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TU/\ICELINDE I 

Temizleme 
harekatı 

Elaziz, 1 (Hususi muhabirimizden 
telgrafla) - Tuncelinde temizleme b:ı
reketi sistemli bir surette devam etmek
tedir. N. unzuı şimaline kaçan serger
de gruplarının temizlenmesi için yeni
den dubalı köprü kurulmaktadır. Kutu
deresinin kapıları kuvvetlerimizin elin
dedir. Sergerdeler arasına katılarak mil· 
aademeye girişen bir kadının yaralan
dığı öğrenilmiştir. 

Ankara havalarında 

Tayyarelerimiz güzel 
gösteriler yaptllar 
Bir arkadaş: 

Taranan sahada evelce iğfalata ka
pılan cahiller, grup grup müfrezeleri· 
mize teslim lomaktadırlar. Bunların i
afCSi ve yakın köylere iskinı için ted
birler alınmıştır. 

B. Celal Bayar 
Dün geldi 

Dış işler bakanımızla birlikte Bağ
dada gitmiı olan Ekonomi bakanımız 
B. Celal Bayar refakatinde Sümerbank 
genel direktörü Nurullah Esad Sümer 
ve Maden Tetkik Arama enstitüsü di
rektörü Osman Gencer olduğu halde 
dün toros ekspresiyle şehrimize dön. 

-:- Yarın sabah, yer ürünleri kong· 
resı dolayısiyle, tayyareler, planörler 
u.ç~cak, paraşütçüler atılacakmış l habc
rını verdi. 

Bir diğeri: ''Ben, paraşütün nasıl 
açıldığını hiç görmedim,, dedi. Bir ü.. 
çüncüsü, gidip görmek teklifinde bu-
1undu. Teklif, erken kalkmak itiyadında 
olmıyanların hafif itirazlariyle karşı
laştıktan sonra, ittifakla kabul edildi. 

••• 
. G.azi terbiye eüstitüsü ile istasyon. 

Çıfthk yolu arasındaki düz arazide sa· 
at sekizde, bir kaç yüz kişi topla~mış 
bulunuyordu. 

Bir akşam evelki arkadaşlar, eksik
siz orada idiler. Bayanlardan biri: 
"Bütün &ece ruyamda tayyare ve pa
rafut gördüm ;geç kalırım korkusu i
çi.mde oldugundan altıda uyandım," de
:~ ,ve, mahmur gözlerini havaya çevir-

- Nerde tayyareler? 
Bu sırada, Türk Hava K urumun un 

yorulmaz reisi, 'Gazi terbiye t't" .. .. . d ens ı usu 
uzerın en ufku göstererek haber veri
yordu: 

- İşte geliyorlar. 
Gerilerde A k . k • n aranm en saf krıstal 

~dar şeffaf sabah ı~ğı içinde beyaz 
bınalarr par ld T" z . 1 ıyan urkkuşu alanı il· 
erınde, birer nokta kadar ufak fakat 

vızıltılı üç cisim belı'rdı' U k• ı d 
b

.. .. . za ar a, 
uyucek .. d l' gov e ı ve çifte ince kanadh 

• acaib birer kuşa benzeyen bu cisimler, 
vızıltılarını homurtu halinde aksettire
rek, yan yana, kanad kanada, başları
mızın ·· · d uzerın en geçerken, şimdi, tar-
lada bü "k b" yu ır kalabalık manzarasiyle 
kcryn~~~n s . ·1 • 

-ır- eyırcı erın sürekli alkışla-
rını topladılar. 

• Hemen gözden kaybolan bu üç t~y
yaredcn biri, geri döndü, tepemiz hiza
~ıına ~eldi; .h?murtusunu kesti ve aşa
g. ~gru dıkılerek, vurulmuş bir kuf 
gıbı kanadları üzerinde döne döne dü
ferken ve bir kazaya uğramış hissini 
vererek, hepimizin renklerimizi sarar
tıp yu·· kl · · · re erımızı oynatırken, yaptığı 

~kanın devamına lüzum görmemişce
ııne tekrar motörünü işletip homurda
na homurdana gök yüzüne fırladı· düm 
d" . , 

uz ıleri doğru atıldı; bir kanadı aşa-
ğı~a ve diğeri yukarıda, keskin bir vi
~Jı kıvr~lan otomobil gibi, geri geldi; 
hır havaı fişe v • .. • 

gı suratıyle güneşe doğ-
ru dikildi ve sonra gene baş aş.ağı u
çarken düzeldi, 

Bir genç kadın: 

~ Luping yapıyor, dedi. 
Bır delikanlı: 

- Yalnız luping mi? Akrobasinin 
bütün numaralrını..... sözleriyle lafa 
karıştı. 

Hakikaten a'"krobasinin bütün saf-
halarını seyrcd' d k ıyor u : Tayyare, kul-
lanmasını bilenin elinde, asil kanlı bir 
~arış. atı gibi muti ve çalak, yapması 
ıstenılen her hareketi tatb"k d' k ı e ıyor, 

o nrken duruyor, dururken uçuyor 
ter d" ti · ' on yor, bır ok gibi fırlarken, 

iptidai sürati tükenmiş bir taş parçası 
gibi ... düşmeyor, gene havalanıyor. 

Bu çeşid tezahürlerde, bizim gibi 
mesleğin yabancılarına gösterilecek o
lan şey de, tayyarenin, pilotu emrinde 
çok itaatli bir vasıta olduğu değil mi
dir? 

( Sonu S. inci sayfada ) 
müşlerdir. 

-------
Dün Ankara se
malan üzerin
de yapılan ha
va g.österileri 
çok güz.el ve 
muntazam ol
du. Gösteriler· 
de yer ürünleri 
kongresinde bu
lunan azôlaT ve 
birçok AhlıaTa
lılar hazır bu
lunuyorlardı. 
Tayyarelerimiz. 
çok güzel ve 
muvallakiyetli 

uçuflar ve ak
robcui hareket
leri yaptılar. 
Parafütçü
lerimiz.in atla
)'ıfları heTlıe.i 
evvela heye -
canlandır
dı, sonra büyük 
takdir hisleri u
yandırdı. 
Burada bir plô
nörümüzii lıa
nadlarını gere
rek zari/ bir 
hmeketle yere 
inerken görü
)'Oraınaz. 

Hava Kurumuna gardım 

Yer ürünleri kongresi 
son toplantısını yaptı 
B. Fuad Bulca güzel iki 

konuşma yaptı 
Orta Anadolu yer ürünleri kongresi dün son toplantısını yapmııtıl'. 

On vilayet ve 53 kazadan gelen delegelerin iıtir&kiyle toplanan kon· 
gre; 1 temmuz 1937 tarihinden itibaren fU istihsal maddelerinden 
yüzde iki alınmasını kabul etmiştir: 

Tiftik, yün, yapağı, kıl, buğday, ar- •---------------
pa, çavdar, mısır, yulaf, burçak, çeltik. 
nohut, bakla, farnlye, .fiy, mercimek, böy 
rülce ve emsali, sannısak, soğan, to
huml uk soğan, kuru üzüm, patates, sa· 
leJ?, pamuk, kavun, bal, pekmez, sirke, 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Bugün 
12 

sayfa 

Tezgihlarımızda 
yapılan ilk vap~r 
Şirketi hayriyenin yeni 75 

numarası dün denize indir.~ldi 

Şirketi Hayriyenin Hasköy tezgahlannda yaprlan yeni vapuru 
[Y azıaa 5 ind sa,facla] 

Is tan bul da tifoya 
karşı tedbirler 

Sıhat bakanımızm beyanatı 
Bakanımız alınan tedbirleri halka ve 
gazetelere düşen vazifeyi anlatıyor. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Sıhat bakanı Dr. Refik Saydam bugün 
gazetecilere, lstanbuldaki tifo vakaları hakkrnda fU beyanatta bulun
muıtur: 

"- lstanbulun tifo vu~atı 1933 yılında, 934 ve 1934 yılında 688, 
1935 de 884, 1936 da 1445 ve 1937 de 29 haziran akıamına kadar 741 
dir. Tifo kı§ın azalır, sükunete geçer. Haziran, temmuz, ağustos, ve 
eylulde en kuvvetli tereffuları gösterir. Nitekim geçen senelerin bu 
dört aylarmı ele alalım: 

Geçen yılların dört ayları 
Seneler Haziran temmuz ağustos eylul 
1933 29 121 193 200 
1934 25 109 88 90 
1935 30 79 116 142 
1936 51 130 185 200 

Görülüyor ki 1935 senesinin tem· 
muz ayından itibaren vukuatta gayet 
bati olmak üzere bir tereffu görülmüı 

ve bu tereffu 1936 senesinin muhtelif 
aylannda temadi ederek yekiin 1445 e 
baliğ olmuıtur. 

1937 senesinin kanunusani ayında 

149, ıubatta 55, martta 48, nisanda 54, 
mayısta 93 vaka kayded.ilmiı, haziranın 
Uçüncü günü akşamına kadar vakayi 
yekunu 341 olmuştur ki 937 yılındaki 
tifo vakalannın yekunu 740 abaliğdir. 
Haatalılı yaVClf yavClf yükseliyor 

Vakayiin bu kadar çok olmaSI, bati 
ıekilde hastalığın yükseldiğini gösteri. 
yor. 6 ayda 741 vaka, geçen bütün 
senenin nısfını göstermek itibariyle bü
yük bir epidemi manzarası vermiyor. 
Fakat her ne olursa olsun bu ayda bu 

(Sonu 7. inci sayfada) 

B. T. R. Arasın 
Tahrandaki 
Temasları 

Tahran,1 ( A.A.) - Para ajanaı biJ. 
diriyor: Doktor Tevfik Rilftü Aral 
bugün öğleden aonra prensealer tarafa 
dan kabul edilerek kendilerine Ata
türk'ün hediyelerini takdim edecektir. 

Sovyet büyük elçiliği bu akpm dok
tor Anı Jercfine bir ziyafet verecek.. 
tir. 

B.Ali Çetinkaga 
lsveç'e gidigar 

Stokholm, 1 (A.A.) - Alman haber 
alma bürosu bildiriyor: 

Türkiye bayındırlık bakanı B. Ali 
Çetin Kayan, İsveç hükümetinin daveti 
üzerine bir kaç gün kalmak üz.ere tem

(Sonu 7. inci sayfada) 

Amur nehri üzerinde bir hadise 
Sovyet ve Mançu kuvvetleri çarpıştı 

Sovyetlerle Manruko arasındaki anırı teıkil eden Amur nelari üzerinde-
ki Sennula adası civarında 29 haziranda bir Mançuko motoru bir .auyel 

karakoluna ateı açmıı, aovyetler mukabele edince Mançuko •ınır bataryala.. 
rı ne/,rin •ovyet kıyuındaki bir motoru hasara uğratmlflardır. iki ölü, İİf 
yaralı vardır. iki taral da mukabil protestolar teati etmiılerdir. Hôdiaenia 
mevzii kalmasına çalışılacaktır. Talailcit beşinci •aylamıuladır. .......... ,._,.............,tw............__...., 
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Politika bahisleri: 

ispanyayı kontrol 
"Kontrol'' kelimesini, böyle tırnak içinde kullanmak lazım. "A

demi müdahale,, tabirini keza. Çünkü İspanya hadisesi patlak verdi 
vereli, maden ve maddeten, Avrupanın bazı devletleri Valenc'ı ba
zıları da Burgos'u hıtmuşlardır. İspanyanın içinde, her iki tarafta da, 
onbinlerce gönüllü vardır. Silah verilmiştir, cephane verilmiştir, gı
da verilmiştir, para verilmi~ir. Bütün bunlardan b~ka, her iki taraf, 
diplomatik ve askeri istihbarabnı, kendiıne dost olan devletlerin is
tihbaratrndan istifade ederek yapmaktadır. 

Öyle ki, "kontrol" ile "ademi müdahale,, ispanyada harbeden i
ki tarafı, gerçekten tek başlarına bırakmak üzere değil, Avrupada bir 
harbın patlak vermemesi göz önünde tutularak alınmı§ tedbirlerdir. 

''Müdahale" esasen geniş bir ölçü üzerinden yapılmıştır. içerisi, 
diplomatik ve askeri ajanlar, casuslar ve propagandacılar ile doludur. 
"Knotrol'' dan makıad, aralarından biri müdahalesini daha fazla ar
trnnasın diye, büyük devletlerin, birbirlerini kontrol etmesidir. Yani, 
gerek "ademi müdahale,, gerek ''kontrol,, formülleri, alakadar dört 
büyük devletin, aralarındaki menfaat tazyiklerini ve şokları hafiflet
mek üzere, üzerinde mutabık kaldıkları kompromis usulleridir. Eğer 
zaman zaman, buna rağmen tehlikeli bir ihtilaf zuhur ediyorsa, bu 
harbm taliini tayin edecek loan rakkas'm kah Valence kah Burgos 
tarafına meyletmesindendir. 

Rakkas, böyle tehlikeli bir meyil gösterdi mi, ne "ademi müda
hale,, ne de ''kontrol,, formülünde kompromis payı kalıyor ve dev
letler arasındaki menfaat ayrılığı, derhal, bu iki formülün dışına ta· 
şıyor. Daha doğrusu, ispanya meselesi, ispanya meselesi olmaktan 
çrkarak, Berlin - Roma ve Paris - Londra gruplan arasındaki menfa
at ayrılıklarının müş'iresi oluyor. 

Bugün, yani Leipzig hadisesi ile Almanya ve İtalyanın kontrol
dan çekilmeleri üzerine bu had ve tehlikeli vaziyetlerden birisi kar
şısmda bulunuyoruz. Anlaşmazlık henüz ortadan kalkmamıştır. Fa
kat Londrada gayet ehemiyetli bir avam kamarası toplantısı olmuş, 
Fransada da kabine, hu mesele ile de alakadar sebebler yüzünden 
çekilerek yerini enerjik hareketler için daha kalifye bir kabineye 
terketmiştir. 

San gelen telgraflardan, ''ademi müdahale,, prensıpınin olsun 
"kontrol" işinin olsun bir mikdar daha elaaitkiyete mütehammil ol
dukları anlaşılmaktadır. Gene iyi niyetlerden, mutedil davranmak'· 
dan bahsedilmektedir. Minorka önünde, meçhul bir donamanın pa
sifik bir nümayişinden bahsedlimektedir. Kimbilir, "izzetinefis'', bel
ki gene kurtulmuştur ve Almanya ile İtalya, kontrol saf mda boş ka
lan yerlerine belki de döneceklerdir. 

Çanakkaledeki deniz 
kazası etrafında 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Kapo 
Pino adlı itilyan vapuruna çarparak 
batmasına sebeb olan Magdelena adlı 
İspanyol vapurunun hadise hakkında 

hazırladığı rapor Çanakkale liman reis
liğinden İstanbul deniz ticaret müdürlü
ğüne geldi. Toplanacak bir heyet, iki 
geminin kaptanlariyle hadise esnasında 
İspanyol vapurunu idare etmekte olan 
kılavuz kaptanm raporunu yarın gözden 
geçirecek, ayrıca da hadise yerinde bir 
keşif yapılacaktır. 

' KÜÇÜK iÇ HABERLER 

X latanbul (Telefonla) - Liman iş
letmesi müdürü B. Raufi Manyas, yol
cu salonu projesi hakkında temaslardC\ 
bulunmak üzere bugün Ankaraya gjtti. 

X lstanbul (Telefonla) - Polis 
mektebini muvaffakıyetle bitirerek dip
lomalarım alan genç polislerimiz yarın 
Taksim abidesine törenle çelenk koy
duktan sonra bir geçid resmi yapacak
lardır. 

X latanbul (Telefonla) - Pariste 
toplanacak olan enternasyonal sigorta 
prodüktörleri kongresine iştirak edecek 
olan heyetimiz yarın yola çıkacaktır. 

Kongre 7 tem.muzda toplanacaktır. 

X İstanbul (Te!efonla) - Balat'ta 
150 kiloluk bir yükü sırtında taşıyan 

bir hamal düşerek yükün altında kaldı. 
Adamcağızın kaburgaları kırıldı ve has
tahaneye kaldırıldı. 

X Orman genel direktör muavinliği 
- Orman genel direktör muavinliğine 
70 lira maaşla Ankara fidanlık direktö
rü B. Şükrü Dağlı terfian tayin edil
miştir. 

X ihracatı kontrol - İhracatı kon

trol kanununun tatbikini teıİıin için alı
nacak memurlara aid müsabaka imtiha· 
nı önümüzdeki hafta içinde yapılacak
tır. 

X Veteriner G. direktörü - Adana
da toplanan Türkiye - Suriye hudud 
komisyonunda bulunan veteriner genel 
direktörü B. Sabri Okutman dün Ada
nadan şehrimize dönmüştür. 

X Adliyede değiş:klikler - Adliye 
Bakanlığı hakim ve müddei umumiler 
arasında yapılacak tayin, tahvil ve be· 
cayişlere aid kararname projesini ha· 
zırlamaktadır. Bugünlerde yüksek tas
dike arzedilmek üzere Başbakanlığa ve-
recektir. / 

Burhan BELGE 

İstanbuda Kızılay 
haf tası başladı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - lstanbul
da Kızılay haftası bu gün başladı. Ku
ruma yeni üyeler bulunması için pro
paganda yapılmaktadır. Bu cümlede o
larak mekteb talebelerinden bir gtup 
Kızılay hakkında vecizeler yazılı olan 
levhalarla şehrin muhtelif semtlerinde 
dolaştılar. 

Valiler arasında 
Birinci umumi müfettişlik baş mü

şaviri B. Naci Kıcıman Sinob valiliğL 
ne, Çorum valisi B. Ziya birinci u
mumi müfettişlik baş müşavirliğine, 
Sinob valisi B. Süreyya Çorum valiliği
ne tayin olunmuşlardır. 

Çocuk kitabları 
Bir dostum, sınıfım geçip tatile 

giren oğlu için, türkçesini kuvvet
lendirmek üzere, hangi kitabları 
tavsiye edebileceğimi sordu. 

Tatil günlerinde mekteb kitabla
rrnı okumağa devam etmesini tav
siye edemezdim: Düşündüm ve ço· 
cuğun ahlakı üzerinde kötü bir te
sir icra etmiyeceğini umduğum bir 
kaç roman ismi söyledim. 

Bizde, bir çocuk kütüphanesine 
lüzum olduğunu tekrara lüzum var 
mıdır? Fakat, mübalagaya da Jü. 
zum yoktur: Bir çocuk kiitüphane
sini vücude getirecek eserlerin, te
lif veya tercüme suretiyle esasen 
hazırlanmış olmadığrndan emin mi
yiz? Eski harflerle yazılmış bir çok 
eser vardır ki ıslah edildikten son. 
ra yeni harflerle basılacak olursa 
belki ihtiyacın bir kısmını tatmin e
der. 

Bu ihtiyacı bizim gibi his etmek
te olan Fransada, bir muharrir, şu
nu teklif ediyor: "Çıocuğa, okuma 
zevkini muhafaza etmesi için kitab 
vermeli,· fakat hangi kitabı? Çocu
ki her eline geçirdiği kitabı oku
yamıyacağrna göre, maarif vekaleti. 
nin tayin edeceği bir komisyon, ço
cuk kütüphanesine girİneğe layik e
serleri tesbit ve her yıl, tatilden e
ve} toplanarak, yeni çıkan eserleri 
de listesine ilave etmelidir. 

Çocuklarda okuma zevkini tenmi
ye için bir usul daha ihdas etmeli-

ULUS 

\ Istanbul valisi 
tedavi için 

avrupaya gidiyor 
İstanbul, 1 (Telefonla) - İstan

bul valisi ve belediyıe reisi B. Muhiddin 
Üstündağ tedavi maksadiyle Viyanaya 
hareket edecektir. B. Üstündağ boğa
zında bulunan bir arızayı Avrupadaki 
mütehassıslara kestirecektir. 

Valimiz boğaz mütehassıslarınrn 

bir kongresine gitmekte bulunan B. Ek
rem Behçetin seyahatinden istifade ede_ 
rek mumaileyhle birlikte yola çıkacak
tır. 

Bu seyahatin ne kadar uzayacağı 

belli değildir. Valiye bu müddet zarfın
da emniyet işleri umum müdürü B. Şük. 
rü vekalet edecektir. B. Şükrü belediye 
reisliğine de vekalet edeceeği gibi vali 
vekili sıfatiyle tabii olarak C. H. P. 
işlerine de bakacaktır. 

Muhiddin Üstündağın doktorları 
aylardanberi bir kaplıca tedavisine ve 
istirahate ihtiyaç gösterdiklui halde 
valimiz işlerinin çokluğu dolayısiyle 

tedavisini daima geri bırakmıştır. 

Uşakta orman yangını 
Uşak 1 (A.A.) - Uşak'ın Bulkaz 

dağında, devlet ormanlarında yangın 

çıkmıştır. İlçebay yangının söndürül
mesi için Sıvaslı nahiyesinin teşkilatını 
yangın sahasına göndermiştir. 

İstanbulda taksilerin 
ücretleri indirilecek 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Benzin 

fiyatlarının indirilmesi üzerine taksi 
antrelerinin de ucuzlatılması hakkında 

belediye iktisat müdürlüğünün teklifi be 
lediye daimi encümenince kabul edildi. 
Yarından itibaren taksilerin yeni ücret· 
lere göre ayar edilmesi için taksi şöför. 
lerine mühlet verilecektir. 

Muğlada benzin kıtlığı 
Muğla, 1 (A.A.) - Şehrimizde hiç 

benzin kalmabıştır. Ancan on gün ye
tecek kadardır. Nakliye vasıtalarının 

mühim bir kısmı durmuştur. 

Belediye Üsküdar su 
şirketini teslim aldı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesi bu sabahtan itibaren Üskü

dar - Kadıköy • Elmalı su şirketine el 

koydu. Bir heyet şirketin tesisatım devir 

aldı. Şirketin memurları şimdilik vazi

feleri başında bırakılacaktır. 

yiz: Talebeye, bulunacak hır serma
ye tedariki şekli ile, tatilden ön_ 
ce kitab dağıtmak.... Bu takdirde, 
her mekteb idaresince hazırlanan ki
t_ablar, bir kaçı doğrudan doğruya 

idarenin intihabiyle ve bir kaçı da 
talebenin arzusuna göre, tatile baş
ladığı gün, kendisine verilir ve bun. 
lan boş zamanlarında okuyup oku
mamış olduğu, tatilden sonra, müna
sib surette tetkik ıolunur.', 

Okuma zevkini çocuğa küçüklü· 
ğünde vermek lüzumu hakkında, 

kültürün ve kitabın çok münteşir 

olduğu Fransada yapılan bu neşriyat 
dikkate layik değil midir? - N. B. 

Bir gazetecilik muvalfakiyeti 

Şimdiye kadar ağızdan ağıza do
l~ bir rivayete göre, gazetecilik 
tarihinin kaydettiği en büyük muvaf
fakiyet, 1912 de, Titanik vapurunun 
battığını - Amerika resmi makamlan 
henüz öğrenmeden • New York Ti
mes gazetesinin bütün tafsilatı ile 
haber vermİ§ olması idi. 

Şimdi, diyebiliriz ki, bu rekor kı
rılmr§tır: On gÜn kadar evel, bir ge
ce, İngilteredeki Daily Miror gazete
sinin müdürü, Amerikada, San Fran• 
sisko beldiye reisini çağırarak bu 
şehrin, yani San Fransiskonun limanında 
o sırada devam etmekte olan kor
kunç yangın hakkmda malUınat İste
mi§ ve böyle bir hadiseden malumatı 
olmıyan belediye reisi de gazete mü
dürünü §İddetle tekzib etmittir. Be-
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1 Ankarada açılan resim 
sergisi dün kap~ndı 

B. Salah Cimcozun fikirleri 
Ankara Halkevinde geçen mayısın dokuzunda açılan birinci birle

şik resim ve heykel &ergisi dün kapandı. Sergiye müstakil ressamlar 
bi~liğiyl: gü_z~l sa~tlar ~irliği ve D gnıpu iştirak ebniştir. Sergi Ma~ 
arıf vekaletınm hımayesande Ankara halkevinin büyük salonlarrnda 
Kültür bakanının bir nutku ile açılmıştı. 

Bakanlarımıza 
vekalet 

edecek olanlar 
Muhtelif sebeblerle Avrupaya gide

cek Bakanlarımızdan Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakam B. Refik Saydam'a 

Gümriik ve İnhisarlar Bakam Rana 

Tarhan, Bayındırlık Bakanı B. Ali Çe

tinka yaya Baymdırhk siyasi müsteşarı 

B. Sırrı Day (Trabzon). Finans Baka-

m B. Fuad Ağralı'ya Finans Bakanlığı 

siyasi müsteşarı B. Faik Baysal, İç Ba

kan ve C. H. P. genel sekreteri B. Şük

rü Kayaya Kültür Bakanı B. Saffet A· 

nkan vekalet edecektir. B. Saffet An· 

kan aynı zamanda C. H. P. genel sek

reterliğine de vekalet edecektir. 

···-·-·-·-···························-···· .. ·· . . . . 
: HAVA : . . ·······················-························· 
Dün en sıcak gündü 
Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

açık, öğleden sonra kısmen bulutulu ve 
rüzgarlı geçmiştir. Dün şehrimiz mev
simin en sıcaka bir gününü geçirmiş ve 
ısı 32 derece kadar yükselmiştir. Mete
oroloji işleri genel direktörlüğünden 

verilen malfunata göre dün hava Eğe 
ve cenub Anadolusu mıntakasmda açık, 

orta Anadolu da az bulutlu, Trakya, 
Kocaeli ve cenub şarki Andoluda bu

lutlu diğer mmtakalarda kapalr, Kara· 
denizin şark sahillerinde ise yağışlı geç 
miştir. En çok yağış Sinopta olmuş ve 

kare metreye 8 kilo gram su bırakmış· 
tır. Dün en düşük ısı, Ulukışlada 7, en 

.yüksek ısı da mevsimin en yüksek ısrsı 
olmak üzere Balıkesirde 38 derece ola
rak kaydedilmiştir. 

latanbulda iki kişi öldü 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Burada 

sıcaklar birdenbire arttı. Hararet göl
gede 34 dereceye çıktı. Birisi Yeldeğir
m.eninde, diğeri Kadıköyünde olmak 
üzere sıcaktan iki kişi öldü. 

lediye reisinin kapanan telefonu bir 
an sonra tekrar çalmmı§ ve liman ku
mandanı: 

- Aman çabuk limana geliniz. 
Bütün depolar ateı içinde 1 

Diyerek telefonu kapamı§br. 

San Fransisko limanının bu yan
gındaki zararı 200.000 dolar idi. 

Tenasül bereketi 

latlyan kadınlarında tenasül be
reketi gÜnün hadisesidir: Bari'li bir 
genç kadının bir batında Üç çocuk 
doğurmuş olduğu haber verildiği sı
rada diğer bir telgraf, Taranto'lu bir 
diğer kadmm dört çocuk birden dün
yaya getirmiş olduğunu öğretti •• 

Fakat asıl §aşılacak doğum hadi
aesi Bileviolu bir i§Çİ karının cwna gü

nü bir çocuk doğurduktan sonra pa
zar günü de ikinci bir çocuk doğur
mU§ olmasıdır. 

iki çocuk ve anaları sıhatte imi§. 
Bildiğimize göre bu hadise ilk de 

fa vuku bulmaktadır. 

Bir hediye 

Edebiyat tarafdarı bir zat, e&ki in.. 
giltere ba§vekili B. Baldwinin emri· 
ne 25.000 ingiliz lirası vermiştir. Bu 
hediyeyi kabul eden lord Baldwin, 
bu cömerdce hediyeyi kabul ederek 
İngiltere ile dominyonları arasındaki 
münasebetlerin ıslahı maksadiyle e· 
debiyat mükafatları ihdasına tah&ia 
etm.iıti.r. 

Sergiyi on bin kişiye yakın zi
yaretçi gezmiştir. Ankara balkevi 
gerek serginin tanziminde ve ge
rek halkın resimlerden istifadesi 
hususunda değerli yardımda bu
lunmuştur. Serginin kapanacağı 
sırada Ulus; umumi intıbaı sütun
larında hulisa etmek İstemiştir. 

Bu hususta en salahiyetli olarak İs
tanbul mebusu B. Salah Cimcoza ricada 
bulunduk. Sovyet Rusya ile Yugoslav• 
yada açılan türk resim sergilerini de 
tanzim etmiş olan B. Salah Cimcoz mu
harririmize şunları söylemiştir: 

"- Halkevinde açılan bu sergi ga· 
yet iyi, parlak ve muvaffak bir eserdir. 
Kıymetli eserler ekseriyeti teşkil edi
yor. Herkese iftiharla göste~ceğimiz 

mümtaz parçalar da vardır. 

Bu seferki sergide bir hususiyet 
daha vardır: memleketteki bütün sanat
karlar grup ve ekol farkr gözetmeksizin 
hepsi de sergiye iştirak etmiştir. Sanat
karlarımızın halkevi çatısı altında bir
leşmesi ve bir tesanüd manzarası ver• 
mesi bnece büyük bir muvaffakiyettir. 
Bu tesanüd bir ilerileme amili olacak-
tır. 

Bu toplanma şunu da ifade eder ki 
her sanat sahası bu memlekette serbest
tir, okullara engel konmamış bilakis 
hepsi de aynı kuvvette himayeye mu• 
har kılınnuştır. 

Maarif vekilimiz sergiyi açarken 
türk sanatkarlarını bir yandan takdir 
ettiı bir yandan da vukuflu direktifle
rile Kemalist rejimin estetik ve kültür 
üzerindeki serbest ve açık görüşlerin
den sanatkarlarımızı haberdar kıldı. Bu 
vesile ile arzedeyim ki vekalet geçen 
yıl güzel sanatlar akademisinde mev
cud kıymetli muallimlerine ilaveten 
Avrupadan değerli hocalar getirmek 
suretile büyük ve faydalı bir iş yapmış 
oldu. Bu zatlar memleketlerJnde tablo
larile ve tedris kıymetlerile tanmm1ş 
kuvvetli şahsiyetlerdir. Kendilerinden 
büyük şeyler ümid edebiliriz. Gençleri• 
mizin de bu hocalardan azami istifade· 
ye çalışacaklarını temenni etmekteyim.,, 

B. Salah Cimcozdan sergideki eski 
ve yeni eko11er üzerinde ne düşündük· 
lerini sorduk; dedi ki: 

- Yenilik ve eskilik kabul etmem.. 
Bence aranılacak şey güzelliktir. Bir 
eser eksikliği için güz.el olmaz. Güzel· 
lik nerede jse sanat hakimiyeti orada· 
dır. Hangi okulun eserinae zevkı bedi· 
iyi tatmin edici bir güzellik bulursak O• 

nu sever ve takdir ederiz.,, 
Saym İstanbul mebusundan şark ile 

garb arasındaki estetik telakkisini izah 
etmelenini rica ettik. Kendilerinin sa· 
nat felsefesine tealluk eden bu mevzu• 
daki değerli mütalealannı nakletmekte 
büyük bir fayda mülahaza ediyorduk. 
Üstadın cevablarınr aynen naklediyo
ruz: 

''- Asrrlarca garbda Raison, şarkta 
Sentiment 'hakim olmuştur. Rönesansn 
hikmeti vücudu Perspective de dessin
dir. Bu da tamamen Raison'a tabidir. Av• 
rupa o kadar Raisonne işler yapmıştrr. 
ki bütün medeni keşifler bu ruhi halet• 
ten çıkmıştır. Teknik Raison'un mahsu· 
lüdür. Halbuki şark Sentimental oldu• 
ğundan iman ve his üzerinde işlemiştir~ 
Bu sebeble şarkın hususiyeti peygam• 

her yetiştirmektir. 
Avrupa bugün Raison'dan yorul• 

muştur. Şarkın da Sentiınent'dan yorul· 
duğu gibi. Garb şarka Sentiment ararnaıı 
ğa koşuyor. Tabii şark da Raison pe-
şindedir. 

Sanat, hislerin işlenmesi değil midir? 
Endüstrideki mevaddı iptidaiye yerini 
estetikte hisler tutuyor. 'Garb şarktan 
endüstrisi için ham madde, sanatı için 
de his arıyor. Şarktaki minyatürler, ha .. 
lılar, daha birçok sanat eserler.i. ise his .. 
terle doludur. Bunlara garbın saldırır., 
casma inhimaki sebebini izah etmiş ol• 
dum sanırım. 

Garb sanatı Perspective de Sentiment. 
Perspective de couleur arıyor. Yapılan 
bütün tecrübeler böyle izah edilebilir.,, 
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İran - Irak hudud 
anlaşması 

1 rak ile İran arasında senelerden· 
beri devam eden hudud ihtilih 

nihayet halledildi. Bu anlaşma i1e iki se
ne evel Cenevre'de parafe edilen şark 
pakbnın imzasına mani olan engel de 
ortadan b!kbğından Türkiye, Iran, I· 
rak ve Afgan paktı bu birkaç gün için
de Tahranda imzalanacaktır. 

Dört taraflr şark paktının imzasını iki 
sene tehire sebeb olan bu an\aşmazhğm 
mahiyeti tıudur: Malfundur ki Dicle ve 
Fırat nehirleri birleşerek ilcisi bir arada 
Basra körfezine akar. Bu nehirlerin Bir
leştiği noktadan körfeze kadar uzanan 
kısımda nehrin adı da Şattülarabdır. 
Şattiilarab ayru zamanda lran ile Irak 
arasında hududdur. Bir nehir iki mem
leketi biribirinden ayırdığı zaman, ma
li'nndur ki, hudud, talveg hatb denilen 
ve nehir sularının tam ortasını teşkil e• 
den bir çizgidir. Umumi kaide böyle ol
makla beraber, Şattülarab huıusi bir an
laşmaya tabi idi. 1847 senesinde İran ile 
osmanh İmparatorluğu arasında imzala
nan Erzurum muahedesile Şattülarab ıu
lannın tamamı, yani lran sahillerine ka
dar osmanh hakimiyeti altında bulunu
yordu. Ve 1914 senesinde iki memleket 
arasındaki hududu tahdid etmek için 
teşkil edilen bir komisyon da Erzurum 
muahedesinin Şattülarab sulanna aid 
olan hükmünü tanıdı. Ancak sular W:e
rindeki osmanh hakimiyeti hiç bir za. 
man lranm bu sulardan istifade hakkını 
tahdid etmiş değildir. lran gemileri ora. 
da serbest seyrisefer etmişler, lran do-
nanması sulardan istifade etmiştir. 

Irak osmanlı imparatorluğunun va
risi o~mak ııfatiyle sular üzerinde ha
kimiyet iddia etti. İran ise, gemilerinin 
seyriseferi ve sulardan İstifade bakunın
dan hiç bir fili tahdidata tabi tutulma
makla beraber, hu derece ehemiyetli bir 
meselede aykın gördüğü vaziyetin de
vamını istemedi. Ve lrakın hakimiyeti· 
ni münakaşa etti. Milletler Cemiyetine 
İntikal eden bu ihtilaf ile bir araJık 1-
talya murahhası Baron Aloisi meşgul 
olmuştu. Meselenin geçen ikinci kanun 
İçtimaında tetkiki kat·arlaşmış iken, iki 
devlet, aralarında yapacakları hususi 
görüşmc.~er ile ihtilafı haUebneğe çalı
§acaldarını bildirdiler. Ajans telgraflan 
nihayet iki komşumuz arasındaki bu 
anlaşmazlığın ortadan kalktığım bildir
mektedir. Bu haber İran ve Irak kardeı· 
lerimiz kadar biz türkleri de sevindir. 
miştir. Türkiye, başrndanberi, bu ihti
lafın izalesine çalışmışbr. Doktor Rüştü 
Araı'm bu yoldaki mesaisinden bahıet
mek herkesçe bilinen bir hakikati tek· 
rar etmektir. 

Bu anlaşma şark paktının imzaınna 
çığır açtığına göre, bundan böyle Şat• 
tülarab, lranı Iraktan ayıran birhudud 
olmaktan çıkarak iki memleket arasmda
bir doıtluk bağı olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Budapeşte, - Alman harb baka. 

ru Mareşal Fon Blombcrg, macar harb 
bakanı ile birlikte macar ordusunun 
manevralannda bulunmuştur. 

X Oran (Cezayir) - Belediye reisi 
bir tecavüze uğramıştır. Sıhi vaziyeti 
vahimdir. 

X Varşova - Papa, hükümet. kili
se anlaşmazlığında hükümete hak ve
rerek peskopos Sapiaha'yı iki gün müd
detle vazifesinden çekmeğe karar ver. 
miştir. 

X Londra - Teğmen Adams 16.440 
metreye yükselerek dünya yükseklik 
rekorunu kırmıştır. 

X Paris - Otel, lokanta ve içki yer
leri sahibleri cumartesiden itibaren mü-
esseselerini kapamak için bütün tedbir
leri almışlardır. 3500 garaj sahibi de, 
bunlara müzaharet için müesseselerini 
kapamağa karar vermişlerdir. 

X Londra - 4500 tonluk bir ital-
yan vapuru dün gece Kornuay kxydan 
açığında karaya oturmuştur. 

X Londı·a - Silahlanma programı
nın tatbiki neticesinde !ngilterede git
gide artan bir çelik buhranı başgöster
miştir. 

ULUS 

ispanyanın kontrolu 
Fransız· İngiliz teklifinin Roma 

ve Berlin' de muhalefete 
uğnyacağı anlaşılıyor 

Londra ve Par is hükümetleri 
azimkô.r davranmağa karar ve_r~ile_~ 

Roma, t (A.A.) - iyi malUınat alan mahfillerden öğrenıldıgm~ go
re kontrol hakkmda İngiltere ve Fransa tarafından Y3:pıl~_n 'dte~llkıf!er 

' · l k ıl ... ._ t F k t bu gayrı musaı ı ın-hiç de memnunıyet e arş anm~ ... ış ır. a a h r d 
tibaa rağmen alman hükümetiyle tam bir mütabakat ve t~as a ın e 
bulunan İtalyan hükümeti bu teklifleri hüsnü niyetle tetkı~. etm~:tn 
hali kalmıyacaktır. Ancak .. i~_gi~_iz • franaız teklifi esasına mustenı ır 
tarzı bal bulunması güç gozuküyor. 1 h 

Cephelerde 
Bilbao, 1 (A.A.) - Havas ajansx 

muhabiri bildiriyor : 
Navarh kıtalarla tebdil edilen ''si· 

yah oklar,, livası dün sabah fecirle be
raber Sonorrostradaki mevzilerinden 
hareket etmişlerdir. 

Siyah oklar, önlerinde motörlü kı
talar olduğu halde kıyıdaki dolambaçlı 
yolu takib etmeğe başlamışlardır. 

Bask öncüleri bunların ilerlemesine 
engel olmağa teşebbüs etmişlerdir. Te
pelerde mevzi ahın müfrezeler başlıca 
kuvvetlerin yol boyunca yürüyüşünü 
himaye etmekte idiler. 

tık asi müfrezeleri öğleye doğru 
ıs.ooo nüfuslu Kastro-Urdiales kasa. 
basına girmişlerdir. Kasaba. içinde mü
him bir maden limanr bulunan muha
fazalı bir ı~örfezin nihayetindedir. 

Kuvvetlerin k:smı küllisi şehri öğ. 
leden sonra işgal etmişlerdir . 

Akşam asi kıtaları, Kastro-Urdiales'. 
in cenubunda ve cenubu şarkisindeki 
sırtları ve bilhassa Cerredo tepesini iş.. 
gal etmişlerdir. 

Saragossa, 1 (A.A.) - Üç nasyo.. 
nalist tayyare dün sabah Gerona istih
kamlannı bombardıman etmiştir. 

Düşürülen hühümelçi tayyareler 
Salarnanka, 1 (A.A.) - Nasyonalist 

karargah:n bütün dahili harb müddc.. 
tince marksistlere ait düşürülen ve hasara 
uğratılan tayyarelerin ~dedini bildiren 
bir tebliğine göre, marksistlerden 421 
tayyare düşüriilmüş 63 tayyare ağır ve 
18 taıyyare de hafif hasara uğratılmıŞ
tır. Nasyonalistlerin zayiatı bu raka
mın onda birini bile tutmamaktadır. 

12 cumhuriyetçi tayyare bu sabah 
Sevillayı bombardıman etmişlerdir. 
Sivil halk tarafmdan bir çok ölü ve ya.. 
ralı vardır. 

Gırnata cephe.inde 
Madrid, 1 (A.A.) - Hükümctçiler 

Grenada mıntakasında yedi kilometre 
ilerlemişler ve bu şehrin şarkında kain 
Decegolloyu geçmişlerdir. 

Asüer SantanJer üstüne yürüyorlar 
Bayon, 1 (A.A.) -Bilbaodan bildL 

rildiğine göre, nasyonaHstlerin Santan-
der üzerine ileri yürüyüşleri devam et- , 
mektedir. Nasyonalist hatlar Valesse. 
daden Estroudalese kadar uzamaktadır. 
Şimdiye kadar hükümet kuvvetleri ön· 
cülerinin müdafaa etmekte oldukları 
buradaki mevziler tamamiyle tahliye O-

lunmuştur. 

Yugoslav parlamentosu
nun Kamutaya teşekkürü 

Belgrad, 1 (A.A.) - Parlamento 
dün toplanmış ve Başbakan İnönü ile 
Dr. Rüştü Arasın Yugoslaıvyayı ziya· 
retleri esnasında yaptıkları beyanattan 
dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
ne parlamentonun teşekkürlerini ifade 
eden bir karar sureti kabul etmiştir. 

Bu kararda türk ve yugoslav miL 
Jetlerini birleştiren sarsılmaz dostluk 
ehemiyetle kaydedilmektedir. 

iyi m a ı u m a t a an ma -
fillerde i t a l Y a n harb ge
mileri~in ibılyan menafiini koru
mak üzere İspanyol sularında kal
maya devam edecekleri öğrenil-
mi,tir. v • 

Gazetelerin yaptıgı tefsırlerden İs-
panya ktyılarımn kontrolü hakk~ndaki 
fransız • ingiliz projesine İtalya ile AL 
manyanın sureti katiyede muhalefet e
decekleri anlaşılmaktadır. 

Pariste beJbinlik 
Paris, 1 (A.A.) - Kontrol mesele

sindeki derin bedbinlik devam etmekte
dir. Gazeteler, İspanya hududlannda 
filen hiç bir beynelmilel kontrol mevcud 
olmadığı kanaatini gösteriyorlar. İngL 
liz membalarından gelen bazı haberlere 
rağmen, ademi müdahale komitesi reisi· 
nin, önümüzdeki celsede iki taraf için 
muharib sıfatının tanınmasını teklif e
deceği de zannedilmektedir. Buna mu
kabil diğer devletlerin tam bir bitaraf
lık muhafaza etmeleri istenecektir. 

B. Korben'in temastan 
Londra, 1 (A.A.) - Fransa büyUk 

elçisi Korben, dün öğleden sonra Edene 
Vansittart ile Roma ve Berlin tarafın· 
dan reddedilmesi muhakkak görülen İn
giliz • fransız planı dolayısiyle hasıl o
lan vaziyet hakkında uzun uzadıya gö· 
rüşmüştür. 

Fransa ile İngilterenin kontrol lağ
vedildiği takdirde karışmazbğın ibkası 
hususundaki gayretlerine devam ede· 
cekleri öğrenilmiştir. 

Muharib tanınma ifi 
Londra, 1 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
İyi bir kaynaktan öğrenildiğine gö

re, kabinenin dünkü toplantısı esnasın
da Eden de dahil olmak üzere birkaç 
hakan İspanyada iki tarafa muharib hak
kının tarunınasına itiraz etmişlerdir. 

Kabine, takınacağı tavrı henüz kati 
surette tesbit etmemiştir. Fakat yalan 
zamanda İspanyadaki taraflara muha· 
rib sıfatını tanıyacağı zannedilmemek· 
tedir. 

I ngiltere ve F ranaa çok azimkiir 
davranacaklar 

Londra, 1 (A.A.) - Dış bakanlrğın
söylenildiğine göre İngiltere ve Fran· 
sa yarın toplanacak olan karışmazlrk 
komitesinde çok &zimkar bir tavır ala
caklardır. Bu iki hükümetin mütalea
sına göre, karışmazlık politikası ancak 
fili bir kontrol yaprldığı taktirde tesirli 
olabilir. ve kontrol gCTek denizde ve ge_ 
rek karada idame olunmaJıdır. 

Pres Assocoationun yazdığına gö
re, komitenin yarınki celsesi kati bir 
mahiyeti haiz olacaktır. Çünkü bütün 
Avrupa devletleri İspanya harbi· kar
şısında ittihaz ettikleri hattı harekeetin 
tesbiti mevzuu bahsolacaktır • 

Muharib hakkının tanınmast işi 
Londra, 1 ( A.A.) -Ademi müda

hale komitesinin yarınki toplantısına 
dair royter ajansının ya.zdrğına göre 
İspanyada iki tarafa muharip hakkının 
tanınması Valansiya hükümetinin za
rarına olacaktır. Çünkü nasyonalistler 
denizlere hakim bulunmaktadır. Bun
dan başka her iki tarafa da ecnebi gemi-

Kral Karol'un 
Varşova ziyareti 

Resmi bir tebliğ 
çıkarıldı 

Varşova, 1 (A.A.) - Kıral Karolun 
ziyaretinden sonra neşredilen resmi 
tebliğde iki memleketi mesud bir şekil
de birlestiren ebedi dostluktan bahse
dilmekt~ ve yapılan konuşmalar esna. 
sında iki memleketi alakalandıran me -
selelerin gözden geçirildiği, menfaat
lerin tamamiyle biribirine uyduğu mü.. 
şahede olunduğu ve leh - romen itti. 
fakının başlıca hedefinin sulhu muhafa -
za etmekten ibaret olduğu kaydedil-
mektedir. 

Tebliğde halkın kıral Karolu 'hara.. 
retle karşıladığı noktasında ısrar edil. 
mektedir. 

Resmen bildirildiğine göre, Anto
nesko ile Bek arasında imza edilen pro
tokol ile Polonyadaki romen elçiliği 

ile Romanyadaki leh elçiliği büyük el
çiliğe çıkarılmışlardır. 

Kıral Karol Bükrqe dönüyor 
Varşova, 1 (A.A.) - Kırat Karol 

ve V eliahd Mişel bugün hususi trenle 
saat 11,30 da Şakov'dan Bükreş'e hare-
ket etmişlerdir. . 

Kıral ve. Veliahd istasyonda Lehıs. 
tan Cumhnr Reisi Moscicki, mareşal 

Smigly • Ryd:z ve B. Bek tarafından se· 
ıamlanımşiardır. 

Kıral Karol lngiltereye mi 
gidiyor? 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesi, Romanya kıralı Karolun ~ .ı~ 
ağustosa doğru 1ngiltereye gele_ccgı~ı 
ve bu ziyaretin hususi ınahiyetı haıız 

olacağını bildirmektedir. 

Frankın kıymeti 
ne zaman 

tesbit olunacak? 
Paris, 1 (A.A.) - Dünkü mali karar 

lar hakkında tefsirlerde bulunan seli. 
hiyattar mahfiller, frangın altın kı!

metini tesbit edecek olan kararnamenın 
oldukça uzak bir tarihte kabul edilece
ğini tahmin etmektedirler. Aradaki za
man içinde fransız dövizi bilfiil istik
rar buluncaya kadar arz ve taleb mua
melerinin serbestçe icrasına müsaade 
edilecektir. 

Puankarenin bu şekilde hareket etti
ği hatırlardadır. 

Puankare 1926 dan 1928 e kadar sil
ren uzun bir tecrübe devresinden Jonra 
frangın istikrarını temin etmişti. 

Pariıs borsan açıldı 
Paris, ı (A.A.) - Esham ve talı· 

vilat borsaının bugün açılacağı bildiril
mektedir. Ticaret borsaları kapalı kala-
caktır. 

Paris, 1 (A.A.) - Açılışta frangın 

fiatı 123.50 idi. 128.39 da kapandı. 
== 

]erini müsadere hakkı verilmiş olacak-
tır. 

B. Delbotmn parlamento dl§ işler 
ko.misynoundaki izahları 

Paris, 1 (A.A.) - Parlamento dış iŞ-
ler komisyonunda dış işler bakanı Del
bos İspanya hadiselerinin mufassal bir 
tarihçesini yapmış ve son vakayi üz~ri
ne yapılan politik faaliyetlerin muhte
lif merhaleleri hakkında izahat vermiş
tir. 

Encümende yapılan fikir teatisinde 
şu netice çıkmıştır: general Frankoya 
muharib hakkının tanınması imkansız
dır. Esasen İngiltere de bu hakkın ta· 
nmmasına taraftar değildir. Şayet Al
manya ve İtalya, İngiltere ve Fransa
nın kontrolü gemilerine bitaraf müşa· 

i-idler alarak kendi başlarına yapmala
rına itiraz ederler ve yabancı gönüllüle
rin de geri alınmasını kabul etmezlerse, 
karısmazlık meselesi yeniden gözden 
geçi;ilmesi ve Fransa ile !ngilterenin 
bizzat kendi arzulariyle kendi hakları
na koydukları tahdidler ortadan kaldı
n malıdır. 

B ~S ~~l~~~-, 
Türk - İran kardeşliği 

KURUN'da Asım Ua, Türkiye ve 
lran arasında mevcud kardeşce müna.. 
aebetleri ve sarsılmaz dostluğu teba
rüz ettirerek diyor ki : 

"Türkiye ile lran'ı biribirinden a.. 
yıracak ne maddi ve manevi hiç bir 
makul sebeb bulunmadığı §Öyle bir 
tarafa dunun, tam tersi geniş bir hu. 
dud Üzerinde asırlardanberi yanyana 
fakat biribirlerine dargm ya~ıyan bu 
iki kardeş millet ne kadar kuvvetli 
birer devlete dayanırlarsa biribirleri 
için o kadar faydalı olurlardı. 

Bu yüzden osmanlı imparatorlu
ğunun tarihi düşmanlariyle hesabla.. 
rıru tasfiye den Cumhuriyet TürkL 
yesi için lran ile de maziye aid mana
sız anlaşmazlıkları kaldırmak, tabii, 
her iki memleket karşısında yalnız 

milli değil, bir insanlık ideali idi. 
itte Büyük Önder Atatürk, lranm 
Büyük Kurtarıcısı Şehinşah Hazret. 
leri ile el ele vererek her iki milletin 
saadeti için bu yüksek idealin tahak
kukundan beri geçen her günü yeni 
bir hadise ile türk • İran kard~lik 
bağının ne kadar kıymetli, ne kadar 
mesud bir kuvvet olduğunu isbat eL 
mektedir. Bir halde ki bu sayede ge.. 
rek Türkiyenin ve gerek lrarun ma• 
nevi nüfuzu §arkta türk milletinin 
tarihi kaynagı olan orta Asya yayla. 
larında, garbte ise Tuna hudud1ar.~ 
dayanan bir manzara almıştır. Çun.. 
kü birbirleriyle dost ve kardeş olan 
'ki memleket yalnız Türkiye ve lran
~an :baret değildir. Türkiyenin bütün 
dostları lranın, lranm dostları da 
Türkiyenin olmuştur. 

Bir türk ve İranlı için bundan da
ha ziyade iftihare değer bir hadise 
tasavvur edilebilir mi? lnsanlığm sul 
hu ve saadeti için de bundan daha 
güzel bir manzara hatıra gelir mi 7 
ESKi NEFRETi 

CUMHURIYET'te Peyami Safa, 
halkımız arasında eski eşya yokluğ~
nu hayatımızdaki istikrarsızhk ve gc;

çebelik tarafına atfedenler olduğunu 
swyliyerek diyor ki : 

"Bu kadar kara değil de hoşca ve 
yakışıklı bir cefsir arayacak olursak 
biz de ev ve eşya istikrarsızlığı, ta
... ihimi zin en son devrinde, daim;ıa da

ha yeniye ve daha iyiye y~ptığ_nnı~ 
hamlelerin zaruri bir neticesı telakkı 
edilebilir. Yıkılmış bir imparatorluk. 
tan çıktık. Tarihimizin son hatrralan 

.. l ve İç açıcı şeyler değildir. On guze ..• 
bet sene evele kad~ gelen _mazımızı 
se" niyoruz. Bu, inhıtat devrınd~ me
şum son İşgal ve mütareke devnne ka· 
dar uzanan birkaç felaket aındrr. ~ aJ. 
ruz inkıraz manzarasiyle değil, 'Zevkiyle 
ve kültürnyle de kurunu vuıta kokar. 
Babadan kalma koltukta hasta adamm 
hayaletini gördüğümüz gibi, dededen 
kalma aynada da bütün geri çağlann 

iptidai akisleri gözümüze çarpıyor. Ka
famızla beraber evimizi ve eıyamızı da 
yenilemek istiyoruz. 

Bizde eskiden nefret, böyle bir tan"lı 
mahsulü hassasiyete benziyor. Bu hassa· 
siyetin zıpçıktılığa ve türediliğe varan 
ifratından da nefret etmeğe başlarsak. 
çoktandır kaybettiğmuz ev ve eşya ze.v
kini Avrupa kataloğlarmda ve mobıl· 
yacı, dükkan.farında değil, kendi içimiz
de bulacağız. 

Almanya Viyanada bir 
hükümet darbesi mi 

hazırlıyor ? 
Londra, 1 (A.A. )- Havas ajansı. 

nın muhabiri bildiroyr: 

Umumi surette iyi haber alan bir 
Bedin kaynağından alınan haberlere 
göreEnyıs hükümeti şimdi Leipzg hS

discsi neticesinde uğradığı muvaffaki· 

yetsizliği telafi etmek için Avusturya
da bir h.Ukümet darbesi hazırlanmakta• 
dır. 

Palitik mahfiller, vaziyet ve bu hU.. · 

kümet darbesi muvaffak olduğu taktir. 

de Fransa ve İtalyada vukubulacak alc
sülamelJer dolayısiyle endişe izhar et· 
ınektedirler. 

ANKARA Bi RA SI Besleyici bir içkidir 



uı;us 

( Yabancı basında okuduklarımız ) 

B. VIHS J O .. 'i 
ÇÖRÇiL'iN 

BiR YAZISI Blum'dan Şotan'a 
Aksaksız olarak yapılan 
kabine değişikliği, hem 

bir zaruret hem bir 
kurtuluş çaresi idi 

Kamil Şotan kimdir?-
FrtaUanın yeni 6aı ueltili olan B. Kamil Şotan Pa

riate 1 fUbat 1885 de doimUJtur. Babaı Emil Şotan 
hakanlık ve parlamento ikinci 6Qfkanlığı 70pmııtrr. 
Amcaa AUonı hala aenato az.aulrr. iki lıanlqi, Mo
ru v. Fclüu, büyük harbte ve cephede ölmüılerdir. 

B. Kamil Şotan, hukuk tahıilini parlak bir mrette 
bİtinnif H 19 )'Gflnda doktoraftftl ocrerd avukat 
Bernard'ın ,,_.rna kcitib olarak girmiıtir. Burada bir 
müddet lcalJıktan ıonra 1906 yılında Tur baronına 
~- 1912 de Tur helecliye mecliaine craa scçil
mİf oc 6elediye reu muavini olmuftur. Harbte ailcilı 
altına almmq, cephede airr 1UTette ha.atalanaralc a
.aun llelmCUI hastahanede yalmıftır. Harbten aonra da 
avulıatlıll maleiine devam etmiıtir. 

Şotan gibi tecrübeli bir politikacının 
kabinesi, Fransa'nm k u v v eti n i ve 
sulhçu Avrupa milletleri arasındaki 

yerini tamolarakmuhafaza edecektir. 

M uha.kemeleri krt olan bazr mahfillerde Franaanrn vazi
yeti hakkında mutad olan asabilik tekrar bat gögterdi. 

Bunlar diyorlar ki: "Fransanın finans işleri yolunda değil-
dir; kambiyosu sarsılmıştrr; Blum geri çekilmiş, kabine düt
müştür; bir bol,evik ihtilllinin patlaması uzak değildir; Pa
risteki enternasyonal sergi de vakit ve zamanında ikmal edil
memiştir!" 

B. Kamil Şotan cloiradan doğruya politilıa haya
tmo atılclıiı tarih 1924 dür. B. Heryonrm kurdaia bi
rinci Kartel hükümetinde iç iıler bakanı idi Briyan 
kabinuinde ele 6ene bu meokie getirildi. 1928 mebcu 
.-çiminde kaybetti. Fakat bir aene aonra kwni aeçim
cle Bloia mcbwu olarak parlcimenloyagirdi. 1930 fU
batında Üf 6Üft IÜren bir baı vekilliği vardır. 

Fakat, hakikat fUdur ki, Franaada son günlerde cereyan 
eden hadiseler sadece bu memleketin parlamanter sisteme 
fevkalade bir intibak kabiliyeti olduğunu iabat etmi9tir. 

1932 •çiminde tekrar mebuı olan B. K. Şotan bu 
tarihte telcrm iç iıler bakanlığına getirildi. 1933 ille 
kanununda ikinci Jela bat vekil oldu. Bunu Stavi.ki 
meaelai takib etti. Star1iaki meaeleııinde B. Şotan•ın 
Jüpnanlan ona fİddetle hücum ettiler. o. bütün il
tirolara Jcarıı büyük bir azim ve metanetle mukabele 
etti uc nihayet neticede utanan o deiil. dü,,,.anlarr 
olJu. 

İngiltere, ekseriya, kabinesinin terkibini hiç değiıtirme
den politikasını değiştirmektedir. Buna mukabil, Fransada, 
kabinenin değişmesiyle politikanın değipneai arasında hiçbir 
&lika olmadan hükümetin deği§meai Adeta bir itiyad halini 
almıttır. 

İngilterede bir bakan hükümet itlerini ele aldığı zaman, 
hiç değilse, üç veya dört yıl kabinede kalmayı göz ö

B. Kamil Şotan, yerine geçtiği B. Blum kabineııin
de devlet bakanı idi. 

nünde tutar. Halıbu.ki Franaada, bir ba
kan kendi departmanının daimt bir ,e
fine bugün "Merhaba!'', ertesi gün de, 
.. Allaha ıamuladık !" demekte zerre 
kadar bei. görmez. İngilterede, bakan
ı.- heyeti, hü.kümettir. Franaada iae, 
hükümet süren parlamentodur; parli
mentonun bütün azaları muayyen sı
nırlar dahilinde makftl bir müşterek 
menfaat için el birliğiyle çalıpnakta
drrlar. İngiliz parlimentıosunda yük
sek kudret ve kabiliyette olan adamla
rın azlığı, kendini his ettirecek kadar 
fümullüdür. Fransada ise, bu bakım
dan bir bolluk bile vardır. Franaız par
l4mento ve senatosunda bir an k~ 
vanında çalışıldığı gibi çalııılma.kta
dır: Arı kovanındaki canlılıkla, fakat 
ayni zamanda. kolektivite'nin ruh ve 
gayesine uygun olan idrakle ..• 

V abancı memleketlerde ve bu a
rada bizim memleketimizde fran

sızlara ciddi olmıyan, çabuk tahrik e
dilen, muhakemesiz, isterik bir millet 
göziyle bakmak temayülü vardır. Fa
kat hakikatte, fransızlar, dünyanın en 
u hisse kapılan, selim düşünen, en da
yanıklı milletlerinden biridir. Franaız 
milleti, aırf bu vasıflar sayesindedir 
ki, dünyanm en güzel parçalarından 
birini tefkil eden bir ülkenin bin yd
hk sahibidir. Bugünkü günde, en k~ 
yu monarfistden tutunuz da en cotkun 
lııomüniste varıncaya kadar bütün fran
•ular, Fransayı müdafaa etmeğe, fraıı-

•u: milletinin ihtillliyle kazandığı hiir. 

riyetine vaki olacak her türlü müdaha

leye kartı koymağa azmetmitlerdir. 

Frana, kendi askerleriyle ve yurdu

nun öz evladından teşkil edilmit olan 

Şimdi üfiincü dela 641 velıil olmaktadır. 

orduıriyle daima iftihar etmiştir. La
kin, vergilerden çok iirker. Buna mu
kabil, ingilizkr, vergi vermek hususun
da çok hamarattırlar ama, askerlik ta
lıimlerinden nefret ederler. Fransızla
rın, askerlik talimlerine kartı bir di· 
yecekleri yoktur; buna mukabil. vergi
lere karşı her çareye bat vururlar. 

Kendi atlleri bakımmdan artık bat
ka çare kalmadığına kanaat getirdikle
ri takdirde, her iki millet de bugüne 
bugün mücadele edecek kabiliyette
dir. 

Leon Blum, Franaanın resmt haya
tında büyük bir rol oynanırttır. O, bir 
yıldan fazla bir zaman başbakanlık et
ti. İleri gelen politikacıların, kabinede 
değiştirilmeleri Adet olan Fransa için 
bunun çok derin bir manası vardır. 

L eon Blum, Franaanın geçirdiği 
inkişafta onsuz hiç bir zaman 

ayni vekarla aşılmasına imkan olmr
yacak olan bir devreyi aşmaya muvaf
fak olmuştur. Bu devrede, fransız iş 

sahalarının vaziyetleri, Franaanın ser
vet ve medeniyetiyle mütenasib değil
di. Onların hayat atandardları, bizim 
rutubetli ve ekseriya sisten müteessir 
olan adamızda temin ettiğimiz hayat 
standardından çok daha _,ağıda idi. 
Fransız it ubaları, bir hamle yapmak 
suretiyle memleketlerinin refahında 
kendilerine daha büyük bir pay temin 
etmek azminde idiler. Bunun ifadesi 
Lcon Blum idi r 

Drt politika sahasında, Fransayı, 
garbın İngilizce konuşan iki liberal de. 
mokrasiaine her zamandan ziyade 
yakla,tırmaia muvaffak olan Leon 
Blum olmuştur. O, ayni azmanda, mas-

rafa hiç aldrrıf etmiyerek, Fransanın 

ordusuna ve diğer müdafaa kuvvetleri
ne en büyük a1ika ve ihtimamı temin 
etmeğe muvaffak olmut ve bu hareke
ti her tarafda tasvible brfılanmiftır. 

Komünistler bile, "Yapsın cumhuriyet 
ordusu!" diye bağırarak Framanm llO

kaklarmda dol&fDIIflardrr. Fransayı 
tenk:id edenler, bu anda Franaanm iç
ten olan miıır ve manevi kuvvetini kü
çük görecek olurlarsa, büyük bir hatl 
itlemit olurlar l 

Bu böyle olmakla beraber, Leon 
Blum kabinetıinin tenkid edilecek taraf
ları da yok değildir. Memleket içinde
ki güçlükleri göz önünde tutan bu hü
kiimet, bazı finansal ve aosyal kanun. 
lar çıkarmak suretiyle meseleyi kolay
ca hal edebileceğini sanmıştır. Ancak, 
fUnu da kaydetmek lazımdır ki, İfÇi or
ganizasyonlarının takınmıt oldukları 

tavırlarda hükümetin hareketlerine en
gel olmuştur. 

F akat, bugünkü günde Fransa
nın finans vuiyeti, her hangi bir 

hükümetin avunabileceği bir vaziyet de
ğildir. Lordlar kamaraaiyle kıyaa kabul 
etmiyecek derecede nüfuzunu kullan
mak istiyen franarz aenato'au, müda
halede bulunmakta temamiyle baldı i
di. Akaakau olarak yapılmıt olan kabi
ne değ~tikliği, hem bir zaruret ve hem 
de bir kurtulut çaresi idi. İngiltere de, 
iKi bükilmeti devrinde 1931 deki finans 
buhranına sürüklendiği zaman. kabine. 
yi değiftinneden kendini kurtaramazdL 

Hiç bir parti, bir memleketi finan
sal zorluklara yuvarlamak ve ondan 
80tlra, "spekülasyon" ve "büyük fi
nans'' ile başa çıkmak için, kendisine 

1 BIBLIYOGRAFY A 1 
C. H. P. 1936 İl Kongreleri 

Partimiz tarafından bu ad altında 
~tredilmiş olan 416 büyük sayfalık bu 
eeerde Partinin dördüncü büyük kurul
tayına kadar bir tarihçesi, hükümet ve 
parti beraberliği hakkında son alınan 
tedbirlere dair Genel başkan vekilinin 
tebliği, kongreler hakkmda teşkilata 

verilen direktifle müşahid mebuslara ve
rilen ödevleri izah eden yazılardan baş
ka parti te9kilatı bulunan 50 vilayetin 
olanbiten işler hakkında ilyönkurul ra
porları, zabıt hulisalarile bildirilen di
lekleri, ve kongrelerde müf&hid olarak 
bulunan mebusların raporları bulun.. 
maktadır. Parti teşkilatı itibarile çok 
dokümanter mahiyette olan eser, viUi
yet kongreleri raporları ve zabıtlarile 
bütün memleket vaziyeti hakkında son 
derece enteresan matnmatı bir arada 
toplamaktadır. Bu sebeble, eserin kıy
meti ölçülemiyecek kadar büyüktür. 

İstiklal Postası 
İstanbul İstiklal lisesi tarafından 

her sene neşredilen bu risalenin 1935 • 
1936 ve 1936 • 1937 ders senelerini ihti
va eden cildi intşiar etmiştir. Bu eserde 
lise öğretmen kadrosu ile, mezunları, 
talebe tşekilatı ve mektebin faaliyetine 
dair enteresan yazı ve resimJerle birlik
te genç talebelerin birçok mevzular U
zerinde kıymetli yazıları vardır. 

Varlık 
Bu fikir ve edebiyat mecmuasının 

1 temmuz tarihli 96 ıncı sayısında şu 
yazılar vardn: Yaşar Nabi, Sanatkara 
hürmet. Nahid Sırrı "Saray ve ötesi,, ni 
okurken, Abdülkadir İnan: Türkoloğ 
Radlof, Alexis Carrel: Medent cemiyet 
ve ahlik buhranı, Yaşar Nabi: Edebi
yatımızın bugünkü meseleleri, Mesud 
Kemal, Yetkin, Gorges Duhamcl ve ge. 
ce yarısı itirafı, Paul Chauveau : suçlu 
çocuklar, S. Behzad: Kavga nasıl batla
dı, Petkanov: Goşo ve Cahid Sıtkı, Cev
det Kudret, Şebab Sıtkı, Cemil Sena ve 
Retad Cemalin tiirleri. 

daha geniş ölçüde finansal aalihiyetler 

verilmesini istemek hakkını haiz değil

dir. Böyle bir metod en zengin bir dev· 

leti bile mahv ve harab eder. 
Kredilerin açılması ve kaçak serma

yenin, tekrar piyasaya avdet etmesi, an. 

cak itimadın tekrar tesisi ile temin edi

lebilir. Memleket dışına göç etmiş olan 

sermaye, israf yahud müsadere edilmek 

için geri dönmez. Bu şartlar göz önün

de tutulunca, Fransada yapılan deği

'ikliğin, vaziyetin lüzum gösterdiğinin 
en azı olduğu anlatılır. 

Blum'un da büyük bir vatanseverlik. 
le ikinci planda yer almrı olduğu Şotan 
gibi tecrübeli bir polotikacının kabine
si, Fransanın kuvvetini ve sulhcu Av
rupa milletlerinin sistemi içindeki mev
kiini tam olarak muhafaza edecektir. 
Finanaal güçlülder bugün tamamiyle 
hal edilemiyecektir. Bu güçlükleri aş
mak için timdilik kambiyoyu bir parça 
daha düfilrmek, yeni vergi ve tasarruf 
tedbirleri almak çarelerine bat vurula
caktır. Fakat bütün bunları yaparken 
memleket müdafaası müteessir edilmi
yecektir. Yeni fransız kabinesi, bütün 
fransız kabineleri gibi, bir intikal kabi
nesidir. 
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fou Köşesi( 
"Son Türkiye matbuatında esen 

bazı havadisin en önemlerinden biri de 
şudur: Kontenjan kalkacak . ., 

- KARS'tan-
"Son Türkiye matbuatı,, ne demek. 

tir? Havadis nasıl eser? Ônem, ehemi. 
yet manasınamıdır, yoksa ehemiyetli 
mi? i§te bir sürü sual . 

"Celfil Bayer'in bu neşriyatı hakL 
katen üzerinde durulacak bir iş olma.. 
ğa değer.,, 

- Aynı Makaleden -
Ekonomi Bakammıza marul alman 

labrikatorunun adınrn izafe edilmesini 
badi bir tertib batasrna hamladelim. Fa 
kd Ekonomi Bakanına neşriyat izale 
edilmesine ne diyelim? Sonra bu ne~ri. 
yat neden "lı,, oluyor ? 

"Bilhassa gümrüğü verilen her eş.. . 
yanın memleketimize girmesi ve Tür
kiye gümrüğü verildikten sonra her şe. 
yi bırakmak, cumhurluk rejimi bakımın.. 
dan çok mühim oluyor.,, 

- Aynı Makaleden -
Yukardaki tekrara dikkat ediniz, 

ideta güneş dedikten sonra şems diye 
ilave etmek gibi bir şey. Fakat gümrük
ten vergisi verilen bütün eşyanın geçe. 
bilmesindeki ehemiyetin neden ''cum. 
hurluk rejimi bakımından,, olduğunu 

anlıyabildiniz mi J 
"Hemen hemen katiyen iddia edile

bilir ki ithalatımız az zaman eonra pek 
dar bir ölçüde kalacaktır.,, 

Tuhaf, halbuki türk hükümeti ve 
tiirk ekonomistleri bunun tamamiyle 
srddı bir lcanaate sahibtirler. Onlar dıı 
ticaretimizin, idhalat ve ihracaat, da. 
ima inlci~I edeceği fikrindedirler. 

"Son zamanlarda yapılan endüstri 
ve ~ük iatilısalat yeter derecededir.,, 

- Aynı Makaleden -
Her halde hükümet bunun zıddı ka. 

naatde olacalc ki, devlet endüstrisini 
artırmak için bütan gayretiyle uğraşı-
7or. Falcat makale muharriri bu gibi 
bdihtleri idrak edecek seviyede gö. 
riinmüyor. Şu halde susması daba ba. 
yırlı olmaz aıı l 

• •• 
Haber gazetesinin Ahfeşi Yatar Na. 

binin şu cümlesine takılmıt: " Bence 
edebiyatımızın bugün en mühim me~ 
leai, meselelere aahib olduğunu idrak 
etmekle kalmıyarak, bunu halka duyur .. 
manm, eglenceli gazete bilmeceleri gi. 
bi bunların halli gayretlerine kabil ol
duğu büyük bir kalabalığı iştirak ettir
menin yolunu bulmaktır . ., Ahfe§, 

"Edebiyat meseleleri, vakit geçir. 
meye çalışan kimseler tarafından, elbir. 
liği ile halledilecek .... ,, 

Diyerek bunun kocaman bir hata 
olduğunu anlatmak istiyor. 

Fakat yukardaki cümle ile aşağıda
ki hüllsası arasında hiç bir münasebet 
yok. Çünkü Yapr Nabi ''Edebiyat me. 
selelerini halka hallettirelim,, demiyor, 
Bunların halli gayretlerine halkı itti· 
rak ettirelim diyor. Bir meseleyi hallet 
mekle, hal için çalışaşnların gayretle
rine i9tirak etmek arasında büyük bir 
fark var. Eaaen o ci.imleyi t:afıyan ya. 
zısının alt ve llst satırlarından da anla
tılacağı gibi, tabiatiyle edebiyatçılar a
raamda mllnakqa ve halledilecek me. 
selelerin konu9ulmasmda okuyucu 11-

fatiyle halkm bir rolü olmaar lüzumun
dan bahsediyor. 

Hulaaarun tehlike ve mahzurlanm 
gösteren güzel bir misal. 

Tefrika No.64 

Şekspirden Hikayeler 

fakat bu gecenin içinde yüzülmesi güç kö
tü bir gece olduğunu söylüyor, daha iyisi i
çeriye girip kızıyle arasını düzeltmesini kı
rata tavsiye ediyor, "hava o kadar serin ki 
kendini beğenmiş bir bayanın kibirini bile 
soğutur,, diyordu. 

- Bir ağzın kendisine lokma götüren eli 
rsmp parçalamasile bu kızların bana karşı 
yaptrklan hareket, birbirinin aynıdır. Çün
kü anababa, çocukları için, hem el, hem yi
yecek, hem herşeydirler, diyordu. 

fakir adam da öyle bir adamdı. Kıral, böyle 
bir gecede, yalnız param parça bir battani
ye örtünen bu zavallı yoksulu görünce o-

Yazanlar: 
:ua.ı?tJaj 

Mary ve Charla Lamt, 
Nureflin ART AJı 

Kıral Lir 
Rüzgar sert esiyor, yağmur ve fırtına 

gittikçe artıyor, fakat ihtiyar adam, kızla
rının nezaketsizliğinden daha batıcı olma
yan bütün bu unsurlarla çarpışa çarpışa i
lerliyecekti. 

U.zun bir mesafe içinde sığınacak bir fi
Cian bile yoktu. Orada, gecenin karanlığı i
çinde yağmura ve fırtınaya göğüs veren bir 
tümseğin üzerine çıkan kırat Lir, rüzgara 
~e yıldmmlara meydan okudu: yağmurlar
dan topraklan denize dökmelerini, dalga
lardan kabarıp yer yüzünü yutmalarını iste
di. Böylece insan denilen şu nankör mah
liıktan da nam ve nişan kalmazdı. ihtiyar 
laralm yanında bırakıla brrakda yalnız ab
dal bırakılmıştı. O da gene felaketleri ala
ya, şakaya alıp tuhaflık etmeğe çalışıyor, 

Yanında böyle bir zavallı bulunan ve bir 
.zamanlar büyük bir hükümdar olan Lir, bir
az sonra Kaius kılığına girmiş olan sadık 
Lord Kent tarafından bulundu. O, kıral far
kında olmaksızın efendisini takib ediyordu. 
Dedi ki: 

- Heyhat! Burada mısınız? Geceyi se
ven mahlUklar bile böyle geceleri sevmez
ler. Korkunç fırtına bütün hayvanları kendi 
sığınaklarına kaçırmıştır. insan mizacı ise 
korkuya, kaygıya daha az dayanrldıdır. 

Kırat ona sitem eder gibi, asıl hastalık 
anlaşıldıktan sonra bu daha hafif sıkıntıla
rın duyulmıyacağını söyledi. İnsanın zihni 
rahat olduğu zaman vücudun nazik ve ra
kik olmağa vakti olurdu. Halbuki şimdi zih
nindeki •rırtma kendisinden kalbini çarptı· 
ran kuvvetten başka bütün duygulan almış
götürmüştü. Bunları anlatan Lir, çocukları· 
nın nankörlüğüne de sözü getirerek~ 

İyi kalpli Kaius, kırala bu havada açıkta 
durması iyi olmadığını bir teviye söylüyor
du. Nihayet kendisini fundalığın arkasında 
bulunan bir kovuğa girmeye ikna edebilmiş
ti. Buraya ilk önce giren abdal, korku içinde 
geri sısradı: içeride bir ecinni bulunduğunu 
söylüyordu. Nihayet araştırılınca iş anlaşıl
mıştı. Burada ne ecinni vardı; ne peri. Za· 
valh bir Bedlam dilencisi kötü havada bu
raya sLğınmış, abdal da onu ecinni sanarak 
korkmuştu. Bu dilenci, bir meczubtu yahud 
şehir halkının merhametini sömürmek için 
meczub halini takınanlardan birisi idi. Bun
lar, memleket içinde kendilerine yoksul 
Tom ve yoksul Turligud adı vererek dola
şrrlar, .. yoksul Tom'a para veren yok mu?,, 
diye bağırır, kollarına iğne, çivi ve yahud 
diken batırarak kanatrrlar, bazen böyle kor
kunç jestlerle, bazen dualarla, bazen mec
zubça bedualarla ehaliyi korkutur, mütees
air eder. vercekleri sadakaları alrrlardı. Bu 

nun da varını, yoğunu kızlarına verdikten 
sonra onlar tarafından kapıdışarı edilmiş 
bir baba olduğuna hükmetti. Çünkü kızlan 
şefkatsiz ve nankör olmadıkça, bir insan bu 
kadar korkunç bir sefaletin içine düşmezdi. 

Bu sözlerinden ve bundan sonra söyle
diği başka sözlerden, Kaius kıralın, aklını 
kaçınnağa başladığım seziyordu. Kızlannm 
fena muamelesi zavallı ihtiyarı çıldırtıyor
du. Artık Lord Kent'in, şimdiye kadar gös~ 
terdiği sadakatli hizmetlerini daha esaslı 
bir surette göstermesine zaman gelmiş, fır .. 
sat çıkmıştı. Krralı, kendisine hala sadık 
kalan bir takun maiyetinin de yardımiyle 
gün ağarırken Dover, şatosuna götürdü. Bu
rada Kent lordu olarak hala hükmü geçiyor 
ve dostları bulunuyordu. Kendisi de hemen 
Fransaya Kordelia'nın sarayına gitmek h;in 
bir gemiye atladı. Oraya vardığı zaman kı· 
raliçeye, kırat babasının ne yürekler acısı 
bir vaziyette bulunduğunu ve ablalalarının 

(Sonu var) 
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Kabotaj bayramı 
törenle kutlandı 

Kabotaj bayramı <folayrsiylc J ün TaksJ0mde yapı1an tören 

.. İstanbul, 1 (Telefonla) - Türk denizlerinde kabotaj hakkının 
türk bayrağına geçtiği günün yıldonümü bugün burada bütün deniz 
teşekküllerinin iştirakiyle parlak bir surette kultandı. Bu münasebetle 
gündüz ve gece karada ve denizde birçok !enlikler yapıldı. Deniz mü
esseseleri ve deniz vasıtaları bayr .... klar ve elektriklerle donabldı. 

!~re~e.~at 11 de Taksim ahi- 1 çek~lmesini kararlaştırciı!aı. Muhtelif 
desının onunde başlandı. Topha· denız kurumları namına abideye konan 
~ede .toplanan bütün denizciler, çelenklerin sayısı yirmiye ıakıc.şıycr-
onlerınde ıehir bandosu olduğu du. 

halde Taksimde cumhuriyet ahi- ~ce kız kulesi tahlisiye umum mü-
~~inin önüne geldiler. Törene iş- dürü tarafından elektrikl~ donatıldı. 
tırak eden bütün denizciler, sınıf 
ve rütbelerine göre yeknesak ve 
~untazam üniformalar giymişler
dı. 

Fenerler idaresinin ha.zırla :hğı biT fr
ner kulesiyle liman idaresinin iki do
nanmış dubası Dolmabahçe önüne de
mirlemişti. Buradan havai fişekler atıl
dı ve büyük şenlikler yapıldı. 

lzmirde 
İzmir, 1 (A.A.) - Bugün kapotaj 

Alay saat 10 45 de taksim meyda
nında toplanmış bulunuyordu. Saat tam 
11 de bayrak çekme töreni yapıldı Bu 
sırada verilen işaretle, limanda bulunan 
bütün gemiler üç defa selam düdüğü 
çaldılar. Bundan sonra, hazırlanan kür
ailde deniz ticaret mektebinden Ali Gü
rer ve türk deniz ticaret filosundan E
ğe suvarisi Ali kaptan birer nutukla bu 
büyük .günün ehemi~tini anlattılar. 

Denızcıler ittifaklr kendilerini bu 
büyük güne kavuşturan büyüklere tazim 
ve minnet hislerini bildiren telgraflar 

bayramı olması dolayısiyle, iskeleler, 
ancentalar, körfez ve liman idaresi ve 
vapurlar donatılmıştır. Saat 10 da güm
rük önünde toplanan denizcilerimiz 
cumhuriyet alanına kadar bir yürüyüf 
yapmı§lar ve orada bir söylev verdikten 
sonra Atatürk heykeline bir çelenk 
koymuşlardır. Bu gece körfezde bir va.
pur gezintisi ve deniz eglenceleri ter
tib olunacaktır. 

Ankara Gücü - Gençler J 

Birliği arasında 

yapılacak maç 
T. S. K. Ankara bölgesi futbol ajan 

lığından: 

1 - Bölgemize aid milli kiline mü
sabakası 4 temmuz 937 pazar günü (An
karagüciı) ile ( Gençlerbirliği) takım
larımız ., arasında icra edilecektir. 

2 - Maç (Ankaragücü) alanında 
yapılacak ve müsabakaya saat 17 de baş
lanmış olacaktır. 

3 - Müsabakayı (İstanbul bölges.i) 
resmi hakemlerinden Nuri Bosut idare 
edecek ve yan hakemliklerini de Çanak. 
kale mmtakaaı futbol ajanı Nihat ile 
İzınir üçoktan Şükrü yapacaklardır. 
• • 4 - Sahanın idare ve inzibati ifleri 
ıçın Gençlerbirliği reisi Yusuf Bahri 
lı:omitaca memur edilmittir. Serbnt 
•esikalar iççin kendisine müracaat edil
melidir. 

iLK OKULLARDAKi TABiAT 

BİLGiSi Kl:r ABLARI iÇiN 

Açılan müsabaka 
müddeti bitti 

Kültür Bakanlığı ilk okulların tabi. 
at bilgisi dersleri için yeni ilk okul müf· 
redat programına göre bir seri kitab 
hazırlanmasını altı ay önce müsabakaya 
koymutşu. 

Müsabakanın müddeti evelki akşam 
sona ermiştir. Müelliflerden on beşi ilk 
okul öğretmeni olmak üzere müsabaka· 
ya 2 5 takım kitab gönderilmiştir. 

Bakanlık bu kit.ablan incelemek ve 
içlerinden en çok muvaffak olmuş beş 
tanesini ayırarak nihai seçimi yapacak 
kültür kuruluna vermek üzere içinde 
tecrübeli ve kıdemli üç ilk okul öğret· 
meninin de bulunduğu yedi kişilik bir 
komisyon tCfkil etmiftir. Bu heyet tem
muzun betinde Ankara.da işe başlıya.. 
cak ve kısa bir müddet içinde vazifesi-

. 
5 

- Komitaca saha duhuliyesi bila ni hitirerek kabul edilecek kitabın ye-
fs.tısna 25 tribünler içirn 50 kuruş tes- . d 
b " nı ere yılı başına kadar basılıp yetiş-

( ;;m;;~nkası kumb:;;;m;~;;~;;~si 
1 

Türkiye lı Bankaımm temmuz ayı kumbara ikram.iyesi dün it Bankaaı 
rene) merkez· d b d kilm. · 
ol ın e noter uzurun a çe ıttir. Tenunuz ayı ikramiyesi 

an 2000 r 1 F h . ıra, •t&nbulda 51843 numaralı kumbara sahibi Bn. Semahat 
• nye çılanııtır. Yukardaki reaim, piyango çekilirken almmı9tır. 

ULUS 

Ankara 
Havalarında 

(Başı 1. inci sayfada ) 
Tayyare, hakikaten böyledir de. 

Tayare ve otomobil kazaln istatistik
lerine bakınız: Otomobilin tayyareden 
çok tehlikeli bir vasıta olduğunu anlar
sınız. Halbuki hepimiz zerrece ürkme
den otomobile biner, "tayyareye bini
niz" teklifi karşısında kalınca durakla
rız. Alışmış ve alışmamış olmak: far
kı ... Meseli Amerikada, spor otomobi
li gibi, spor tayyaresi sahibi genç kız
lann sayılmıyacak kadar çok olduğunu 
biliyoruz. O gün bizde de gelecektir. 

*** 
İki tayare, arkalarında sanki yav-

ruları, iki planörle aydınlık içinde sü
zülüyor. Çifte motörlü bir kırmızı tay
yare yükseliyor, yükseliyor, deminki 
nokta gibi ufalıncaya kadar, gözden 
kayboluncaya kadar yükseliyor. 

Akrobasinin her numarasını yapıp 
bizi kendisine hayran ettikten sonra 
şimdi yere inmiş olan Vecihi'nin tay
yaresi etrafında bir toplanma var: 
Yer ürünleri kongresi delegeJeri uç
mak, tayyareciliği ve Ankarayı daha 
yakından ve toptan görüp tanımak is
tiyorlar. 

İlk binen Keskin delegesi B. Kap
lan Pehlivanlı, be§ dakika sonra heye
can içinde ve yanımızda: 

Biri soruyor: 
- Başınız döndü mü? 
Kaplan Pehlivanlı cevab veriyor: 
- Elli sene karada başım dönmedi 

de havada mı dönecek? 
- Tayyarecilik eyi mi? 
B. Kaplanlı genit bir gülilmacyif 

ara.srnda cevab veriyor: 
- Bundan daha iyi ne olabilir? 
Sonra, küçük parmağının mini mi

ni bir kısın.mı diğer parmaklan içinde 
biraz daha ufaltarak anlatıyw: 

- İnsanlar tepeden ipe bu kadar
cık görünüyorlar. brmca gibi. ka
nncadan da küçük. .. 

Bir an durup ilave ediyor: 
- İnsanlar tayyareden bu kadar 

küçük göründükten sonra tayyareci 
elbette ordulara bile hücumdan çekin· 
mez •.• .. ,. 

Bir çığlık: 
-Bakın, bakın atlıyorlar. 

Kırmızı, çifte motörlü tayyareden, 
arka arkaya dört cisim fırlıyor, bu ci
simlerin tepelerinde birer beyaz papat
ya açıyor: Dört praaşütçü, yüksekler
deki rüzgara tabi olduklarr besbelli, 
yavaş yava§, iplerini kullana kullana, 
rahatça yere inerken bütün seyirci ka
labalığı onlara doğru koşuyor. 

• •• 
Kırmızı tayyare ile uçmak istıyen 

Bayanlar sayısız. Kurum bafk.anı B. 
Fuad Bulca: 

- Şimdi olmaz. Siz ankaralısınız. 
Ne zaman isteneniz Türkk1Jfuna geli· 
niz:, uçunuz. Kongre murahhaalarından 
uçmak üzere isimlerini kaydettirenler 
kırk biri buldu. Onlar misa.fir-

Ne güzel tebilük: On viliyetten An.. 
karaya miaafir gelmif olanlara havacı
lığın doyulmaz tadını tattırmak için 
ne iyi fırsat. Ve, ne doğru sözler: 
''Siz ankarahsınız. Türk.kuşuna istedi
ğiniz zaman gelip uçunuz." 

Bu daveti ankaralrlara tekrar etmek 
fırsatından istifadeye koşmak vazife· 

dir. 
Türkkuşu alanı Ak.köprü yolu üze· 

rindedir. Çocuk, genç, ihtiyar, kadın, 
erkek bütün ankaralılar için bu sıcak 
yaz günlerinde daima gidilebilecek ka· 
dar yakın, yep yeni bir seyrangah .•.. 
Neden davetten faydalanma.malı, neden 
havacılığa biraz daha yaklaşmak imka
nını kaçırmalı? 

••• 
Öğleden sonra, matbaaya güler yüz

lü bir ihtiyar geldi: 
- Ben Beyşehirli Mustafa Başöz. 

65 yaşındayım. Bugün ömrümde ilk de
fa tayyareye bindim. On beş dakika tay· 
yar ede dola§tım. Yere gökten bakma
nın bir başkalığı var. Oğul, saltanat 
bize şu toprak üzerinde gezmek için ... 
vermemişti; cumhuriyet havalarda do
lagtınyor. 

Yazmız: ölürken tarlamın yarısını 
hava kurumuna vereceğim. 

••• 
Bir miljde: Ankara istasyonunun 
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Tezgihlarımızda 
yapılan ilk vapur 
Şirketi hayriyenin yeni 75 

numarası dün denize indirildi 

Vapurun yapılmasrnda çalışan/at 

lstanbul, 1 (Telefonla) - Türk sermayesi, türk emeği ve türk tek
niğiyle imal olunan, cumhuriyet devrinin ilk körfez vapuru olan, Şirke· 
ti Hayriyenin yeni 75 numarası, bugün güzel bir törenle Hasköy de
niz tezgahlarında denize indirildi. 

Bu münasebetle hazırlanan tö
rene İ§tirik eden davetliler tirke
tin bir vapuriyle köprüden Hukö
ye götürüldüler. Törene tam saat 
2 de deniz mızıkasının çaldığı is
tiklil ll)lll1ı ile baflanıldı. 

Önce Şirketi Hayriye namına ldtibi 

umumi Asaf Akant kürsüye gelerek 

kuvvetli cümlelerle bu milli firketimi
zin güzel bir tarihini çizdi. Bu sırada 
Hasköy halkına mcnsub birkaç yüz ki
ti de tören yerine toplanmq bulunuyor
lardı. 

B. AaaPtan sonra Hasköy C. H. P. 
bafkaru kürsüye gelerek. Hasköy halla. 

nın bu güzel tören dolayısiyle duyduk
ları heyecan dikkat hislerine tercüman 
oldu. 

Belediye reis muavini kordelayı ke
aerek birkaç sözle Şirketi Hayriyeyi 
tebrik etti Vapur bir yağ tabakası ü
zerinde kayar gibi ağır ağır denize iner· 
ken mızıka da 10 yıl marşını çalıyordu. 

Yeni vapur 35 metre uzunluğunda. 
dır. İstiab hacmi 400 yolcudur. Saatte 
12 mil sürati vardır. Ağustos sonunda 

ilk tecrübeleri yapılacaktır. 

Bakanlıktan resmen müsaade alın-

dıktan sonra vapura münasib bir ad ko

nacaktır. 

Amur nehri üzerinde 
bir sınır hidisesi 

Sovget - Mançu kuvvetleri arasında 
çarpışmalar oldu; 2 ölü, 3 yaralı var 

Hadisenin mevzii kalmasına çalışılıyor 
Moskova, 1 (A.A.) - Taaa ajansı bildiriyor: Blagoveşansk'ten bil

diriliyor: baziranm 29 uncu günü, Amur nehri üzerinde Siçevski ada
sının bulunduğu havza dahilinde, bir japon - mançu filikası Sovyet •ı
mrı karakolu üzerine ateı etmi,, Sovyet karakolu da bu ateşe muka
bele eylemittir. 

.Buna mukabil Mançu topçuıu 
da bir Sovyet hudud filikası üze
rine ateı ederek, onu hasara ui
rabnıttır. Mürettebattan 2 ölü, 3 
yaralı vardır. Japon - mançu fili
kası, Sovyet. filikaları tarafından, 
sovyet kıyılarına kadar yedekte 
getirilmittir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Domei ajansı_ 
nin bildirdiğine göre, on top çekerden 
mürekkeb olan sovyet Amur nehri filo
tillası Sennufa ve Holsi adaları ya
nında tahaşşüt etmektedir. 

Tokyo, ı (A.A.) - Amur nehri ü
zerinde Sennufa ve Holşi adaları civ~ 
rında üç sovyet topçekeri ile japon man. 
çu sınır muhafızları arasında şiddetli 
bir çarpışma olduğu ve bir topçekeri
nin battığı birinin de ağır hasara uğ. 
radığı Kuımtung ordusu tarafından res
men bildirilmektedir . 

Mütekabil protestolar 
Moskova, 1 (A.A.) -- Stomonyakof 

karşısında inşa edilmekte olan paraşüt 
kulesi - geçerken gördük - bitmek üzere
dir. Yakında orası da, türk havacılığı
nın kapılarını türk gençliğine biraz 
daha açan bir el gibi uzanacaktır. 

Bütün Ankarayı dün bu gösterilere 
davet etmiş olan Türk Hava Kurumuna 
teşekkür edelim: Bize ne zevkli daki
kalar yaşattı. 

ve japon büyük elçisi Amur nehri üze
rinde sovyet ve mançuko silahlı motor. 
lan arasında geçen hidisc bakk nda 
mukabil protesto notaları teati etmişler
dir. 

Sovyet mahfilinde söylendiğine göre 
bu ha.disc mutad hudud vakaları çerçe-
vcsini aşmamaktadır. 

Hadi•eyi mevzilqtirmek için 
Tokyo, 1 (A.A.) - Dış ve harlı ba

kanları namına söz söylemeğe salahiyet
li olan kimseler, Japonya hükümetinin 
Amur nehri hadisesini mevzii bir şekle 
s~kmak ve nezaret ve intizar vaziyetini 
muhafaza etmek arzusunda bulundugu· 
nu bu sabah söylemişlerdir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Gazeteler, Dış 
ve harb bakanhklariyle kurmay memur
larının bütün gece dairelerinde kaldık
larını bildiriyorlar. Bununla beraber ka.. 
bine fevkalade toplantıya çağrılmamıf
tır. Bundan, halen vaziyetin vahimlet
mesi pek az muhtemel olduğu neticesi 
çıkarılmaktadır. 

Adanada sebze piyasası 
Adanada son haftanın sebze piya

sasına göre biberin kilosu 10, ayşe tc... 
dın fasulyası 2, kabak 5, başlı sarmı.. 
sak 7.5, sivri elma 1.5, kırmızı elm'\ S. 
Uzüın 4, domates 1.5, patlrcan 10 kuru.. 
,.a satılmaktadır. Hıyarın tanesi 1 kQıl 

** ruştur. 

Bira Parkı An karanın Biricik Eğlence Veridir. 



1 Memleket meseleleri 1 

Kahve konuşuyo 
Vurdda 75 kişiye bir 
kah\1e düşen yerler \>ar 
M Kemalpaşa Bursarun 14798 nü -

fuslu bir kazasıdır. Bu kazada bu
gün 49 kahve vardır. 

14798 zi, 49 2a taksim edelim: 300 
kişiye hır kahve çok değil ... deriz. 

Fakat bu hesab işi göründüğü kadar 
basit değildir Kahve bizde, çok zaman 
bu mikyas üzerinden mütalaa edilmi!}, 
asıl hüviyeti gizli kalmış, bir ticaret mü
essesesi olarak umumi hükümlere bağlı 
tutulmuştur. 

Kemalpaşa kazasının 14798 olan u
mum nüfusundan evvela, kadın nüfus . 
yekunu olarak 7853 çü düşmemiz lhrm
dır. Bu kazanın erkek nüfusu olan 6945 

in 49 nisbeti ise 142 dir. 
Hesabımız gene yanlıştır: bizde ka· 

nunlar, 18 yaşına kadar olanların kah· 
veye gitmelerini menetmiştir. Kemalpa
şa kazasında bu hadde girenlerin sayısı 
3268 dir. Bunu da tenzil edelim: eli • 
mizde kalan rakam 3677 dir. Ve bu ka
zada kahveye gidebilecek 7 5 erkek va• 
tandaşın hissesine bir kahve isabet eder. 

Muallim Ahmed Halid, Türkiyede 
niçin kitab ve gazete satılmadığını iz~ 
ederken bu, M. Kemalpaşa kazasını mı
sal göstermişt~: Bursanın yanı başı, yol 
uğrağı, lstanbula hiç de uzak olmıyan 
Kemalpaşada bir kitabcr dükkanı yok -

tur. 
Gazete satan bir yer yoktur. 
Ve fakat 7 5 kişi için bir kahve vardır• 
Bu kahve hiç boş kalmaz; dolar, bo-

şalır. 

Kahve hayatımıza girmiştir: 

4 30 kazamızdan hepsi hemen he· 
men birer Kemalpaşadır. Anado· 

luda; muhit, iklim, mevzii ananeler ve 
adetler kendine has ve orijinal, biribirine 
benzemiyen hayat şartlan meydana ge -
tirmişlerdir. Bu umumi kaydın dışında 
kalan tek varlık : kahvedir. 

Mem eket:n herhangi bir köşesinde
ki kahveyi sahibile, levazımiyle ve işle
me şartlariyle kaldırıp diğer bir yere 
götürünüz: orada da yaşayac~. . Bu. 
kahve yirmi sene evvel böyle ıdi. Yırmı 
sene sonra da böyle olacaktır. 

Çünkü lstanbulda kahveye devam
ları göze çarpacak kadar çoğalıp hak -
larında menedici tedbirler alınını§ olan 
mekteb talebeleri hadiselerini henüz 
unutmamışızdır. Hakikati konuşmaktan 
neden sakınalım? Birçok halkevlerimiz; 
bulunduklan muhitteki kahvelere devam 
edenler yekununu kendi çatısı altında 
görememenin hasreti içindedirler. 

Çünkü bizde kahveye gitme, kahve
yi sevme, kahveyi benimseme bir anane, 
ahlak halindedir. Kasabada çocuk, baba
sının boş zamanlarını, hatta iş hayatın
dan ayırdığı zamanı kahvede geçirdiğini 
görerek büyümektedir. Eve bütün hava
disler kahveden gelir: harb haberleri, 
vergi haberleri, yeni çrkan kanunlar, dev
let mevzuatı, dünyada olup bitenler, 
borsa haberlerinden başhyarak kasaba
nın kendi mütevazı hayatım at.akalandı -
ran havadisler, eve. hep kahve kanaliyle 
girer. 

Kcyde çocuk : büyüklerinin tarlada 
çalışmadan geri kalan hayatının çatısı 

altında geçirdiği kahveye karşı: alem iş
lerine karışmanın verdiği bir imtiyaz ve 
hak gözüyle bakar. Dünkü nesil böyle 
yetişerek kahveye sarılmtştır. Bugünkü 
nesil de böyle yetişerek kahveye sarıl -
maya hazırlanıyor. Kahve hayatımıza 

girmiş: fakat değişen hayat şartlarımıza 
uymamıştır. 

Perdenin örttüğü hakikat: 

Ç ünkü perdenin örttüğü hakikat 
yeni yeni görülmeye başlanmıştır. 

Kahve, yalnız bir ticaret müessesesi ha
linde karşımızda bulunduğu ve biz ona, 
herhangi bir vatandaşın; elindeki ser -
mayesini işletmek için açılmış; vakti 
boş insanların toplantı yeri gözüyle ba
karsak mesde yoktur ve böyle müesse
seler için devletin ve belediyelerin koy -
dt~ğu inzrbat, sıhat ve saire şartları şüp
hesi? ki kafidir. 

,.-ı. ............................................... ~ ......... ıeıı. .................................... ;m. ............. 49-... , 

i i 
i Kahve, bugün bütün inkılôb hareketlerine aeyircidri. Çün- i 
i kü o, bugünkü geTi hali ile bir gün bir mevzu olarak ele a- i 
i lınırsa taaliyeye uğrıyacağını ve ancak bugünkü cemiyetin i 
i iatediği hareketler, yaşatıcı, öğretici ve yetiştirici vasıflara i 
! sahib olabilirae ya§ama hakkı verileceğini pekala bilmekte- ! 
! dir. ! 
t Kahve bir m an e v i fa h siye t' tir. Bir tekini alıp t 
i ıslah ediniz ve onu ulak bir halkevi haline aokunuz. Aynı i 
i tedbirler, on binlerce kahvenin bir anda rengini değİ§tirecek i 
i ve Türkiye onbinlerce halkevi kazanacakhr. i 
i i 
i i . . 
!·-·-·-·-·-·-·-···-·-· YAZAN : ···-···-·-·-·-·-·-·-·! 

Cemal Kutay 

Fakat hakikat böyle midir? Kahve; 
rejimin bilhassa üzerinde durduğu; fik
rine, düşünüşüne, hayat şartlarına ken
di yarınını bağladığı milyonların toplan
dığı fikir aldığı, tesiri altında kaldığı ve 
hatta, hayatım oradan aldığı hislerle 
tanzim ettiği yerlerdir. Meseleyi bir de 
bu bakımdan gözden geçiriniz: derhal 
kahve için alınmış büyük, esaslı, ana ve 
şümullü devlet tedbirleri arayacaksınız. 

Bu tedbirler henüz alınmamıştır. 

Kahve bugün bütün inkılab hareket

lerine seyircidir: çünkü o; bugünkü geri 

hali ile birgün bir mevzu olarak ele alı

nırsa tasfiyeye uğrıyacağıru ve ancak bu· 

günkü cemiyetin istediği hareketli, ya -

şatıcı, öğretici ve yetiştirici vasıflara sa

hih olabilirse yaşama hakkı verileceğini 

pekala bilmektedir. En temiz ve insani 

gayeler için olsa dahi, bir cemiyet kuru

lurken kanun onda muayyen vasıflar a

ramaktadır. Kahve bizim cemiyet haya
tımızın tarihi ve tipik mümessilidir. On
da neden istediğimiz vasıflan aramıya • 
lım? 

Kahveleri birer halkevi, 
halk mektebi yapmalıyız: 

İ lk halkevimiz 932 senesinde açıl -
mıştxr. Halkevlerinin sayısını ço

ğaltmaya ve onları köylere varıncaya 

kadar arttırmayı bir inkılab vazifesi ola
rak benimsemişizdir. Fakat birçok şart
lar, imkanlar isteyen hu vazife bizi dört 
senede ancak 167 halkevine kavuştura-

bilmiştir. Y almz kazalarımızın sayısı ise 
430 dur. 

Kahveler, madem ki köylerde ve ka
sabalarda ekmek fırını kadar - belki de 
ondan fazla. Birçok nahiyelerimizde ek
mek fırını yoktur. Fakat üç beş kahve
ye rastlarsınız • boldur ve halk yığınları 
daima onun çatısı altındadır. Onların 
birer halkevi ve halk mektebi haline gel
mesini istemek evvela vazifemiz, sonra 
hakkımızdır. Kahve bir manevi şahsi
yet'tir. Bir tekini abp ıslah ediniz ve 
onu ufak bir halkevi haline sok•.ırtuz: 

aynı tedbirler, on binlerce kahvenin bir 
anda rengini değiştirecek ·ıe Türkiye on 
binlerce halkevi kazanacaktır. 

Kahveyi konuş turunuz: 

B ir tek kahveyi konuşturunuz. 
Kahvenin de kendisine göre hak

h olan iddiaları, istekleri, arzuları var -
dır. Yalnız o, tek bir şeyi hiç saklama· 
dan itiraf edecektir: inkıliib, henüz kah
veye girememiştir. 

Kemalpaşa kazasındaki 49 kahveye 
devam edenlerden 2322 si yazmak ve o
kumak biliyor. 82 si yalnız okumak bili
yor. Okumak ve yazmak bilmiyenlerin 
sayısı ise 4591 dir. 

Bir an için bu kahvelerin, halkı eğ • 
lendirme, vakit geçirme vasıflarından hiç 
bir tanesini kaybetmeden, birer halk 
mektebi haline getirildiğini farzediniz: 
okuma yazma bilmeyen 4591 Kemalpa· 
şalı vatandaştan hiç olmazsa yarısı pek 
az bir zamanda okuma yazma öğrenebi
lir. Bu kahvelerin daimi müşterileri ara
sında muhakkak ki öğretmenlerimiz de 
vardır. Kasabalarımız; halk toplulukta
n için ihtiyaçları karşılayan yerlere sa
hib oluncaya kadar kahve topluluğun 

merkezi olarak kalacaktıc. 

Her kahvede devletin seçeceği bir 
gazetenin okunduğunu; her kahvede 
devletin göndereceği kitabların okundu
ğunu, her kahvede devletin halkın öğ -
renmesini, bilmesini istediği hadise ve 
haberlerin onlara doğru, yanlışsrz anla
tıldığını bir düşününüz. Finans Bakan
lığının salahiyetli bir zatı: " - Bizim 
halk vergi cezalarmı çok zaman yeni ka
nunlardan haberi olmadığından verir,, 
diyordu. Bu tek misali istediğiniz kadar 
çoğaltabiliriz. 

Kahve konuşuyor: 

B ir tek kahvenin derdleri, bütün 
kahvelerin müşterek derdidir. 

Büyük şehirlerimizde münevverlerin 
toplandığı ve sayısı mahdud olan kahve
leri bir tarafa bırakarak, üzerinde dur
duğumuz kasaba ve köy kahvelerinin ne 
ler istediklerini, bunlardan birini işle -
ten bir kahveci size şöyle anlatacaktır: 

"- Dükkanlar sahih değiştirdikçe 

hiç olmazsa boyalarını değiştirir değil 

mi .. Ben bu kahveye 6 yıl evvel müşte
ri olarak devam ederdim. O zaman sa • 
hibi Osman çavuş adlı birisi idi. O, bir 
sene işlettikten sonra bacanağına devr-

Kahve, Türkiyetl.e bir 
ticaret mÜeHesesinin ismi 
değildir: Kahve; milyon. 
ların dı§ alemle, hayatla 
ve hatta köylerde devlet. 
le olan münasebetlerde 
bir vasıta'drr. 

kat böyle midir? Kahve 
rejimin bilhassa üzerinde 
durduğu; fikrine, düfÜ. 
nüşüne, hayat §artlarına 

kendi yarınına bağladığı 
milyonların toplandığı., 

Fikir aldığı ve hatta ha.. 
yatını ondan aldığı hisler
le tanzim ettiği yerlerdir. 

ne ayak uydurmamıştır: halk.evine, bir mektebe 
girmiş gibi yetiştirmektir. 

Kahveler birer Halke
vi haline gelmelidir. Bu 
bir zarurettir. bugüne ka.. 
dar kahveye yalnı.z bir tL 
caret müessesesi göziyle 
bakılntLftır. Fakat haki-

Kahve yirmi sene ev. 
vel böyle idi. Yirmi sene 
sonra da böyle olacaktır. 
Büyük bünye deği§ikliğL 

O, kelimenin tam mana
siyle m u h a 1 a z a k ô r _ 
d ı r. Şimdi meseleyi 
kahve ananesinin bir ara
ya getirdiği ve memleke. 
tin bQ§şehirlerinden kö
yüne kadar her yerde 
rastlanan kahve kalabalı
ğını dağıtmadan, onun 
cazib gelen asli hüviyeti
ni, kaybettirmeden çah. 

sı altındaki milyonları bir 

Yaşı ilerlemiş, hayat
taki rolünü almış, cemi. 
yet içindeki vazifesi şe. 
killeşmiş olan ve sayısı, 
hiç mübalağasız, milyon. 

ları cqan bir kütleye bu 

vasıta ile istenen hüviye

ti vermek başlı başına, 

kos koca bir devlet işi de

ğil de nedir ? 

etti. Ben 6 yıldanberi bu kahvenin al
tıncı kiracısıyım. 

Hiç birimiz dükkanda bir yenilik 
yapalım demedik: sandalyalar, masalar, 
hatta kahve takımları hep demirbaş .•• 
Her kiracının dükkanda yaptığı değişik

lik nihayet bir badanadır. Yalnız be~edi
ye ceza yazmasın diye pek dağınık, kir
li olmamaya dikkat ederiz. 

Bunda biraz da halkın kabahatı var: 
odanızın kirliliği veya dağınıklığı, size 
pek garib gelmez. Halk kahveleri, ken
di odası kadar benimsemiştir. İnanır 
mısınız ki çivileri insanı rahatsız eden; 
ayağı pek sağlam olmıyan sandalyalan 
tanıyan müşteriler vardır. Halk bizden 
yeni şeyler istemedikçe bizim de yap
mak tabii hatınmıza, daha doğrusu işi
mize gelmez ve kahve böylelikle dış kı
lığını hiç değiştirmeden bir kiracıdan 

öbür kiracıya; hatta babdan oğula, ne -
silden nesile geçer gider. 

Ya İf değİ§İr mi? 

K ahvenin dışı olduğu gibi kahr da 
içi hiç değişir mi sanırsınız? Se· 

nelerdenberi oyunlar, mevzular, adetler 
hep aynıdır. Hele köylerde geçmiş za -
mantara aid hatıra ve itiyadları bugün 
dahi yaşamak isterseniz köy kahvesine 
gidiniz. Asıl kahvenin asıl müşterileri 

yazma okuma bilmeyen işçi, küçük es
naf ve sairedir. Asıl kahve tabirini bura
da şu manada kulp>.ıyorum: günlük ha
yat programı içinde kahveye gitmek: ye 
mek yemek, uyumak kadar zaruri bir 
yer almış olanlar .. Hiç şaşmayınız, kah
veye gitmezse betbaht olacağına inan -
ımş kadar şu mermeri kararmış, dıvar -
tarı kararmış dükkanın kmk ayakh is • 
kemlesine gönül vermiş olanlar vardır. 

İşte bizim asıl müşterilerimiz olan 

bu büyük kalabalığın hayat telakkileri • 

nin ve tarzlarının çok güç değiştiğini siz 
de bilirsiniz. Kahve kendi kendine; ken
disine bağlı olan bu büyük yığının haya
tında memleket menfaatlerinin istediği 

inkılabı yapacak kadar kuvvetli değildir. 
Kahve zaten kelimenin tam manasile 
muhafazakar'dır. Sonra şunu da unut
mamalıyız : belki kahve prestijini bu ça
buk değişmemesine ve asli halini muha
faza etmesine borçludur. Şimdi mesele, 
kahveye, etrafında ona bağlı olan kala
bahğı hiç dağıtmadan o kalabalığı bu
günkü zaruretlerin gerektirdiği y ..... 
doğru sevketmektir. Şuna inanrnız: bu 
mevzuda kahve; mektebler. halkevleri, 
cemiyetler kadar - belki topluluk içinde 
olduğu için onlardan daha kolay - bu işi 
gerçekleştirecektir. Yaşı ilerlemiş; ha -
yattaki rolünü almrş. şekilleşmiş olan ve 
sayısı, hiç mübalagasrz, milyonlan aşan 
bir kütleye bu vasıta ile istediği hüviyeti 
vermek başlı başına, koskoca bir dev
let işi değildir de nedir?,, 

Gelecek yazumbda kahve bize taleb 
listesi'ni verecektir. 

···-· .... ································· . . 
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ANKARA: Öğle neşriyatı : - 12.30 

. 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 • 

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk c;ar

kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.40 

Plak neşriyatı. 18.40 - 19.00 mgilizce 

ders (Azime İpek) 19.00 - 19.30 Tüık 

musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza 

ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat ayarı 

ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 Türk 

musikisi ve hal kşarkxları. (Ft..rid Tan 

ve arkadaşları) 20.15 - 20.30 Konferans 

parazitolog Nevzat 20.30 - 21.00 Sakso

fon solo Nihad Esingin (Piyanist Mar

sel Bi refakatiyle). 21.00 - 21.15 Aians 

haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or

kestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki program ve 

İstiklal marşı. 



lstanbulda tifoya 1 Yer ürünleri kongresi son 
karşı tedbirler 

(Bap ı inci sayfada) le ikincisine gelmiyor. İatanhul halkı

kadar nka görülmesi üzerinde yaptığı· 
mız tahkikatta bunun ne bir au, ne bir 
sild hatalığı olmadığnu, sadece bir te
mas butaliı halinde bulunduğunu gös. 
teriyor. 

latanbaltlaki toplanh 

lıte IOn günlerin dedikodu mev
zuunu tqldl eden tifo meaele&inin bütün 
hulbaaı bundan ibarettir. Maeleyi ye· 
rinde tetkik için Ankaradan buraya gel
mele-rini münuib gördüğüm vekllet 
hıfzıuıhha daireai rei&i Asım Arar'la 
merkez hıfzıuıhha müessesesi birinci 
müdürü profeaör Emil Gotf.achligh'le 
gerek vilayet ve gerek belediyenin ali.. 
kadar mütehauıa memurlanru burada 
bir araya topladım. Vaziyeti beraberce 
gözden geçirdik. Vaaıl olduğumuz neti
ce ıudur: 

V anlan netice 
İstanbul aaırlardenberi beldi bir hal

de devam eden tifo hastalığı aon ay
larda evelki senelere nisbeten bir artma 
göstermektedir. Kışın mutad uyupa 
devresine giren bu hastalık yaz ayların. 
da artar ve sonbaharda en yüksek ade
dine vasıl olur. Yukarda verdiğim aded
ler bunu göstermektedir. Eylwde tenez
züle başlamak lizımgelirken 936 sene. 
•inde bu tenezzül evelki aeneler kadar 
olmamıt ve az bir tevakkuf görülmil§
tür. Bu sene ilkbahar aylannda geçen 
Bf'nelerin mukabil aylarından farklı bir 
hareket gorülmekte idi. Yukarda dedi
ğim gibı bu fark haziranda birdenbire 
yükseldi ,;e geçen aenenin 519 vakuma 
mukabil bu sene haziranda 34 ı vab 
teabit olundu. Bu artmanın sebebi kati 
olarak aôylenemez. Bununla beraber va
kalann tehrin en fakir kısmında temiz. 
lik ve aıhat ıartlan fena olan yerlerde 
ve hayatını güçlükle temin ederek bir 
odada bq, altı kişi birden yatmak mecbu
riyetinde bulunan insanlar arasında gö
rülmea ve salgın şeklinin nisbeten ha. 
kiki olması bu vakaların insandan insa
na ve temas yoliyle yayıldığını göster
mektedir. 

M htelil aebebler 
H atalık çıkan bazı evlerin pek fena 

şartlar a tında olması, aptesanelerk 
mufterek kuyuların görülmesi, bunların 
intikaljnde bir rol oynadığı fikrini vere· 
bilir. Fakat wnumiyetle bir au epide 
mini kabul edecek tekilde bir vaziyet 
yoktur. Bundan bafka bu aene ilk ba· 
harm kurak geçmesi ve sıcakların er· 
k~ bql~ı meyva ve çiy yenen ,ey
lerın bollugu ve nihavet ,___ . ki . . ı ııuua aıne e-
nn pıa yerlerde çokça görülmesi de has-
talığın artmaaında bir &mil .bi la-
b

.1. gı sayı 
ı ır. 

Alınan tedbirler 
Bu gibi zamanlarda adedleri artan 

mikrop t&fıyıcılarınm da hutalığm ya
)'llmunu kolaylqtırdıkları muhakak· 
tır. GarWen vablann ilim noktai 
DUanndan aebebleri ne oluraa olaun 
bunlar n.kit •e zamanında haber alın
ma,. filpbeli yerler tarannııf, her türlü 
tedbirler alikalı aıhat daireleri tarafın
dan vaktinde ittihaz edilmiştir. Zaten 
Sıhat bakanlığı aenelerdenberi tifo va
ziyetini büyük bir ehemiyetle takib et· 
mektedir. Bugünkü nbların kati su
rette •u ile bir alikaaı olduğunu kabul 
etmek güçtür. Bununla beraber tehrin 
kanalbuyon vaziyeti, içme aularınm 
bir hona •uyu halinde cari bir tekilde 
ve her türlü aıht prtlan cami bir su
rette teaia' •e temin edilememit olmaaı 
tehirdeki bir takım boetanlamı her tür: 
111 takibata ve cezalara rağmen aebze. 
lerini lalını ıularile sulamaktan YU 

PÇIDemeleri, mahallelerdeki IU nakli
yatnun tekli, lıtanbuldaki tifoyu be
ledi bir halde idame ettirmektedir. Ve 
aruın daha büyük ve vahim aaıgm1ar. 
dan da korkulabilir. 

A,. 
Bu aene alman tedbirlerle butalıim =ziyade ilerleaüyeceğini kuvvetle 

ederiz. Billıaaaa bu vaziyette ye
cine bat YUrulacalıc tedbir olan &fi iai· 
De b6yiik ehemiyet •eriyoruz. Ely~ 
~ 34 yerinde meccanen 8fl yapıl-

:t:ııııdır. Buna lil•eten iaimleri ilb e
dilecek oluı 7 hasWıanede ele milracaat 
edenlere atı yaprlac•ktır. Bu mftnıp:. 
betle fWlu da aöyliyeyim Jd halk qıya 
bllyü bir r&ibet c&temıekle beraber 
lk afJlmı yaptırdıktan 10nra eberiyet-

nın aelim aklına hitab ederek bebeme. 
hal ikinc.i ve üçüncü 8fılan da ihmal 
etmemelerini tavsiye ederim. 

Ağızdan alınan afılann malrzarltuı 
Bir de bu vesile ile söylemeliyim ki 

ağızdan alınan qıların prınga ile yapı
lnalar kadar kuvvetli muafiyet verdik
leri umumiyetle kabul edilmemit oldu
ğundan bu gibi müstahzarlardan ziyade 
halkın pnnga ile olan qıya rağbet etme· 
leri icab eder. Bundan bqka fÜpheli gı
da ardan, yıkanmadan veya pitmeden 
yenilecek olup da toz toprak arasında 
bulunan dut, aalata, marul ve buna mü
masil feylerden katiyen çekinmelidir. 

Herıeyi tleuletten beklememeli .. 
Yalnız devlet kontrolünü bekleyip 

bu gibi fena rollerin önüne geçilmesini 
istemek hata olur. Her teyde olduğu 
gibi halkımızın aalihiyettar dairelere 
yapacakları yardımdır ki muvaffakiye. 
ti temin eder. Bu münasebetle vefiyatın 
vukaata nisbetle pek az olduğunu da 
memnuniyetle kaydetmek isterim. Şim
diye kadar, haziran içindeki vafiyat 
21 kifidir. Bu, takriben yüzde alt dır. 
Hülasa edecek olursam vaziyette endi
te edilecek bir fCY yoktur. 

Anketler 
Bir taraftan hükümet her türlü ted. 

birlerini alırken halkımızın kendisini • 
koruması için sihatına dikkat etmesi 
ve a,danmaaı lizundır. Bazı gazetele. 
rimizin tifo vakalar. münasebetiyle aç
tıkları anket cevablarını da gördüm. 
Bunlardan bazılan, bilhaua maruf 
mütehassıslarımız tarafından vaki o
lanları dikkate pyandır ve pmdiye ka
dar söylediklerimi tamamiyle teyid et• 
mektedir. Fakat bu itlerde ihtiaaaı oL 
mıyan bazı zevata da yanhflıkla müra. 
caat edildiği için çok garip mütaleala. 
ra da tesadüf edilmektedir. 

Garib bir mütalea 
Meseli bunlardan biri çok zayıf bir 

mütalea olarak bir erkanı harbiye he
yetinin te,kilinden bahsediyor. Acaba 
zannediliyormu ki Türkiye sihat idare
ai ilimden, programdan uzak ve gelifi 
güzel çalışan bir teşekkülden ibarettır. 
Böyle bir zannı, hatti buna aid en ufak 
bir imayı dahi kati surette red ederim. 
Sihat idaremizin erklnı harbiyesi de 
vardır, ilmi de, programı da... Millet 
ve memleketin aihat ve hayatını en yeni 
bilgilerle vikaye etmeğe çalıpn ve bu
nu gaye- edinen kuvvetli azmini de tek
rar edeyim ki, tifo hatalığı, dünyanın 
her tarafmda ve hiç, öyle iddia edil
diğ.i gibi, tek tük delil, binlerce görü
lür. En müterakki yerlerde bile bundan 
masun kalmak henüz kabil olamamıı
tır. Tabiidir ki tehirlerimiz bütün aıhl 
prtları baiz olunca bu gibi vak:alar 
ugart hadde inecektir. 

Mücatlele Jeoam ediyor 
Bu tcraiti temin etmek de zannedil· 

eliği kadar kolay bir it delildir. Asır
larca ihmal edilmit olan fChirlerimisin 
vaziyetlerini on 1e11ede her tiirlü url 
naıtalarla teçhiz etmeie insan kudreti· 
nln kadir olmıyacağı hel'kelin kabul e
deceği bir hakikattir. Hükümet ve be· 
lediye tegkilitlan her türlü vasıtalarla 
mücadeleye devam ediyor. Matbuatımı· 
zm da halkı makul ve ilmi yazılarla ay. 
dınlatarak bize yardım etmelerini dile· 
rim. Bir de tunu iüve edeyim ki hasta
nelerin hastalan kabul etmediği piye• 
tini bazı gazetelerde okudum. Bunu da 
tetkik ettim. Gördüm ki haziran zar· 
fmdald 341 Yalradan bugiln hastahane
lerde 279 buta yatmaktadır. 62 basta 
kendi nindedir. bıbar edilmiyen YUku· 
atı yibde yirmi tahmin ediyorum. Ba
na mukabil biraz eveı butahane serta
biblerini topladım Zuhuru muhtemel 
hutah1dar için -120 yatalı daha emirle
rine amade kıldım.,, 

Açık hava Konseri 
Şef İbnıı Künçerin idaresinde 

Cwnhurbqbnlığı bandoaunun Kamu. 
tay babçeainde bugün wreceii çk ba
ft konaert Procrmm pdur: 

l - Seua Mart Unter dem Ştemen 
Bumer 

2 - Cbambe vaJa Andaluı 
S - G. Par& Uftl'ttlr Ritlffa 

4 - P. Duba L'apranti aeraiye 
5 - M111enet Lu Erini ,O>ivertı.

man) 

toplantısını _y~ptı 
(Basıl. inci sayfada) 1 mineden bütün .istihsal maddele~ın~en 1 dir. 8?8 ~.içinde, biri Yozgad isti .. 

. Han kurumu içın, aenelerdenben yuz. bmetinde, bm de Çantan ve Kutamo-
h&fhat, au ... vn, h&fhaf yağ~ kenevır, de iki vermektedir. Müatahsilin hava ku- nu'ya iki UÇUf yaptırabildik. Temmuzda 
keten, auaam. auaam yağı, tahm, balmu- rumu üyeai aıfatiyle verdiği bu yüzde da Zonguldak'a bir UÇUf yapılac:aktır 
~u ,mazı, cehri, kitre, ba!ık, ko~n: 1ce- ikiyi tüccar vatandqlarımız tufeylile- Türkkuıu'nun çahpnalan bozulmamak 
çı, kuzu, oğlak, dana. aıgır derılerı, av rin ellerinde bırakmasınlar. Kurumumu- prtile, fırsat buldukça memleketin her 
de 'l · b'" "k kil ük banak kereste rı en, uyu ç ' 

1
• za tealim etsinler. Bu emanet, parala- tarafında uçuflar yaptırmayı çok arzu 

alçı, kireç, tuğla, kiremit, kum, çakı • rın aantimi bile kaybolmaması için en ederiz. 
K · · · 1° in-•t mal-arosımen, çını ve emaa ı. Y-- gü d'W' . ard.-..ı ..nccar vatan- nı ... ·· l • • • L-~· • ~ • ta mer- ven ıgımız y • .._, \U r. ano~ enmızı llCCllUUftlZ yapaca5 •2 
zemeaı, t8f. .çakmak tafı,k~~kboame "odun da,ıardır. Köylü üyelerimizin, tehirli- ''Tür.kkuıu'nun vaziyeti. bu itlere 
mer aomakı toprak ve o ya, • . . d'kl • • · ınah- bizd ' .• '.. .. • to ler gıbı para venne ı erı ıçan, en çok evet bafl•mıı olan koqu 
mangal komuru, ot, aaman. çımen • . ld kl b .. n. mil1 · · · .. d ·w k vun aullerınden ayırmakta o u arı u 7 ..,_ etlenn tetekküllenne nazaran çok 
Rbze ve meyvalardan yuz e ıa.ı, o ı . . . . . 1 • ·ate • . 

. ·laktan imi bu- de ıkının ebıksız top anması ıtte ı - milaaiddır. Türkkufu'nun (150) ye ya· 
ve keçıden bef, kuzu ve og d'ğ" . bud km p'a-s:rü ---..1- H b' il ı.....-b' . b k w r ve ınan ı ımız ur. uuıu vl&&"Ull". ar ıye eıuıı: ı· 
çuk, danadan yedı uçu • aıgı - nin (100) ,._.. ·· ün'· de ili ed k 

d ('--·) tuz at ka T ·ı · v el • PMUIOl'CUS u ve ere 
dadan onbef, omuz . ugol w o • • - ı hge il mce.. (250) cenç yetifmektedir. Mühendis 
tır, ve damızlık ve çıft aıgırları onbef, "Encümen raporlarında bir nokta Salihaddin1e Bay Huri Demirağ'm İs· 
merkepten be§ kuruf. nazan dikkatimi celbetti. İzmir, Trak· tanbulda açmıı olduldan Tayyare fab-

B. Fuad Balcanın nutka ya ve Marmara havzası kongrelerinde rikaamda motörlii tayyarelerimiz ve pli. 

B F bütün istihsal maddeleri için yüzde ilı:i nörlcrimiz yapı,~·~. Ankarada ..1. bı'r 
Türk hava kurumu batkanı · u· u.rv- u.ıı 

k eaaaı kabul edilmittir. Cenub mıntaka- avdanberi faaliye•e geMni• olan atelye· 
ad Buıca; kongrede fU enteresan o- ' I--s 

aınm en kıymetli yer ürünü olan pamuk- mizde aynca pliA& yaptınyorm. Umid 
nutmayı yapmıttır: 

•·- Sayın arkadqlar, 
Ankara'ya on vilayetimizden ve ka· 

zalarından Hava kurumu mümessili o
larak gelen arkadaşların gösterdikleri, 
ümidin fevkindeki heyecan ve alika kar
tıaında ben de birkaç aöz aöylemek ih
tiyacmı hissediyorum. Arkadaflarnnız, 
burada bizim hatırlayamadığımız, dü
tilnemediğimiz noktalar üzerinde kıy
metli dilekler ve m u t a 1 e a 1 a r
da bulundular. Bu yüksek alika, 
Türk Hava Kurumu iflerinin me
auliyetini deruhte etmit 01an bizim ü
zerimizde o kadar kuvetli bir tahauüa 
uyandırm19tır ki, bu duygulan tama
mile canlandıracak kadar kuvetli IÖZ 

aöylemek kudretinde olmadığıma müte-
eaaifim. 

"Hava kurumu ifleri üzerindeki on 
ilr4 aenelik tecrübelerimin neticeaini ai· 
ze kısaca arzetmek. kıymetli arkadafla 
rımı daha aaliın kararlara götürmek i· 
çin faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu
günkü milli tezahür ve heyecana vak 
tile mem!eketin muhtelif mmtakaların
da yapılan kongrelerde de tesadüf et· 
tim ve türk milletiftin bir ferdi olarak 
derin bir iftihar duydum. Bu kongre 
terden biri bmırde yapılmıftı. Bugiln 
kil genit b.eyecan orada da tama-

miyle Jrendini ll!teıfi Yu • r il n il.
kaynağı ilk defa İzmir kongresinde 
teabit edildi. Bu kongrenin teklifi, yer 
ürününden yüzde iki değil, yüzde on a
lınması yolunda idi. Bugün nasıl, buzu· 
runuzda iıteklerinizi daha müaaid bir 
hadde indirebilmek için söz söylemek 
mecburiyetinde kalıyorsam, o zaman d• 
milletin cösterdili bu c09kunluğu daha 
&lçUlil bir vuiyete cetinnek için ulraf
mak zarureti hu•l oldu ve yer ürihıü 
için yüzde iki eauı, güçlükle kabul et
tirilebildL Yüsde iki eaumı teabit eder
ken, dUtilndUiUmüz fU idi: Ttırk hava 
kurumu, tiirk snilletiyle birlikte y.apya
c:ak bir Jnırumdut. Bu cemiyetin geliri, 
bir ael gibi arkUI keaillverecek tekilde 
olmamalı, m8temadiyen alanalıdır ve 
bulacağımu yarclım kyanaklan hiç kim
teyi rahatsıs edeeek mahiyette olmama
lıdır. BusüM kadar tatbik edilmekte 
olan yüzde ilr.i kararı, bizim o zaman 
dUtündüğUınUz gıöi, hakikaten, hiç kim
aeye yük oınıamaktadı:.r. Hayatımın bir
çok kısmını klSylerde geçirdifim için 
biliyorum. Köylü, malını aatarken Hava 
kurumunun yüzde ikisini memnuniyet
le vermeğe ahpıftır. Bu yardımı hiç 
biuetmeden veriyor denilebilir. 

Hava kaıan•na lala •elir 6alınalı 
Arkadaflanm. hepimizin arzusu, di

leği, Hava kurumuna milmkUn oldup 
kadar fula gelir temini yollamu arayıp 
bulmaktır· Encümen raporları okunur· 
kea. bu pye için çok ağraplmlf oldu
ğunu ıördOm. Yalnız fU nokta mDbim. 

dir ki, bulunan kaynaldan tunif etme
le ihtiyaç yardır. 

Bu kaytlaklarm b1r kımm ferdin fe. 
dakirbğiyle, bir kıamı aermayenin fe
dakArlığiyle, bir kıamı da bııunlarla 
temin edilebilecek mahiyettedir. Ba 
meıınl•nn hepsi üzerinde toptan, ay
nı ,ealde karar verebilmek knktaı ,ok. 
tar. Bizim iatıediğimlz ..rıh ve mah
daddur. Bir barb koptup .-mn aUl
bmı alıp cepheye kopn. lc8hmda c:a. 
1UD1 yermekten çekinmiyen. memlelre
te bianet istenildiği pmaa, y!yeceli
nia yanamı vermekten kaçJDmJyaD tilrk 
keJlW. dlrk ma.tabaili, lruacmı te. 

tan Adana yüzde üç, Menin yUzde dört edeıim ki, gelecek aene pllnör ihtiya• 
vermektedir. İzmir, ilzümünden, inci- c:mmm hepsini badi atelyemizde temin 
rinden yüzde iki veriyor. Encllmen ra. edeceğiz. Bütan pbelerimis Türkkuşu 
porlarınm birinde iae (tiftik) den .,UZ. tubeai açmak ~orlar. Biz fimctililc 
de bir alınması yolunda bir teklif VKdır. ancak yiibek taJıail cençlip olan. nü· 
Bu kararın aebebi nedir, bilmiyorum. fuau kalabalık villyet merkezlerinde 
Kongrenin kararlarına madahale hak· tubeler açabiliyorm. 
kını haiz değilim. Yalnıs cumhuriyetin G .. ifin c:anlı anam 
merkezi, inkilabın kaynağı obn ve bil- c.nlrk cençliğiniıı uçuculuia karp 
tün yurda ıtık veren Ankaradan (tiftik) bealediği sevgi ve bağlddı: günden ıünı 
için, bütün memleketin kabul ve tatbik artmaktadır. Her gün yüzlerce mUraca. 
etmekte olduğu nisbete aykırı bir tek. at kartıamda kalıyoruz. Gençliğin bu 
lifin ileri aUrülmüt olmamasını temen- arzusuna cevab wrmeğe bugünkü teı· 
ni ederdim. Murahhas arkada,ıarımdan, kilatımız ve bütçemiz müsaid olmadığı 
bütün memlekete fena örnek olabilecek için çok üzüntü duyuyoruz. Bütçemizi 
böyle iatianat bir kayd:n kaldırılmaamı ne kadar dolgunlaftırabiliraek çahtma· • 
dilerim. Bu teklifi yapan arkadatların 1annmı o kadar ıenitletmek imkinmı 
bazılariyle de göriiftiim. Kararlarında elde edebileceğis. Viliyetlerinize dan. 
ısrar etmiyeceklerini söylediler. düğünüz zaman bu noktayı b6tUn va. 

Encümen raporlarmda, kanunlarla tandapara etraflıca anlatarak daha ce· 
ihtilit yapabilecek bazı maddeler de ni1 ölçüde yardım1anm temine çaht-
görülmektedir. latiyeceğimiz yarda- mak Bizden beklediğimiz esaaJı hizmet· 
ların hiçbirinin itirazla karf1laf"'8"'8•ı. tir. Bu alakayı airgemiyecelfııize çok 
na bilhaaaa ebemiyet vermek mecburi- emniyetimiz vatdlr. Bu yolda bütün ar. 
yetindeyiz. Ufak bir yekGn tutabilecek kadatlann muvaffak olmalarım dilerim. 
yardımlar yüzünden tikiyetlere yol aç- Sizi Türkkuıu'nun vaziyeti haldan· 
mamalı: çok yerinde olur. Bunlar üzerin- da da kifi derece"de tenvir ettiiimi zan· 
de fazla durulmaz, eaaa iatihaal madde- nediyorum. 
!erinden yUzde iki almmuı temin edi· 
lebiline memlekete en büyilk hizmeti B. Er•ö,,,,,.,.'in lıonleraıuı 

Öileden ~ kurumda deleğeler 
garlilmilf olur. Tetik edilmeie muhtaç 
olan bu teldifieri, Genel Merkeze bıra. ,erefiae bir çay, yerilmif ve han kuru-
lı:•cak oluraanız, icabedenler üzerinde .... TGrldnıtu tul>al direlı:tarii B. Şakiı 

Haz1111 Erg6kmea cidden değerli bir ko. 
faydalı kararlar almak imkinlarını arq- nu§IDa yapmıf, J'ıtPlllÜ. hür olarak 
tırırız. Arkada,lardan tekrar rica ede-

yapmak ietiyea milletlerin havacılığa 
cejim: ufak kaynaklar üzerinde durmı- verdikleri eh•Jftl anlatmlf, -..Uer 
w~ Memleketin esaalı iatihlal mad-
deleri berinde eaaalı kararlar verelim. "rm1Jtfr. 

Hava Kurumu Genel lılerk'İinin Bu bitik 18lıltdll 'ft mtıclafu ,..ti 
Jrarpmda fttal'dııp dUfen vuifelerl 

dilfilncelerini bilmem büllaa edebil· bah eden B. Gaimen, her memlekette 
diın ml? ltlerimis berinde bukadar ferdlerin llna t.fekldlllerlne yapacağı 
.... ve canlı çahpn arkadaflarıma ce. aid ra 
rek phann namına. cerek kendilerinin yardnnlarabmw Ye11111ftlr. 
eaeri olan. çok aevdilderi w himaye et· Konferam -alAb Ue dinlenmlttir. 
tikleri kurumları aamma minnet ve Delepler buldJ'Jerlerine bareket et

miflerdir. 
fl\kranlarımı arzederim.,. 

B. Fuad Bulcanm bu glbel ve dik
kate değer nutku aJlb ile dinlenmi9 ft 
allaflaamlftır. Delegeler heyeti: liste
de yudıiı gibi, tiftikten de ytlsde iki 
almmuını kabul etmİftir. 

Kalabalık günlerde mayon 
üzerinde açmM 

Kalabalık bünlerde bilhaua istu-

yonlar üzerinde uçmak temennisinde 
bulunan bir takrir dolayıaiyle B. Fuad 
Bulca tunları IÖylemittir: 

iki yaıınJa olan biiyiilı Java 
"Türk Hava Kurumu nhamnameü· 

nin ikinci madcleaiyle kurama verilmit 
olan memleket gençliğini kanatlandır· 
mak YUlfeaine mc:ak iki 1eneden~ri 
bltlanq bulunuyorm. Uçucaluk kolay 
bir it delildir. İp bqlacbpmu saman 
elimizde biç bir pllniJr auıa1lfmfmls 

yoktu. Sovyet Raayadan Ud mlltehu
... getirdik. tık aene TürldRJtundan al· 
tı ıenci, muallim yetiıtirmek için R ... 
yaya can.derdik. Geçen eene (ln&ıl) 
Kampmda .eben genci uçurduk. Ba 
ıençlerden (25) kadarım bu eene mo
tarlil bmpmda yetittirecelfs. Jlotarll 
Tayyare llekWbhnidn de temeli atıldı. 
Buct1n eHmiw.deki ....Ut .... uçucu be
ntb: latedilf.mlz derecede obmdıp için 
mem1ekıetin ber tarafında taahlrat yap
malı: lmlrtnmı baJmyonu. Ba eene la
&ıll Kampmda (35) i im olmak llzere, 
( 150) genç yetiftirec:eğis. Elimizdeki 
vesaitle mu•1Hrn1eı: c!alıhmt vulyette-

B. Ali Çetinkaga 
IS'Oeç'e gidiyor 

<•• ı.1ııcı •7laJ 
mua içinde Stqldiolma gelecektir. 

Alınan mata.ta göre, bu ziyaret 
ineç tarafmdan laveç endüstrisine tilrk. 
aiparitleri temini i9in aarfedilen yeni 
gayretlerin bir ncticeaidir. 

Aa•dolu Aiamııua aotu: 
Öğrendiğimize göre, bayındırlık 

bakanı Ali Çettnkaya yakında ineç hii· 
ldimetiain bu davetine icabet ederek tet
kilderde bulunmak tberine lneç'e gİ• 
decektlr. 

Ş. Karahisarda ziraat 
hastabklariyle mücadele 

Ş. ltarablur l (A.A.) - Bir kaç 
cGndenberi tetkJ~ için Ucemize getmiı 
olan Girnun ili slraat mikadele tefi 
B. Aum Y&ıUnden halke'rinde meyva 
ve siraat hastah~ w bunlana teda. 
Ti çareleri ha"mda azuı bir konferaa• 
•ermit n gokluk 4iDleyici buluamUf
tar. t1dimln icablarma gBre bal ye babe 
p aablbleri ba )g)nferanaJa çok llcil""4 
mit ve ietedilderi in•b ıJ,nlf1-dır, 

Ftqdalı~ 
Şibiııkarahiur, 1 (A.A.) - Yafa 

faydalı yağmur Jcarpe ekinlerimbin ve. 
rençbulerimisln y6ıdnU 8'lldOrdU. 
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Dün Türk hava kurumunun davetlisi ol:ı rak uçuşı alanına gidenler uçuşları seyrediyorlaı 
Topçu atış mektebinden çıkan genç su

baylarımız muhabere tatbikatı yapıyorlm 

Dün A nlcara havasrnda yapılan hava gösterilerinde 
tayyarelerimiz uçarlarlcen 

nün lstanbulda yapılan kabotaj bavra mrnda denizcilerimiz 
Taksim abıdesınde 

Kmotaj bayramı ınlnasebetlie dDn Ta) sim meydanında 
yap1J114 törende nutuk söylenıyıor 

Metriste yapılan topçu atış t11Um1Prinde 
genç subaylaı bır cop dolduruyo• ıar 

Kabotaj bayramı mDnast"betUe Ta1r~irn 
jbidesine konan çıçeklerın manuras• 

Metris çiftliğinde yapılan atışlar esnasında subaylarımız atışları takib ediyorlar 

Türk hava kurumunun davl"tJis· olarak dün uçuş alanına giden yer· 
ürünıerı kongre~ı .ız.ası uçuşları seyredıyorlar 

Dün Ankara sem111arrnda yapıl;ıtıbüyük hava gösterileri ve uçrqluı 
esnasında bir tayyaremız harekete huırlanırkea 

Metriste yapılan atışlarda komutan genç subarlarımıza harta üzerinde izahat veriyor 
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Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Ormna Çlftll{ll Ma§'azaları 

Pazarlrkla Eksiltme İlanı 
i ·tatistil{ Genel Dire törlü,.,Oii 

Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 
18.6.937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış olan 35-38 

formadan ibaret belediyeler istatistiği ile 5-7 forma tahmin olunan 
hususi idareler istatistiği için teklif edilen fiat haddi layikinde 
görülmediğinden bunlar pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır: 

1 - Her iki eserin 16 sayfalık beher forması için 40 lira bedel 
tahminn olunmustur. 

2 - Pazarlıkla eksiltme ve ihale 12 temmuz 1937 pazartesi gÜ
nü saat 14,5 de umum müdürlük binasında toplanacak olan kom.is.. 
yonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 1800 lira üzerinden % 7.5 
nisbetinde teminat vesikası vermeleri lazımdır. (1595) 2-2878 

Bozüyük Belediye 
Riyasetinden 

Açık Eksil tıne İlanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Bozöyük kasabasının tahminen 160 

hektarlık meskun ve 75 hektarlık gayri meskun ki ceman 235 hek
tarlık yerinin hali hazır haritasının atnzim ve tersimi işidir. 

2 - Muhammen bedel meskun yerlerin bir hektarı 27 gayri 
meskun yı:rlerin bir hektarı 7 liradan ceman 4845 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasın! 

aid Nafıa vekaletinin umumi ve fenni ~artnameleri. 
4 - İstekliler bu evrakı Bozöyük belediye reisliğinde görebi· 

lirler. 
5 - Eksiltme 2-7-937 cuma günU saat 14 de Bozöyük belediye 

encümeninde yapılacaktır. . 
6 - Eniltmeye girecelı:lerin 364 lira muvakkat temınat akçe

si vermeleri ve aşağıda yazılı ~rtları haiz bulunmaları lazım~ır. 
937 senesi için fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa Vekaletınce 

kabul ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu 
kabil mühendis ve topoğraflar bu işe ortaklık yapacak noterlikten 
musaddak müteahhitler girebilirler. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
etmek isHyen taliplerin yukarda yazılı gün ve saatten önce bele
diyeye müracaatla muvakkat teminatı yatırmış olması lazımdır. 

(1586) 2-2678 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlam : 

1 - Ekı.iltmeye konulan iş: dördüncü umumi müfettişlik böl
gesinde Tunceli vilayeti içinde takriben 52 kilometre tuliindeki 
Pertek Mamaki yolunun imalatı sınaiye ve makadam şose ve 4 
kilometre tulünde tesviyei turabiye inşaatı tahmin deilen bedel 220 
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. 
G - 'Grafik. 
İ&tiyenler bu şartnameleri ve evrakı 5 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 pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 12250 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös· 
termesi lazımdır. Nafıa Vekaletinden alınmış 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 gelmi~ olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (1791) 2-2978 

J 
Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: dördüncü umumi müfettişlik böl· 
gesinde Tunceli viliyeti 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. 
İstiyenler 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 pazarlık nuretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 27750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös• 
termesi Hizımdır. Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet 
vesikası. 

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

reisliğine verilecektir. Postayla gönderilecek mektublarm nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü· 
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. (1790) 2-2977 

Erzurum Nafia Direktörlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş; 
1 - Erzurum nümune h.aı.tahane dahilinde on iki bin yedi 

yüz lira bedeli keşifli kalörifer işi kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 
çıkarılm~tır. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 937 pazartesi günü saat on altıda hü
kümet konağında sıhhiye mlidürlük odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 953 dokuz yüz elli 
üç lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki şart
ları haiz olması lazımdır. 

4 - Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığına dair nafıa vekaletin
den almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 

S - İşbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul 
nafıa miidürlüklerinde okuyabilirler. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat e~eline kadar sıhhiye müdürlük odasında teşekkül eden komis
yon rıyasetine göndereceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektublar ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar komisyonda bulunması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. Teklif mektublan iyice mü-
hürlü olacaktır. (3586) 2-2904 

Nafia V Pkal~tinden: 
15 temmuz 1937 perşembe günü saat 15 de Ankarada nafia ve

kaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman (2728) lira (80) 
kuruş muhammen bedelli galvanize, 15 ton 4 m. m. !ık telgraf teli 
ile 160 kilo 1,5 m. m. lik bağ telinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı para!.ı.ı: olarak Ankarada ve
kfil<'t malzer.ı .. mHdürlüğünden alınabilir 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuruştur 
İsteklilerin teklif mektublarını 15 temmuz 937 perşembe günü 

saat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müni.Jrlügürıe veımeleri 
lazımdır. ( ı 761) 2-2965 

Tunceli nafia müdürlüğündeıı: 
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 - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Tesviyei turabiye şosa ve kargir inşaata dair fenni şart-

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

Elaziz~ Tunceli nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Pazarlık 28.6.937 tarihinden 8.7.937 perşembe günü saat 15 

e kadar Elaıizde Tunceli nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
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. 

6 - Teklifler yukraıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Tunceli nafıa müdürlüğü eksiltme komisyonu reis
liğine verilecektir. Postayla gönderilecek mektublarm nihayet 3 
üncü maddede yazılı saate kadar ge miş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması Hizınıdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (1831) 2-3046 

Sivas Bayındırlık Direktö-lüğünden : • 
14.259 lira 57 kuruş keşif bedelli Sivas - Erzincan yolunun 

82-86+ 230 kilometreleri arasında 4230 metre tulündeki şosa tami· 
rati esasiyesi 8.7.937 perşembe günü Sivas vilayet encümeninde i
hale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 21.6.937 den itibaren ek· 
siltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 1069 lira 46 kuruştur. ls. 
teklilerin bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibrazına mec
burdur. lsteklilerın teklif mektuplarını 8.7.937 perşembe günii saat 
14 de kadar vilfivet daimi encümenine vermeleri lazımdır. Keşif ve 
şartndmesi her zaman vilayet nafıa n.üdürlüğünde görülebilir. 

(3642) 2-2920 

Amasya Cümhuriyet 
l\1üddei Umumil~nden: 

Amasya ceza evinin 1.6.1937 tarihinden 31.5.1938 ta-
rihine kadar bir senelik ikinci nevi buğday ekmeği kapalı 

zarf usulivle verilen karar ve yapılan ilanat mucibince ihale· 
si takarrür eden 8.6.1937 salı günü talih zuhur etmediğinden 
2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibince 25.5.937 tarihli sart
name ve takdiri kıymet zabıtnamesi mucibince ihalenin pa.tarlık 
suretiyle 8.7.937 perşembe günü saat on altıda icra edilmek üzere 
bir ay uzatılmasına ve isteklilerin o gün saat on altıda Amasya C. 
müddeiumumiliği dairesinde müteşekkil komisyona yüzde yedi bu
çuğun tutarı olan 781 lira 80 kuruş yedi yüz seksen bir lira sekllen 
kuruş pey akçeleri veya teminat mektublariyle müracaat etmeleri 
ilan olunur. ( 1637) 2-2740 

2. 7. 1937 

Gazi Orta l\'luallim 
Terbiye Enstitüsü 

mek~tehi ve 
DirektörliİhJiin. 

den: . 
1937 - 1938 ders yılı için enstitünün türkçe - edebiyat, pedagoji, 

tarih - coğrafya, tabii ilimler; riyazi ilimler, resim - iş, beden terbi
yesi şubelerinin birinci sınıflarına talebe alınacaktır. Alfikadarlar 
kayıt ve kabul şartları ile müsabaka imtihan şekil ve günlerini Kül-
tür direktörlüklerinden öğrenebilirler. (1735) 2-3057 

Divanı l\'Iuhasebat reisliğinden: 
• .30 ve 35 lira maaşlı Divanı muhasebat mürakip muavinliği iç.in 
ımtihan yapılacaktır. 

İmti~ana 28 temmuz 9~7 tarihine müsadif çarşamba günü An
kara~a ?ıvanı muhasebat bınasında saat 9 da başalanacaktır. Siya. 
sal .bılgıler okulu, hukuk fakültesi, yüksek iktisat ve ticaret mek
tebı mezunlariyle bu derece tah!5ili olmamakla bera1>er memurin 
maaşatırun tevhit ve teadülü hakkındaki kımuna n;u;C\ran 30 lira 
ve daha zi~a~e maaş ~lmağa m~sait vaziyette bulunanlardan talip 
?lanl~r~n huvıyet, tahsıl derecesı, memuriyetleri hakkındaki vesaik 
ıle .bırlıkte. 27 temmuz 937 akşamına kadar ::iiv.!nı muhasebat riya
s:tı'le taJ:-ırıren muracaat eylemeleri ve imtihan programı hakkında 
dıvanı muhasebat rat işleri müdürlüğünden ma!Qmat almaları il5n 
olunur. (1780) 2-2964 

Zonguldak valiliğinden: 
. Zonguldak vilayeti içinde Ereğli-Devrek yolunun ı +616-27 +ooo 

k.ılometreler~ arasında y~pılacak. yirmi üç bin dokuz yüz elli altı 
lıra ~ırk sek.ız kuruş keşıf bedellı şosa esaslı tamiratı işi kapalı zarf 
u~.ulıyle eksıltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 14.6.937 çarşamba gü
nu saat on. beşte Zonguldak vilayeti daimi encümeninde yapıla· 
c~ktı_r. Eksıltme şa~~namesi ve buna müteferri diğer evrak yüz 
yırmı kuruş mukabılınde Zonguldak nafia müdürlüğünden alma· 
caktır. Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksilt
meye gir:nek istiyenlerin. resmi ı;azetenin 3297 sayılı nüshasmda 
ç~kan talımatnameye tevfıkan nafıa vekaletinden alınmıs müteah
h.ıdlik ehliyet vesikası ile ticaret odasından 937 yılında alınmış ve
sıka ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektublarmr yu
karıda yazılı günde ihale saatından bir saat eveline kadar daimi 
encümen reisliğine vermeleri ilan olunur. (1803) 2-3025 

Anl{ara Valiliğinden 
.. Mu~ammen bedeli 2340 liradan 65 kilo klor maiyeti kinin kom

pırımesı satın alınacaktır. Şartnamesi vilayet sıhhat müdürlüğüne 
müracaatla görülebilir, 

İsteklilerin ihale günü olan 15.7.937 perşembe günü saat 15 de 
vilayet daimi encümenine gelmeleri. (1752) 2-2913 

Zon~rııldak Urhaylığındaıı: 
Yüz lira aylık ücretli fen memurluğu boştur. 
Aşağıdaki şartları haiz isteklilerin bir ay içindi'! vf'aiV;a!;ı,.iul• 

müracaatları. 
1 - Askerliğini yapmış olmak, 
2 - Türk ve tam sıhatli olmak, 
3 - Nafıa fen mektebinden aqezun bulunmak 
4 - İyi ahlaklı olmak, ' 
5 - Memurluğa manii olmamak. (1793) 2-2980 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 
İl daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Cuma ovasında hava yollan is

tasyonu hangar yapısı. 
Keşif tutarı: (16403) lira (62) kuruş. 
Bu işe aid şartlar ve evrak aşağıda gösterilmiştir; 

A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
E • Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
B - Fenni şartname 
C - Keşif ve pl5n 

İstekliler bu şartname ve evrakları İzmir - Ankara - İstanbul 
bayındı~lık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 

Eksıltmenin yapılacağı yer ve tarihi, günü ve saati: 10 temmuz 
1~37 cu~artesi günü saat 11 de İzmir bayındrrlık direktörlüğünde· 
kı komısyonda. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler; Bayındırlık ba
~nhğından alınmış müteahhitlik ve ticaret odasından 1937 yılı i
çın alınmış belgeler. 

Muvakkat teminat: (1246) lira 
.. İstekli!er: Teklif mektupl.arını 5 inci maddede yazılı ihale gü

nunde tayın olunan saatten bır saat evelisine kadar komisyon baş-
kanlığına vererek makbuz almaları. 2-2871 

Ankara birinci noterliğine 
Müvekkilim Adnan Menderes ile Ankarada Yenişehirde, İsmet 

İnönü caddesinde 92 numaralı evi ikametgah gösteren müteıahhid 
Şakir Kır-al arasında münakit 27 mart 937 tarihli mukavele mucibin 
ce, mumaileyh, müvekkilimin Kavalıderede kain hanesinin kalori. 
fer tesisatını 45 is günü zarfında ikmal etmeği taahhüt etmişti. Bu 
müddet 19 mayıs 937 tarihinde bitmiş olmasına rağmen kalorifer te· 
sisatı henüz yaprlmamıştır. 

Bu vaziyet hanenin diger inşaat vaziyetini de tavik ettiğinden 
müteahhidi vecibesini ifaya davet zarureti hasıl olmuştur. Binaen
aleyh teehhürden dolayı mukavelenin 4 üncü maddesine tevfikan 
şartı cezai olarak tahakkuk eden ve edecek olan tazminatı aynca 
mütalebe hakkımız baki kalmak üzere, işbu ihtarnamenin u
sulen kendisine tebliğinden itibaren üç gün zarfında kalorifer tesL 
satına muktazi malzeme tesisat yapılacak haneye getirilip faaliyete 
geçilmediği ve bundan sonra da on be~ gün zarfında tesisat ikmal vı 
teslim olunmadığı takdirde akdin feshedileceğini ve duçar olduğu
muz ve olacağımız zararı ayrıca mutalebe edeceğimizi, ticaret kanu. 
nunun 662 inci maddesine tevfikan ve bilvekale mumaileyh mütea
hide ihtar eylerim. 

İşbu ihtarnamenin yukarda yazılı adreste müteahhit Şakir Kır. 
ala tebliğini rica ederim. 19.6.937 

Avukat Zühtü Hilmi Velibeşe 
No: 7600 
Dairede saklı aslına mutabık olan bu nusha taleb üzerine mU.. 

teahhit Şakir Kır-ala tebliğ olunur. 

Reşit Tamersoy 
Ankara Birinci Noteri 

Anafartalar Caddesi 
Telefon: 1152 

Ankara Birinci Noteri 

Muhatabın gösterilen ikametgahta bulunmadığı dairemde saklı 
zabıt varakasından anlaşılmış ve keşideci tarafından ilanen tebliği 
istenilmiş olmakla berayı ilan Ulus gazetesi sayın müdürlüğüne gön. 
derildi. 1. temmuz. 1937 

Ankara Birinci Noteri 
2-3092 REŞİT TAMERSOY 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve 

Jandarma genel komutanlığı An .. f 
kara satın alma liomi~yonundan: 
. 1 -. Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek ol~ 

cıns, mık~r, tahmin bedeli, ilk teminat, alım tarzı, eksiltme gun 
ve saatlerı aşağıda yazılıdır. 

~ - İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli günde 
temınat ve teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları. 

Beherinin İlk Alım 
Cinsi Mikdarı fiatı teminatı tarzı Eksiltme gün saat 

Kr. L. K. 
Zincirli 
şaplı yular 
başlığı 
Naftalin 
Çağ torbası 

Kapalı 
zarf 3.7.937 cumartesi 10 

Pazarlık 4.7.937 pazartesi 10 
53 Pazarlık 4.7.937 pazartesi 15 

3475 Ad. 250 651 56 
800 liralık 330 60 
218 Ad. 150 24 

(1603) 2-2732 

Kayseri Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden · 

~ - Kayseri tayyare fabrikası için tclmisiyen memur ve tesvi
yecı, tornacı frezeci, kopartacı alınacaktır. 

. 2 - İsteklilerin temmuz 937 nihayetine kadar istida ile fabrika 
dırektörlüğüne müracaatları. 

3--: Sanat ~ektebi mezunları tercih edilir. İşçi ve memurların 
K~senye fabnkaya gelerek imtihan vermeleri ve beraberlerindt: 
ş~.hadetna~e bonservis ve emniyet dırektörlüğünden ahnmış hüs
nu al vesıkasını getirmeleri lazımdır. 

4 :-- Me~ı_ırlara 75; 126 lira ücret; işçilere 400 kuruşa kadar 
yevmıye verılır. (3729) 2 3059 

Emniyet Umum l\1üdürliiiii.ndPn~ 
1 Eldeki_ ~rneği ve şartnamesindeki vasıflar dairesindeki zabıta 

memurla.rı ;_çı~ 1500 adet madeni tulga kapalı zarf usuliyle 5.7.937 
pazartesı gunu saat on beşte satın alınacaktır . 

2 - Tamamına 12.000 lira kıymet biçilen bu tulgalara aid şartna· 
meler parasız olarak emniyet umum müdürlüğü satın alma komis· 
yonundan alınır. Örneği görülür. 
b 3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 900 liralık teminat mak. 

uz veya banka ~ektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 
~~~·ılı ~a~~nun 2 .. ı~_ci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 

1 
ı te e sı tme gunu saat 14 de kadar komisyona teslim etmiş bu-
unmaları. (1600) 2-2731 

Hariciye vekaleti satınalma 
komisyonundan: 

1 
1 - Veka'eti.mit oto~obilleri için 1.000 teneke benzin satın a· 

• nacaktır. Tahmın bedelı 3450 liradır. 

d 
2 - Ş~r.tnamesi her gün bedelsiz olarak levazım müdürlüg~ün

en alınabılır. 

1 
.3 - Pazarlığı 13 temmuz 937 salı günü saat 15 de hariciye veka. 

etınde yapılacaktır: 
4-;- ~hale açık eksıltmc suretiyle yapıla<.aktır. Muvakkat temi-

nat 2..ı8 lıra 75 kuruştur. {1775) 2-2948 

Al hisar C. H. P. 
. . lıaşkanlı~-ından: 

. <~O) hın lıra bedel ~li C. H. P. ve ha kevi insası inşa~tı bir 
ay ıçınde pa ~rlıkla ih.ale edilecektir. fsteklikr plfin proje ve ke· 
tıfb~rtndameyı cumhurıyet halk partisi başkanlı-ınd:ın üç lir:.- mu 

a ı ın e alırlar. (1773) 2_ .. 947 

Tarsus Jı..Jediyesinden 
den ~:h~~me~ bcdelı 500 lira olan Tarsus elektrik tesiatmın yeni· 

vsııne aıd keşif ve · · ı k eksilt k proıenın yapı ması apalı zarf usuliy!e 
halesi~efe onulmuştur. Muvakkat teminat akçası 38 lira olup ·-
ninde temmuz 937 perşembe günü saat 15 de belediye encünıe· 
d yapılaca.ktır. İsteklilerin şartname örneklerini belediyemiz 

en aramaları ılan olunur. (1696) 1-2834 

TÜRK HAVA KURUMU 

BUYUK PJY ANGOSU 
3 iıncü lc~şid~ I 1 t~mmuz 1937 rl~dir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
(
20 
~~ndan l1aska: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

• · ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
DiKKAT: 

leti~/l~~ği\~7 h~rk~s 17 temmuz 1937 güı:1ü akşamına kadar bı- ~ 
. d k' h rmış u unmahdır. Bu tarıhten sonra b•,et üze· 
rın e ı akkı aakıt olur. 

~e~~~ •• ~~3~ memurluğundan; 
de 130 göç:Cn evt~~~f ısk~ ko~isyon.~ınca tcsbit edilen köylcr-

2 B' . h ı zar usulıyle munakasaya konmu,tur 
- İ ır evın mu ammen bedeli 138 lira 34 kuru,tur · 

. ~ - ?ale 13 temmuz 937 salı günü saat 14 de Ke~and~ i k-
ıresınde ıskan komisyonu tarafından yapılacaktır. s an da. 
. k~4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara İstanbul Ed' 
ıs can müd .. l .. kl · · • , ıme 
leri İcab e::r.u erı ıle Keşan iskan memurluğuna müracaat etme-

5 - 2490 sayılı kan h"k" 1 · .. etmek is . . . unun u um eırne gore eksiltmeye iştirak 
daires· tıy~~ talıblerın yukarıda yazılı saatten 3 saat önce iskan 
dır. (;~;8)uracaatla muvakkat teminatını yatırmıı olması lazım-

2 2951 

Evkaf Umum Müdürlüğunden: 
Ankarada ikinci vak f / 

de 289 lira 31 kuru ı apartımannın 3 4 ve 4/4 sayılı dairelerin-
icteklil . 'b .~ ~rafla ve pazarlıkla tamırat yapılacağından 
teuıinat~11~.1 1 ~~e gunu olan S.7.937 puartesi günü saat 16 da % ıs 
teşekkil k ır. t te vakıflar umum müdrlüğü inşaat dairesinde mil-

omısyona müracaatları ilan olunur. (1855) 2-3080 

ULUS 

Her türlü radyo tamiratı! 
2- 7 -1937 

Halil Naci Na: 111 
Anaf artalar Mıhcıoğlu 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma ı 

Komisyonu tlanlan 
----------------- -----------------~ 1 - Kapalı .zarf usuliyle 3. üncü kor birlikleri ihtiyacı için 

10.000 kilo sade yağı alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 5.7.937 pazartesi günü saat 16 da Çarluda kor 

karargahında yapılacaktır. 
3 - İlk pey parası 675 lira olup şartname ve evsafını görmek 

istiyenler İstanbul ve Ankara levazım irnirlikleri satın alma ve 
Çorlu kor satın alma komisyonlarmda görebilirler. 

4 - Talihler kanunun 2, 3, cü maddelerindeki belgeleriyle mez
kür gün ve saatten b;r saat evel mektublarını komisyona vermiş 
bulunmalıdırlar. (1658) 2-2798 

iLAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiatı 10 lira olan ve kapalı zarf

la münakasaya konulup talip çıkmayan 1050 tane mafraş pazarlık
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-
rin hergün komisynoa gelmeleri. 

3 - İlk teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 3.7 .1 !'37 cumartesi günü saat 13 dedir. 
5 - Pazarlığa girf'celderin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde yazılı vesika:arı ve ilk teminatlarile birJikte tam ihale 
saatinde harp okulu satın alma komisyonuna vermeleri. 2-2991 

İLAN 
Tekirdağ kıtalarının ihtiyacı için 20,000 kilo ve Tekirdağında 

teslim şartiyle Malkara kıtaatı için 7.500 kilo sade ya_ğı. ~y~ı ~yrı 
ve kapalı zarf usuliyle münakasay konulmuştur. Her ık&sının ıha
Jcsi 12.7.937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Tekirdağ kıta
larma aid olanın beher kilosuna 89 kuruş muhammen fiyat üzerin.. 
den muvakkat teminatı 1335 lira ve Malkara kıtaatının 90 kuruş mu
hammen bedel üzerinden 506 lira 25 kuruştur. Şartnamesini oku
mak istiyenler her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale za_ 
manmdan bir saat eveline kadar teklif mektublarını komisyona ver-
meleri. ( 1657) 2-2797 

İLAN 
Genel kurmav bac;,k~nlığı matbaası için 1 ciltci 1 kağıd verici 1 

tashihci al nacaktır. 
İsteklilerin askerlik hizmetlerini yapmış olmaları şarttır. 
Şimdiye kadar çahştıkları matbaalardan alacakları bonservis ile 

nufus, aşı ve polisten alınacak hüsnü ahlak kağıdları ile birlikte 
5. temmuz. 937 pazartesi günü yap.lacak imtihanda: hazır bulunmak 
üzere genel kurmay başkanlığı matbaa müdürlüğüne müracaat et
meleri ilan olunur. ( 1781) 2-2959 

İl.AN 
ı - Ankara yollama memurluğunca naklettirilecek 5.000 ton 

eşyanın 8.7.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Nakil olunacak eşyanın tutarı 7275 lira olup muvakkat te
minatı 545 lira 63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda paraarz göril. 
lür . 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saattan 
bir sa~t evelinc kadar levazım Smriliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1676) 2-2804 

İLAN 
1 - Eksiltmede olan i~: Pınarhisarm 125 bin kilo sığır eti. 
2 - İhalesi pa.ıarlık suretiyle Vizede yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin tutarı 35.000 liradır. 
4 - Sığır etinin ilk teminatı 252S liradır. 
5 - İhalesi 5. temmuz. 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
6 - Şartnamesini görmek iatiyenlere her gün Vize satın alma 

komisyonunda gösterilmektedir. (18S2) 2-3070 

İLAN 

Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı ıçın satın alınacak 50.000 
kilo sade yağına verilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar kapalı 
zarfla 50 bin kilo sade yağı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
95 kuruştur. Tutarı 47,000 liradır. İlk teminatı 3562 lira 50 kuruş
tur. İhalesi 22.7.937 perşembe günü saat 16 dadır. Şartnamesi her 
gün satın alma komisyonunda gö~lebilir, İstekliler kanunun 2, 3 
cii maddelerindeki vesika ve temınat mektublarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en u bir saat eveline kadar tümen satın alma 
komisyonuna vennelui. (1SS3) 2-3071 

İLAN 

ı - İstanbul komutanlığı birlikleri hayvanatı için 280 bin kilo 
yulaf kapalı zarfla satm alınacaktır. İhalesi 21 temmm 937 çarpın' 
ha günü saat 16 da yapılacaktır. Muhmmen tutarı 16.800 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evci komisyonda ıörülcbilir İıteklile-.. 
rinin 1260 liralık ilk teminat makbuz veya mektubları ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat eveline kadar teklif mektublarmı Fındıklı
da İstanbul komutanlığı satın alma komisyonuna Yermderi. (1858) 

2-3072 

İLAN 
1 _ Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı hayvanatı için 

838.800 ki 0 samanın 17.7.937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacnktır. 

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

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

İLAN 

ı _ Ankara garnizon.u ~~r~~klcri hayvanatı için 961.800 kilo ku
ru otun 19.7.937 pazartesı gunu saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. . 

ı - Otun tutarı 31.739 lıra 40 kuru' olup muvakkat teminatı 
2380 lira 46 kuruştur. Şartnamesi 159 kuruf mukabilinde komisyon
dan verilir. 

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

İLAN 
1 _ Ankara garni~nu birlikleri hayvanatı için bir milyon alt

mış altı bin kilo arpanın 19.7.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zrafla eksiltmesi yapılacalctrr. . 

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

3 - !stelı:Jilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki veaika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektu.blarını yazılı gün ve saatten 

Milli l\liidafaa Vekaleti Sabnalma 
Komisyonu llanlan 

'---------------- ---------------· 
1 - Vekilet ihtiya<:ı için 16 ton Kmple maden kömürü, 8 tane 

bızır yangın söndürme aleti ve 50 metre kauçuk hortüm, sekiz kilo 
kösele, bir tane ayna, 6 tane hezeran sandalya, ı tane masa camı, 
ı tane masa örtüsü, 2 tane paspas, 1 tane demir paspas, bir tane van~ 
latör, 2 tane tütün tablası, bir tane sürahi, bardak ve tabak, 8 met· 
re mikabı çam ve gilrgen tahtası, 13 kalem muhtelif malzeme ve 
çatal, kaşık, biçak ve yemek tabağı ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 5.7.937 çarşamba günü saat 14 te mil· 
li müdafaa vekileti satrn alma komisyonuna gelmeleri. (1875) 

2-3087 
BİLİT 

1 - Yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira dört kuruş 
keş.if bedelli Eskitchirde yaptırılacak yol inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 19 temmuz '37 pazartesi günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminatı 9984 lira 40 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 874 kurup M. M. V. satın alma KO. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayrh kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamede 
yazılı vesikalar ile birlikte tekLif mektublarını ihale saatından be
hemehal bir saat evel M. M. V. satın alına KO. na vermeleri. 

(1868) 2-3067 
BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen ederi 300 kurUJ olan yüz elli biı 
metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Ek&iltmeai 19 temmua 937 paaarte.i eünü saat 11 dedir. 
3 - tık teminat 21750 liradır. 
4 - Şartnamesi 2250 kuruştur. M. M. V. satm alma KO. dan 

alınır. 
.S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 

2, ve 3, üncü maddelerinde yazı belgelerle birlikte teklif mektub
larını ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma 
KO. na vermeleri. (1867) 2-3068 

BİLİT 
ı - Beher metresine biçilen ederi 278 kuruş olan 150 bin met-

re elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulınuştur. 
2 - İhalesi 20 temmuz 937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 20430 liradır. 
4 - Şartnamesi 2085 kurşa M. M. V. SA. AL KO. dan alınır. 
5 - -Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek. 
tublarınr ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. satın al-
ma KO. na vermoleri. (1866) 2-3069 

tı.AN 
ı - Bir tanesine biçilen ederi 850 kuruş olan 500 tane battaniye i

le bir tanesine biçilen ederi SS kuruş olan 4800 tane havlu ve her 
bir çiftine tahmin edilen fiyatı 160 kuruı olan 1200 çitt deri eldi
ven ayn ayn eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini görmek istf
yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Battaniyelerin ilk tcmitaı 318 lira 75 kuruş. Havlunun ilk 
teminatı 198 ve eldivenlerin ilk teminatı 144 liradır. 

4 - Havlunun ihalesi 3.7.937 C. ertesi günü saat 11 de. Batta
niyeni nihalesi 5.7.937 P. ertesi günü saat 11 ele Ye eldivenlerin iha. 
lesi 7.7.937 çarşamba günü saat 15 tedir. 

5 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3. madde
lerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birJikk t~ ihale aaa· 
tında mi.ili müdafaa vekaleti SA. AL. KO. na vermelerı. (1627) 

2-2717 
İLAN 

ı - Her bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 208,5 kuruş olan ve 
müteahhid nam ve hesabına alınaca kolan 20.000 kilo san sabunlu 
kösele açık eksiltme ile alınacaktır • 

2 - Şartnamesini 210 ırurup almak ve örneklerini görmek is· 
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat milrdarı 3127.5 liradır. 
4 - İhalesi 5.7.937 P. ertesi günü saat ıs tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad .. 

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile. birlikte tam iha~e 
saatında milli müd,afaa vekiletl satm alma komısyonuna vermelerı. 

(1614) 2-2733 
İLAN 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı ıs kuruş olan 28.000 tane 
mendil açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini &'5rmck istiyenle. 
rin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - llk teminat mikdarı 315 liradır. 
4 - İhaleai 7.7.937 çarşamba günü saat 11 dedir: 
5 - Eksiltmeye drecelderin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 .cil mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile ~rlikte tam ihale ~ 
atında milli müdafaa veldleti satın alma komasyonuna vermelerı. 

(1645) 2-2765 
lLAN 

Y A P ı : Cebeci •keri bMtahaneai yapısı kapalı aarfla ebilt
meye konmu,tur. Kefifleri.nin tutarı: (471.692) lira 46 kuruttur. 
Keş.it, proje ve şartnameleri parasiyle inaşaat şubesinden alınacak
tır. İHALESİ: 7. VII.f37 çarşamba günü saat on birdedir. İlk te
minatı: (22.617) lira 70 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili olan 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mek
tublarını havi zarflar ihale saatından en geç bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna verilmiş bulunacaktır. 

(1646) 2-2764 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankarada Etlik bağlarında Bursa aaylavı Baha evinde kiracı 

Seyid yanında oğlu Şevki'ye: 
Karınız Ankaranın Dofanbey mahallesinde İbadullah sokağın

da Hayrinin 29 sayılı evinde İdris kızı Emine tarafından aleyhinize 
açılan boş.anma davasının muhalremesi 14.7.1937 çarşamba &lınü saat 
14 de tayin edilmiştir. Bugün tayin edilen saatte mahkemede buır 
bulunmanız veya tarafınızdan bir vekil ıöndermeniz aksi takdir
de davet makamına kaim olmak üzere ilanen teblit olunur. 2-3093 

bir saat eveline kadar Ankara levuım Amirliği satın alma komi•· 
yonuna vermeleri. (1871) 2-3075 

İLAN 
1 - Ankara garniaonu birlikleri için 2640 ton Livc marin kö.. 

mürünün 20.7.937 sah ıünü ıaat 15 de kapalı zarfla ekailtmeıi yapı
lacaktır. 

2 - Kömürün tutarı S0.688 lira olup muvakkat tcminaU 3784 
lira 40 kuruttur. Şartnamesi 254 kurut mukabilinde konıisyondan 
verilir • 

3 - 1ıteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinddti veaika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını v:uılı gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar Ankara leva•Un imirlitl aatrn alma 
komisyonuna vermeleri .(1872) 2-3076 

Karadeniz Pilajı 
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Könıür yakan vesait Enter
nasyonal sergisi hükümet 
komiserliğinden: 

Ankara Enternasyonal kömür sergisine iştirak: edip jiirıi heye
ti umumiyesince mükafatlandrrılmalan tekarrür eden ve isimleri 
tescil edilerek İktısad vekaletine arrolunan firmalardan, 

1. Büyük Mükafat alanlar 
Firmamn adx 

ı. Dominit A. G. 
2. Flottmann A. G. 

3. Internat!onal Combustion 
Ltd. 

4. Demag A. G, 

5. Bleichert Transportanla2en 
'G. m. b. H. 

6. J un ger und Ruh 
7. Sentinel 
8. Türk kömür işleri 
9. Eti Bank 

10. M. T. A. Enstitüsü 
11. İş bankası 

Neden dolayı aldığx 
Ocak lambaları 
Seyyar kompressör, hava çekiç
leri, tazyik edilmiş hava vanti
latörü. 
Skip, seraper, süzgeç, 

Kompressör, lağım çekiçleri ve 
burgu teferruatı. 
Havai hat ve na.kil şeridi. 

Yemek ocakları. 
Kamyon 
Sömikok, tali maddeler. 
Stand 
Stand 
Stand 

2. Birinci mükafat ve şeref 
diploması alanlar 

Firmanın adx 
1. Degea 
2. Draegerwerk 

3. Frieman und Volf 
4. Rheiner Maschiennefabrik 

(Windhoff) 
5. Martin Eiche!grün 
6. Soma Linyit madeni 
7. Heinrıich Korfmann 

8. Cari Gottill 
9. Kreft 

10. Junker und Ruh 
11. Wilhclmshütte 
12. Cie National des Radiateurs 
13. Strebelwerk 

14. Pied selle (Franco - Turque) 
15. Mecit Somer 
16. Kirkor Jamgoçyan 
17. Schmidt'sche Heissdampf 
18. Humboldt Deutzmotoren 
19. Telgas 
20. Havagazı, Elektrik ve Te

şcbbüsatr smaiye T. A. Ş. 
21. Ma car asfalt şirketi 
22. Macar asfalt şirketi 

Neden dolayı aldığı 
Tahlisiye aletleri 
Ocak tahlisiye cihazları ve pul
motör 
Ocak emniyet lambaları 
Ocak lomokotifi 

Seyyar makas tertibatı 
Linyit 
Lağım çekici, ocak dahili van
tila tör 
Soba (Goma marka) 
Alles brenner sohasc 
Soba 
Bornum sobası 
İdeal kalorifer 
Maden kömürü ve linyit yakan 
ka:orıfer. 

Yemek ocakları 
Yemek ocakları 
Yemek ocakları ve banyıo sobası 

Schmidt sistemi draft cihazı 
Gazojen motörü 
Elektrik, havagazı vs. 
Kok, havagazı ve tali maddeler 

Kanalizasyon boruları 
İçme su boruları. 

3. A /tın madalya alanlar 
Firm~nm adx 

ı. Kirkor Jamgoçyan 
2. Minas Şirakyım 

3. Kirkor Jamgoçyan 
4. Foncleries Bruxellciş~s 
5. Stc. Romoise de Fonderies • 
6. Tiirk Ticaret 
7. Zümre zade 
8. Zümre zade 
9. Nestor Martin 

10. Ferra 
11. Usinage et Manufention 

Franco - Turque 
12. Vojvodyanska 

1 
13. Çeskomoravska Kolben -

Dan ek 
14. Fairbanks Morse 
15. Ste A. E. Thermis 
16. International Combustion 

Ltd. 
17. Tuyauteries Helleniques 
18. Cie National des Radiateurs 
19. Tuyauteries Helleniques 
20. Strebelwerk 

21. Strebelwerk 
22. Krefft A. G. 
23. Demirci Mehmet ve Yusuf 
24. Vebolid A. G. 
25. M. A. N. 
26. International Combustion 

Ltd. 

Neden dolayı aldığı 
Soba · (Linyit) 
Ekonomik ve şık markalı 
sobalat 
Kuleli ve Koç markalı sobalar 
Kontinental markalı soba 
Soba (İzoterm) 

. Sönmez, markalı soba 
Halk sobası 
Soba (Zonguldak) 
Soba (Le parfait) 
Soba 
Soba (Argos) 

Soba (Mars) 

Kalorifer kazanı 

Otomatik kalorifer 
Radyatör 
Kalorifer kazanı 

Radyatör 
İdeal Culina mutfak sobatan 
Radyatörler 
Kok kalo iferi 

Çelik dökme radyatörler 
Yemek ocakları 
Yemek ocağı 
Su yumuşatma cihazı 
Türbin nümunesi 
Ivor püskürtme cihazı 

4. Gümüş madalya alanlar 
Firmanın adı 

1. İbrahim Işıksalan 
2. Minas Şirakyan 
olduğu ilan edilir. 

Neden dolayı aldığı 

Soba 
Yemek ocakları ve banyo sobası 

2-3085 

Askeri fabrikalar umurn dürliiğü Satıoalma 

Koinisyonu tlanlan .__________________ __ ______________ ..... 
15 TON LÜLECİ KİLİ 

Tahmin edilen bedeli 525 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 19. 7.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
leedi1ecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan 39 lira 38 kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3 ma<idelerindeki vesaikle mezkftr gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1862) Z-3078 

47 T O N MEŞE KÖMÜRÜ ı 

Talunin edilen bedeli 2585 lira olan yukarıda mikdarr ve cine! 

Devlet Deıniryollan ve Liınanlan Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu llanları 1 

tLAN 
~uhammen bedeli (18360) lira olan 100 ton telgraf ve iki ton b::ığ 

telı 15.7 .1937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle An
karada Nafıa vekaleti binası içinde toplanacak olan 9 uncu artır~!a ve 
eksiltme komisyonunca satm ahnacakt:r. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 1377) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Ankarada idare bi
nası içindeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1738) 

2-2953 
tLAN 

Muhammen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen be
deli ( 165000) lira olan iki adet normal hat kar kürer makinesi 
26-8-1937 perşembe günü 'Saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i.şe girmek istiyenlerin dar hat için 1500 ve normal hat için de 
(9500) lıralık muvakk:ıt teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 
resmi gazetenin 7-5-1936 Gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar et 
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğin vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay 
darpaşada tesellüm ve sekv şefliğinden dağıtılmaktadır. (1707) 

2-1952 

Zonguldak valiliğinden: 
Zonguldak Devrek yolunun 6 + 516 - 47 + 025 kilometreleri 

arasında ~apılacak yirmi iki bin altı yüz yetmiş üç lira doksan altı 
kuruş keşıf bedelli şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 19-temmuz-937 pazartesi günü saat on beste ZonguL 
d::ı•k vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. Eksiltme ·şartnamesi 
ve buna müteferri diğer evrak yüz on dört kuruş mukabilinde Zon
guldak nafia müdürlüğünden al nacaktır. 

Muvakkat teminat bin yedi yüz lira el1i beş kuruştur. Eksiltme
ye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasınd'3 çıkan 
talimatnameye tevfikan nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik eh
liyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yxlında alınmış vesika ve mu
vakkat teminatları ile b;rlikte teklif mektublarmın yukarıda yazılı 
günde ihale saatinden bir s:ıat evveline kadar vilayet daimi encüme
ni reisliğine vermeleri ilan olunur. (1874) 2-3084 

SAİDELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
Müddei kadınhanlı Memiş oğlu Rahmi ve mahdumu Hüseyin Rah

mi vek:neri Konyada Avukat Hilmi Aksoyun müddeaaleyh İstan
bulda Bahçekapuda 16 _ 18 numarada sovyet sosyalist cumhuriyet
leri ittihadı rezinotüröst şark karip mümessilliği ve İstanbulda Bey
oğlunda İstiklal caddesi 2 • 443 de sosyalist sovyet cumhurL 
yetleri ittihadı Türkive ticaret mümec:;silliği ve Kadınhanında 
tücc-ardan Hasan oğlu Eyub çiftçi aleyhlerine saideli asliye hukuk 
mahkemesine açt -ğı ipotek muamelesinin ibtali ve icrai takibat ve 
satışın durdurulm~sı ve borçtan kurtulma davas·na aid müdd~aaleyh
lerden lstanbuıda Bahc;:ekapıda 16 _ 18 numrada sovyet sos}'3list cum
huriyetleri ittihadı rezinotüröst şark karip mümessilliği namına ya -
zılan d-avetiye ve tebli~ ilmühaberine takriben beş sene evvel lağve
dildiği ve halen Türkiyede mezkur mümessilliği temsil eden bir mii
messil ve müessese bulunmadığı yardan araştırmadan an1aşıldr~ı 
derkcnarıla biJa tebli~ cevrilmiş olduğundan mıhkeme günü 8-7-937 
per~embe günü saat 9 da Konya vilayetine tabi Kadınhant na~ı dL 
ğ'eri saideli lrazası a,sliye hukuk mahkemesine ya bizzat veya hır ve-· 
kili kanuni göndermeleri lüzumu hukuk usu1i mahkemeleri k;:ınunu 
ahkamı mucibince ilan olunur. 2-3088 

ACELE 
Ucuz Satılık Eşya 

ve Kiralık Daire 
Karaoğlan Ali Nazmi apart

manx 11 numaraya müracaat. 
2-3090 

Yenişehir Adakale caddesi 
No. 18 de 3 oda, bir hol ve kon
forlu telefon: 2655 2-3091 

SATILIK 

Eski model Şevrole 
Lastikleri yeni yedek aksa

mile satılıktır. Yenişehirde Şık 
taksi Rahmi Fışkm'a müracaat. 

2-2935 

Ankara birinci mıntaka 
kadastro müdürlüğünden: 

Etlikte kadastrosu yapılmakta olan muhtelif mevki1C1'indeki 92 
parça gayri menkullerin fenni ve hukuki tesbit şekillerinin 15.7.937 
tarihinde tetkikine başlanacağı belediye ilan tahtasına ve Etlikte 
kadastro dairesine talik ettirilen 106 No: lu Lan da müfredatı gös
terilmiştir. 

Tetkik işine 20.7.937 tarihinde nihayet verilece~inden burada 
mülkü ve alakasx olanların komisyona müracaatları ilan olunur, 

(1805) 2-3083 

____ A_ n_k_a_ra_Belediye Reisliği İlanları ) 

lLAN 
.. ll.'.Iahrukat depolarının belediyece gösterilecek mmtakatara nak.. 

lı ıçın 1 kauunusani 1938 tarihine kadar verilen mühlet 1 haziran 
1938 tarihine kadar temdid edilmiştm-. (1813) 2-2993 

İLAN 
Ulus meydanı ile Samanparazı arasındaki yolun her iki tarafına 

umumi lağım mecrası yapdmağa başlandığından bu yol üzerinde 
bulunan bina sahihlerinin şimdiden hususi mecralarını umumi 
~ecraya bağ amaları, aksi takdirde asfalt yapıldıktan sonra hiç 
bı~ suretle asfaltın açxlmasına ve umumi' mecralara bağlanmasına 
musaade edilmiyeceği ehemiyetli olarak ilan olunur. (1722 

2-2864 

iLAN 
1 temmuz 1937 den okulların açılş tarihine kadar otobüs ta-

lebe pasoları hükümden kaldırılmıştır. (1833) 2-3009 

İLAN 
Otobüslere alınacak 646 adet muhtelif ebadda cam hakkındaki 

açık eksiltme geri bırakılmıştır. (1864) 2-3079 

İLAN 
Lokanta, ahçı. piyazcx dükkanlarile kahvelerde sııtılmakta otan 

mem~a s~larından lstan!:ıuldan ve diğer yerlerden gelen suların bc
h.er ş.ışeş.ı buzlu olarak (3) buçuk, buzsuz 3, şehir memba sularının 
ş~şesı buzlu olarak iki buçuk, buzsuz iki kuruşa satıla.caktır. Bu 
fıatlardan fazla satanlar tecziye edilecektir. (1827) 2-3007 

Nafıa Vekaletinden: 
17 ağustos 1937 sah günü saat 15 de Ankarada nafia vekaleti 

malzeme eksiltme komisyonunda 21.000 lira muhammen bedelli 100 
beygir kuvvetinde 1 turbe elektrik grubunun kapalı zarf usuli ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

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

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını vekaletten talimatnamesine gö

re alınmış olan malzeme müteahhid ' iği vesikasiyle birlikte 17 ağus~ 
tos 937 sı\lı günü saat 14 de kadar vekalet malzeme müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (1837) 2-3081 

l{ırşehir nafia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kırşehirde yapdacak yirmi bir bin 

lira bedeli keşifli beş dershaneli ilk okul binasının 13.010 liralık 
kısmının inşası işidir. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukalevename • 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi ~.artname. 
E - Keşif metraj ve t~hlili fiat cetvelleri. 
F - Proje. 
3 - Eksiltme 25.6.937 gününden 15.7.937 gününe kadar olup 

Kırşehir ili daimi encümeninde saat on beşte toplanacak komis
yon tarafından yapılacakt_r. 

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

parasız olarak alabilir . 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 975 lira 75 kuruş 

muvakkat t.eminat vermesi ve yazılı vesikaları göstermesi lazımdır. 
A - Tıcaret odasında kayıdlı olduğuna dair vesika. 
B - Bu gibi işleri yaptığına dair ehliyet vesilrrsı. 
7 - Tek if mektubları eksiltme tarihi 15.7.937 günü saat on dör

de kadar eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde veril~ 
mesi lazımdır . 

Bundan sonraki teklifler hiç bir surette kabul edilmiyecektir. 
(1876) 2--3086 

• K E L V 1 N ·A T -o-· R _. •-

En hoş mf:yva tuıruaur. lnki· 
bazı defeder. Miıie. bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızhk· 
lan ön1er. Hazmı kolavlaştırır. 

İngiliz Kanztık eczanesi 

ZEISS 
Gözlük, dürbün, çer~eve. An

kara acentası: Rıza Gözlükçü • 
Bankalar caddesi telefon: 3025 

1 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir M uavini N a· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri MüdU.rU 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

AYtf 1 deıece soguhLJı i{lıe, 

.,2 DEFA DAllA AI İŞLER 

50tUKLUK 
DERECESi 

VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ 
TELEFON : 3450 

YEN f Si NEMA LA I~ HA 1. K 
BUGON BU GECE 

HER YERDE ŞEN 
Nefis müziklerle süslü bClftan bafc 

~ecık, nefe cıe eglence tufanı 

Ba§ Rollerde : 

BUGÜN BU GECE 

ORMANLAR HAKİMİ 
Seyircilerini derin bir merak' ve a laka 

ile sürükleyen büyük sergüzeşt filıq' 
Halk Matinesi ız.ıs de : 

HARRY RoY - PRENSES PEARL David Golder 
ŞEHiR BAHÇESlN!>E 

BU GE CE SAAT 21.30 DA 

Y8:zılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdür,üğü satın alına ko
rnısyonunca 21.7.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile L 
~ale ~dilecektir. Şartn~c parasız olarak komisyondan verilir. Ta- ' 
lıb1erın muvakkat temınat olan 193 lira 88 kuru~ ve 2490 numaralı 
k~unun 2 .~e 3. maddelerindeki vesaikle m ezkQ.r gün ve saatte ko-
mısyona muracaatları (1839) 2-3077 •--------------------------.•( 

T A R A S B U L B A 


