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Dört Devlet arasında Şark 
paktı imza edilmek üzeredir 

İran - Irak arasındaki sınır 
anlaşmazlığı halledildi 

Tahran, 5 (A.A.) - Pars Ajansı bildiriyor: lran - Irak hududu
nun tahdidine ve Şattülarab ihtilafının halline dair olan muahede dün 
saat 14 de imza edilmiş ve İran ve Irak Hariciye Nazırları bu hususta 
aşağıdaki tebliği neşretmişlerdir: 

Resmi tebliğ 
"İran ile Irak arasında, iki 

memleket müşterek hududlan ve 
Şattülarab meselesi hakkmda u -
zun zamandanberi cereyan ebnek

Bir köyde çalı şan çrftçilerimiz 

- te olan müzakereler muvaffakı
"' • yetle televvüç ederek bir muahe-

Buğday rekoltemiz 
bu sene çok iyi 

Göçmenlere ve muhtaç 
çiftçiye 3. 7 50.000 liralık 

kredi açılıyor 

Şahinşah S . M. Rıza Pehlevi 

Başbetke 

Şark paktı 
Falih Rıfkı ATAY 

ıran, Afgan, Irak ve Türkiye 
~rasınd~ bir saldırmazlrk paktının 
ınıza edılmek üzere olduğu hak
kmda .. 1:~hran' dan gelen telgraf
lar, butun barışseverler için 1937 
yılının en mesud hadisesini haber 
v~rm~ktedir. Aralarında hakiki 
h~~ hır menfaat tezadı olmıyan bu 
dort devlet, böyle bir paktın im
z~la~mas_ını geciktiren bütün ihti
l~flı ışlerıni , uzla~ma yolu ile, tas
f ıye ettiler: İran' da Şahinşah ve 
Türkiye'de Atatürk iktidarı iki 
~?~.~u milleti asırlardanberi ' bir 
tur] b. ·b· · u ırı ırıne yaklaştırmayan 
anlaşmazlıkları pek kısa bir za
manda halletmek imkanlarını buJ
mh udştudr. ~fgan ile İran arasındaki 

u u munakaşa d T·· k' . 
h k . ~. . sı a ur ıyenın 

a emlıgı ıle haUed'l . t ' 1 k ve J ı mış ır. ra 
ti ra!h sınır ihtilaflarının da sürb. e nbı ayet bulmaması için hiç 
ır se eh yoktu. 

Ş_ark paktı, karşılıklı barış ve 
emnıyet teahh"' d" · d . u u nızamını Ak-
k e~ız kıyıl.arından Asya içlerine 
I a a~ g.e?ı~letmektedir. Bu mil. 
etlen bırıbırlerine taarruz etme-

mek ve kend' · 1 . ı emnıyet erme zarar 
~~recek her türlü hareketten çe
w ınmek hususunda inancalaşma· 
ga sevkeden iki yüksek maksad 
vardır· bir· d" d k . · . 1• ort evlet, memle-
etlerını bayındırnıak h Jk v 

larına refah ver--ek ' a ydılgın-. ... ve yur arı-

nı ye~ı zamanların ileri bir mües-
sese~ı h.aline koymak kaygısından 
~~yr! bır dava peşi·nde değildirler. 
.u~~~ ve emniyet isterler. lkinci

sı, ort devlet, milli hürriyetlerin 
basunluğu .. ve ~il.letler arasında 
.~rış ve guvenhğm devamı ülkü
ıune gerçekten bağlıdırlar. 

l Şark paktının hükmü geçecek 
0 an

1 
ı;nemleketlerin bir de harbta·n 

eve kı .. b 1 . d'I munase et erı tasavvur e-

n~ e~fek olursa, Tahran merasimi
ın ı ade u·~· d .. k 1 nas k 

1 
e ıgı erın ın ı ahın ma-

a"'": ~fayca anlaşılabilir. Ayrı 
J • nu uz höl l · 1 yurdl ge erıne parça anan 

arrnda, her tü I" h kt 
nıahnım r u a an 
milletler Yh~~u~~ğa cehrolunan bu 
j ind ' . 1~ ıkı nesillik zaman 
ç e tarıhın e h" .. k f . l 
nı gördül ö~· uyu acıa arı· 
kurtulab'ler. ~u~ ve esirlikten 

ı melerı · ~ · l l A • ıçı·n mugcıze er 
azımgeldı. o l . 
kalarını ta· .0 ar ıç ve dış politi-
nasihatleri:~ıı~. ederken, ~azinin 
yakın fa • l ınle.ınektedırler ve 

cıa arın de l . l 
diğer milletle .. rs erı, on ara, 
cek b. 1 re ornek teşkil ede

ır 0 gunluk hali vermiştir. 
Garb milletlerinin çoğu kendi 

aral11.rında heniiı... h' b'' h ' -... ıç ır esas 

de ile bir protokolun imzasiyle 
neticelenmiştir. 

Uzun senelerden beri iki memleket 
arasında nıevcud ihtilaflar kati surette 
haJledilnıiştir. İran Şahinşahi ile Irak 
Kıralınm idareleri altında, iki memeleket 
münasebetlerindeki samimiliğin remzi 
olan tam anlayış ve samimi ve itimad 
wrici bir dostluk havası yaratılmıştır. 
Bu bava maddi ve manevi sayısız bağ· 
larla biribirine bağlı bulunan iki millet 
arasında esasen mevcud olan kardeşlik 
rabıtalarını takviyeye hidim olacaktır. 

imza: Samiy 
Naclyiiluil 

Iran ve Irak dıı bakanları 
arasındaki nutuklar 

Tahran, 5 (A.A.) - Dün akşam Irak 
nazın B. Naciyülasil şerefine verilen zi. 
yafette, İran hariciye nazın B. Samiy 
aşağıdaki nutku söylemiştir : 

"- Size "hoş geldiniz" demekten 
mütevellit sevincim, Tahran'ı ziyareti
niz İran • Irak münasebetlerine mazide 
olduğundan daha geniş bir mikyasta 
esas olacak olan candan dostluğu samimi 
bir surette temhire matuf olduğundan 
dolayı, bilhassa büyüktür. Kardeş mil
letlerin müşterek menfaatlerinin hima
yesi ve batı asyasmda barışın muhafaza
sı için lazım olan iki memleket teşriki 
mesaisinin daha sıla ve samimi hale gel-

( Sonu 6. mcı sayfada) 

lstanbul'da 
Ti/ o va kal arı 

Son 48 saatte 30 vaka 
daha görüldü, yeni 

tedbirler alındı 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Son 48 

saat içinde şehrimizde 30 yeni tifo va.. 
kasr daha görüldü. Şimdiye kadar aşı· 
lananlar 85.000 kişiyi buldu. Bugünden 
itibaren yedi hastanede daha aşı ista&
yonlan açıldı. Tifo aşısını tetkik eden 
yüksek komisyon bugün sıhiye müdür. 
lüğünde sıhiye müsteşarı Hüsameddinin 
reisliğinde tekrar toplandı. İki saatten 
fazla süren bu toplantıda hastalığ ın si.. 
rayeti tehlikesini tahdid için yeni bir 
takım kararlar alındı. Heyet bir kaç 
güne kadar Ankaraya dönecektir. 

meselelerini hallebnemişken, şark 
paktını İmza edecek olanlar, asır
lardanberi süregelen çetin ihtilif
lanm Milletler Cemiyeti'nin barıf 
ve uzlafma prensiplerine sadık 
kalarak halletmek çarelerini bul
dular. Birihirlerine düşman kal
mak mukadder zannolunan kom
şular için, o sınırdaşlık en yakın 
kardeşlik münasebeti manzarası 
bağladı. 

Şark paktı, yıl1ardanberi de
vam eden hu inkişafın tabii bir 
neticesi idi. Hepimize kutlu ol
sun. 

Irak Krralr S. M. Gaziülevvel 

:4.la.kab makamlara gelen habe rlere göre bu sene buğday mahsu
lü, birkaç yer müs.tesna olınak Ü2ere , geçen yıldan iyidir ve rekolte da
ha yüksek olacaktır. 

Uçucu gençlik yetiştiriyoruz 

Inönü hava kampı 
dün törenle açıldı 

Eskişehir, 5 (A.A.) - Bir haftadanberi son hazırlıkları görül
mekte olan Türkkuş.u'nun lnönii yüksek yelken uçuı kampı bugün 
parlak bir törenle ikinci çalışma devresine girmiştir. Davetliler, sa
at 10 da tayyare, otomobil, otobüs ve trenlerle kampa gelmiş bulunu
yorlardı. 

Eskişehir hava okuluna men- •••••••••••••••••••••••••••••• 
suh 8 askeri tayyare başlarında • • 
ilk kadın uçnıanunız Sabiha Gök- : Kahraman : 
çen olduğu h~Jde hiribirini taki- • • 
ben tören yenne gelmişlerdir. De- !. tayyarecİmİz :.· 
gv erli hava kuma-ndanlarımızdan • • albay Zeki Doğan'ın da bulundu- • 
ğu elliye yakın hava subayımız da ! 
da vetJiler arasında bulunuyorlar- : 
dı. : 

Türk Hava Kurwnunun. bu sene 
• 

İnönü kampını hakiki bir gençlik ve : 
• 

• • • • • • • • • 

Mahsul, yağışları bol ve düz. 
gün olan garb Anadolusu ile ti
mal ve orta Anadoluda iyidir. Ge 
çen sene kuraklıktan müteessir o
lan bu yerlerde düzgün yağışlar 
dolayısiyle köylünün yüzünü gü).. 

(Sonu 6. mcı sayfad:ı) 

havacılık yuvası haline getirmek için : 
hiç bir fedakarlıktan kaçınmamış ol- : 
duğu ilk bakışta göze çarpıyordu. : 

Uçuş meydanının arkasındaki sa- : 
haya her türlü istirahat vasıtalarını ih- : 
tiva eden sıcak iklimlere mahsus bü- • 

• • • • I ç mahsullerin 
. I Sürümünü 
~ Temin için 

yük çadırlar kurulmuştu. Biraz ötede 
de İnönü kampı için inşasına başlanıl
mış olan idare, dershane, atelye ve ya.. 
takhane binaları etrafında da işçiler 
çalışmakta idi. 

Bunlardan yatakhane binası bir bu
çuk ay sonra bitecek ve talebe çadır
lardan buraya geçecektir. 

Planörler l.tanbulJa yapılıyor 
Davetliler, alana doğru iki sıra Ü· 

zerine dizilmiş olan planörleri tetkik 

(Sonu 6. rncı sayfada ) 

B. Ali Çetinkaya 
Istanbulda 

İstanbul, S (Telefonla) - Bayın· 
dırhk Bakanı B. Ali Çetinkaya bu sa. 
hah lstanbula geldi. Şehrimizde beş gün 
kadar kaldıktan sonra İsveçe hareket 
edecektir. 

• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
Sabiha 

.. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lGökçeninl 
l duygusu l 
! Eskişehir, 5 ( A.A.) - Bugün : 
! lnönü yelkenli uçuş kampında ! 
: yapılan törene İştirak etmiş olan : 
: ilk kadın tayyareci Sabiha C öh- : 
! (Sonu 6. ıncr sayfada) : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Ekonomi Bakanlığının 
alacağı tedbirler 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Ekonomi 
bakanlığı dahili ticareti yeni bir şekilde 
canlandırmak için harekete girişmiştir . 
Ve yakında bu iş için ticaret odalarına 

ve belediyelere müracaat edecektir. B'llA
dan maksad, memleketin muhtelif mm
takalarındaki mahsullerin, iç piyasala
rla sürümünü temin etmektir. Bu hus~ 
ta vekalet belediyelerden diğer tcşkitat• 
tan tan yardım istemektedir. &imdilik 
ticaret odalarından ve belediye reislerin-
den vekaletin bu husust:ı beklediği şey
ler şunlardır: 
Di ğer muhtelif mahsullerimizin eri" 

me, işleme, satış mevsimi başlamış ve 
başlamak üzeredir. Birçok vilayetlerimis 
müteaddid emsalsiz istihsalleriyle ınüebıo 

(Sonu 6. mcı saj,fada) 



2 =======================ULUS 

Politika bahisleri: 

''Bölünmez banş ,, prensipinin 
Moskova - Ankara mihveri 

Harpsonr~ı'mn en eski mihveri, Moskova. Ankara mihveridir. 
Bunu yaratan, bir takım diplomatik kombi·nezonlar değil, iki büyük 
milletin fasılasız hamlelerle bqardıklan inkılablardır. Moskova, çar
lığı tasfiye ederken, Ankara, osmanh hanedanının hesabını görüyor
du. Moskova istiliııın emrinde çalışan beyaz ordulan temizlerken, An
kara, emperyalizme kartı meydan harblarını veriyordu. Ve bu heroik 
mücadele safhaları bittikten sonra, Moskova gibi Ankara da büyük in
ta eserine koyuluyordu. 

Moskova - Ankara mihveri, bpkı Londra • Paris mihveri gibi, Mil
letler Cemiyeti'nden geçmektedir. Bu demektir ki, gerek Moskova ge
rek~ milletJerarcuı hanı davasında, Cemiyet'in covenanttına 
ve ''banş'ın bölünmezliği,, fikrine bağlıdırlar. 

Bu bakımdan, Londra - Paris mihveri bab Avrupası, bantmı ne 
kadar emniyet altında bulunduruyorsa, Mo.kova - Ankara mihveri de 
Doğu Avnıpası hanıma bu nisbette hizmet etmektedir. Kaldı ki, An
kara'nm faa] diplomasisi, emniyet meselesini, Balkanlarda "Balkan 
birliği'', Önasya'da da Türkiye - lran - Irak - Afganistan paktiyle ay
rıca halletmeğe muvaffak olmuştur. Ve bu suret.le, Bab Avrupa'smın 
hanı zihniyeti ve barıf formülleri, kendilerine, Cenevre üzerinden ve 
''Küçük Antant" yoliyle - Basra körfezine ve hind sınırlarına kadar 
uzanma imkinlan bulmU§lardır. Doğu Avnıpasından hind denizlerine 
kadar yayılan bu barış örgüsünün şakuli mihverleri, şimdilik Londra -
Paris ve Moskova - Ankara'dan; ufki mihverleri de, Milletler Cemiye
ti - Küçük Antant - Balkan birliği - Doğu paktı'ndan ve daha şimali bir 
hat takib etmek üzere de Paris - Prag - Moskova'dan geçmektedir. 
~ mihverlerle alakadar, bütün anl&flllala.r, Milletler Cemiyeti'nin 
malfunatı dahilinde cereyan etmittir. Bundan dolayıdır ki, bunlar ara
sında, ihmali caiz olmıyan bir görüş benzet"liği vardır. 

Demek ki ''barışın bölünmezliği" fikrini tatbik sahasında ifade 
ve teyid edecek olan mmtakavi banş anla§lllalannı, Moskova - Anka
ra mihveri büyük bir ölçü üzerinden tahakkuk ettirmiş bulunuyor. 

Önümüzdeki yıllarda, Ankaradan cenuba doğru uzayacak olan bir 
yeni hat, Suriye üzerinden geçerek Kahire'ye varacaktır. Bu hat, hem 
Önasya durumunu barışa kavuşturac~k hem doğu Akdenizi barışını 
bir mikdar daha sağlama bağlıyacaktır. 

Bütün bunlar, ''Moskova - Ankara mihveri" nin, samimi barış ve 
ileri bir insanlık mevzuubahs olunca kendi haricinde hiç bir menfaatle 
taaruz etmemesi sayesi·ndedir. 

Dış Bakanımız Tevfik Rü9tü Aras ile iç Bakanımız ve Parti Genel 
Sekreterimiz Şükrü Kaya'mn gelecek haftalar içinde Moskova' da yapa
cakları konuşmalardan sonra, çok çetin imtihanlardan geçtiği halde 
bü1-{ülmemiş olan bu en eski doıtJuk mihveri, bir kat daha sağlamlaş
mış olacaktır. 

Sinob'ta yeni partililer 
ş~refine toplantı 

Sinop, 5 (A.A. ) - C. H. Partisine 
yeni üye olına işleri tamamlamruş olan 
partililer şerefine dün bir toplantı yapıl 
dı.Es.ki partililerden bir çoklarının da 
hazır bulunduğu bu törende vali ve il
yönkurul başkanı tarafından sıyasal par 
tiye girmenin önemleri ve partili arka
daşların üzerlerine aldı.klan ödevler 
hakkında bir söylev verildi. ve yeni 
partililer tebrik edildi. 

Kızılca Hamam' da 
Atatürk günü 

Kızılcahamam (Hususi) - 16 tem.. 
muz Kızdcahamam'ın Atatürk günüdür. 
Bu vesile ile Tayyare cemiyeti güreş 

vcaair spor müsabakaları tertib olunur, 
milli oyunlar oynanılır. 

Her sene bu mutlu gün dolayıaiyle 
etraftaki köylerden ve diğer yerlerden 
bef altı bin kiti gelir. Bu seneki kutla
ma töreni bilhassa parlak olacaktır. 

Kıymetli evrakın 

satış fiatlan 
Türk Hava Kurumu tarafından ha-

-u 
zırlanan kıymetli evrakın tayyare res. 
mi kanununda zikredilen kıymetten faz
la bedele satıldığı anlaşılmıştır. Finans 
bakanhğr, bundan sonra kıymetli evra· 
kı kanunun tayin ettiği bedelden fazla 
bedele satan bayiler hakknda derhal z:a.. 
brt varakası tutulmasını ve bu gibi ba
yilerin tecziye edilınek üzere Cumhu
riyet müddei umumiliklerine teslim e· 
dilmelerini teşkilatına bildinniştr. 

Gümrük ve İnhisarlarda 
yeni tayitiler 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 70 
lira maaşlı ekonomik işler direktörlü
ğüne gümrük işleri direktör muavini 
B. Celadet Barbarosoğlu, SS lira maaş
Jr gümrük işleri direktör muavinliğine 
gümrük işleri birinci kısrm amiri B. E· 
min Hemşehrim. birinci kısım amir. 
liğine 45 lira ile birind kısım mümey
yizi B. Şerif Mocan, birinci kısım mü
meyıyizliğine 35 lira ile ikinci kısmı tet
kik memuru B. Şakir Elgaç, ikinci kı. 
sım tetkik memurluğuna aynı kıSIID 

memuru B. Süreyya, ikinci kmıın me
murluğuna da birinci kısrm memurlar
dan B. Rifat tayin edilmişlerdir. 

BuThan BELGE 

Sinob'ta deniz 
eglenceleri 

Sinop, 5 (A.A) - Türk hava kurumu 
tarafından tertib edilen deniz eğlence
lerinde muhtelif tiplerde deniz vası

taları yarışlara girdi. Yüzme ve yağlı 
direk müsabakaları yap1ldı. Birinci ge
lenlere mükafatlar verildi. 

İyinin ve güzelin fazileti 
insanlar iyiye ve kötüye, ayni 

süratle değilse bile, nihayet alışı
yorlar. Bunun bin bir misalini ha
yatta her gün görüyoruz. Asfalt kal
dırımlar üzerinde yürüyenlerin ar
navud kaldırrmlarrnı derhal yadır
ğamaları; odun ocağı kar~ısrnda 

sutiarı donan veya mangal önünde 
ancak elleri ısınabilen insanların ka
lorileri hemen benimsemeleri; fa tal 
bıçakla yemeği itiyad edinenlerin 
bir daha ellerini lcullanmamaları; 

fa.kat asfalt kaldınmlı şehirlerde, 

lt.alorilerli odalarda, kristal ve gü
m~ talumlı sofralar başında ya.şa

mağa alışık olanların da zaruret sev
kiyle arnavud kaldırımım, mangalı 

ve parmaklarını yabancı his etme
dikleri bu intibak hassasının birer 
örneğidir. 

Fakat intibak kabiliyeti ıyıye 

doğru mu, kötüye doğru mu daha 
çabuk i11k4af eder? 

Mubakak ki iyiye doğru. Mese
la, Ankara stadyomunua çok güzel 
dekoru içinde seyre alı§tığımız fut
bol maçlarından sonra, evelki gün 
Ankara gücü stadında gördüğümüz 
müsabab, hepimiz üzerinde, medeni 
adam üzerinde arnavud kaldırımı
nın, odun ıocağrnm ve el ile yemek 
yenilen sofranrn yaptığı elim tesiri 
yaptı. Kendi sahalarında egsersizle
rini yapatı Ankara güçlüler rahat 
rahat oynadılar. Tozlu, tümsekli, eğ
ri büğrü toprak meydan Gençler bir
liği oyuncularınrn artık unutmuş ol
dukları bir meydandı: Tökezledi. 
ler, düştüler, şaşırdılar. Seyirciler 
Jaubalileştiler, bağırdılar, hakeme 
hükmetmek istediler, yağmur çise
leyince tribünleri mahşer haline ge
tirdiler. 

Defterdarlar 
Arasında 
Tayinler 

Bilecik defterdarı BB. Recai Ma

latya defterdarlığına Bursa muhasebe 

direktörü B. Şaban İnan Muş defter

darlığına, Muş ddterdan Abbas Hilmi 

Özmen Ordu defterdarlığına,. Gazian.. 

teb defterdarı Namık Pekergin Kars 

defterdarlığına, Bursa malmüdürü Veh· 

bi Akkaıya Hakari defterdarlığına, Ma

nisa tahsilat şefi Sü1eyman Siird defter_ 

darlığına, Bergama malmüdürü Haşim 

Fikri Van defterdarlığına tayin edil

mişler, Kastamonu defterdarı Ziver 

Benli bir derece terfi etirlimişlerdir. 

İzmir' de güzel bir 
gardenparti 

İzmir, 5 (A.A.) - Şehrimiz verem 
mücadele cemiyeti tarafından şehir ga
zinosunda yıllık bir gardenparti veril
miştir. Çok güzel ve eğlenceli olan gar
denparti, geç vakte kadar devam etmiş
tir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 
yardnnları 

Çocuk Esirgeme Genel merıkezi ta 
rafından 1-6-937 tarihinden 1-7-937 tari
hine kadar 4230 çocuğa yardım edil
miştir. 

Bunlardan 480 hasta çocuk ve anne 
genel merkezinpoli.kliniklerinde bakıl
mış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş baknn evinde de 500 ço
cuğun dişlerine bakılmış ve tedavi e. 
dilmiştir. 

2640 çocuk ve anne genel mcrıkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 118 çocu
ğa süt verilmiş ve bir ayda yekun ola· 
rak 1843 kilo süt bedava dağıtılmış 

tır. 

Genel merkezin bahçesindeki yüz
me havuzundan 455 çocuk istifade et
miştir. 

Yardım için genel merkeze baş vu.. 
ran 36 yoksul yavruya para yardımı ya
pılmış ve aıyrıca da bir fakir aileye 50 
kilo bulgur verilmiştir. (A.A.) 

Halbukı Ankara gücü sahası 

mevcud değilken böyle bir saha An
kara sporcuları için bir idealdi; bu
gün oyuncuya da, sporcuya da an
cak tiksinti veriyor. 

Bu müşahade, iyiye ve güzele in
itbakın bizde ne kadar kuvvetli ol
duğunu gösterir. Bunu kaydederek, 
memnun olalım. - N. B. 

Kauçuk .okağı 

Bir İstanbul gazetesinde gözümü
~e iliıti: fındıklıda Kaufuk admı ıa.
Jıyan bir sokak varmış. Niçin Kau
çuk sokağı? Bu sokakta kauçuk mu 
yetişiyor, yoksa kauçuk itleri yapan 
bir fabrika mı var? Böyle de olsa la... 
tanbul şehrinde, bir aokağa verilecek 
İ&İnı kauçuk mudur? 

Hafızasız adam 

Bu sütunlarda bahsetmİ! olduğu. 
muz hafızasız adamın hüviyeti mey
dana çıkını§, bet sene evel öldüriilüp 
gömülen adamın bir baıka.u ve hafı
za.uz adaınm da ölü olarak bulunup 
gömüldüjü aandan riyaziyeci olduju 
anlaıılmış tır. 

Bu hazin k~6 yapan riyaziyeci_ 
nin yinnibir yaşındaki oğludur. 

- Baba, beni tanıdın, değil mi? 
Zavallı hafızasız adam. oğluna u

zun UZ11D baktıktan sonra, dilinden 
bir türlü düşünnediği her zamanki 
cümleyi tekrarlaınıştır: 

- Anyorum, arıyoruın ••.• 
'.Aradığı bir riyaziye formülü mü, 

ycksa kaybettiği akh mıdır? 

Posta 150 yaşında 

Amerikada Boston şehrinde, 1781 
de poşt.acılık etmiı olan bir zatrn ha
br.a defteri bulunmuıtır. Bu deftere 
gört!J, Boston'la Nevyork arasmda pos. 
ta atlan kiralamakla geçinen bu a • 
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lzmir fuvan dolayısiyle 

Devlet demiryollarında 
geniş tenzilat yapılıyor 

Devlet demiryollan ve limanlan iıletme idaresi 20 ağustosta açı· 
lıp 20 eylfil.de kapanacak olan enternasyonal lzmir fuarına ve 9 eylfıl 
lzmir kurtuluş bayramına gidecek yolcularla panayıra gönderilecek 
eşya hakkında tatbik olunacak tenzilitJı tarifeyi tesbit etmiştir. Pana
yıra gideceklere bir kolaylık olmak üzere yapılan tenzilatı yeni ücret 
Jeri sırasiyle yazıyoruz: ' 

Ağustosun yirminci ve eylulün 
dokuzuncu günlerinde Alaşehir • 
Menemen arasındaki istasyonlar
da, ağustosun 18 inci ve eylfilii'n 
7 ve 8 inci günlerinde Afyon -
Menemen, Bandırma - Manisa kı· 
sımlarrndaki istasyonlardan, ağus
tosun 16 mcı ve eyllllün 5 inci 
günlerinde Eskişehir - Afyon, Kü
tahya - Balrkesir, Konya • Afyon 
kısımlarındaki istasyonlardan iz. 
mire te;ızilatlı bilet tarifesinin 
tatbikine başlanacaktır. 

Türlü istasyonlardan İzmir için alı
nacak gidiş - dönüŞ. bilet üaetelri şöyle 
tesbit olunmuştur: 

Alaşehir • Menemen ve aralarında.ki 
istas.yonlardan birincide 200, ikincide 
150, üçüncüde 100 kuruş, Kinli .Elvan· 
lar arasındaki İstasyonlardan birinci
de 300, ikincide 225, üçüncüde 150, İnay
- Uşak ve aralarındaki istasyonlardan 
birincide 450, ikincide 340, üçüncüde 
225, Kapaklı - Afyon ve arasındaki is
tasyonJardan, birincide 700, ikincide 
525, üçüncüde 340, Çobanlar _ Akşehir 
ve aralarındaki istasyonlardan birinci
de 900, ikincide 67 5, üçüncüde 450, Aza· 
rıköy - Sarayönü ve aralarındaki istas
yonlardan birincide 1100, ikincide 825, 
üçüncüde 550, Meydan - Konya ve a
ralarındaki istasyonlardan birincide 
1200, ikincide 900, üçüncüde 600, Ha.. 
mam - Eskişehir ve aralarındaki istas· 
yonlardan birincide 1050, ikincide 790, 
üçüncüde 525, Ağapmar • Polatlı ve a
raJarındaki istasyonlardan birincide 
1300, ikincide 975, üçüncüde 650, Ye~ 
nidoğan - Ankara ve aralarındaki istas
yonlardan birincide 1400, ikincide 1050, 
üçüncüde 700, Soma - Karaağaçlr ve a
ralarındaki istasyonlardan birincide 
200, ikincide 150, üçüncüde 100, Beyce 
~ Balıkesir ve aralarındaki istasyonlar· 

dam iki tehir arasında mektub da 
nakleder ve henüz pul icad edilme.. 
mit olduğundan mektubların ağırlığına 
göre Ücret alırmış. 

Demek ki postacılık Amerikan 
icadı ve tarihi de 150 seneliktir. 

iskambil kağıdı müzm 

Hakiki manasiyle "iskambil k&ğı
dı müzesi,, denilebilecek bir müesse~ 

se dünyada henüz mevcud değildi. 

Bu eksik de Almanyada tamamlan· 
mı§ ve Altenburgen Turinge ptosu, 

tam 5000 tane iskambil kağıdı kol. 
leksiyonuna malik bir müze halinde 

ziyaretçilere açılmı§hr. Bu müzede 

teşhir edilen kağıdların en es.kileri 1 

asırlıktır. 

Yabancı diller ve Biı~!h 

Yaşa yan dillerden bir kaçını bil

menin faydası münakap götürmez. 

llim adamlarmm ve hariciye memur

larının birden fazla yabancı dil ko

nupnakla temin edebilecekleri isti

fadeleri düıününüz ! . 
Alman başbakanı Prens Bimıarık, 

arkadaşlarına yabancı diller öğren
melerini tavsiye ederdi. Prensin bu dü
fÜncesİne yabancı olmıyan bir za.t, 
yedi dil bilen yeğenini dıt bakanlığa al
dırtmak maksadiyle pHnse müra
caat ebniı. Prem sormUf: 

- Yeğeninizin vasıflarını bana sa
yar mısınız? 

- Yeğenim yedi lisanı kolaylık

la konU§ur. 
- Öyle i~ yeğenınızı lsviçreye 

gönderiniz. Orada hemen Y«" bulur. 
Zira, ipttiğinıe göre, lsviçre otelleri, 
böyle çok dil bilen gençleri lokanta
da ranon olarak arayorlarımt 1 

dan birincide 300, ikincide 225, üçüncü· 
de 150, Yeniköy _ Bandırma ve arala
rındaki istasyonlardan birincide 500, i
kincide 375, üçüncüde 250, Çandır -
Değermisaz ve aralarındaki istasyon. 
Iardan birincide 700, ikincide525, üçün
cüde 350, Demirli - Kütahya ve arala
rındakiistasyonlardan birincide 850, i
kincide 640, üçüncüde 425 kuruş alına.. 
caktır. 

Bu biletlerJe 16, 18 ve 20 ağustos, 

937 tarihlerinde İzmire gidenler 20, 
21, 22, 23, 24 ağustos tarihlerinde, 5, 
7, 8, 9, eylfıl 1937 tarihlerinde lzmire 
gidenler de 9, 10, 11, 12, 13, 14 eylUl ta• 
rihlerinde İzmirden kalkan trenler<Jen 
biris.iyle geldikleri yere döneceklerdir. 

Aydın hattının Afyon _ Karakuyu, 
Eğirdir - Boceli istasyonalrından 18 a· 
ğustos ve Denizli • İzmir kısmındaki 
istasyonlardan 19 ağustos, ve 8 eyJUI 
günlerinde İzm.ire gideceklere gidiş • 
dönüş bilet ücretlerinden yüzde 75 ten 
zilat yapılacak ve beş yaşına kadar yol 
cu çocuklarından bilet alınmıyacaktxr. 
18 ağustosta İzmire gelmiş yolcular en 
geç 24 ağustos, 8 eylUl tarihinde gelen 
yolcular da en geç 14 eylulda İzmir
den dönmüş olacaklardır. 

Günlük halk ticaTet biletleri 
Bu biletler üzerinden yüzde elli 

tenzilat yapılacak birinci mevkide 1750, 
ikinoi mevkide 1250, üçüncü mevkide 
875 kuruş alınacaktır. İstiyen yolcu
lar biletlerini hareketlerinden çok ev
vel de alabiJecekJer ve ilk seyahat tari 
hi 15 günün ilk günü ad olunacaktır. 

Bu bileti alanlar 80 kiloya kadar eş
yalarını parasız taşıyabileceklerdir • 

Dış ülkelerden gelenler için bir ay

lık halk ticaret biletlerinden yüzde el. 

li tenzilat yapılacak ve bunlardan birin 

ci mevkide 30 lira, ikinci mevkide 20 

lira, üçüncü mevkide 15 lira bilet ücre

ti alınacaktır. Bu biletler Fevzipaşa, 

Topra.kkale, Adana ve Haydarpaşa is· 

tasyonlarından yalnız dış ülkelerden ge 

lenlere satılacaktır • 

Türkiyede 15 gün kalacak ecnebi 
memleketlerden gelen yolcular isterlet 

se 15 günlük halk ticaret biletlerinin 
yapılan tenzilatından da istifade e· 
debileceklerdir. 

Sergide eşya teşhir edecek yolcula

ra milli iktisad ve tasarruf cemiyetin.. 
den vesika almak şartiyle umumi tari... 
fe üzerinden yüzde 7 5 tenzilat yapıla

caktır. Sergide teş.hir edilecek eşyalar 

için de yüzde 70 tenzilat yapılacaktır. 

Bunun için de iktisad ve tasarruf ce

miyetinden vesika almak şart olacak· 
trr. 

Suadiyede bir motosiklet 
kazası oldu 

İstanbul, S (Telefonla) - Suadiye· 

de bir motosiklet kazası oldu. Üsküdar 
belediyesi fen memuru Ali, refikası 

Firdevs ve arkadaşı Salibin bindikleri 
motosiklet Suadiye yolunda devrildi. 
Her üçü yaralandılar. Firdevs hastane. 
de öldü. .......................................... ·-····· 

: i 
: HAVA : . . ····---·-...................................... . 
Hava kısmen bulutlu 

geçti 
Dün şehrimizde bava kısmen bulut.. 

lu ve mütehavvil rüzgarlı geçmiş, ıst 
31 derece olarak kaydedilmiştir. Mete
oroloji işleri genel direktörlüğünden 

verilen mali'imata göre dün hava Koca
eli mıntakasında kapalı, Traıkya ve Eğe 
mmtakalarında açık, diğer mıntakalar

da kısmen bulutlu geçmi!jtir. Dünkü 
yağrşlar en çok Rizede olmuş ve kare. 
metreye 2 kilogram su bırakmıştır. Dün 
en düşük ısı Ulukışla ve Erzurumda 11, 
En yüksek ısı da Diyarbekirde 37 dere
ce olarak kaydedilmiştir. 

I 
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Çimento 
fiatlari 

Bakanlık azami fiatlan 
tesbit etti 

1litısad V ekfiletinden tebliğ edilmit
tir: 

Endüstriyel mamiilatm maliyet ve 
&atış fiatJarmın kontrol ve tesbiti hak -
kındaki 3003 numaralı kanunun birinci 
tnaddeııinin verdiği salahiyete istinaden 
tnemleket mamulatı muhtelif cins çi
mento~ann toptan ve peşin satış fiatlan 
- v~rgiler dahil - a tide gösterildiği üzere 
tayın ve tesbit edilmiştir: 

Madde 1 - Fabrikada vesaiti nakli
ye içinde teslim bir ton çimentonun sa
tış fiatı: 

a. - Suni Portland çimentosunun 
17.5 lira 

b. - Suni çabuk sertleşen Portland 
Çimentosunun • süper siman - 20.5 lira
dır. 

Madde 2 - Bir ton asgari toptan sa
tış addedilir. 

Madde 3 - Bu fiatlar 20 temmuz 
1937 tarihinden itibaren caridir. 

. Madde 4 - Ticaret maksadiyle ken
dı hesablarına fabrikalardan çimento sa-
tın al ·· . an tuccarlar sattıkları çimentoya 
f~bnkada nakil vasıtalan içinde ton satış 
fıatına - magaza, depo masraiı ve kar o
larak azami 50 kuruş - ve ayrıca teslim 
n:'ahal~inden satış mahalline kadarki tev
sık edilecek nakil masraflannı ilave e
debilirler. (A.A.) 

SOVYETLER BlRLIGINDE 

Yeni bir planör yükseklik 
rekoru 

Moskova, 5 (A.A.) - Tas ajansı 
bild iriyor: 

Planerist Korotof, 1 temmuzda ya

nında bir yolcu olduğu halde 3600 met
re .. k kr yu se ıkte yaptığr bir uçuş esna.. 
sında planör b '' ··k b' . .' uyu ır bulut içerisine 
gırmış ve arka arakaya yağmur, dolu 

ve kar frrtınasına tutulmuştur. Biraz 

daha .yüksekte, şiddettli bir hava cere

yanı planörü parçalamış ve Korotof ile 
yolcu paraşütle canlarım kurtarmışlar
dır. 

2 temmuzda planörün yükseklik kay
deden aleti bulunmuş ve planörün 4600 
metre.ye kadar yüksekliği sabit olmuş
utr kı bu raka d .. 

k 
' m unya rekorunu pek 

ço geçmektedir. 

Bir İngiliz pilotu 16.440 
metre yükseğe çıktı 
Londra 5 (A A ) . • · · - Bntanya ordu-

su tayyare subaylarından Tegme· n M J 
Adam R • · "B . egasus motoriyle mücehhez bir 

~ıs ~ol lJR., tipinde tayyare ile dün
ya ırtıfa rekorunu kırmak t bb" .. 
d 

eşe usun-
e bulunmuştur • 

Britanya teğmeni bu teşebbüsünde 
l~,400 metreye yükselerek, İtalyan Ma
rıonun tesis etmiş olduğu rekoru 785 
metre farkla k . . ' 

rrmış ve yenı bır dünya 
rekoru kurmuştur. 

Paris sergisinde 
Türk bayrağı 

Paris enter-
nayonal sergisin _ 
de 28 hazirandan 
5 temmuza kadar 
toplanmakta olan 
dördüncü mimar. 
lar ve birinci yer
altı ~ehirciliği bey
nelmilel kongre • 
sine Be!ediyeler 

g C . bankasının çıkar • 
. emıl Topçubaşı dıgı- bel d" 1 . . . e ıye er 
tchırcılık d • · 
nan m.. e~gısı namına Pariste bulu-

uhend11 - mimar Ba Ce ·ı T b · . Y mı op-
çu aşı •§tırak etmi,.t" B ., ır. 

u vesile ile p · h . 
1 · "Jk d aıu eynelmılel sergi-
ıne ı cfa ol ak .. k 
nı. 

1
. ar tur bayrağı çekil-

ış ır. 

Amelia Erhart 
hala bulunamadı 
Gemiler ve tayyareler 
araştırmalara devam 

ediyorlar 
Honolulu, 5 (A.A.) - Panamerikan 

Airways'in radyo istasyonu dün Amelia 
Erhart'a hitaben bir mesaj neşretmiş
tir. Bir çeyrek saat sonra Hovland ada. 
sının cenubu garbisinde bir noktadan 
hafif işretler alınmıştır. 1taska vapuru 
hemen bu istikametıede hareket etmiştir. 
Bu işaretlerin tayyareci Erhartı arayan 
ve onun kullandığı dalga u.zunluklariy. 
le aramalar yapan istasyonlar tarafın
dan verilmiş olınası ihtimali vardır. 

Erhartrn tayyaresi karaya inmemiş 
ise tayyarecinin akömlatörü ile işleyen 
radyosunu kullanmasına imkan olmadı
ğr bu münasebetle hatırlatılmaktadır. 

Bununla beraber Panamerikan Airways 
aldığı işretlerin Erharttan geldiğine 
kanidir. Bazı kimselere göre tayyare
nin okyonosta bir mercan kayasının ü~ 
tüne inmesi imkanı da vardır. 

Ara§tırmalara memur edüen 
tayyare ve gemiler 

Nevyork, 5 (A.A.) - Santa Barba
ra "Kalifornia,, dan Nevyork deniz ma
nevralarına iştirak etmek üzere buraya 
gelen Leksington tayyaTe gemisi dün 
akşanı doğrudan doğruya cenub denizi
ne doğru giderek tayarelerinin Amelia 
Erhartr aramağa memur etntiştir. 

San Fransiskc, 5 (A.A.) - İki tor
pito muhribi Leksington tayyare gemi
siyle Amelia Erhartı aramak üzere Hov
land adası istikametine gitmişlerdir. 

Diğer iki muhrib de harekete ha
zır bulunmaları için emir almışlardır. 

T ayymecinin •ıhatte bulunduğu 
iimid edüiyor 

Nevyork, 5 (A.A.) - Assodated 
Pressin los Ancelesten aldığı bir ha
bere göre Honolulu telsiz postası bugün 
saat 14 de kadın tayyareci Erhartın tulü 
mevci üzerinde birbiri ardından üç u
zun çizgi kaydemiştir. Binaenaleyh 
tayyarecinin karada ve s1hatte bulun
duğu ümit ediliyor. Çünkü bayan Er
hartt sabahleyin telsizle verilen talima
tta eğer karada ise üç uzun siyah çizgi 
işareti vermesi bildirlmişti. 

İSPANY A'NIN KONTROLU 

Avam kamarasında 
konuşmalar 

İngiltere görüşünde 
ısrar ediyor 

Londra, 5 (A,A.) - Bugün Avam 
kamarasındaki görüşmelerin başlıca mev
zuunu İspanya işleri teşkil etmiştir. B. 
Eden birçok suallere cevab vermiştir. 
B. Eden Akdenizde kontrol mevcud 
olmamakla beraber diğer taraftarda bu· 
nun cari olduğunu anlatmış ve kontrol 
anlaşmasınm meriyette olduğunu da ila
ve etmiştir. 

lngiltere görü§ünde musir 
Londra, 5 (A.A.) - Royter ajansı -

nm kaydettiğine göre, ingiliz hükümet 
mehafili İtalya ile Almanyanın çekilme
sile deniz kontrolunda hastl olan gediği 
kapamak için en elverişli çarenin fran -
sız - İngiliz teklifi olduğu kanaatmda 
musirdir. lngilterenin bütün ispanyol li
manlarında müşahitler ikame ederek bu 
limanlara girecek bütün gemileri kont -
rol etmeleri teklifini mütalaa etmesi 
mümkündür. 

n--ıger taraftan İngiltere General Fran-
koya muharib hakkının tanınmasına da 
muvafakat edebilecektir. Şu şartla ki, 
bu mesele İspanyadaki ecnebi gönüllü -
lerin geri alı . nması meselesıyle aynı za-
manda halledilsin. 

İngiltere kendi ticari menfaatlarırun 
korunması hususunda General Franko 
il.e sı\:ı temaslarda bulunmuş ve Bilbao 
cıvanndaki de · .., 1 . d . .1• mır maaen erın e ıngı ız 
madenciler· · k .ının te rar vazifelerine baş • 

ULUS 

lngiliz faşistleri 
Londra halkmm alaylan 
arasında nümayış yaphlar 

Faşist lideri Mosleg taşa tutuldu 
. ~ondra, 5 (A.A.) - l·ngiliz faşistleri birliği dün öğleden sonra 

polısın himayesinde bir nümayiş tertib etmiştir. Bazen nümayişçilerin 
mikdarını aşan kalabalık bir halk kütlesi faşistlerle eğlenmiştir. · 

Aralarında birçok kadrnlar bu
lunan nümayişçiler 3000 kişiden 
ibaretti. Mukabil nümayişçilerin 
alayı ikiye bölmelerine güçlükle 
engel olmakta idiler. 

Bütün yol boyunca polis kuvvetleri 
tehdidleri bazen tehlikeli bir şekil alan 
mütecessisleri idare etmişlerdir. Duvar
larda şu ibareler okunuyordu: 

"Mosleyi tevkif ediniz .. gıeçemiye. 
ceklerdir . ., 

Toplantı yerine gelindiği zaman İn
giliz faşistlerinin şefi sir Osvald Mos
ley faşitler tarafından Roma usulü se_ 
lamlannuştır. O esanda halk enternas.
yonali söyliye.-e k yumruk kaldırmak 
suretiyle seHim vermekte idi. Sir Mos
ley hoparlörle mücehhez bir arabanın 
üstüne çıkar çıkmaz, halk eline ne ge
çerı~e faşist şefinin başına atmrştır. Sir 
Mosley arkasını teraftarlarına doğru 
dönerek ıslıklara ve gürültüye rağmen 
nutkunu söylemeğe başlamıştır. 

Polis ife karışıyor 
Bundan sonra Mosley tarafından 

sevkedilen alay trafalgar Square istika
metine hareket etmiştir. Alayın başında 
muzika ve bir po1is müfrezesi bulunmak 
ta idi. Polisler, faşistlerin yolu üzerin
de haki.ki bir duvar t~kil eden mukabil 
nümayişçileri dağrtmak için bir kaç ke. 
re hücum etmek mecburiyetinde kalmıŞ
lardır. 

Alay trafalgar Squarein önüne gel
diği zaman takriben yirmi beş bin ki
şiden müre kkeb bir halk kütlesinin söy. 
!ediği enternasyonal marşiyle karşılan.. 
mıştır. 

Mosley burada haykırmalara ve itti
razlara rağmen ikinci bir nutuk rl yle
miJtir. Alayın dağdmasr polisce alman 
tedbirler1 sayesinde sükOnetle cereyan 
etmiştir. Bu arahk tevkif edilen bir kaç 
kişi serbest bırakılmıştır. 

·---
Türk - Alman ticaret 
konuşmalan başladı 

Berlin, 5 (A.A.) - Türk ve alman 
delegeleriyle, geçen sene aktedilmiş o
lan ticaret ve maliye mukavelesinin 
tatbikine dair bugün konuşmalara baş• 
lanmıştır. Dış bakanhğrnda başlanılan 
bu konuşmaları Türkiye büyük elcisi 
Hamdi Arpağ ile hariciye müsteşarı 
Von Mackenzen açmışlard ır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Moskova - Moskova - Volga ka

nalında yolcu ve eşya nakliyatına bu ayın 
yedisinde- başlanacaktır. Bu vesile ile ka
nahn inşasrnda yüksek hizmetleri görül
müş olanlarrn taltifi kararlaşmrştır . 

X Moskova - Ağır endüstride mü
him mevkiler ışgal etmiş olan Jusof Ko
sior uzun bir hastalıktan sonra ölmüş.. 

tür. 

X Venedik - Hırsızlar meşhur "E
cel köprüsü'' nün içine girerek 2.000 ki
lo kurşun aşırmrşlardır. 

X Londra - Repulse kruvazörü 

Maltadan Hayfa'ya hareket etmiştir. Bu 

gidiş, Filistin tahkik: komisyonunun 

raporunun neşerdilınesi dolayısiyle çık
ması muhtemel kaı gaşalıklara karşı bir 
ihtiyat tedbiri telakki olunmaktadır. 

lamaları hususunda bir anlaşma yapmış.. 

tır. 

Karışmazlık komitesinin ne zaman 
toplanacağı henüz belli değildir. 

lngiliz faşistlerinin Tiderl 
Sir Osvald Mosley 

Amerika'da 
istiklal bayramı 
Kutlanırken 

162 kişi öldü, 90 kişiyi 
otomobil çiğnedi 

Nevyork, 5 (A.A.) - Dün Amerika 
istiklalinin yıldönümü tesit edilirken 
vukua gelen kazalar neticesinde 140 ki
şi ölmüştür. Otom<>bil kazaları en baş
ta gelmektedir. 90 kişiyi otomobil çiğ
nemiş ve 22 kişi de suda boğulmuştur. 

Kestane fişekleriyle sair fişeklerin 
kullanılmasmm yasak edilmesi kazala.. 
rı epiy azaltmı ştır. 

B. Van Zeeland 
lngiltere'de 

Suthempton, 5 (A.A.) - Van Zee
land buraya gelmiştir. Baş.bakan Ame
rikaya yaptığı seyahatinin neticesin
den ve Ruzvelt ile yaptığı konuşmadan 
memnun olduğunu beyan ederek de
miştir ki: 

"- Birçok malfrmat topladım ve en
ternasyonal meseleler hakkmda yeni 
şeyler öğrendim. Şimdi vazifeme de
vam ederek Londraya gideceğim. İn
giliz hükümet adamlariyle görüştük

ten sonra kati neticeler elde edebilece
ğimi ümid ediyorum.,, 

Londradaki temaslar 
Londra, 5 (A. A.) - B elçika Başba

kanı B. Van Zeeland buraya gelmiş ve 

bugün öğleden sonra Başvekil Çember

lain ve sonra da dış işler bakanı Eden 

ile uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Van Zeeland'ın yarın akşam Brük

sel'e hareket etmesi muhtemeldir. 

Van Zeeland bu akşam da B. Nevi) 
Çemberlain ile görüşecektir. 

Balrkesirde şiddetli bir 
zelzele his edildi 

Bal.kesir. 5 (A.A.) - Gece saat 
21 .10 da şiddetli bir zelzele hissedilmiş

tir. Sarsıntının tesiri ile uyanan halk 
büyük bir heyecan geçirmiştir. hasar 
yoktur. 

~AS 1-;-"i-c ·~··~~ İ 
----ıJ 

Bir inşa devresi 
içindeyiz 

CUMHURlYET'te Peyami Safa 
yazıyor: 

''Tam bir inşa devresi içindeyiz. 
Ben İn§&dan iki mana çıkarıyo

nmı. Biri, en fazla kullanılan mana
siyle, ameli ve maddi intachr: Yol. 
köprü, baraj, de·miryolu ve bina in
fa etmek; öteki, en geniı manasiyle 
ruhi ve manevi intadır; fazilet, ka
rakter, &elim zevk, aana.t. kültür 
ve kafa İnfa etmek. 

Ameli adama sorarsanız, temel. 
maddi inıadır: Yolsuz, köprüsüz. 
susuz, timendüfersiz yerde kafa çık
maz; nazari bir adama sorarsanız ka. 
fasız yerde bunların hiç biri yapıl
maz veya sağlam yapılmaz. 

ikisi de haklı, çünkü bunlar biri
bime bağlıdır. içinde yatadığmıız 
büyük İn§a heyecanı içinde, güzel 
hamlemizi yalmz taıa toprağa, de
mire bağlamak ve manevi yapımrıı 

bu temeller üstünde kendiliğindeıa 

yükseleceğini ummak sakat bir gö
rü§ olur. Keza, ameli hayatm m.alze
melerini hazırlamadan, mücerred 
bir kafa terbiyesine bel bağlamak
tan da hiç bir teY çıkmıyacağı gibi. 

Türk inkilabmm en büyük da
valarından biri de bu iki illfA araam

daki muvazeneyi bulmaya doğnl 
gibnesidir. lmarcılarla kültürcüle
rin bir hizada, bir imkan seYİyesİ 

üstünde ileri ablmalan ve darinm 
mÜ§terek olduğunu iyi kavramaLıın, 
tam bir in§anın tekemmül etmesi içia 
ilk ~arttır, ki biz, kültür doatlan ka
lemi ele aldığımız günden.beri hep 
bu muvazenenin tesiıi davaıı J>e!İn• 

yiz." 

TAHRAN GÖRÜŞMELERi 
VE ŞARK MISAKI. 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi. 
Tahran'da yapılan görÜ§melerin au.lh 
faaliyeti baktmmdan ehemiyetini teba
rüz ettirerek Tahran' da bdli bath prk 
milletlerinin sulh adına elbirliği ebneJe
rini temin edecek büyük ehemiyetli bu 
mink akdolunmak üzere olduğunu söy
lüyor ve diyor ki: 

Y ılfardanberi varılması ülkü\ü devlet 
adamlannm başlıca gayelerinden biri 
olan bu §ark misakı Türkiye ile lran, 
Irak ve Afganistan arasında akdedile
cektir, \'C bu büyük maksad tahakkuk 
etmek için artık ortada esaslı bir engel 
de kalmamıştır denilebilir. Alikadar 
devletlerin idı\resi başında bulunanlar is
tisnasız bir· huluı ve ciddiyetle bu bü
yük hadisenin tahakkukuna hizmet et
tiler. Onun şerefi şüphesiz hepsine aid
dir. Bu meyanda majeste lran Şehinp· 
hının derin görüş ve yüksek anlayıı b.
biliyetini bilhassa ve hürmetle tebarüz 
ettirmek vazifemizdir. 

... Zaafm ve teşettütün bu dünyada 
hiç bir kuvvet verdiği görülmemİftİr. 

lran ve Irakla miinasebetierimizde her 
tarafın hudud emniyetine atfettikleri 
ehemiyet mütekabil ve samimi dürüst 
vaziyetlerin ilk haysiyetli, kuvvetli ıre 
anuvaffakiyetli hareketini teşkil etti. 
Bununla alakadar milletler milli ve mil
letlea arası hayatlarının ileri kabiliyeti)e 
yüksek kudretini göstermiş oldular. Bu 
saye<iedir ki şimdi dört devlet arasmdlı 
daha büyük bir anlaşmaya geçilmiş bu
lunuyor. Bundan da dört şark devletiniı 
her biri ve hepsi milli ve milletleraruı 

hayatlarında haklı olarak büyük itibar n 
hürmet kazancı elde etmiş olacaklardır. 
Şimdi yekdiğerine dayanan §ark devlet
leri dahillerinde daha kuvvetli bir nefis 
itimadiyle, harice karşı ise sanki Hin
dukuş dağlarından Akdenize uzanan ge
niş bir alemin yegane büyük devletiymit 
gibi bir manzara ile yaşayacaklardır. 
Milletlerimizin yekdiğenerine hakiki bir 
sevgi ile bağhhkları öyledir ki arzetti• 
ğimiz birleşme manzarasının heybetli 
şekli artık bir hayal değil, bir hakikat
tir, ve bütün dünya bunu böy!e görme
ye ve muamelelerini de ona göre yap
maya mecburdur. 

Bu izahlar, cereyan halinde bulunan 
son Tahran görüşmelerinin büyük eh .. 

miyetini her göze ayan beyan göstennıe
ğe kafidir, sanırrz.,, 

ANKARA BiRASI Besleyici bir içkidir -
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< Yabancı basında okuduklarımız > f.__ ___ s_ıs_L_ı_v_o_GRA ___ FY~A ____ I 
Allahlar Susamışlardı 

lon Köşesil 
''Zira bu kıymetli müellif Brüksel 

kadar lstanbulu da benimseyebilir. Ve 
zira Henri Lebrechtin meskatiresi İs

tanbuldur. Yani bu müellif İstanbul do. 
ğumludur. Dünyada ekonomik 

birlik kurmak kabil mi? 

Nasuhi Baydar tarafından Anatole 
France'den çevrilmiş ''Thais'' Remzi Ki
tap evinin başlamış olduğu ve muvaffa
kıyetle devam ettirdiği "Dünya muhar
rirlerinden tercümeler serisi,, nin ilk cil· 
dini teşkil ediyordu. Ayni muharririn 
••Allahlar Susamışlardı'' isimli romanı, 
Hüseyin Cahit tercümesile, bu kolleksi
yonun dördüncü sayısını vücuda getir
miştir. 

- HABER'den -

Bu cümlede ikinci ziradan evel ko. 
nulmuş olan ''ve,, yerinde değildir; ye· 
rinde olması için ikinci cümlenin, hİ· 
rinci cümlenin izah ettiği aynı fikri j. 
zah etmesi lazımdı. Halbuki bu cümle 
birind cümleyi izah ediyor. 

Fransız ve ingiliz hükümetl~ri B. 
Van Zeland'a bütün dünyada en

ternasyonal ticaretin canlandırılması ve 
ekonomik münasebetlerin inkişafı hu
susunda bir tetkikte bulunması tekli
finde bulunmuştur. Bu hususta iktidar 
ve kabiliyeti herkesce teslim edilmi~ o
lan Belçika baş vekili bu teklifi kabul 
etmiş ve bu i~e girişmi~tir • 

Bay Ruzvelt'in bir dünya ekonomi 
konferansı toplamak fikrinde olduğu 
söylenmektedir. Bu şayiayı Vaşington 
dış bakanhğı tekzib etmiştir. ~rçek
ten, bu hususta toplanan bütün konfe
ransların akamete uğramasından sonra 
zemini iyice hazrrlarnadan böyle bir da- • 
vet yapmak doğru olamazdı. 

En esaslr mesele, burada enternas
yonal ticareti canlandırmanın mümkün 
olup olmadığını ve mümkün ise bu mak
sad için ne türlü hareket edileceğidir. 
Şurası acı bir hakiattir ki dünya har
brnın nihayet bulmasından 20 sene son
ra enternasyonal ticaret vaziyeti, 1914 
de olduğundan çok aşağı ve geridir. Mil
letler cemiyetinin buna dair neşrettiği 
istatistikler hem çok vazih, hem de ü
mid kırıcıdır. 

B ay Nevi) Çemberleyn bankacı
lar cemiyetinin bir toplantısında 

verdiği bir nutukta bugünkü silahlan
ma gayretinin endüstriyi çanlandırzp 

işsizliği azalttığını söylemi.ti. Fakat 
~urası unutulmamalıdır ki bu faaliyetin 
sona ereceği bir gün de gelecektir. 

Bugün, eskisinden daha kuvvetli o
larak ümid edebiliriz ki bu silahlanma 
gayreti bir harb ile neticelenmiyecek
tir. Belki de bunun neticesinde bütün 
miJJetJer arasmda harbı önliyecek bir 
anlaşmaya varılacaktır. 

Bir çok memleketler, silahlanmak i
çin harcanan masraflara artık zor da
yanmağa başladıkları için, böyle bir gü
nün çok uzakta bulunmadığım tahmin 
edebiliriz. 

Bay Çemberleyn. silahlanma faali
yetinin durması üzerine hasıl olacak iş
sizliği enternasyonal ticaretin inkişafı 
sayesinde telafi etmek mümkün olaca
ğı kanaatindedir. Ayni zamanda kendi
si, bankacılıkla kredinin endüstri ve 
ticaret gelişmesinde büyük bir rol oy
myacağı fikrindedir. 

Bay Van Zeland, yapmakta olduğu tet
kikleri bitirdikten sonra bu suale veri
lecek bir takım cevablar hazırlamış o
lacaktır. Fakat kendisi, bütün bu inki
Jafların çoğunun enternasyonal kredi, 
ihracatın genişlemesi, kısaca, milli men
faatleri tatmin edecek bir esasa varması
na bağlı olduğunu gören ve bundan 
dolayı bu şartlara bağlı esaslar üzerin
de pek kati hükümlere varmryacak dere· 
cede realist görüşleri olan bir zattır. 
Yani, bu hususta daima ihtirazi kayıd
lar bulunacağı tahmin olunabilir. 

k amoyun ruhunu harb tehlikesi 
tehdid ettiği ve her milletinken

di yağı ile kavrulmak arzusu ile otarşi 
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1 Eg" er ticaretin ve kredinin i • • ! canlandırılması iSteniyorsa 1 
1 işe avrupadan başlamalı 1 
t-·-·-·-· Yazan ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

P. E. Flanden 
Sabık lrannz. b'lf"ekillerinden 

temayülü devam ettikçe enternasyonal 
ticaretin canlanması pek müşkül olacak
tır. 

Harbm nihayet bulduğu sıralarda 

milletler cemiyetinin milletler arasında 
bir iş birliği ve umumi sulh devrini 
açacağı ümidini beslemek mümkündü. 
Şimdi ise bu müessese sayesinde bir ü
niveraalizm devresi açılması müşlril, 
hatta bugün için imkinsızdır. Bundan 
başka bir çok memleketler arasında mü
savi hayat standardı görülmemektedir. 
Onun için beşeriyetin her tarafında 
sulh fikri ayni kuvvetle hakim ola
maz. Devletler arasında bir ~a ve 
müsavat temin de edilse, gene bir çok 
milletlerde halk, dünya servetinin tak
simi bakımından bir takını rekabetlere 
maruz kalacaklar ve hadiseler bunları 
arttıracaktır. 

Hatta milli: biır grup içinde ferdler 
arasındaki müsavatsızlık bir takım sos
yal karğaşalıklara yol açmaktadır; mil
letler arasındaki müsavatsızlığm harbe 
yol açmasından korkulduğu gibi. 

Avrupada görülen uzun tecrübeler
den sonra görülen şudur: Küçük dev
letler, yerine getirmiyecekleri tcah
hüdlerden kaçınmak için bitaraf kal
maktadırlar. Avrupanın mütemadiyen 
değişen muvazenesi içinde de büyük 
devletler, bütün dikkatlerini karşıların
daki devletlerin silahlanmasına dikmiş
lerdir. 

Fakat son zamanlarda insanların yap
tıkları keşifler dünyanın cesametini kü
çültmüştiir. Avrupa, bu suretle bir cüz 
haline geldi. Burada bir Avrupa birle
şik devletleri yapılmasına imkan kal
madığı gibi biribirine rakib iki devlet 
manzumesi yapılması için de yer yok
tur. 

Hiç şüphesiz Avrupayı ideoloji ba
kımından iki grupa ayırmak için bir te
mayül vardır. Hiç bir veçhile Avrupa
ya dahil olmıyan Rusyayı bir tarafa bı
rakınız; geriye kalan devletleri tolali
ter ve liberal olmak üzere iki zümreye 
ayırmak istiyorlar. Fransa ile İngiltere 
liberallerin, Almanya ile İtalya da öteki 
grupun başında bulunuyorlar. Fakat 
bunun kabulü, harbın da içtinabı imkan-

sız olduğunun kabulü demek olur. A
ristid Briyan gibi Avrupanm birleşme
si fikrinde olanlar, vaziyeti daha sarih 
görmüşlerdi. 

Eğer B. Van Zeland' da bir takım 
Cenevre sirenlerinin sözlerine kulak a
sıp dünya ticaretinin dirilmesini üni
versalizm ruhu ile yapmağa kalkışacak 
olurlarsa, selefleri gibi muvaffak ola
mıyacaktır. 

Refaha erişmek için çok uzun zaman 
beklemiş olan Avrupa halkı, artık ken
dilerini yeni fedakarlıklara sevkede<:ek 
heyecanlara düşürecek sözler dinlemek
ten hoşlanmazlar. 

Eğer komünizm ile faşizm arasında 
kanlı bir düello yapmağa mani olmak 
isteniliyorsa bütün gayri memnun ve 
hayal kırıklığına uğramış olanları bir 
birleşik Avrupa yapmağa davet etme
nin zamanıdır. 

E ğer ticaretin ve kredinin canlan
dınlması arzu ediliyorsa ite Av

rupadan başlanmalıdır. Hiç !Piphesiz, 
türlü memleketler arasında hayat stan
dardı, i~i ve çiftçilerin hayat standar
dı arasında büyük farklar vardır. Her 
şeyden evel bunların iyice tetkik edil
mesi ve ona göre bir zemin hazırlanma
sı lazım gelir. Bunun için de bir çok 
Avrupa memleketlerinin kendi omuzla
rına düşen fedakarlığı ve mesuliyeti 
kabul etmeleri ve bir tarife birliği yap
maları icab eder. 

Bir defa prensip kabul edildikten 
sonra, arada gösterilecek farklar tetkik 
olunur ve tatbikata geçilebilir. 

Bir ekonomik silahsızlanma anlaş

ması yapmak zor olmıyacaktır. Zira bu
nun metni esasen 1931 ekonomi konfe
ransında hazırlanmrştır. 

Bundan sonra ekonomik ihtil~flarda 
baş vurulacak enternasyonal bir mah
keme de kurulabilir. 

Muharrir, bundan sonra finans bakı· 
mından da vaziyetin böyle bir harekete 
en elverişli bir halde olduğunu tebarüz 
ettirmekte, Fransanın on sekizinci asır
da kaybettiği refahını on dokuzuncu a
sırda hududları dahilinde ticaret ser
bestliği vermek surteiyle tekrar kazan
dığından bahsettikten sonra atılacak 

ilk adım olarak şunu göstermektedir: 
"Avrupa ekonomisini yeniden orga

nize etsin; bu, bütün dünya ticaretinin 
canlanmasına doğru atılacak ilk adım o
lacaktır.'' 

Mütercim, eserin başına koyduğu ön 
aözde, "Anatole France"ı ve edebi kıy
metini anJatmayı, meşhur Fransız mü
nekkidi Gustave Lanson'a bırakmış, A
natole France'in müntehap eserlerinin 
başına yazılmış olan bir etüdün müter 
cim tarafından yapılmış hulasasxru teş
kil eden bu yazı Türk okuyucularına bu 
büyük Fransız muharriri kadar onun 
bahsi geçen eserini de layıkile tanıtacak 
kıymettedir. 

"Allahlar Susamışlardı" run mevzuu 
Fransamn büyük ihtilfille çalkandığı ta
rihi günlerde geçer. France'in keskin ve 
hicivli kalemi, bu çok enteresan devirle
rin tasvirinde, ayrı bir kuvvet ve kabili
yet kazanmaktadır. Muharririn, her tür
lü giriftlik1erden azade, açık ve sarih ifa
deli üsliibu, Hüseyin Cahidin kalemile 
Türkçeye aynı muvaffakıiyetle intikal et. 
mişıtir. "Allahlar susamışlardı'', muhak.. 

kak ki, bu muharririn şimdiye kadar türk.. 
çeye çevrilmiş eserleri arasında geç kal
mışlardan biri ve başlıcasıydı. Bu eserin 
intişarile, bu suretle kütüphanemizde 
vücudu hissedilen bir boşluğun doldu· 
rulmuş olduğunu kaydatmeliyiz. 

Bu güzel eseri, inkisara kap1lmıya
caklanndan emin olarak, okuyucuları
mıza tavsiye edelim. 

Edebiyatmuzm bugünkü 
meseleleri 

Edebi hayatımız bugün meselelerle 
doludur. Fakat en esaslı prensipler üze
rinde bile fikirlerin birleştiğini ve an
laştığını görmek pek nadir bir şeyair. E
debiyat alemimizde hüküm süren anar
şinin edebi eserin halk arasındaki rağ
betine de zarar verdiği söylenebilir. 

Yaşar Nabi , edebiyatımızın bugün
kü meseleleri adile yeni neşrettiği kitabta 
sık sık gazete sütnulannda münakaşa 
mevzuu olarak görülen birçok ehemmi
yetli meseleleri mütalea etmekte ve 
muhtelif bahisler üzerinde kendi görüş
lerini izah ederek, edebiyatımızın bu
günkü manzarasını toplu bir şekilde 
mutalea etmek im.karuru hazırlamaktadı. 

Müellif kitaba yazdığı önsözde ,ese
rinin maksadını izah ederek, kültüre ve 
hususile edebiyata bugün verilmesi la
znn gelen ehemmiyet üzerinde durarak 
diyor ki: 

"Bence edebiyatımızın bugün en mü
him meselesi, meselelere sahip olduğunu 
idrak etmekle kalmıyarak, bunu halka 
duyurmanın, eğlenceli gazete bilmece
leri gibi bunların halli gayretlerine 
kabil olduğu kadar büyük bir ka
labalığı iştirak ettirmenin yolunu 
bulmaktır. Edebiyatın kendinden 
önce, edebiyat meseleleri üzerin
de geniş bir literatörün kütlenin merak 
ve tecessüsünü bu tetkik mevzuuna doğ
ru tahrik e<Ieceği hetıra gelmez mi? Ga
zetelerimizde edebiyat münakaşalarının 
aydınlarımız arasınde derhal nasıl bir 
canlılık ve alaka havası yarattığını mü-

Maskatiresi gibi, okunması bile güç 
bir kelimenin hortlattırılması hiç de 
bcşumuza gitmiyor, bahusus, birçokla. 
rı tarafından anlaşılamryacağrnı düşü

nerek muharrir, manasrnr açıklamak 

lüzumunu hissettiğine göre, onu cümle
sinden büsbütün silmesi daha doğru ol. 
maz mrydı? Ancak ıstılah mahiyetinde 
olan tabirler böyle izahlı olarak, cüm· 
leye sarahat vermek için kullanılabilir. 

*** 
"Kanser maymun kanı enjeksiyonu i· 

le ~fiye edilebiHr.,, 

- HABER'den (A.A.) -

Şu ''te§fiye,, kelimesine bakınız. 

Hala bu neviden ölü sözleri kullanabi· 
lenlerin aramızda mevcud oluşuna şaş· 
mamak elden gelmiyor. 

"'* * 
••Bundan sonra herkesin binbir he

yecanla be.klediği .•.. ,. 

- AKŞAM'dan -
Heyecanın sayı ile ölçülebileceğini 

bilmiyorduk. 

§ahede etmek bu suale müsbet cevap 
vermek için kafidir, sanıyorum." 

Eser ilci ana lnsma ayrılmıştır. Ede

biyatın nazari meselelerini tetkike has

redilen birinci kısımda şu bahisleri görü

yoruz: Edebiyatta sanat dışı gayeler, 
cemiyetçi edebiyat nazariyeleri, neye 
inanmalıyız, tahaidciliğin mahzurları, 

tahdidcilik konforizme yol açar, edebi
yatta milJiyetçilik, memleketi anlat• 
mak, edebl eserde tez meselesi, halkçı 
edebiyat, halk için edebiyat, köy edebi
yatı. Roman ve hayat, şiir formü11er 
içinde hapsedilemez, dil özleşmesi, su
ni şöhretler, şöhret düşmanlığı, sunilik'. 
ve süs iptilası, sanatta modernlik me· 
selesi, edebiyatta tabiilik ve samimiyet, 
edebiyat amatörlerine tavsiyeler. 

İkinci kısmı tatbiki meseleler teşkil 
etmektedir. Bu fasılda şu bahisleri gö
rüyoruz: edebi alaka kıtlığı ve bunu 
yaratma çareleri, okullarımız ve edebi
yat, edebiyat fakültemiz ve edebiyatı
mız, edebi tesanüd ve teşkilatlanma. 
edebiyatın himayesi. Kitablanmrz ve 
kitabçılığımız: kitabın korunması, halk 
için kiatb, umumi kütübhanelerimiz, 
tercüme meselesi, ucuz kitab, aydınla· 
rımız okumıyorlar, tenkidin rolü, gaze
te ve edebiyat, edebi mecmualar, halk
evlerimize düşen vazifeler. 

Bu bahisler yalnız isimlerinin sıra· 
lanışmdan görüldüğü gibi, Yaşar Nabi
nin eseri birçok ehemiyetli meseleleri 
tetkik mevzuu yapmıştrr. Burada ileri 
sürülen fikirlerin edebiyatçılarımız a
rasında konuşma ve münaka~ara yol 
açmasını ve edebiyat filemimizde vücu
du hissedilen derin sessizliği biraz ol
sun ihlale yaramasını temenni etmeli· 
yiz. 

Eser Kanaat Kitabevi tarafından neş
redilmiştir. Fiatı 60 kuruştur. 

Yazanlar: M ary ve C harles lam1. 

raktıracağından korkuyordu. Bu sebeble e
linde bir kama olduğu halde kıralın yatağı
na kendi yaklaştı. Önceden yatak odası 
muhafızlarına bol bol şarab içirmis, adam
cağızları sarhoş etmişti. Onların ikisi de o
rada kütük gibi sızmışlardı. Kıral Dunkan 
ise yol yorgunluğundan bitkin bir halde de
rin bir uykudaydı. Bayan Makbet kıralın 
yüzüne yakından baktı: Dunkan uyurken 
kendi babasına benziyordu. Bu müşahede, 
bütün cüretini kırdı; daha ileri gitmeğe kı
yışamaclı. 

delerine, bilhassa kendisine karşı ne kadar 
sevgi besliyordu. Böyle krrallar, allahm bi
rer ihsanı idiler ve onların ölümlerinin inti
kamlarını tebaaları katmerli bir surette a
lırlardı. Kaldı ki bu krralın sayesinde mak
bet her türlü insanlar tarafından seviliyor, 
sayılıyordu. Şimdi bu şeref, bu mevki bir 
cinayetle nasıl lekelenebilirdi! 

- Ben çocuk emzirmiş bir anayım; bir 
kadının emzirdiği bebeğe karşı ne kadar bü
yük sevgiler beslediğini çok iyi bilirim. Fa
kat eğer onu bile öldünneğe, senin kıralı 
öldünneğe yemin ettiğin gibi, yemin et
miş olsaydnn, yavruyu göğsümden ayırdı· 
ğım gibi beynini parçalamakta tereddüd et• 
mezdim. 

Çeviren: Nurettin ART A.ı\'ı 

MAKBET 
Dünyanın yansında. tabiatin ölü gorun

düğü, insan zihinlerini oyalayan kötü hayal
lerin uyuduğu, yalnız kurtlarla katillerin 
dışarıda bulunduğu bir gece yansı idi. İşte 
tam bu sırada Bayan Makbet, kıralı öldür
mek üzere uyanık bulunuyordu. Bu kadın, 
eğer kocasının böyle bir cinayeti başaraıru
yacak kadar insani duygularla dolu oldu
ğunu bilmeseydi, kendisi cinsine yaraşma
yan bu işe girişmiyecetki. Kocası her ne ka
dar ihtiraslı bir adam idise de bu ihtirası
nın emrettiği şeye cinayet vasıtasiyle ka
vus.mak isteyecek kadar kuvvetli ihtirası 
yoktu. Bu cinayet için onun rızasını almış
tı, fakat kati karar vermiş veya vermemiş 
olduğunda şüpheli idi. Onun için onun rik
kati ve insanlığı araya girip işi yarıda bı-

Kocasına akıl danışmak üzere geri dön
dü. Onun bu husustaki kararı çoktan gevşe
miş bulunuyordu. Kocası, bu işi yapmamak 
için bir çok sebebler bulunduğu fikrinde i
di. Evvela, kendisi kıralın sade bir tebaası 
değil, ayni zamanda yakın bir akrabası i
di. Sonra bugün ev sahibi idi ve misafirper
verlik kaidelerine göre ona düşen vazife kı
ralı öldünneğe gelecek katillere kapıyı ka
palı tutmak olduğu halde şimdi onun silah 
çekmesi nasıl muvafık olurdu. Sonra bu kı
ral Dunkan, ne kadar adil ve merhametli 
bir hükümdardı. Tebaasına karşı hiç bir te
cavüz ve taarruzda bulunmamıştı. Asilza-

Bu konuşmalar ve münakaşalar arasın
da Bayan Makbet, kocasının işin iyi tarafı
na meylettiğini, kıralı öldürmek fikrinden 
vaz geçtiğini anlamıştı. Fakat kendisi, kö
tü bir niyetle bir işe girişti mi, ondan kolay 
kolay vaz geçecek kadınlardan değildi. O
nun için bir çok diller dökmeğe ve bu suret
le kendi ruhunu kocasının kafasına aktar
mağa başladı. Bir defa karar verdiği bir 
şeyden geri dönmemesi için delil üzerine 
delil yağdırıyor; yapılacak: işin kolaylığını 
çobucak olup biteceğini söylüyordu. Kısa 
bir gecede yapılacak bir iş, onların ondan 
sonraki bütün günlerini ve gecelerini bir kı
rallık haşmeti içinde yaşatacaktı. Sonra işi 
kocasını iradesizlikle, kararından çabucak 
caydığı için korkaklıkla ithama da başlaı!.ı; 
dedi ki: 

Kadın, bu cinayetin kabahatini sızıp 
yatmış olan uşaklara yüklemek mümkün 
olduğunu da sıöylüyordu. Dökülen bu dil .. 
ler, o kadar tesirli idi ki adamcağız, gevşe• 
miş olan kararını yeniden tazelemiş ve bu: 
kanlı işe giriş.meğe niyet etmişti. 

Böylece Makbet kamayı eline aldığı gibi~ 
Durucan'ın yattığı karanlık odaya doğru ya .. 
vaşça yüriimeğe başladı. Yürürken gözüne 
havada bir kama göründü; bunun sapı kend~ 
ne doğru idi ve keskin tarafının ucunda da 
kan damlaları vardı. Onu tutmak için elini 
uzattığı zaman, hiç bir şeycikler bulunma .. 
dığını anladı. Bu, kanlı bir işe giriştiği i"4 
çin ateşler içinde yanan kafasının, kuruntu .. 
sundan başka bir şey değildi. 

Devamı var 
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.... artesi konuşmalan do.= Ali Yicel edibtir, tiirleriyle 
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tJ arasında cZehirlerim> adı verilebile
-'- e1&.g, doirata edebi mahsuller .er- cek bir tek •tır bulunamıyacatım tas_,---.-- -.ı. • -.aald çallflllllJa. 
naı d8ba _,.. edebi tetkikıe;tk;rin. rih ediyor. İmanlı ve atefll .bir brakte-
de tebif etmlftir. Haaan Ali YOcel ter· re malik olan Hasan Ali Yiicelin yanla 
~ liretmenlikıe ıeçen t.atbi- rında samimiyet.Ulik bulunmadıfına 
Jrat Mneleri..._ 90ftra Killtir ı.bnlı- emin olmak için e1a1en bu iaha ihtiya-
lmda terbiye lflerinin kontrol ve ida- CJmU yoktu. :zheeiyle ele iflılpl etmit. bundan Bu umimiyet ve ba iman. mtlelllfia 
da .... ~ pedagojik tetkikler .Ucu. en baris vmaflarmdandır. Onun içhıclir 

•----. w Depetmltdr. llllllD Ali 
Ylcel felMfeclıdir, felMfenin muhtelif ki. muhtelif eenelerde yanhnlf ola 
llbalarmı aMJıadar eden okul kit.abla- makaleleri arumda premlp ve fikir te-
nma m&ellifl olmMla birlikte diler e. sad1anna ve delifiklllderine rastı.nü 
:.ı~de ele fel1eO &6rilf0nln kuvve- lmktnaıscbr. Bu ciSriif ve dUtilnlt la. 
W.. t e_tmittir. Bu ... ıflanna, lakı· t11aan, Puwteli Jr.on\lflllllarımn m• 
(loı..M-~ inanan bir politikacı vet bynaklanndan birini tefkil ettili 
~en iJi mantliyle) ve faal 

lak tatibtp oldutunu da illve eder· olrayQcunun mulıariire hrp ltinw!mı 
... S... AH Ytlcelin içtimai [•] iL temin edecek mahiyettedir. 
-., terlA etmif olunu. Kitab d6rt b61Ume ayrıJmıftır: bl-

Bir ... de&teifberi, her puuteai, rinci b61Um memleket .e inkılib mev-

;ı A ....... telinde, dikkat " a- sularına tahıla edilmfttlr: bunda ıo .,._ 
.: ~ • clıemi11tli me.. zı &6rilyoruz. ikinci halim c1il ft ede---·••e doJattıran lııoauP""'• IJ-6-. ·-·--• leleri .... __,_ ... _ 
nnı taldb etmek ..... manllı -,,.--nn - .... UHHNW5 

lua ...._. olanlar iç:ciddaı .,; dlflw w tahlillerden terekkti\ ...-. 
bir .aeQ tetldl •lmektedlr. tedir •e burada 21 yazı vardır. u~ 

lre IDllbteJif ft mllteneni menuıa,. blim fellefe ye ldlltlr •ha..,. giren 

:..:: bOcl ft •Wıiyetle lflem.ıne daha umumi llle\'Zular Bserindeld ,,_... 
». ola felmefl ıörilttlndeki lenlt- lara aynlmqtır: burada ıs> yuı yer al-
-. .... ....... &l>i, tek Dk ..... 

ccpbeU ft ._ Wr mevzu çerçeveli için- IDJlbr. dinctl halim edebiJ&t 
4e ....,_ hbe"Mllaı telDia ejmekte. llllda tenkidi •• tabliU ..ıüyette 24,.. 
dk. ayı lhtift ediyor. 

Ya.._ ••erw Mtle1 wlelere fflllan Ali Ylcel, Wtalıma ı.,ctala 
telDla e-.Jde 1*aber, Pl8tik ft ....sııtl heözde, bu biriııd cildi (hayatta ft a
itler tberiade pek u ttar.nJr........ batte) baluctuqa dll-lerinba tüib • 
•llhau ba,at teablrleriaia etaba &. deceiini biae milj4ellyor. 811 c&-1 " 
J&Cle manevi cepheai Uzerincle itlettlii kıyawıtli eeeri olmcluktm ..ra. bayat 
lsia. llllrit llir atine mnamır olan P- " llha~ı- biso ddettl.., clldlerha .. 
... litualMmda çıkan ba müaleleriıa -. .. 
Mtylk llir ıkleriyeti, pmanJa kıymet- YIUIU bbU oWup ..._ çolaltılcak 
Jerintm blJik bir ft1 lrqbeımlyecek aurette, kahil olclala bdu ana • ...._ 
..._. Wr lmhi11t •e kıymet ımu. det her terıa tıehlllloelftdea uü --... 
....... anı temenni edelim. 

J'AŞAR NABi 

BANSA'DA 

Sosyalist ve komünistlerin 
birle§l'lıesine doğru 
Paril. 5 (A.A.) -llar.Upda ... 

,.U.t partialabı plrmda aktedeoell • 
muml kongrede IOSJ8lilt partlll ile 
komilniıt partiıinin birletmeai ~ 
leainin de görilfüleceif haber •erlimek
tedlr. 

Deiiaen nahiye adlan 
....... lmdql bwlM 1lalh 

Çonma IMlfıılıer•nm m DIN1tep1t ~ 
DeD ..... llallı ..... iilld)ainln 
adı~ Bitlilla btam bw
melbai Tamn ~ 1rahbnlallt 
ft .. Taftan olmİlf ................ 
hsl de nahiye olank S..... adım al.....-. 

rkı 

x Suiialimale ...... - Plnana .. 
karılıp clefterdulıklara ,. bir .... 
s&ıclererek gerek mBralııabe wsifal u.. 
mal edilmek IUl'Ctiyle zimmet " ihtilla 
libi bldiselere sebebiyet veren ve ıerci
ae doğrudan doğruya bu suçlan lfleyen 
memurlarm derhal bakanlıl• bildidl· 
IDflİlli İltemiftir. 

'X Nakil n tahvil edilen wwwmllır 
Nakil ve tahvile tabi tutulan ınemurla
rm oevir YenDeden yeni valzfelerine 
bqlıyamamalan ve yeni glttlkled 111111111• 

riyet maqla":Dı aLunamaJan brarlq • 
IDlfr.F. 

x Karldaroliade ~ cwteri -
KıTklarelinde bu sene yerleqirilen 13ç
menler için yeniden evler inpeına bat
lanmak ilzerediı. Bu meyanda Babaeski 
bzaamda 8 tehir', 188 kay tipin yapı· 
lacaktır. Kırldareli merkulnde ile 20 
tehir 91 k8y tipi, Vbe blM'"da da 50 
teh r tipa klr&ir ve 52 kay tipi Wrslr " 
İDfa coı1ecektir. lnpat buıdık1anna 
ıimdiderı bqJıft!NfUr. 

x .................... pnpa-Bur
pz Ormanlarında büyilk bir yanpD çık• 
mııtır. Siftllı nabiyeainiD yanpı aon
dünne tetkllltı derhal bara)'A ankedD
miftir. 

x .... plinörclleri - lmdr Ttlrk
kutu ıubalnde bir blftadır dnam eden 
imtihanlar 10na ermlt ye muYAffü oJan 
ıenç pJ&narcmere bröveleri verllmfttİr. 
PlinörcUler ln&ıG UÇUf ampna elde • 
rek Uç ay bJacakJu, burada uçUflar ya
parak motarJG tayyare kampına bamta· 
nacaklar4ır. 

x ......... <T ...... ) - Belediye 
temizlik itleri ariWGri1 Jluatafa Nuri 
çöp tetkildcri lpn bir Ud cnne kadar 
Belçilra'ya hareket ediyor. 
~ la ....... (TeWoala) - Hutane

lercle ayakta tedavi edilecelderden mu
ayyen bir 6cret alm•• Jwlrlrm4.eM tll
rHe tudikten ıelcli. A'flll 15 1Dc1e tatbl
lra batJaaacaktır. 

x .......... (T ..... ) - BugOD
den itibaren tehrin muhtelif yerlerlncle 
ilk mekteb talebeleri içill altı kamp açıl
dı. Lise talebeleri de bucBn kampa çık
tılar. 

x ......... <TeWoalaJ - lehrl
mbdeld orta mekteblerclen Ddalnln daba 
bu sene lileye çemJmnl tebn8r et
mittir. 

X lıtnhl, <T.W h) - l'lor7a~ 
alaçlamll 9' PseJde;ı,e ltlJle ._ ...._ 
teWmetpl~. 

X lı ....... (Tıhf0'!1,J - JS~ 
tlnivenlte ................. ,.... Wtf 
imtDwı1arı yapJ4I. 

İstanbul liman İn§aatı 
fmnlıal, 5 (Telefolala) - latan. 

bul limuu iapatı hakkmdaJd 8ftll ,... 

je tlserWeld ~ bitir• .. 
ciUs m•••Jr*l IAM,.,_ tl&adlleT. 
BIMprojelf:_,_._.. ..... .. 
llıclktıı ..................... olma 
Bip. 15 ............... pl•• 
tir. 

Van gö1tincle balıkçılık 
htanMa\ s (Telefonı&) - v.. ... 

lllnc1e ~ ,... htl.a wlll1etl 
~dik •• , .. t-..ıı Rükl .... 
... Ruır ... wapora ..... Van .... 
1lncle ......... ı.J*1armm ,... 
dfebllecell ... bnyarcılıtm lnklfdı 
için mllait .,.,.;retler bulundulu mJa. 
pJauttır. 

Acınacak bır e o an 
n .. eşhur çocu lar 

l"ransızca L• Temp• eslnd 
.J. Erneat-Charıea yazıyor: 

A~ tw awnlliyJe ilk çocıak oL 
mW:an çdamf olm lrllçük 8inema yıl
dısı llrJey Templ'hı diflerinl tıısrptlle
mlfler. Btltln dünya bu 1f1 humfyetle' 
taldb etti. 

Bu ftafle ile, tocak meMled, aan
auyonel dfyebllecefimb fUdar altın
da yeniden Orta)'ll plamf bul11DUJOf• 
Bir bu maele ebllrtl. Tatlı tıebesalml 
ile çocufun pek de o lladar tatlı olmL 
dıfmı iddia edecek dellJls. ~ ... 
benOm8 uınamiJ'etle tatlıdlr. l'abt '°" 
cuk.. cWlna tet. ..... etmes. eocuı-
dalma glJmelr amatunda o1ma4rtmı 
•e çok defa llbumns hiddet tıesahlrte
ri ~ farketmek içm IOkak.. 
larda blru doJıpmk lrlfidir. Çocuk af· 
lar, tephıir, haykmr. Yanmda bir dadı 
..., bu dadı, ne }'llPICalmı fatttır. 
Ona miaal tefkll edecek surette haddini 
bildirmek 1nuamıu duyar. Pabt her
lrealn ne diyecelfnden pklnir. Anne L 
ee, umumiyetle, bu gibi endltelerdea a
dde olanılr, çecala brfı daha ml11ılr 
tedbirler hllanrr. O annedir. Anne oL 
maktan mmmundur. Baauala beraber 
çoculdar. ' mtlttılt blrer mllstebld ol • 
dukları •e her t8rl8 llelWl&a tıehlikeH 
oldufu lrnaadncledlr. K ı • a c a ı ı, 
90Cllk, belki ne latedllfnl bDmes, "lall5I 
htemeelni bilir. S*-* ama defiftlr
mek lmttyuma ..ıtkti1' " bu bal, o
nun )'llllllldakflere llayatı çekilir bir 
telde ko,aı. Yalna 9*rlı olnwkn flr· 
tile. 

Yani çocıaldar çocuktur. Tıpkı in· 
eanlar gibi caa 11kıcı olma)'A huırlanır· 
lar. Buna lrarp ellmlwdca 1ı1J1k bir 
fey ceJmes. 

... i$mUe. toa*Ju ela. blJGlrJe. 
rin bayatlarmda ._htlr edell ller dlr
lil dramlardan .. teetelNlrler. Bu 
dr-ıan. ....... t.cla1ı o1IDMr lcab 
etmu. Palrat dnrfmls •ı = lwlu. 
eunda o derece 'cllmertıtlr 1d banlarm 
.... facialı ....,... .. , ... blr.m 
için. derhal ı.tlta,ı lmn M, iyice tab
kik ed"'"""t ......... cltwırels 
dlnymun .... 171 bir ,..Ude taarlan
dılı bir aı-. ~ ..,._,.,... ................... 
Bammı. ......... .,_lerlne --

daha acınacak bir halde oı. pUlua 
da rutlaraı mepar puklar. Vulfe. 
nb mucibince ,....ıerı ..ar uur 
o~ atılı pek .. lılçtlk oı.. 
)'lln ldlçQk lirleJ Templln mtlthlt •ı-

kmtılar itinde ....... °''·•··--... lletlmr blle olmaya alellcSe tu: 
_._ akralnb - 111,ek lrafiliü' 
..Vler. Akrdelar, pıildanm ne .,._ 
,..w.nm wıme.ıer. Reqln Mn. da
lla ıran,.n .... .... ,... .,.,........ 
- •e11mı .. ,..., .., •• ti ...... ........................... 
................. Çıeatw,.,.. 
,... ~ jltttııle ..., .. ..... .,... ........ , .. ..,. ..... 
• • .,. ... ._ sa • ..,._...,.... .......... ....,...... ........ 
....__........,.~ 

clea Jllıl7et eclerler. Hlktlmet .. ~ 
dma Cin, •-r•trıe _. ~ 

itte wıl11erln ................ 

k QI ne 

bl* ....W. apı derde .. ptelldır. 
Çocuklar hiç olmM• ıenç olmak bati.. 
tiyarlıfma maliktir. Bu hiç Mr mdet· 
le kıymlanmnıtlcak bir mashari)'ettk 
Ba naktıdl .. s' ;ıra..._. ,oktur. 
Çocuklar ..... pterler ft ....... 
Wr llalleri fOlııtar. 

l'alrat toeak oldala içla •---
flbret ıra ........ flmdl ..... pc1lk 
ohlalu lsfa ...... ,. .... k tılhllb-
.... ..,.. ...... ola firley Templia 
..... •-lr elden ... mi1 o.. 
........ Jtin cltflerlni .......... ......... w...-...... ft tlrpL 
ler mevcuttur, ... if pek tabiidir. Baa
dan bqlın lirleJı Tamplhı bir mBddet 
düa çocuk lra1mw için lmwt bir reji· 
me tabi tutaWula da ılva:ret eclWyor • 
Banluı -- tıqW, butlan teblb e. 
•ı,ortar. llakllrat 11e de olu Wr 1111 
_, ... pim. 

Pabt \u ~ fada acı olnw • 
bdır. Vmt pcMM- ............. Wr 
talle ~ ........ .neleri tçı. 
mllfldll. t.tf..ı puklarm ~ 
ım,.. o......._ lcab ettirecek ortacla 
hltb1r ......, ]JOktar. llrley Tlmpl -
.. çalında bDylmllftlr. Oma ~ 
mılyelim. OllUa, ....... .... ........... 
prlcle hu .............. Wr ı.tcUr. 
Bis bari, çocukltna. llattl ... 11Wı-
•• da ollala', ,....,..Derliıl &ılerlnde 
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1 ahran konuşmalarının neticeleri 

Dört devlet arasında 
Şark paktı 

imza edilmek Üzeredir 
(Başı 1. inci sayfada) 

ıne.sine mani olan ihtilafın halli hakkuı.. 
daki Şahinşah Hazretlerinin arzusunun 
tahakkukuna hadim olanlar arasında bu
lunmakla mübahiyim, daha kıralhğın 

doğduğu gün mevcud olduğundan dola
yı !rakın tamamen yabancı bulunduğu 
bu ihtilaf iki memleket arasındaki dos
tane münasebetlere hiç bir suretle zarar 
vermemiştir. İhtilafın ortadan kalkması, 
Şahinşah tarafmdan daima arzu edilmiş 
ve kıral Gazi de bu arzuya iştirak et

miştir. 

Şark paktı yakında imzalanacak 
İran - Irak ihtilafının hallinin, Dok

tor Rüştü Aras'ın Bağdad'a ve Tahra
na muvasalatının tam arifesinde vuku 
buluşu, bize yalnız sizi Tahranda karşı
lamak fırsatını değil, aynı zamanda İran, 
Irak ve Türkiye arasında daha evvel pa
rafe edilmiş olan ve Afganistan tarafın
dan da iltihak edilecek olan paktın pek 
yakında imzası fırsatını hazırlamıştır. 
Bu tesadüf, tarihin kaydettiği en me· 
sud tesadüflerden biridir. Bu suretle 
iki hükümet tarafından istihdaf edilen 
gayelere erişilmiştir. Bundan böyle gay
retlerimizin candan ve samimi dostluk 
bağlarının daha ziyade takviyesine ve 
İran 'm dostu olan Irak milletiyle itimad 
ve semere verici teşriki mesai sahasını 
daha geniş bir hale getirmeğe hasredi
leceğinden emin olabilirsiniz. 

Kadehimi Kıral Gazi'nin sıhhat ve 
saadetine ve kardeş asil milletin refahı
na kaldınnm.'' 

B. Naci Elcuil'in cevabı 
Irak Hariciye Nazırı NaciyüJasil bu 

nutka aşağrdaki nutukla mukabelede bu
[unmuştur : 

" - Bana "hoş geldiniz" demek için 
söylediğiniz çok samimi ve dostane söz
leri dinlerken duyduğum derin minnet
tarlık ve sevinç hislerimi ifadeden aci
zim. İran ile hak arasındaki münaseba
ta hakim olacak olan samimi ve candan 
anlaşma bağlarım temhir etmekle müf
t ehirim. Kıral Gazi'nin arzusunu yerine 
getirerek, iki kardeş milletin müşterek 

menfaatleri ve batı Asyasmda barışın 

iç mahsullerin 
Sürümünü 
Temin için 

(Başı 1. inci sayfada) 

bet bir şöhrete maliktir. Belli başlı dahi
li istihlak merkezleri ise Ankara, İstan
bul, İzmir, ve diğer muayyen nüfus ke
safeti olan şehirlerimizdir. Buraları ay
nı zamanda bir mahsulün bütün mem • 
lekette tanmması ve yayılması için en 
kuvvetli propaganda merkezleri halinde
dir. 

Diğer taraftan büyük ~ehirler ve ci

varında birçok sınai, yarı smai istihsa -
Hit vardır ki bunlar için de diğer şehir
lerin aynı derecede ehemiyeti vardır. 

Dahili mahsulatın memleket piyasa

larında daha geniş mikyasta sürümünün 

teminine teşebbüs edilmiştir. Bu suret

le hem dahili mahsuller fazla istihlak e

dilecek, bilhassa müstehlik ve müstahsil 

doğrudan doğruya temas edecek ve bu
nun neticesi olarak da hayatın ucuzla • 
ması daha geniş bi rşekilde imkan dahi· 
line girmiş olacaktır. 

.......................................... . . . 
~ RADYO i .......................................... 

ANKARA: Öğle neşriyatı : - 12.30 
• 12.50 Muhtelif plak neş_.riyatı. 12.50 -
13.15 Plak : Türk musikisi ve halk şar· 
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 • 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları) 19.30 • 1945 Sa
at ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Rerid 
Tan ve arkadaşları) 20.15 - 20.30 Ope
ratör Şevket Pek. 20.30 - 21.00 Plakla 
dans musikisi 21.00 • 21.15 Ajans haber-. 

muhafazası için çok Ulzumlu olan iki 
devlet te~riki mesaisini daha sıla hale 
getirmekten bizi menetmiı olan ihtilafa 
nihayet vermek benim için büyük bir 
ı1ercftir. Bu ihtilaf mevcud olmuı ve ol
makta bulunan dostluk ve iyi komşuluk 
münasebetlerine zarar vermemiştir. İh
tilafın izalesi, kiyasetleriyle dalına iki 
memleketin itimad verici teşriki mesaisi
ni istemiş olan hükilmdarlarımızın sa
wimi ve daimi arzulan olmuştur ve iki 
kardeş milletin refahı üzerinde devam
lı bir teşiri olacaktır. 

Dıf Bakanımız hakkında • 
aempati •Özleri 

İran ile Irak arasındaki ihtilafın 
güzide dostumuz ve kollegimiz Rüştü 
Arasın huzurlarına tesadüf etmesinden ve 
komşu memleketler hariciye nazırları
nın Tahrandaki bu tarihi içtimalarmın 
Irak, İran ve Türkiye arasında daha 
evvel parafe edilmiş ve Afganistan ta
rafından da iltihak edilecek olan paktın 
yakında imzasına imkin vereceğinden 
dolayı bilhassa bahtiyarım. 

Müşterek temennilerimiz bu suret
le parlak ve tam bir surette başarılmış
tır. Ve bütün gayretlerimiz samimi ve 
candan dostluk bağlarını daha ziyade 
kuvvetlendirecek ve Irak'ın dostu İran 
milletiyle itimadlı ve semereli ~riki 
mesai sahasını, daha geniş bir hale ge· 
tirecektir. 

Kadehimi şahın, veliahdın ve im.. 
paratorluk ailesinin saadetine ve İran 
milletinin refahına kaldırırım.,, 

Ziyafette bütün nazırlar, mebuslar 
yüksek rütbeli zabitler ve kordiploma
tik hazır bulunmuştur. 

Dl§ Bakanımczcn ziyaretleri 
Tahran, 5 (A.A.) - Pars ajansı 

bildiriyor: 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, hususi 

kalem müdürü ve diğer bazı şahsiyet

lerle birlikte dün eski sanatlar mekte

bini ziyaret etıniştir. 

Bu Akşam Irak elçiliğinde, Dokotr 

Tevfik Rüştü Aras terefine bir zitYafet 

verilecektir. 

B. Celal Bayarın 
lslanbuldaki 
1edkikleri 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Ekonomi 
Bakanı B. Celal Bayar bugün ticaret o~ 
dasına giderek meşgul oldu. Bu arada 
benzin meselesiyle de alakalandı. Ben
zin hakkında gerek belediyenin, gerek 
ticaret odasiyle ihracat ofisinin rapor• 
ları tetkik edilmiş ve lstanbulda şişe. 

si 78 kuruşa satılması lazımgelen ben
zinlerin 82.S kuruştan satılmakta olına-

sı vekilin nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Vekil bu hususta tetkiklerin edcvam e

decektir • 

Haber alındığına göre İktmad Ve

kili İstanbulda bulunduğu müddetce 

serbest idhalat rejimi hakkında da ha

zırlıkları tamamlıyacak olan esasları 

gözden geçirecektir. 

lzmir'Je benzin ifleri 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Benzin 

Hatlarına çok yakından alaka gösteren 

İzmir belediyesi, Hatlarım yeni esas

lara göre tanzim etmiyen Sel, Sokovi 

ve Steaua Romana şirketlerinin İzmir 

mümessileri hakkında suçlu sıfatiyle 

takibat açtırmıştır. Bu şirketlerin mü

messilleri fiatların tanzimi işinde İs

tanbuldaki umumi mümessillerin tali

matına göre hareket ettiklerini bildir

diklerinden §imdi İstanbulda bunlar 

hakkında suçlu sıfatiyle takibat yapı

lacak ve umumi mümessillerin ifadele· 

ri alınacaktır. 

leri. 21.15 - 21.55 Stüdyo salon orkest
rası. 21.55 - 22.00 Yarınki program ve 
İstiklal marşı. 

jBuğday 
Rekoltemiz 

(Başı I. inci sayfada) 

düren bereketli bir mahsul sene5i 
olmuştur. 

Kuraklıktan müteessir olan 
yerler Urfa ve Maraş havalisidir. 
Bu mıntakada bu sene aıcaklann 
erken başlaması ve biç yağmur 
düşmemesi dolayısiyle ekinlerin 
mühim bir kısmı yanmıştır. 

Bol zeriyat yapılan Sürüc ve Har
ran ovaları kuraklıktan müteessir ol
muşlardır. Ziraat Bankası kuraklıktan 
zarar görenlere yardımlar yapmak ü
zere tedbir almaktadır. 

Satınalma kararnamen 
hazırlanıyor 

Buğday mahsulünün, bilhassa ıyı 

olduğu senelerde piyasalarda görülen 
düşkünlüğü önlemek için buğdayı ko
ruma tedbirlerinin en verimlilerinden 
biri olan Ziraat Bankasının köylüden 
buğday satınalma hazırlıkları başlamış

tır. Adana, Antalya, Mersin gibi sıcak 
vilayetlerimizde mahsul piyasaya çık
mak üzeredir. Alakalılar Bakanlar He
yetinin tasdikinden geçecek olan ka
rarnameyi hazırlamakla meşguldürler. 
Bu sene buğdayın bütün üretim bölge
lerinden kolaylıkla ve köylünün uzak 
yerlere gitmesine hacet bırakmamak 

için yeniden alım merkezleri açılması 
muhtemeldir. Fiatlar da kararname ile 
tesbit edilecektir. Köylümüzün gittik
çe artan satınalma kabiliyetini kuvvet
lendirmek ve iç pazar hareketini ge
nişletmek için fiatların müstahsili 
memnun edecek seviyede olacağı şüp
hesizdir. 

Devlet; köylüden satın aldığı buğ
dayları tipleştirmek ve bu suretle hem 
istihsalatm verimini artırmak, hem de 
dış pazarlarda buğdaylarımıza kolaylık
la müşteri bulabilmek için; kurmakta 
olduğu siloların kapasitesini arttırma
ya karar vermiştir. 

22 haziran 933 tarih ve 2303 numa
ralı kanun ile bu işlere tahsis edilen 
3 milyon lira, silolarımızın tonaj ye. 
kfinu 100000 e çıkarılacak şekilde artırı 
lacaktır. Ankara, Konya, Eskişehir ve. 
Sivas silolariyle; 5000 tonluk Afyon, 
4000 tonluk Polatlı, Yerköy, 1000 ton· 
luk çiftlik silolarını ve biner tonluk 
Denizli, Akşehir, Yerköy, Çelikli, Ba.. 
lıkesir anbarları silo ihtiyacını bugün 
elden geldiği kadar temin etmekte ise 
de; devletin buğday mübayaatmın ge
nişlemesi ve istihsalin artması, yeni si
lolar inşasını zaruri kılmaktadır. Yeni
den kurulacak olan siloların etüdleri 
yapılmakta ve yerleri tesbit edilmekte. 
dir. 

Göç.menlere ve muhtaç çiftçilere 
ncuıl tohumluk ve yemeklik 

dağıttlacak 
Kamutayın son toplantılarından bi· 

rinde kabul etmiş olduğu yeni kanunla 
göçmenlere ve muhtaç çiftçilere dağı
tılacak tohumluk ve yemeklik buğday 
meselesi; bugünün ihtiyacını karşılaya• 
cak esaslara bağlanınış bulunmaktadır. 

Ziraat bankası göçmenlerle nakledi. 
lenlere, mültecilere ve kuraklık, dolu, 
sel, yangın ve hastalık gibi afetlere uğ
rayan muhtaç çiftçilere ödünç olarak 
tohumluk ve yemeklik buğday dağıtıl
ması için 3,750,000 liraya kadar bir 
buğday yardım kredisi açacaktır. Bu 
kredi ile dağıtılacak buğdaylar, Ziraat 
bankasının devlet adına satın aldığı 

buğdaylardan mal aldıkları fiat üze
rinden mübayaa edilmek suretiyle te. 
min edilecektir. Ancak ziraat bankası 
depolarından tevzi mahalline nakledi
lecek buğdayların maliyeti mümasille
rinin mahallindeki rayicinden yüksek 
olacak olursa, tevzi mahallerinden ve. 
ya yakınlarından satın alınacaktır, 

Bu buğdayların nakil, tevzi, depo, 

çuval ve sair masraflariyle teşkilat ol
mıyan mahallerde ve lüzumu halinde 
yalnız tevzi işlerinde kullanılacak me
mur, maaş, harcirah ve gündelikleri 
bu krediden sarfolunacak ve bu masraf. 
la satın alma fıyatına zam edilerek tev
zilerde bu yekUn üzerinden borçlandır· 
ma yapılacaktır. 

Buğdaylar muhtaç çiftçilere bir, göç 
menlerele nakledenlere ve mültecilere 
üç yıl vade ite ve zencirleme kefaletle 
senette yazılı nakid veya mal olarak ö
denmek üzere dağıtılacaktır. Vade yılı
nın ürünü çiftçinin borcunu ödemiye_ 
cek kadar az olrursa bu borç geri hıra.. 
kılabilecektir. 

Dağıtmadan sonra gerçekleşipte 

6 - 7. 1937 

1 Uçucu gençlik yetiştiriyoruz 

lnönü hava kampı 
dün törenle açıldı 

(Başı 1. inci sayfada) 
ederlerken, kurum yarbaşkanının, grup
lar önünde durarak ayrı, ayrı izahat 
verdiğini görüyoruz. Bu izahattan an
ladığımıza göre, Türk Hava Kurumu
nun bu sene kampa getirdiği planörler, 
İstanbulda mühendis salfilıaddin Nuri 
Demirağ fabrikasının ve Ankara'da ku
rum atelyelerinde inşa edilmişlerdi. 

Kampta mevcudları yirmiyi bulan bu 
planörlerin sayısı birkaç güne kadar 
elli be§i geçecektir. Bu suretle her gün 
ayrı gruplar halinde 100 genci posta 
başı birer muallimin nezareti ve mesu· 
liyeti altında uçurmak mümkün ola
caktır. 

Hava Kurumu Y arbQ§kanının 
söylevi 

Saat 10.30 da da türk hava kurumu 
yar başkanı, Atatürk heykeli önünde 
söylediği aşağıdaki nutukla kampı aç· 
mıştır. 

" - Sizden evvelki neslin İstiklal 
savaşında yeni Türkiyenin ilk temel 
taşlarını attıkları ve askeri tarihimize 
iki kahramanlık sayfası ilave ettikleri 
İnönünde, siz, havacılık aleminde Tür
kiyeye şanlı bir mevki ayırmak ve mem
leket havalarında hakimiyetimizi temin 
için açılan savaşta yer almak için top. 
lanmış bulunuyorsunuz. 

Eski devirlerde türk tayyareciliği 
Arkada~lar, 

Uçmanın bir kahramanlık olduğu 

devir geçmiştir. O zaman bile türk genç 
leri esrarı henüz bugünkü kadar bilin
miyen semalarda basit tecrübelere da
yanarak yapılmış tayyarelerle 1914 yılı 
başında Kahire seyahatini yaparak dün
ya tayyareciliği aleminde Türkiyeye de 
şanlı bir yer ayırmaya muvaffak olmuş
lardı. Onlar daha o zamanlar havacılı
ğın bir memleket için olan ehemiyetini 
anlamışlar, beşeriyetin eski bir hastalı_ 
ğı olan her yeni şeye karşı şüuhe ve te. 
reddüdle mukabele hususundaki umu
mi fikre rağmen bu yeni sahaya atıl

mışlardı • 

Ekserisi vazifeleri başında, idealle
ri uğrunda şehit olmuş olan bu ilk türk 
tayyarecilerini saygı ile anmayı vazife 
bilirim. 

''Uçucu bir gençlik yetİ§tirmek 
zaruretin.el eyiz,, 

Bugün havacılık çocukluk devrini 
geçirmiş ilme laboratuvar tecrübelerine 
istinad eden bir şekil almıştır. Artık 

havanm ve makinenin insanlar için meç

hul tarafı azalmıştır. Buna mukabil o 
zamandan beri tayyarecilik o kadar İ
lerlemiş ve tay.yarelerin tahrib ve mu... 
harebe kabiliyeti o kadar artmış

tir ki, milletler kara ve deniz hududla
rı kadar havalarının da müdafaasını dü_ 
şünmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Havacılık bugün bütün memleketler i
çin bir zaruret olmuş, uçucu bir nesle 
malik olmak, milletler için bir mecbu
riyet halini almıştır. Çok yakın mazide
ki misaller, uçmıyan, havalarının haki
miyetine malik olmıyan milletler yaşa
maya hakları olmadığını göstermiştir. 
Bugün beynelmilel hayatta bir mevki 
kazanmak için yurdun semalarında ha
kimiyet temin etmek lazımdır. Bu yal· 
nız harb bakımından olduğu kadar ıkti. 
sadi bakımdan da bir mecburiyettir. 
Ve işte bunun içindir ki biz de tıpkı dL 
ğer milletler gibi uçucu bir gençlik ye
tiştirmek, herkese uçmak zevkini ver· 

borçlandıramaya girmeyen dağıtma mas 
rafları, buğdaylaı-ın nakli ve dağıtılma
sına kadar geçen zamana aid faizler, 
tahsil masraf.arı, dört yıl içinde tahsil 
edilmeyipte tahsil edilmez hale gelen 
borçlar; muhtaç çiftçiler ziraat bakan
lığı büdçesine göçmenler ise sıhhat ba
kanlığı iskan 1:ıüdçesine bu husus için 
açılacak hususi fasillara tahsisat ko
narak karşılanacaktır. 

O seneki ürünü borcu ödemiyecek 
derecede bulunan borçlular borçlarını 

ödemedikleri takdirde aleyhler vadenin 
bitti ği tarihten borcun tahsili emval ka
nununa göre alındığı zamana kadar ge
çen müddet için yüzde 7• faiz alınacak. 
tır. Bu gibi muamelelere pul yapıştırıl
mıyacaktır. 

····························~. • • 
: Kahraman : 
• • 
~ tayyarecimiz i 
! ( Ba§ı 1. inci sayfada) : 
• • çen kamp hakkındaki ihti..adan- : 
• • • nı fU cümlelerle ifade etmiftir: • 
• • "- Geçen aeneye nazaran : • • kampta bariz bir ilerleme uar. : • • Talebenin ütirahatı için her fe7 ! • • en ince teferruata kadar düıüniiL ! • • mÜf. Gençlerde uçuculuğa karp ! • • çok büyük bir heue• gördüm. Ba- ! 
• • yan talebe meucudu aayıaının yir- ! 
• • • miyi Qfmaaı beni çok aevindirdi. • 
• • • Bunlar ara.nnda gelecekte türlı • 
• • • hıwacılığının büyük ümidleri ola.. • 
• • • calı kabiliyetler gördüğümü ae-• • • • • 
• vinçle söyleyebilirim. ,, • • ••••••••••••••••••••••••••••• 

mek, herkesi uçmaya alıştırmak zarure
tindeyiz. 

Türk Hava Kurumunun gayrerleri 
Türk hava kurumu bu gayeye var· 

mak için türkkuşunu tesis etmek sure
tiyle gençlerimize havacılık yollarını 

açtı. Bir senelik bir çalışmadan IOnra 
geçen temmuzda birinci İnönü kampı 
açıldı. Buraya iştirak eden gençlerden 
yüksek yelken uçuş brövesi almaya mu. 
vaffak oldular. 

Burada beynelmilel planörcUlüJı: L 
leminde Türkiyeye mühim bir mevki 
temin eden rekorlar da tesis edildi • 

Bu seneki çalışmaların daha iyi bir 
netice vereceğine emin bulunuyoruz. 
Biz burada planörcülüğü öğretmeye ça
lışırken geçen sene yelken uçuş bröve • 
sini alan arkadaşlarımız bu hafta içinde 
açılacak olan Ergazi meydanında motör
lü tayyare pliotu olmak üzere yetiştiri • 
leceklerdir. 

Gelecek sene .•• 
Gelecek sene siz de orada çalışmak 

fırsatını bulacaksınız. Bütün Avrupa 
memleketlerinde gençler ancak mali fc. 
dakarlıklar yapmak suretiyle bu kamp
lara girebildikleri halde size uçma vası

talarını, tecrübeli öğretmenleri, iskan ve 
iaşeyi hiç bir şey mukabilinde olımya -
rak temin eden Hava Kurumunun siz. 
den isteği, disiplinli, şuurlu, çalışmanız 
kampın hedefi olan yelken uçuş bröve
sini almaya muvaffak olmanızdır. 

Disiplinli, şuurlu, devamlı çalışmak 
Kemalist Türkiye gençliğinin bir vasfı 
olduğuna göre bu hedefe yetişmeniz 

muhakkak demektir. 

Sabiha Gökçen'in miıali 
Bayanlar, siz, kadın ile erkek arasın

da hiç bir fark görmeyen, kadına başka 
birçok memleket kadınlarının malik ola_ 
madıklan bütün hakları veren bir mil -
letin çocuklarısınız. Siz de tıpkı erkek 
arkadaşlarınız gibi çalışmaya ve onlar • 
dan geri kalmamağa azmetmiş bulunu -
yorsunuz. Ve bunda muvaffak olacaksı
nız. Eğer herhangi bir sebeble azminiz 
kırılır, ümidsizliğe düşerseniz Türkku· 
şunun ilk kadın planörcüsü olan ve ya
kın bir mazide Dersim semalarında 
kahramanca uçuşlariyle türk kadınının, 
erkeğin yapmakta olduğu herşeyi başar· 
mak iktıdarında olduğunu isbat etmiş o
lan askeri tayyareci Sabiha Gökçen'i 
hatırlayınız. Onu kendinize örnek yapı
nız. Ona benzemeye çalışınız. O zaman 
eminim ki, çalışmanıza devam için ken· 
dinizde yeni bir kuvvet bulacaksınız. 

Sözlerimi bitirmeden evet hepinize 
ulu Önderin türk gençliğine verdiği 

direktifi hatırlatmak isterim: 

"Her işte olduğu gibi havacılıkta 
en yüksek güzeyde gökte seni bekliyen 
yeri az zamanda dolduracaksın.,, 

Bu ülküyü daima göz önünde tutun. 
Atatürk gençliğinin aynı zamanda uçu
cu bir nesil olduğunu herkese gösterin 

Aramızda bulunmak şerefini bize 
verdiklerinden dolayı sayın Sabiha 
Gökçen'e, bizden hiç bir yardımı esir
gemiyen süel havacılığın buradaki mü
messi ılerine, kamunbay ile şarbaya tc .. 
şel..kür ederim." 



======================~ULUS 7 6 - 7 - 1937 

lfuşehir nafia müdürlüğünden: 
• 1 - Eksiltmeye konulan iş: Kırşehirde yapılacak yirmi bi_r bin 
lıra bedeli keşifli beş dershaneli ilk okul binasının 13.010 lıralık 
kısmının inşası işidir. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukalevename 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif metraj ve tahlili fiat cetvelleri. 
F - Proje. 
3 -:- Ekııiltme 25.6.937 gününden 15.7.937 gününe kadar ol~p 

Kırşehır ili daimi encümeninde saat on beşte toplanacak komıs
yon tarafından yapılacaktrr. 

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

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

muvakkat teminat vermesi ve yazılı vesikaları göstermesi lazımdır. 
A - Ticaret odasında kayıdlı olduğuna dair vesika. 
B - Bu gibi işleri yaptığına dair ehliyet vesikası. 
7 - Teklif mektublan eksiltme tarihi 15.7.937 günü saat on dör

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

(1876) 2~3086 

İzmir Nafıa ~lüdürlüğünden: 
11 daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Cuma ovasında hava yolları is

tasyonu hangar yapısı. 
Keş.if ~tarı: (16403) lira (62) kuruş. 
Bu ışe aıd şartlar ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 

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

b İstekliler bu şartname ve evrakları İzmir - Ankara - İstanbul 
ayın.~ı~lık di.rektörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 

E .sıltmenın yapılacağı yer ve tarihi, günü ve saati: 10 temmuz 
1k~3k7 cu~artesi günü saat 11 de İzmir bayındırlık direktörlüğünde

ı omısyonda. 

k ~~siltmeye girebilmek için gereken belgeler~ Bayındırlık ba
:ı-n tg

1 
ından alınmış müteahhitlik ve ticaret odasından 1937 yılı i

çın a mmxş belgeler. 
Muva~kat teminat: (1246) Jira 

.. ~steklı~er: Teklif mektuplarım 5 inci maddede yazılı ihale gü
~:ır~ tayın olunan saatten bir saat evelisine kadar komisyon baş-

gma vererek makbuz almaları. 2-2871 

Sıhhat ve İçtimai l\luavenet 
Vekaletinden 

d 250 .lira ü~~etle ~~ad~.Iuda ~üzum gö~ülecek vilayetlerde istih-
31? edılmek uzere ıkı muhendıs veya mımara ihtiyaç olduğundan 

tal,~ o~anlar~? evrakı müsbiteleriyle sıhhat ve içtimaı muavenet 
veA<ı.letıne muracaat1arı (1887) 2-3099 

Jandarma genel komutanlı~ 
Ankara sahnalma komisyonundan: 

.. Bayındırlık. bak~nlığınca yapılacak imtihanda ehliyeti tebey
b~ ~tme~ şartıyle Jandarma meslek mektebi için yüz lira ücretle 
ır ~ ektrı1k fen. me.muru ile yetmiş lira ücretle bir kaloriferci alı

~ac~ tı~. steklılerın 12.7.1937 pazartesi gününe kadar bir istida 
~ e Jan arma genel komutanlık binasında mekteb komutanlığına 
aş vurmaları. (1915) 2-3155 

Çorunı vilayetinden: 
Alaca kazasına bagylı Al ah .... k k .... d l"' 

göre 468l r ac oyu oyun en p an ve şartnamesine 
2 çift ka ~r\~ kuruş bedelle 14 kargir 1193 lira 38 kuruş bedeıte 
kumu ~gı.r 1 18 ev yapılacaktır. Bunların taş kerpiç saman ve 
vesai ev elrı ya~ılaca_k köylülere aid olup bundan maada kereste 

r ma zemesıy]e ış,..·ı•v• ••t ahhid "d , __ gün m .. dd . :ıı ıgı mu e e aı Ou.uak üzere on be§. 
ven p.:: 1 etle eksıltmeye konulmuştur. İsteklilerin vesaik ve gü-
- a an makbuzları ile vilayete müracaatları. (1810) 2-3149 

Çornm vilayetinden: 
Alaca kazasına bagvl K k k .. u d "' 

göre i k 1 . • ı arnı ara oy n e plan ve şartnamesine 
k s .e etli kerpıç 27 tekı 20 çift ki ceman 67 ·· · · 
erestesı hariç b"lQ al . . ·-· goçmen evırun 

bu .. d . . J mum m zeme ve ışçılıgı alana aid olmak üzere 
g~nhen ıtıbare? 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur 

e er tek evın tnuhammen bedeli 218 1' · 
beheri 360 lira 56 ku tu İ kJ'l . ıra 14 kuruş çift evin 
Yu.. d d" ruş r. ste ı erın umum ın .. ııı,,t bedelinin 

z e ye ı buru ~gunu kd b k v--
!:ekl" d b :ı . . ya na en ya an a veya banka mektubu 
:ı;; ın c ura malıyesıne yatırmaları. (1813) 2 3152 

Çorum vilayetinden: 
Alaca kazasının Kızıllı k.. .. d 

kerestesi hariç bT oyun e 11 tek 10 çift ceman 21 evin 
5998 lira 148 kur~ş u:~~ ~~1~7~t ve işçil~.ği al.~na olmak üzere 
konulmuttur. İsteklilerin ekbı 1 e 0n1?eş g~ muddetle eksiltmeye 

rna uzları ıle vılayetc müracaatları. 
0 812> 2-3151 

Erzurum nafia müdürlüğünden: 
~spir _kaza merkezinde yeniden yapılacak bük.. v 

taatı eksıltmeye çıkarılmıştır. umet konagı in-
~ - BEksil~e kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 

- ;-d:tı keşfi on beş bin liradır. • 
· 3 - Eksıltme günü 22.7.937 cuma . ünü s t . 

dılerek Erzurum hük.. t k v •• g . Aaa on altı tesbıt e
pılacaktır. ume onagı ıçınde vılayet makamında ya-

4 - Evrakı fenniyesi k "f · ·ı ·ı · · 

. 

Jandarma genel komutanlığı Anl~ara satınalma komisyonundan 
Aşa~ıda cins ve mikdarı y~ı . .ı eşya. ve malze~e hiz~~ında g?steriJen tarihlerde eksiltme ile satın alınacaktır. Bun]ara aid şartname· 

ler komısy?'ldan parasız altnabıhr. Eksıltmeye gırmek ıstıyenlerın teminat makbuz veya banka mektuplarile vesikalarını vaktinde komis~ ' 
yona verrnış olmalarr. 

A - CİNSİ Mikdası Beherinin fiatı 
Ekmek torbası 3787 ta 1e 115 Kr. 

İlk teminat 
326,63 lira 
471,47 lira 

Alım şekliŞartname bedeli İhale tarihi 

Yem torbası 10477 tane 60 Kr. 
Açık eksiltme O 10.7.1937 curnarte. sa. ıo 
Kapalı zarf O 14.7.1937 çarş.a. sa. ıo 

Sünger 2808 tane 40 Kr. 
Perçin çivisi -40~00-k'."'"ı'."'."·ı_o _______ l_2_0_000.;..;_-=K:..:r..;...--

B - Monta çivisi 600 kilo 24000 Kr. tutan 

84,24 Jira Açık eksiltme O 14.7.1937 çarşa. sa. 15 

Monta r:ivisi 400 kı·ıo 16000 K :ı r. " 
Ağaç çivi 800 kanğa] 56000 Kr. ,, 
Ağaç çivi 100 kanğal 7000 Kr. 

" Kabara çivisi 2000 kı"lo 72000 K 
Ü ~ " ç katlı keten ipliği 150 kilo 82500 Kr. Kapalı zarf-.; 12. 7.1937 pazartesi sa. 15 
Dokuz katlı keten ip iği 100 kilo 51000 Kr. 
On katlı keten ipliği 100 kilo 50000 Kr. 
Sustah kapsül 50000 çift 8000 Kr. 
NaJça 20000 çift 70000 Kr. 

5565,00 417,38 2-288t.. 

1 
Ankaı·a Levazım Amirliği Satmalma ı ı Askeri f ahrikalar umum dürl~ğü Satıoalma 

Komisyonu Uanları Koıniı;ıvonu hanları ----------------- ------------------ ._.____________ _ ______________ __, 
İLAN 47 TON MEŞE KôMURO' : 

1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı hayvanatı için Tahmin edilen bedeli 2585 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi , 
838.800 kilo samanın 17.7.937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf- yazıJı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko-
la eksiltmesi yapılacaktır. misyonunca 21.7.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile L 

2 - Samanın tutarı 10904 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta-
817 lira 83 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda liblerin muvakkat teminat olan 193 lira 88 kuruş ve 2490 numaralı 
görü1ebilir. knunun 2 .ve 3. maddeJerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te- misyona müracaatları (1839) • 2-3077 
minat makbuzlarını havi teklif mektublanm yazdı gün ve saatten 15 TON LÜLECİ KİLİ 
en az bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonu- Tahmin edilen bedeli 525 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
na vermeleri. (1869) 2-3073 yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 

İLAN misyonunca 19. 7.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile iha-
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınacak 50.000 leedilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talib-

kilo sade yağına verilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar kapalı lerin muvakkat teminat olan 39 lira 38 kuruş ve 2490 numaralı ka· 
zarfta 50 bin kilo sade yağı satın alınacaktır. Muhammen bedeli nunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
95 kuruştur. Tutarı 47,000 liradır. İlk teminatı 3562 lira 50 kuruş- yona müracaatları. (1862) 2-3078 
tur. İhalesi 22.7.937 perşembe günü saat 16 dadı~-. Şartnamesi her 100.000 METRE TORBALIK BEZ 
gün satın alma komisyonunda görülebilir, İsteklıler kanunun 2, 3 Tahmin edilen bedeli 28.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
cü maddelerindeki vesika ve teminat mektublannı havi zarflarını yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm alma ko-
beJli gün ve saatten en az bir saa.t eveline kadar tümen satın alma misyonunca 23 temmuz 937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarfla 
komisyonuna vermeleri. (1853) 2-3071 ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyon-

İLAN dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif 
ı - Ankara garnizonu birlikJeri hayvanatı için bir milyon alt- mektublarını mezkftr günde saat 14.30 za kadar komisyona verme· 

mış altı bin kilo arpanın 19.7.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı leri ve kendiJerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin-
zrafla eksiltmesi yapılacaktır. . deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1840) 

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

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

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığı birlikleri hayvanatı için 280 bin kilo 

yulaf kapalı zarfla satm alınacaktır. İhalesi 21 temmuz 937 çarşam1 

ba günü saat 16 da yapılacaktır. Muhmmen tutarı 16.800 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evel komisyonda görülebilir İsteklile-.. 
rinin 1260 liralık ilk teminat makbuz veya mektubları ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesika1ariyle birlikte ihale 
saatmdan en az bir saat eveline kadar teklif mektublarıru Fındıklı
da İstanbul komutanhğı satın .alma komisyonuna vermeleri. (1858) 

2-3072 
İLAN 

l - Ankara garnizonu birlikleri hayvanatı için 961.800 kilo ku
ru otun 19.7.937 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Otun tutarı 31.739 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı 
2380 lira 46 kuruştur. Şartnamesi 159 kuruş 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 • 
ı - Ankara garnizonu birlikJeri için 2640 ton Lave marin kö.

mürünün 20.7.937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 50.688 lira olup muvakkat teminaı. 3784 
lira 40 kuruştur. Şartnamesi 254 kuruş mukabilinde komisyondan 
veriJir • 

3 - İstekJilerin kanunun 2, 3 cü tnaddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
en az bir aaat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alına 
komisyonuna vermeleri .(1872) 2-3076 

Milli Müdafaa Vekfileti Satmalma 
Komisyonu hinlan 

BlLtT -------
y A p I : Ankarad Erat pavyonları ve ahırları yapısı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşifl~rinin t.utar~ (128.462) !ira 5 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnamelerı parasıyle ınşaat fiUbesınden 
verilecektir. iHALESİ: lS.VIl.937 perşembe günü saat on bird~ 
dir. İlk teminatı: (7673) Jira (10) kuruştur. Eksiltmeye g~rece~ler
den ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerınde ıste
nen belgelerle birlikte t~minat ve t~klif mektublarmı havi zarflar 
ihale saatinden en geç bır saat eveiıne kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (1769) 2-2945 

BİLİT 
22 kalem baytari alat ve malzeme kapalı zarf usulite satın :ılı. 

nacaktır. Tahmin bedeli (~550) liradır. İhalesi 11-8..937 çarşamba 
günü saat ıı dedir. İlk temıı;at.ı 416 lira 25 kuruştur. Evsaf ve şart
namesini almak ve görınek ıstı~en bedelsiz olarak M.M.V. satın 
alma komisyonuna ınüracaat v~ ıhaleye gireceklerin 2490 saydı ka
nunda gösterilen vesaikle temı.nat ve teklif mektublariyle birlikte 
belli gün ve saatından en az bır saat evvel M.M.V. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (1703) Z-2848 

Gürel Limited Şirketi 
Tasfiye Memurluğundan : 

f ____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği1_n_a_"'n_ı_a_n ____ ı 
1LAN 

Mahrukat depolarının belediyece göster~lecek mıntakalara nak.. 
li için 1 kanunusani 1938 tarihine kadar verilen mühlet 1 haziran 
1938 tarihine kadar temdid edilmiştiır. (1813) 2-2993 

İLAN 
Sakarya mahalJesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre mu

rabbaı belediye malı arsa 27 temmuz 1937 salı gününe kadar bir ay 
zarfında pazarlıkla satılacağından isteklilerin her cuma ve salı gün. 
Ieri saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (1822) 2-300 

iLAN 
Belediyeye olan borcundan dolayı haczedilen dört kangal kab

lo telile bir kangal kordon teJi 8.7.1937 per}embe günü saat 12 de 
belediye mezat salonunda açık artırma ile satılac:ıktır. İstekli o
lanların o gün ve o saatte mezat sal-Onuna gelmelerı. (1922) 2-3157 

1 

Corum 
~ 

vilayetinden: 
Sungurlu kaza merkezinde yapılacak şehir tipi dört kargir e

vin kerestesi hariç olmak üzere bilfu:num malzemesi ve işçiliği 913 
lira 92 kuruş keşif bedelli üzerinden 15 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İsteklilerin vilayete müracaatları. (1811) 2-3150 

~;~ ::ı-:ı::erle- 1 
rinde inşaata hazır muhtelif çap 
ve fiyatlar. 

Kalıp Dondurması 

olup istekliJer bu eşı . resı:n ve sı sı eı fıat ve şartnameler, 
okuyabilirler. evrakr fennıyeyı Erzurum nafia müdürlüğünde TASFİYE İLANI: 

5 M kk Ankara birinci noterliğinin 22 haziran 936 tarih ve 7191 nu-

Anafartalar ateş apartnnanı 
kat 2. Komisyoncu Hayri Dilman 

2-3160 

Şehrin en uzak yerlerine ka· 

dar götürülebilir buz dolabı o

lanlar günlerce muhafaza eder• 

ler içindeki dondurmalax mağa• 

zada satılanın aynı saf meyva· 

dan mamuldur. 

6 - t uva at teminatı 1125 liradır ı · 
- stekliler resmi g t . 

7 5 9
• 

6 
.. marasiyle tasdikli muka~e esı r.es~ı ga.zeten~n 24 t~ID?1uz 93~ tar~h 

haamda çıkan r aze enın · · 3 gun ve 3297 sayılı nüs- ve numaralı nüshasiyle ıl§n edılınış olan Gürel Lımıted şırketi Mobilyalı aparbman 
yılı arttırma v ta ~tnameye göre vesikalarını hazırlayıp 2490 sa- şüreki tarafından feshi~e kar~r ve~ilmiş ve tasfiyeaine de Anka- üç ay için 
dairesinde t e. ekınltme kanununun 32 inci maddesindeki sarahat rada Anafartalar caddeeınde şırlı:etin merkezi o]an 113 numarada Atatürk bulvarı üzerinde 
nil saat 14 d~ım .edeckleri teklif mektublarrnı 22.7.937 cuma gü- Bay İbrahim Gökneli me~ur e~ş olduklarından •irkette alacak- 4 oda, telefon, cıonfor 
tada olacak e ?;:"syon reisliğine göndermeleri mecburidir Poa- Jan olanların alacaklarını ışbu ılln tarihinden itibaren biT ay için- 3648 telefon ediniz 
•--------=~g~e_c_ı_ın,::.el:e:r~k:a:b:u~l~e=d~i~lm'.::e~z·:.._ ______________ ~2:·--3:::1s~s:_.!_~d~e~tas~f~iy~e~m~e~m~u~ru~n~a:,:ın:u~·r~a~c:aa:t~l:a_k~a~y~d~e=t:ti~rm~e:ıe:n~·~il~a~n~o~l~un~u~r:· _____ ~~~~~ .. 111111 .... 111 .. 111 .... 

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

Karadeniz Pilajı 

Hasan Paşa Fırını 
2-3147 

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

Anaf artalar Mıhcıoğlu 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile besıenen 

çocuklar böyle olur. 
Ormaa Çlftlltl Maf'asatarı 

l(apalı eksiltme ile alınacak 
40 ton mazot 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Anl{ara l\lıntalcası Sı tına 
l\lücadele Reisliğindt~n 

1 - Ankara sıtma müc,,dele mıntakası için muhammen bedeh 
5464 lira o an ve evsafı şartnamede yazılı bulun<ın on beş.er kiloluk 
tenekeler içinde kırk ton mazot kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ~o 
nulmuştur. İhalesi temmuzun 8. inci güniine müsadif perşembe gü
nü saat 13 de Ankara sıtma mücadele riyaseti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakakt temın t akçesi vüzde 7.5 olup talihlerin ihale 
saatler;nden bir saat evveline kadar teminat akçe erini veya ?a .ı· 
ka mektublarını uygun surette sıtma mücadelesi muhasibliğine ve . 
meleri lazımdır. 

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

(1689) 2--2845 

Nafia \
1 ı·kalr·tiıul«·n: 
Açık Eksiltme İlanı : 

1 - Eksihmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajında 
yapılacak hala inı;aatı (Keşif bedeli (4191) lira (04) kuruştur.) 

r: 2 - Eksiltmesi 16-7.937 tarihine rasthyan cumıı günü saat 15 de 
nafia vekaleti sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın. 
da açık eksiltm~ usuliyle yapılacaktır. . . 

3 - fstel:liler: proje ve şartnameleriyle mukavele ve saıre keşıf 
evrakın .-ular t•mum müdürlüğiinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istckli~erin-~314) l.ira (33~ kll: 
ruşluk muvakkat teminat ile bu işi başarabılecegıne daır yapı ışlerı 
umum müdiiılüğünden alınmış bir vesikayı ibr~z etı:ııes~ ve ikinci 
maddede yazılı saatten bir s-:ıat evvel 937 senesıne aıd tıcaret odası 
vesikasiyle birlikte su eksiltme komisyonu reisliğine miiraraat ey-
lemeleri. ( 1850) 2--3082 

Ankara Mektebler Mübayaat 
Komisyonu Reisliğinden · 

Siyasııl bilgiler okulunda ihale tarihinden itibaren mayıs 938 
gayesine kadar günde çıkacak yemek artıkları ile ekmek kırıntıla
rı açık arttırma ile satılacaktır. Bunların tahmin edilen mikdarivle 
fiat tahmini aşağıda yazılmıştır. Muvakkat teminat aşağıda yazıl· 
mıştır. Muvakkat teminat S lira 25 kuruştur. Arttırma 12 temmuz 
~37 pazartesi günü saat 15de mektebler muhasebeciliği binasında
ki komisyonda yapılacaktır. ._;artnamesi her gün parasız olarak 
:nektebte görülebilir. 

Nevi mikdarı Beher kilosuna tahmin edilen fiat 

Ekmek kırıntısı 
Yemek artığı 

(1764) 

10 lc:ilo 
10 " 

kurut 
1 
1 

2--2966 

Sivas orman müdürlü~nden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Artırma llanı : 

1 - Sıvasın Koyulhisar çevresinde Iğdır ormanından 5157 
metre mikip sarı çam kapalı zarf usuliyle 19-6.937 gününden ıti
baren 20 gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. Bedeli muhammen 
460 kuruştur. 

2 - Yevmi ihale B-7-937 günü saat 16 da Orman direktörlüğün-
de yapılacaktır. 

3 -- Muvakkat teminat 1772 lira 27 kuruştur. 
4 - İhaleyi müteakib teminatı katiye yüzde on be,e iblağ edilir. 
5 - Emvalin tutar bedeli dört taksitte ödenir ve müddet bir 

senedir. 
6 -- fateklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatına muvafık olarak 

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

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

TÜRK HA VA KURUMU 

BUYUK PiYANGOSU 
3 iıncü keşide 11 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan Laşka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 günü akşamına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra lı•let üze· 

1 apu ve kadastro umum 
Müdürlüğünden: 
Tapu idarelerine lüzumu olan ve 980 lira muhammen bedelli 20 

nevi evrakı matbua pazarlıkla yaptırılacağından istekl}lerin 8.7 .937 
perşembe günü saat on beşte umum müdürlük binasında teşekkiıl 
edecek satın alma komisyonuna % 7.S pek akçasiyle müracaat et
meleri lazımdır. 

Şartname ve nümuneleri görmek istiyenler levazım müdürlü-
ğüne müracaat edebilirler. (1642) 2-2766 

Jandarma genel l{onıutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

l - Bir tanesine yüz otuz kuruş kıymet biçilen (6000) matra 
21.7.937 çarşamba günü saat onda kapalı zarf usuli ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek ve örneği gö-. 
rülebilecek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (585) liralık ilk te~ı
nat ve şartnamede yazılı vesikaları içinde bulunduracakları tekl~f 
mektublarını en geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vermış 
olmaları. (1894) 2-3142 

Erzurum Nafia Direktörlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Erzurum nümune hastahane dahilinde on iki bin yedi 

yüz lira bedeli keşifli kalörifer işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 937 pazartesi günü saat on altıda bil· 
kümet konağında sıhhiye müdürlük 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. 

5 - İşbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul 
nafıa müdürlüklerinde okuyabilirler. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bl 
saat eveline kadar sıhhiye müdürlük odasında teşekkül eden komi.,. 
yon riyasetine 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 mektub1an iyice mü-
hürlü olacaktır. (3586) 2-2904 

Hayınaııa belediyesinden: 
Haymana kazasında belediye tarafından bir umumi hala in'3SI 

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

İLAN 
Jandarma mülga muhasebesi tetkik memuru iken evelce bulun• 

duğu Karaköse malmüdürlü\ündeki vazifesinden dolayı hakkında 
tahkikat yapılan Hamdi 2996 sayılı kanununun muvkkat ikinci 
maddesi mucibince tasfiyeye tabi tutulmuştur. (1914) 2-3154 

Nafia Vekaletinden: 
20 lira maaşlı katip ve 75 lira ücretli daktilo alınacaktır. 13.7. 

1937 salı günü saat 14 de müsabaka imtihanı yapılacağından talip
lerin 12.7.1937 pazartesi akşamına kadar hüsnü hl kağıdları ve ev· 
rakı müsbitelerile birlikte vekalete müracaatları. (1926) 2--3156 

Sa~lar1 
diik iileııler 

\İstanbul Sıhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

KOMO I ~N KAN~U K 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

pek lenme!Sine manı olur. Komo· 
ıen <ıaçlarm köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komoıen saçla· 
r ın 1?ıdasıdrr. Tabii renklerinı 
t:,ozmaz Hafif bir ravihası vardır 
Komoıen kanzuk saç eksiri ma· 
rrn 'l::ı h11~11n11r. 

ZEISS 
Gözlük, dürbün, çerçeve. An

kara acentası: Rıza Gözlükçü -
Bankalar caddesi telefon: "3025 

Kiralık daire 
İhsan bey apartımanmda 3 

ve 4 odalı banyolu iki daire ki
ralıktır. İtfaiye meydanında hu
kuk fakültesi- arkasında. Her 
saat görülebilir. 2-3117 

İSTANBUL BEYOÔLU 4 CÜ 
SULH HUKUK HAKİMLİÔİN
DEN: 

Terekesine mahkemece elko
nulan ölü Maraş Saylavı Mitha
ta aid Ankara Çankaya cadde
sindeki köşk kiraya verileceğin
den isteklilerin Ankara 3 üncü 
sulh hukuk mahkemesine müra
caat etmeleri ilan olunur. 

2--3148 

Satılık Ev 
Ankara halkevi civarında Ye

nice mahallesinde Kozan oğlu so
kak No. 2 iki katlıdır. Müracaatı 
içeriye 2--3159 

Acele Satılık Hane 
Atıfbey mahallesi Sarıkışla 

karşısında beş odalı elektrikli 
iki katlı kirgir 206 • 208 No. ha
ne satılıktır. İstiyenler içinde-
kilere müracaat. 2-3161 

İmtiyaz sahib1 ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 

1 
eden Yazı hleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENlK. 

Ulus Basımevı: ANKARA 

Azı 
86500 

3000 

Muhammen 
fi atı 

11 
15,5 

Muvakkat 
garanti 
906.94 

şartname 

bedeli 
490 

İhale teldi 

Nümune hasta. 
İstiıaiye 
Ebe yurdu 
Kuduz müessesesi 

Tıp talebe yurdu 
Nümune has. 
lstilaiye 

ekmek 
Fırancala 

Çocuk sadeyağ 
Akliye 
Sanatoryoın. 
Kuduz 
Ebe yurdu 

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

Çoğu 
105000 

3SCJO 

31000 -- 38000 

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

İhale saati 9-7-937 saat 15 

82 2337 156 

hale gün ve saati 9-7-1937 saat lG 

3g 
41 
45 7859.48 52~ 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Ebe ,. ,, ihale gün ve saati 9-7-1937 stat 16.30 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan yukarda isimleri yazılı sıhhi müesseselerin 1937 mali yrl• 

ekmek fırancala sadeyağ ve et ihtiyaçları için hiç istekli çıkmadığından yeniden eksiltmeye konul. 
muştur. 

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

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

3 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesı kasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler bu i,e 
yeter muvakkat garanti makbuz veya lıanka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarflarını ihale saa. 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (3520) 2--2832 

~- K E L V 1 N A ·T O R • 

sotUKLUK 
DERECESİ 

AYNI ~ sogulıLJı ~· 

~ DEFA DAllA AI İ$LER. 

50CUKLUK 
DERECESi 

VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ 
TELEFON: 3450 

~lN~MAl .. Alt HAi..~ 
BUGÜN BU GECE 

lKl BüYOK FiLM BiRDEN 

1-Patronum Kocam 
CLAUDETI'E COLBERT 

2 - Kızlar Pansiyonu 

BUGÜN BU GECE 

ALTIN HIRSI 
Meraklı olduğa kadar heyecanlı bir 

meu.z:a fGfıyan bu • ..,. Nyİrc:İJerüti 
•Ürüklemektedir .. 
Halk Matinesi 12.15 de ı 

Lucien Baroux - Gabrielle Dorziat S •d S 
:ve yÜzlerce genç kız evgı en onra 

ŞEHiR BAHÇESIN!>E 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

Sabırsudıkla beklenen mev•imin en kuvvetli macera filmi 

y 1 L D 1 R I M A D A M 


