyyizi Cemal terfi- gada, Amasya tahsilat §efi Mehmet Si-
an birinci mümeyyizliğine, büdce umum noba, Elaziz tahsil kontrol memuru Bin 
rnUdürlüğü veznedarı Fazıl ayni umum göle, tahsilat müdürlüfü mümeyyizi 
mUdürlUk ikinci mümeyyizliğine, ye- Vecihi terfian Amasya tahsilat şefliği-
rine de terfia

0

n bildce umum müdürlüğü ne, Palu eski tahsil müfettişi Hamid Ha 
ikinci mlimeyyiri Halim, açıktan Sad- kari tahsilat kontrol memurluğuna, Bey 
riye merkez muhasebeciliği daktilolu- oğlu tahsil baş memurluğundan açıkta 
ğuna, fırka muhaeebeciliği kll.tibi Şa- Nasuhi İçel kontrol memurluğuna Ka-
kir İzmir müstahkem mevki musabecL dıköy tahakkuk şefi Murad Kadıköy 
liği katibliğine, Haymana veznedarı SÜ· tahakkuk 'übc şefliğine, Beşilcat tahak· 
leyman muhasebat umum müdürlüğü kuk şefi Safi Beşikatş tahakkuk şllbe 

memurluğuna, İstanbul muamele veis- şefliğine, Tarlabaşi tahakkuk §efi Fah-
tihlak vergileri müdürlüğü mümeyyizi ri Tarlabaşı tahakkuk şefliğine, Galata 
Ahmet Seyhan tahakkuk şübe şefliğine tahakkuk şefi Fahri Galata tahakkuk 
Fatih şübe tahakkuk memuru Cevad şübe ıefliğine, Alemdar tahakkuk şefi 
Seyhan tahakkuk şube şefliğine, Ağrı Emin Alemdar tahakkuk şübe şefliğine 
tahsillit kontrol memuru Hamdi Ali Si- Eyüb tahakkuk şefi Nurettin Eyüb ta-
nop tahsil kontrol memurluğuna, bari- h,akkuk ıefliğine, divan mürakipllğinden 
ciye vekaleti muhasebe memuru Şefik tekaüd Mustafa İstanbul tetkik itiraz 
terfian ayni muh,asebe mümeyyizliğine, komiıyonu raportörlüğüne, arazi tah· 
açıktan Hayri müracaat kalemi daktilo.- rir tübesi maıası şefi Ziya tahrir era· 
luğuna, açıktan HulQsi Ağrı merkez 

hazine avukatlığına, açıktan Mustafa 

İstanbul, Muammer Uzunköprü, Abdul

lah Edremid hazine avukatlıklarına, 

ıi ba~ milfcttitllğine, Manisa defterdarı 

Muhtar milli emlik müdürü muavinli· 
ğine millt emlak müdUrlüğU birind mü

meyyizi Ali Kemal milli emlak 9übe mü 

dUrlUğüne tayin olunmu~lardır. 
Sevgili !rakımıza bu mesud ziyare

tiniz, dört büyük şark devletinin birleş
mesi hakkındaki bu verimli meaainiz, 
Irakın her şehir ve köyünde sizi karşı
layacak olan tazim ve tekrim hisleri, 
bunların hepsi tam bir vuzuh ile mey
dana kor ki: yüksek misaliniz, yüksek 
dersleriniz bizim için hürmet ve şük
ranla kayde değer vakıalardır. 

·~y:~:',A · :. 'N ·· ·11 .~·_ ı ·· '".L ··. A ·. ·R ·· 
. ~ .. ~·'·· .. . 

Bakanlık levazım müdürlüğünde 

memur Suphi ikinci mümeyyizliğe, ev

rak müdürlüfü ikinci mümeyyizi Ab
dillkadir birinci milmeyyizliğe, Fethiye 

hazine avukatı Nihad, İzmir hazine a

vukatı Ali Ulvi, Sinop hazine avukatı 

Behçet, Amasya hazine avukatı Mün

nir, nafia inşaat muhasbesi tetkik me

murlarından Server ve Ali, millt müda

faa bakanlığı muhasebe memuru Kemal, 

Evrak mildürltiğü daktilosu İsmail, De

nizli varidat kontrol memuru Nuri, Bur

sa tahakkuk şefi Mehmet Ali, darbhane 

ve damga matbaası katibi Burhanncd~ 

din, usta başısı Zeki, muhasebe kfitibi 

Cevdet, sayıcılarından Şevket, Basri ve 

Şükrli birer derece terfi ettirilmişler
dir. 

Türkiye ile Irak arasında yalnız iyi 

kom,uluk, menfaat birliği politik ve 

dostluk mevzuubahs değildir. Onların 

arasındaki bağlılık aynı zamanda tale-

benin üstadına, evladın anasına 

bağlılığıdır. 

olan 

Şunu iftihar ve sevinçle kaydede-

riz ki iş ba ında olan ricalimiz ve on
lara takaddiım etmiş olanlar, aynı his 
ve aynı lisan ile Türkiye ile Irak ara

sındaki dostluğu kuvvetlendirmeğe ça

lışmışlar ve yüce Atatürk ile büyük ar

kada ları hakkında tazim hisleri bcs

liyerek onlardan çok şeyler almışlar

dır. 

Şüphesizdir ki alim 

büyük hükümdarımızın 

üstadlarımız, 

ve hü~ümeti-

miz ricali ile Ankaradaki mümessilinin 

iki memleket arasındaki rabıtaların tak

viyesi için olan gayretlerini, tamamen 

bilirler. Bu da !rakın üstadı, mürşidi, 

ve daha doğrusu validesi olan Türkiye

ye karşı beslediği hissin ifacıesidir.,. 

DÜZELTME 

Dünkü yankılar sütunundaki fıkra

nın ikinci paragrafın üçüncü satırında 

"yimiyerek önce yağlarımızı, sonra et

lerimizi vücudlarımızdan,, cümlesi yan

lış ç kmıştır. Özür dileriz. 

Yeni Fransız 
Kabinesinde 

lngilizce humour keJimesıni mi. 
z:ah'/a terıcüme edemezsiniz Bunun 
daha derın bir manası vardır: Cidd1 
bir tavır altında gizlenen istihza ile 
dolu bir neşe ... 

Fransız humour'u, belki bu keli. 
meyi Jfltinceden bulup halkeden ingi
Jizlcrinkindcn de lruvvetlidir. Mese-
1/l, yeni kabinedeki nazırlardan hiç 
birinin ksdrn o/madığrna i~sret eden 
bir fransız tlıulıarririn şu cümleleri· 
ne g6z gezdiriniz:" •...• scab kadrnlar 
eski kabinede nıuvafafk mı olama
mışlardı? Fakat onlara muvafafkiyet 
imkanım kim vermişti ki? Madam 
Johiot - Curie, devlet asiyabında vak
tini kaybetmekte olduğunu görerek 
istifada gecikmemişti. Pek iyi kalb
li Madam Lacore kudretsizliğinin is. 
tirabiyle kıvranıyordu. Madam Brun. 
schwı"g ise müsteşarlrksız müsteşar, 
yani lnlır1 mlisteşardı. Ancak, bütün 
bunlar bir takım faraziye/erdir. Daha 
cüretlice bir faraziyede bulunabı"liriz: 
Kadınlar sakin ketumluklariyle na
zırlrkta o kadar muvaflakiyetler ka
zanabilirlerdi ki nı"hayet erkekleri ür
kütürlerdi. Hele bütün kadınlardan 
kurulmuş bir kabine düşününüz. 

Kadınların seçip seçilmedikleri bir 
memlekette bu, ne mükemmel bir şey 
olurdu!..'' 

Tabii dikat ettiniz: Kadınların 

sakin ketumlukları tabirinden sonraı 

kadınların seçip ıeçilınediklcri bir 
memleket cümlesi •.•. 

Fransız humour'u bize bıyık al· 
trndan gülmek fırsatını veren bu cibi 
yazrlarr her zaman yazdıran bir has
lettir, Gıbta etmemeli mi ? - N. B. 

Büyük hayvanlar mezarlığı 

Almanyada Neustadtda çıkan N. 
S. Rheinfront gazetesinde §U haber o

kunmu~tur: fil ve balina gibi büyük 
kara ve deniz hayvanlannın, ölümle· 
ri yakın olduğnu hissedince sürüle
rinden uzakhı§arak tenha bir köşede 
ruhlarını teslim ettikleri rivayet olu
nurdu. Bu rivayet bugÜn bir hakikat 
olmuştur. Afrikada ve Hindistanda 
knşifler, cencelin en ücra yerlerin
de fil mezarları bulmU§lardır. Bir 
norveçli balıkçı da kutbun aoiuk ve 
az derin sularında, deniz aathında 
bir yağ tabakasına teaadüf ederek 
bunu aralayıp auyun dibine bakınca 
hayretler içinde kalmııbr: burada 
yüzlerce balina ölüsü yabyordu. 

Balina balığı yağı sanayide çok a
randığı için bu balıkçının bir piyan
go knzanmıtçnaına aevirunit olduğu. 
nu ilnvcye ne hacet? 

Dünyanın en güzel gözleri_ 

Bir gazetenin okurları arasında 
ve sinema artistlerinden hangisinin 
gözlerini be~endiklerine dair yaptı
ğı anket neticelenmiştir. itte bunla
nn sırası: Greta Garbo, Joan Krav
fort, Danyel Daryö, Loretta Yung, 
Şirley, Simon Simon ilh .•••• 

Olmüı olanlar kulübü 

Evet, ölmüş olanlar kulübü, ölü
ler kulübü değil •. 

Bu kulüb Londrada kurulmu§tur 
ve dünyada bir eşi daha yoktur. Çün
kü bu cemiyete &irmek için ya öldü· 
ğü bir gazetede • tabii yanlı§ olarak • 
ilan edilmit bulunmak, yahud gene 
herhangi bir vesile ile nüfue kütü. 
ğünde ölü olarak kaydolunmak la· 
z11ndır. 

Yalnız hu kulübün fatılmıyacnk 
bir tarafı varaa o da cihan harbrna 
ittirak eden ve esir olup u:z:ak mem
leketlere götürüldükten yıllarca &an• 
ra, yani nüfustaki kayıdlarına kay• 
bolmu§ bulundukları itaret edilenler 
tnafmdan tetkil edilmiı olmasıdır. 

Parmak izi ve ıaire .. , 

Canileri bulmak için polis teıki

ltıtının güvendiği vasıtalardan biri de 

parmak izidir. Fakat bilindiği üzere 

bazı mütehassıslar bu izleri ltafi bul

mamnkta, gözlerin fotografi!inin a~ 

hnmasmı da bu wulü tamamlayacak 
bir imkan olarak ileri sürmektedir
ler. Parmak izinin mucidi olnn Ber
tillon kulağa büyiik bir ehemiyet at
federek dokunduğu e§yadan en zi
yade müteesair olduğu için bu uzvun 
fotografisinin alınmasını tavsiye 
etm.i§tİr. lngiltere polisi avuç içinin, 
Amerika polisi ayak altının, Prag po
lisi ise ditlerin fotoğrafisini almakta
dır. 

.................................................. . . . . 
! HAVA : . . ·················································· 
Hava dün açık geçti 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 

ısı 28 derece olarak kaydedilmi§tir. Me

teoroloji işleri genel direktörlüğünden 

verilen mnlUmata göre dün hava Ege, 

Trakya, Kocaeli ve cenubt Anadolu mın

takalarında açık, orta Anadoluda az bu· 

lutlu, şarki Anadoluda kapalı, cenubu 
şarki Anadoluda ve Karadeniz sahille
rinin prk şahillerinde kapalı ve yağı§· 
lı geçmiştir. Dün en çok yağış Rizede 
olmuş ve karemetreye 7 3 kilogram su 
bırakmıştır. Dlln en dilşUk ısı Esldş bir 
ve Erzurumda 8, en yüksek ısı da Edir. 
ne, Balıkesir, İzmir ve Adanada 34 de· 
rece olarak kaydedilmiştir. 
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Milletler arasında 
tanışma 

A vrupa'nın bizi tanunadığmdan ~-
na yakıla 1ika1et ederiz. Ameri

ka'ya kendimizi tanıtamadığmuzclan 

bahsederiz. Fakat burnumuzun dibinde
ki bulgarlann da bizi tanımadıklarına 
hayret elmt:kten başka ne yapabiliriz? 

Sıyasal bilgiler okulundaki profesör 
arkadaşlarımdan biri, bana geçen gün 
Türkiye ve türkler hakkında bir bulgar 
mekteb kitabından tercüme ettiği pasa· 
jı okudu. Şumnu terbiye enstitüsü öğret· 
meni S. P. Georgief tarafından yazılan 
ve 1932 aeneaindenberi progimnazya, 
Yani orta mekteblerde okutturulan bu 
kitabta Türkiyenin coğrafyası hakkında 
malumat verildikten sonra türklerin ka· 
rakterleri tarij ed•liyor. Bakınız Geor
aief'e göre türk nasılımı: 

" Türk çalıımayı sevmez. Daima 
ıeç kelkar. Vaktini kahvelerde pehli
vanlığa, ata, siıab ve avcılığa dair bot 
lakırdılarla geçirir. Türkiyede fen, mu· 
siki, güzel sanatlar terakki ebnemiıtir. 
Türk, kolera, humma gibi sari hastalık· 
lardan korkmaz ve çekinmez. Çünkü o 
dünyada her ıeyin Allahtan geldiğine 
kanidir. Ecelin elinden onu kimsenin 
kurtaramıyacağına inanır. O çalıımaz. 
itini tesadüfe brrakır. Ve neticede "la .. 
melim bu imiı" diyerek kendini avutur. 
Türkler dindar ve mütea11ıbtırlar.,, 

Oğretmen Georgief de dahil o\duğu 
halde bütün bulgar münevverlerinden 
aoranz: türk karakterinin tarifi bu mu· 
dur? 

Dört beş sene evvel, bulgar basm ku· 
rumunun daveti üzerine, bazı gazeteci 
arkadaılarla beraber Bulgaristana git
miştik. iki komşu millet arasmda daha 
İyi anla,ma temini için yapılması lizun 
gelen işler iizerinde bulgar gazetecileri
le uzun uzadıya görüıtük. iyi hatırlı· 
yorum l ki memleket arasında anlaırna
ya mani olan amiller arasında mekteb 
.lcitab1annın baıta geldiği, şüpheye ma
hal bını.kmıyacak bir sarahatle isbat 
edilmi§ti. Bunlar arasında bilhassa haki
katle asla alakası olmıyan bazı bulgar ta· 
rih kitabları, iki millet arasında münaferet 
ateş"ni:ı yanmı!I bir halde ka1:nasına yar· 
dım için to1if edilmişe benziyordu. Bul
gar ve türk gazetecileri, bu kitabların 
tashihine çalı~mak için aralarında bir 
misak imzalamıılardı. Bu, cidden çok 

lüzumlu bir anla'.}ma idi. Cünkü miaet
lerin karşılrklr anlaşmasını- teminde ga
zetecilerin, öğretmenlerin ve her sınıf 

münevverlerin büyük rolü vardır. Bul· 
gar milletinin muka lderatını idare eden 
devlet adamlarının Türkiye ile iyi geçin

~ek istediklerine tüphe etmek için hiç 
bır scbeb yoktur. Türk devlet adamları· 
n.ın Bulcaristana karşı takib ettikleri 
sıyaset de aç ktır. Bu bahiste her iki 
memleket münevverlerine düıen vazife, 

devlet adamlannın bu i;l!erini güçleşti .... 
mek değil, kolaylaıtırmaktır. Georgief, 

bulgar t:ocuklarına türkleri tembel, ge
ri ve müteasaıb olarak tanıtmakla ne 

bunu, ne de bir bulgar mekteb öğretme
ni aıfatiyle bu'gar gençliğine karı• vazİ· 
efsini yapmıı sayılamaz. 

A. Ş. ESMER 

1 KOÇOK DIŞ HABERLER 

X Vaıington - Çin finans bakanı 

B. Kung Ruzvelt'i ziyaret etmiıtir. 

X Stokholm - Dış Bakanı B. Sand· 

ler yanında Sovyetlerin Stokholm elçisi 
de olduğu halde 8 temmuzda Moskovayı 
ziyaret edecektir. 

X Londra - İngiltere imparatorluk 
hava şirketinin bir milyon ingiliz liralık 
istikrazı fazlasiyle kapanmıftır. 

X Paris - Enternasyonal tıb kon
greai cUmhur reisi tarafından açılmııtır. 

Kongr~nin baılıca mevzuu hormon me· 
selesidir. 

X Varto•• - Krakovi bat piskopo
suyla hükümet arasındaki anlqmazlık 
hali hallolunamamııtır. Bazı senatörler 
bir toplantı yaparak parlamentonun fev· 
kalAde toplantıya çağrılmuını cümhur 
reisinden istemeği kararlattırmıtlardır. 

Dol Ş H A B E R L E .R . 
Kanşmazhk komitesi çıkmazda 

ispanyadaki kontrolun yarın 
bittiği mi ilin edilecek? 

Londra, 30 (A.A.) - Karqmazbk tali komitesinin dünkü toplan
bsının sonunda bir tebliğ neıredilmiştir. Bu tebliğde önce B. Gran
di'nin geçenlerde ispanyaya İtalyan kuvvetleri çıkarılmıf olduğuna 
dair Valensiya hükümeti tarafından ileri sürülen iddialar hakkındaki 
tekzibinden bahsedilmektedir. B. Grandi, ispanyaya gönüllü gönde
rilmemesi hakkında komite tarafından verilmit olan karardanberi ls
panya'ya bir tek italyan gönüllüaü bile gitmemit olduğunu tasrih et
mektedir. 

Deniz kontrolu planından bah
seden Lord Plimut, bahri tarauud 
sistemini tanıtmağa matuf proje 
hakkında izahlar vermiıtir. 

İngiltere ve Fransa hükümetleri, bu 
proje mucibince, İspanyanın bütün kı· 
ydarını kontrol altmda bulundurmak 
meauliyetini üzerlerine almakta olup 
kontrol yapan gemilerde tarafsız gör· 
menler bulundurmak hususunda esas 
bakımından anlaşmııtarclır. 

İngiltere. İspanyol cumhuriyetçile
rinin el:erinde bulunan kıyıların kon
trolu mesuliyetini deruhte edecek ia • 
panyol asilerinin ellerinde bulunan kı
yıların kontrolu mesuliyetini ise İngil
tere ile Fransa müştereken deruhte e
deceklerdir. 

Belçika. Çekoslovakya. Sovyet ve 
İsveç delegeleri bu teklifleri elverişli 
surette karşılamışlardır, alman ve İtal
yan delegeleri ise zaruri muvazene ve bi
taraflığa istinad etmiyen her türlü tek· 
life prensip bakımından muarız; olduk· 
tarını bildirmişlerdir. 

Bütün delegeler, teklifi kendi hü
kümet"erine bildirmeği teahhüd etmi§· 
lerdir. Yabancı gönüilülerin geri çağı
rılması hakkındaki kısa bir görüşmeden 
sonra tali komitnein kontrol ve gönül. 
lülerin geri çağırılması meselelerini 
gözden geçirmek üzere 2 temmuzda top
lanması karar altına alınmıştır. Alman 
ve İtalyan delegeleri, Roma - Berlin hü
kümetlerinin kendi karışmazlık gör
menlerine istifa etmelerini emretmiş ol
duklarını komiteye bildirmişlerdir. 

ileri aürülen fikirler 

Santander 
şehrinin 
akibeti 

Salamankıa, 30 (A.A.) - Frankist 
kıtalar, dün saat 12.30 da Silbaonun 
cenubu garbisine 20 kilometre mesafe
de kain Valmascda şehrini işgal etmiş.. 
lerdir. 

Santanderin ahibeti ve Avam 
kamaraaı 

Londra, 30 (A.A.) - Avam Kama
rasında Santander'in akibeti hakkında 
istizahlar yap lmıştır. işçi mebuslar 
Santanderin abluka edilmesi mümkün 
olup olmadığını hükümetten sormuşlar. 
dır. 

Eden, önce mültecilere yardım me
selesine temas ederek hükümetin bu hu. 
sustaki himayesinin Fransa tarafından 
mültecilerin kabul edilip edilmiyeceği
ne bağlı bulunduğunu söylemi' ve de.. 
miştir ki : 

''- Fransa mültecileri ancak bir 
prtla kabul edebilir. o da bunları Bar
selon'a veya Valansiyaya gönderebil. 
mektir. Bundan baı,ka Fransa bunların 
bihakkin mülteci olup olmadığını tet
kiki için bir usul konulmasını istiyor.,, 

SuaJJerin askeri safhasına cevab ve. 

ren Döf Kuper asilerin Santanderin ab-
Londra, 30 ( A.A.) - Havas Ajan. lukasını ilan etmediklerini ve fakat bir 

sı muhabirinden : 
beyanname neşrederek bu limana gemi-

Karışmazlık tali komitesi toplantı-
sının sonunda salahiyetli bir zat ıspanyol lerin girmesinin tehlikeli olduğunu bil· 
kıyılarının kontrolu hususunun ingi- dirdiklerini söyledikten sonra ingiliz 
liz ve fransız gemilerine verilmesine sularındaki ingiliz subaylarının ha.kiki 
dair olan fransız • İngiliz talebine kar- vaziyet hakkında malfunat elde etmek 

tı B. Fon Ribbentrop'un ileri aürmüt için ellerinden geleni yapmx' oldukta.. 
olduğu başlıca itirazın bu hükümetlerin rını ve General Franko donanmasının 
yalnız Valansiyada delegeleri bulunmak- Santlnderi Bilbaoya nisbetle daha ko-
ta olması keyfı"yetı"ne istinad etmekte d b" · 
olduğunu bildirmittir. 

layca abluka e e ıleceğinı ehemiyetle 
kaydetmi,tir. 

Politik görmenler, İtalya ile Alman..====================== 
yanın Paria ve Londranın Burgos bil. 
kümetini tanımaları takdirinde franau 
• ingiliz planını kabul etmeleri muhte
mel olduğu mütaleaaında bulunmakta. 
dırlar. Bu gönnenler böyle bir tanıma. 
nın kabul edilemiyeceğini ilave etmek
tedirler. 

Bu prtlar altında franaız • inğiliz 
planı akamete mahkOm olacaktır. Bina.. 
enaleyh tali komitesinin 2 temmuz top
lant ıında "Kontrolün nihayet bulmuş 
olduğu,, ilin edilecek ve italyan ve aL 
man delegelerinden mukıabil tekliflerde 
bulunmaları taleb olunacaktır. 

İtalyan ve alman delegelerinin mu • 
kabil tekliflerde bulunmaktan imtina et· 
meleri takdirinde taD komite, İspanya· 
daki iki tarafı "muharib'' telakki etmek 
ve öteki devletlerden bir tarafaızlık be· 
yannamesi neıretmelerini istemek mec • 
buriyetinde kalacaktır. 

ln6ili:ı kabinainJeki göriifmeler 
Londra, 30 (A.A.) - ispanya itleri· 

ne kanımazbk meselesinin bulunduğu 
hal ile Franaadaki mali buhran, saat 11 
de B. Chamberlain'in riyaseti altında 
toplanmıı olan ingillz kabinesinin mil • 
zakere mevzuları araaında idi. 

B. Eden, alınanlarla italyanlann 
kontrol sisteminden çekilmelerinden do
ğan vv;y,.t hakkında izahat vermiıtir. 

B. Eden'in ingiii .. ! •. lr.,.nsızlann 

bütün kontrolu deruhte etmek teklifleri
nin ne suretle karplanmıı olduğundan 
ve Bertin ile Romanın bu plana muha
lefetlerini cuma günü teyid ettikleri tak
dirde ne yapılmak muvafık olacağından 
bahsetmit olduğu tahmin edilmektedir. 

Kabine, Uç taraflı anlaşma ahkimı· 
run icrasına devam suretiyle mali vazi

yetin düzeltilmesi için Parla tarafından 

derpit edilen tedbirleri de tetkik etmit • 
tir. Aynı zamanda iki memleket hazine
si arasındaki münasebetler de gözden 
geçirilaıittir. 

Finans bakanı, bu hususa dair alımt 
olduklan malillnatı bildinnittir 

İngiliz tali mahfillerinde Uç taraflı 
antqmaya devam olunması, aon derece 
temenniye f8yan addedilmektedir. 

MalUın olduğu üzere son zamanlar· 
da ingiliz kambiyo muvazenesi sermaye
sinin artmaamm bilhassa hedefi, ingillz 
lirumın niabl istikrarının devamım te· 
min etmektedir. 

TÜRK - FRANSIZ 

TiCARET ANLAŞMAS1 

Anlaşma bugün 
Merigete giriyor 

Paria, 30 (A.A.) - Dıt işler bakan.. 
lığı 15 haziranda Ankarada imza edilen 
ve 1 temmuzda meriyet mevkiine gire
cek olan fransız - türk ticaret anlat
masının iki memleket ticaretinin inki
şafı için büyük imkanlar temin etmek· 
te olduğunu bildirmektedir. 

1 San F ransiskodan 
Moskovaga 

Bir Amerika pilotu bu 
uçuşa hazırlanıyor 
Vaşington, 30 (A.A.) - Pilot Mai

tern, Alaska•da kain Fairbanksda ben
zin almak suretile San Fransiskodan 
Moskovaya gitmek üzere havalanmak 
tasavvurundadır. 

Hatırlardadır ki Mattern, 1933 sene
sinde Siberyada yolunu kaybetmiş ve 
Sovyet tayyarecileri tarafından kurta• 
rılmıştı. 

Nevyork - Roma ıeleri 
Los Anceles, 30 (A.A.) - Merril ile 

Lambie icab eden izini istihsal ettikle
ri takdirde temmuz sonunda Nevyork i
le Roma arasında merhalcsiz bir sefer 
yapmaya teşebbüs edeckelerini ve son
ra Marsilya - Şam - Paris yarışına işti. 
rak eyliyeceklerini bildirmişlerdir. 

Kral Karo/ 
Krakovide 

Varşova, -:o (A.A.) - Romanya kı· 
ralı Karo), bu sabah Krakovi'ye gitmek 
üzere Varşovadan hareket 'etmiştir. 

Kıratın muvasalatmda Krakovi'de 
yapılmış olan töl"Cn bu defa taınamla
nacaktır. 

Cumhur Reisi ile marefal Smigly 
Rydz, kırata refakat etmektedirler. 

Kıral, yol üzerinde ''emniyet müsel
lesi,. denilen bölgede duracak ve ora
da bulunan birçok sınai tesisatı ziya· 
ret edecektir. 

Varşova, 30 (A.A.) - Romanya kı
ralı ve prens Mihael bu sabah BB. Moa
cicki ve Smigly Rydz ile birlikte Kra
kovi'ye gelmi,ler ve Pilsudski'nin ye
ni nakledilen mezarına bir çelenk koy
muşlardır. 

J apr.>nlar bir sovyet 
ganbotunu batırdrlar 
Tokyo, 30 (A.A.) - Havas Ajanı.ı 

muhabirinden : 
Japon kıtaatı, Amour nehri üzerin

de kain Sennufa adası cenubunda bir 
aovyet gambotunu batırmıflardır. 

Romanya ordusu 
motorlaştırılıyor 

Londra, 30 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesinin öğrendiğine göre, Roman
ya harb bakanlığı ile çek silah fabrika.. 
lan troatu araıaında mühim bir muka
vele akdedilmittir. Bu mukaveleye g8. 
re, çekoalovak silAh fabrikaları romen 
ordusunun ba,tanbap motorl11fIDUını 

temin edecek ve bunun için icabeden 
parayı da Prağ'lı bir bangerler grupu 
verecektir. 

[sasın lcmaiı' 1 

Türkiye, siyaset 
mektebi 

AKŞAM' da Necmedclia Sadak, t..p. 
tere Dıt Bakanı B. Eden'in Avam ar.... 
raaındaki beyanab esnasmda. ... ...._ 
nınuz IMDel lnönü1nüa bmuta,. Jainii. 
ıünden Milletler Cemiyeti ......... 
söylediği sözleri aynen zikretmit ol-. 
sındaki manayı tebarüz ettirwelı t&,,. 
ki: 

lngiltere hariciye nazın, .......ı.n
na cevab olsun diye, herbansi bir mil
letin bir batib veya müellifiaia Millet
ler Cemiyeti lehinde sayılabilecek ..._ 
rini tekrarla iktifa edemez. On ltet ... 
nedir Milletler Cemiyeti lehinde .a. 
söylemiı, yazı yazımı mefhlD' dnlel 
adamları eksik değildir. Bu fikir'" id
dialann, yalnız tahsan 8. Eclea'e m.. 
at verici, kuvvetli göriinmüı --.. • 
yetm..1z. B. Eden'in, kendi ai,._m 
müdafu etmek için bu nutku a..a laı
mara11nda okuması, l1met lnöaİİllİİa .-. 
lerini kendisi beğendikten bqb. İllSilİs 
mebuılan üzerinde de ikna edici Wr a. 
siri olduğuna inanmu~ndan ileri pli • 
yor. Bundan dolayıdır ki, bacliae, ........ 
kilimizin yüksek aiyui phai,etiaİll 

mümtaz bir muhitte na11l hürmet '" iti
madla karıdandığnu gösterir. Ba ....._ 
tir ki, milletlerara11 büyük politibda 
mevki sahibi olan Kemalist TiirkiJeaİa 
baıvekilinin herhangi bir nutku, ingilİa 
parlamentosunda dahi, Mi!Wtl• C.... 
yetini müdafaa için delil diye lmU.mle. 
cak kıymet ve tümuldedir. 

Hiç ıüphe yok ki, İngiliz meba.ı... 
na bu sözlerin inandırıcı değerde bir "°" 
sika diye dinletilmesinde iki memleket 
arasındaki • kendiı\iğinden, hadiselerin 
zaruretiyle vücud bulan • samimi doel 
luğun, itimadın büyük tesiri vardır. H• 
ne olursa olsun, hadise, Türkiyenia ıınil
letlerarası edindiği yeri, ve ismet lnö
nünün Avrupa siyaset aleminde U... 
dığı hürmet ve itimadı çok bariz tekil
de bir kere daha göstermek itibariyle, 
iftihara değer. Türkiye, kendi aiyueti
le, onu idare eden yüksek imanlarm 
ıahsiyetiy!e ancak bu devirde, bütün diü 
yada misal ve delil diye ileri ıürülüyor. 
"Türkiye siyaset mektebi olmaftar. "lh 
cümlt:yi Cenevrede bir çok politikacı • 
lardan bizzat itittik." 

KURUN'da aynı mevzuu ele .ı
A11m Us, diyor ki: 

" ismet lnönü güzo! söz aöylemelı 

sanatında hakikaten büyük bir kudreti 
haizdir. Fakat onun sözlerindeki tesir 
kuvveti sadece belağat ve fesahat mul
lerine uygun olmasmdan değildir. Ban-

dan baıka bir amil daha vardır ki o de 
samimiyettir; yani sözleriyle fiiDer ft 

hareketler arasında da uygunluk lııuhm· 
masıdır ve büyük devlet aclamcn•&1• 
sözlerindeki tesir bilhassa ba aoldadu 
gelir. Bu itibarladır ki, insiliz baricİye 
naz)rı avam kamara11 azalarma brp 
bükümetin siyasetini müdafaa için Is • 

met lnönünün sözlerini olcumak lüa · 
munu hi11etmiı, bu sözleri oknnwkle 
beraber Türkiyenin en mühim " bayat 
davüanru Mi\letler CemiyetİDİD luJuım. 
liiine bırakmaktan çekinmecliiiai de fi. 
li misalle göstennİftİr. 

Eter Milletler Cemiyetine dahil ol. 
her devlet Türkiye gibi hareket edeWı 
mit olsaydı, beynelmi!el sulha alilrad• 

eden mühim meselelerini bu cauıi,etia 

hakemliğine garazsız ve ivazuz ol.rak 
hırakmak, nihayet bu cemi,..tia ....__ 

larını oldu~ gibi kabul ve tatbik etmels 
cesaretini gösterebilseydi bagia bütüa 
dünyayı iıgal eden gailelerden pelr çop 
olmazdı, yabud pek kolayldda ortadaa 
kaldırmak çaresi bulunurdu. 

Şu halde bugün Milletler c-;,..t& 
da bir zaaf görülüyorsa buaaa ........ 
ni sadece bu noktada ........aı .......... 
Cemiyete clalail o!an dewletleria ..._ 

hepsi de sulh taraftandır. aoara Milli6 
ler Cemi,-etine girmeleri A......,. w 

dünya sulhuna hizmet ...... iP- ol.t. 
iunu söylemekte hepsi mi~ı ı. 

kat it filiyata gelince manzara deiiti,_ 
Bu devletlerden hazdan Milleder C.. 
miyetinin yalmz batblarma .W oa- ite 
ler üzerinde babmliiiai laıNI ..,... 

ANKARA BiRASI Besleyici bir içkidir 
. ., 



4 

Komüsyoncular 
hakkında 

Vergi tahakkuk 
ettirilirken gözönüne 
alınacak noktalar 

Finar.s bakanlığı; konsinyasiyon su
retiyle iş yapan komüsyoncularla. ko
müsyon mukabilinde iş yapan ticaret ve 
fabrika mümessillerinin vergilerinin ne 
suretle alınacağı hakkında yeni bir ka. 
rar almı~tır. Bakanlığın bu kararma gö
re vergi, tarh ve tahakkuk ettirilmeden 
önce komüsyoncuların hakikaten kon
sinyasiyon suretiyle k.omüsyonculuk i
fiyle me~gul olup olmadıkları ara1tm
lacak, satılmak üzere gönderilen mal
ların komüsyoncunun mülkiyetine ge
çip geçmediğine dikkat edilecektir. Ko
müsyoncular bu mallar mülkiyetlerine 
geçirdikleri veya kendi nam ve hesab
lanna aldıkları malı sattıkları takdirde 
komüsyoncular tacir addedilecek ve ona 
göre vergiye tabi tutulacaklardır. 

Komüsyon üzerine muamele yapan 
ticaret ve fabrika mümessillerinin yap
tıkları işlerin komüsyonculuk mu, yoksa 
mümessillik mi olduğu aranılacaktır. 

İthalat, ihracat ve beynelmilel nakliyat 
.komüsyoncuları, ithalat ve ihracat mu
amelatını bizzat kendi nam ve hesab
larma yaptıkları takdirde tacir sayıla
caklar, başkası namına yaparlarsa ko
rnüsyoncu adcledileceklerdir. Münhası
ran Türkiye içinde nakliyat işi yapan
lara beynelmilel nakliyat komüsyoncu. 
su denilcmiyecektir. 

Bu üç nevi komüsyonculuk .işinden 
başka komüsyonculuk işleri yapanların 
beyanname vermeği istilzam eden bas
ka bir işleri yoksa, bun ıar bcyanname;e 
tabi tutulmıyacaklardrr. 

Nüfus müdürleri 

Gündelik 

Orman 
Kanununun 
Tatbikleri 

(Başı 1. inci sayfada ) 

faydalan teminde gecikmemekte 
beraber, ıal&hiyetli memurlar ta. 
rafından tatbik mevkiine konula
cağı cihetle, ormanlarımızın eskisi 
gibi yanlı§ bir tanda istismarının 
da önüne geçecektir. 

~issedilmekte olduğu haber 
verılen odun, kömür ve kereste sı
kıı_ıbsmın, bu tedbirler sayesinde, 
zail olacağı tabiidir. Yalnız, yeni 
kanunun hükümleri icabı olarak 
köylülerimizin vekaletçe verilen 
talimat dairesinde ormanlardan 
yapacaklan katiyat bedeli olarak 
ödiyecekleri dörtte bir nisbetinde
~i ücret [ 2

] ?nlar için dahi, Ç().. 

gunsanacak bır para olmadığı hal~ 
~~, a?ca~ bir yenilik t~kil ettiği 
ıçmdır kı belki birkaç gün yadır· 
ganacak ve nihayet kanunlJD bu 
çok haklı hükmü de yerine getiril
mek zarureti göz önü:ııe alınarak 
alı§ılacaktır. 

Y . ' 
enı orman kanunu, idealleri-

mizi de, ihtyiaçlarımızı da temin 
eden ~ir eser olmak dolayısiyle o
nun ~nze gösterdiği yollardan git
memız v~ odun, kömür, kereste 
buhranı dıye ileri sürülen hafif sı
kıntrnın da çok yakında zail ola
cağına inanmamız gerektir. :ır. ~ 

[
2

] Bu ücretln aslr, vilayet hususi 
idarelerince 8-12 kuruş olarak tesbit e
dildiğine göre köylülerin ödiyecek.Jeri 
para 2.J kuruştan ibarettir. 

Arasında tayinler . 
İzmir nüfus müdürlüğüne Tokad nü- I sf anbuldakı 

f~.s müdürü BB. Abdülhalim, Malatya t ~ ~ k I 
nufus mü~~rlü~~ne Siird nüfuıo müdürü l J 0 VQ QLQT l 
c.evd~, Sıırd nüfus müdürlğüne Kırşe- (Başı 1. inci sayfada ) 
hir nüfus müdürü Halid, Kırşehir nü • 
fus müdürlüğüne Çankırı nüfus müdürü 
Şchab, Çankırı nüfus müdürlüğüne Ma
latya nüfus müdürü Basri, Samsun nü
fus müdürlüğüne Gül Marmara nahiye
si müdürü Halid, Denizli nlifus müdür
Jiiğüne Denizli nüfwı baş katibi Dur • 
mu,, Tokad nüfus müdürlüğüne İzmir 
nüfus müdürü Mustafa tayin edilmi§ • 
lerdir. _ 

1 KÜÇÜK lÇ HABERLER 1 
ı-------:-----

x Kaymakam ve mektupçular ara-
ı1mda - İç Bakanlık kaymakam, mek
tupçu ve idare heyeti azalan arasında 

yeniden değişiklikler yapmağa karar 
vermi~tir. Bakanlığın bu hususta hazır
lamış olduğu kararname pr.:J~İ, bak.ln
lrk memurin intihab encümeninden geç
mi~tir. Bugünlerde Başbakanlığa verile· 
cektir. 

X 56 vilayet büdcesi İç bakanlık. 
ta teşekükl eden hususi bir komisyon ta
rafından tetkik edilerek tasdik edilmek 
üzere başbakanlığa verilen 56 vilayetin 
193 7 büdceleri yüksek tasdika iktiran et
miştir. Büdceler bugünlerde vilayetlere 
gönderilecektir. 

X Sümer Bank'ta - Sümer Bank 
idare heyeti adlığma müddeti bitmiş 

olan idare heyeti azasmdan B. ~ı:ıkir 

Karaltay, mürakıbliğine d .. eski ~üra
kıb ~· fı. b<lt.<Hab Okyay seçilmişlerdir. 

X imar ve su planlan - Belediye
ler imar heyeti dün toplanmış ve muh· 
telif belediyelerin imar ve su plinları ü
zerinde meşgul olmuştur. 

X İstanbul, (Telefonla) - Evkaf . 
belediye anlaşmazlığını halle çalışan ha
kem komisyonu bugün tahkimnamesini 
belediyeye verdi. 

X İstanbul, (Telefonla) - Belediye 
fıçılarla .su ta~nmasmı yasak ettL Fıçı 
yerine tişe veya teneke kullanılacaktı;. 

X l.tanbul, (Telefonla) - Çanak
kalede batan İtalyan gemiainin elli bin 
lira masrafla çkarılacağı tahakkuk et • 
miştir. 

X İstanbul, (Telefonla) - Takas 
komisyonu bugün son toplantısını yap
tı. Takas işleri yarından itibaren ofise 
geçecektir. 

X lstanbul, (Telefonla) - Birinci ve 
ikinci ekmek fiatlarr onar para indirildi. 
Francala 16 kuruşta brrakıldı. 

reisliğinde yeni bir toplantı yaparak Is
tanbuldaki tifo vakalanndan çıkan va • 
ziyeti gözden geçireceklerdir. 

Valinin beyanatı 
İstanbul valisi tifo vaka.lan hakkın

da verdiği beyanatta bu hastalığın önü
ne geçmek için vilayet ve belediyenin se 
ferber olduğunu, tifo meselesi her ~ey • 
den önce su ve kanalizasyon meselesi 
olduğuna göre, belediyenin su meselesi
le esaslı surette uğraşmakta olduğunu, 

İstanbulun, hatta birçok Avrupa §ehir· 
lerine göre çok modern olan kanalizas
yon tesisatının noksan olduğunu ve bu
nun tamamlanmasına çal[şılacağıru söy
lemi§tir. 

Su işlerinden de bahseden vali, ter
kos suyunun iyi, bol daimi bir su oldu
ğunu, yakında belediye Üsküdar suyu
nu da teslim alınca buradaki tesisat ıs
lah edilerek Üsküdar ve haval~inin su 
ihtiyacı bol ve sıhi bir §ekilde temin olu
nacağını söylemiştir. 

Metris çif iliğinde 
Topçu tatbikatı 
_ İstanbul, 30 (Telefonla) _ Bugün 

· Metris çiftliğinde topçu atış mektebin
de bu devreyi bitiren genç topçu subay
ları tatbikat yaptılar. Tatbikata muhte
lif bataryalar iştirak etti. Verilen vazi
felere göre yapılan bu atı§larda genç au
bayl~nınız büyük bir muvaffakiyet gös
terdiler. Tatbikatta kumandanlarımız 
da hazır bulundular ve genç subayları 
takdir ettiler. 

Amerika çelik 
endüstrisinde iş 

gene durdu 
Vaşington, 30 (A.A.) - Hükümet 

hakem heyeti reisi Tafo tarafından ya
pılan bir tebliğde çelik fabrikalarında 
grev m~selesini hal için yapılan müza. 1 
kerelerın akim kaldığı bildirilmektedir. · 

Con.st~nda kavgalar olmuş ve ça- t 
lışmak ıstıyen ameleyi götüren kamyon.. ı 
lara grevciler tarafından taarruz ediL 

1 

miştir. Su yolları dinamitle bozulmus 1 
oldu ğundan fabrikalar muvakkaten d~r
muştur. 

ULUS 

Türk-lran 
Dostluğu 

(Başı 1. inci sayfada) 
den biridir. Bu teşriki mesai bize bu~ 
dan böyle daimi surette temas 'halinde 
bulunmak, s.ık sık biribirimizi görmek, 
bu suretle daima ve dostane münasebet
lerimizin esasını teşkil etmiş bulunan 
Te daima da böyle kalacak olan samimi 
ve mütekabil anlayış hissini artırmak 

fırsatını bahşedecektir • 
Şu halde bu feyizli ve semerebahş 

te~riki mesainin devamı, Türkiyenin 
babası olan namdar Atatürk'ün sa.ade
ti, lranın dostu Türkiye milletinin 
refahı namına ve şahsi sihatinize kade. 
himi kaldırmama müsaadenizi rica ede-
rim. 

Dıı İfla bakanımızın cevabı 
Türkiye Dış İşleri Bakanı Doktor 

Rüştü Aras, aşağıdaki nutuk ile muka.. 
belede bulunmuştur : 

"- Ekselans, kul1anmrş olduğunuz 
çok dostane sözlerden dolayı size bü.. 
tün kalbimle teşekkür ederim. Yeniden 
dost lranın güzel paytahtında bulun
maktan dolayı hissetmekte olduğum de. 
rin sevinci arzetmeme müsaade bu
yurunuz: Sizin aranızda bulunmaktan 
mütevellid sevincim, Tahranı ilk de
fa olarak görmenin bana müyesser ol
muş olduğu 1932 senesindenberi dost 
İranın, Büyük Şefi S. M. Şehinşah Peh
levinin idaresi altında her sahada hiç 
şüphesiz kardeş İran milletinin mukad
deratında mesud ve feyyaz yeni bir 
devrenin mebdeini gösteren geniş te
rakkiler ve derin islahat vücude getir_ 
miş olmasından dolayı daha büyüktür. 

Bu sevinç, ~ok geniş bir şümulü o
lan mesud bir takım hadiselerin iki 
memleket arasında mevcud olan dost
luk münasebetlerini tarsin etmiş ve bu 
münasebetleri tam bir vuzuh ve derin 
bir samimiyet derecesine çıkarmış ol
masından ve bu vuzuh ve samimiyetin 
bugün bu münasebetlerin mümeyyiz 
evsafını teşkil etmesinden dolayı da 
artmaktadır. Bu dostane münasebetle
rin en iyi ifadesi, şahsen yekdiğerine 
~ôzülmek bilmez kardeşlik rabıta1ariy_ 
le bağlı olan iki namdar devlet reisi
nin basiretkarane düşüncelerinin seme
resi olarak Türkiye ile İran arasında 
teessüs etmiş olan dostane anlaşmadır. 

İki memleket arasmda her gün daha 
ziyade sıkılaşmakta olduğu müşahede 
edilen teşriki mesai, yalnız bu iki mem
leketin kendilerini yekdiğerine bağlı
yan samimi dostluğun takviyesine at
febnekte oldukları eb,emiyetin bir nişa. 
nesi olmakla kalmaz, belki aynı zaman
da komşuları ile olan dostluklarını 

kıskançcasına göz önünde bulundur
makla beraber yakın şarkta sulhu tar
sin etmek ve bu suretle umumf sulhu 
siyanet eylemek hususunda kati azim
lerini gösterir. 

Bu işbirliğinin daha mesud netice
ler vereceğinden ve iki memleketin 
kendilerini alakadar eden bütün mese
lelerde dostane münasebetlerine hakim 
olan uzlaşma ve mütekabil anlayış fik
rinden mülhem olmalarına medar ola
cağından asla şüphe etmemekteyim. 

tıte bu kanaatle kadehimi S. M.. Şa
hin~ah · Peblevi'nin ve Is. Z. I. Veli
ahdın •·J-r tlr ·'!le, necib kardeş. İran 

milletinin refahına kaldırıyorum. Ekse
lansınızın ve latif hatırası: zihnim
de menkuş kalacak olan bu toplantıyı 
huzur ve zerafetiyJe şereflendiren refi· 
kalarının sıhatine de içmeme müsaade
nizi dilerim. 

:········ ··············-··· .. ·····-····· i RADYO~ . . ......................................... : 
ANKARA RADYOSU Öğle neŞ

riyatı: 12.30-12.50 Muhtelif plak neşrL 
yatı. 12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 13.15.13.30 Dahili ve ha.. 
rid haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI. 18.30.19.00 

Muhtelif plak neşriyat?. 19.00-10.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Mak~ 
bule ve arkadaşları) 19.30-19.45 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.45-20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser. 
ved Adnan ve arkadaşları) 20.15..20.30 
Kazım Nami Duru (Terbiye) 20.30-21.00 
Plakla dans musikisi. 21.00-21.15 Ajanı 
haberleri. 21.15-21.55 Stüdyo salon or. 
kestrasr: ( 1 - R. Korsakow Cba-nson 
indue. 2 - Fuçik Le Gandes du Danube. 
3 - Mayerbeer Les Huguenots 4 -
Brussclmans Beve de Boneur 5 - Louis 
Ganne Terpsichore. 21.55-22.00 Yarın_ 
ki program ve İSTİKLAL MARŞI. 
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1 B. K. Şotan senatotan 
~~~ .. !!.~mat reyi aldı 

rin bir tesir uyandırmıştır. Neticede 
komisyon projeyi 12 müstenkif ve 3 
mub~life karşı 20 reyle kabul etmiştir. 
Komısyonun raportörü B. Abcl Gar
dey, ttmumi heyet .kürsüsünde izah e· 
<l~ceği bazı mütalealardan sonra proje
nın senatoca da kabul edilmesini istiye
ceğini söylemiştir. 

B. Abel Gardey~in beyanatı 
Umumi heyetin toplantısında B. A

bel Gardey kürsüye gelerek senato
nun sosyal ıslahatı akim bırakmak is
temediğini, fakat bu ıslahatın memle
k-etin menfaati ve elzem olan muva:ıe
ne endişesi içinde idare edilmesi lazmı 
olduğunu söylemiştir. B. Gardey, Şotan 
ve Bonne tarafından senato finans ko_ 
misyonunca projelerden haberdar edil
mek üzere gönden1en mektubta bah
solunan tahdidleri sened ittihaz ettiği
ni bildirdikten sonra senatodan proje
nin kabulünü istemiş ve hiikümetin ar
tık mesu1iyetini deruhde etmiş bulun_ 
duğu ve halk kütlelerinin satın alma 
kabiliyeti meselesinin artık halledil
miş olduğunu söylemiştir. 

8. Bonne kürsüde 
Bundan sonra kürsüye gelen B. 

Bonne hükümetin almağa lüzum görece
ği tedbirlerin, yirmi sene içindeki bütün 
tedbirlerden daha ağır olduğuna işaret 
ederek bugün hazinede yalnız 20 milyar 
frank kaldığını ilave etmiştir. Bakan ka
binenin Fransa bankasından avans iste
meğe mecbur olacağını ve para kıyme
tinin muhafazasına imkan kalmadığmı 

da söylemiştir. B. Bonne kanun proje
sini müdafaa etmiştir. 

Senatonun bir kararı 
Senato• B. Gardey'in nutkundan 

sonra, Blum kabinesinin mali idaresini 
tenkid eden bu nutkun ilanma büyük bir 
ekseriyetle karar vermişse de, bu karar 
müfit sol cenahla hüküm.et azaları ara
sında heyecan uyandırdığından senato, 
B. Gardey'in müdahalesiyle ilan keyfi
yetinden vaz geçmiştir. 

B. Şotanın sözleri. 
Bundan sonra kürsüye gelen başba

kan B. Şotan, B. Blum'un yeni kabine· 
deki vaziyetini izah ederek kendisile 
mühim hiç bir mesele üzerinde anlaş· 

mazlık olmadığım söylemiş, kabinenin 
iki meclisin görüşlerini telife çalışaca • 
ğmı söylemiştir. Başbakan hükümetin 
işini kolaylaştırdığından dolayı, sözleri
nin sonunda, senatoya teşekkür etmiştir. 

Proje kabul ediliyor 
Neticede senato projeyi 82 reye kar

şı 167 reyle kabul etmiştir. Celse kapan
madan biraz önce B. Şotan tekrar kür· 
süye gelerek meclisleri birden bire ka -
patmak niyetinde olmadığını ve endüstri 
hakkında hülcümetin alacağı tedbirlerin 
faydalı tesirleri olacağını söylemiştir. 

B. Van Zeeland 
Avrupaga 
Dönüyor 

Vaşington, 30 (A.A.) - B. Van Ze· 
land dış bakanı B. Hul ile konuşmuş
tur. Konuşmadan sonra B. Hul muha
tabiyle birlikte dünyanrn ekonomik 
şartlarını gözden geçirmekle beraber 
herhangi bir anlaşma akdini düşünme
miş olduklarını bildirmiştir. 

B. Van Zeeland finans bakanı B. Mor
gentav'la da konuştuktan sonra B. Ruz. 
velt•te görüşmüştür. 

Bu konuşmadan sonra neşredilen 

müşterek bir tebliğde Amerikanın en• 
ternasyonal ticaretin kalkınması, para 
meselelerinin halli ve silahların azaltıl
ması hususlannda kollektif çalrşmala· 
ra girmeğe hazır olduğu bildirmekte
dir. 

B. Van Zeeland B. Hul ile son bir 
~efa daha görüştükten sonra tayyare 
ıle Nevyorka gitmiş ve oradan da va
purla Avrupaya hareket etmiştir. 

Fon Noyrat'ın Lonclra seyahati 
Londra. 30 (A.A.) - B. Eden öğle· 

den sonra avam kamarasında B. Artür 
Hendenıonun bir sualine cevab vererek 
B. Fon Noyrafın Londra ziyaretini sa
dece tehir etmi~ olduğunu tasrih etmit
tir. 

Fransız 
Kabinesinin 
Toplantısı 

=-

Paris, 30 (A.A.) - Bu aksam saat" 
19 da B. Löbrönün başkanhğında topla- · 
nan bakanlar konseyi tarafmdan kabul 
edilen kararname hüküm' ·· 1 • .. erme gore 
frankm yeni altm kıymetini tesbit ede~ 
kararnamenin çrkarılmasına k d 
f ki a ar, 
ran a yabancı dövizler arasındaki pa-

ra temevvüçleri bir takas serma ·ı 
t 

. d' yesı e 
evzın e ılecektir. 

Kabine konseyi yarın sabah tcıplana
caktrr. -. 
Frangın vaziyeti 
ve dünya borsaları 

Londra, 30 (Hususi) - Burada fran
aız para krizi büyük bir dikkatle takib 
o~unmaktadır. Gazeteler frangın mü
hım surette düşmesini beklemektedir-
1,er. Deyli Telegraf, fransız kambiyo 
m~vazene sermayesinin mühim bir 
~~kdarmın ingilizlere geçmiş olduğu 
ıçın para anlaşmasının değiştirilmesi 

lazımgeleceği fikrindedir. 
Avam Kamarasında öğleden sonra 

fransız para vaziyeti hakkında soru
l~ bir suale cevab veren Sir J ohn 
Sıınon fransız hükümeti tarafından der. 
piş e~ilen .~edbirlerin vaziyete uygun 
olacagr ~~~e~sında bulunduğunu, 
fransız hükumetınin bu tedbirlerden 
her~ngi bir avantaj teminine çalışmı
yacagı ve Amerika ve İngiltere hükü
metleriyle teşriki mesaiy~ devam arzu
sunda bulunduğu hakkında teminat al
mtf olduğunu bildirmiş ve fransız ve 
Amerika maliye bakanJariyle sıkı te
mas halinde olduğunu ilave etmiştır. 

F ran•a para anlaımaamdan 
çekiliyor mu? 

Vaşington, 30 (A.A.) - Nevyork Ti
mes gazetesine göre Fransa sefaretha
nesi ticaret ataşesi, Fransa'daki malt 
buhran dolayısiyle Fransanın üç taraf
lı itilaftan çekilmeğe mecbur kalaca
ğını Amerika hazinesine bildirmiştir. 

Londra, 30 (A.A.) _ Vaşingtonda

ki fransız büyük elçisine F:ransanm 
ingiliz - amerikan • fransız para anlaş
masından çekileceğinin amerikan hü
k~tin~ bildirmek için talimat aldığı· 
teyıd edılmektedir, 

Nevyork'ıa 
Vaşington. 30 (A.A.) - Hazine na

zırı B. Morgentav ile hazine müstesan 
B. Taylor, Federal reserve board~ ve 
kambiyo muvazene sermayesi direktör
leri ile görüşerek Fransanın finansal 
vaziyetinin safhalarını takih etmişler· 
dir. 

Yan resmi mahfiller, halihazırdaki 
vaziyetin üç taraflr anla~mayı hiç bir 
suretle değiştirmemiş olduğunu beyan 
etmektedir. 

Fransrz parlamentcsunun yeni fran. 
sız kabinesine itimadını bildirmesi bü- • 
yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

P~u bor•ası bugün açılıyor 
Parıs, 30 (A.A.) - Kıymetler ve ti-

caret borsası yarın tekrar açılacaktır. 

Mevlud 
Galatasara}''lı Merhum Nüzhet Co~

kan'ın ruhuna hediye edilmek üzere 
2 ~ 7 • 937 cuma günü saat 13.00 de Ha.. 
cıbayram Veli camisinde mevlild oku
nacaktır. 

Merhumu sevenlerin, hatırasını ta1. 
ziz etmek üzere gelmelerini ailesi rica 
eder. 

Mevlud 
" Öztürk mahallesinde Bayram cad .. 

desinde ölü General Agah eşi ölü Zeh... 
ranın ruhu için temmuzum ikinci cu• 
ma günü öğle namazını müteakib Had,. 
bayram camii şerifinde mevliidü nebi 
okunacağından arzu eden zevatın teş. 
rifleri rica olunur. 

Ölü Zehranın Kardf!lled 
Refika Sare 
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lnönii yüksek yelken uçuı· 
ma kampı bu yıl gençlerimizin 
havacılık talimlerinden bQ§ka

ca askeri ruızilelerini görmele
rine de ymıyacaktır. Türkkuş-

lannda toplanacak liıeliler, li
se mezunları, yüksek tahsil 
gençleri, yaz tatili devrelerin

de görmekte oldukları kamp 
tedrisatını bundan 60nra hava 
kamplannJa göreceklerdir. 
Bundan anlClfılıyor ki uçmak 
oe tukerlik tek vazife halinde 
birleşmektedir. 

Fakat sözü uzatmakta hiç fayda yoktur 
sanıyorum ..• Çünkü bütün dünya, bizde, 
bütün vatandaşlar tayyare ve tayyareci· 
nin milli müdafaaya temel olduğunu 
öğrenmiştir. Herkes çok güzel biliyor ki 
tayyareS.i ve tayyarecisi yetecek kadar 
olmıyan memleketlerin kendilerini, ka
rada ve denizde ne kadar kuvvetli olur
larsa olsunlar, emniyette sanabilmeleri 
bir hayaldir. 

Bir tek misal 

Türk Hava kurumu, işte bu haki-
katin arzettiği korkunç aki

betleri önlemek peşinde emek veriyor. 
Hiç bir milliyeti olmıyan ~u makine tay
yareyi, para ile, güç veya kolay fakat 
muhakkak surette temin edebiliriz; ama, 
tecrübeli bir tayyareciyi yetiştirmek bir 
zaman meselesidir •• 

5 

( Çocuk Bahçesinde 

Çocuk 
Yüzme 

Havuzu 

Hü~üi pliaör1erhl verı1en "dersle~ Tecrübeli tayyareci derken, tabii is
tidad meselesi ortaya çıkıyor ••• Bu mem
leketin muhtaç olduğu tayyareciyi, is -
tekliler arasından değil, istldadlılar ara
aından seçmek düşünülecek bir mevzu
dur. Hava kurumunun iki senelik tecrü
besi çok güzel bir ders olarak ele alına
bilir •.• Bir senelik mesai sonunda yüksek 
dereceler kazanmış kırk elli gen!r aqısın
da birisinin adının karşısında şunlar ya· 
zılıdır: "Fevkalade istidadtı'' ! .•• Türki
yede kaç yüz, yahud kaç bin tane böyle 
"fevkalade istidadlı" vardır? 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezinin yedi sekiz yıl önce çocuk 
sarayı karşısında kurduğu Çocuk bah
çesi yaz devresini birkaç giln evel aç
mıştır. Kurumun büyük fedakarlıklar_ 
la Amerikadan getirdiği son sistem 
oyun aletleriyle yaptığı bu bahçe mem· 
leketimizde örnek olacak bir güzellik 
ve tertibtedir. Çocukların sıhi ve sos
yal terbiyeleri için gerekli tertibler ve 
oyunlardan başka bahçede modern bir 
yüzme havuzu da yaptırılmış, yazın sı
caklar başlar başlamaz havuz da doldu
rularak on beş yaşına kadar her çocu
ğun istifadesine açılmıştır. Havuzun 
yüzme, atlama, dalma yerlerinden baş. 
ka duşları ve soyunma locaları da var
dır. 

İnönü ha\Ja kampı 5 
açılıyor temmuzda Şehrin çoc1,1klarını sokakların bin 

türlU tehlike ve fenalıklarından kurta
ran, ve binlerce yavruya neşe dağıtan 
eğlence ve spor mevzuu temin eden Ço
cuk Esirgeme Kurumunun çocuk bah
çesi tertib, malzeme ve çahşmalariyle 
ecnebileri bile sevindirmiştir. Çünkü 
bunlar mütehassıs muallimlerin neza
retindedir. 

İ nönü kampı bu sene S temmuzda 
çalışmalarına başlıyacak ve kam

pa 1 SO kadar genç iştirak edecektir. 
Kamp birinci teşrinin birinci günü faa· 
liyetine nihayet verecektir. 

Bu sene kampta 150 genç 
uçma öğrenecek İnönü yüksek yelken uçuşu kampı, 

bu yıl gençlerimizin havacılık talimle -
rinden başkaca askeri vazifelerini gör
melerine de yarayacaktır. Türkkuşların
da toplanacak liseliler, lise mezunları, 

yüksek tahsil gençleri yaz tatil devre • 
lerinde görmekte oldukları kamp tedri
satını bundan sonra, hava kamplarında 
göreceklerdir. Anlaşılıyor ki gençleri • 
miz için uçmak ve askerlik tek vazife 
halinde birleşiyor. 

meleri lazımdır ki bir dakika içinde yüz
lerce metre uzağa giderken dola~mak 

oldukça mühim bir muvaffakiyettir. B 
brövesini alan bir genç, artık uçmanın 
zevlôni tatmış ve anlamış olur ve ken
dinde dahi iyi ve üstün yapmak 
için sarsılmaz bir istek duymağa başlar. 
B brövesi alabilmiş olana artık havacı 
demek çok yerindedir. 

brövesi aldıktan sonra da uçuşlara de
vam etmek ve yüksek yelken uçuşu tec
rübelerine atılmak lazımgelir 

Saatlerce dolaşmak peşinde B undan sonraları gençler, havaoa 
rüzgarlar ve cereyanlar kulla· 

narak saatlarca dolaşmak peşinde uğra· 
şıp dururlar. Gençlerimiz geçen sene 
İnönü kampında milli rekoru on sekiz 
saat 35 dakikaya yükseltmişlerdi. Buse
ne, havalar iyi giderse bundan daha yük
sek muvaffakiyetler kazanmalarını bek
liyoruz. 

Bu bir sualdir ki bunun cevabını ver
mek için yalnız havacılığın değil, bütün 
bir milletin elbirliti ederek çalışması icab 
eder. İşin eherniyeti şuradadır: tabii is
tidadı yüksek bir genç, tayyareyi sırça
lıktan kurtaran ve tayyareyi emniyet 
edilen bir vasıta halinde yaşatan adam • 
dır. Şu halde, istidadhlar bulmakta, pa
ra ve randıman bakımından kati bir mec
buriyet önündeyiz demek olur. Bütün 
gençliği, bir kütle halinde uçmaya sevk 
etmek ana babalardan daha çok, öğret· 
menlere dü~en bir vazifedir. Biltün bir 
elle tutulabilen hayatı yirmi seneye sı
ğıştmabilecek olan tayyareciliğin, boş 

yere dillerde dolaşıp durmakta olan 
"tehlikeli olu~u" sözlerini yenecek ve 
çocuklara "hava devrini ve milletlerin 
havacı olmak mecburiyetlerini'' Hiyıkiy
le öğretecek vaziyette olan öğretmenle
rin, bu memleketin emniyet ve istikba
li önünde, bu bakımdan mesuliyetlerl 
çok büyük ve korkunçtur. Acaba, her 
şeyden önce muallimlere tayyareciliği 

öğretmek ve her hangi birinin spor mu
allimliği edebilmesi için, ilk önce, pJa. 
nörcü şehadetnamesini cebine koyması· 
nı istemek günün şartı değil midir? 

Çocuk Esirgeme Kurumunu bu bah. 
çeden gördüğü büyük faydalar dola
yısiyle vilayetlerdeki merkez ve kolla
rına da çocuk bahçesi yaptırmak için 
yardımlarda bulunmuş, bu sayede ku
rumun 36 kadar çocuk bahçesi açılarak 
muvaffakıyetle çahşmağa başlamıştır. 

Bahçenin yüzme havuzu kurumun 
yeni yapılmakta olan büyük apartıma
nı altındaki soğuk ve sıcak sulu en 
modern yUzme havuzu ile gelecek yıl 
şehrimize faydalı bir müessese daha 
ilave ederek genişliyecektir. 

Üç ay sürecek olan İnönü kampında 
gençlerimiz B ve C brövelerini almağa, 
yüksek yefüen uçuşu sahasında müma· 
rcse ve muvaffakiyetler kazanmağa çalı
ş~caklardır. 

B brövesi, motörsüz bir tayyare ile 
havada en az b:r dakika kalmak ve bir 
S cizerck dolaşmak kabiliyetini göster
miş olanların hakkıdır. Pl5nörcülük bu
radan başlar ve genç ancak bundan son. 
ra planorcü olur. 

C brövesi hareket noktasından yani 
havada serbest kaldığx noktadan sonra 
irtifaından hiç kaybetmeden beş dakika 
havada kalını~ olanlara verilir. Motör
süz tayyaresiyle havada irtifa kaybet -
meden beş dakika kalabilmek bir mese
ledir. Bir kudretin ve bir ustalığın ifade
sidir. 

18 saatlik rekorla Türkiye, havada 
çok kalma bakımından dünya beşincisi 
olmuştu. 

Türk S-Oyunun eşsiz bir havacılık is-

tidadına malik olduklarını düşünürsek 

çocuklarımızdan yalnız daha iyi, daha 

üstün değil, en iyi ve en üstün olduk
larını göstermek yolunda pek çok şey
ler istiyecek vaziyette olduğumuz ken
di kendine meydana çıkar. 

Yolları çocuk sarayına düşen vatan
daşlarımıza öğleden sonra bir kere de 
çocuk sarayına uğrıyarak bahçede eğ. 
lenen, havuzda şen çığlıklarla yüzen 
gürbüz türk yavrularının neşelerini ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunun çocult 
bahçeleriyle temin ettiği bUyük fayda
ları görmelerini tavsiye ederiz. 

C brövesini almak bir iş, fakat bir 
son değildir. Bu bir asgari haddir. C 

Havada bir dakika kalmak ... 
İşten anlamıyanların havada bir 

dakika kalmayı ynhud bir S 

çizerek dolaşmayı ilk bakışta küçı.ik ~ö

receklerı muhakkaktır. Fakat şunu bil-

Uçan adam, iyi düşünen adamdır 
Anlaşılması lazım gelen şudur: 

uçan adam, iyi düşünen, çabuk 
ve iyi karar veren, düzgün hareket eden 
olgun adam demektir. Ve Türk Hava 
Kurumu, mesela pHlnörcülük hareketi • 
nin inkişafına çalışmakla tabii birçok is
tidadı yüksek çocukları avarelikten kur
tarmakta, bunları memleketin milli mü
dafaasında adları saygı ile anılan birer 
varlık haline koymaktadır. Uçucuları ço
ğaltmak, her vakit, Türkiyeyi kuvvet • 
lendirmek manasına gelir. 

Hava neslini yetİ§tİrmek için 
T ayyarenin, otomobilden, moto-

sikletten, kayıktan daha tehli
kesiz olduğunu, her vakit ve kolayca 
iddia vaziyetinde bulunuyoruz. Moto. 
sikleti, bir otomobili, 100 kilometre 
sürebilmek, 50 kilometre hızla_ esen bir 
rüzgar önünde sandal kullanmak için 
laz:ım olan bilgi ve tecrübe 300 kilomet. 
relik süratle uçan tayyare için lazım o. 
landan daha çok ince ve teferruatlıdır. 

tır. 

:•,f <'torlu tayyare ile motorsuz la .. a
ıasmda nasıl bir fark olduğunu ııo r.r.. 
!ara verilecek cevab şudur : 

Motorsuz tayyareler yani planörler 
üzerinde muvaff3k olan bir genç, mo. 
torlu tayyareye, atını değiştiren bir 
binicinin yeni atının huyunu öğrenme
ğe çalışması cinsinden, bir tecrübeye 
girişir. Fakat motorlu tayyarede uçma. 
ya alışmı9 biri, havanın sırlariyle anla§. 
ma, havanın sırlarını tanıma manasına 
gelen pHinörler üzerinde izah edilemi
yecek kadar büyük bir yanlışlık duyar. 

Bunlar çok ince birer mesele, fakat 
uzun boylu tecrübeye değmeyecek ka. 
dar açık olan birer hakikattır. 

Gençlere küçük pllınörlerle uçmanın tekniği gösteriliyor. 

Bütün roemleketler tayyarecilerini 
çoğaltmak peşinde milyonlar harcamak· 
tadırlar; bunların verdikleri örnekler 
fizerinde istediğimiz kadar durabiliriz .• 

Daha küçük yaşta iken model tay
yar.-ler yaptırarak çocuklara, tayyare. 
nin nasıl uçtuğunu, tayyareciliğin bil. 
tün fenni taraflarını öğrettikten sonra, 
o çocukların, pHinörde ve motorlu tay. 
yareyi bir oyuncak gibi kullana<:akla
nndan emin olmamız lazımdır. Uçmak. 
o zaman yürümek ve tek ayak üzerinde 
sekmek gibi basitle~miş bir iş olacak. Uçmak, günün davasıdır. 

Tefrika No. 81 

Eugenie 
Grandet 

)'azan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeuiren. Na•uhi Baydar 

- Mösyö, !:ıhatim hakkında gösterdiği
niz alakadan dolayı size teşekkür ederim. 
Fakat son dakikalarımda duyduğum acıla
n tatlılaştırmak ve istirablarımı hafifletmek 
istiyorsanız kızımızı af ediniz; kendinizi bi
ze dindar, zevc ve peder olarak gösteriniz. 

Grandet, bu sözleri işitince yatağının ya
nına oturuyor ve yağmur yağacağını anla
yarak bir sokak kapısı al tına sığınan adam 
gibi hareket ediyordu: Karısını sessizce din
liyor ve cevab vermiyordu. En şefkatli, en 
gönül sızlatıcı ricalara maruz kaldığı za
manlar, sadece: 

_ Zavallı karıcığım, bugün pek sarar-
mışsm ! diyordu. 

Bira Parkı 

Kızını tamamiyle unutmuş olduğu taş
tan alnına kısık dudaklanna sanki hakke
dilmisti. Hatta tabirleri ancak değişen müp
hem ~evablariyle ağlattığı kansının ?embe
yaz çehresinden dökülen yaşlar bıle onu 
biraz olsun tehyiç etmiyordu. 

Kadmcağtı: 
- Allah kusurlarınızı affetsin, benim 

sizi affettiğim gibi ... günün birinde si.z de 
rahim ve şefkate muhtaç olursunuz, dıyor
du. 

Grandet, kansının hastalığından beri o 
meşhur "vay, vay, vay" lannı kullanmıyor
du. Ancak, çirkinliği günden güne kaybolup 
çehresine manevi bir güzellik gele~ karısı, 
bu mülayemet meleki de onun istıbdadmı 
bir türlü azaltamıyordu. Madam Grandet 
ruhtan ibaretti. Dua ilahi sanki onun yüzün
deki en kaba çizgileri saflaştırıp inceltiyor, 
onu nurlandırıyordu. Ruhun itiyadlan en 
sert çizgilere, ulvi düşüncelerden gelme asa
let ve safiyeti hakkederek, galebe çaldığı 
kudsi çehrelerde J--11 c:ima tahavvülü hadise
sini kim müşahecl ~memiştir? Bu kadında 
beşeri ne varsa hepsini yakıp yok eden ıstı
rablarla vukua gelmekte olan bu değişme 

An karanın 

hadisesi, hafif surette olmakla beraber, ge
ne eski fıçıcı üzerinde tesirini icra ediyordu. 
Fakat onun mizacı, gene eskisi gibi, tunç 
mahiyetini muhafaza etti. Sözleri artık is
tihfafla dolu değil idi ise de aile reisi olmak 
üstünlüğünü kurtaran dinmez bir sessizlik 
onun hareketlerine hakim oldu. Sadık Na
nan' ıı çarşıda görünür görünme?., efendisi 
hakkında bir takım kaba şakalar, bir takım 
şikayetler kulaklarında vızıl dardı; fakat 
amme, baba Grandet'yi açıkça ayıblasa bile, 
hizmetçi onu evin gururu namına gene mü
dafaa ederdi. 

Grandet'yi çekiştirenlere hitab ederek: 
- Hepimiz, ihtiyarladıkça, d:ıha çok 

sertleşmeyiz mi? Neden onun da biraz katı
laşmasına tahammül edemiyorsunuz? Artık 
yalanlarınıza nihayet veriniz. Madmazel bir 
kıraliçe gibi yaşıyor. Yalnız basma ise bu da 
onun zevki. Zaten efendilerimin hareketle
rine saik olan mühim sebebler var. 

Nihayet, ilkbaharın son günlerine doğ
ru, bir akşam, hastalıktan ziyade kederlerin 
yiyip bitirdiği Madam Grandet, bütün rica
larına rağmen Eug~nie ile babasını barıştır
mağ a muvaffak olamadığı için, çektiği azab-

ları Cruchot'ya anlattı. 
Mahkeme reisi de Bonfons bağırdı: 
- Nasıl olur da yirmi üç yaşında bir 

kız, sebebsiz olarak, böyle riyazet hapsine 
konur! Zira bu hareket, kanun nazarında iş
kence olup Eugenie, buna karşı, reşid oldu
ğunu serd ile şiddetle protesto ... 

Noter, yeğeninin sözünü kesip: 
- Bırak şu mahkeme ağzını, dedi. Ve 

sonra Madam Grandet,'e dönerek ilave etti: 
- Müsterih olunuz, Madam, kızınız 

mahpusluğuna yarından itibaren nihayet 
verdireceğim. 

Eugenie, kendinden bahsedildiğini ışı
terek odasından çıktı. 

Mağrur bir tavurla ilerliyerek: 

- Bu işle meşgul olmamanızı sizden ri· 
ca ederim, dedi, babam evinin sahibidir. 
Evinde oturdukça ona itaate borçluyum. 
Herhangi bir muamelesinden dolayı halkın 
tasvibi veya takbihi onun için bahis mev
zuu olamaz; o yalnız Allaha hesab vermek· 
le mükelleftir. Dostluğunuzdan, bu hususta, 

Devamı var 

Biricik Eğlence Veridir. 
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Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
1 - Burgaz kazasında 27 şehir tipi kerpiç göçmen evi 5671 lira 

89 kuruş ve iki adet koy tipi kirgir ve 380 lira 84 kuruş ve 79 adet 
köy tipi kerpiç ev 14.199 lira 46 kruştur. Ceman yekıln 108 evin 
muhammen bedeli 20.252 lira 19 kuruştur. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf uauliyle eksilt
meye konulmuştur. 

3 - 15 temmuz 1937 perşembe gUnU saat 14 de ihalei evveliyelerl 
yapılacaktır. Talihlerin plan ve prtnameleri görmek ve inpat ma
haJlerini öğrenmek için her gün iakin müdürlüğüne ve kazalarda 
is.kin memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarını yanlarında bu· 
lundurulmaaı. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten liakal üç saat evci zarfla· 
rın komüıyona verilmesi ve % 7,5 teminatların yatırılmıı olması 
lazımdır. (1846) 2-3054 

Ankara Birinri Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

Ankrada Iametpaşa M. Demirli köprü civarı.nda Çepken S. 5. 
numaralı evde Osman. 

Karınız ayni yerde Mehmet kızı Horiyı tarafından aleyhinize 
açtığı boşanma davasının günü olan 24.5.937 pazartesi günü saat 
14. de muhakemede bulunmadığınızdan hakkında gıyab kararı ya
zılmasına ve bu sebeble muhakemenin 9.7.937 günü saat 14 de bı· 
rakılmaaına mahkemece karar verilmiştir. Bu tayin edilen günde 
mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi tak
dirde gıyaben muhakemenize bakılacağı ilanen tebliğ olunur. 

Çankaya Birinci Mmtaka Tapu sicil 
Muhafızlığından : 

Dikmende kilise civarı mevkiinde kain olup verginin 318 ve 926 
tahrir kayıdlarında ankarah çarda oğlu Hüseyin adına yazılı olan 
şarkan Emine bağı garban Hacı Mehmet bağı şimalcn ve cenubcn 
yol ile çevrili olan bağın adı geçen Hüscyinin vcrcselcri Emine, 
Sıdıka; ve Mehmet taraflarından namlarına tescili istenilmiştir. 
Tapu sici inde kaydı bulunmıyan bu yerin mülkiyeti hakkında tah
kikat yapılmak üzere 29.7.937 perşembe günü saat 10 da yerine me· 
mur gönderilecektir. Bu yerde benim hakkım var diyenlerin elle
rindeki belgeleriyle birlikte idaremize yahud yerine varacak olan 
memurumuza baş vurmaları bildirilir. (1829) 2-3026 

Kırli:lareli iskan Müdürlüğünden: 
1 - Kırklareli merkez kasabasında 20 adet şehir tipi kerpiç 

göçmen evi 4201 lira 40 kuruş ve 91 adet köy tipi kargir 17328 lira 
22 kuruş ve 162 adet kerpiçten 29.117 lira 88 kuruş ki ceman yekGn 
273 adet evin muhammen bedeli 50.647 lira 50 kuruş. 

2 - Keresteden maada bilumum malzcmei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

3 - 12 temmuz 937 paazrtesi günü saat 14 de ihalei evveliyelcri 
yapılacaktır. Taliblerin plan ve şartnamc'eri görmek ve mahalleri
ni öğrenmek için her gün iskan müdürlüğüne ve kazalarda iskin 
memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarını yanlarında bu· 
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e
decek ta iblcrin yukarıda yazılı saatten Hiakal üç saat evci zarfla 
rın komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatların yatırılmı§ olması 
lazımdır. (1847) 2- 3055 

Devlet D~miryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

İd"' remiz maliye ve muhasebe iş1eri dairesiyle İ!'.letme müdUr
lüklcri muhasebe1erine müsabaka imtihanı ile memur alınacaktır. 

Mü "\baka imtihanı 20. temmuz 937 salı günü saat 14 de icra 
olunac., ktır. 

İmtihana girmek istiyenler ne gibi şartları haiz olmaları ve ne 
gi bi vesikaları vermeleri lazım geldiğini Ankarada, maliye ve mu
hasebe i !eri dairesinden İstanbu 1da, Haydarpaşada birinci işlet
me, İımirde, sekizinci işletme mesul muhasibliklerinden öğrene-
bilirler. ( 1835) 2-3047 

1 Ankara Belediye Reisliği llfmlan 1 
iLAN 

l temmuz 1937 den okulların açılş tarihine kadar otobüs ta-
lebe pasoları hükümden kaldırılmıştır. (1833) 2-3009 
HUSUSi OTOMOBİL SAHİBLERİNİN NAZARI DİKKATİNE 

Şehirde iş eycn hususi otomobillerin muayenesine lüzum gö
rülmüş olduğundan 1 temmuz 937 tarihinden 10 temmuz 937 tari
hine kadar bütün hususi otomobil sahihlerinin otomobillerini oto
bns işleri müdr üğünde müteşekkil muayene komisyonuna gön· 
dermeleri veya getirmeleri ve bu müddet içinde muayenelerini 
yaptırmayan otomobil sahihlerinin cezalandırılacakları ilin olunur. 

(1797) 2-2983 

Daima sabit 
Daima tabii 

J uvantin 
sn-: l toyalan 

1~1112 ıumzuk "Czanesı ı&bo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin aaç boyaları mmar ve sehirti 
maddelerden tamamen arl olup 
taç.lan tabii renlrlerinl ~er. 
Juvantln uç boyaları kumral ve 
alyah olarak iki tabif renk tin. 
rin"• tertib edilmittir. 

J .. INfMANTOI. KANZUK: 
ROMATiZMANIN KATI 

OF-VA. ~"nT'P 

Kiralık iki Mobilyalı 
Oda 

Mobilyalı veya mobilyuıs 2 o
da kiralıktır. Banyosu vardır. 
Kooperatif arkasında Yoscf Ru
ıo apartımanı arka kapı kat 3, 
sekizinci daireye müracaat. 

2-3065 

Kiralık Oda 
Bankalar ve Anafartalar cad. 

ittisalinde bot veya möble, hava. 
dar, temiz ve ecnebi lisanı konu. 
tan ayle nezdinde bir oda kira-

• Iıktır. Maarif Yek. brıısmda 
Semerkant aokağı No. 10, ikinci 
kat. Ay. 6 2-3060 

ZAYi 
1232 numaralı Ankara memu

rin koperatif firketi hisse sene
dini kaybettim. Ycniaini alaca
ğım. Kayıp .enedin hülantl ol
madığını ilin eylerim. 

Buna Mebusu Refet Canıtes 

ZAYi 
2248 sayılı kamyon pllka nu• 

maruı zayi olmuıtur. Yenisini 
çıkaracağımdan esldalnln hWanll 
yoktur. 

Ihsan Karabüber 
2-3033 

ULUS 
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Komisyonu ilanları 

----------------- ------------------İLAN 
Krıklareli tUmcn birlikleri hayvanatı için kapalı zarfla 1.050.000 

kilo yulaf satın alınacaktır. Muhammen fiatı 6 kuruş olup tutarı 
63 bin liradır. İlk teminatı 4.400 liradır. Şarntamesi 315 kuruş mu
kabilinde tümen satın alma komisyonundan verilir. İhalesi 20.7.1937 
sah günü saat 16 dadır. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ile teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat evelinc kadar Kırklareli tümen satın alma komi&-
yonuna vermeleri. (1807) 2-3041 

tLAN 
Kırklareli tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için kapalı zarfla 

800.000 kilo kuru ot satın alınacaktır. Muhammen fiatı 3 kuruş 50 
santim olup tutarı 28.000 liradır. İlk teminatı 2.100 liradır. Şartna
mesi 140 kuru, mukabilinde komisyondan verilir. İhalesi 21.7.937 
çraşamba günü saat 16 dadır. İsteklileri kanunun 2, 3 cü maddele· 
rindeki vesika ile teminatlarını havi zarflarını beili gün ve saatten 
en az bir saat cvelinc kadar tümen satın alma komisyonuna verme-
leri. ( 1806) 2-3040 

İLAN 
1 - Eliziz hayvantı ihtiyacı için bir milyon kilo arpa kapalı 

zarf usulilc alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 50 bin lira olup muvakkat teminatı 

3750 liradır. 
3 - Eksiltme 20.7.937 cuma günü saat 11 de Elazizdc tümen 

satın a1ma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 - Teklif mektubları teminat makbuz ve vcsikalariylc birlikte 

belli gün ve saat 10 na kadar verilmiş olacaktır .Bu saatten sonra 
verilecek mcktublar alınmıyacaktır. (1802) 2-3039 

İLAN 
1 - Midyat garnizıonundaki kıtaat için 250 ton fabrika ununun 

22.7.937 perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

2 - Unun tutarı 27.500 lira olup muvakkat teminatı 2039 lira
dır. Şartnamesi 138 kuruş mukabilinde alay satın alma komisyo
nundan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2,3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektublarmı yazılı gün ve saatten bir sa. 
at evetine kadar Midyat alay satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1801) 2-3038 

lLAN 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 150.000 

kilo bu gur satın alınacaktır. Muhanunen fiati 14 kuruş olup tuta
rı 21 bin liradır. İlk teminatı 1575 lir<:dır. Şartnamesi her gün tü· 
men satın alma komisyonundan 105 kuruş mukabilinde verilir. İ
halesi 19. temmuz. 937 pazartesi günü saat 16 dadır. İstekliler ka
nunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ile teminatlarını havi zarfla· 
rmı belli gün ve saatten en az bir saat eveline kadar tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1808) 2-3037 

İLAN 
l - Ankara garnizonu kıtaatı ve müessesatı için 139.200 kilo 

lavcmarin kömürü 2.7.937 cuma günü saat 11 de pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. 

2 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. ( 1857) 2-3063 

lLAN 
U!U~wnı - l Edremitteki bir.iklerinin senelik ihtiycı için ka
palı zarfla 80 ton sığır eti alınacaktır. 

2 - Etin tahmin bedeli 24.000 liradır. 
3 - lthale günü olan 15. temmuz 937 perşembe günü s aat 10 da 

Edremittc askeri satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır .. 
4 - Etin muvakkat teminatı 1800 liradır. 
5 - Teklif mektublarını münııkasa saatmdan bir saat evelinc 

kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. Bu saatten sonra 
mektublar kabul edilmez. 

6 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiycnler her gün komis-
yona münacaatları (1768) 2- 2944 

İLAN 

Garnizonu 
Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

Miktarı 
Ton 

420 
60 
60 

Muhammen tutarı 
Lira 
4,700 
2,100 
2.100 

İlk teminatı 
Lira Kuruş 
1102 50 

l.'iO 50 
157 50 

540 18,900 1417 50 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukarıda yazılı 

540 ton kuru ot kapalı zarf yolu ile 12. temmuz. 937 pazartesi gü
nü saat 17 de Bursada askeri satın alma komisyonunda eksiltmeye 
konulacaktır. Muhammen fiatları ile ilk temintları yukarıda yazılı
dır. Şartnamelerini görmek isti yenler Bursa satın alma ve Ankaı a, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma komisyonuna müracaatları. 
Eksiltmeye gireceklerin alım satım kanunun 2, 3 cü mddelerindeki 
vesikalariyle teminat mektublarını havi teklif mektublarmı ayni 
gün ve saat 16 ya kadar Bursa askeri stın alma komisyonuna ver
mİIJ olacaktır. Bu saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen 
teklif mektublarının kanuni bir kıymeti yoktur. Bursa ve Mudanya 
ve Ban rrma garnizonlarının kuru otu bir istekliye veya ayrı ayrı 
isteklilere de verilebilir. (1765) 2--2942 

İLAN 
Kayserideki kıtaatın 1. temmuz. 1937 tarihinden 938 senesi hazi

ran ayı nihayetine kadar 87 bin kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 9. tcmınuz. 1937 cuma günü saat 
16 da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen be· 
deli 13 bin elli liradır. Muvakkat teminatı 978 lira 75 kuruştur. Şart. 
namesi kor satın alma komisyonu:-ıda görülebilir. İsteklilerin mu· 
ayycn gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektublarını 
Kayseridc kor satın alma komisyonuna vermeleri. (1709) 2-2853 

İLAN 
Miktarı Muhammen tutarı tık teminatı 

Garnizonu Kilo Lira Lira Krş. 
Bursa 
Mudanya 50,000 22500 1687 50 

Bursa ve Mudanya garnizonu için yukarıda yazılı elli bin kilo 
koyun eti kapalı zarf yolu ile 13 temmuz 937 sah günü sat 17 de 
Burada askeri satın alma komisyonunda eksiltmeye konacaktır. 
Muhammen fiati ile ilk teminatı yukarıda yazılıdır. Şartnı"nesini 
görmek istiycnler Bursa satın alma ve lstan.bul, Ankara levazım a
mirlikleri satın alma komisyonlarına müracaatları. Eksiltmeye gi
receklerin alım, satım kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi
kalarile mcktupalrını havi teklif mektuplarını aynı gün saat 16 ya 
kadar Bursa ukcrl satın alma komisyonuna vermiş olacaktır. Bu 
saatten BOnra verilen veya poata ile gönderilen teklif mektupları-
nın kanuni bir kıymeti yoktur. (1766) 2-2943 

iLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 500 ton buğday öğütülme. 

ainin 5.7.937 paazrteai günü saat IS de kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Öğütülecek bufdayın tahmini tutan 6250 lira olup muvak· 
kat teminatı 468 lira 75 kuruttur. Şartnameai komisyonda paruıs 
görülür. 

3 - isteklilerin kanunun 2, 3 cil maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle teklif mektublarını yazılı saatten bir saat e
veline kadar levazım lmirliği utın alma komisyonuna vermeleri • 

(1665) 2-2777 
iLAN 

1 - Ankara garnizonu hayvanatı için 550 ton arpa 6.7.937 salı 
~il aaat 15 de açık eksiltme ile kırdınlacaktır. 

2 - Kırdırdacak arpanın tahmini tutarı 2.200 lira olup muvak· 
kat teminatı 165 liradır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - bteklllcrin kanunun 2, 3 cil maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gil.n ve saatte levazım imirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. {1660) 2-2778 

1 - 7. 1937 

Devlet De-niryolları ve Limanları Umum ı 
Müdiirliiğii Satmalma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Metre mikabı muhammen bedeli ( 45) lira olan apğıda cins ve 
mikdarı yazılı çam. kereste 19 temmuz 1937 pazartesi günü saat 
15,30 dan itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankara
da idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, reamt gazetenin 7.S. 
1936 g. ve 3297 sayılı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da
iresinde alınmıf vesika ve tekliflerini aynı gün aaat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 152 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eaki,ehir, İzmir, 
Adana veznelerinde satılmaktadır. 

Cinsi Metre mikibı 
1 - Çam dilme 67 5,220 
2 - Çam kalas 1414,640 
3 - Çam tahta 1077,200 
4 - Çam vagon tahtası 1757,799 

2-3044 

Muvakakt temina 
2278,87 lira 
4432,94 .. 
3635,55 ., 
5205,05 " 

(1782) 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
1 - Babaeski kazasında 80 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi 

16805 lira 60 kuruş ve 108 adet köy tipi kerpiç 19411 lira 92 ku· 
ruf ki ceman yekOn 188 evin muhammen bedeli 36217 lira 52 ku
ruştur. 

2 - Keresteden maada bilQmum malzcmei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle ebilt· 
meye konulmuştur. 

3 - 13 tcmuz 937 salı günü saat 14 de ihalei evvcliyelcri yapı· 
lacaktır. Talihlerin plan ve şartnameleri görmek ve inpat mahal
lerini öğrenmek için her gün iskan müdürlüğüne ve kazalarda is
kan memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarının yanlarında bu
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iftirak e
decek ta iblerin yukarıda yazılı saatten laakal üç saat evci zarfla
rın komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatların yatuılmıt olmaaı 
lazımdır. (1844) 2-3053 

l'\lilli iUüdaf aa Vekaleti Saıınalma 
Komisyonu tlanları 

·----------------- -----------------BİT.İT 
Y A P 1 : Ankarad Erat pavyonları ve ahırları yapısı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşiflerinin tutarı (128.462) lira 5 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnameleri parasiyle inşaat şubesindt-n 
verilecektir. İHALESi: 15.VIl.937 perşembe günü saat on birde. 
dir. İlk teminatı: (7673) lira (10) kuruştur. Eksiltmeye girecekler· 
den ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde iste· 
nen belgelerle birlikte teminat ve teklif mcktublarını havi zarf ar 
ihale saatinden en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (1769) 2-2945 

İLAN 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlarile şehit öksUzlcrine ve

rilecek ikramiyelerin tevziine başlanmak üzere hava'eleri ziraat 
bankasınca ikramiye tevzi komisyonları emrine gönderilmek üze
redir. Bu sene bundan başka tevziat yapılmıyacaktır. 

Toplanan paraya göre 191 sayılı tefsir kararına nazaran harp 
malUlü 2591 sayılı kanuna nazaran da harp maliilü hükmiindc as
keri malül olanların derecelerine ve bir şehidin öksüzlerine dü§Cn 
hisse.er aşağıda gösterilmiştir: 

Derece 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay Erat 
Lira K. Lira K. 

206 50 103 25 
185 85 82 60 
144 55 61 95 
123 90 41 30 
103 25 20 65 
82 60 20 65 

19 37 Bir şehidin öksüzlerine 
(1810) 2-3043 

Askeri mekt~lllere talehe alınıyor 
1 - 937 • 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa, liseleriyle 

Konya ve Erzincan askeri orta okullarının bütün sınıflarına Kırık
kalcdeki sanat lisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya ge
dikli Erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısım.arı
nın ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 

2 - Kaydı kabul şartları geçen senenin ayni olup bütün asker
lik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mektcblerde 1 temmuzda baş
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gedikli mektebinin kaydı 
kabul müddeti 30 ey,üle kadar devam eder. 

4 - Askeri mekteblerc girmek istiycnler Ankarada bulunanlar 
Cebecideki gedikli erbaş hazırlama mektebine ve askeri mckteble
rin bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mcktcblerc ve başka 
yerlerde oturanlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kaydı kabul ş.artlarını taşıyan istekliler evrakını tamam
lattırıp askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bi. ualdc girmek 
istediği ve mcktcb tarafından seçme imtihanı için çağrılmadıkça 
hiç bir istekli beyhude yere mektebe gitmeme idir. 

6 - Seçme imtihanı için çağrılan isteklilerin mektebe kadar 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacakları 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbc. 
tinde mcktcblere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
uygun olarak kati kabuJleri yapılmıyanlar hiç bir hak iddia ede
mezler. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlara bir sene tahsil 
fasılası olanlar ve mektebe girmek için nüfus kiğıdında yaşını tas
hih ettirenler askeri mcktcblere alınmazlar. 

9 - Gedikli crbat hazırlama mekteblerine Uç ve be' sınıflı köy 
ilk mektcblcri mezunları alınır ve köy çocuklarından iki sene tahsil 
fasılası olanlar mekteblcrc kabul edilir. (1811) 2-3042 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 
1 - Vize kazasında 50 şehir tipi kirgir göçmen evl 10.579 lira 

ve 52 adet köy tipi kirgir ev 9.901 lira 84 kuruı ve S6 adet köy tipi 
kerpiç ev 10.065 lira 44 kurut ki ccman yckfln 158 adet evin mu
hammen bedeli 30.546 lira 28 kuru§tur. 

2 - Keresteden maada bildmum malzemel illf&iyeaiyle beraber 
veyahud yalnız itçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf uauliyle ekailt· 
meye konulmu,tur. 

3 - 14 temmuz 937 çafl&IDba günü saat 14 de ibalei evveliyelcri 
yapılacaktır. Talihlerin plan ve ,artnamelet'İ görmek ve inşaat ma· 
hallerini görmek için her gün iakln müdürlüğüne ve kazalarda iskb 
memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet veai.kalarınm yanlannda bu· 
lundurulmuı. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye ittirak e
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten liakal üç aaat evci rarfla
rın komisyona verilmesi ve % 7 ,5 teminatların ya.tırdm•t olması 
lbımdır. (1843) 2-3051 



7 ULUS h - 1937 

Karadeniz Pilajı Açıldı 
/ Ankara Valiliğinden 

Karıncalar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek / 

tesiri kat'i mayiler intihap ediniz• 
FLiT, bütün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuşt~r Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edi~ 
memiştir. FUT, kendisinden beklenen iki sarfı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve köselere biraz FLİT TOZU 
serpiniz. Ha~ar~t derhal telef olur. 

Tunceli nafia müdürl~Oiinden: 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: dördüncü umumi müfettişlik böl
gesinde Tunceli vilayeti içinde takriben 52 kilometre tulündcki 
P~rtek M~maki yolunun imalatı sm.aiye ve m~kada~ şose ve 4 
kılotnetre tulünde tesviyei turabiye ınşaatı tahmın deılen bedel 220 
hin liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - l'ı1ukavele 

0

projesi . 
C - Bayındırlı işleri genel ~r~nııı;:1e~ı. . A 

D - Tcsviyei turabiye şose ve kargır ınşaata daır fennı şartname. 
E - Husus! şartname. 
F - Si lsilei fiat cetveli. 
G - Grafik. 
İstiycnler bu şartnameleri ve evrakı 5 lira bedel mu1Cabi' inde 

Tunceli Nafıa mLidürlüğün<len alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-7-937 tarihinde çarşamba günü saat 15 e kadar 

Elazizde Tunceli Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suret_i~le _yapıl~c~tır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın ısteklının 12250 !ıra muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet 
vesikzsı. 

6 - Teklifler yukarda 3 üncü ma~dede. yazı~ı saatten b~r saat 
evveline kadar Tunceli Nafıa dairesındekı eksıltme komısyonu 

reisliğine verilecektir. Postayla gönderilecek mektubların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
h.iir mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge-
cıkmeler kaoul edi mez. (1791) 2-2978 

ı\NKARI~ İCRA DAİRESİ GAYRİ MENr~UL ~ATJŞ ME
MURLUÔUNDAN: 

1 - Mnhcuz olup satlrmasına karar verilen tapunun 1101 ada, 
301 - 301 parsel numarasında kayıdlı ve Ankaranın Kavaklı dere 
mevkiindc vaki bağın nısıf hissesi aşağıdaki şartlar dairesinde a
çık arttırmaya cıkarılmıstır. 

2 - Bağ harab ve bakımsızdır. Beher metre murabbama beş yüz 
kuruş kıymet konmustur: heyeti umumiyesi 5710 metre murabba-
xdır. · 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 4.8.937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satıo 
memurlu~unda yapılacaktır. 
. 4 :- Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen kıyme

tın YU7.~e yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya mim bir banka
n~n temınat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen ha-
zıne tahvı'll . . d' erı getırecekler Lr. . . 
. .s - Satış günü artırma bedeli takdır edılen kıymetin yüzde 75 

şını bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ncı saatinde en çok artıran talibine ilı:ale o.lunacaktır. 
k 6 - İşbu tarihteki artırmada teklıf edılen bedel muhammen 
d~Yrnetin yiizde 7 5 ~ini bulmadığı takdirde 19.8.937 tarihine müsa-
ıfperşcmbc günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttırmada 

en çok arttrrana ihale olunacaktır. 
7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 

verilmedi~i takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
~a~ihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
ıçın yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bede~~ yatırılmadığı takdirde ihale bo~~lacak .ve bu tarihten evel 
en yuksek teklifte bulunan talibe teklıfı veçhıle almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı biriııci talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
~~kl·i·fi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden onbeş 
gu~luk ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale 
edılecektir. 

8- Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
t~pu harcı müşteriye ve ihale tarihin~ ~adar olan müterakim ver • 
gı ve resim ve dellaliye ise borçluya aıttır. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men. 
kul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lilzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça, sa. 
bş bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmaya iştirak edeceklerin 20.7.937 tarihinde 936 - 48 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart • 
namemizi okuyabilirler. 2-3034 

Babalara tavsive ..... . 
Çocuklarınız tatil günlerinde hoş 

kalmamaları isterseniz onları 
BERLİTZ MEKTEBİNE kayıt ettiriniz 

Ecnebi bir lisan pğrenirler 
Mekteb bütün yaz açıkbr 

Ankara : t stanbul : 
Saylavlar Caddesi 373, İstiklal Caddesi 

2-2969 • 

Tayyare hangarı inşaatı: 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Adanada yapılacak tayyare hangarı 

inşaatı. 
Keşif bedeli ( 15312) on beş bin üç yüz on iki lira {81) kuruş

tur. 
2 - Bu işe aid keşif evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi 
C - Baymdırlrk işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hulasa cetveli 
F _ Proje 
İstiyenler bu evrakı (--) lira (77) kuruş bedel ile Nafıa mü

dürlüğünden a'abilirler. 
3 - Eksiltme 10.7.1937 tarihinde cumartesi günü saat on birde 

Seyhan Nafta dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin {1148) lira (46) 

kuruşluk teminat vermesi ve resmi gazetenin (3397) sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz et
mesi lazımdır. 

lstiyenler teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Nafıa müdürlüğüne makbuz mukabilinde veril_ 
mesi muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeleri kabul edilmez. (3676) 2-2961 

Sivas orman müdürlüğünden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Artırma İlanı : 

1 - Sıvasın Koyulhisar çevresinde Iğdır ormanından 5157 
metre mikap sarı çam kapalı zarf usuliyle 19-6-937 gününden iti
baren 20 gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. Bedeli muhammen 
460 kuruştur. 

2 - Yevmi ihale 8-7-937 günü saat 16 da Orman direktörlüğiın.. 
de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1772 lira 27 kuruştur. 
4 - İhaleyi müteakil teminatı katiye yüzde on beşe iblağ edilir. 
5 - Emvalin tutar bedeli dört taksitte ödenir ve müddet bit 

senedir. 
6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatına muvafık olarak 

teklif mektuplarını 2 inci maddede gösterilen saatten bir saat ev
veline kadar vermeleri mecburidir. Hiç bir tehir kabul edilmez. 

7 - Bu hususa aid şartnameler Sıvas, Ankara, İstanbul, Orman 
direktörlüklerinde görülebilir. (1789) 2-2976 

Bina işleri ilanı 
Vek~aletinden : Nafıa .-

ı. Eksiltmeye konuln iş: Ankarada mülkiye mektebi srhhi te
sisat, kalörifer tesisatı, su deposu ve çamaşırhane inşaatı ve tami
ratıdır. 

Keşif bedeli: 34,828,22 liradır. 
2. Eksiltme 5.7.937 pazartesi günü saat 15 de nafia vekaleti yapı 

işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak-
tır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 174 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlğünden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2612 lira 12 Kş. luk 
muv~kkat tem.inat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış müteah
hidlik vesikası ve asgari 15.000 lira değerinde kalörifer ve eıhh_i te
sisatı iyi bir şekilde yapmış olduğuna dair vesika göstermesı ıa.. 
zımdır. 

İsteklilerin teklif rnektublarrnı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reiliğine makbuz mukabilinde ver
mesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1571) 

2-2774 

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

nan fiatlar yüksek görülez:. 3?.5.830 kilo ekmek 15 temmuz 937 tari
hine rastlayan perşembe gunu saat 14 de kapalı zarf usuli ile alın· 
ınak üzere tekrar münakasaya konulmuştur. 

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

3 _ Şartnatne6i 213 kuruş mukabilinde komisyondan her gün 
alınabilir. 

4 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarmı en geç belli giln ve saatten 
bir saat evetine kadar Kasımpaş.ada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3667) 2-30Z9 

P. T. T. Müdürlüğünden 
26.6.937 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye çıkarılmış o

lan altı bin litre benzine talih çıkmamasından 6.7.937 de saat 15 de 
ihalesi yapılmak üzere eksiltme müddeti de on gün uzatılmıştır. 

(1832) 2-3027 

1 - Keşif bedeli 6991 lira 61 kunış olan stadyomda yapılacak 
tadilat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 15 temmuz 937 perşembe günü saat 15 de Ankara 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 525 lira teminat veya vezne makbuzlariyle tica
ret odası vesikası ve nafıa müdürlüğünden alınacak ehliyet vesi
kasiyle birlikte ihale günü saat 15 de daimi encümene gelmeleri. 

4 -!stiyenler buna aid keşif ve şartnameyi görmek üzere vrnı-
yet nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. (1755) 2-'2917 

Ankara V aliliğindeıı 
Ankara _ İstanbul olunun 135 l--0~165+00 kilometreler! 

smda 15 adet menfez He 1822 metre tülunde şosa inşaatı 15.7.937 
perşembe günü saat 15.30 da Ankara vilayeti binasında vilayet dai
mi encümeninde kapalı zarf usuliyle eksilmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (18835) lira (64) kuruştur. 
Muvakkat teminatı (1412) lira (70) kuruştur. 
Bu işe aid evrakı keşfiye ve şartnameler nafıa müdürlüğünde 

görülebilir. İsteklilerin ticaret odası vesikası, teminat mektub ve
ya makbuzları ve nafıa vekaletinden aldıkları fenni ehliyet vesikası 
ile birlikte ihale günü saat 14.30 da encümen riyasetine müracaat-
ları (1742) 2-2901 

Anliara Barosu Başl(anlığından 
Baromuz umumi heyetinin senelik toplantısı 3 temmuz 1937 cu

martesi günü saat 10 da Baro odasında yapılacağından baromuzda 
kayıtlı avukatların o gün ve saatte baro odasına gelmeleri duyuru
lur. 

Görüşülecek İşler : 
1 - İnzıbat meclisi raporu 
2 - 1936 senesi hesaplarının tetkiki, 
Hesap müfettişlerinin raporu ve inzibat meclisinin ibrası, 
3 - 1937 senesi büdcesinin tasdiki, 
4 - Müddetleri biten inzibat meclisi başkan ve üyelerinin se-

çilmesi. 
5 - Gelecek sene hesap müfettişlerinin seçilmesi. 2-2924 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: dördüncü umumi müfettişlik böl· 
gesinde Tunceli vilayeti içinde Sın Mamaki Nazimiyede yapıla
cak askeri kışlalar ve müştemilatı inşaatıdır. Tahmin edilen bedeli 
600 bin liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlı işleri genel şartnamesi. 

D - Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
E - Hususi şartname. 
F - Silsilei fiat cetveli, keşif metraj cetvelleri. 
G - Proje. 
H - Devlet demiryoları fenni' şartnamesi. 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 15 lira bedel mukabilinde 

Tunceli Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-7.937 tarihinde çarşamba günü saat 15 e kadar 

Elazizde Tunceli Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarltk suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 27750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup gös
termesi lazımdır. Nafıa Vekaletinden alıruruş müteahhitlik ehliyet 
vesikası. 

6 - Teklifler yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Tunceli Nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu 

reisliğine verilecektir. Postayla gönderilecek mektubların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazundrr. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (1790) ~-2977 

l(aRalı el{siltıne ile alınacali 
40 ton mazot 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Anl{ara l\hntakası Sıtma 

Mücadele Reisliğinden 
1 - Ankara sıtma mücadele mıntakası için muhammen bedeli 

5464 lira olan ve evsafı şartnamede yazılı bulunan on beş.er kiloluk 
tenekeler içinde kırk ton mazot kapalr zarf usulü ile eksiltmeye ko. 
nulmuştur. İhalesi temmuzun 8. inci gününe müsadif perşembe gü
nü saat 13 de Ankara sıtma mücadele riyaseti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakakt teminat akçesi yüzde 7.5 olup talihlerin ihale 
saatlerinden bir saat evveline kadar teminat akçelerini veya ba,ı
ka mektublarım uygun surette sıtma mücadelesi muhasibliğine vel·
meleri lazımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesini görmek ve anlamak ıçm 
Ankara mıntaka!t sıtma mücadele reisliğine müracaat edilmeleri. 

(1689) 2-2845 

Jandarma genel komutanlığı 
Anl{ara satınalma l{omisyonundan: 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi beş ku
ruş değer verilen (322000) metre çamaşırlık bez 9.7.1937 cuma günü 
saat onda kapah zarf eksiltmesiyle satıri alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname (425) kuruş karşılığında komis .. 
yondan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin (5275) lirahk teminat 
mektub veya makbuzuna muhtevi teklif mektublarmr eksiltme vak
tinden en az bir saat evel komisyona vermiş olmalarr. (1663 2-2799 

KAYIP KURT KÖPEôt ARANIYOR 
Boynundaki tasmada Ankara belediyesinin 769 numaralı mar"' 

kası asılı, Tamara adlı, genç ve dişi bir kurt köpeği 21.6.937 pazar• 
tC6i günü, Cebeci arkasında Saime kadın bahçeleri civarında kay• 
bolmuştur. Boynundaki tasma ve numaranın da zayi olması ihtima"' 
1i vardır. Köpeği bulup da Yenişehirde B. Ali Nazmi apartım:ının• 
da 1 numaralı daireye getiren, veya bulunduğu yeri haber v ten 
memnun edilecektir. 2-3032 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci No: 111 

Anafartalar Mıhcıoğlu 



s 

SEFALIN 

Baş ve Diş 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezlesini 

derhal 

geçirir 

Eczaneler

den 

tlik ve 12lik 

am'oalajları 

arayınız. 

Baş ağnsından çok 
. ızt1rap çekiyordum. 
'Sefa/in alihk. fan -
sonra ne rahatım ! 

iktısat Vek.aleti levazım 

müdürlüğünden: 
1 - Mnkam otomobili için (16.000) litre benzin satm alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli (2720) lira ve muvakkat teminatı (204) li
rad ır. 

2 - İhalesi 15.7.937 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 
(10) da Jeva.trm müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve % (7,5) muvakkat temi
nat parsarnı yatırmak üzere levazım müdrlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (1S59) 2-3056 

A~keri fabrikalar umum dürliiğii Satrnalma 
Korni..;yonu llanları 

KırıkkaJcde yaptırılacak inşaat 
Keşi f bedeli 9265 lira 06 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü s"tın a'ma komisyonunca 14 temmuz 
937 ı:arş:ımba günü ~aat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname 47 kuruş mukabil'nde komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 695 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
madtlelerinr:e ya7.ılı vesaikle muayen gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1741) 2-2938 

İLAN 
28.7.937 çarşamba günti ihale edile-ce ği 11. 13. 15. 17. haizran 937 

g ünlerinde i an edilen 200 ton ŞiJi küherç ;lesinin şimdilik müba
yaasrndan vaz geçildi ğinden mezkur ilanlar hükümsüzdür. 

(1788} 2- 3045 

Darüssafaka Direk.törlügun-·· den: 
'' ı - Eksiltmeye konulan iş Darüşşafakanın kalörifer tesisatıdır. 

2 - Keşif bedeli 38.000 liradır. 
3 - Eksiltme k:ıpalı zarf usulile 8.7.937 perşembe günü saat 16 

da Nuruosınaniyede tiirk okutma kurumunda yapılacaktır. 
4 - Fenni şartname ile ihale şartnamesini, pl3.nları görmek için 

Darüşşafakaya müracaat olunma ıdır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için şunları ibraz etmek şarttır: 
A. 2850 liralık muvakkat teminat. B. Nafıa vekaletinden alınmış 

miiteahhidlik vesikası . C. En az 30.000 lira değerinde kalörifer yap
mış olduğuna dair vesika. 

6 - Talibler teklif mektublarmı eksiltme gününde saat 15 e 
kadar ti.irk okutma kurumunda komisyon reisliğine vereceklerdir. 
Postacı-. geciken tr l·lif er kabul edilmez. 2-3030 

Çiftlik Sütü ile beslenen 
çocuklar böyle olur. 

Orman Çlftlltl Ma!l'aw:aları 

ULUS 

1 
Haymana belediyesinden: 
Haymana kazasında belediye tarafından bir umumt hala inşası 

yapılacaktır. Keşif bedeli 916 liradır. İhale pazarlrkla olacaktır. 
Talihlerin 15 temmuz 1937 perşembe günü saat on beşe kadar bele-
diye encümenine müracaatları ilan olunur. (1834) 2-3028 

Milli Müdafaa V ekfiletiı 
Deniz Merkez Levazım 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tahm1ni olan bedeli (218.000 ve ilk teminatı 12.150) lira o

lan (5.000) ton mazotun kapalı zarfla eksiltmesi 16. ağustos 937 pa
zartesi günü saat on dörtte vekalet binasında müteşekkil komis
yonumuzda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesi
kaları ile teminatı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komisyonu
muza vermiş bulunmaları ve postada vukua gelecek gecikme yü. 
zünden yapılacak müracaatların kabul olunmıyacağı. 2-3058 

Gümrül{. muhafaza genel 
komutanlığından: 

Açık gümrük muhafaza memurluğu yeri yoktur. İkinci bir i-
lan yapılıncaya kadar müracaat edilmemesi. (1856} 2-3062 

Cumhuriyet Hall{. Partisi 
Bursa İlyönkurul Başkan lığından : 

Bursada yapılacak hal.kevi binası projesi için paralı bir ı .. ~~a...ıa. 
ka açılmıştır. 

Müsabaka müddeti (30 ağustos; 1937 pazartesi saat 13) de bite
cek ve projeler Bursada tetkik edilecektir. 

Türk ve yabancı diplomalı mimar ve mühendislerden müs"ba
kaya girmek istiyenler projeye esas şartname vaziyet pl3.nı ve te
ferruatını Ankarada cumhuriyet halk partisi genel sekreterlik İz
mir İstanbul ve Bursa parti ilyöukurul bürolarından parasız alır-
lar. {1842) 2-3050 

l\.ırkl~reli islian Müdürlüğünden: 
1 - Demir köy kazasında on adet şehir tipi kargir göçmen evi 

3295 lira 70 kuruş ve 95 adet köy tipi kargir ev 3020 lira ki ceman 
yekun 105 adet evin muhammen bedeli 33.317 lira 70 kuruştur. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

3 - l":i temmuz 937 günü saat 14 te ihalei evveliyeleri yapılacak
tır. Talihlerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini 
öğrenmek için iskan müdürlüğüne her gün ve kaza iskan memur. 
luklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarının yanlarında bu. 
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e
decek ta iblerin yukarıda yazrlı saatten laakal üç saat evel zarfla
rın komisyona verilmesi ve % 7 ,5 teminatların yatırılmış. olması 
Hizımdır. (1845) 2-3052 

Emlak ve Eytam Banl{asmdan: 
Kiralık Apartıman Daire si 

Ankara'da Işıklar caddesinde kain bankamıza aid Turhan apar
tımanında su, elektrik ve hava gazı tesisatını havi 13 numaralı da
ire açık arttırma ile kiraya verilecektir. 

Bu diare bodrum katında beş oda bir mutbak, bir koridor ve bir 
haladan ibarettir. Daireyi görüp gezmek istiyenler apartrman ka
pıcısına müracaat edebilirler. 

İhalesi 12. 7.937 pazartesi günü saat on birde icra edilecektir. İs
tekli olanların mezkur günde krrk lira dipozite parasiyle birlikte 
saat on birden evel bankamız emlak servisine müracaatları. 2-3064 

Tunceli nafia müdürlüğü.n~·~n: 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş umumi müfettişlik bölgesinde Tun

celi vilayeti içinde Ovacık kazasında yapılacak 10 çift subay dai· 
resi inşaati bu işin keşif bedeli 44.000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler evrak şunlardır: 
A - EksL tme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Tesviyei turabiye şosa ve kargir inşaata dair fenni şarb 

name. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli. Silsilei fiat ve metraj cetvelt 
G-Proje. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 lira bedl'!l mukabilinde 

Eiazizde Tunceli nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Pazarlık 28.6.937 tarihinden 8.7.937 perşema.ıe 6Ünü saat ıs 

e kadar Eiazizde Tunceli nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapı lacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3.300 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. Nafıa vekaletinden alınmış ehliyet vesikası. 

~ - Teklifler yukraıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evelıne kadar Tunceli nafıa müdürlüğü eksi tme komisyonu reis
~!ği~e verilecektir. Postayla gönderilecek mektubların nihayet 3 
uncu maddede yazılı saate kadar ge miş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (1831) 2-3046 

Aksaray halli İlibsat bankası 
tasfiye heyetinden: 

Mefsuh Aksaray Halk iktısat bankası heyeti umumiyesinin 5.4. 
1937 ve 3.6.1937 tarihlerindeki yapılan toplantılarında ekseriyeti 
kanuniye hasıl olamadığından atideki ruznamenin müzakeresi için 
içtima 19.7.1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörde ta
lik edildiğinden içtimaa takaddüm eden bir hafta içinde ortaklarm 
hisse makbuzlarile gelme eri vekil göndermek istiyenlerin veka
letnıımelerini tasfiye heyetine göndermeleri ilan olunur. 

Ruzname 
1 - Şirktin tasfiyesine karar verildiği 2.11.1937 tarihine kadar 

tanzim edilmiş bilanço ve kar ve zarar hesabatınm tetkik ve ka
bulü. 

2 - Sabık meclisi idarenin ibrasr 
3 - Tasfiye hitamına kadar bir mürakip intihab ve ücretinin 

takdiri. 
4 - Mevcut tasfiye heyetine şirketin kati zararrnm tahakkuku 

için bilumum menkul ve gayrı menkullerinin satışına ve borçlular 
üzerinde mümteniüttahsil o anların tahakkukundan ve borçlarının 
tesviyesinden sonra tahassül edecek sermayei safiyesini nakden 
veya alacak senetlerinin temliki suretlerile hissedaran arasında tev. 
zi ve taksimine salahiyet verilmesi. 2-3035 

Isparta Valiliğinden: 
Uluborlu kazasının Senirkent nahiyesinin Glireme köyüne ya

pılacak 30 tek ve 25 çift göçmen evi 21 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Bedeli keşfi 24774 lira 95 kuruş olup bundan hükümetçe 
verilecek 10.328 lira 75 kuruşluk kereste bedeli tenzil edilerek ek
siltmeye konulan mikdar 14.446 lira 20 kuruş olarak tesbit edilmiş
tir. 

2 - Talib'erin bu işe aid umumi ve husus! şartnamelerle keşif
nameyi her gün sıhat ve içtimai muavenet müdürlüğünde görebi
lirler. 

3 - İhale 15 temmuz perşembe günü tam saat onda vilayet ma. 
kammda icra edilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edeceklerin % 7,5 muvakka tteminatlanm 
veya mikdara kafi gelecek milli bankalardan birisinin mektubunu 
ve ehliyet : vesikasiyle kanunen ibraza mecbur olduğu vesikaları 
getirmeye mecburdur. (1841) 2-3049 

Satılık Hane İstanbul Sıhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Yenişehirde İnkılab sokağın

da beş odalı 13 No. hane satrnk
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler 

Telefon: No. 3231 
2-3036 

Mobllyah apartıman 1 
(Temmuz, ağustos, eylill) 

i ç i n 
Atatürk bulvarı üzerinde 

1 
4 oda. telefon, confor 

· 3648 te1efon ediniz 

.---....--• 
Kutlu Apartmanında 

İkamet, yazıhane ve muayene
hane olmaya elverişli kiralık o
dalar vardır. 

Atatürk bulvarı: Yenişehir 

- Underwood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

ZEISS 
Gözlük, dürbün, çerçeve. An

kara acentası: Rıza Gözlükçü -
Bankalar caddesi telefon: 3025 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

1 
Umum! neşriyatı idare 1 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENfK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Nümune hasta. 
1stilaiye 
Ebe yurdu 
Kuduz müessesesi 

Tıp talebe yurdu 
Nümune has. 
lstilaiye 

ekmek 
Fırancala 

Çocuk sadeyağ 
Akliye ' 
Sanatoryom. 
Kuduz 
Ebe yurdu 

Nümune nas. karaman 
İstilaiye ,, dağlıç 
Çoçuk ., kuzu 
Akliye ,, sığır 
Sanatoryom 
Kuduz müessesesi 

Azı 
86500 

3000 

Çoğu 
105000 

35(J0 

31000 - 38000 

110000 - 126700 
51000 - 69000 
17200 - 25000 
34000 - 49500 

Muhammen 
fi atı 

11 
15,5 

Muvakkat 
garanti 
906.94 

şartname 

bedeli 
490 

ııale saati 9-7-937 saat 1~ 

82 2337 156 

·le g-lin ve saati 9-7-1937 saat 16 

3g 
• 41 
45 
32 

7859.48 524 

İhale şekli 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Tıp talebe yurdu 
Ebe ,. ,, İhale gün ve s~ati 9-7-1937 s~at 16.30 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan vuk~rda isimleri yazılı sıhhi müesseselerin 1937 mali yrl! 
ekmek fırancala sadeyağ ve et ihtiyaçları için hiç istekli çıkmadığından yeniden eksiltmeye konul. 
muştur. 

ı - Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet mU
dürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktı:-

2 - Mikdar tahmini fiat ve muvakkat gar3nti mikdarları hizalarında gösterilmiştir. Şartnameler. 
de hizalarrnda gösterilen bedelle komisyondan alabilirler. 

3 - İstekliler cari seneye aid ticaret odasr vesı kasivle 2490 sayılt k;ınunda yazılı belgeler bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka me'ktubu ile birıikte tekliflerini havi zarflarrnı ihale saa.. 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (3520) 2-2832 ----

YEN t S i N E M A 1.. .!\ il 
BU GECE 

HER YERDE ŞEN 
Nefis müziklerle süslü ba§tan ba~a 

zevk, neşe ve eglence tufanı 
HARRY ROY - PRENSES PEARL 

GÜNDÜZ 

KADIN ve ŞEYTAN 

BUGÜN BU GECE 

ORMANLAR HAKİMİ 
Seyircilerini derin bir merak ve alaka 

ile sürükleyen büyük sergUzeşt filmi 

Halk Matinesi 12.ıs de ı 

David Golder 
ŞEHiR BAHÇESlN!>E 

BU GECI<; SA AT 21.30 DA 

T A R A S B U L B A 


