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Harici ticaretimiz.de kooperatifleri, milli ekononaz.aran bugün Ütihsalcitımız yüz.de yüz. artmıf·
minin icablarına göre nazım olarak kullanacatır.
:
ğız.
• Kooperatillere atiyen vereceğimiz. vazifelerden
biri de Yaf meyva ihracatı İ§idir.
: • Muayyen mıntakalarda tekasüf eden mahsul,
•
aynı zamanda kazanç da temin ettiği takdirde • Karabük fabrikaı için binlerce ton demir geti:
onu kooperatifleştirmek biz.im için vazifedir.
recek vapurlar soğuk hava tertibatlı olacak ve
giderken biz.den yaş meyva alıp götüreceklerdir.
: • Biz.im üzüm ve incir için yapacağımız en mühim
bunların
kalitesini
yükseltmek
ve
bu
mahsal· ticaretimiz için en iyi te§ki••
i•,
Y
•
d · •
• • Kooperatı.fier 1ıar ıci
:
leri temiz işlemek ve kalitenın eğışmıyeceğı
lat ve vasıtadır.
:
hususunda alıcıya emniyet vermektir.
· 'b • l
·· d
··
• Kooperatillerin YO§ıyacag~ ını ve hükümetin siz.e
: • Ü züm rekoltemiz mikd ar ıtı arıy e yuz. e yuz
:
de yüz artmıştır. Bundan beı altı sene evelkine
yardım edeceğini vadediyorum.
~

...........................................................................................
.
İzmir, 16 (A.A.) - Ekonomi bakanı B. Celal Bayar, yeni teşekkül

Başbetke

HATAY
Falih Rıfkı AT AY
Fransamn Suriye yüce komiseri Kont dö Martel, Hatay halkına yeni Sancak rejimini resmen
ilan etmiştir. Kont dö Martel'in
sözleri arasında şunlar var: yeni
rejim Hatay halkına refah ve bahtiyarlık getirecektir· Fransa reJ i.
'
mm muvaffaklığı için elinden gelen yardımı yapacaktır; anla~ma
harfi harfine tatbik olunacaktır;
Sancak, Suriye ile Türkiye arasın
da anlaşmazlık sebebi değil, iki
taraf için dostluk unsuru olacak0

tır.

Sayın

yüce komiserin bu sözleri Türkiye salahiyet sahihlerinin
fikirlerine ve kamoyunun arzularına tamamiyle uygun olduğunu
s~ylemeye lüzum yoktur. Türkiyenın, Halayda, yeni rejimi muvaffak kılmak için aynı yardım vadi,
daha geçenlerde, Dış bakanımız
~evfik Rüştü Aras tarafından Surıye gazetecilerine tekrar edilmiş
tir.
Yeni rejim bir hak davasını
Yerine getirirken, Sancak içinde
Y.aşayan ekseriyet ve ekalliyetlerın, maddi menfaatleri içil1, ve
?1~nevi hoşnudluk ve sükunları
ıç.ın bütün inancaları getirnıekte
dır. Yeni rejim, bütün sancaklıla
rın ancak faydasına, ve yalnız,
Sancak meselesini iç politika de·
ınagojisine sermaye edinen bazı

§a~lıların zararınadır. Bazı şam

lı kıı~s~lerin birkaç gündür gazet~lerımızde çıkan bir takım sözlerı.?e cevab vererek, Sancağın bu
guzel. bayram şevkini gölgelendirmek ıs temeyiz. Fakat bu münasebet~e Suriyenin türkler tarafından
hevılen ve türkleri sevdiğine şiıp·
? olmayan münevverlerine ve geT1.~ h~lk yıgmlarına hitab ederek,
l u~kıye cumhuriyetinin bu mese~yı hallederken, türk ekseriyeti~ın hakkı ve inkılabın ~eref i kadar,_Suriye ile dostluk ve yakınlık
~vasını göz önünde tuttuğunu açı iÇa söylemek isteriz. Yeni Suriye devleti do ğarken ,onu Türkiye
omşusu ile ve bu komşuyu onuna. kardeşçe kucaklaşmaktan ve
mılli inkişaf gayretlerinin bağh
olauğu yakın - şark barış nizamı·
nın korunmasına birlikte hizmet
etmekten menedecek hiçbir engel

f

kalmaması lazımdı.
Şamlı demagoglar şunu unutu(Sonu 4. üncü sayfada)

eden yedi incir ve sekiz üzüm kooperatifinin ticaret odasrnda yaptıkla
rı toplantıda iç ve dış ticaretimiz ve kooperatif teşkilatları hakkında
tüccralarla aşağıdaki hasbihalde bulunmuştur:
-Arkadaşlar, intihab ettiğiniz :'rkadaşlar çok ağır ve mesuliyetli
işleri Üzerlerine almışlardır. Ke~dılerine candan muvaffakiyetler dilerken vazifelerinin ağırlığı üzerınde bilhassa nazarı dikkatlerini celbetmek isterim. Kooperatifçilik memleketimizde artık bir münakaşa
mevzuu olmaktan çıkmıştır. Kooperatifçilik, şimdiye kadar bir ikisi
müstesna olmak üzere amatörce yapılmış işlerden mürekkebti.
Biliyorsunuz ki, kooperatif, haddi zatinde çok iyi ve çok faydalı
bir teşekküldür. Ortaklarının menfaatlerini korur, içtimai terbiye
verir ve kendine mahsus ahlaki

Şiı:ndi aynı samimiyet ve muhabbetten mülhem olan Afganistan Padışahımn

telgraflariyle Atatürk'ün cevablannı da aşağıya yazıyoruz:
Ekselans Kemal Atatürk
Türkiye

am

MOHA M MED ZAHiR

Afganistan

Padişahı

Majeste

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

--~;:;;/,k

'

Kredi koope ratifleri kanunu çıktık•
tan ve tecrübelere müsteniden tadil.
ler yapıldıktan ve kredi kooperatiflerinin satış kooperatifleriyle hemahenk
olarak yüriıme· i imkanları hazılandık
tan sonra kooperatif işi çok ehemiyet
kesbetmiştir. Böylece kooperatifçilik
artık amatörce
ve heveskarane yapı
lan bir iş olmaktan çıkmış, çok ciddi
ve ehemiyetli bir şekil almıştır.
Bunun ehemiyetini size şu şekildi\
hülasa edebilirim :
1 - Burada kooperatife dahil binlerce ailenin maişetlerinin temini ve

Londra, 16 (A.A.) -

saat 16 buçukta

lzmh incirleri ambalaj yapıl11ken

NAZiLU FABRiKASI

11 Moskova'da

20 milyon metre
basma işliyecek
B. Celal Bayar Naz~llide

lzmir, 16 (Hususi muhabirimizden) - Ekono~ı bakanı B. Celal
Bayar, beraberindeki mebuslar. İzmir vali ve bele~ıye reisi ile bu sabah
Nazilli k o m b i n a s 1 n a gitti. Yollarda f abrı!'alar tarafın?an ~
zun düdüklerle selmalandı. Kombinayı baştan aşagı gezerek tetkık ettı.

çılacaktır.

Kombina yılda 20 milyon metre basma i liyecektir. Ayrıca İzmir muhitinin
el tezgahları için üçyüz bin kilo iplik
yapacaktır. Altı aylık sipariş şimdiden
alınını bulunmaktadır. Bugünkü piyasa
fiyatından

dört kuruş aaşğıya satış, fabrikayı idare edebilecek, ayrıca kar da
bırakacaktır.

Bakan Nazilli'de 1 numaralı pavyonu iplik ve dokuma te z gahlarını gezerken fabrika müdürü kendisine izahat

(Sonu S inci sayfada)

İngiliz planı
müzakeryee
esas olacak
Kan t-

mazlık komitesinin akşam celsesi

kazançları,

Kombinanın montajı eylülde
bitecek, 25 birinci teşrinde de a ·

Reisi

Ankara
Dört kardeş ve dost memleketlerimiz ara ında imzalanan Saadabad misakı münasebetiyle siz ekselansa en hararetli tebriklerimi nrza müsaraat ediyorum. Saadabad misakının bizim dört memleketlerimizi n tesanüd ve kardeşliği ve sulhun muhafazası için en müessir bir amil olacağına kaniim. Bu fırsattan istifade ederek
ekselansın §ahsi saadeti ve Türkiyenin refah ve ikbali için en samimi ternea •
nilerimi arzederim.
Afgani&tan Padişahı

düsturları vardır.

2 - Hükümet cephesinden harici
ticaretimizin teşkilatlandırılması.
( Sonu .S. inci sayfada )

Cümhuriyeti

Prag kabinesi
istifa etti

açılmıştır.

Fransa namına söz söyliyen B.
• Korbin karışmazlık anlaşmasını kurtarmak için İngiltere hükümetinin bugün
komiteye vermiş olduğu planı hazırla
makla sadetmiş olduğu gayreti samimi
olarak takdir ettiğini söylemiş ve projenin en göze çarpan cihetinin biribirine ba ğlı birçok parçalardan mürdtkeb bir bütün teşkil etmesi olduğunu
söylemiş ve demiştir ki:
"- Proje, bir takım kayıtlar altın
da muharib haklarının tanınması ile diğer bazı mutekaddim şartların ifası arasında bir rabıta kurmaktadır. Bu prt·
lardan biri İspanyol limanlarına tarafs ız görmneler konulması ve diğeri de
ecnebi gönüllülerin geri alınmasıdır.
Fransa, gönüllülerin geri alınması meselesinin komite çalışmasının inkipfın da esaslı b ir şekil aldığ ını gönnckle pek memnundur.
B ütün bu meseleler aras ınd aki işti
di kten dolay ı muharib haklarının tan ınması şekiller i miizakere edilmeden
evel mutekaddim diğer iki meselenin
t amamiyle anlaş ılması lazımdır. Bu hususta Fransa zamanı gelince mütalealarını bildirecektir. Keza Fransa projenia
müzakereleri esnasında kara ve deniz
kontrolu arasında mevcut olması lazım
gelen mantıki münasebet hakkındaki
diı şuncelerini de bildirecektir. Alına-

( Sonu 4. ilncü sayfada )
i smet 1nönü'nün geçen

seferki

Prag, 16 (A.A.) - Kabine bugün
toplanarak Cumhur reisine hükümetin
istifasını vermeyi kararlaştırmıştır.

BÜYÜK ELCİMİZİN

tyi rnaHimat alan mahfillerde söylendi ğine göre, eğer cumhur reisi kabinenin istifasını kabul edecek oluısa
yeni hüküınetin teşkili vazifesini tekrar Hodzaya tevdi edecektir.

Moskova, 16 <A.A.) Tas ajansı
bildiriyor : Dün B. Zekai A paydın . BB.
Rüştü Aras ve Şükrü Kaya şereflerine
(Sonu 4. ütıcü sayfada)

scyaluırleri esnasrnda yapılan tak

VERDİGİ ZİYAFET

Bugün
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Ekonomi Bakanımız lzmirde kooperatifçilerle
çok güzel ve mühim bir konuşma yaptı
(Başı l. ıncı sayfada)

Gibi mühim ifler menuu balıi9tir.

O., ticaretimizin

ı,.lıilôtltmtlanl.....

RW.&metin harici ticaretilllisin tetlııhtlaadmımasma verdiği eı-aiyet
1llıl 1looper•flere dahil oı.n ıa-eıe.
-.&atleri birlqtirilince baıma e•liD1*Jeti
. kendiliğinden tebuiis dOt.
tıla)W. Kooperatiflere dabil -~
llrınm phai w mes'eki menfaatlerini
IÜctikıeri koopemülerin iyi ifletm. . . . liSrmekle beraber milli eba omaıi.·
•
'-llfaatlerine de ça)JflDlf olacak·
Ilı.dır.

llti ............ ,. .....
bünyeainde toplayan kooperatif·
ler ficcri rniisaaae olın,Jılıı Nra.
ber onun yanı baıında vatanper·
ver-lik vazife.ini de görmekte.
dirler. Hülıümet harici ticaretin
tqkilatlandırılmıuında lıooper•·

tilçiliği bir umde olarak ele al.

mıftır. Kooperatifçilik Egede

y•·

ni deiildir. Muhit kooperatifçilik

hakkında te~vvür etmiıtir. Bi·
zim evvela Ege mıntaka&Ula •·
hemmiyet vermernain sebeblerİll
Jen biri Je daha evelc• burada
kooperatifçilik terbiyesinin b~
latnıı elduiunu görmektir. Hepı·
ni~ bilinin~ lıi kooperatifçiliğin

muvelf•kiyetle çallfabiloıeai için
bazı ıartların karıılanmlf olm-.
•ı lazımdır.

Kooperatif etrafında toplanan mahsulün biT muhitte tekisüf enit olına·
ar •e •takların biribirine yalan bulun·
lnası.. Mewıa üıümü ele alal1111: Uaüırı
\u 11t1ntallaya maıı-tur. İncir de aynı şeltrlctedir. Demek oluyor ki. koo·
peratif teşekkülünde esas obn .ilk prt
Ecede mevcuddur.
Kooperatıfe dahil olan ortakların .
lrendi menfaatlerini bilerek tak.ib et·
anesi. Ege m.-ntakasında bu tart da
llle.C..tdur. Çunku e&eliler münnver
vatandaşlardır.

Altlôlti kai.Jeler
Ahlaki kaideler : Kooperatif her
hangi bir sebeblc mıişkul vaziyette kal.
dıgı zaman orta ın ahlak borcunu eda
etnıe&i keyfiyeti. Senelerce muvaffa·
kiyetle çalışan bir kooperatif her ban·
gi bir sebebten dolayı bir sene zarar
eder e ortak kooperatıfe arkasını çevirmemeli ve kooperatifine bağlı kalma·
lıdır. Bu vaziyette ortağın kooper.ttife
aht~k borcunu eda etmesi ıamnd r.
1C00peratifi C"n'eia kendimiır ikiıtei derecede memleket menfaati için kur•·
i'<>«ıa. Bu menfaati temin için meTCUd elemanlar tamamen lehimize ol. . . tbere bir!qmqtir. Biilı"k Ware heYetinc aeçilem arkadaşlar siz arkadaşl•a
~e hiikümete bqı çok ağır ve meHlıiyetli bir vazife yükleomi.tlerd.ir. Fakat en alır vazifeler dediğiın zaırıaıı
ltor1cma&a malhal yoktur. Bir iş ne ka·
dar b ..uyu··1r mesuliyetli ve ağır o1u
019\Jn vesaid mevcud olduktan sonra

r•

Çrkar yolu bulunur. Şuna emin omıak
11Z!ntdtr Jri kooperatifler muhakkak
912
rette '"'"'-ffalr obc:aklar ve ortakların
lftenfaattne hizmet edeceklerdir. Harici tiatTetiraizde koopentifleri
•illi
ckonorn· . .
1
ının ıcablarrna göre naZ11!1 o •·
rak kııllanacag- ız Bu kadar samimt ar.
zuı
•
ar birleştiği takdirde muvaffak ol·
lnaınak için hiç bir sebcb yoktur. Sizıe
güveniyoruz. Sizin ahtıkınıza güveniY~ruz. Aynı zamanda hükümet için
IOylüyoruın. kendimize günniyoruz.

s.ı., ltooperalilleriıeiıt ifi_..i
Az ~l satıı kooperatiflerinin it·
lc~si için görfiJülürlren ba sene üç
nıılyon liralık krediye ihtiyaç olduğu..
n.u .~yledilcr. Teşkilat derhal görimiin
6nünde canlandı. ÇünkU üç milyon li·
rayı buhı.11 bufiin nıim bankalarımu
·~ hükiimet için nıiiıfkül bir it değil
:•r. Bu gün o haldeyiz, 0 hale geldik.
aht elimizde devlet himayesinde ve
llanuna mGatenid biT t•kkill olıaaaS
1
• tahst bir teşebbüs mabiyetiııdıe kal·

u ÜS milyon batta onun yarısı bile ne- ı
rede bulunabilir? İşte teşkilatrn ku•·
veti burada da kendini göstermiş ola.
yor. Demek oluyor ki. bir camia olarak
mukaddes addettiğimiz bir gayenin etrafında toplanmca onun maddi nsıta.
ı.rmı da temin ctmİJ
bulunuyoruz.
Tqkilit nr. Milli bankalar nr. İşin
icabı nr. Bunlar kül halinde nazarı
dikkate almmca büyük tellerimiz de
hUi ~ ediyorlar. Ve bu suretle üç
milycıa liraam w daha fazlMımm ağır
ııpu JWN:lıllliyonaz.

Size kooperatiften babsedc-rnn şöy.
le yapnak. böyle yapmak J.hımdır diye IÖ&faaıii uatac•k değilim. Burada
ifinUe büyük ebemi~t verdiğinizi Ye
onu hassasiyetle takib ettiğinizi gördimL Bu bize iyi bir ~sir yaptı. Ve
istikbal hakkında ümidler verdi. Bu i·
şin detayları üzerinde benden fazla
maliımata sahib&iniz. Size yalnız ana
hatlar hakkında şunu söyleyebiliriın
ki. kanun uzun zaman tetkikat yaptık.
tan ve aizler dinlendikten sonra bu·
günkü tetkilatmuza uygun bir şekilde
meydana gel~tir. Kanun tanzim edi.
Jirlren hükümetin maddi ve manevi me •
suliyetini nazarı dikkate aldık. Kredi.
!er vereceğiz. İhracat yapacağız. Bura·
da vatanda~ların mmfaıtleri vardır.
Buna kılılı ~liyet duyuyonız. Bunun için de idare müdürlerini tayin
ha1rkrm kendimizde göriiyonız Ye ni hayet bir kmm ntandq1amnrzın ter·
fihine hizmet etmif olauğıı, esas sizin
kaıanacmn: Ye sizin rmrnffak olmanız.
dıT. Bundan dolayı bidikte w
diğcr
JcooperrifJerde THife alacak arkadatlaTınızm intihabmda sizin mutlik bir
triiriyetle hareket etmenizi istiyoruz.
Emin olduğlmuz adaırifan seçini% ve
iı ~ına getiriniz. Bi1hnsa mahsule
fiat takdir edecek arkadqlannızı yani
eksperlerin intihabı çok güç bİT iştir.
Çok dikkatli hareket etmek lhtmdır.
Buradaki kooperatiflerin muvaffaki·
yetini nümune ittihaz ederek memle.
ketimizin diğer mmtakalanna da gideceğiz. Mesela yarın fındık için düşünü
yoruz. İlerde pamuğu dtlşünüyor ve
büyük iş olarak da tütünculüğü ele a.
lıyoruz.

MaJ.alleri

lıooperatill~§lirlfMk

Demin söylediğim gibi muayyen mıntanlarda tekasüf e-

den mahsul aynı zamanda kazanç da temin ettiği takdirde
oma koo.,eratiflqtinnek bizim
için bir vazifedir.
~ aöyley~ sebebi mı.ıvalia
kiyetlcrinizin diğer vatandaşlara da
nümune olacağınr ifade etmektir. KoopuatifPJilr yoiuacla ima bU nümune
göetereceiinizi hatınma bile ıetirmck
iatemiyorum. Ben size nutuk 16yleımi •
yorum. JConferanı da vermiyorum. Si.zin yüıilnilze babral: aöz söylemekten
zevk alıyorum. Soracağınız fCYler var sa cevab1anru vermeye hazırım

Oziinı .,. iacir
Bu konuıma<ian istifade edCt"ek ha·
rici ticaretimizde mühim bir mc...lrii o •
Jan üzüm Ye incir halduoda faideli llNzı
izahat •ermek isterim. Harici ticaretimizde mikdar ve kıymet itibariyle mübiaı bir mevki atan maddelerimizden
biri iızüındür. Fakat, satış kolaylığı itibariyle incir daha müsaid vaziyettedir.
Yani incirin satışı üzüme nazaran daha
kolaydır. Fakat heyeti wnumiyesi iti bariyle üzüm, incir, lındık, tütün, lüks
maddesi addolunmaktadır~ Alıcılar müıeffeh bir seviyede iseler bunlara rağ bet a:<>steriyorlar. Hariç piyasalarda m•
itet zorluğu baş gösterince istihlik azaJ.
maya başlıyor. HCThangi bir buhran
ka~smda memle1retler ihtiyath tedbirler almak iıılteyince eneli bu maı..ıleı.·
riD itMl we istihlüini tahdid ediyorlar.
Fakat bu aödcrim aUi lı:ıorlnatımıun. b~
gün bunlar zaten yapılmıştır. Meeeli en
çok mal uttığımu mctnleket üzüm vıe
inciri llliimkiin olchliu kadar az kullan-1c ~ ile \in_. Yapmf w: en 80ll
ı.dde kadar İadirmİftit'. Daha fu.lıa in-

ORMAN CiFLIGI

dirmıcsine imkan yoktur. İçtimai n iktmadi zaruretler veya dirije ekODGllli
yapan memleketler bizatihi karar ftl'erek bu cibi maddelerin ithalini mümkün olduiu kadar azaltnqtır. Ba ıünkü bal bir istikrar vuiyetidir. Bacün istihliJri daha u mikdarda indir mck mümkün olamamaktadrr. Bu bize
ferahlık wrir. Ve iizümlerimizia utıı.
cağına bir alimettir. Buginki tttaite
cöre IÖylüyorum. Harb Ye saire cı"'bii
fevkalade hatırınızda kalması lazım ge·
len üç mühim mesele vardır. Buou aa •
ten hepiniz bilirsiniz .
Maim ü.ziinı ue iaıcir i9a JIG•
PGCaiamu •11 mühim it 6aualarua
kalite.ini yükseltmek ve bu mcıla.
11ulleri teınia iılemek ve kalitenin
dejipni,,eceji 'u...-ııM elıcıJlll
...cyet 11enndtir. lçen.iınde ç9r-iiılı ]lelılur Jeflliğiıni~ SOllMll, kflli
surette çürük bulunmamalıdır.
İçerisinde bu tipten başka yoktur,
dediğimiz zaman, başka tip bulunmama·
lıdır. Şerefli bir ticcar bono müddeti
gelince borcunu gününde ödemek için
nasıl hassasiyet gösterirse biz de aynı
hassasiyetle markamı.mı göatcrdiği ıe
kilde malı temin etmeyi bir tcrcf borca
bilmeliyiz, bunu hepimiz biliyoruz. Ko·
operatiflerin yapaca~ı en mühim ve e·
saslı vazife de bu oıacaktır. Avrupada •
ki müşterilerin kooperatifin markasını
IÖCÜDıee oaa her cihetçe emaiyet gel •
mesi ve itimadının sarsılmaması laznndır. Bu cihet temin ediJciği takmrde
mahsullerimizin satışı için endişe yok·
tur. Mamull~rimiz lüks olmakla bet'a •
ber bir anllf halkın ucf ve istihlak et •
mek mecburiyetinde kaldığı maddeler·
dendir. Satış meselesine ıelince. bunlar,
politika icablarına göre değişir.

Oziim rekoltemiz .mikJar itibarile
•rl ı 7or

Üzüm rekoltemiz mikdar itibariyle
Bundan beş altı sene evve-line nazann bugin İııltiı.alitıma yüz_
de yüzartmştır. Fakat, bunun mahzurlu
noktaları vardır. Eaki ihtiyar bağları
bırakıyor yeni bağlar açıyoruz. Ve bu
yüzden malın cinsi bozuluyor. Malın
maliyeti de !)'ükseliyor. Eski ba&ları
eençlcştirmeyj düşünüyoruz. Tatbikattaki miifkülitı anlıyorum. Üzlim istih·
sal ve istihlik.i bütün dünyada standart
bir hale gelmiştir. Her memleket istih..
aalitıoı arttırırsa vaziyet nıustahsil
memleketler zararına olur. Size üzüm
istibsalitmı tabdid edelim. lstihsalatı
mızı arttırmayalım dcmiyoruın, lyi mal
çıkarmak husu.unda pyretimiıi arttır
maya çallfillım diyorum. İncirde de
nziyet IMyledir. Bilmem kaç sene
enlki ile fÜPdikİ incirin Devini mubye
ac edecek okrsak kalite itülariylc nctic:ıe Jebimizde deiildir. luwleriJDia DCfiı olduğu~ utdıyor. Diier memle.
ketler incirlui kabuiu tlaha bkıı be.
nekli ve taHııdır.

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

Kooperatiflere atiyen vereceğimiz
vazifcladm
biri de
yaı merva ihracatı itidir. Buna ehemiyet
Yerdikçe mahsul fazlalrğt endişesini
cm~ o1acafn. Fakat bunun için t~·
kilat, soruk hava tesisatı lazımdır. Burada bir tane yapacağız. Frigorifik va.
gonlar için naf"ıa nkiletiyle ça11ftyoruz. Soğuk hava taisatlı vapurlar için
de uğratıyoruz.
Arkadaşlarım firgorifik vapurlar için bir mukavele yaptılar. Karabük fabrikaaı için binlerce ton demir getirecek
npurlar soğuk hava tertibatlı olacak
ve giderken bizden yaş mcyva alıp götüttceklerdir. Bu suretle üzüm. ka'nlD.
karpuz, elma ihracı imkanlarını daha
geniş mikyasta temia e.dcceğiı. Hükü..
met size söylediğim tqıkilltı temin eder

Sat?J için de hariçteki
bwıları

• .-enin aoiıılan
Ba ICDCJIUa -~larına rclince: bir
iki haf ta ~Geıa evel vaaiyet ha.kkıa
da Jroncreye Iıir ,ey aöyleycmiyec:eğim.
Fakat ıq.en seneye DaZacan imi tlerL
mizi kıracak beynelmilel bir vaziyet
yoktar. Bu sene mabaul memleketimi.1de azdır. Diğer memleketlerde de nasd
olduğunu tetkik etmek icabeder. He.
nüz beynelmilel vaziyet hakkında bana
sahih malGrnat 1'1erilmemiftir. Hakikf
ftai~t ..calc beynelmilel piyaaanm aıa.
ı.pı.auaıılaa .:>111'8 belli oJacaktn. O
vakit. müt.ale9 dermeyan edebiliriz. Re-

temiz olarak işletmek, satmak

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

Eaaa

malrsadrmız

zürra hesa-

B. Celôl Ba7arm siy.retleri
Ekonomi bakanı B. Celil Bayar Üzüm
kurulunun ziyafetinde huır bulunduk.
tan sonra Yillyet, kamandalrk, belediye
ve partiyi ziyarett etmİf ft ='artide ihracatçılarm bir toplaotnıma riyaset e.

Gi5rlllüyor ki, itler, tqkiltta bağlL

larak, mebusunuz olarak eski arkadqı
rua mfatiyle ıize fayülı oın.,a haa.
rım. Büyük Şef Atatürk kooperatifle-

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

lıler tqlıilata bağlanacak

••De& kolaylaftlnlmıt oluyor. Vekil o-

Nazilli

At/antikte

Ticari hava fabrikası
servisleri

(Bap l. inci sayfada)

Tel'Dlİf

n Scwyet mütchauaaı da mlidü-

riiıa izahatmı tamamlanu§tır.

Londra. 16 A.A.) - Amerikadan
dönmekte olan olan Kale.
dania ismindeki ingiliz deniz tayyare·
si. katettiii mesafenin 300 mile yakın
oldw~uu gece yarısı bildirmiştir.

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

İngiltereye

Saat 23. 38 da Foyoea'dan Amcribya tlöaım Klipper ismindeki Ameri.
ba tayyarni barelleti.nclen bcJ"İ 400 mil
lik bir meafe btıettitiııi 1ıılııber wrmittir.
illi tayyMe Atı.tik de.millin 11tBnde pek y&aelrte 1'u ..a.b aut 4.4 ı
de bnmhlrta trı... lnyrlanna ı,ıoo
mil ıneaafe41e brplapııfkıiır.
Her ikisi de her şeıyin yolunda git·
tiğini biribirlerine bndirmi,ıerdir.

nacaktır.

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

Yapdlcalr iplikler 12 • 34 numara Koletlonıt•

12 ...ıte Ad.dilt
Ok,anosa w~

Londra, 16 <A.A.) -

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

Kaledonya tay-

saat 10.32 de Foynes'e
1yaresi
Tayyare Atlantik denizini 12 aaat 7

gelmiştir.

çalışacaktır.

..

dakikada geçmiftir.

"'

Botwoods, 16 (A.A.) - Klipper tay
yaresi 16 saat 24 dakika süren bir uçuştan sonra saat 11,49 da burada kara.
ya inmiftir.

5000 kilometrelik hava
sürat rekoru
Lö Burje, 16 (A.A.) -

BUlcreş

Bakan fabrikayı dolBfırken, aldığı
izahatla bu fabrikanın daha ucuza mal
çıkarabı1eceğini öfttnmit Ye bunun ü.
zttine :
"- Davanın ruhu bardadır.,,

•

Tunua - Pariı • Bülueş daireıi içinde
R09l.İD.İn rekoru olan .5000 kilometre.

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

vaın ctmiıtlı.

etmİf

J

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

de-

miştir.

li1r liirat ttbru• lurmağa tetebbüs
olan Prena Xantalrbftl, dün sabah saat 8.10 da Lö Burje ftzerinden
uçmut ve Bükrc,e dotru yoluna de.

yoklar.

ımıyonız.

bma IÖyliyorum. kendi menfaatimiz
içiçn çallflDÜtJr. Jhracatçılan da dü.
fiinüyoruz. Onlarm ela muhat esaslar
dahilinde çalı'1Jl&larınr arzu ediyoruz.
Onlar bir taraftan çalışıp siz bir taraftan çalışırsanız memleket kazanır.
Kooperatif teşkilatnda hiç kimseye kar..
şı husumet şemmeesi yoktur, menfi r~
yoktur. İstediğimiz hakkını arayan insanların hakkını teslim etmektir. Maksat, ~vaffakiytt ~ittir. Menfi rol
yoktar. Kooperatiflerin rolleri daima
müsbettir. Siz bir tarafta onlar bir ta.
rafta muvaffak olursunuz. Kooperatiflerin yaşayacağını ve hükümetin size
yardım edeceğini vaid ediyorum. Üç
lale enel burada dolaşırken benden ko.
operatif istemişlerdi. İşt.e fimdi koope·
ratifleri elinize teslim ediyoruz. Hepinize candan muvaffakiyetler dilerim,.

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

zerıne alacaktır.

artmaktadır.

Hattl blır pq.alarda Wam incirluimis satıltbktaa sonra diğtr memleketler incirleri piyasaya çıkarılarak aatıı.atrtaeır. Kıtrt meselesi iaaataldc lai·
.kiycsi propagandalanaa ra&naen bu böy
ledir. Bu i~i n?ktayı nazarınızda can.
landınnat menrn. Ynaş yavaş kelime.
sini lügatimizden ıilmek lazundır. Biz
işin icabına göre hareket ederiz.

tCfkilitmı

çalıştırır. İyi kalite maltsul yetiıtirmck

rin candan taraftarıdır. Bapelı:ilim iz
İnönü kanaat ~tirmittir 1ri. kooperatıf.
ler harici ticaretimis için en iyi ıe,kilat
f t Yaaıtadır. Herhangi bir suitdehhi.ımc
mahal k•lmwnak için tekrar Miliyorum.
Kooperatiflerde hiç bir suretle husumet
Dluıiyeti yoktur. Xooperatitfleri batkalarm menfaatlerine 1ed çekmek içinkur-

Şimdiye

kadar Tilrkiyede kulla.
nılan basmalar dört renk, ve dört de.
sen Uzerine idi. Bundan eonra on desen ve on rek üzerine dokunacaktır.
Bakan, ve beraberindeki ze.at Na.
ıilliden doğruca Ku§adasına hareket
etmiş, orada da yağ fabrikalarını gez.
mişlerdir.

B. Celfil Bayar yarın Çeşmeye gı
deceklerclir.

Bira Parkına Romen Müziği gelmi tir. Her gece on bir buçuğa kadar devam ~iyor.
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Belgrad maçına hazırlık
Milli takım için bir
kamp açıldı

Türkkuşunun lnönü kampında çalışan gençler mualimlerile beraber

Pianör uçmadığı zaman
mahzundur
bir günde ne iş yapıyorsunuz, diye bir sual
17~ ampta
soracak olursanız, size, bir liste vereceklerdir.
Bu liste üç aylık bir zaman içinde uçmak sanatını öğrete
cek bir tarzda hazırlanmıştır. Bu büyük hususiyetine rağ
men kamptaki mesai, hiçbir zaman yıp
ratıcı bir mahiyet almıyor.
•
lnönünde çocuklar, sabah beş bu- i
çukta kalkmış oluyorlar. Bir gün evel- •
ki çalışma ne kadar çetin olursa olsun,
bu erken saatte kalkış, hiç birisini o
gün için taze enerji ile planörüne sarıl
maktan alıkoymamaktadır: yüksek yay•
lanın, rüzgarı hiç eksik olmayan bu te•
miz havalı köşesinde sekiz saatlik bi:
uyku, yorgun adalelere dinçlik ve iş •
kırık
kabiliyetini cömerdce iade ediyor.
Kampın doktoruna sordum:
"- İklim ve yaşayış farkları dolayısiyle acaba hastalık çok oluyor mu?

•

•

nın yok edilmiş olması ... Çünkü bir çok mem- !
••
leketlerde kanadlanmak davasında olan ne- !
•
siller,
kanadların vücudlarına basarak !
•

J
! yükselmişlerdir.
1
•! Bizde iki yıldanberi Türk kuşu gençliğin- ı•

"- Ne münasebet? Burada başı ağ
bile bulamazsınız? .•
Neşe , heyecan ve hareketin yarattı
ğı bu tarifi güç hayat içinde ne hastalık, ne bedbinlik, ne uyuşukluk kalmış
tır. Burada yaz, bir afyon ruhu gibi
gönüllere sinmemiştir. Spor, heyecan,
teknik, disiplin, teşkilat, hulasa yeni
cemiyetin bütün unsurları şu meydanda toplanmıştır. Buraya hastalrk ve uyuşukluk nasıl girebilir?
rıyanı

J{ ampta sabah

çalrşması 6.30

da
ba!'lıyor. 5.30 da kalkan talebe, 6.20 de kahvaltısını yapmakta ve
6.30 a kadar bayrak merasimi yerinde
toplanmaktadır. Bayrak merasimi, meydanın ortasında ve Atatürk büstünün
altında yapılıyor. Burada evvela yoklama yapılmakta, sonra istiklal marşı
söylenmektedir. Yüzelli gencin bir ağızdan söylediği İstiklal marşı, burada yalnız on 1 arın değil, bu seslerin
yankısını duyan koca bir yurd parçası
nın inanını tazeliyor. Talebenin kudsi
bir vazife aşkr içinde yaptığı bu törenden sonra ,öğleye kadar sürecek olan
çalışma ba~.lamaktadır.

Talebeler, postalar halinde ayrılmış
lar, her postanın başında geçen sene
Türkkuşundan C. brövesini almış bir
genç bulunuyor. Talebeler, kendi ye·
tişti kleri

yerlerde A brövesini alarak
gelmiş olan
gençlerdir. Havacılıkla
biraz alakalandıktan sonra her zaman
rasthyacağınız bu A, B, C bröveleri diye anılan ve plantirle uçuşta çok bilgilere sahib olmayı anlatan vesikalar. İ
nönü gençliğinin günler ve aylarca süren çalrşmalardan sonra, uçmuş olmayı
öğrendiklerini anlatan lisanslarıdır.

p lanör

nasıl

uçar? Motorsuz, e·
lektriksiz planör, koca planör,
bir tayayre kadar büyük planör, kendisini itecek ve işletecek hiç bir vasıta
olmayan koca pJanör nasıl uçar?
Evvela planörü uçurtacak olanda
muayyen şartlar aranır: tayyareci vü·
cudu kafası kadar, kafası vücudu kadar
sağlam olan adamdır. Bu, çok ince bir
mucı yeneden sonra doktor raporu ile

•i den hiç birinin bumu bile k a n a m a d ı . !
.··-·-·-·-· y azan:·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·!•.
•

•

tekniğini,

Cemal Kutay
tevsik ediliyor. Onun içindir ki bir
tayayreci veya planörcüden hiç bir zaman s1hat raporu aranmaz.
Planörü uçurtacak olana evvela onun nazariyelerini, kumanda tertibatı·
m öğretyiorlar. Bu nazariyeleri kavramak için fizik bilmek şarttır. Dün çok
enteresan bir hikaye anlattılar. "Mektebde fizikten ikmale kalan türkkuşulu
bir lise talebesine, öğretmeni ikrr.al imtihanı olurken, ne çalıştınsa onu anlat, demiş. O da, kendi sınıfından bir
sınıf üstün olan talebelerin okuduğu
hava cereyanları ve cisimlerin hava clahilindeki seyir nazariyelerini anlatmaya başlamış Öğretmen hayretle ı.ormuş:
'' - Bunu nereden öğrendin?
" - Türkkuşunda öğrettiler .. ,,
Öğretmen fizikten zayıf sandığı talebesinin pek de kolay olıruyan bu ba hisleri kendisine eksiksiz izah edecek
kadar bilgi edindiğini görerek ona, iyi
numara vermiş.

B ugün

temmuzun on altısıdır.
Kamp açılalı on bir gün oluyor. İlk gün 4 planör uçmuştu. Şimdi
14 planör birden uçuyor. Önümüzdeki
ay uçan planörlerin saylsı, 65 şi aşacak
hr. Ve eylfil içinde İnönü ;emasmda
uçan planörlerin sayw 150 ye varacak.
Evvela rüzgara karşı konulan bir
planörde yan muvazenesini öğrenen talebe, küçük rulelerde istikamet vermesini öğreniyor. Bundan sonra küçük sıç
ramalar başlamıştır. Artık planörcü,
emeklemeye başlıyan çocuk gibidir.
Yürümenin zevkini alan küçük; düşer,
ağlar, fakat gene durmadan
yürümek
ister. Ya havada dolaşmanın zevkini
alan genç?.. İlk sıçramalardan sonra
uçmak arzusu onun bütün hayat ve ga·
ye dizginlerini eline alnuştrr
Aeroplanik uçuş tekniğini, plotaj

stard

teşkilatı

bilgilreini, ye-

tiştiği Türkkuşunda öğrenerek İnönü

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

D. spor -Çankaya

mişlerdir.

Bizde iki yıldanberi, Türkkuşu gençbite kana-

liğinden hiç birinin burnu
madı.

Aile halinde seyahat
edenler .arttı
Aile biletlerinden istifade ederek
seyahat edenlerin sayısı geçen yıla nis·
betle çok artmıştır. Devlet demiryollarınm aile halinde seyahat edecekler
için hazırladığr hususi tarifeye göre
aileden biri tam bilet almakta, diğerle.
ri 380 tenzilatlı biletlerle seyahat etmektedirler.
Aym aileden sayılmak için aynı
soy adınc taşımak kafi görülmektedir.

Gümrük ve inhisarlar hakanlığı
muhasebe direktörlüğü kadrosu
Yeni bir kanunla Finans bakanlığına
bağlanan Gümrük ve İnhisarlar Bakan·
lığı muhasebe direktörlüğüne aid kadro
Finans Bakanlığınca kabul edilmiştir.
Halen bu muhasebede çalışan memur •
lar yerlerinde bırakrlnu~lardır, Yalnız
muhasebe (Jir.ektörünün maaşı yeni kadro ile bil' derece arttırılmıştır.

yonu

Federasyon, bölgemizden milli ıt
Ji'
seçerek bU!l
kampa davet etmiştir.
Bunlar, Gençlerbirliği kuli.ibiJO
mensub Selim, Hasan ve Niyazidİf·
Selim, takımında sağ açık o'f~f
maktadır. Çok enerjik ve topa ~~
miyle hakim bir oyuncudur. İyi btr
için yanında milli takım için çok dl
fid olacaktır, kanaatindeyiz.
Hasan, Gençlerbirliğinin santrb,f
dır. Milli kümeye iştirak eden se~
takım içindeki santrhaflar arasında )it

aralarından ayrılmış bulunmasına rağ

suretle kendisini göstermiş bir futb01~
cudur. Daima ince hesablı ve göre'j
oynayan Hasanın milli takrm santtlıol'
lığı için en kuvvetli namzedlerdetı
duğu şüphesizdir.

N'ıyazı,· genç ve yetışme
·
k uzer
··
eol~I'
bir sol içtir. Şutları ani ve çok kı.ı1fve
lidir. Belki milli takımda henüz o'/ 11~
1111
yacak bir yaşa ve tecrübeye ııı
değildir. Fakat kampa iştiraki istiktı"
li bakımından çok isabetli olmuştur· f
Federasyon bu üç futbolcunull J
te'
temmuzda kampta bulunmalarının
minini istemisse
de üçü de tahsil bııY"f'
•
tında huiunan bu güzide futbolcı.ılaf
mız askerlik kampr dolayısiyle bil~
ketlerini bir kaç gün geri bırakını~1'
dır.

=====================:::::::::~

hafta karşılaşması bölge içinde g uıe'
bir spor hareketi olacak ve futbol ~
raklılarmı bir araya toplıyacaktır.

inandırmağa başlamıştır. Başka başka

bu iki

takımın

bu

ı

Foto sergisi için
hazır!ıklar başladı
Matbuat Umum

Müdürlüğünden

Mal müdürleri

•

arasında yenı

İdaremiz tarafından 1936 senesi şubatı

sonunda Ankarada açılmış olan
Türkiye tarih, güzellik ve iş memleketi adlı foto sergisinin ikincisi, gene
Ankarada önümüzdeki 1938 senesi ilkbaharında açılacaktır.

Bu sergiye de, birincisinde olduğu
gibi, yurdumuzdaki profesyonel ve aı.
matör fotografların da iştiraki arzu edildiğinden, sanatkarlarımızın, yurdumuzu tarih, tabii güzellik ve her hu.
sustaki inkilablarımız bakımından ta..
nıtacak olan artistik resimleri hazırlr
yabilmesi için şimdiden keyfiyeti ilana lüzum gördük.
Sergide jüri tarafından seçilen bi.
rinci, ikinci ve üçüncü fotograflara ida..
remiz tarafından gene birer şeref diploması verilecektir. (A.A.)

Ayasofya civarındaki kazı
İstanbul, 16

(Telefonla) -

bir k,p1

kım için üç namzed

men bu takım:n yeni.Pen iltihak eden
tanınmış elemanlarla
eski günlerini
hatırlatacak bir dereceye geldiği kuvvetle söylenilmektedir. Cebeci saha.
sında haftanın muayyen günleri muntazam antremanlar yapan Çankayalı
ların bu hafta gösterecekleri oyun, bL
ze gerek bugünkü ve gerekse yeni sene içindeki vaziyetini tesbit için de
güzel bir fırsat vermiş olacaktır.
Demir spora gelince; son oyunları
nı Rapidin karşısında gördüğümüz bu
takım, kendi teşkilatı içinde
dağınık
bir halde bulunan oyuncuları da bir
araya getirerek kuvvetlenmiş ve böL
ge içinde oyunu heyecanla ve zevkle
seyredilebilir bir takım haline gelmeğe başlamıştır. İçlerinde ferdi meha·
ret ve kabiliyetlerinden istifade edi.
len birçok elemanlar olduğu gibi programlı ve sistem:-.tik çalışmaları kendilerinin cemi olarak da iyi neticeler elde edebileceklerine herkesi
taşıyan

tarafından, İstanbulda

açılmıştır.

Önümüzdeki pazar günü saat 17
de Demir Spor ve Çankaya kulübleri
Ankara Gücü sahasında karşılaşacak
ve bölge tarafından evelce konulmuş
olan kupanın finalini oynıyacaklardır.
Çankaya kulübü, çoktanberi sahalarda
göremediğimiz ve fakat maçtaki kuvvet ve muvaffakıyetlerini yakinen ta·
nıdığımız enerjik gençlerden mürekkeptir. Gerçi azasından bir kısmının

meziyetler

seçilen Niyazi, Hasan, Selim

Ağustos başında milli futbol t~
mımızın Belgradda yapacağı ııı"
hazırlık olmak üzere, futbol federt"

karşılaşıyor

İnönü gençliği bu
büyük kuşu hiç
kederli bırakmaz

•
•r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·
Planörün milletler arası, olan vasıfları bizim !
l gençlerimizin elinde büyük bir meziyet daha !•
•! kazanıyor: Bütün tehlike olabilecek tarafları- !

i
i

Milli takıma Ankaradan namzed

Ayasof.

ya civarında profesör Bakster tarafın
dan yapılmakta olan eski eserler kaztsına para yardımında bulunan profesör Russel geldi. Kazıyı tetkik edecektir.

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

Şerefli

tayinler

Koçhisar malmüdürü ıJ9'
Hayri Haymana malmüdürlüğüne, 1"'
vak malmüdürü Şevki Pasinler rnalft1~
düdüğüne, Çtldır malmüdürü fıı'

Şavşat malmüdürlüğüne, Fırka ınııtı'

sebe katiblerinden Şakir İzmir ıniistaJI:
kem mevki muhasebe katibliğine, J(ıl'ti
şehir tahsilat katibi Hasan Anlc'
mektebler muhasebeciliği katibliğill~

fırka veznedarlarından İbrahim ııııı:.

müstahkem mevki veznedarlığına, }> t
kara kazanç vergisi mütehassısı Şe~~
tin terfian aym yer mütehassıslıg si''
Siird tahsilat şefi Salim Diyarbekir t dİ'
silat kontrol memurluğuna, levazrrfl: ,.
1
rektörlüğü, ikinci mümeyyizi Haınd 1 ıf
1
tanbul evrakı matbua ambarı meını.ı' ır
ğuna tayin olunmuşlar ve merkez 11_'~
hasebeciliği ikinci mümeyyizi Refet~>
1
ci mümeyyizliğe kazanç temyiz kotıı'. ,
4
nu raportörü İslam ve Nabi yerler•"
birer derece terfi ettirilmişlerdir.

Yaş

meyva için
tenzilatlı tarife

ef
Devlet Demiryolları idaresi yaş ~ t'
va ve sebze, taze et, balık ve yoğı'pi
nakline aid tenzilatlı tarifeyi A-vt11 .,
11
hattına da teşmil etmiş, ayrıca 1<3 ~fe'
ve karpuz nakline aid tenzilatlı tarı
den yeniden yüzde yirmi indirmiştiı'·

