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Büyük manevralar dolayısiyle Çorlu civarında kurulan Tıamp ve Çorlu'da vagondaki toplarımız 

TRAKYADA MANEVRALARA HAZIRLIK 

Ordumuz Trakya'da bütün 
h zırlıklarını bitirmiştir 

Yeşil Trakya büyük manevraların neş' esi 
ve coşkun heyecanı içinde çalkanıyor 
Çorlu, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Geçid resimlerinde .~e 

askeri törenlerde birkaçını bir arada g?rdüğ~müz orduınu.zu.~.~otor
lü vasıtalarının, uçsuz bucaksız bir zencır halı?de uzayıp gıtt!.gu~.ı, ya
ğız yüzlü kahraman Mehmedciklerin bu makınalar kadar duzgun ve 
onların hareketi kadar makinalaşmış ve ayarlanmış bir halde Çorlu 
sokaklarından geçerek harekat sahasına gittiklerini görmek T rakyalıla· 
ra, bayramı l 9 ağustostan çok evel getirdi. 

Çorlulular için değil, Trakya
lılar için diyorum: çünkü Çorlu 
Avrupa Türkiyesinin dört köşesin· 
den kuvvetli bir miknatıs gibi va· 
tandaşları kendine doğru çekiyor. 
Ordu sevgi ve cazibesinin bu 
memlekette kazanmadığı gönül, 
Yerleşmediği kafa var mıdır? . 

Ordunun Çorluda toplanışı kendı· 

-

sine bir yol bulan kuvvetli bir kayna
ğın akışı gibi oldu: evvela piyadeler, 
sonra süvariler, tayyareler ve rnakina· 
lr kıtalar •.. Corlu sokakları, kurulacak 
büyük fabrikaların montaj yerine dön· 
tnüştür: ne iş yapacağını mütehassıs ~l· 
~ıyan ve askerlik yapmıyan gözlerın 
ılk bakışta pek kestiremediği bu rna· 
kinalar hududlarımızda birer çelik ka· 
le gibidir. 

Çorlu istasyonunda toplarrmız 

İstanbul da dahil olduğu halde ıneın· 
leketin koca bir mıntakasının bütün 
mevzuu, ordumuzun manevrasıdır. Her 
bir eri Üzerinde aylar ve senelerce ye· 
tiştirme emeği harcanan bu orduyu 
dost yabancılar da herhalde bizim ka
dar zevk ve huzurla seyredeceklerdir. 

Korgeneral Salih, üç gündenberi 
manevraya iştirak edecek olan beş fır· 
kamızı ayrı ayn teftiş etmiştir. Kıta· 
lar, kendilerine verilmiş olan yerlere 
hareket halindedirler. Manevraların 
P!anr, ancak onu hazırlıyanlarca ına· 
hırn olduğundan iki taraf bütün bilgi· 
lerini k ı d . ve udretlerini harcıyacak ar ır. 
Yanı bi 'b· · · · · d n . . rı ırınden üstün, birıbırın e 
ılerı ve b. . 1 ırıbırinden fazla örnek o ma-
ya deg· er k b' ·· 

ğ . a ıliyet ve hareketler gor~ 
ce ız d 
b 

.. emektir. Trakya manevraları, 
eş gunJ"k 
fh 

u zaman içinde değişen her 
ıa asiyi b , . 1 il c u hareketlere aid en güze 
: ınuneleri verecek. Kolordu kuman· 
anından, posta erine kadar bütün va· 

zlf e alanlarla konuşanlar onları if ba 
fında görenler, yapılan i;in bir ınanev• 
ra olduğuna hiç inanmıyacaklardır. Ha-
tıra ister · · ;, ıstemez şu sual gehyor: 

- Acaba bu işin hakikisi nasıl· 
dır? ... ,, 

J • Bu his kı, bize emniyet ve güvenlik 
çınde yaşamak hak ve huzurunu ve· 

ren en kuvvetli garantidir. 

* * • 
Gelenlerin arkası kesilmeyince ge· 

ne kendi kendinize soruyorsunuz: 
" A - caba bu meydanlar bu gelen-

f Snn,. S •nc-ı ... ıtylarla ) 

Askerlerimiz bir topu vagondan çıkarırlarken 

Sıhat bakanı 
Ankara'ya 
Geliyor 

tzmir, 9 (A.A.) - Şehrimizde bu· 
tunan Sihat ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Refik Saydam dün sabah Kiiltürpar· 
kı ziyaret ve yapılacak sihat müzesi· 
nin yerini tesbit etmiştir. Öğleden 
sonra da Bulgaristan'dan gelen ve İz
mir bölgesinde yerleştirilecek olan göç
menlerin sihi durumları üzerinde tet· 
kiklerde bulunmak üzere Urla'ya git· 

rniştir. 
Urla'dan lzmire avdet eden Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı B. Refik 
Saydam doğruca kara yolu ile Manisa· 
ya gitmiştir. Oradan Ankaraya gide· 

cektir. 

B. Celal Bayar• 
lstanbula 
dönüyor 

İstanbul'. 9 (Telefonla) _ İpar ya• 
tiyle Akdenızde seyahate çıkan B. Ce

ıaı Bayar gelecek salı günü şehrimize 

dönecektir. Ceıat Bayar bir iki gün şeb. 

rimizde kaldıktan sonra Zonguldak ve 

Karabük'e gidecek ve İzmir Fuarının a. 

çılış töreni için tekrar İzmire dönecek

tir. Bakan İstanbulda bulunduğu esna

da daimi sergi binası etrafında görüş • 

meler yapacaktır. 

Ticaret odası yaptığı tetkikler neti

cesinde sergievinin Gü!hane parkında 
kurulmasını muvafık bulmuştur. 

Adliye bakanının 
mühim beyanatı 

B. Şükrü Saraçoğlu adliye 
işlerimizi izah ediyor 

İzmir, 9 (Telefonla) - Şehrimizde bulunmakta olan Adliye Baka ... 
m Bay Şükrü Saraçoğlu, ilbay Fazlılı Güleç'le birlikte dün Bergamaya 

gitmişlerdir. Oradan Çandarlı'ya geçerek yapılan büyük plajın açılma 
töreninde hazır bulunacaklardır. 

Adliye Bakanımız B. Şükrü 
Saraçoğlu 

B. Şükrü Kaya 
dün geldi 

İç Bakam ve Parti Genel Sekre
teri B. Şükrü Kaya beraberlerinde si
yasi müsteşar B. Abdülmuttalib Öker 
ve Parti genyönkurul üyesi Ankara 
Mebusu B. Mümtaz Ökmen olduğu hal· 
de dün sabahki ekspresle şehrimize 

gelmişlerdir. 

B. Şükrü Kaya istasyonda Anka· 
rada bulunan Mebuslar ve Bakanlık 

büyük memurları tarafından karşılan
mıştır. 

Adliye Bakanı 8. Şükrü Saraç.. 
oğlu bugün belediye tarafından 
terefine verilen öğle yemeğinden 
sonra lzmir vapuru ile lstanbula 
yollanmıştır. Kordonda askeri bir 
kıta taraf rndan selamlanmıf ve 
birçok zevat vapura kadar gide
rek bakan Şükrü Saraçoğlunu u
ğurlamışlardlr. 

B. Saraçoğlu'nun beyanatı 
B. Şükrü Saraçoğlu hareketinden ön· 

ce bana beyanatta bulunarak İzmir civa· 
rında Ödemiş, Tire, Baymdır, Torbalı. 
Bergama, Menemen ve Çandarlı'yı gez
diğini, ve buralardaki köyli.inün vaziye. 
tinin iyi olduğunu, halkla idare adamla. 
rı arasında tam bir anlaşma bulunduğu
nu ve buralardan çok iyi intibalarla ay
rıldığını söylemiştir. 

Suçlu çocuklar için açılacak 
ıslahhaneler 

Suçlu çocuklar için açılacak ıslahha· 
nelere sarfolunmak üzere Kamutaydan 
ufak bir tahsisat alındığını, bu suretle 
hapisanelerde bakımsız bir halde kalan 
suçlu çocukların ahlaklarmın büsbütün 
bozulmasma mani olmak ve onları ıslah 
ederek birer sanat sahibi etmek için bil. 
tün suçlu çocukların Türkiyenin birkaç 
yerinde toplanacağım söyJiyen bakan. 
Adliye Bakanlığının bu işi memlekete 
az bir yük teşkil edecek şekilde başar. 

mak kararında olduğunu ilave etmiştir. 
Çocuk hapishaneleri 

Çocuk hapisaneleri işi henüz müta.. 
lea halinde olup bakanlıkta bunun için 
ehemiyetle çalışılmaktadır. Eğer tetkik
ler uzayacak olursa, bakanhk şimdilik 

(Sonu 5 inci sayfada) 

ÇİNDE HARP BAŞLADI 

Çinliler Japonların bir 
taarruzunu püskürttü 

Londra, 9 (Hususi) - Japon büyük elçisi Kavagoe'nin Nankin 
hükümetiyle yapmak üzere olduğu sulh konuşmaları bir netice verece
ğe benzememektedir. Japon Domeiajansınm Kovagoe'nin Nankin hü
kümetiyle konuşmalar yapacağım bildirmesine mukabil, Çin hükü
meti gazetelerin yazdıkları bu haberi teyid etmemektedir. Kovagoe, 
timdilik bir buhrana doğru gidilmekte olduğunu, bununla beraber va
ziyeti kurtarmak için elinden geleni yapacağını söylemiştir. 

Çin ordusunun hazırlıkları 
Sulh teşebbüslerine rağmen, 

Çin hükümeti büyük bir faaliyet
le harba hazırlanmaktadır. Tok· 
yodan verilen bir habere göre Çin 
merkez orduları şimal istikameti
ne doğru ilerlemeğe devam etmek· 
tedirler. Merkez ordularına men
sub 2 fırka Şahar'm cenub şarki
sinde bulunmaktadır. Aynı ordu
nun 132 inci fırkası Kalgan'daki 
Şankiakov'da bulunmaktadmr. Çin 
orduları askeri harekata hazırlan
maktadırlar. 

Hava müdafaası manevraları 
Şanghay'dan bildirildiğine göre Ma· 

reşal Çang • Kay • Şek büyük Çin şe • 
birlerinin tayyarelere karşı müdafaası 

için tedbirler alınmasını emretmiş ve 
bu münasebetle bir çok büyük şehirler
de tayyareye karşı müdafaa manevra
ları yapılmıştır. Diğer taraftan hükü
met, un ihracatından sonra pirinç ih
racını da yasak etmiştir. 

[Bu hususta gelen diğer lıaberleri
mizi üçüncii sayfada bulacaksrnız.] 

B. Çetinkaga 
Dönüyor 

Bertin, 9 (A.A.) - Türkiye Nafia 
Bakanı B. Ali Çetinkaya zevcesi, kızı 
ve beraberindeki zatlar ile birlikte dün 
ekspresle Ankaraya gitmek üzere Mü
nih.ten hareket etmiştir. 

İstasyonda kendisini Türkiye biL 
yük e Içisi Hamdi Arpağ, Elçilerden 
BB. Hertving, Koll, Reinhardt ile müs. 
teşar teşyi etmişlerdir. B. Reinhardt 
ile müsteşar B. Hennstcin kendiı;ine 91• 

nıra kadar refakat edeceklerdir. 
Ziyareti esnasında bir çok mühim 

müe.,sescleri gezmiş, olan türk bak.anı 
A~manyada kendisine karşı gösteril. 
":1'§ ol.an dostca iyi kabulden dolayı de· 
rın mınnettarlrğını izhar ve almanya
nın umran sahasındaki ilerlemelerine 
karşı duymakta olduğu hayran'rk his 
!erini anlatmıştır. B. Çetinkaya bu zi· 
yaretin aradaki dostluğu kuvvetıendi· 
ceğini söylemiştiı. 
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Kritık ve Otokritik 

Alacahüyiik-Boiazk~y 
Çonmı ile Y ozgad arasında Türkiyenin en güzel parçalarından 

birisi yatıyor. Orada göreceğiniz mahsul bereketini, o kesafette, Da· 

diren göırmiiısünmdür. Dağ tq altın yaldı:zına batmq gibi ekindir. 
Bundan başka, Alacahüyük'te, Tarih Kurumu kazı heyeti, arkeo

lojik defineler meydana çıkarmış bulunuyor. Neticeler, orta Anadolu 
tarihini aydınlatacak gibidir. Koca bir mabed bulvIBnuş, bunun da al
tında, Hititlerden önceki devre aid kıral mezarlarına rastlanmıştır. 

Alacahüyük'ten kalkıp Bogozköy'üne geldiğiniz zaman, hititler
in paytahtı Hatusas karşınıza çıkıyor. 

Hatusas bir kartal Jl.IYasıdır. Burada bir zamanlar hüküm süren , 
insanlar, sııtlarmı yüce ve yalçın kayalara. "t'ereT~ önlerinde gozun 
alabildiği·ne açılan ve genişliyen ovaya bakmışlardır. Çorum ile Yoz
gad arasında yatan zengin ovaların en zengini olan bu ovadan hugün 
de isterseniı geçerek dört beş bin senelik bir tarihi hayalinizde can
landırmağa çalışabifininiz. 

Ve bunu, bir hafta sonwıda yapabilirsiniz. Cumartesi Ankaradan 
hareket edersiniz ve pazartesi İşinizin batına dönersiniz. 

Eğer ufak tedbirler abnır ve iki yerde iki onar yataklı misafir
hane yapılırsa, Ankara hititolojik turizmin pek güzel bir merkezi ha
line gelebilir. - B. B. 

Kapalı bir evin içinde 

Kana penin a tında b · r 
h rsız kadın yakalan 

Merkez Bankası idare meclisi azasmdan B. Hakkı Saffet Tarının 
Yeni şehirde Çankaya caddesindekie-rine sabık.ah bir kadın girmiş ve 
Ankara polisi hırsızı cürmü meşhudbalinde yakabya.rak diin cmnlıuri
yet müddeiumumiliğine vermiştir. 

Bir arkadaşımızm yaphğı tahkikata göre bi.dise fÖyle olmuştur: 

B. Tan ve ailesi bir müddet- lu olduğu. Eskişehirdc bir hınulık vak-
tenberi lstanlmldachr. Ankarada asırıdan dolayı ÜÇ SC'JJey"e mahkWn edil· 
sayfiyeye gidaıleriD i~ olduğu diği I*Jdana ~-Bir miiddet 
izen evin penc.erelerine razete Ankara auninde blan bdm miina -
kağıdı konulmıqtar. ~hallerinden dolayı Diyarbckir 

Şehrimizde çok seyrek göı-ünen hır· c.czarrint göndcrilmiftjr. Hırsımı Kü • 
sızlar da bu gazete kağıdından perdeli tahya hususi muhasebesiyle değil, oku-
evlue musallat olmaktadırlar. Halbuki ma yarma il~ bile alakası yoktur. 
emniyet ve asayişin muhafazası icsin ge. 
ceallıi gündüze katan Ankara polisi dik
kat nazarlannı bilhassa bu evler üzerin
de toplamıştır. Devriye gezen polisler 
ve bek~ex gece ve gündüz sahıolcri 
sayfiyede ve ~e olan evleri sıkı bir 
şekilde kontrol etmektedirler. 

iste. cuma günü Çankaya caddesi 
boyunca. vazifelerini yapmakta olan bir 
polis devriyesi. kimsenin bulunmadığı. 

nr bildikl.ai B.. Hakkı Saffet Tannın e· 
vinin lta!>ısını: açık göret'ek şüphelen -
mişler ve derhal düdük çalarak diğer 

devriyeyi ve bekçiyi çağırml§lardrr. 
Mcmmlar kilidi kırık kapıdan içeriye 

girmişler,. gözlerine daha holde iken bir 
perişanlık çarpmıştır. Eşya altüst edil. 
miş, büfenin gözleri açık. kapılar arka
larına kadar gerilmiştir. Fakat ortada 
kimseler görünmüyor .• 

Etrafı kuşatılmz~ evin içinde bütün 
odaları dolaşan polisler esraren~21 :ri • 
yaretçinin her yeri dağıttıktan sonra. çı
kıp gittiğin~ zaııaedcrlerkeıı bir memur 
döşeme ile olan mesafesi çok dar bulu
nan bir kanapeniıı altına saklanan hır
snı gönniiş ve kanapeyi kalcbrmıştır. 

Buradan gözleri şeytanca parbyan 
bir iradın çıkruqtır. Aclmm Mahmun 
Hikmet oldağuıııı söyliym bu kadm ilk 
ifadesillC göre: 

• Kütahya hususi idare muhasebe 
müdür muavini iken bir suiiıtimaDe 

maznmı olarak mahkemeye TerilmŞ; 

mahkum olmuş ve cezasını çekerek An
ka.raya. gelmiştir. İş aramış; Keçiörende 
mühendis B. Muhlisin evinde hizmetçi 
olarak çah§%lll§-· Fakat B. Muhlis Awu
paya gidince gene işsiz kalmıştır. 

Kadın bir kaç yere baş TIJnnuş. fa
kat kimse kendisini yanma almamıştır. 
En son müracaat ettiği B. Halil Yağcz
oğlunun rcfikasr da on beş kuru~ vere • 
rek kendisini savmnşttır. Gene iş arar • 
ken Abidin adında biri hizmetine alaca
ğını söylemiş, fakat 'kendisini kilidini 
kırdığr bu e"Ye getirip brrakımJtır. Po
lis gelince o adam bçmJ}. o da korku
dan kanapmin altına girmiştir.,, 

Kadm bu ilk ifadesinden sonra bas
ta olduğunu söyliyenk baygm ync R• 

rilmi~r. Ağzından da kan aktığı görü
len Mahmureyi doktor muayme etmiş 

"Ye hastahaneye k:aldmlmasmı ist~ -
tir. Hastahanede adamakıllı muayene e· 
dilen ye göa hapsine abnan Mahmure -
nin hasta clmadığı ve damağına iğne ba
tırmak suretiyle getirttiği de teabit 

edilmiştir, Diğer taraftan emniyet mü • 

diirfürriinün yaptığı tetkikler ve tah -

kikler Mahmure Hikmetin aslen afyon· 

A nkarada verdiği adresler de kendi

sini yalancı çıkarmıştır. Keçiörcnde mü

hendis Muhlis adında birisi oturmamak 

tadu. Abidin admdaki şahıs da tama -

men OT.ıbayyeldir. Bu kadın tek ba§ına 

ve kendine göre kurnazca hırsızlık yap

mak için Ankaraya gelmistir. Fakat bu 

gibi açıkgözlere göz ~tırmayan Ankara 

polisi daha ilk işte lceudiaini suçüstü ya
kal~ ve adaletin ~esine teslim 
etmiştir. 

Yüzünden ve tavrından sdaltti oku
nan kadm hastahaneden çıktıktan son -
ra da "hasta" rolüne der.ım etmiş n 
yemek yemek istememişse de nihayet 
dün dayanamıyarak verilen çorbayı tam 

bir iştiha ile mideye yuvarlamıştır. 

Saarbrücken'li dostumuz 
Almaayada, Saabrichılde {i

kan NSZ Rheinfront gazetesi, tem
muz sona sayrlarmdazr birinde, ls
tanbaldaii tiio yaJrafarma dair MŞ
rettiii bir yanda bıı Justalrğın :w

Mblerini izah n~Jc isterlıen lstazı
bul n lstallbnlluln için bir hayli 
iltiitr.larda (!) bıılnuyor. 

Ba yazryı o gazneye göndermiş 
olanın. aleyhlerinde • kaba dememek 
için sert diyelim • sert sözler ~yle. 
diği levantenlerden almanca konu
şan biri olduğu besbellidir. Şayed, 
yazınrn muharriri avrupalı olsaydı 

misafirliğini bilir ve oturduğu şe

hirle omuz omuza yaşac!rğı şehirli
ler hakkında dedi koducu bir mahal
le iradını gibi söylenmezdi. 

Evet, 1stanbu'1'a henüz böyle 
leventenler vardır ve kendilerini be
ğenen bunlar akrllarrnca avrrıpalr. 

Jara yaranmak için bire beş k<rtarak 
yabancı gazetelere böyle yazrlar ya. 
zarlar ... Bu gibi/erde biraz izan ol
$a ba~ka memlelretlerd~. 1:.tanbalun 

tifo vakalarını gölgede bırakacak ne 

korkunç hastalrklarrn hüküm sür. 

mekte olduğunu dilitünür ve onlarz 

brı Jıas:talılcfardan koruyan nwmlelı~. 

tiıı saadetint! çalışzrlardr. Fakat a. 
$1} anl~ş:rlmryan taral NSZ Rluim

lrorrt'un brı gib; yazılan nerretme$İ

dir. Saarbrücken'Ji dost.rımuz acel>a 

yazısız mr kalmı~t.ı ? N. B. 
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Kaza a uğrıyan 1 Erzurum' da büyük b. r 
yabancı vapurlar • ı·k f . .k k J 

İç Bakanlrğmm yeni ip ) abfJ aSJ UrU UYOf 
bir tamimi Uçu·· ncu·· umum"ı mu·· feftı·ş 

Havanın bozukluğu dolayısiyle türk 
kara sularında batmak veya karaya o-

:;:1' ~ "::!..:~::ı!ı"';.ı": yapılacak işleri anlatıyor 
rimize çxkanldıklan zaman kazazadc 
yolca ve tayfalardan vize harcı aranı
lıp aranılmıyacağı tetkik edilmiş, dahi
liye vekaletince yeni bir karar ittihaz 
olunmuştur: · 

Buna göre kabul edilmiş esaslar 
şunlardır: 

ı - Ecnebi vapurlan hareket ettik
leri mahalden ya Türkiye lim.:ınlarma 
uğramak veyahud diğer eenebi liman
lar na gitmek üzere hareket ettiği hal
de limanları:ımza iltica etmek mecburi
yeti basıl olursa yolculardan Türkiye
ye gelmek üzere bilet alınış olanlar
dan pasaport vizesi ara.nacaktır. 

2 - Türkiyeye gelmek arzusunda 
bulunmıyan yolculardan pasaport vize
si alınmıyaca.ktır. 

3 - Gemi battığı takdirde yolcula
rın şalısi vaziyetleıini tesbite imkan ol
madığı cihetle vize almmıyacaktır. 

4 - Kazaya uğrayan vapur bir ecne
bi limanından diğer bir ecnebi lima
nına gitmek üzere idi ise yolcuların 

memleketimize gelmeleri maksad. 
lan haricinde olduğundan bunlardan da 
vize aranılmıyacaktır. 

S - Kazazedelerin memleketimize 
çıkışları sırasında kar.mm tevlit etti
ği zaruret mikdarından fazla ikamet et
memiş ise vize aranmıyacak, fakat bun
dan fazla ika.met ettiği takdirde icab e
den kanuni muamele yapılacaktJr. 

Parasız ilaç yardımı 
Parasız ilaç yardımı hakkında sı

hat ve içtimai muavenet vekaletinden 
alikalılara şu tamim gönderilmiştir: 

Teşkilat ve mücssesderimizde bulu
nan doktorlarımızın, resmi vazifeleri 
dışında. halkevleri sosyal yardmı şube
lerinde sebkeden bayırlı hizmetleri 
şükranla karşılanmaktadır. İçtimai yar
dım işlerinin daha verimli olması ve 
halkrmızm cumhuriyet idaresinin fe
yizlerinden daha geniş bir şekilde isti
fade edebilmesi için muayene ve teda
vi evleri bulunan ve eczahanesi mev
cud olmıyan yerlerde. halkevlerinde 
muayene edilen fuir hasatların ilaçla
nnm dahi. müstahzarat olmamak, mu
ayene •e tedavi CTleri kadroauna dahil 
ilaçlardan bulunmak tartiyle, ve ancak 
müstacel n fevkalide hallerde kifayet 
edecek mikdarda, parasız olarak verile. 
cektir. 

Nakil ıJasdalarıntla tnalJıi 

Almaayada Düaeldorf tehrinde ~ 
ai. bir otobüs semsi kurulnuqtur. B.a 
otobüs, fıİJDeladiİferlerde olduiıt gibi, 

lokanta. otobütiir. Sekiz IDfilik dört 
kompart:İ:mam olan bu otobüste 111~ 
terileriıı öaiine açılaıı masala;- ÜZeriJa,. . 

de soğuk yemekler yenebilmekte, bi
ra. kaine n batta fcoktel içilmekte,. 
dir. Otobüsün bir kütiiphansİ ve rad. 

yoaa da •arclD'. 
Bu kadar rahat Ye eğlenceli bir o

tobüste seyahat edenler için korkula
cak şey, yiyip içmeğe ve okuyup ınu
siki dinlemeğe dalıp durak yerini U• 

nutarak yoUarın.a devam etmekten i
barettir. 

Siz M orise ne kadar 

benziyorsunuz! 

Fransız sinema aktörü Moria ,ö. 
valye vücudunun zarafet.İni. gençliği
ni, zindeliğini muhafaza için yıllar
danberi her sabah bisiklete binip ll· 

zun bir gezinti yapar. 

Geçenlerde Parist.e Bulonya orma
nında mutad gezintisini yaptıktan 
aonra bir kanape üzerinde dinlenir· 
ken yanma bir ihtiyar onnan bekçi.
llİ gelerek, her i~ az ihtiyar gibi, o
mmla. f'll"ada.u .,_..dan koınqmağa 

batlamıt ve nihayet: 

- Siz ne kadar bWm Moriııe ben
zıyonunuz i buAu size IUç aö]Jlecliler 
mi idi7 

Ermrwn. 8 (A.A.) - Erzurumda kurulması tasarlanan büyük ve 
modern iplik fabrikası için tetkikler yapmak üzere Malatya fabrikası 
müdürü ile iki mühendis Jehrimize gelmi,lerdir. Eskiden merkezde ve cİ· 
varda yüzlerec iplik tezgilıı çalışan Erzunmıun iplik fabrikası İğdir· 
pamuklan için en yakın iyi bir 6atı' sahası olacaktır. 

Ceza evlerinde 

Ekmek paralarını vermiyenler 
için bir emir 

Ceza evlerinde yedikleri ekmek pa
ralarım nrmiyenlere aid icra takibatı 
masrafı hakkında 'u tamim gönderil-
miştir. 

2548 sayılı kanun mucibince ceza 
evlerinde yedikleri ekmek para
larmr ödemiyenler hakkında yapıla

cak icra takibatınm Hazine vekili ol
rmyan yerlerde Cümhuxiy.et müddeilL 
mi?erince yaprlmasr hususunda mül. 
hakata tamimen tebliğ edildiği Adli- ı 
ye Vekaletinin işarmdan anlaşılmış. 
tır. 

Hazine vekili bulunan yerlerde on. 
lar tarafından ekmek bedellerinin tah
sili için yapılacak icra takibatı masraf
larının Maliye büdccsindeki mahkeme 
harç ve masrafı tertiblerinden ödenme
si icab edeceği gibi Cümhuriyet müd
deiumumiLerince yapılacak bu kabil ic
ra takibatı masrafının da 2573 numara-
1ı kanunun ikinci maddesinin son fık. 
rasiyle 1796 2 numaralı zeyliyle 1934 
~nesinde tebliğ olunan 1796 Z 17 numa.. 
ralr tahriratı umumiyenin 9 unco ben
dinin C fıkrası mucibince yine mah.. 
keme harç_ ve masrafları tertiblerin.. 
den ödenmesi lazımdır. 

..... _ .......... ·-···-·····-···--··········· . . . . . 
! HAVA. : . -···························-····················. 

Dün hava az bulutlu geçti 
Dün şehrimizde bava az bulutlu 

ve hafif rüzgarlı geçmiştir. Gecenin en 
düpik ısısı 17 en yüksek ısılar gölgede 
31, günqte 57 den:ceye çı1cımttır. 

Yurdun Trakya 't'C Kocaeli D1111ta
lı:alan yağışlı diğer yerler balutludur. 
24 saat içindeki yağıılarm kare metre. 
ye bıraktığT su mikdan İstanbul.da 
18. Edimede 7, Kocadi ve T.cokirdağın 
da bir kilogramdır. 

Yurdda en dü~lt m Uluktşlada 
13, en yüksek ısı Diyarbekirde 38 derıe. 
cedir. 

ŞöYaJye. pyet tabii bir taTirla " 
gülmekten badini alaımyarak cnab 
yennif: 

- Evet, hen de ber _..... bnf olar· 
kea, ayaaya bakar TC ı.mm kUICli ken

dİIDe teknrlmım! 

llevlıallar guİyol' ma? 

Maznaa wücıim olmadığı için her
hangi bir mevkuf parasını ödene tev 
löfb.aneye hususi araba ile gidebilir. Bu, 
lstanbuJda da usuldendir. Fakat birlmç 
küçük memur bu husustaki salahiyetle
rini fena kuUanmqlardır. 

Bazı arkadatlammzda lN haber ~ 
hal büyük başlıklar altmda ebemiye.t aL 
mıştır; o kadar ki bütün mevfnıflann Is· 
tanbulda ıerbeıtçe dolaştığını sanını • 
nız. 

Halbuki bu gibi h.adiıelcr dünyanın 
her tarafında ve sık sık vakubalmalrta
dır. 

Her işi "şitirmek'' hastahğı bize ac:a.. 

ba nereden geldi? 

Bu ne acele? 

Dünyanın eıı genç büyük anası 31 
yaşında bir amerikaıı kadındı. Budapeş
teden Nevyork Herald gazetesine gelen 
bir habere göre bu rekor bir Macar ka. 
clmı tarafından kırılmıştır: bir nahiye 
müdürünün karısı olan 29 yaşındaki 
büyük ana 14 yaşma yaklaşırken evlen· 
miı ve kızı ise tam 14 yaf1Dda ana ol
muttur. 

I 

B. T ahnn U:ur'in bir luubihali 
Dün akpm belediye salonun· 

da. çok kalabalık kadın ve erkek 
dinleyici önünde ummni müfettiş 
B. Tahsin Uzer uzun bir konuşma 
yapmış ve sıksık aürekli alkışlarla 
karıdanan sözleri dinleyiciler ü
zerinde iyi tesirler bıra.lmıqtır. 

Ataliirkiin ziyaTetlm et.TahnJa 
B. Tahsin Uzer hasbihalinde doğuda 

:ıapılan büyük işl ~rden ve Ulu Önderın 
doğu kapısz olan Trabzonu şereflendir. 
melerinin bölgeye bahşettiği dirliklerdeı 
tazimle bahsetmiş ve göreıvk ve telakki 
beşeri tesiri altında tutan büyük kuv. 
vetlerdir. Bunu bir şaz kaidesi olarak 
kısmen kabul etsek bile. fena görenek 
ve telakkilere artık yn ...eremeyiz, bu· 
na tahammül edemeyiz. Tarihte telak· 
kilerin ne büyük fenalıklara sebeb ol
duğunu gördük. 

Yapmak için yıkmak 
Erzurumda bugün fazla yıkıcılık 

yapıldığı görülüyor. Bu yeni Erzurumu 
yapmak için zeruridir. Şehirde medeni· 
yet tarihinin öğünecek anıtları vardır. 
Erzurumu güzelleştiren ve bizi şanlı 
mazimize, eski medeniyetimize bağlı. 
yan bu eserleri kıskançlıkla koruyaca. 
ğız. Bu abidelerin başında çifte minare 
Lala pa~. İbrahim paşa, nağmanlı cami. 
leri vardrr. Bu güzel tan1ıi ve mimari 
eserleri kirleten ve onların güzelJikleri· 
ni bozan ve yalnız hasis menfaatler gö
zetilerek etrafmr kapatan barakaları kal 
dıracağız Ye eserlerimizi temiz parklar 
ve yeşilliklerle çerçeveleyerek süsliye. 
ceğiz. 

"Erw.rum bir mamure olacaktır.,. 
Eski yol ve ıeh.ir telakkileri artık 

bugünkü yaşayış ve modern görüşümüz· 

de yer alamazlar. Bunlara tahammül 

edemeyiz. İki yıl sonra bize medeni dün 

yadan ses ve refah ulaştıracak şimendi. 

rerlerimizi yeni ve temiz doğu Erzu. 

rumda aelimlıyacağı.z. Eski ve harap 

Erzurum fena idarelerin canlı bir escıi 

idi. Yeni Erzurum Atatürk yurdantJD 

müreffeh ve nrlıkh bir mamuresi ola.. 

caktır. Çifte minareleri mürc yapıyo· 
ruz 

"Bi-..çok curi ihtiyaçları 
yerine getireceğiz..,. 

Orada erzurumtm canlı C"VrenseJ kahra 

mantık eserlerini teşhir edeceğiz. Türk 

medeniyetini eserleriyle yaşatacağız. Za 
man zaman bir çok maddi ve adi süfli 

iflerde kullanılan bu büyük eseri layik 

olduğu yere yükseltmekle e&ki ihmalleri 

bdirtinas.lık.la ödeyeceğiz. Geç kaldığı.. 

mız bu iflerde acele ediyormt. Bir çok 

asri ihtiyaçlar yıerine gctirec.eğiz. Bü.. 

ttin erzurumluları belediyeye yardıma 

davet ediyorum. 

"Şl!hir şehi7lilerin malula.,. 
Şehir şehirlilerin malıdır. Yapılan 

her iyi iş yalnız onlar içindir. Ulu· 

Öderin ışıklı yolunda emniyetle yürii

vonu. Yaptığımız büyük ve verimli iş· 
kr dnam edecektir. Yeni inşaat Er~ 

ram halkını kalkındırdı. Bunu sevinçle 

görüyoruz. Büyük Önderin işaretleriy. 

le kurulacak olan şeker ve iplik fabri

kaları doğuya refah güneşini doğdura. 

caktır. Erzurum.un parlak istikbali şiın

diden bizi sevindiriyor. 

Yeni umran eserleri 
Modern Trabzon limanı İran - tran· 

ait yolu. yeni fabrikalar her şey yaln:uı 

o büyük Kurtarıcının eseridu. Dcğunun 

dili o olarak doğu gazetesi çıkaracağız. 

Yeni muallim okulunun doğu iininrsi

tesi o?masmı da Atatür~ten aldığrm il· 

hamla müjdelerim demi~tim 
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Negüs tahtından 
vazgeçmiyor .. 1 

Londra, 9 (A.A.) - Negüs, dun 
akşam aşağıdaki beyanatta bulunmuş· 

tur ı ~· 
"- Tahtımdan feragat edecegıme 

dair olan şayialar asılsızdır. N~ i_mp_a· 
ratorluğumdan ne de memleketımın ıs
tiktalini yeniden alması için gayretle· 
rimden katiyen vazgeçmek niyetinde 

değilim." Ah 
d "kametga ı· Negüs, aynı zaman a ~ 

Bombardıman edilen 
bir ingiliz gemisi 

lngilterenin 
protestosu 

I ÇiNDE HARP BAŞLADi 
Çinliler Japonların bir 
taarruzunu püskürttü 

1u değiştireceği hakkındakı şayiaları 
da yalanlamıştır. 

Guido Şmid - Fon Noyrat 
konnşması 

G "d Şmid ha, Viyana, 9 (A.A.) - uı 0 

Londra, 9 (A.A.) - tyi malômat 
almakta olan ingiliz mahfilleri üçün

.. kruvazörler filosu kumandanı Kon-
cu ld • 

A . 1 Vells'in yapmış o ugu pro-tr mıra . k 
testodan ayrı olarak Palma d~ ~aJor a 

F k. ti r' nezdinde de Brıtış Kor-ran ıs e ı ... 

Sulh görüşmelerinin hiç bir 
netice vermediği anlaşılıyor 

len ailesiyle birlikte Vorarlberg::e ~
turmakta olan Fon Noyrat'ı bugun zı
yaret etmiştir. İki devlet adamı. u_mu· 
:mi politika hakkında fikir teatısınde 
bulunmuşlardır. 

Salahiyetli Viyana mahfilleri •. bu 
konuşmanın pek samimi bir hav~ ıçın
de cereyan etmiş olduğunu te~ın .~t
mektedir. Bu konusmanın hiç hır mus· 
bet netice vermediği de ayrıca zikro

lunmaktadır. 

l KOCOK DIŞ HABERLER 1 
Londra - Gazeteler pek yakında 

imparatorluk içinde bütün posta nakli· 

yatının munzam ücrete tabi olmaksızın 
tayyare ile yapılacağını yazmaktadırlar. 
Bu servis, bu iş için yapılmakta olan 

2E tayyare hazırlandıktan sonra başla • 

yacaktır. 

Lokarno - Alman yüzbaşısı Şray· 
ber plfinörle Alpları geçmeğe muvaffak 

olmu tur. 
Londra - Thetford'da bir batın

da dünyaya gelen dört çocuktan ikisi 

dün akşam ölmüştür. 

Paris - Şerburg açıklarında bir 

anda! devrilmiş. içindel:i sekiz kic.-iden 

altısı boğulmuştur. 

X Livorno (İtalya) - Kamiçya Ne· 

ra adlı destroyer burada denize indiril· 

miştir. Bu gemi, aynı tipte altı destro • 

yerlik erinin birincisidir. 

X Moskova - tık Moskova - San. 

fransisko seferini başaran Çkalof ve ar· 

ıı.ada tarının rekoru neşrolunmu tur. 

Tayy=ıret iter füz hat üzerinden 8.582 

kilometre 960 metre katetmişlerdir. 
Berlin - <Havas) Dahlem'de, 

Turingcn'de ve Brandeburg'da yeniden 
· "f d'ld" ~ · e mevkuf bırkaç papasın tevki e ı ıgı v 

·· U bul papasların sayısının altmış uç • 

dugu b i 1 d i r i 1 m e k t e d i r • 

Dahlem'de mevkuf papaslar lehin. -

de niımayiş yapanlardan 11 S kişi tevkif 

olunmutur. 

oral adındaki İngiliz petrol gemısının 

bp bardıman edilmiş olması hususu· 
om • hb 

nun protesto edilmiş oldugunu a er 

vermektedir. 
İngiliz dış bakanlığı şimdi .He.n-

dey'de bulunmakta olan Si.r ~enrı CıL 
ton'e bu babda talimat verılmış .olduğu 
gibi Salamanka hükümeti nezdınde de 
ayni protestolar yapılmıştır. 

Verilmiş olan bu taliın:tın yerine 
ld u henüz getirilib getirilmemiş o ug 

belli değildir. . 
Londrada bu babda verilecek talı· 

. d . · gelecek olan matın amırallrk aırcsıne . .. . ... 
maH\mata istinad ettirilmesi diışunulu. 

Y
ordu fakat bu hususa aid olan rapor 

' ld • dan henüz Londraya gelmemiş 0 ugun 
• k" . ·ı· k nsolosunun tel-Cezayırde ı ıngı ız o 

• · hat mevzuu-grafla vermiş oldugu ıza A . .. 
bahs teşebbüsün yapılması için kafı go-

rülmüştür. . 
Söylendiğine göre bu vcsıka. pet-

. . . C · · garbinde otuz rol gemısının ezayırın 

mil mesafede bir takım tayyareler ta· 
rafından bombardıman edilmiş ve bu 
tayyarelerin gemi üzerine mitralyöz. 
}erle ateş açmış olduklarını bildirmek· 

tedir. 
lngiliz elçisine protesto için 

talimat verildi 
Londra, 9 (A.A.) - Sanıldığına gö. 

re Hendeydeki İngiliz büyük elçisi 
Britiş Korpora1 gemisinin bombardıman 
edilme-sini protesto eden notayı Sala. 
manka hükümeti makamlarına tevdi 

edecektir. 
Bu babdaki talimat. Cumartesi gü· 

nü büyük elçiye gönderilmiştir. 

Briti~ Korporal Cezayirden 
hareket etti 

Cebelüttarık 9 (A.A.) - Dun Ce. 
zayiri terketmi olan Britiş Korporal'a 
hiç bir İngiliz gemisi rdakat etme
mektedir. Yalnız bütün İngiliz ticaret 
gemilerinin telsizleri ile devamlı suret
te temas halinde bulunmakta idi. 

Fransa Ja protestoda bulunacak 
Paris, 9 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre Fransız hükumeti, Cebelamur ge. 
misinin bombardımanı dolayısiyle, Sa
lamanka makamları nezdinde protesto. 
da bulunacaktır. 

Londra, 9 {Hususi). - ~u~aya 
gelen haberlere göre Şımala Çınde 
bugün muhasamat başlamıştır. 
Nankin hükümeti japonların ta
arruza geçtiğini, bilakis Tiençin· 
deki japon makamları ise, m~rke· 
zi hükümet kıtalarının ilerledıkle
rini bildirmektedirler. 

Nankin'rn verdiği bir hab:re 
göre, japonlar Hankeu bölgesın
de harba başlamışlardır. 1: o.p~u a_
teşinin himayesinde bin kışılık hır 
kuvvetle hücuma geçen japonlar 
tiddetli bir muharebeden sonra 
püskürtülmüşlerdir. 

Tiençin' deki japon kurmayı 
merkezi hükümet kıtaları Şantung 
eyaletinde ileri harekete geçtikle
rini haber vermektedir. 
Şanghay tayyare meydanında 

bir hadise 
Şanghaydan verilen haberlere göre 

dün Şanghaydaki tayyare meydanında 
bir hadise olmu' ve japonlarla çinliler 
çarpışmışlardır. 

Hadise şu şekilde olmuştur : Bir. 
rivayete göre sivil, diğer bir rivayete 
göre resmi geyinmiş olan japon zabit. 
leri ve askerleri otomobillerle gelerek 
meydana girmeğe teşebbüs etmişlerdir. 
Bunun üzerine asayişi muhafazaya me
mur çin müfrezesi kendilerine karşı 
koymuş ve her iki taraf ta biribirine 
at~ açmıştır. Bir çinli ve bir japon öl
müştür. 

Japon askeri makamlarının neşret
tikleri tebliğe göre, ölen japon Şang
hay ihraç kıtaatı birinci bölük kuman· 
danı, ikinci mülazım Oh.ino dur. Bu zat 

. otomobille tayyare meydanı civarında 
dolaşırken, çinlilerin taarruzuna uğra.. 
mış ve öldürülmüştür. Şoför yerinde 
olan bahriye tirendazlarından Soito 

gaibtir. 
Çin müfrezesi yolun üzerine barL 

kadlar kurmak sureti1le, tayyare mey
danını şehirden tecrid etmi tir. 

Japonlar tahliye i§ine devam 
ediyorlar 

Tokyodan bildirildiğine göre Yan
gçe'de jaPon aleyhtarlığı gittikçe va· 
hamet kesbetmektedlr. Yangçe vadisin· 

sanatkarıarınıızı hinıave edelinı! 

d r ı• 

d tul d ır ı d('rl r. 

Coğraf ,IJa der si 
- Şunlara arz, §unlara da tul dairesi derler! .. 

Yukardakj ik" k "k t" d ,daki geçen hafta çıkan 
tiı k . ı arı a ur en so , 
k r e bır mizah mecmuasından sağdaki de Avrupa da çı· 

an başka b" · . ' 1 b Birisinin al-
ır ınızah gazetesınden a ınmış r. 

tında turk r • . • . · it da yabancı res-eısamının ımzası dıgerının a ın 
•arnın in.~. ' · b e:-l"k gayet ·•<L,Qsı vardır. İkisinin araıındaki enz 1 • 
açıktır y b" • d k etmıw.-. a ızım ressam yabancı ressam an opye " 

tir Ya yabancı resaarn bizimkini örnek almıştır. Fakat iki 
g~etenin çıkıt zamanına bakılırsa, ik.inci ihtimal hiç akla 

gelmiyor Bu geçenlerde Oaı Magazın mecmuasından çiz. 
. ' ki d'1 L0 l0 

· • · · • b. -cmuanuza na e ı en ı ıan Harvey'ı'n gıaı çızgısıne ır ,._ • . . 
.. - ·· pan ıkınca sanat ·· ·· resminden ıonra gozumuze çar curmu 

meıhududur. 

deki şehirlerin boşaltılması işinin ta
mamlanması için bir çok japon gambot 
ve torpidosunun Şang'haya geldiği bil· 
dirilmektedir. 

Hankov şehrindeki japon tebaası

nın boşaltılması işi 7 ağustosta tamam
lanmıştır. Nankindeki japonlar da bu· 
gün bu şehri terkcderek Şanghaya gi· 
deceklerdir. 

Tiençin sovyet konsolosluğuna 
yapılan tecavüz 

Tass Ajansı Moskovadan bildiri· 
yor: Japon büyük elçiliği müsteşarı 

B. Sima Tiençindeki konsolosluk işle
rini görmekte olan sovyetlerin Pekin 
büyük elçiliği müsteşarı B. Spilvaneki 
ziyaret ederek, Tiençindeki sovyet 
konsolosluğunun tecavüze uğramasın

dan dolayı teessürlerini bildirmiş ve 
taarruz esnasında japonların sayıca az 
olmaları dolayısiyle buna mani olama
dıklarını ilave etmiştir. 

Pekin'de vaziyet 
Pekinden bildiriliyor: 5000 kişiden 

mürekkcb tanklı ve kamyonlu japon 
kıtaları şehri başlıca caddelerinde 
bir geçid resmi yapmışlar ve japon si
vil halkı tarafından alkışlanmışlardır. 
Çinliler mahsus bir husumet eseri ola
rak evlerinde kalmışlardır. Şehirde
ki japon konsolosluğuna sığınmış olup 
japon kıtalarının şehirde dolaştığını 

gören 200 kadar japon bu sabah evle
rine dönmüşlerdir. Japon kıtalarının 

kwnandanı şehirde sükiınu temin ede· 
ceğini söylemekte, Çin kıtalarını düş
man Eaymakla beraber halkn karşı ada· 
vet beslemediğini bildirmektedir • 

Pekinde tevkil olunan gazeteciler 
Şanghaydan bildiriliyor: Pekinae

ki japon askeri makamları tarafından 
tevkif edilmiş olan bir kaç gazeteci
nin likibeti hakkında endişe edilmek
tedir. 31 temmuzdan beri tevkif olu
nan gazetecilerin sayısının 19 u bul
duğu ve bunıarın hayat ve mematı 
hakkında hiç bir haber alınmadığı bil
dirilmektedir. 

Tiençin civarında çarpı~malar 
Tiençin'in cenubu şarkisinde japon 

ve Çin ileri karakolları arasında hafif 
çarpışmalar olmuştur. Çin müfrezeleri 
şimale doğru çekilmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Japon memurları Tiençin
de birçok tedbirler alnuşlardır. Bu ara
da posta idaresi japonlaştmlmış ve bir. 
çok Çin gazeteleri kapatılmıştır. Müte. 
addid ar8;itırma ve tevkifler yapıldığı da 
kaydolunmaktadır. 

Siyasi mahliller ümid i k esmiyorlar 
Bununla beraber 'fiençin siyasi mah· 

filleri ümidi kesmeye yer olmadığını, 

harb imkanı kadar sulh imkanı da mev
cud olduğunu söylemektedirler. Bu 
mahfiller bütün japon ordusunun harba 
girmesine mahal kalmadan anla manın 
mümkün olacagını ummaktadırlar. 

Japon ve Çin kuvvetlerinin 
mikdarı 

Pekin • Tiençiıı hattı üzerindeki Çin 
vilayet kıtalarının mevcudu 120 bin ki
şidir. Şimali Çindeki Japon askeri mev
cudu ise 40 bın kişidir. Çinlilerı üç fır
kayı elli trene doldurarak Tiençin isti
kametine göndermişlerdir. Şanghayla 

Tiençin arasındaki büyük kanaldan da 
şimale dogru askeri kıtalar ve miıhim
mat sevkolunmaktadır. Bunlar ar:ısıııda 
makineli cüzütaınlar da vardır. 

Bir Mogol ordusu da i e karıştı 
Kalgan'dan bildiriliyor: Birkaç bin 

kişilik bir Mogol ordusu Prens Teh'in 
kumandasında olarak Şahar'ın şimalinde 
toplanmakta ve japonların himaye et -
mekte oldukları Sueyuan'ın şarkını teh. 
did etmektedir. 

Çinlilerin zayiatı 
Tiençin'de çıkan bir Japon gazete • 

sinin yazdığına göre, General Sung • Şe 
• Yuan Nankin hükUmetine bir telgraf 
göndererek şimali Çindeki zayiatın 

BASIN İCMALi 

Kara borsa ile mücadele 
AKŞAM'da, "Akıamcı'' diyor ki: 
" A\rrupaya seyahat edenlerin ve et. 

mek iıtiyenlerin çokluğundan bahset
miıtik. Bu mevzu diğer refiklerimizin de 
dikkatini celbetti. Bazı makaleler net -
rolundu. Bunlardan birinde, Tan bat· 
muharriri Ahmed Emin Y nlman, - ic
mnlen söyliyorum • fÖyle diyor: 

" Türkiyeye gelen az, Türkiycden 
giden çok. Scyahnt bilançomuz bizim 
aleyhimizdedir. Halbuki bizde seyyah 
celbi için bir çok unsurlar mevcuttur. 
Eskiden menfi olan ticaret muvazene • 
mizi nasıl müabete çevirdikae, bazı ted
birlerle seyahat bilançomuzu da aynı v•· 
ziyete sokabiliriz." 

Bu, elbette lazımdır .. Fakat nasd o

lacak? Şimdiye kadar muhtelif fırsatlar. 
Ja söylenmit fikirlerimizi de bir araya 
toplıyarak bildirelim. 

Ahmed Emin Yalman, bir kara bor
sanın mevcudiyetini söyledi. Yani seya. 
hale çıkmak için, bir İnsana pasaport 
veriliyor,· lakin döviz verilmiyor. Bir 
çok kimseler yanlanna yirmi beı lira 
alarak gidiyorlar. Uzun müddet gezip 
tozup, hatta bavul bavul cıya alıp geri 
döndüklerini görüyoruz. Bunu nasıl ya· 
pıyorlar? Avrupada paraları mı var? 
Yüzde doksan dokuzunun yoktu, hayır, 
Avucumuzun içi gibi biliyoruz ki, bun· 
far, kaçakçılara bir miktar para yedirip 
binlerce lirayı dışarı çıkarttılar. Fakat, 
"bütün giyecek levazımımızı dııardan 

daha ucuza tedarik ettiğimiz için gene 
karlı çıktık I '' diye düıündüler. 

Gene biliyoruz ki, bu kadar tekay -
yüdat konulduktan sonra bile, bir çolı 
zengin kozmopolit aileler, buradaki 
bütün varlarını, yoklarını satarak ha. 
rice yüz binlerce liralariyle göç etmek 
imkanını bulmuşlardır. Bunların da ser
vetleri kara borsa yoliyle kaçmıtbr. 

- Kafalarını ezmeli! 
Hayır, bu sistem yanlııtır. 7.ira, bir 

çok memleketlerde kaçakçılık hatti 
idnm cesaziyle lehdid edildiği halde, b.. 
ra borsanın önüne geçilememiıtir. oı. 
aa olsa, gayri meıru yollarda para nak
linin komisyon dereceleri yükselmiıtir. 

Öyleyse, yapılacak başka ıeyler var· 
dır: Türkiyedeki hayatı, şehircilik, u. 

cuzluk, eğlence, dahili seyahat nokta • 
sından ıayanı tercih bir hale getirmdı; • 

Ecnebi, tatlı su firengi, kozmopoliL 
lefmİ§ zengin, bütün şehirlerimiz için
de, otunnak ve gezmek için, lstanbu· 
lu tercih eder: Deniz, tabiat, tarihi 
hatıralar, nüfus kesafeti bu tercihe 
scbeb oluyor. Burasının ıslahı, seyahat 
bilançosunun bizim lehimize inki§Bfı 

için en alii yoldur. İstanbul ''Kendı 
yağile kavrulsun!'' diye, onu biçare be· 
tediye bütçesine bırakmamalı, Türki.. 
yenin bazı noktalan devlet bütçesinden 
naııl büyük himm tler görüyorsa, bura· 
11 da aynı mazhariyete eriımelidir: Bu 
maksadla ekilen mutlaka biçilecektir! 

O zaman "dııardan içeriye serma. 
ye girmesi memnudur!" diye ıiddetli 

kayıdlar bile koyacak olursak. aynı ka· 
ra borsa, değirmenini tersine itle
tecek, ıermayoleriyle beraber, tü..lii 
türlü renk ve ıemailde insanlar ha · 
dudlarımızın içine kayacaklardır. 

Tabii, bir de ucuzluk meseleai "U. 
cuz mal ıeddi Çini delmit!" diye darl. 
meıel vardır. Sanayi mamUli\tımızın U• 

cuzlaması, hiç bir ticaretin, nakliyatın. 
tahmil ve tahliyenin ihtik~lr tarzında 

yapılmllmaaı en başta latif denizlerin 
sahibi olan lstanbul bulunmak üzere 
Türkiyeyi şayanı tercih kıl cakhr. 

Üçüncüsü: dahili turizm için latan • 

buldan başl mak üzere otomobil yollan· 
nrn biran evvel neticelenm si taşra ıe 

hirlerimi;ı:dc otelleı· \lesaire. fakat en 
başta oteller! 

lıte kara borsanın habuetlcrine 
bunlarla mani olunur." 

S.500 kişi olduğunu bildirmiştir. Japon 
kurmayına göre mevcudu 80.000 olan 
29 uncu Çin ordusu, zayiat ve kaçma 
hadiseleri dolayısiyle imdı 30.000 kişi· 
den ibarettir. 

Çin Fransa ile de mali bir 
anla ma yaptı 

Paris, 9 (A.A.) - Çin maliye na
zırı Dr. Kung, bugün bgledcn onra 
Frans z bankaları grupları ile bir matı 
anlaşma imza etmıştir. Bu anla ma mu. 
cibince Fransız bankal rı, Çinin ya
bancı döviz ihtiyatını fazlalaştırmak 
için Çınc hususi bir kredi açacaktır. 

Dr. Kung akşam üzeri Parisi terk 
etmiştir. Çin nazırı Berlin, Prağ, Ro
mava uğrıyacak ve Çine dönecektir. 



4 ULUS 

( Yabancı basında okuduklarımız J 
• AVRUPANIN OZERINDE HARB BULUTLARI 

• DOLAŞIYOR TEHLiKE NASIL ôNLENEBlLIR? 

Büyük harb çıkabilir mi? 
lB ~;~kio::!~:;~~y~ö:;:ı~;.d~i~- Harbın çıkmasına mani olan 
tarafta uç tane buyuk doymamış ve ih· 

tiyaçlan bitmemiş millet vardır ki ~un· k 
1 1 

d • ? 
ıar, Japonya, Almanya ve İtalyadır. et er ne er ır 
Bunlar, muayyen bir takım maksa~~ UVV • 
varmadıkça kendilerini arzu ettıklen 
seviyeye yükseltemiyeceklerine kanidir· 
Ier. Bu varmak istedikleri maksadlarda 
hammadde pazarları bulmak ve artan 
nüfuslarını barındıracak fazla toprak 

elde etmektir. 
öte taraftan doymuş ve ihtiyaçsız 

dört büyük millet de Amerika, İngilte
re, Fransa ve Sovyet Rusya'dır. Birçok 
zenginlik kaynaklarına sahih bulunan 
Rusya bunları daha ziyade terakki de 

ettirebilir. 
Sakin, mutedil ve soğuk kanlı bir 

alemde bütün bu ihtilaflar karşılıklı 
anla§maJarla kolayca yatıştırılabilir. Fa.. 

mıyacağma bir delil olarak da gösteri. 
lebiJir. Bir şehrin bu suretle bombar -
dıman edihnesi Ren bölgesinin işgalin· 
den ve Avusturyada nasyonalistler ta -
rafından Dolfus'un öldürülmesinden da-
ha ziyade biT harb vesilesi olacak kadar 
tehlikeli bir hareketti Fakat bu bom-
bardıman zaten bir harba başlayış te -
lakki edilebildiği halde bunun neticesin
de umumi bir harb patlak vermemi~tir. 
Çünkü milletler-

den hiç birisi 

harb etmek iste

miyor. Avrupa-

sartldıkları halde asilerin kati bir mu -
vaffakiyet kazandıklan görülmemekte • 
dir. zamanın bu hususta oynadığı ehe· 
miyetıi rol başta gelir. Fakat bundan 
başka iki funil daha vardır ki ehemiyet· 
çe birincisinden daha geri kalmaz: bun
lardan birisi Almanya ile İtalyanın harb 
dolayısiyle birçok masraflara gınştnİ.§ 
almaları, ikincisi de Sovyet harb maki. 
nesin.in fevkalade mükemmel oluşudur. 

İtalyan • Alınan 
bakımından ara-
dan geçen bu bir 

kat Avrupa, tarihteki rekabetlerden, son nın umumi man· 

Bitaral bir gözle bugünkü 
dünyanın ve bilhassa Avru
panuı siyasi vaziyetini ince
lemek Uiiyen Amerika mu
harrirlerinden W cilter Du· 
ranty, Nevymk Timea gaze· 
te•inin magazin kısmında 
bir makale yazmqta. Buma
kalenin mühim kı•ımlarını 

sene heba ol.muş, 

gitmiştir. Doğru-

zamanlardaki nefretlerden o kadar ze • 
hirlenmiştir ki dostça bir anlaşma elde 
edilmesi imkansız gibi görünmekte· 
dir. Bugün bütün Avrupa devletleri te• 
peden tırnağa kadar silahlanmaktadırlar. 
Bu silahlanma o kadar hızlı oluyor ki 
günün birinde bu milletlerden ya hep
sinin, yahud bir kısmının kapışmaması 

imkansızdır denebilir .. 
Bununla beraber bazı hadiseler, va

ziyeti gün geçtikçe değiştirmektedir. 
Mesela ge~n sene Amerikaya gel· 

miş olan yabancı ve dünya işlerine ya
kından vakıf bir adam demişti ki: 

- Geçen sene ağustosta harb çık • 
n:ıası ihtimali yüzde doksandı. Bu ıene 
ise bu ihtimal yüzde kırka inmiştir. Bı.:ı 
vaziyet kendiliğinden böyle değiş

miş olmakla beraber, muhakkak ki b.arb 

fötimali azalmıştır. 

fa u sözleri söyliyen adanııii lilzü • 
lg) mumlan fazla nikbin olduğu iddi
olunabilir. Burulan bir müddet önce al
ınanlar, Doy çland zırhlılarına. bomba atıL 
dığ! için enternasyonal kaidelere ve 
diplomasi usullerine hiç riayet etmek.. 
sizin Alıneriayı topa tuttular. Bu ha • 
reket Al.manyanrn da İtalya gibi aklına 
gel:ni yapmaktan çekinmediğini gösteri
yor. Almeria bombardımanı, iki .sene ön· 
ce, Muso!ini'nin, şayed İngiltere Süveyşi 
kapatmak ve italyan sahillerini abloka 
etmek c;;..uetiyle habeş seferine mani o -
lursa, Maltaya hücum etmek şeklinde 

ifa'1e ettiği niyetin bir benzeridir. BeL 
ki de k-u sözfoılc Musolini blöf yapıyor
du. Fakat bu blrifün tesiri görülmüş ve 
İngiltere tarihtr. şimdiye kadar yutma
dığı en acı J-.aplaı·l!an bir tanesini yut • 
muştur. Bu lı.idise, muhtemel, Almeria 
bombardımanı ise muhakkak surette 
göstermiştir ki diktatörlük devletleri an. 
sızın saldırganl.ğa geçmek iktıdannda. 
dırlaı. Birinci •ıadisc de İngilten' de bcq 
eğmiş, ikinci hadisede ise gerek İngilte
ı·~ gerek Fransa SfS çıkarmıyarak çir • 
kin olarak lıaşlıyan hir hareketten iyi 
bir netice çıltmasın:ı imkan vermişler • 
dir. 

Almeria hadisesi bir bakımdan har· 
bın öyle denildiği gibi kolay kolay çaka-

zarasmda görü

len bu esaslı de-

dur, Almanya ye-

ni ordusunu kur-

mağa çalışıyor ve 

bu çalışmaya de-
ğişikliğin bir ta· 

knn sebebleri var

dır ki bunları şöy· 
lece sıralıyabili-
riz: 

vam ediyordu. Ye--

ni alman silahla-alıyonız. _ı 
rınm ve taktiği

nin tecrübesi için İspanya güzel 
bir tecrübe sahası olmuştur, bu da doğ
ru. Fakat bu iki memleketin de kur • 
duldan plan orada gerçekle§mi§ değil _ 
dir. 

İspanyadaki sivil harbm neticeleli 
ve bunlarda'l alman dersler 

Almanya genel kurmayının umumi 
durumu. 

Sovyc.t Rusyanm askeri bir devlet 
haline gehşi. 

İngi1terenin ve daha küçük bir ö1çü
de olmak üzere Fransarun silahlanması, 

Bu dört noktanın tahlilinden sonra 
Japonya, İtalya ve Almanya gibi saldrr. 
ganlığa müsaid olan milletler, son altı 
ay içinde büyük bir muharebeden pek 
istifade edemiyecekleri neticesine var -
mışlar, bu sebeble muharebeye girişmek 
hususundaki iştiyakları hayliden hay -
liye azalmıştır. 

J.,,anya harbından alınan dersler 
O spanya•daki sivil harb, nazi Al • 

manya ile faşist italyadan müzaha. 
ret gören askeri bir zümrenin isyam ile 
başladı. Eğer bu isyan muvaffak ola. 
cak olursa Almanya ve İtalya, kendile • 
riu<le buJunmıyan demir ve bakır ham· 
maddelerini oradan alacaklar, İspanyayi 
kendi mamiil eşyaları için bir pazar ha
line getirecekler; bundan başka, 1span· 
ya, Almanyarun elinde Fransanın sır. 

tına tevcih edilmiş bir kama gibi bulu. 
nacak, İtalya da İspanya sayesinde İn • 
gilterenin Akdenizdeki muvasala yolla· 
nnı tehdid edebilecekti. 

Kaldı ki iş kolay da görünüyordu. 
bu bir isyandan ziyade demokrasi yeri
ne faşizmi getirecek olan kuvvetli bir 
darbe idi. Fakat mesele öyle göründü
ğü gibi olmadı. f spanyadaki proletarya 
ve köyfü zümresi yirmi sene önce Rus. 
yada ve on sekizinci asırda Fransada o. 
lan ihtilale benzer bir şekilde bu hare· 
kete karşı koyunca hadise bir sivı1 mu
harebe halini aldL 

Aradan bir sene geçtiği ve İtalya ile 
Almanya bu işe ge!ten sene temmuz a. 
ymda olduğundan ıiaha fazla dört elle 

Öte taraftan İngilterenin silahlan -
ması ve Fransarun ordusunu yeniden 
tensik ve tanzim etmesi de ehemiyetli 
hadiseler olmuşlardır. Bu iki barışçı 

memleket bu işleri görmek için arada 
neticesiz geçen bu aylardan gereği gföi 
faydalanımşlardrr. Mesele bununla da 
kalmıyor. Bu müddet zarfında Alman -
ya, İspanya macerası için 100.0000.000 
raylı markı harcamıştır. 

İtalyanın harcadığı para da gene 
bu yekunu tutar. Bundan başka geçen 
mart aymda olan Guadalajara muhare
besi ve nisandaki Guernika bombardı -
maru, İngiltere ve Amerikada halkın 
hissiyatını İtalya ile Almanya aleyhin. 
de tutıışturmuştur. 
ILR' endi planlarının muvaffakiyeti 
lr'\ı. için İngilterenin dostluğunu ve 
yahud hiç olmazsa, müsamahasını lü. 
zumlu gören Bay Hitler için bu hal, bir 
kazanç olmamıştır. 

Avrupa halkı, büyük harbm fecaat. 
!erini, kayıplarını unutmağa başlamış • 
!ardır. İtalya ve Almanyada ise gençli
ğe harb, bir şan ve şeref hadisesi, yük • 
sek bir kahramanlık diye öğretilmekte. 
dir. Fakat açık ispanyol şehirlerinin de. 
nizden ve havadan bombardıman edil . 
mesi milletlerin duygularını, düşünüş . 
!erini esaslı surette değiştirmektedir. 
Bunun tesiri, barışçı İngiltere ile Fran. 
sanın harbı önlemek için kuvvetli ted. 
birler almak hususundaki kararlannı 
şiddetlendirmek olmaktadır. Bu değiş. 

m~ maddi olmaktan ziyade manevidir. 
Fakat Bismark'm da dediği gibi manevi 
amiller, herhangi bir mücadelede en e . 
hemiyetli mevkii alrrlar. 
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Memurluk müsabaka imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından 
Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR 

MEMUR ALINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak 

ve yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 
(Bu yaştan aşağı olanlaT imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 

evel memurluk smıfma geçemezler.) 
Orta mekteb mezunları için altı ay, lise ve yüksek mckteb me

zunları il(in bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta 
mekteb mezunlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, Jise ve 
ticaret liseai mezunlarına 80, yüksek mekteb mezunlarına 100 liraya 
kadar ve İmtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mütenasip surette 
ücret verilir. 

Eyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on lira
dan az olmamak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak me.sleki imtihanda muvaffak o
lanlar, yirmi liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetin
de zamla TEKAÜDE TAB! DAİMİ KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AF
YON, AYDIN, BALIKES1R, BURSA, ÇAN AKKALE, DİYAR· 
BEKİR. DENİZLİ, EDİRNE, EDREMİT, ERZURUM, ERZİN
CAN, ESKİŞEHİR, G. ANTEB, tST ANBUL, lZMİR, KASTA· 
MONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, GtRESON, 
MALATYA, MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, Si· 
VAS, TOKAT, TRABZON, VAN, YOZGAT, şubeleTimizde orta 
mekteb ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustosta ve lise ve 
yüksek ı:nekteb mezunları için 23 ye 24 ağustosta saat dokuzda baş· 
lanacaktır. 

(Ankara ve İstanbuldaki imtihanlara orta mekteb mezunları a
lınmryacaktır. 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapıJacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edi· 
lebilecek izahanmelerde görülebilir 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka 
şubesi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri müdür· 
lfiğünc 18.8.937 tarihine kadar müracaat etmeleri ıa~ımdrr. 2-3699 

lii:lıimnmıımı~:ıııınmEm:ıınum:mıııımırnmımı:ıım• 11 illl'Ha~ırım ıtmll'm m'tııım:ı::m:ınmmrnNı' 

• 
M 
K 
• 

Sonra Japonya ile Amerikayı bir ta_ 

rafa bırakalım, bütün Avrupa genel 
kurmayları Sovyet avcı tayyarelerinin 
saatte 280 mil süratle uçarak alman ve 
italyan makinelerini geride bıraktıkla -
rıru gördüler. Bundan başka aynı sürat· 
teki hafif Sovyet bomba tayyareleriyle 
tankları da na.zan dikkati celbetmiştir. 

Bu arada Sovyet personelinin mehareti 
ve askeri danışmanlarının kabiliyeti de 
tebarüz etmiştir. 

İspanya'da bir mütareke yapılması 
hatıra gelebilir. Fakat ispanyollar, yara
dılış itibariyle pek döğüşken insanlar -
dır. Ve orada her ilci tarafın da döğüşen 
kediler gibi biribirlerini tamamiyle hak· 
laymcaya kadar çarpışmalan umulur. 

Alınan genel kurmayının durumu, 
Sovyet Rusyanın kuvveti, lngilterenin 
daha küçük ölçüde olmak üzere Fran • 
sanm silfilılanması hakkmdaki mütalea
larl11l1Zl yarın yazacağız. 

Tefrika: No. 95 Klodio'nun affedilmesi için bir çok taraflar
dan ricalar yapılnuş, hatta Eskalus bile bu 
hususta yalvarmış, demişti ki: 

vardır ki insanlan tesir altında bırakabilir. Yetişmez mi bu katlan? 
• . • •• İo.' 

Şekspirden ·' .. Hıkayel,~r 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Cezaya ceza 
Bunun üzerine Duk, Polonyada yapacak 

bir işi olduğu için oraya gideceğini söyliye
rek kendi yerine naib olarak Angelo'yu bı
raktı. Fakat böyle bir seyahatin ash, esası 
yoktu. Çünkü Dük ,bir papas kıyafetine bü
rünerek Viyanaya dönmüştü. Böylece ken
disi göze görünmeksizin, azizler kadar iyi 
şöhret kazanmış olan Angeıo•nun işi nasıl 
çevireceğini görebilecekti. 

Angelo, tam işe başladığı sıralarda idi 
ki Klodio isminde bir genç, genç bir kızı a
yartmış, anasmm, babasının evinden alarak 
onunla yaşamağa başlamrştı. Bu suçu işle
yen delikanlı, yeni naib tarafından şimdiye 
kadar ihmal edilmiş olan kanun maddesi
ne uygun olarak yakalatılmış, hapse tıkıl
mış -:e ölüm cezasına mahkum edilmişti . Bu 

- Bu gencin çok saygıya değer bir ba
bası vardır; onun hatırı için affedilmesini 
rica ediyorum. 

Angelo, buna verdiği cevabta demişti 
ki: 

- Yok, yok, kanunları bostan korkulu
ğu haline getinniyelim. Çünkü öyle olursa 
bunlann zararsız olduğunu aclayan kuşlar, 
hiç perva etmeden üzerine konarlar. Bu de
likanlı, muhakkak, ölmelidir. 

Klodio'nun arkadaşlarından Lusyo, ken
disini hapishanede ziyaret ettiği zaman 
Klodio, bu dostuna şunları söylemişti: 

- Sana rica ederim, bana küçük bir hiz
mette bulun. Kız kardeşim İzabel bugün 
Sent Kler manastırına girmek üzeredir. Gi
dip kendisini gör. Benim tehlikeli vaziyeti
mi kendisine haber ver. Ona gidip şu sert 
Angelo ile tanışması için yalvar. Gitsin An
gelo'yu görsün. Bunda benim büyük ümi
dim vardır. Sanıyorum ki kendisi, bütün bir 
talakatle konuşup naibin aklını çelebilir. 
Kaldı ki, kederin sessiz sadasız bir lehçesi 

Kloido'nun söylediği gibi, kız kardeşi İ
zabel, o gün bir rahibe namzedi olarak ma
nastıra girmişti. Orada acemilik devresini 
geçirdikten sonra yüzünü örterek tam rahi
be olacak, bütün dünyadan elini, eteğini çe
kecekti Tam, bu manastırın yasaları. usul
leri hakkında bir rahibe ile konuşuyordu ki 
bu din yurduna. girmiş olan Lusyo•nun sesi 
duyuldu: 

- Bu yer huzur ve sükfuıdan aynlmasın ! 
lzabel sordu: 
- Kim konuşuyor? 
Rahibe: 
- Bu, bir erkek sesidir, diye cevab ver

di; aziz İ.zabel git de bir sor bakalım kim
dir? Sen gidip konuşabilirsin; ben konuşa
mam. Sen de peçe altına girdikten sonra 
kendinden üstün bir rahibenin huzurundan 
başka bir yerde hiç bir erkekle konuşamaz
sın. O zaman da konuşursan yüzünü göste
remez; yüzünü gösterirsen konuşamazsın. 

İzabel sordu: 
- Peki, siz rahibelerin bütün imtiyazla

nmz bundan ibaret mi? 
Öteki cevab verdi: 

İzabe! dedi ki: 
- Ben de daha fazlasını istediğim ıçın 

değil, Sent Kler maıiastmnda hemşireliğ.in 
ne gibi kayıdlara bağlı olduğunu öğreneyım 
diye soruyorum. 

Lusyo'nun sesini tekrar duydular. Rahi-
be dedi ki: 

- Tekrar sesleniyor. Kuzum, şuna bir 
cevab versene! 

Bunun üzerine İzabel dışarıya çıkarak 
Lusyo'nun yanma gitti ve kendisine selam 
makamında: 

- Huzur ve refah! dedi, bize seslenen 
kimdir? 

Lusyo, bunun üzerine, ilerleyip saygı ile 
eğilerek: 

- Ey yüzünde ismetin gülleri açılan b~
kire, dedi, beni buraya yeni girmiş bir rahı
be namzedi ve bedbaht Klodio'nun kız kar
deşi İzaberle görüştürür müsünüz? 

İzabel sordu: 
- Klodio neden bedbaht oluyor? Bunu 

soruyorum, çünkü onun kız kardeşi İzabel 
benim. 

(Sonu var) 
, 
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Trakga'da 
ManevraLara 
Hazırlık 

Adliye bakanının 
mühim beyanatı 
(Başı 1 incı saydada) 

latanbuldaki ıslahhaneden istifadeye ça
lıpc:a.kt:u-. Bakan, Ankarada ilk uğraşa
cağı itin bu olacağını söylemiftir. 

1 
dstikleri tetkik edecek, ceza kanunu
nun bazı hükümlerine vüsat verecek, 

bazılarını darlaştıracaktır .,, 
MeılıuJ cürümler kanunu 

Yeni ceza evleri 
Yeni cezaevlerinden bahseden B. 

&ükrü Saracoğlu cezaevlerinin ınahkUm
lan barındıran ve doyuran bir yer olına
dığuu onun iç.in yeni ceza evleri yap
tırmakta bakanlığın istical etmediğini 
IÖylernit ve her oıahkUmun, yediğini ka
.a&nmaaım istediğini ilave ederek, bu h~ 
susta etüd yapıldığını bildirmiştir. Ba· 
kan bu husustaki düşüncesini şöyle izah 
etmiştir: 

M ahkamlar yediklerini 
kazanacaklar 

"- Her mahkUmu yediğini kaza-
~cak hale getirmek için kurulacak ha -
pıahanelerin yerlerinin seçilmesinde ti • 
tiz davranılacaktır. Devlet fabrikalarının 
yanı başlarında mahkfunlar için birer İJ 
~~vyonu kurmağı düşünüyor ve bunun 
ıçın Sümer Banirla temaslar yapıyoruz. 

Ayrıca, İmralı ve Edirnede olduğu 
g~bi, arazisi müsaid yerlerde yeni ba
p~sahaneler kurulacağını, bu iki yerde
kı tecrübelerden iyi neticeler alındığını 
söyliyen bakan, bunlann meydana ge
tirilmelerinde gene mahkumların kulla
nılacağrnı ilave etmiştir. 

Yeni tip hapishaneler 
_ Bakan, bapisabaneler için Bakanlı· 
gın bir tip seçtiğini ve buna göre ilk 
hapisahanenin Nazillide bitmek üzere 
olduğunu, alınacak neticeye göre daha 
beş altı yerde yeni tip hapishaneler ku· 
rulacağmı, noksanlar tesbit olununca 
da yeni tip hapishanelerin her ta· 
rafa teşmıl edileceğini söylemiştir. 

Ceza kanununda yapdması 
dii§ünül en d eğiıiklikler 

B. Şükrü Saraçoğlu, ceza kanunun
dan bahsederek, geçenlerde yapılan 
degişıklikleri zikretmiş ve demiştir ki: 

- Yalnız şimdiki ceza kanunundan 
millı bir ceza kanununa intikal, takib 
ettigimiz yolun tabii bir neticesidir. 
933 yılından beri toplanmağa başlamış 
olan istatistikler alelfımum adli ve ce
zai vlduğu kadar, adliyenin ceza kıs
mında yap lacak değişiklikleri de va
zıh bir şekilde hazırlamaktadır . ., 

Bakan, toplanan istatistik malfıma.. 
tın bir hayli ilerlemiş olmakla beraber 
neticeye varmak iç.in kafi derecede ge
niş olmadığını ilave etmiştir. 

Bir ceza komisyonu kuruluyor 
Bakan, Ceza kanununda yapılacak 

değişiklikler hakkında şunları söyle
miştir : 

"- Bir Ceza kanunu layihası b,azır
lamaktayız. Yakın bir zamanda, ınesai· 
si bir kaç yıl sürecek bir ceza koıniıo. 
Yonu kuracağız. Komisyon, bu ista-
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y .... _. p· L M --· • ıerre ouya 
Aıya'YI elın" d b. · k ·b· tutan Stra . e ır sme gı ı 

~ ton.ıs, tek aili.hı bir balmuınu to -
:;:cmdan ibaret bulunan bir adam 

l"f•&nıda rüca.t etti" Bundan böyle 
&anatkA • 
be§" ar kırallarm kıralı, ve ıu gü -
tek ':

1 
a~t~da YAJ&YaD in.sanlardan 

ınu aunılmez. alamdır. f§te gunıru-
zun aebebi! 
lbtiyar istihfafla dudak büktü: 
- Cençgin, dedi. Beniı:n zama· 
~a aynı aözler söylenırdi, ve 
Çelıiıı ha. haldı olarak... lakendes-, 
İyi ol: ~e, hangi lavhanın daha 
kalk tu!u "aebebini" kendince izaha 
J'al.:.!n'gı zanıan, dostum Apel, bo • 
~ıv~zen çocukları kendine gül -
du. v fınden bahai.le onu austUTUl"· 
llaıbuİıi tender de özür dilerdi .•. 
iatı~ una benzer lıik&yelerin an· 
~iınenü zahmetine hiç bir vakit 
t'allarnı 1 olduğu kanaatindeyim. Kı.. 
lerdild~~ımız reuamlarma gös-
ol11raa 

1 
hurmet veya azamet ne 

bıe dah 0 ~~ bundan dolayı tablolar 
lar: Da •Yı ve ne de daha kötü olur
elıcnüy~k ki bütün bwılarm bir 
kar ilh yoktur. Bilwa, bir sanat. 
'den' b ~ ili.helerinin, kendilerin • 
çiğn ~ her.tc;Ji ayaklan altında 
kendiııi ~ verdikleri zaman, 
duları • evınm dıvarlan önünden or -
kıratın ~~ekte ol_:ın her hangi bir 
ta ilah· kg • beşerı kanun1.u-m, hat _ 
lirae bıu •.~un!ann fevkinde bulabi -
"- ' curetı .. t b"l" • • natti\ b .... k gos ere ı ırs-ı ıyı ve 

Bri~~U. ,.sanatkar olabilir .. 
51 5 ın vüct•du şimdi dim· 

genitletiliyor 
Bakan, meşhud cürümler kanunun. 

da yapılacak değişikliklerden bahsede.. 
rek bu kanunun hem cUrürn sahasının, 
hem de tatbik sahasının genişletilece
ğini, bu sonuncu ulıanın belediye bu. 
dudlarmdan zabıta teşkilatı ınmtaka
a.ına nüfuz ettirilmek istendiğini söy
lemiş, meşlıud cürümler kanununun za
bıtayı. avukatları ve batd cürüm işli
yenlerl dahi memnun ettiğini bildir-

miştir. 
Bakan, çok müsbet neticeler veren 

bu kanunun ağır ceza cürümlerine da-
' . 

hi teşınili düşünülmekte olduğunu da 

ilave etmiştir. 
Medeni kanun 

B. Şükrü Saraçoğlu, medeni kanu-

na da temas ederek şöyle demiştir : 
"- Evlenmeyi kolaylaştuınak isti-

yoruz. Boşanmadaki kayıdların. ga~et 
geniş tatbik edildiği kana~tin~~y.~z. 
Evlilik memleketin ve devletın buyuk 
hissesi olan bir müessesedir. İzdivaç 
mukavelesiyle iki kişinin müştereken 
tasarruf edecekleri bu müessese ku
rulmuştur. Onun bozulmaması için çok 
çalrşmak lazımdır. Bunda cemiyetin 
büyük hissesi emeli ve endişesi var· 
dır. Hele funme menfaatini teınsil eden 
devletin, ailenin kuruluşuna iştiraki 
daha fazladır. Bu müessesenin yıkıl
mamasmda devlet tamamen alakadardır.,. 

Yayalar hakkındaki 
belediye kararları 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bugün -
den sonra köprü üzerinde işaretli yer
lerden yürünecektir. Karaköy köprüsil. 
nün üzerinde hallan karşıdan karşıya 
muayyen yerlerden geçmesi hakkındaki 
belediye karan yarın sabahtan itibaren 
tatbik edilecektir. Geçid yerlerini işaret 
etmek üzere hazırlanan pirinç çiviler 
dünden itibaren tesbit edilen noktalara 
yerleştirilmiştir. Bu iş sabaha kactar bi
tirilmiş olacaktır. Bundan ayn olarak 
kaldımnlarm üzerinde de sağdan ve sol
dan gidilecek yerleri gösterir boyalı çiz

giler konulmuştur. 

Seyyahları dolandıran 

açık gözler 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Bazı a. 

çıkgözlerin seyyahlara tarihi türk pulu 
diye sahte pullar aattıklan görülmüş ve 
bunun meni için belediye turizm mU -
dürlüğünce tedbir almmışbr. 

Türkçeye çcuiTen: N. Baydar 
dikti. 

Mırıldandık: 
- Bunu kim yapb? 
ihtiyar, gözleri bir rüyaya dal _ 

mı§ gibi: 
- Belki hiç kimse,dedi. Hiç kim

ae .. Yahud yalnız Parrazios... Sonra 
bunu yapmakla acaba iyi mi etti i 
Vaktile i~. etmİf ~lduğunu N.Dıyor
dum. Bugun, ne dıyeceğimi bilmiyo _ 
rum. 

Ofelion bana, J&tkın, baktı. Fa• 
kat ona bir öğreteceğim yoktu. 

Briaksis'e: 
- Ne demek istediğini anlamadık 

dediın. ' 
Bizi tenvir etmek istedi; yavatÇ&: 

- Ya Promete? dedi. 
- Evet? 
- Bilmiyor musunuz? Parraz::io.. 

awı Akropol' Jaki Promete'yi naaıl 
reamettiğini bilmiyor musunuz 7 

- Bize bunu an.latan olmadı. 
- Bu korkunç sahneyi bilmiyor 

ınusunuz? Kanlar içinde bir kadının 
dünyaya çocuk getirnıesi gibi, bu lev
hayı meydana getinnif olan ölüm ve 
satırab faciasını bilmiyor muaunu.z 7 

- Söyle ... Bize bütün sahneyi an
lat, bilmiyoruz onu biz. 

Briaksis, bir an, gözlerini genç 
başlarımız üzerinde gezdirdi; sanki 
böyle bir babrayı ruhlarnnıza zorla 
sokmaktan çekiniyordu ... 

Sonra kararını verdi: 
- Peki anlatayım. dedi. 

Çocuklar; aize anlattıklarım, yüz 

(Başı l inci sayıfada) 

leri alabilecek mi? 
" 

Düşününüz ki bu gelenler; oıuay

yen bir mıntakamızdaki kıtalarnnıza 

aid vasıtalardır. Türkiyenin her köşe
ıini müdafaa etmek için bu kadar bol 
vasıtalara sahibiz. Trakya manevraları; 
geçen her dakikası ve her tezahürü ile 
bizde bu kanaati kuvvetlendiriyor. 

*** 
Gelenler kuvvetli cihazlara sahih, 

ferd kabiliyeti eşsiz bir ordu ile bera
ber kalkınma halinde bir yurd parçası
~ görecekler. Yeşil Trakya, mevsimi· 
nın en güzel günlerini yaşamaktadır. 
Bu sene, köylünün yüzünü güldüren 
b_oı ekin, boş olan vatan topraklarını iş
l~y~n çalışkan göçmen kardeşin beyaz 
şırın yuvası, bütün varlığını bu toprak
ıa:da mesud bir nesil yaratmaya ver
mış. olan. idareciler ve inşa halinde olan 
yenı şchırler ..• bu seneki manevraların 
bir hususiyeti de şu: askerimizi, mil
lete malolan bir demiryolu üzerinde 
taşıyoruz. Bu bütünlük de dostlarımızı 
bizim kadar sevindirse gerektir. 

Her gün askerlerle beraber, bu çev
re ile alakalı olanlar da manevralar ya· 
pılacak olan sahayı doldurmaktadır. 
Trakyanm nüfusu birdenbire arttı. Bu 
~anlrlık ve insan kalabalığının yarattı
gı hareketli hayat da otuz milyonluk 
Türkiyenin hasretini arttırmı§ gibidir. 

Safranbolu' da cuınhuriyet 
buğdayınm tecrübeleri 

Safranbolu, g (A.A.) - Bu havali 
top.:akları en çok bire beş buğday ınah· 
sulu vermektedir. Bu sene bir çıftçi 
Adapazarından aldığı cümhuriyet buğ
dayın ekerek bire on ma.hsul almıştır. 
Tecrübesinde gelecek sene bunun bir 
misli daha ortaya anlaşılmıştır. 

İstanbul'da 300 yeni 
çeşme yaptırılıyor 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Şehrimiz

de 300 yeni terkos çe~mesi daha yapı -
lacaktır. Kırkçeşme ve Halkalı sulannın 
kesilmesi üzerine halkm susuz kalmama· 
sı için belediye 1 O gün içinde bu çeşme
lerin şehrin muhtelif yerlerinde yapd _ 
masını kararla§tırmıştır. 

İstanbulda tifo vakalan 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Dün 13 ti

fo vakası kaydedilmiştir. Buna göre, va
kalarda artış var~r. ~ir_a cumartesi gil
nü 6 vaka kaydedilmişti. Aşı istatıyon • 
ları bugün de faaliyetlerine devam et _ 

mişlerdir. 

yedinci oliJnpiy.adm &onuncu yılmda 
Eflatunun öldüğü ~ne vukua geldi: 
demek ki ,öylece elli yıl oluyor ' 

O zaman Halikarnas'da idim " 
Kaküllü Mozol'ün türbeıindeki itimi 
yeni bitirıniştim: . nankör qlerin en 
nankörü idi bu lf• Neu.reti albnda 
çalıştığımız .S!'opaı .aıutın bütün 
tark cepbeıını kendi tezyin et· 
meyi muvafık bulmuıtu; yani ._ 
daklarm yerine ge~rildiği sabah sa· 
atinde üstadunıza aıd mermerler ay
dınlık içinde pınl pırıl parlar, ve, ha-
kikaten yaJnız onl~ göze çarpardı. 
Skopaıı, arkada~ı T?11ote'ye, kendi
ninkinden ehemıyetaız ve iki -:aı· 

h 
. . • ... ı ge· 

niJ olan cenub cep esıl'I;! tahsiı etmi • 
ti. Leokares gaı:'> saça~ını üzerine J. 
mqtı. B~ geh~; kıtmenin beğen
mediği, damıa g~lgede çalqmağı icab 
eden o bi~e~ tl_!kemnez !İlnal taı-afı 
hiıseıne dutmuştü. Tanı beı tene, bak· 
kettiğiın Zaferler "!e Aınıu:onlar, gii
neşte kadınlar gıöi yaşıyor, fakat tür-
benin karanlık tarafın~ her hangi bi· 
rini ebedi ol~~ }.~~ıt ~erken onun 
ru}uuzlapp. o!dugunu gozlerimle gö
ırüyonnQf gıbı oluyordum; ve yavru
lanın. bo bale ağlıyordum. 

Nihayet itim tona erdi. Aattik'e 
dönmeğe ha%n'_!an~m: O yıl da bp. 
kı fİJDdi .old~~ .sıbı, Ege denizi pek 
emniyelh degıldı. Her tarafda h b 
oluyordu. Şehirler. birbirine kin b:k
lamııb. Zaten v• A~ da nıağliibtu. 
Hareket edece.gım gun Pneye tribne· 
~': teşne gemı bul~~dım. Kariahlar 
ıyı esnaf oldıı;kl.arı •çın galibin tara
fmı tutmakta ıdıler ve Olentianm b 

1 1
. za -

b Makedonya mın e ıne Kılkışı d 
çirince Halikarnas tüccarı, lı~~e-
elbiseleriyle Kn.id orospuları satın:' 
üzere yelkenleri Öbe'ye doğru ~i'1r-
diler. 

Ben de Kılkış'a har~ket etti 
"Örip geniş değildir, diyordum Aul" m. , k ı 11 ve 
Tanagra dan. geçere Akarne yoliyle 

İstanbul limanı işçileri 
için dispanser 

İstanbul, 9 (Telefonla) Limandaki 
işçiler için 15.000 lira harcanarak bir 
dispanser yapılacaktır. Bu dispanser 
liman işçilerinin aıhi şartlar altında 

çalışmaları hususunu temin edecektir. 
Ayrıca işçiler sigorta ettirileceklerdir. 
Bu iş için de 60 bin lira harcanacaktır. 

İstanbula seyyah 
geliyor 

1stanbu1, 9 (Telefonla) - Uç bü· 
yük seyyah vapuru yarın limanımıza 

gelecektir. Bunlardan Holas adlı fran
sız vapuru 150, Avusturya bandıralı 

bir vapur 450 seyyah, Kıraliçe Mari 
vapuru da 70 seyyah getirecektir. 

Hamallık ve seyyar 
satıcılık hakkı:nda 

yeni hükümler 
İstanbul, 9 (Telefonla) _ Hamal

lığm başta, sırtta, sırıkta ve omuzda ol

mak üzere her çeşidi kaldmlmıştrr. Bu 

şekilde seyyar satıcılığı yasak eden pro. 

jenin tatbikine 1 eyliilde başlanacaktır 

ve bu tarihten itibaren Fatih ve Eminö

nü, 1 teşrinievvelden itibaren de şehir 

sınırları içinde bu şekilde seyyar satrcı

lık da yasak edilecektir. Bu tarihlerden 

sonra alınan üç tekerlekli araba ve el 

satışı usuliyle seyyar satıcılık yapılacak

tır. Yoğurd, dondurma, helva gibi mad. 

deler de kapalı cam kaplar içinde elde sa. 

tılabilecektir. Bu cam kapların hafif ol

maları şarttır. Meyva ve sebzelerin de 

sepetlerde ve elde satılınalarına izin 

verilmiştir. Bununla beraber umumi

yetle elarabası usulünün kabulü cihe
tine gidilecektir. 

Yolcu salonunun 
dekorasyonu 

İstanbul, 9 (Telefonla) Yolcu 
salonuna çevrilecek olan eski gümrük 
binasının dahili tezyinatı için güzel sa • 
natlar akademisi dekorasyon muallimi 
İsmail Hakkı tarafından bir proje ha • 
zxrlanmaktadır. 

İstanbul' da bir cinayet 
İstanbul, 9 CTelefon1a) - Fatihte 

Faik'in kahvesinde oturan Bekir oğlu 

Abdülvehhab kız kardeşi Ayşe yüzün _ 

den eniştesi Malatyalı Mehmedle kavga 

etmiştir. Kavga esnasında Abdülvehab 

eniştesinin üzerine atılarak elindeki bt. 

çakla eniştesini öldürmüştür. Katil ya· 

kalanmışttr. 

çabucak Atinaya varırım." 
Bu deniz yolculuğu zevksiz oldu. 

Köşemde bana kötü muamele edildi 
halbuki pek ~ bir yer ifgal ediyor~ 
dwn. Şuphesız, o zamanlar iamim 
~8;'<1ara .. bugünkü . gibi aııina de. 
gıldı ve Turbe, takdır olunabilmek i
çin henüz yeni idi. Diğer yokular A
tina vatandaşı olduğumu öğrenmekle 
iktifa ediyor ve bu, benimle eğlenme
lerine yetiyordu; çünkü Atina baht-
112dr. 

Bir sabah, güneş şarktaki dağ te
pelerini çoktan aşmıştı ki pek büyük 
bir kalabalık ara11nda Kılkı§"a yanaş
tık. Halka karıfıp memnuniyetle göz
den kayboldwn. 

Oralılardan biri.ne 30r'UP aonqtu· 
rurken ıehir kapılarının dışında aca
ib bir pazar kurulmuf olduğunu öğ
rendim. 

Filip, Olcntia düter düşmez, §ehri 
talan ettikten sonra, bütün ahalisini 
eşir edip buraya getirmi'ti: Seksen 
bin b&J kadar bir şey.... iki günden. 
beri aalrş başlamıştı; üç ay süreceği 
hesab olunuyordu. 

Bundan dolayı §ehir yabancılar 
ınüşteriler ve meraklılarla gırtlağın~ 
kadar dolmuştu. Şarab taciri olan mu
hatabım bu kalabalıktan şikayetçi de
ğildi; fakat bir sır gibi anlatUğma 
göre yÜksek fiatlarla eair satarak ge
ç.inmekte olan ko~usu iki gün için
de &ervetini kaybetmişti; fiatlar bu 
derece düşmüştü ....• 

Meyhanecinin, ellerini kollarını 
ıallayarak hikaye ettikleri ıanki hala 
kulaklarmıdadrr: 

- Yirmi yaımda bir trakyahnın 
değeri ne olduğunu hep biliriz. Bir 
ovayı sürdürüp ektirmek için bunlar
dan on iki tanesini sabo almak istiye
nin on iki keae baykuşlu altın aayma· 

Adana' da sıtma 
mücadelesi faaliyeti 

. Mart iptıidasından temmuzun on be
şme kadar Adana sıtma mücadelesi 
ınerkez tubesine 13832 hasta ınüracaat 
etmiş, bunlan:lan 5074 sıtmalı çıkarak 
tedaviye alınmıştır. 

Yalnız Adana merkez şubesinde ge
rek sıtmalı ve gerek şehrin dahilinde 
seyyar bir halde bulunan yabancı ame
leye bu müddet zarfında 5g kilo 344 
gram kinin komprimesi ve 8073 6 kinen 
komprimesi ve 2420 adette kinin albusi 
sarf edilmiştir. 

Diğer tarafdan ,ehir dahiJindeki 
sürfe mücadelesinde kullanılan ilaç mik· 
darı 76 kiJo 800 gram saf Paris yeşili 
tozu ile 4 ton 73 gram mazot sarfedil· 
miştir. 

Erzurum'da hayvan 
sergisi 

Erzurum, 9 (Hususi) - Ziraat Ve

kaletinin açtırdığı hayvan sergisi dün 

sabah açıldı. Sergide çok güzel hay. 

vanlar teşhir edilmiştir. 

Bilhassa Ilıca Aygıı- deposunun 
taylariyle göle inekleri çok beğenilmek. 
tedir. Sergi üç gün sürecektir. 

İstanbul belediyesinin 
cezalandırdığı kimseler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Geçen 
24 saat zarfında tramvaydan atlıyan 50, 

vapurdan atlıyan ı. belediye nizamları
na aykırı hareket eden 131 kişi cezalan
dırılmıştır. 16 kuyu suları mikroplu 
olduğu için kapatılmış, 23 sırt hamalı, 

5 markasız hamal işten menedilmiş, 

bozuk 128 pasta ve 20 kilo domates mü· 
sadere olunmuştur. 245 kedi ve 57 kö· 

pek yakalanmıştır. 

B. Aras Yalova'ya gitti 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Dış İş· 

ler Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Arruı bu· 
gün öğleden sonra Yalovaya gitmiştir. 

RADYO -ı 
--------- 1111 ___J 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 • 
13.15 Plak: Türk musikiai 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 şarkrlan (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 
Saat ayan ve arabça ne riyat. 19.45 

20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Makbule ve arkadaşları). 20.15 • 20.30 

Doktor Refik Vassaf (Sıhi konuşma). 
20.30 - 21.00 PHikla dans musikisi. 
21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 21.15 • 
21.55 Stüdyo salon orkestrası. 21.55 • 
22.00 yarınki program ve İstiklal mar-
şı. 

sı lazım gelirdi. Şimdi git de fiatları 
gör! bunlarm piyaaaıu: elli drahmiye 
düştü; artık diğerlerini, buna göre 
v~ ~&ah et! böyle şey hiç görülme
IJU.Ştir! pazarda üç bin tane kızoğ-

lankız var: yirmi beşer drahmiye sa. 
~~ıyor. Zan etme ki gelişi güzel ıöy
h~yo~.: ~ğe~ cildleri pek beyaz iae 
yı~ı ~kı, yınnı beş, yirmi sekiz drah
mı edıyorlar. Ah Filip, ne büyük kı
raldır ol 

Beni kendinden tiluindiren bu a
damdan ayrılarak Olentialıların, ağıl· 
da hayvan sürüleri gibi, teşhir olun
dukları inişli geniş ça}'ıra kadar ka
labalığı takib eltim. 

Öbek öbek kayna§an halk arasın
dan zorla ilerlemeğe çabalayıp ne ta
~a gideceğimi tayin edemezken, ö. 
numde11y herkesin açılarak yol verdi. 
ği acaib ve haşmetli bir kafilenin geç
tiğini gördüm. 

Her biri bir yÜk altın ve kemerle
rinde birer pala taşıyan altı 5armal 
esir, ikişer ikişer ilerliyordu. Bunla
rın ardı ııra, üzeri altm menevişli 
pembe sedra ağacından uzun bir to
puzu, Efendinin §&hane bastonunu 
bir ibrik gibi itina ile ellerinde tuta~ 
bir arab çocuğu geliyordu. Hepsinin 
a~kasında, kocaman ve ağır, ba!tında 
çııçekten ?'~pılmış bir taç, sakalları 
kokular ıçınde, kollan iki a .. I k b .uu ~ 
zm oynunda, çok bol ve kıp kızıl bir 
mantora sarılmış, geniş ayaklariyle 
otlan ıterek yürüyen Te hi.nd Bakos'• 
una benzeyen Parrazioıı'u g·· d "" .. 

1 
. . or umJ 

goz nnı Üzerime indirdi. 

Kaılarını çatarak: 

- Şayed sen Briı:ı.ksis değilsen na• 
sıl oluyor da onun simasını taşıyor

sun? Dedi. 

(Sonu var) 
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Uşak'tan güzel bir manzara 

Uşak'ta yeni stadyom 
büyük törenle açıldı 

Uşak, 9 (A.A.) - Beş şehir atletizm müsabakaları ve stadyomun 
açılış töreni bugün yapılmıştır. Daha sabahtan itibaren stadyomun 
önü çoluk, çocuk, kadın, erkek binlerce. vatandaşla dolmuştu. Bu mü
sabakalara iştirak etmek üzere cumarteaı günü Manisa, Denizli, Kü
tahya bölgeleri atlet kafileleri şehrimize gelmiı bulunuyorlardı. 

Gediz spor kulübü de Uşak'ın bu mutlu ve kutlu günü için otuz 
kişilik bir kafile ile gelmişti. 

Yeni stadyomun açılış töreni büyük 
ve zengin manalar ifade edecek mahiyet
te idi. Yeni stadın her bakımdan çok 
güzel uygun ve gönlü okşar bir durum· 
da olduğu göze çarpıyor ve umum! tak· 
dir duygularını çekiyordu. Gene yarıı -
tar ve bu tören için Afyondan yüzlerce 
kişi taşıyan bir hususi tren de gelmişti. 
Şehir baştan bap bir bayram günü ya
şıyor ve çok iyi bir hava esiyordu. Genç
lik ve spor hareketleri bakımından bu 
büyük kaynaşmanın azameti derhal gö· 

ze batıyor ve herkesi ciddi bir gurura 
sevkediyordu. Bütün kafileler istasyon
da ve şehrin giriş yerlerinden sporcu ve 
halk tarafından coşkun bir şekilde kar· 
şılanıruş ve komşu şehirler gençliği se
vincle kucaklaşmıştır. Saat 12 olduğu 
za~an bir halk akını büyük caddeleri 
dolduruyor ve akın akın stadyoma gidi· 
yordu. 

Saat 14,30 olduğu zaman 2500 kişi· 
lik yeni tribünler tamamen dolmuş, par· 
maklıklar önü ve sahanın diğer bölüm
leri de geçilmez bir durum almıştı. Bü
tün seyircilerin adedi sekiz bini müte • 
cavizdi. Uşak spor tarihi bu suretle se· 
yirci rekorunu kırmış bulunuyordu. 
Kütahya ve Uşak halkevlerinin genç 
elemanlarından mürekkeb olan bandola
rı ulusal havalar ve güzel parçalar ça • 
lıyor, halkı eğlendiriyordu. Daha öner 
hazırlanan programın tatbikine başlan· 
dı. Bütün bölgeler alfabetik sıra ile ve 
alkışlar arasında sahaya geliyor ve de · 
rin bir cempati tophyordu. 

Yüce sancağımız binlerce halkın ö -
nünde ve bandomuzun çaldığı lstiktal 
marşı ile direğe çekildi. Sürekli surett~ 
ve şiddetle alkışlandı. İlçebay B. Adıl 
Özelci sporun bir milletin üzerinde yap
tığı büyük tesirlerden ve büyük ehemi
yetinden bahsederek sporcu gençliğin 
böyle şamil ve umumi hareketlerinin 
yurd nam ve hesabına büyük bir değeri 
olduğunu tebarüz ettiren çok veciz bir 
söylevle töreni ve stadı açtı. 

Bundan sonra, halkevi başkam B. 
Yusuf Aysal, stadın yapılışını ve ataka· 
lılann bu gençlik mabedine yaptıkları 

hizmet ve yardımı şükran ve saygı ile 
anarak gelenlere teşekkür etti. Ve bil • 
yük eserin yurda mutlu ve kutlu olma· 
sını temenni etti. 

Altı ehirden 150 sporcunun iştirak 
ettiğ i büyük resmi geçit fevkalade mun· 
tazam ve heyecanlı oldu. Tribünler önün· 
den geçen sporculaıı sert ve düzgün a • 
dımlarla halkı selamlıyor ve türk genç · 
liginin büyük başarısını ve Atatürk ço· 

cugunun haslet ve faziletlerini gösteri
yordu. Halk her şehrin sporcuları ge · 
çerken alkışlıyordu. Geçid resmi son 
bulduktan sonra özel program mucibin· 
ce beş şehir atletizm yarışlarına başlan
dı 

Dôrt saat devam eden yarışlar çok 
heyecanlı ve alakalı oldu. Bu yarışlarda 
U ak dokuz mü abaka içinden altı bi · 
rincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük al • 
mak suretiyle 23 puvanla birinci oldu 
Afyon iki birincilik, dört ikincilik iki 
ıici.ıncülük almak suretiyle 16 puvanla 
ikinci oldu. Manisa bir birincilik ve üç 
üçiincülük almak suretiyle 10 puvanla 
ür ·.,cii oldu Denizli bir llçüncülük al · 

Bir Macar 
Profesörünün 
1 arih tetkikleri 

Adana (Hususi) - Budapeşte Et. 
noğrafya müzesi Türkiyat şefi doktor 
Alimcan Tagan'ın tetkikler yapmak Ü· 

zere bölgelerimizde, şehrimiz müze 
müdürü Yalman YangınLı birlikte ae. 
yahat etmektedir. Prof~örle müze mü. 
dürü Tarsus, Mersin, Silifke, Gökbe. 
len, Gözne, Tınar, Dümbülek bogazı, 

Bulgar düzü, Bulgar suyu, Bulgar boz
oğ lan, Kibike yoliyle Ayrancı istas· 
yonuna inmiş ve birinci devreyi ikmal 
etmişlerdir. 

Boranlı Bulgar dağında, Keşli, Ye
ni Yörük, Karalar, Boranlı, Bakşış, Bu
lacalı oymakları arasında maddi Etnog
rafyanın en zengin ve en orijinal kı
sımlarını tetkik etmiştir ve üçyüzden 
fazla fotoğraf almışlardır. 

Bu yılmaz müdekkikler oradan Bu
zantı, Kamışlı, Bereketli Maden yoliy. 
le tlç kapılıda ikinci tetkik sahasına 

geçmişler ve buradan da Karahacılı, Ka. 
car, Harman dalı, Hayta gibi oymaklar 
arasında yine üç yüzden fazla fotoğraf 
çekmek ve kültür ile inkilab ve maddi 
Eşbografya üzerinde çok faydalı etüd
ler yaparak Niğde ve Bor yoliyle şehri
mize dönmüşlerdir. 

Yapılan tetkikler müze müdürü ile 
müştereken olduğundan birer sureti 
müzede kalmıştır. 

Profesör yakında etindlerine ait. 
ma.kalelerinini gazetemize verecektir. 

Muğla halkevlilerinin 
Ula ziyareti 

Muğla, 9 (A.A.) - Dün Gökova 

kamununun merkezi olan Ulada bir 
ilk okulun temeli törenle atılmıştır. 

Törende İlbay, Parti üyeleri, Muğla 

öğretmenleri, civar köylerden gelen 
halk Ulanın kadın erkek bütün hal-
kı bulunmuştur. Hatibler tarafından 

söylevler verilmiş ve Ula bir bayram 
günü yaşamıştır. Muğla halkevi muh
telif komiteleri de gelerek törene ge
len köylüler ve kamun balkı ile görüş
müşler, halka cümhuriyet ve inkilabt 
anlatmışlardır. Davetli doktorlar tara. 
fından bu ziyaret dolayısiyle 48 hasta 
bakılmıştır. Bu mektebde yalnız Ula
çocukları değil kamun merkezine ci· 
var köy çocukları da okuyacak ve mek. 
tebde yatacaklardır. Mekteb müteah. 
hide ihale edilmiştir. 

Göktepede yangın 
Muğla, 9 (A.A.) - Göktepede dün 

başhyan yangın bugün halkın ve aske. 
rin çalısmasiyle söndürülmüştür. 

mak suretiyle 3 puvanla dördncü oldu. 
Kütahya bir ikincilik almak suretiyle 
iki puvanla beşinci oldu. Gedizli misa -
fir sporcularımız Uşağın bu sevinçli 
gününün akşamında çok başarılı bir mü-· 
samere verdiler. Salon bastan başa dol· 
r.ıuştu. 

ordumuz Trakyada 
manevraya hazırdır 

Solda: Toplarımız vagonla 
rın üzerinde Çorlu istasyonun
da: aşağıda akşam üstü bir 
günlük çalı§madan sonra ne· 
şe içinde vakil geçiren kahra
man aıkerlerimizi görüyorsu
•uz. En aşağıdaki iki resim 
de manevralar için ' ".:rpılan ha
zırlıklardan iki enıtantaneclir. 
Bütün bu hazırlıkla Trakya
daki manevraların çok büyük 
olacağım göıtermektedir. 

Trakyadaki büyi.ik manev· 
ralar için Trakyadaki bütün 
şehirlerde hummalı ve heye· 
canlı bir faaliyet vardlr. Bu 
sayfada. hususi surette Çorlu· 
ya gönderdiğimiz foto muha· 
birimizin çektiği resimleri gÖ· 
rüyorsıınuz. Y ııkar<1 Ç orlıı iı· 
tasyonu civarında motörlü kıuı· 
vetlerimizden ve toplarımız· 

dan birkaçını goruyorıunuz. 

Aşağıda soldaki resim gene 
Çorlu•Jaki hazırlıklardan bir 
brı~kl'l ;ntihnı fP'th;ı p•...,phf,.dir. 
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tir. 
& - Teklif mektublan yubnda Uçilnct .....ıdedı ya b ua a 

bir wut nelüie bdn' mal aadıfma yatmlmıt İ228 lin 65 inana uk 
mamlıat tewluat ......._ Ue ballııninde tetekkll eden komllyo
m ptirerek mUbm makabUinde we lecektir Posta ile ıönderde: 
celr mehlbı.... nlı.,et tlıcbcl maddede JUıb mte kadar aelmlt 
olmau " dq sarim mDtlr mumu ile iyice bpatrhmf o-.ı 11: 
sımdtt Pwbdl o1acalr pdkmeler bbaJ ed lmeL (2354) 

ı-a'lll 

Evkaf umum müdür ~nden: 
Eaki,ebirde evkafı mubutadan ,ehh lçertlbde yedi tqlı Akar· 

batı de~irmeni ile tehre dvar .e .. bre ~sut uulddda olan 
Defterdar n Çeribafı Ali bey delirmealeriahı ber O U birlikte 
pqin pan ile bedeli mahammealerl ola .. ._.. Mııı Uraya 11tıtma• 
we bpalı zarf maliyle lhaJal 19 ._ 1937-bbaden 18 .a-
tol . 1937 çaqambl llal tut 15 de B1'df'bl,_.....,.. hfer ..... 
len edilmek bere 30 .... mlddetle .....,, ........... . 

Talib olanlana " ..,.ıd mtbayede w ;; ~ ...... llttJ•• 
terin ftkıflar lclarcllne Aabnda .mn. ... mlcl8rl811m ı.. 
taabalda ..aflar .... mlhllrllltlDe mlnıc•tlan >fllD olanar. 

(2S2S) 1-3&84 
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Ankara valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam kazası yatı okulu talebesinin iaşeleri iÇln 

muktazi cins ve mikdan aşağıda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu erzakm muhammen bedeli 5641 lira 50 kuruştur. Müna
kasaya gireceklerin bu mikdarın yüzde 7,5 nisbetindeki muvakkat 
teminat akçelerini hususi muhasebe veznesine yatırmaları ve mak
buzunu kanuni tarifata göre tanzim edecekleri teklif mektubunun 
içine koymaları lazımdır. 

3 - İhale 23.8.937 pazartesi günü saat 16 da vilayet konağında 
daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ti 
zere hergün Kültür direktörlüğüne mürcaatlan. 

Kızılcahamam yatı okulunun 1937 mali yılının erzak listesi 
Tutarı Fi. Sa. Miktarı 
Kuruş Ku. Kilo 
144000 12 12000 

52500 35 1500 
37500 25 1500 

600 
2400 

1500 
21600 

4000 
10400 
3000 
3000 
3600 
1500 
1500 
6000 
2700 
2250 
1500 
16CO 
1800 
8000 

13500 
3500 
1000 
2500 
2000 
7000 
9600 
1200 
2000 
600 

1500 
5400 
4000 
60•JO 

100000 
7!i00 
7500 
2700 
4500 
2000 

12000 
3000 
3500 

900 
1600 
600 
750 

1800 
8400 

500 
5000 
2000 

535000 
2000 
3500 

L •O 
2800 
1400 

500 
500 
200 
800 

1500 
1500 
1000 
600 
500 

1000 
750 

5000 
2000 
3000 

10 
100 

10 
18 
10 
13 
10 
10 
30 
30 
30 
12 
45 
30 
30 
80 
30 
40 

45 
75 
10 

100 
40 
35 
32 
20 

400 
ıoo 

ıs 

18 
4 
t.50 

100 
100 

75 
45 
30 
20 
48 
10 

5 

30 
8 

300 
15 
45 
7 

10 
10 
10 

Yekun 
10 
10 
10 

7 
7 
5 
5 
4 
8 

300 
15 
10 
10 
10 
10 
15 
10 

5 
10 

564150 Yekiln 

60 adet 
24 " 

150 
1200 
400 
800 
300 
300 
120 

50 
50 

500 
60 
75 
50 
20 
60 

200 

250 
50 

100 
25 
50 

200 
300 
60 

5 
6 

100 
300 

1000 Adet 
4000 " 

1000 
75 

100 
60 

150 
100 
250 
300 
700 

30 
200 

2 
50 
40 

1200 
50 

500 
200 

200 
350 
60 

400 
200 
100 
100 
50 

100 
5 

100 
100 

60 
50 

100 
50 

500 
400 
300 

Cinsi ve nevi 
Ekmek (birinci) nevi undan 
Koyun eti (mayıs ayında kuzu eti) 
Erkeç eti (100 kilosu genç dana 

eti) 
Ciğer (Erkeç ve koyun) 
Hindi (1 yaşından aşağı 3 den 

yukarı) 
Çay balığı (Ri olmıyacaktır). 
Pirinç yerli çok temiz 
Bulgur (Halis buğdaydan temiz) 
Fasulya Selanik cinsi temiz 
Nohut (Kabak temiz) 
Mercimek (Temiz kaynamış) 
Makarna (iki No. paketle) 
Şehriye arpa ve tel 
İrmik 
Un (Ekstra, ekstra) 
Kaysr (Tokalı oğlu iri taneli) 
Kuru üzüm (çekirdeksiz en iyi) 
İncir (Süzme en iyi) 
İç fındık (kavrulmuş taze) 
Konserve (Muhtelif cinsten) 
Zeytin danesi. (İri taneli yi
yimsel) 
Peynir (yağlı Edirne cinsi.) 
Bal (Petek beyaz oğul) 
Göce (Buğdaydan çok temiz). 
Ku. bamya (Amasya çiçek ) 
Reçel (Şekerden) muhtelif 
Kesme seker (sandıkla) 
İnce şeker (kristal torba ile) 
Pekmez (koyu ve halis üzüm) 
Çay ( Cava veya Hindiye) 
İhlamur. Taze, çiçek. 
Süt (Yağlı çiy. inek) 
Yogut (çiy sütten en iyi) 
Limon (iri taneli taze). 
Yumurta (taze) 
Sade yağ (süzülmüş) 
Tere yağı tuzsuz. 
Zeytin yağı (birinci Turan) 
Tahan helvası. 
Salça (Taze) 
Sirke (Üzümden) 
Sabun (Hacr Sa kir marka kuru) 
Soda ( çamaşrr için) temiı 
Kuru soğan (istenilen mikdaı 

taze) 
Sarımsak (ciciksiz yalnız baş ku.) 
Tuı kuru ve (çekilmiş) 
Biber (siyah çekilmiş) 
Salamura bağ yaprağı 
Pastırma 

Patates (Sarı ve kızıl iri taneli) 
Taze bağ yaprağı 
Patlıcan 
Biber dolmhk 

Domates 
Taze fasülye Ayşe kadın 
T . bııkla 
İspanak 
Prasa 
Lahana 
Pancar yapraksız 
Turp 
Havuç 
Sıındrk portakal 
Armut 
Elma 
Kiraz 
Visne aşı 
Ayva 
T. kayısı 
T. üzüm 
Kavun, karpuz yüz kilosu karpuz 
T. kabak 

(2507) 2-3900 

İzmir ili daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş 

Açın tutarı 

Bu işe aid evrak ve şartlar a· 
şağıda yazılıdır ,: 

İstekliler 

Kapalı eksiltmenin yapılcağı 
yer tarih gün ve saat; 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereke.~ belgeler ' 

. 
Muvakkat temin;~ 

i •.. "1'7'1 

Menemen - Muradiye yolunun 
yapısı, 

(23378) lira 17 kuruş 

A) kapalı eksiltme projesi 
B) Söz bağı 
C) Bayındırlık işleri genel şart
namesi, 
D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakı İzmir Ankara İstan
bul bayındrrhk direktörlüklerin· 
de görüp inceleyebilirler. 

16 ağustos 937 pazartesi gilnü sa
at 11 de İzmir ili daimi encüme
ninde. 

937 takvim yılına mahsus bayın
dırlık bakanlığından ahnmış mil· 

~- teahhidlik ve ticaret odası bel· 
gel eri. 
(1754) lira. 
(2474) 2~3875 

Ank.ara ValilWnden: 
Yüksek ziraat enstitüsünde bulunan vilayete merbut tecrit e

vinde yapdacak şarbon aşılan için lüzumu olan 4493 lira 30 kuru~ 
bedeli muhammeni olan ecza alet ve levazımat baytariye 17 ağus
tos sah günü saat 16 da baytar direktörlüğünde açık eksiltmeye 
konulacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün bay-
tar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (2381) 2-3802 

ULUS 

Müsabaka imtihanı tehir 
edilm~tir 

Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankasından 
(İstanbul Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi mezunlarının 

kamplarının ağustos 1937 sonu.ndan evel bitmiyeceği vuku bu
lan müracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının baş
langıcı 8 eylOle tehir edilmiştir.) 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına
caktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Sıyasal Bilgiler veya 
Yüksek İktısad ve Ticaret okulundan veyahud Hukuk Fakül
tesinden veya bunlarm yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 8,9 ve 10 eylül 937 de Ankara ve İstanbu l 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol para· 
lan verilerek Ankaraya getirtilip, eylfil zarfında sözlü bir im
tihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da 
haiz olmak şartiyle müfettiş namzedlerine (140) ve şef nam· 
zedlerine (130) ar lir2 aylık verilecektir. .. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan soı:ra mufet· 
tişlik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) lıra aylıkla 
müfettişliğe terfi edileceklerdir. 

Ankarada Umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak O· 

lan şef naınzedleri ise bir senelik stajdan sonra yaJ;Hlac_ak eh
liyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfı edılecek-
lerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matb~al~r 
Ankara İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edılebı-, 
lir. k 

6 - İstekliler. a~an~lan belgeleri bir mektu~la ~~ _ ~ra 
Türkiye cumhuriyetı Zıraat bankası teftiş heyetı reıslıgıne 
vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı· 
drrlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 937 tarihinde 
ele değmiş olmasr şarttır. (2595) 2-3992 

Kültür Bak.anlığından 
1. Bu yıl hükümet hesabına okumak üzere yabancı ill_ere gön. 

derilecek talebe sayısı, bu talebenin okuma kolları, hangı memle. 
ketlere ve hangi bakanhk hesabına gönderilecekleri aşağıda gös
terilmiştir: 

Gönderilece1 

talebe adedi 
4 

okuma kollan 

Hukuk ve ceza 

Deniz inşaiye Müh. 
Deniz makine Müh. 

1 
1 
1 
1 

Telsiz ve elektrik Müh. 

11 
8 

27 

Mendirek, iskele 
mümasili liman 
inşaatı Müh. 

Maliye ve iktisat 
Mühendislik 

gidecekleri 
memleketler 
Muhtelif 
memleketlere 
Almanya 
Almanya 
Almanya 

hangi bakanlık 
hesabına okuyacak 

Tüze B. 
Ekonomi B. 

" " 
" 

., 

Almanya ,, " 
Muh. memleket. Finans B. 
Almanya ,2 si inşaat, Kültür B. 
3 ü elektrik, 3 ü makine) 

2. Hukuk ve ceza kolundan tahsile gönderilecekler İstanbul 
veya Ankara hukuk fakültelerinden, deniz inşaiye ve deniz maki
ne mühendislikleri için gönderilecekler yüksek deniz ticareti oku· 
lunun 1934, 1935, 1936 ve 1937 yılları mezunlarından, telsiz ve e
lektrik mühendisliği ve mendirek, iskele ve mümasili liman inşa
atı mühendisliği için gönderilecekler ile maliye ve iktisad ve in
şaat, makine, elektrik mühendislikleri tahsili için gönderilecekler 
1936-37 ders yılı lise olgunluk sınavını verenler arasından seçile
ceklerdir. 

3. Hukuk mezunlarından sınava gireceklerin 7 senelik idadi ve
ya lise tahsilini yaptıktan sonra hukuk tahsilini bitirmiş ve ha
kimler kanununun 2 inci maddesinin hükümlerine uygun evsafı 
haiz bulunmaları ve bunlardan askerliklerini yapmamış olup ta te
cil edilmiş olanların 25 yaşını ve askerliklerini yapanların 30 ya
sını geçmemiş olmaları lazımdır. Hukuk kolundan seçilecek dört 
talebe gönderilecekleri memlekette dört ytl içinde lisans tahsilini 
bitireceklerdir. Hukuk tahsiline namzed olanlar (medeni hukuk, 
ceza hukuku, hukuk muhakemeleri usulü, ceza muhakemeleri usu
lü, hukuku düvel, hukuku hususiyei düvel, hukuku idare, hukuku 
esasiye ve yabancı dilden) sınav geçireceklerdir. Bunların sınav
ları Ankara ve İstanbul hukuk fakültelerinde 15 eylül çarşamba 
günü başlayacaktır. 

4. Yüksek deniz ticareti mezunlarından sınava girecekler, mes~ 
teklerine aid bilgilerden yoklanılacaklardır. Bunların sınavları İs· 
tanbul yüksek deniz ticareti okulunda 15 eylül çarşamba günü baş
layacaktır. 

5. Lise olgunluk mezunlarından mühendislik öğreneceklerin 
sınavları (riyaziye, fizik, kimya, yabancı dil ile Türkçe kompozis
yon) dan yapılacaktır. 

Lise olgunluk mezunlarından maliye ve iktısad tahsil edecek· 
!erin smavları (içtimaiyat, tarih ve yabancı dil ile türkçe kompo
zisyon) dan yapılacaktır. Lise olgunluk mezunlarının smavları 
bulundukları yerin resmi erkek liselerinde ve 20 eylül pazartesi 
günü başlıyacakttr. . 

6. Bütün kollardan sınava gireceklerı~ k~ndilerini aday seçtir
mek üzere en çok ağustos 1937 ayınrn 27 ıncı cuma günü akşamına 
kadar mezun oldukları fakülte veya ~kul direktörlüklerine beşer 
adet vesika fotoğrafı göndermek suretıyle baş vurmuş olmaları la
zımdır. 

7. Aday seçildikleri fakülte ve okullarca kendilerine tebliğ edi· 
tenler sınav gününden üç gün önce sınav geçireceği müessese di
rektörlüğüne başvuracak ve sağlrk k~r:ılunun muayenesinden ge
çecektir. Adayların kendilerini isbat ıçın tahsil askerlik ve hüvi-
yet belgelerini hamil olmaları lazımdır. (2614) 2-4026 

Dahiliye V ekfiletinden 
1 - Vilayetler evi meydanında yaptml_acak pergolalarla Şeref 

halleri, taş merdiven ve istinad dıvarları ınşaatı kapalı zarfla ve 
vahid fiyatla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 102.700 lira 40 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11.8.937 çarşamba günü saat 15.30 da vekalet bi

nasında toplanan satın alma komisyonunca yapılacaktır . 
4 - Muvakkat teminat 6385 lira 00 kuruştur. 
5 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve evrakı 5 lira 15 ku

ruş mukabilinde vilayetler idaresi U. müdürlüğünden alırlar. 
6 - İstekliler nafta vekale~inin 1937 senesi için muteber müte

ahhidlik vesikası ile dahiliye vekaletinden alacakları vesikayı ve 
kanuni vesaiki ibraza mecburdurlar. 

7 - İstekliler teklif mektublarını 3 üncü maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar vekalet satın alma komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarını 7 inci maddede 
yazılı saatte komisyon reisliğine gelmiş bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (2289) 2-3L1 

ıo - E< - n:.. ~ 

P. T. 1,. U. IVlüdürlüğuııdtn 
Telsiz ücret tarifesi 

1 - Umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus tesisat 
1) 3222 numaralı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin A fıkra

sında yazılı, umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus tesi· 
sattan her mali sene için almacak ücretler aşağıdaki fıkralarda gö&
terilmiştir: 

a) Yalnız kulaklıkla dinliyebilen kristal dedektörlü lambasız v• 
hoparlörsüz ahizelerden 2 lira, 

b) Meskenlerden, nüfusu on binden az olan yerlerde S ve niifll" 
su on binden çok olan şehirlerde 10 lira, 

c) Kara ve hava nakil vasıtalariyle liman dahilinde 'ialışan de
niz nakil vasıtalarındaki tesisttan 10 lira, 

d) Liman haricinde çalışan yolcu vapurlarmm salon veya gii· 
ğertelerine mevzu tesisattan 30 lira, 

e) Nüfusu on binden az olan yerlerde, umuma mahsus kahveha· 
ne, çayhane, kıraathane. pastahane, lokanta, birahane, gazino, sine· 
ma, tiyatro, dans salonu ve barlarda otellerin umumi salon ve bah
çelerine mevzu tesisattan 10 lira, 

f) 10 iJa 100 bin nüfuslu şehirlerde, e) fıkrasında sayılan uınu·. 
ma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 20, ikinci 
sınıf için 10 lira, 

g) 100 ila 250 bin nüfuslu şehirlerde; e) fıkrasında sayılan umu: 
ma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci smrf için 30, ikinci 
sınıf için 20, üçüncü sınıf için 10 lira, 

h) Nüfusu 250 binden fazla olan şehirlerde, e) fıkrasında sa· 
yrlan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 
50, ikinci sınrf için 30, üçüncü sınrf için 20, dördüncü scnrf için 
10 lira, ······ 

i) Halkevleri, spor kulüpleri, askeri kulüp ve mahfeller, hast~· 
haneler, mektebler ile belediyelrin mnafii umumiyeye hadim test· 
satından 5 lira, 

j) Spor kulüpleriyle askeri kulüp ve mahfillerden gayri kulÜP" 
lere, bankalara ve telsiz alıcısı satan müesseselere mevzu tesisat~ 
nüfusu on binden az olan yerlerde tO, 10 ita yüz bin nüfuslu şehtr· 
lerde 20,100 ila 250 nüfuslu şehirlerde 30,250 binden fazla nüfuslu 
şehirlerde 50 lira, 

k) Yukardaki fıkralarda sözü geçmiyen bilumum tesisattan 10 
lira, ····· 

2) Birinci maddedeki ücretler beher tesisatın yalnız bir hopar· 
lörü mevcut olduğuna göre tesbit edilmiş olup bu tesisattaki h?" 
parlör adedi birden fazla olduğu takdirde beher fazla hoparlör tçıo 
keza her sene % 25 nisbetinde fazla ücret alınır. 

3) Birinci maddenin e) fıkrasında sayılan umumi mah&Jler} 
mahalli belediyelerce tasnif edilmemiş ise birinci sınıf ücret\ tabı 
tutulur. 

11 - Hususi tesisat 

4) Kanunun 7 inci maddesinin B fıkrasında yazılı . abone ola~· 
lar için matbuat, borsa gibi haberleri almağa yanyan . hususi teSI~ 
sattan keza her mali sene için 10 ila 100 bin nüfuslu şehirlerde 51.1 
ve yüz binden yukarı nüfuslu şehirlerde 100 lira alcnır. 

III - llan, reklam ve transmisyon 
5) P. T. T. İdaresinin telsiz postalarından biri vasıtasiyle n~Ş· 

rettirilecek ilan ve reklamlardan aşağıdaki cetvelde gösterild 1~1 

veçhile ücret alınır. 
Günde bir defa okunmak 

üzere ilan müddeti 
Beher defası için keJinıe 

başına alıncak ücret 
Gün Ay Lira Kuruş -1 00 3{) 

3 00 25 
12 ~ ıo 

1 00 15 
3 00 10 

Bu ilan ve reklamlardaki kelimeler, telgraf kelimelerinin tada· 
dındaki esaslara göre sayılır ve beher ilan ve reklamda mevcut ke· 
lime adedi beşten az elliden fazla olamaz. 

6) P.T.T. İdaresinin telsiz postalarından biri vasıtasiyle yapı· 
lacak transmisyonlardan beher saat ve kesri için altmış lira u.:ret 
alınır. Ancak; gerek Devlet müesseselerinin gerek hususi mues
seselerin yaptıracakları bu transmisyonlar için stüdyo ile trans: 
misyon yapılacak mevkiler arasında vücuda getirilmesi muktaıı 
neşriyat devresi ile telefon devresinin P.T.T. idaresi tarafından 
lüzum gösterilecek şekilde tesis masrafı alakadar . müesseselere 
aiddir. Aksi takdirde transmisyon talebleri kabul edılmez. . . 

7) 5 ve 6 ncı maddelerdeki ilan, reklam ve transmisyonlar. ıçııı 
alınacak ücretler Devlet müesseselerinden ve menafii umumıy_efe 
hadim müesseselerden üçte bir olarak alınır. P.T.T. idaresinin ılat\ı 
reklam ve transmisyonları ücrete tabi değildir. 2--404-0 __.,,. 

Antalya nafia müdürlüğünden:. 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

ı - Eksiltmeye konulan iş (Antalya lisesi pavyonu binası i· 
kinci kısım ınevcud betonarme iskelet üzerine tuğla lhvar, kaP1

• 

penct:re, sıva ve sair teferuat inşaatı). 
KEŞİF BEDELİ: 37781 lira 85 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
E - Hususi şartname hülasası, 
F - Keşif cetveli, 
G - Proje. . 1.,a 
İstiyenler bu şartnamelerle ve evrakı bedelsız olarak Arıta 1 

nafıa müdürlüğünden alabilirler. , 
3 - Eksiltme 20.8.937 cuma günü saat 10 da Antalya nafia da ... 

resinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . • 
S - Eksiltmeye girebimlek için isteklilerin (2833.64) hra. ııııt 

vaka tteminat verilmesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haıı "' 
lup getirmeleri lazımdır. 

Nafia vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası ve yal"" 
tığı işlere aid bonservis. ıı 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat~e .• 
bir saat evetine kadar Antalya nafia müdürlüğü dairesine get:['. 
terek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verı e. 
cektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üç maddede f 3

, 
zıh saata kalar gelmis olması ve dış zarfın mühür mumu ile jyıc 
kapatılmış olması şarttrr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-3637 

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

"' 

Türl{ Hava ({urumu 
Genel Merkezinden 

Bir memur alınacak 
Türk hava kurum yazı işleri şubesine (85) lira aylık, (15) Ii~ 

mesken bedeliyle çalıştırılmak üzere bir memur alınacaktır. ~! 
nılan şartlar şunlardır: 

A) Lise tahsili görmüş olmak, 
B) Askerliğini bitirmiş olmak, 
C) Yaşı otuzu geçmemek. 
Ç) Yazı makinesiyle ya;zı yazabilmek, 

İstekliler kurum genel sekreterli~ine müra::ocat rt,...,,. 1;dirler• 
2 ıo~S 
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Ankara evazım .. L' L 
Amirliği Satrnalma 

Komisyonu llanları ---- ----

1 L A ~h . cı için 444.000 kilo arpa 
ı - Anteb birlikleri hayvanatı 1 tıya 

kapalı zarf usuliyle satın alınacakt~!· il saat ıı.30 da Urfada aske-
2 - İhalesi 25.8.937 çarşamba g~ır . 

rt satın alma komisyonunda yapıl~c 18648 lira olup muvak~a~ teını· 
3 - Arpanın muhammen bede ı . k misyonda görülebılır. 

natı 1398 lira 60 kuruştur. Şartname.~ı :ddelerindeki vesika ve te-
4 - İsteklilerin kanunun ,ı, 3 cu :arını ihale saatından en a;-

minat makbuzlarını havi teklıf mek~ başkanlığına vermelerı. 
bir saat eveline kadar mezkur komısyon ı-3972 

(2497) A 
İ L N . . 270 OOO kilo kuru ot 

"hf acı ı~ın · 1 - Siverek kıtaatı hayvanatı 1 ıy 
k . k ·ı e konulmuştur. • t n apalr zarf usulıyle e sı tmey .. .. 10 da Urfada asken sa 1 

2 - İhalesi 3.9.937 cuma gunu saat 
alma komisyonunda yapılacaktı;" lira olup muvakkat temin~tı 

3 - Otun muhamm:n bede~.• 1620~ da askeri satın alma komıs· 
1215 liradır. Şartnamesı her gun Ur a 
}"onunda görülebilir. .. addelerindeki vesika ve te-

. 4 - İsteklilerin kan.unun. 2, 3 ~~u~arını ihale saatından en az 
ınınat makbuzlarını havı tekhf me 1 ~ına vermeleri. 
bir saat evet mezkur komisyon başkan ıg 2-3974 

(2505) t L A N 
· · 40 ton . . üesseseleri ihtiyacı ıçın 

1 - Ankara garnizonu bı~.lı~ ve m 11 de açık eksiltme ile alma
karpuz 18.8.937 çarşamba gunu saat 
caktır. 

1 
vakkat teminatı 120 lira-

2 - Karpuzun tutarı 1600 lira o up mu .. ··ıu··r 
· da parasız goru · 

dır. Şartnamesi her gün komısyon .. addelerindeki vesika ve te· 
3 - İsteklilerin kanunun ~· 3 cu m tte levazım amirliği satın 

minat makbuzlariyle yazılı. gun ve) saa 2-3842 
alma komisyonuna gelmelerı. (2439 

t LAN 
. . 1000 k"lo kavun 18.8.937 çar-

ı - Harb okulu ihtiyacı ıçın 1 kt 
Şamba .. .. t 15 te arık eksiltme ile almaca ır. . 45 ıı·ra· 

gunu saa " . muvakkat temınatı 
2 - Kavunun tutarı 600 lıra olup .... 1 b"lir 

d ş · ·· k · onda parasız goru e ı · ır . artnamesı hergun omısy .. dd 1 ·ndeki vesika ve te· 
. 3 - İsteklilerin kanunun._2. 3 cu mae l:~~ra levazım amirliği 

mınat makbuzlariyle yazılı gun ".e saa3t~) ?-~R•H 
satrn alma komisyonuna gelmelerı. (24 

İ L A N . kilo un kapalı zarf 
1 - Anteb birlikleri ihtiyacı için 144 bın 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. .. .. aat 11.30 da Urfada as· 
2 - El·s iltmesi 1.9.937 çarşamba gunu s 

keri satın alma komisyonunda yapıla;~~:~r~lup muvakka tteminatı 
3 - Unun muhmmen tutarı 1728 .... 1 b"l" 

1296 ı· · k 'syonda goru e 1 ır. ıradır. Şartnamesı omı ., ddelerindeki vesika ve te-
. 4 - İsteklilerin kan.unun .2. 3 e~':u~~rmı ihale saatından en az 

~ınat makbuzlarını havı tekl!f mk is on başkanlığına vermeleri. 
bır saat e'<eline kadar mezkur om Y 2-3970 

(2494) t LAN 
. . i in 860103 kilo odun satın alı• 

1 - Hozat birliklerinin ıhtıyacr ç 1' l d"r 
nac;ıktır. Eksiltme şekli kapalı za.~f .~su 1

{ : 4 ıd~ Elaziz tümen sa-
2 - Eksiltmesi 17.8.937 salı gunu saa 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. k tur Muvakkat teminatı 
3 - Muhammen tutarı 9601. lira 3 .. ~r~~mi~yonda görülebilir. 

720 lira 8 kuruştur. $artnamesı her .. gu dd !erindeki vesika ve te· 
. 4 - İsteklilerin kan.unun .2. 3 cu ;:;~rı:ı ihale saatından en az 

mınat makbu zlarını havı teklıf me.ktu vermiş bulunmaları. 
bir saat eveline kadar mezkfir komısyona 2 3838 

(2432) -
İLAN 

ihtiyacı için 132.000 kilo un kapalı zarf 
1 - Anteb birlikleri 

usuliyle satın alınacaktır. .. .. 10 d Urfa askeri sa-
2 - İhalesi 2.9.937 çarşamba gunu saat a 

t ı k · da yapr1acaktır. . 
ın a ma omısvomın . 40 lira olu muvakkat temınatı 

3 - Unun muhammen bedelı 158 . P.. .. . . 
1161 1. d s sı· lıer crün komısyonda gorulebılır. 

ıra ır. artname ,.., · d k' "k te 
4 - İstekiil eriıı kanunun 2, 3 cü maddele.rın e ı vesı a ve -

· h · teklif mektublarrnr ıhale saatmdan en az 
mınat makbuzla rını avı . · ( 3) 
b. 1. k 1 mezkfır komısvona vermelerı. 250 
ır saat eve ıne ar ar 2_3973 

İLAN 
1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 916623 kilo odun kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş.~u:: saat 14 de Elaziz de tümen 
2 - Ekı:.iltmesi 17.8.937 salı gunu 

satın alma komisyonunda yapılaca~.ur. 91 kuruş olup muvakkat te 
. 3 - Muhammen bedeli 16040 ır~esi her gün komisyonda gC:, 

mınatı 1303 lira 68 kuruştur. Şartna 

rüiebilir. . . un 
2 3 cü maddelerindeki vesika ve te-

. 4 - İsteklılerın kan.un lif' mektublarını ihale saatından en az 
rr:ınat maklıuzlarını havı te~ is ona vermiş bulunmaları. 
hır saat eveline kadar mezkur kom Y 2-3840 

(2435) 

.. 
1 ·tttya~ için 1.242.111 kilo odun ka-

l - Malatya birliklerının ı 1 tur 
P l . · konu muş · 

a 1 zarf usulıyle eksıltmeye "'nü saat 10 da Elazizde tümen sa-
2 - Eksiltmesi 17.8.937 salı gu 

tın alma komisyonunda yapılac?ktı;~ kuruş olup muvakkat temina-
3 - Tahmini tutarı 21736 lıra . her gün komisyonda görüle

tı 1630 lira 27 kurustur. Şcırtnamesı 
lıilir . . . 

3 
cü maddelerindeki vesika ve te-

. 4 - İsteklılerın kan.unun .2· mektublarını ihale saatından en az 
~ınat makbnzlarını havı tek~ıf komisyona vermiş bulunmaları. 
it S"at ("Yeline kadar mezkur 2- 3836 

( 2430) 

t L A N "h · · · 441 . t ve müessesat ı tıyacı ıçın 
t l - Manisa merkezindekı .~ıtaa sava konulmuştur. 
on , un kap ılı :ı:arf usuliy~e mun~~~ azartesi günü saat 17 de Ma· 
. 2 - Münakasası 16. agust?s pda yapılacaktır. 

nı sada t ü:nen satın alma komısv;~~nbedeli 12 kuruş 50 santim olup 
3 - Beher k ilosunun muhamk t r Şartnamesi 276 kruuş mu-

rnuvakkat tem i na tı 4006 lira 25 uruş u • 
kab·r T 11nde komısyondan alı?abı ~~· 1 • le birlikte teminat makbuz-
la 4 - İst eklilerin kanunı vesı. ha trıy tinden en az bir saat cveli-
n:ını havi teklif mektubların 1• 1 a e

2 
saa 2- 3703 

kau;ır komisyona vermelerı. (2~4 ) 
t LA N 

İhalenin 
Miktarı Muh."mmen fiatı İ. Temina.. . ·· ·· 

tarihı gunu 
Ri 'o Kuruş Lira Krş. b 

283 50 19.8.937 perşem e 
378000 1 
711000 1 534 00 •• " 

1518000 1 1138 50 •• ., 
1321000 1 991 00 ., ,, 

saati 
11 
11 
16 
16 

y d nlar kapalı zarf usuliyle sa-
tı tıkarıda mikdarları yazılı ku~u ~- u atten bir saat eve! Ça
n n alınacağından isteklilerin bellı gun ve .sa nuna lazım gelen ve-

a.kkale müstahkem mevki satın .aı?1a komısy~ . (2332) 2-3705 
saık ve teminat makbuzlar.iyle bırlıkte gelme erı. 

1 . . İ. L . A N. · 1 141 756 kilo saman ka-
- Malatya birliklerının ıhtıyacı ıçın • • 

palı zarf usuliyle eksiltmeye kon.~1?,luşturg da Elazizde tümen sa
t 2 - Eksiltmesi 17.8.937 salı gunu saat 
ın alma komisyonunda yapı1acakt~r. k olup muvakkat te· 
. 3 - Muhammen tutarı 14271 lıra ~ uruş 

nunatı 1070 lira 40 kuruştur. . · · 
" İ t kl "J · k 2 3 L'u·· maddelerındekı vesıka ve te· .,. - s e ı erın anunun , -... . d 

lllinat mak' ,,~Tarını havi teklif mektublarmı ıhale saatın an en az 

ULUS 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 
Gümüşhane ilyönkurul 

Ba~kanlığmdan 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşhane vilayeti Bayburd kaza

sı halkevi inşaatının vahit fiat üzerinden yirmi bin liralık kısmu 
İşin keşif bedeli muhammen bedel 20.000 lira. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardıq 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Tesviyei türabiye ve şosa ve kargir inşaata dair fenni 

şartname. 

E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli metraj cetvelile tahlili fiat cetveli 
G - Proje 
İstiyenler bunları Gümüşhanede Nafıa müdürlüğünde müta1ea 

edebilirler. 
3 - Ek5iltme 26 ağustos perşembe günü saat 16 da Gümüşha· 

ne vilayeti belediye binasrndaki komisyonu mahsus tarafrndan ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır . 
5 - . Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1500 lira muvak

kat temınat vermesi bundan başka ticaret odasına kayxtlr olduğu
na dair vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Gümüshane belediye salonunda eksiltme 
komisyonu reisli ğ"ine makbuz 'mukabilinde verilecektir. Potsa ile 
gönderilecek mektupların nihayet ücüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mÜhür mumu ile iyice kapatxl
mxş olması Hizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İsteklinin nafıa vekaletinden almış müteahhitlik vesikası-
nı haiz olması sarttrr. (2647) 2-4081 

Jandarma f :.enel l(omutanlıp 
Ankara satınalma konıisyonundan 

Janda.rma birlikleri için koşum, binek hayvanları satın alına
caktır •.. ~ ınek ve koşuma elverişli at ve katırları ola~ları.n ~hm şart
larını ogrenmek ve hayvanlarını satmak üzere Yenışehır ıandarma 
genel komutanlığı binasında satın alma komisyonuna baş vurma-
ları. (2249) 2-3551 

bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 
(2433) 2-3839 

İLAN 
1 - Urfa merkez birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 650.000 kilo 

arpa kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır . 
2 - İhalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 8 de Urfada askeri sa

tın alına komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Arpanın muhammen bedeli 29250 lira olup muvakkat te

minatı 2193 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda her gün gö
rülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarım havi teklif' mektublarını ihale saatmdan en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2496) 2-3971 
t LAN 

1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 14829 sade yağı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17.8.937 sah günü saat 10 da Elazizde tümen sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmini bedeli 12604 lira 65 kuruş olup m._,akkat temina· 
tı 945 lira 35 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyorrda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzJarmı havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlrğına vermiş bu-
lunmaları. (2431) 2-3837 

1 LAN 
ı _ Süloğlu kıtaatınm ihtiyacı için 100100 ki1o sığır eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konu1muştur. 
2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat 16 da Edirnede mü

fettişlik binasında satın alm.~ .~om.si_yonunda yapılacaktır. Şartna-
mesi her gün komisyonda ı?or.ulebılır. . 

3 - Etin muhammen fıatı 31 kuruş olup muvakkat temınatı 
2328 liradır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki yazılı vesika-
lariyle teminat makbuzlarını h~vi tek!if mektublarını ihale saa· 
tından en az bir saat evel mezkur komısyona vermeleri. (2343) 

İLAN 
Z-3704 

1 _ Eksiltmede olan işler: Pınar hisar alaylarının 745 ton ve 
92 ton yulaf 400 ve 66 ton samanr. 

2 _ fhal~i ayrı ayrı kapalı zar~la Vizede yapıJacaktır. 
3 _ 745 tonun muhammen bedelı 52150 lira 92 ton yulafın 440 

lira 466 ton samanın 10035 lira~ır. 
4 _ 745 ton yulafın ilk temınatı 3912 lira 92 tonun 488 liradır. 

466 ton samanın 753 liradır. 
5 _ 92 ton yulafın ve 466 ton samanın ihaleleri 27.8.937 cuma 

günü saat 17 de. 745 ton yulafın 28.8.937 cumartesi günü saat 11 

dedir. k · · ı 
6 - Şartnamesini görıne . ıstıyenler her gün Vize satın a ma 

komisyonunda gösterilmektedır. (2623) 2--4042 
BİLİT 

1 - İslahiye ve Akbez kıtaatmın ihtiyacı için 133 ton un kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 26.8.937 perşembe günü saat 15 de İslahiyenin 
Çerçili köyünde tugay karargahında satın alma komisyonunda ya• 
pılacaktır. . 

3 _ Unun tahmini tutarı .. 16293 lıra olup muvakkat teminatı 
1222 liradır. Şartnamesi her gun parasız olarak komisyonda görü-
lebilir. 

2 3 
.. 

4 _ İsteklilerin kanunun. • cu maddelerindeki vesika ve te-
minat makbuzlarını havi tek.lıf me~tublarını ihale saatnıdan en az 
bir saat eveline kadar mezkur komısyon ba,kanlığına vermeleri. 

(2624) İLAN 2-4063 

ı _ Karaköse garnizonu için 850 bin kilo Kağızman garnizonu 
için 800 bin kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Karaköse garnizonunun. arpa~ının tahmini tutarı 19125 lira 
ilk teminatı 1434 lira 37 kuruş ıhalesı 26.8.937 perşembe günü saat 
10 da. Kağızman garn.izoı_ıunun. arpasının tahmini bedeli 24 bin 
lira ilk teminatı 1800 !ıra ıhalesı ~7.8.937 cuma günü saat 10 dadır. 

3 _ İhalesi Karakösed~. asken satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi her gun parası.~ olarak görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun .2. 3 cu maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi tek1.ıf mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine mezkur komıy~A~ vermeleri. (2626) 2- 4064 

Kırklareli tümen birlikler! ihtiyacı için satın alınan 50.000 ki 
lo sade yağına teklif edilen fıyat pahalı görüldüğünden tekrar ka
pah zarfla eksiltmeye ko~ulmu~tur. Muhammen fiati 95 kuruş olup 
muvakkat teminatı 3562 lı~a ~O kuruştur. İhalesi 26.8.937 perşembe 
günü saat 16 da !Cırklarelı tumen s.a!ın alma ~omisyonunda. yapı
lacktır. Şrtnamesı 236 kuruş mukab~~ınde komısyondan verilır. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunu~ 2• 3 cu maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklıf me~tublarını ihale saatrndan en az 
bir saat eveline kadar mezkur komısyona vermeleri. (2627) 

2-4065 

11 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu ilanları 

-------------------- -------------------~ İLAN 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 6050 lira olan 20.000 kilo ben.da 
ile 546 şar kilo Mobil A, Mobil B, Mobil C veya Şel yağı kapalı zarf· 
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her giln kC>miıyona 
gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 453 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 20·8-937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tinci 

madelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko-
na vermeleri. (2525) 2-3923 

İLAN 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 208.5 kuruş olup müte

ahhid nam ve hesabına alınacak olan 20.000 kilo sarı sabunlu köse
leye teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarlığa bırakılımf
tır. 

2 - Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini !!Örmek isti-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 3127.5 liradır. 
4 - İhalesi 22.8.937 P. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Paazrlrğa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü madde

lerindeyazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale saa
trnda M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2524) 

2-3942 
BİLİT 

1 - Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş olan 86.000 ve 9.000 ta 
ne aleminyüm çıp1ak matra ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - 86.000 tanenin şartnamesini 340 kuruşa ve dieğrini paraao 
almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komisyona gel· 
mel eri. 

3 - 86.000 tanenin ilk teminatı 4690 ve 9.000 tanenin ilk temi· 
natı 540 liradır. 

4 - 9.000 tanenin ihalesi 13.8.937 cuma günü saat 11 de ve 86.000 
tanenin ihalesi ayni günün saat 15 şindedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 CÜ 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte tekut 
mektublarmı ihale saatlarından en az bir saat evet mim müdafaa 
vekaleti stın alma komisyonuna vermeleri. (1770) 2-2946 

İLAN 
ı - Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 52.5 kuruş olan iki 

yüz bin ila iki yüz elli bin metre kıhflık bez kapalı zarfla alına9 
caktır. 

2 _ Şartnamesini 406 kuruşa almak ve örneklerini görmek istl-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. . . . . 

3 - İlk teminat mikdarr beş bin üç yüz on ıkı ~ıra ellı kuruştur. 
4 - İhalesi 19.8.937 perşembe günü saat 15 tedır. 
5 _ Münakasaya gireceklerin 2490 sayıh kanun. 2 ve 3 cü mad· 

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (2334) 2-3722 

t LAN 
1 _ Hepsine tahmin edilen fiatı 7.725 lira olan 1200 tane fa. 

nila, 1200 tane uzun pantalon ve 1300 çift lastik ayakkabı kapak 
zarfla ve bir tanesine tahmin edilen fiyatı 200 kuruş olan 2100 ta. 
ne üst gömleği açık eksiltme i1e alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız a1mak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Fani1a, pantalon, lastik ayakkaplarm ilk teminatr 579 lira 
38 kuruştur. Gömleklerin ilk teminatı 315 liradır. 

4 - Birincilerin ihalesi 16.8.937 P. ertesi günü saat 11 de ve 
gömleklerin ihalesi ayni günün saat 15 sindedir. 

5 - Münakasa v eeksi1tmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. Z 
ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ve kapalı zarf münakasası
na gireceklerin teklif ve teminat mektublarının ihale saatrndan en 
az bir saat evet komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye girecekle· 
rin tam ihale saatında M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri. 

(2455) ı~ 3817 
İLAN 

1 - ı adet tav ocağı açık eksiltme ile satın alrnacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 

liradır. 
3 - İhalesi 13 eyllıl 1937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2291) 2-3655 

t LAN 
1 - Biı çiftine tahmin edilen fiyatı 450 kuruş olan 25.000 çift 

kundura ile bir çiftine tahmin edilen fiyatı 900 kuruş olan 10.000 
çift çizme ve bir çiftine tahmin edilne fiatı 200 kuruş olan 10.000 
çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kunduranın şartnamesini 563 ve çizmenin şartnamesini 450 
kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komisyo
na gelmeleri. 

3 - Kunduraların ilk temniatı 6875, çizmenin 5750 ve yeme
ninin 1500 liradır. 

4 - Kunduranın ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 11 de. 
Çizmenin ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 15 de ve yemeninin 
ihalesi 26.8.937 perşembe günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
madelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tekli mek
tublarını ihale saat1armdan en az bir saat evel M. M. V. SA. AL 
komisyonuna vermeleri. (2565) 2-4020 

BlLtT 
1) Beher çiftine biçilen ederi 200 kuruş olan 4670 çift yemeni 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 700 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 26 ağustos 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larrnr ihale gününden en geç bir saat evetine kadar M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. (2591) 2-4066 

Ankara inlıisarlar 

Başmüdürlüğühden 
Keçeç tuzlasında eskiden kalmış altı kulübenin yıktırılıp anka

zından istifade edilmek suretiyle üç kulübenin yeniden yapılrnaaı 
906 lira 12 kuruşluk ilk keşif varakasına ve şartnamesine göre a~ık 
eksiltmeye konulmuştur. Açık eksiltme ve ihale 25.8.937 tarih.in
de saııt 16 da komisyonumuzca icra edileceğinden talihlerin 67 lica 
96 kuruş muvakkat teminat paralariyle birlikte baş müdürlüğümüz-
deki komisyona müracaatları ilan olunur. (2616) 2-4069 

İstanbul Belediyesinden ; 
w Keşif bedeli 44296 .lira 24 kuruş olan Maltepe Kartal yoıunwı 

soguk asfalt kaplama ınşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 
Eksiltme 23·8-~37 pazartesi günü s~~t 15 de Daimi Encümende ya: 
ptlacaktır. Keşıf evrakı ve buna muteferri evrak 222 kuruş mu~ 
bilinde Nafıa müd~rlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 numaralı 
kanun_?a .. y~~~ı.~ vesıkadan başka buna benzer iş yaptığına dair na. 
fıa mudurlugunden alacakları fen ehliyet vesikasile 3322 lira 22 
kuruşluk ilk .teminat makbuz veya mektubi1e beraber teklif mek
tuplarını havı kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de 
kadar daimi encümene vermelidir1er. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (5013) 2-4078 



ıo ======================ULUS 

Karacabey Harası Direktörlüğünden : 

Cinsi 
Motorin 
Gaz yağı 
Benzin 
Vakum yağ 

Gres yağı: 

Miktarı 
176000 litre 

9000 litre 
10000 litre 
9000 litre 

2500 kilo 

Muhammen fiatI 
Lira kuruı 

07 
13 
16 
17 
24 

Tutarı 
Lira kuruş 
12320 00 
1170 00 
1600 00 
1530 00 
600 00 

17220 00 
ı - Hara ihtiyacı olan yukarıda cins ve mikdarı ve muhammen 

fiatla tutarı yazılı mcvaddı m~ile 4.8.937 tarihinden itibaren on· 
bq gün müddetle Tc kapalı nrf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1300 liradır. 
3 - Eksiltme 19.8.1937 perşembe günü saat on beşte İstanbul 

Baytar direktörlüğü dairesinde toplanan hara mübayeat ko~syo
nunda yapıalcağından isteklilerin 2490 numaralı artırma ~ksıl~e 
tt ihalat kanununun hükümleri dairesinde teminat ve vesaıklerıyle 
teklif mcktuplannı belli günde saat on dörde kadar komisyona tev
di etmeleri. 

4 - Muvakkat teminat olarak para yatıracakların makbuz mu· 
kabilinde mahalli mal sandıklarına yatırmalarL · 

5 - Şartnamesini görmek istiyenlerin Ankara. İstanbul, Bursa 
baytar direktörlüklerine Te hara muhasebesine müracaatları. 

(4802) 2--3919 

Nafıa Vekaletinden 
14 eylül 937 sah günü saat ıs de Ankarada nafıa vekaleti mal

zeme eksiltme komisyonu odasında ceman 5427 lira muhammen be
delli galvanize 30 ton 4 m/m. lik telgraf teli ile 150 kilo 1.5 m/m 
lik bağ telinin kapalı zarf usulü ~le eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak vekalet mal
zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 407 1ira3 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektub!arını talimatname-sine göre vekaletten 

alınmış malıeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 14 eylül 937 
salı gün üsaat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğü-
ne vermeleri ta:ıımdır. (2352) 2-3730 
.;...;._.:.;;.:.;:,:,.~~;;;;.;.;...;;;.;.;.~.;...;~------------------------------

İstanbul Liman İşletme İdaresinden ; 
Galata rıhtım üzerinden eski mumhane antreposunun bulundu

ğu mahalde yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa 
konulmuştur~ 

ı - Pazarlık 25-8-937 çarşamba günü saat 10 da şefler encüme· 
ninde icra edilecektir. 

2 - Pazarlığa girmek için 17.000 liralık teminatın encümene 
tevdii meşruttur. 

3 - Taliplerin 150,000 liralık bir işe ait inşaat yaptıklarını tev-
sik etme.leri lazımdır. 

4 - Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler 10 lira mu· 
kabilinde fen ıoervisi şefliğinden alınacaktır. 

(5000) 2-4077 

Bina işleri elektrik tesisatı ilanı 

afia vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara ctnoğrafya müzesi elektrik 

tesisatıdır. 
Keşif bedeli 2240 lira 50 kuru§tur. 
2 - Eksiltme 18.8.937 çarşamba günü saat ıs de Nafıa vekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında açık 
eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri evrak 11 kuruş be· 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~n isteklilerin 169 liralık muvak
kat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazım-
dır. (2458) 2-3833 

Ank~ara Emniyet l\lüdiiı·lü~ndcn: 
Muhammen Fi. Teminatı 

Kilo G. Cinsi kuruş santim lirakuruş İhale günü saat 
17600 00 Yem otu 3 00 198 00 16.S.937 pazartesi günü 16 

Yukarıda mikdarı yazılı ~m otu gösterilen günde açık eksilt· 
me ile alınacaktır. Şartname.si Emniyet müdürlüğündedir. İstekli· 
lerin yukarıda yazılı teminatla müdürivette toplanacak komisyona 
gelmeleri. (2359) 2-3713 

Yozgat İskan Direktörlüğünden : 
Yozgat merkezinde 101 numaralı şehir tipin~ göre 53 tek evle 

Sorgun kazasında 103 tipe göre 36 tek ev ve 106. tıpe göre 62 çift göç 
men evlerinin bilcümle malzemesi ve kerestesı müteahhide aid ll· 
mak üzere 1.7.937 gününden itibaren yirmi gün müddetle eksih· 
meye konulmuş ise de talib zahur etmediğinden yeniden 10 gün 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

I. -- Bu evlerden tip 101 in keşif bedeli 520 ve tip 103 ün keşif 
bedeli 550 ve tip 106 nın keşif bedeli 1050 liradır. 

il. - Bu evler müteahhide gösterilecek mahallerde yapılacak 
ve anahtar teslimi suretiyle ihale edilecektir. 

I!I. - Talibler 10 gün zarfında Yozgad iskan müdürlüğü ile 
diğer vilayet islran müdürlüklerine müracaatla planlan ve malze· 
me müfredat cetvellerini tetkik ve izahatı kafiye alabilirler. 

iV. - Talihler keşif bedellerinin tutarı üzerinden yüzde 7.5 
teminatı muvakkatelerini yatırdıktan sonra alacakları makbuzlar· 
la veya banka mektublariyle Yozgad iskan müdürlüğüne müracaat-
ları. (4726) 2-3857 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 

1\1 üessesesi 
• 

mısyonu 

Sah na ima 
Reisliğind~n 

Ko-

1 - Müessese serum şubesine muhammen bedeli 2500 lira o
lan 10 adet beygir açık eksiltme suretiyle 11.8.937 günü saat 11 de 
aatın alınacaktır. 

2 - Şartname milcsscse mubasib mutemedliğinden parasız te
darik edebilinir. 

3 - istekli ticaret odasına kayıdlı olması ve bu nevi ticaret 
üzerine i$ yaptığını tevsik etmesi ayrıca 187 lira 50 kuruş muvak· 
kat teminat vermesi lazımdn. 

4 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat umum müdür· 
lüğü veznesine yatmlaeaktır. (2219) 2-3559 

Ankara Valil~nden 
Keşif bedeli (36012) lira (07) kuruştan ibaret bulunan Etlik 

merkez laboratuvarlarının i1~ve yapılacak bina inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 19.8.937 perşembe günü saat 16 da Ankara vilayeti 
nafıa müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapı
hlcaktır. 

İsteklilerin teklif mektublan ticaret odası vesikası ve (2700) 
lira (91) kuruşluk muvakkat teminatları ve nafıa vekaletinden al
dıkları 937 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesikasiyle birlikte 
ayni gün saat 15 de komisyon riyasetine gelmeleri. 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesini nafıa müdürlüğünde 
.gözden geçirebilirler <'J~ 15) 2-3799 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden 

1 - Bankamızın 1zmitte yaptıracağı muhammen keşif be· 
deli 582263,70 lira (Beş yüz seksen iki bin iki yüz altmış ~ç. 
yüzde 70) olan sellüloz fabrikası ikinci kısrm _(esas f~brıka 
binaları) inşaatı vahidi fiatla ve kapalı zarf usulıyle eksıltme
ye konulmuştur. 

2 - MUnakasa evrakı 27,50 lira mukabilinde Sümer bank 
inşaat servisinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 23 ağustos pazartesi günü saat 14.30 da An
karada Sümer bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 37000 (otuz yedi bin lira) liradır. 
5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evet Sümer 

Bank inşaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek 
fenni ehliyetlerini isbat i~in. icab ~den vesika_la:la Nafıa vekl
letince verilmiş müteahhıdlık vesıkası ve mıllı bankalardan 
birinden alınmış 200.000,00 liralık bir mali itibar mektubunu 
ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere birer vesika almaları 
sarttır. 
· 6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale 
günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer 
Bank muhaberat sube-si müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı Sümer Bank dilediği müteahhide vermek 
hakkını muhafa7.a eder. (2525) 2--4003 

Adana belediye riyasetinden: 
1 - Atatürk parkında projesine göre yaptınlacak çeşme ve ha· 

vuz inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif tutarı (5893) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (442) liradır. . 
4 - İhalesi ey!Ulün 27 inci pazartesi günü saat on beşte beledıye 

encümeninde yapılacaktır. . . . . .. .. .. 
5 - Şartname proie ve saır evrakı beledıye fen ışlerı mudurlu-

ğündedir. htiyenler oradan parasız alabilirler. 
6 - Eksiltmeye ~irmek istiyenlerin şimdiye kadar yaptıkl~rı 

işleri ~österen vesikalarile beraber ihale tarihinden en az 15 gun 
eve} münıcaat ederek ehlivet vesikası almaları şarttır. 

7 - Talihlerin teklif mektuplarım ihale günü saat 12 ye kadar Be· 
lediye reisliğine vermeleri ilan olunur. 2-3829 

Motörlü Tayyare Mektebi Mefruşatı ; 
1) Ankarada yapılmakta olan motör1ü tayyare mekte~i mefr~

şatı eksiltmesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklıkler yu· 
zünden eksiltme (15) e;ün uzatılmıştır. 

2) Eksiltme t 7 ağustos 937, salı günü saat on beşte Ankarada 
Türk Hava Kurumu merkez binasınrla yapılacaktır. . 

3) Mefruşatın tahmini bedeli (32.643) lira, muvakkat temınat 
(2.448) liradır. 

4) Şartname)er Ankarada Türk Hava kurumu merkezinden İs· 
tanbulda Hava kurumu İstanbul şubesinden (10) liraya alınacak· 
tıt. 2-3947 

Nafıa Vekalc~tinden: 
16 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vek~let mal· 

zeme eksiltme komisyonunda 4565 lira muhammen bedellı 11 ton 
şapın (sülfat d'alümi.n) kapah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefernıatı vekalet malzeme müdürlü· 
ğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 342 lira 38 kuruştur. 
İsteklilerin teklif melrtublarını talimatnamesine göre vekalet· 

ten alınmış müteahhidlik vesikası ile birlikte 16 ağustos 937 pa· 
zartesi günü saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüğüne verme· 
leri l§zımdır. (2389) 2-3798 

Zonguldak valiliğinden: 
Zon~ldak . Devrek yolunun 6 + 516 - 47 + 025 kilomet

releri arasında yapılacak yirmi iki bin altı yüz yetmiş üç lira 
dok~ıın lt1 kuruş kesif bedelli şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf 
usulivle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 18 Ağustos 937 çarşamba günü saat on beşte Zon. 
guld~ h Vil?vet nııimi encfımı-n;nde vapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diier evrak yüz on dö. 
rt lrunış mukabilinde- Zonı;!'uldak Nafia Müdürlüğünden alınacak. 
tır. 

Muvakkat teminat bin yedi yüz lira dli beş kuruştur. Eksilt
meye girmek isteyenlerin Resmi gazetenin 3297 savılı nushasında 
çıkan talimatnameye tevfikan Nafia Vekiletinden alınmış müte· 
ahhidlilc chlivet vcsiltasivle ticaret odasından 937 yılında alınmış 
vesika ve muvakkat teminatfariyle birlikte teklif mektublarını yu. 
karıda vaz 1ı 2ündc ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet 
Daimi Enci1meni Reisliğine vermeleri il§n olunur. 

(4957) 2.4041 

Adana heledive riyasetinden: 
1 - Şehir asfalt yollarının tamir ve inşasında kullanılmak üzere 

açık eksiltme ile (30) ton soğuk asfalt. satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli: (3313.50) tıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (248) liradır. 
4 - !halesi ağustosun 19 uncu perşembe günü saat on beste Be· 

lediye encümeninde vapılacaktır. . .. .. . .•.. 
5 - Şartnamesi beledive fen işlen mudurlugundedir. lstiyenler 

oradan parasız alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminatlariyle birlik· 

te belediye encUmenine müracaatları iliin olunur. 2-3830 

Hava Yollan Devlet İşletme idaresinden: 
Makinist ve telsizci aranıvor 

ı - İdaremiz için yer ve uçuş ma~in.~stliklerinde kullanılmak 
üzere "'9'' tayyare makinisti ile "5" şı luzumuna göre uçuşta ve 
"4'' dü yer istasyonlarında kullanılmak üzere imtihanla "9'' telsiz 
memuru alınacaktır. 

2 - Makinistlerin azami aylık ücreti 80 lira. 
Telsiz memurlarından imtihanda kazanacakları derecelere gö· 

re: 
"3'' Memurun azamt ücreti 125 (ikisi uçucu) 
"5., ,, ,. ,, 100 (üçü uçucu) 
.. 1.. ., ,, ,, 80 liradır. 

A - Bütün makinistler ile uçucu telsiz.cilerin sıhatlerinin hava· 
cılığa müsaid olduğu Eskişehir hava sıbhıye muayene komisyonu· 
nun raporiyte sabit olmak (diğer telsiz memurları tam teşekküllü 
heyeti sıhhiye raporunu haiz olacaktır.) 

B - Devlet memuru olmak için icab eden evsafı haiz bulunmak. 
3 - İsteklilerin 31 ağustos 937 akşamına kadar evrakı müsbi

te]erini Ankarada hava yolları umum müdürlüğüne göndermiş ol
maları lazımdır. 

4 - İmtihanlar: 
Ankarada idare merkezinde ve tstanbulda Yeşilköy tayyare is

tasyon müdürlüğünde 6 eylül 937 pazartesi günü saat "10'' da ya-
pılacaktır. (2605\ 'ı-4044 

10 - 8 - 1937===-

Kastamonu daimi encümenİu•lcn: 
1 - Pazarlık: Daday ve Araç kazaları merke.ıderinde yapılacak 

ilk mekteblere aiddir. Her mektebin keşif bedeli 29620 lira 25 ku • 
ruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve husust şartname. 
B - Keşifname ve rayiç cetveli. 
İstekliler bu evrakı daimt encümende görebilirler. 
3 - Pazarlık müddet 27-7-937 tarihinden itibaren 28-8-937 tari· 

hine rasthyan cumartesi günü saat ona kadardır. Bu müddet içinde 
Kastamonu hükümet konağında daimi encümende aleni pazarlık ya· 
pılacaktır. 

4 - istekliler her mekteb için 2222 lira muvakkat teminat vere· 
cektir. Muvakkat teminat olarak 2.490 numaralı kanunun on altıncı 
maddesinde sayıldığı vecchile nakit, istikrazı dahili ve Ergani de
miryolları istikrazı tahvilleri de kabul edilir. 

~ - Her mekteb için yirmişer bin liralık malzeme halk tarafın
dan teberru edilmiş ve üçer bin beşer yilz liralık malzeme de satın 
alınmış olduğundan istekliler ceman her mekteb için yirmi üçer bin 
beşer yüz liralık malzemeyi aynen kabul edecektir. 

6 - Daha ziyade tafsilat almak ve şartname ve evrakı saireyi gör 
mek istiyenlerin daimi encümene ve maarif müdüriyetine müracaat 
etmeleri ilan Iounur. (2528) 2-3912 

Sarlô 
' 

l{araağaç Halkevi in:;;aat 
komisyonu başkanlığından 

Şarki Karaağaçta yapılacak halkevinin inşaatı ac;ık eksiltmeye 
konulmuştur. Bedeli keşif sekiz bin yüz dört Ura seksen bir ku
ruştur. Eksiltme müddeti 19 ağustos 937 perşembe günü saat on al
tıda bitecektir. 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanunda yazılı vesaikleriyle bir· 
!ikte % 7.5 teminatlariyle beraber Karaağaçta müteşekkil halkevi 
ınşaat komisyonu başkanlığına ve İsparta ilyönkurul başkanlığına 
müracaat etmelidirler. 

İnşaata aid şartnameleri ve keşif krokisini parasız olarak al
mak istiyenlerin yukarıda sözü gec;en makamlara müracaatları i-
lan olunur. (2598) 2-4010 

' 

Gebze l{aymakamlı~1ndan: 
1 - Gebzede bedeli keşfi 15590 lira 83 kuruş otuz bir göçmen 

eviyle Darıcada yapılacak 8946 lira 30 kuruş bedeli keşifli 22 göç· 
men evi ve Orhanlı köyüne yapılacak 1299 lira 67 kuruş keşifli 3 
göçmen evi temmuzun 28 den itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Orhanlı köyünün muvakkat teminatı 97 lira 47 kunış Da
rıcanın muvakkat teminatı 670 lira 97 kuruştur. Gebzede yapılacak 
evlerin muvakkat teminatı 1169 lira 31 kuruştur. 

3 - Eksiltmenin ihalesi ağustos ayının 17 inci salı günü saat 
15 de Gebze kaymakamlığında müteşekkil komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Orhanlı ile Darıcadaki evler açık eksiltmeye Gebzedeki 
evler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Kapalı zarfla
rını ihaleden nihayet iki saat evet gönderilmesi ve isteklilerin ka
nuni vasıfları haiz olmaları vesikaları bulunmaları şarttır. 

5 - Daha ziyade tafsilat almak ve şeraiti görmek istiyenlerin 
Gebze iskan dairesine müracaatları ilan olunur. (2449) 2-3801 

J\nkara inhisarlar 
başmüdürli1~iint1~n= 

Bala kazası inhisarlar binası çatısının tamiri 1268 lira 75 kuruş· 
luk ilk keşif varakasına ve şartnamesine göre açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihale 25.8.937 tarihinde saat 16 da komisyonu· 
murca icra edileceğinden talihlerin 95 lira 16 kuruş muvakkat te
minat parasiyle birlikte muayyen vakitte komisyonumuza müra-
caatları ilan olunur. (2615) 2-405.5 

Malatya ilhaylı~ndan: 
20900 lira keşif bedelini muhtevi olup 21-7-937 tarihinden itiba. 

ren bir av zarfında pazarlıkla isteklisine verileceği ilan olunan ve 
Malatya vilayet merkezinde yapılacak olan sinema binası inşaatına 
aid kcşifnamc muhteviyatı yüksek Nafıa Vekaletince 21939 lira 39 
kuruş olarak tadilen tesbit edilmiştir. 

Bu itibarla evelki ilanın hükümsüz olduğu ve işbu yeni keşif 
bedeliyle ve yeni pazarlıkla yaptırılacak bu işe talip olanların her 
gün vilayet daimi encümenine müracaat eylemeleri lazım geldiği i1b 
olunur (2512) 2-3905 

-----~~~~------------------------------------------
Cenub Demiryolları işletme 

müdüı·lüğünd~n: 
Çobanbey - Nusaybin · Mardin arasındalı:i hat kısımlarında is· 

tihdam edilmek üzere Türkiye vatandaşı iki yol fen memuruna 
ihtiyacımız vardır. 

Bu iki fen memurluğundan birini işgal etmeğe kendilerini 
muktedir gören namzedlerin (Gaziantep vilayeti • Barak nahiye
sinde Kıırkamiş istasyonunda Cenup Demiryolları şirketi Müdür
lüğüne yaZJ ile müracaat ederek tercümeihallerini ve yedlerinde
ki nüfus ve askerlik evrakının suretleriyle diploma, hizmet şeha
detnamesi. tasdikname ve saire gibi diğer vesikalarının birer su· 
retini göndermeleri rica olunur. 

Keyfiyet sayın ahaliye ilan olunur. 2-4090 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Tahmin edilen bedeli 715.875 lira olan 50 ton benzollu 

benzin 16 ağustos 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alrnmak üzere münakasaya konulmuştur . 

2 - Muvakkat teminatı 1190 lira 63 kuruş olup şartnamesi ko
msiyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifat1 dahilinde tanzim 
decekleri teklif mektub1arını en geç belli gün ve saatten bir saat 
eveline kadar Kasımpa~ada bulunan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vremeleri. (2414) 2-3779 

DENİZ LEVAZIM SATİNALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Muhammen bedeli 25.000 lira olan 100 ton kalın benzin 11 

ağustos 937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf 
usuliyle alınmak üzere münakas.ıya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde komsiyondan her gün a
lınabilir Muvakkat teminatı 1875 liradır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı· 
ğına makbuz mukabilinde vermeleri. (4476) 2-3668 

-------------------------------------------------------
Edirne daimi encümenind~n: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 41440 lira 48 kuruş tu· 

tarındaki Uzun köprü • Keşan yolu tamiratı esasiyesine talib çık· 
madığından 17.8.937 sah günü saat 15 de ihale edilmek üzere e• 
velce yapılan ilan şeraiti dahilinde pazarlığa konulmuştur. İstek• 
lilerin şartnamelerini görmek ve eksiltmeye girmek üzere 3109 li
ralık teminat makbuziyle birlikte vilayet daimi encümenine gel"" 
meleri. {2450) 2-3805 



1 Ankara Belediye Rei:ıw llinlan 1 1 
t L A N tırılacak 6 tane umumi 

ı - Muhtelif mahallerde ve ebadda ~~" kapalı sarfia 
llbdeatbanein yapttrtıması on bet cin 
ebiltmqe konulmuttur. 31) liradll: 

1 - lluhammen bedeli (35.198, Mradır. • 
1 - lluvakkat temiaatı (2.6.3~eria ~ gUa JUi itleri ka-
4 - Keti"-ini gönsk ıeti satı gUııli saat ıı de beledi-

lemine müracaatları ve ~e 24.~1'1 rin 0 gün saat ona ka~ 
y. encümen.inde yapıl~-~ .. ~ını beledi,. eacümcmUM 
teminatlariyle birlikte teklif ....- 2-4088 
Tenneleri. (2652) I L A lf 

ı - Halde bulunan 10/1 uuaaı1u dilkklna istekli ııkmadığm-
clan açık aı ttııWI o gfia matı~· 

2 - lluJ:.+•ımen bedeli (GOO). liradır. 
1-llınalıbt ~ti ·u;~;rıln her gün yazı ifled ka· 
4 - ŞKtnamaini ~~7 cuma pal llat oa buçuk-

ilmim "" ia1ıeldilerin de 20 -.--
.. llelecliye enc&neniae miiraO&tlan. 2-4083 

(2649) 1 LA R l"8e bet pı müd-
1 - Odacılara ~ 42 tüm e on 

tetle açık ebiltmcye konu........,.r• 
2 - Jlghaıı•ncıı bedeli 1254 ~-
3 - Jluftkbt tani1latl (M) liradır· lflerl ka· 
4 - Şartnamesini görmek istiye:;r!:!r :O =OD buc;uk-

1emine ve iateldileria de J8 q.ım 
ta bel...a:.. ·· _;_ müracaatlan· 

...... ,,e encum-...-.. (2652) ı-4Cl8l 

t LAN . • gil. besiri mazot. ,,.ı.alinyağı, 
1 - S~ idar~i~ almB a:ak m:ka.ı.ı traktar yağlan on bet gün 

vakum yagı, astıralın, · · 
müddetle kaplaı nrlla eksiltmeye ~nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (11595) lır~dır. 
3 - Muvakkat teminatı (869.~) lıra~. .. azı itleri ka· 
4 - Şartnamesini görmek istıyenleruı her .....ı~ :Ut on buçuk· 

lemine ve iateldilerin de 20 ağuato8 937 cuma 5-

ta belediye encümenine müracutlan. 2-4085 
(2fiSl) t LA N 

1 - Halde bulunan (26) numaralı dUWnııı yeniden on bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konal•lf'W· 

2 - Muhammen bedeli (660) liradır. 
3 - 'Muvakkat teminatı (4~-SC!) tira~ır.h d.. itleri ka-
4 - Şartnamesini görmek ıstıyentenn er 6""" yuı b k-

Jemine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuma gilnll saat on uçu 
ta belediye encümenine mtıracaatlan. 2-4087 

(2fiS4) t LAN 

l - Su idaresine yaptmJacak 80 aclM uat aancbiııun açık ek· 
sihmesi on gün uzatıhmftır. . 

2 - Muhmmen bedeli (480) tıradır. 
3 - Muvakkat teminatı "36" liradır. 
4 _ Şartnamesini görmek istiyenlel'in her gün yuı itleri ka-

lemiwe w isteklilerin de 17 ağustos 937 salı gtınll ıaat on buçukta 
belediye enclimenine m&rac;aatlan. (2648) z--.4082 

iLAM 
l - Su idaresine ah:nacak 8500 litre ,el yalı on bet gOn mUd-

detJe açık ebilt.meye komıJmaftUr. 
2 - Muhammen bedeli (3060) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (229,50) liradır. .. ri ._ 1 4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin her gun yazı itle ;~: 

mine ve isteklilerin de 20 ağuıtos 937 cuma giinil saat on buç 
Belediye encümenine müracaatları. (2659) 2-4084 

tLAN 
1 - Temizlik araba tekerleklerine yaptırılacak lutik on bet gUıı 

"' müddetle açık ebiltmeye komıJınuttar. 
2 - Muhammen bedeli (2800) lirachr. 
3 - Muvakkat teminatı (210) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek tstiyenlerln berlln ya.ıı itleri kalemi

ne ve isteklilerin de 17 apstos 937 ..ıı glnil saat 10.5 da belediye 
encümenine müracaatlan. iLAM 2-392'1 

ı - Otobüs iduaine aJmac:ak 106 adet amhtelif abatta cam 15 
cün m&detle açık ebiltmeye konahdaffar. 

2 - llubammen bedeli 487 liradJr. 
s - llaftkkat 1eminatı 36.52 liradır. 
4 Şart lesini görmek istfyeaJeria her g8D yuı itleri blemf-

ne 99 htekli~e 20 ap.tos 937 c.- g8n8 mt 10.s da belediye 
t:aclwenine m61'lcaatluL (253\Lur 3-39!4 

Jlahammen betlell 
llabaDai Sokak Cimi Ada Pinel Lira 

Cebeci o hane 522 31 125 
Cebeci o laane 522 57 75 
Cebeci 1 ._ 5ZI • 170 
Celleci o hane m • 169 250 
Yabnda byıdlan çıkanlaa hm• nWluınm açık arttmna 

IUretiyle 19.8.937 tarilıine .adil ,..,.-.. ~ saat 1~ da sa
trlacaimdan atlibleriD ynml mesktrda " 7.5 ctipozitelenyle bir
likte iımr m&dlrlqiinde mltrırkkil ~yona mlracaatJan. 

(2568) ~979 
iLAN 

1 - YaptırdKak Yenifebir" Cebeci JOlhn lafaatı iti cmbet 
l6n mllddetle kapab zarfla ekailtmeYe kamllmattar· 

2 - Bedeli Jretfi (25000) liradır. 
S - llUYakkat temiaatt 1875 liradzr. 
4 - latnamesini görmek iıtiyenterin berglbı JUi itleri kaı..1-

lle mGracaatları ve ihale ıo ağuıtos 937 cuma glnl saat on bir lıu
SUkta belediye encümeninde yapılacağından iıtelclilerin temimıtlrı
~le birlikte teklif mektupların• 0 gtin saat on ~ kadu bele-

ye encümenine ftmleleri. tLAlf 

ı - Şehirde apıJacak muJatıelif yolların iııfu• iti Clll bet &in 
lldlddette ve a;.1 sarfla eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Keıif bedeH s1sooo liradır. 1 

• - 1111Yakkat teminatı 16850 liradır. 
4 - lartnamesini 790 kul'Uf bedel mukabliinde almak iltiyea. 

leriQ berilin yası itleri kalemine minaatlan '" ~e 20 ağutm 
:..:.- ı&nl mt on bir buçukta belediye encOmeninde yapılllca
llL....~ o illa ,.t 00 baçula kadar iıtelclilerin teminatlariyle ldr· 
.:::ıe tek!ff mektuplarmı belediJ• ,.1menine .ermeleri. 2-3928 

l>eViet Demirvollan 9 uncu İşletme 
Direktörlüğünden: 

,__!_ atultoe 937 cumarteıi gilnBnden yeni bir ipra kadar ima
~ •t 22.18 da blba 56 No. Ju blnliyi lratan her lilD Kttçlk 
Çe~ bmr uatWıcü ve s afuıW. 937 den itibaren de X. 

227 ~den uat ıo..so ela kalkıp tstlDbuJa 1.17 de nnnak tlzere 
HoJa baııliyö katan ıeae her glln K. Çekmece • Ütanbul ar&• 

llQda ltliyecektir. 
l'aaıa tafailat ·için lataayonlara mancaat oJumnaıı. (4970) 

ı-4089 

Ankara v~den: 
._,Jereni koçhisar bsa merkezinde yapılacak dQıpansel: binamı 
-aao Plnnemasmdan bir ay müddetle puarhp koııulmaftur. le
tekıiıertn her pazartesi ve peroembe gUnleri ıaat 15 de 'rillyet dai-
lbl encUJaenine mliracaatlan. (2545) 2-1954 

ULUS 

Aakert fabrikalar umana M1idürliğii Satmalma 
KomİMfOllU hialan ......................... ___ ---------------

148 KALEM MUHTELİF ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 37,500 lira olan yukarda mı"kdan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar wnam mUıdiirlüğil satmalma komis
yommca 23-9-937 per,embe ginii saat ıs de kapalı zarfla ihale edi • 
lecektir. Şartname (1) lira (88) kurut mıDbffinde komisyondan Ye
rilir. Taliplerin mnaldrat teminat olan 2812 lira 50 Jmrutu havi tek· 
lif mektuplanm mezktr günde aaat ı 4 de kadar komiıyoaa verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 tincli madde • 
lerindeld ft88ikle mezkOr gün ve saatte komisyona milracaatlan. 

(2~) 2-3894 
ICIRIKKALBDE YAPTIRILACAK iNŞAAT 

Ketif bedeli 23843 lira 40 kuru' olan yukarda yuıb inşaat aske
ıt fabrikalar umum mtidürlüğti satın .ı- ......,_ •• 24 ata · 
tos 93'1 salı giinU saat ıs de kapalı zarf ile~ edilecektir. Şartna
me 1 lira 20 karut mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu
vak1rat teminat olan 1788 lira 26 kanıtu haTi teklif mektuplarını 
mezkilr günde saat 14 de kadar komisyona vermelerin kendilerinin 
de 2490 No. lı kanunan 2 ve 3 maddelerindeki veuikle muayyen gün 
ft saatte komisyona miracaatlan. (2460) 2--3893 

10 ton GO'MUŞ KUMU 
Tabmin edilen bedeli 800 lira olan yakarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlill& satın alma ko. 
mlsyonunca 24.8.937 tarihinde salı günil ıaat 14 te pazarlık ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komi8yondan Yerilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 60 lira " 2490 numaralı kanuıwn 
2; S maddelerindeki vesaikle mezkClr gün .e saatte komisyona mü-
racaatlan. (2556) 2-3978 

1000 KİLO KALAY VARAKI 
Ta.hmin edilen bedeli 2100 lira olan JUkanda mikdarı ve cinsi 

yuıb malzeme askeri fabrikalar umum müdiirllf6 satm alma ko
miayoaunc:a 27 .8.937 cuma günü saat 14 de pa11Uhlr ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
mu.akkat teminat olan 157 lira 50 kurut ve 2490 numaralı kanunun 
2. -.e 3. maddelerindeki vnaikle mezkClr gün ve saatte komisyooa 
müracaattan. (2617) 2-4061 

0..-Yld IJeeniryolları w Umanlaan Umum 
Müdiirlüiii ~atrnalma Komf,.yonu hinlan 

lLAN n-
1. 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları uc ıate No. 
tarı qağıcla yuılı 11 kalem çinko, kurşun levha ft ~ı:'ılar, ~ ~a
lem teneke levha ve 15 kalem makas ve sinyal batlan ıçın çelik ıle 
pencere makaraları 'rinç, asansör ve ~ içia tel. ve tel ha· 
Jatlar 13-9-1931 pbarteai günü saat ıs den itibaren sırnıyle ve ay
n ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
bine1111da satın almacaktır. 

Bu i,e girmek iatiyenlerin hizaJannda cöeteri.lea ~valtbt te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan. resmi gazetelll!1 ~-5·1936 
gtin ft 3297 veya 1-7·1937 T. ve 3645 No. lı nüshalarında ıntitar et
mit talimatname dairesinde alınmıf vesika ve tekliflerini aynı gün 
aat 14 de kadar komisyon reialiğine venneleri Iizımdır. 

Şartnameler parauz olarak Ankarada malzeme dairesinde, Hay
darpqada tesellüm •e sevk tefiiğinde dağıtılmaktadır. 
Liste No. İSMİ Tahmin bedeli muvakkat teminat 

Lira Lira 
ı 

2 
3 

Çinko, kurşun levru 
ve borular 
Teneke levha 
Tel ve halatlar 

6LS3,50 
1940 
8050 

(2609) 
İLAN 

461,51 
145,5()\ 
603,75 

Apğıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları 
yuıb iki gurup muhtelif tezgih ve makinalar 27·9-1937 pa.ıartesi 
cGnii .at 15,30 da ayn ayrı sıra ile ve kapalı nrf usulile Ankara.
da idare binasmda 11tın alınacaktır. 

Ba ite girmek isdytıılerin mın&kkat teminatlariyle kanunun 
taJin ettiii veaikalan, rami guetıeıün 7-5-1936 G. 3297 veya 
ı-7-1937 G. 3645 No. 1ı nU.balannda lntipr etmit olan talimatname
ler dairesinde almımf vesika ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a 
kadar komisyon reiılifine vermeleri Jbımdır. 

Şartnameler 140 kurup Ankara Te Haydarpqa yeznelednde 
satılmaktadır. 

Malzemenin ilmi Muluımmen bedeli Manbt teminat 

PerPn ...... ft ~ trasan) 
maayene tahımbuı aaç bBkme) 
müinal ) 
11atbp bileme otomatı Unltenel) 

Lira Lira 

29.000 

takım bileme ve torna tesgthı ft) 28.000 
çift dtunla plin frae ıesgtıu. ) (21ilO) 

Ahkara Valiliğinden 

2.173 

2.ıee 

Bali lı:uaamda humuıl ld&reJI Ud cliapaaser blpumm taan ve 
dBfemeJerinin tamamiyle 181Dir ft tadili yapılman ip. -sık elrailt
meye ~- tflıa ,..,..... mab 1 

.... hecle1i uoı lira 16 
lmnqtıar. lateklileda i6.8.931 pazartesi cilnll saat 15 de ril&yet da· 
imi encllmenine ve tamirata aid tartnaaıeyi g6rmek için de rillyet 
eıhat mUdflrffllilne gelmeleri ll&n olunur. (2416) 3--3767 

DBMtz LBV AZIM SATIN ALMA KOMiSYONUNDAN : 
ı - Tahmin ec1ileD bdeli 53950 lira lan 65000 kilo sade yağı 

25 apatoe 937 tarilaiae raat]ayan Çlll'famba günU saat 14 de kapalı 
ari uauliyle aJmmak e.eıe mOna~uaya konulmaftm'. 

2 - Muvakkat teminaU S?47 lıra 50 kurut olup ~i ko
miayondan 270 kurut amkaldHnde her ll1n alınabilir. 

3 - lateldilerin 2490 l&Jllı kanunun tarifatı dabilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif.. meJıttublarmı eıı geç belli ,en ..e saatten 
bir uat eveline kadar Ka•anp8f8da bulunan Jromlayon bqkanlriı-
m vermeleri. (4899) 3-4072 

Ankara Etnöğrafya Müesi 
Direktörliiğiinden 

ı - Apk ebiltme ile _..-. itila 11 adet dolllp cpwNn " 
laire ,.aptmJacaktır. 

2 - Ketif bedeli 1721 liri 42 lmıa+bii' • 
3 _ Maftkbt teminat ıs ıira ıı ının.-. 
4 - ihaleye lftfrÜ edecekleria .._lan fe..r ebUyet w te

cim odall 'ftliblan ~ ihaleden en as 1ekb ıBn enel mllrac:aat 
etmeleri n ilıaledea evvel de ml8e ldaı-.. ftlmeleıi •....,m. 

5 - Ketff f1111UM ve almane her cin adlzede 8'dlJeWlit. 
& - tı.ie 2 eyl6I 917 peftrmbe) llldl -t ıs de BtuolcafJa .a-

zeainde yapılacaktır. (2618 2-4076 

ANKARADA 
Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 

1Sl37 • 38 den yılı teclftaatı yeni yaptmlan kolej binam
da bqlanacakttr. fik orta " liae bllmian ...... m 60 or
ta 80 lise 100 liradır. Kayıt 99 fada tafailat iPı Anbrada 
Türk Maarif Cemiyeti Ji111i mlldlrlilibe lllinaat edilme-
ıt (4996) 2-4079 

• 

1 
ANKARA İCRA DAlRESt GAYRI llBNKUL SATIŞ 

MEMURLUGUNDAN· 
Ankara Yenitebirde 239 kütük. 139 pafta, llQ ada. 10 parsel 

J No. da kayıdlı ve Atatürk Bulvarı &serinde kain bir tapuya bağlı 
biri bilyilk diğeri küçük iki apartman bir şartname ile satılmak u
zere açıık artırmaya çıkarılmıttır. 

EVSAF VE K'OSTElltLA. T 
Apartıman iki kısım olup 14 kapı No. 1u kısmın kapısından gir

dikten sonra bir hol dabiliıule 1ekiz •1* -rdivenle apğı bodru. 
ma inildikte bir küçük oda ve yedi odwıluk ıörülür. Bu bamın 
bölme d'1ftl'ları smma tuiladlm mmnul Ye nmiai taP ft tama
men beton olduğu g&-ihriir. Tekrar hole çıkıldıktan sonra 
be' ayaklı merdiwnle ..Un 1aıta pla!arü koridordaki 
bpu!a koridora girilir. Solda llir oda bpmmdaa diğer 
bir koridora girildikten IOllM bu koridordan bir matfak ft buna 
bitİfİk bir oda Te brfıda ufak bir oda me.cud olup ba koridordan 
da saidaki koridora girilir. Bunun lrarfJaında bir oda •ğda bir ka· 
pı ile ufak bir bole girilip bqıda 'lir oda -e- bir oda ft bu o
dadm banyoya girilir. Ve aynı ..-nde da bu odalardan ball:ona 
çıkılır. 

. Bu katta .. 19 ayak merdivenle birinci kata çıkıldıkta karfıda 
ıki kapı ve eolda bir kapı giriilir. Kapılarua saldan ikincisinden 
girildikte kartıda bir oda ve bititğintle bir yatak odası ve bir ufak 
oda. solda bir ~tfak •• bu koridordan 90Jda bir kapı ile ikinci bir 
k~m~ora girılir. Sa~.~ ~I bana bitifik banyo ve buna biti• 
tik bir oda Jraqıaaada ldiçü bir odMm ibuettir. Ayrıca llir daire 
olclap ve maldlr katın ikiaci dairetJW tefldl eden kısmam holde
ki lllfdaD birinci kapıdan prilerek ufak bir NSti7erden bir hole 
girilir. Bu holün 10hmdan bir oda ft karfıda iki oda sağda ufak 
bir koridora girilerek solda bir oda brpd2 bonyosu olduğu ve hol
den ayrıu mutfağa girilir. Ve mutfaktan da afak kilere girilir ve 
beJUı Teatiyerdedir. 

Bu kattan 19 ayak merdivenle çıluldıkta karfıda iki kapıdan 
~y.rı •rn ~ki daireye girilir. Ve bu iki dairenin de birinci kattaki 
ıtri daırenın aynı olduğu görülür. Ve gene 19 ayak merdivenle çı
kıldıktan sonra karııda bulunan iki kapı ilf' birinci ve ikinci kat· 
larda mevcud iki dairenin aynı- olarak iki dairenin mevcud olduğu 
görülür. Ve buradan 19 ayak abf8P ....._1dı menliwale semini 
çimento sıvalı taraçaya çıkılır. Mezk(ir paraelin büyük kısmını 
teşkil eden apartmıan bundan ıbaret olduğu. 

Ve 16 kapı numaralı küçük apartlllall kıldUDa girildikte altı a· 
yak merdivenle bir sahanlrğa çıkılır. Solda bir kapı kartıda bir 
merdiven ve yan tarafta bu sahanlıktan bir ayak ı.s..,.kla ikinci 
bir Nbanlık ve doku.& ayak merdivenle bodrum kata inilir. Bu kat• 
ta dört odunluk bir kapacı odalı vardır. Buradan merdinale tek
rar yukarı çıkıldıkta zemin katta soldaki kaprdmı pnldürte bu ol 
salonda bir oda ve buna bitişik diğer oda ve kartıda ban:ro holün 
sağ tarafında bir oda ve bir mutfak ve mutfaktan ıeçillr bir kiler 
•e holün atında hail olduğu görillür. 

Tekrar 18 ayak merdinnle biriaci Ut.& çıkıldıkta •idaki kapı
dan içeri girilince bir koridor içinde solda bir oda bitifik bir oda 
ve gene biti,ik bir oda ve sağda bir oda, mutfak, kiler, hala, banyo 
bulunmaktadırlar. 

Ve 18 ayak merdivenle ikinci kata ve gene 18 ayak merdivenle 
üçüncü kata çıkılır. İkinci ve üçüncü katlar birinci kat daireleri· 
nin aynı olduğu n tiçünc& kattan ahşap boyanmamış 19 ayak mer· 
divenle çimento döşeme taraçaya çıkılır. 

Ufak ve bfiyiik apartımanların medhal kısımları ayrı ayrı olmak
la beraber medhal Jnsmılariyle biribirleriyle iki kapı ile irtibatları 
vardır. Büyük kıllDID antre holünden 35 M.2 nda arka kMımd•ki 
ağaçsız 1'ahçeye çıkılır. Ve mezk\ir apartman Atatürk Bulvarı ü
zerinde 5 metre genifliiinde ve bütün cephe boyunda ön cephesi 
vardır, ve çiçek dfkilidir.-Sunlar betonarme iskelet berine tufla o
larak iııta edil.mittir. Harici ıivaıı edelpütz sıvadır. Merdivenleri 
mozayiktir. Umumi methal ve merdiven kenarları 1.20 irtifaında 
yağlı boyadır. Pencere çerçeveleri demir kapıları çift kcıntrplik ve 
yağlı boyadu. i>ö,emeleri kaololoiddir. Dahilinde ha.agazı. elektrik 
ve ıu tesisatı vardır, Banyoları komple ve tam konforludur. Halalar 
aliturka ve mozayi.ktir. Binanın çabaı yoktur, ücrine aafalt ve çi
mento döteJi tarutır. ltbu bilyük ve ldiçfik kllD heyeti ...-l7esi 
itibariyle kıJIDeti 57170 (elli yedi bin ylla 1--.> Unmr. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satlf pefin para ile olmak lbere lS.9.937 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 14-16 ya kadar Anlran lcra Dairesi Gayri Men
kul Satl§ memurluğunda yapılacaktır. Talibler pyri menkule takdir 
edilen kıymetin %775 ğu niıbetinde pq akçe9 vıeya milli bir ...,.._ 
nm teminat mektubunu veya teminat olarak kabulü lbmı gelen tah
vil nreceJderclir. 

Delliliye ve vergileri ihale bedelinden Cklenir. Tapu harcı tahliye 
nıunfları miifteriye aiddir. 

2 - Saıtıt günü artırma bedeli takdir edilea kıymetin ,.7 5 ini bul
&aktan ve iiç defa nida ettiriWikten eoara meakOr pnin 16 mcı sa· 
atinde en çok artıran talibine ihale olaac:aktu. 

S - İp taribtıeki ~ teklif edilen bedel -hamma kıy· 
metin %75 ini bulmadığı taWinle ZU.917 laihiee miladif ..ıı p 
ait aat 14-16 ya kadar ,apdacak ikinci arbrewa en p artırana i· 
bale edilecektir. 

4 - Birinci ft ikinci aı biaada ihale bedeli ihaleyi miteUib ve· 
rilmediii takdirde ihale edilenin talebi lberiae ihale tarihinden iti· 
1mea kendisine bedeli illaleyi teslimi veme eylemesi için yedi gün 
kadar mehil verilecektir. tp mtiddet nrfmda lbale bedeli yatuıl
madıfı takdirde ihale bosulacaJr Te ba tarihten enel en yflbek tek
lifte bulunan talibe teklifi nç1u1e aJmala ruı olup o!madıiı so
rulduktan 1&11ra teklifi vepne •imala na l• ihale farkı Mıinci 
talihten tahsil edilmek Usere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç• 
lıfle •imala razı olmuaa pJri menkul yeniM 15 cflnlük ikinci ar
tırmaya çıka\"ılacak en çok artıran talibine tha). ectf!eeekdr. 

5 - BorÇlu ve alacakhllrla diler a1üadarlsıD ba PJrl menkul 
lberindeld baklannı ve hua•iyle faiz ile mHnfa dair fddt.larmı 
evrakı mu.bitıeleriyle yirmi pn içinde dairelDİtle bildirmeleri 11· 
.ımıdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle mit olmadıkca satıı 
bedelinin payl8fdmaamdan hariç tutulacaklardır. 

6 - Artırmaya iftiralı edenlerin 20-8-937 tarihinde 936 - 58 No 
ile dairemi.ıdeld yerinde herkese açık bulundunıbn fUtnamemi.ıi 
okuyabilirler. Talipler daha evvel gayri menlmltln imar ftdyetini 
ve aireyl ve ,.nnameyl satıf prtlarını görmut okamaf ve hanları 
taımmen bbul etmit addolunacatı illn ohmv. ı-4091 

Çocuk Esirgeme Kurnmu 
Genel kezinden 

Eksiltme bam 
Yeaitehirde Atatürk ba1wn tueria•ılri ..... ==•uza ilave 

edilecek çatı katı ile Af8ki taraauım fzalaaron iti ebiltmeye ko
aabwpar. thaıe 20.8.1937 cw glai mt 10 da Çocuk Eaiqeme 
Jtunmu pnel merlruinde ,.,.ı.uur. lnl.t ümak " bana ait 
enaJrı cönaek iatiyealeria ç. & X-- he8lb itleri direktörlü-
llne müracaat etmeleri. 2-4093 

DENİZ LKVAZlll SATINA'MLA KOUlSYONUNDAN: 

1 - Beher kl10MIDI tahmin edilen bedeli 26 ku"" 40 1Utim otan 
60.000 kilo tos pkeı 11 ıfuıtoı 937 tarihine raatlayan çarşamba. gii· 
a8 aut 15 de kapalı nrf 11811liyle alınmak Gzere münakasaya ko
nulmuttur. 

2 - Munkkat tmııinatı 1188 lirada. Şartnamesi komisyondan 
ber gün panısıs olarak ahmbilir • 

3 - lıteklilerin 2490 saydı bmmun tarifatı dahilinde tanzım 
edecekleri ~palı teklif melitublamu en geç belli gi1n " mtten 
bir uat neline kadar Kaaımpqada blllunan komisyon tı.t1ıa.ı ı· 
na makbuz mukabilinde vermeleri. (4477) 2--3669 



Amei'lka .11tllı9..eant1D 
tercih ettlil estinghou-___,..... buz dolaplar1 

Ankara • caret ve Sanayi Odası 
Bafkanlığından 

Sicilli tlcaretia 208 namaruaula mlMccel bulana Anlrara E
lektrik T.A.Ş. lıiıaedarlar Udncl _. beJetl 20 Nlwl 1937 tarl· 
hinde alılide tıoplantıuna ait ...........Ue 193& bellb teneei bi· 
l&nçoaunun " klıT n sarar .....,.._ ft mecUel idare ualakları
nm All Ruflll tılftt, Flbd Tan noa-. BmeJrli Orgeneral Zeki 
Baru, Ali Ekrem Bulayir, Direktir P'rlts Becller, Oebeimart 
Rerrmwnn FeJUncer, Direktir ~ ..._,in .eçlldi1ı:leriain 
•• 1937 yılı milnldplilisıe Num Jlül&ıllln 1aylninla dairede 
malıfu •eailre arilsteniden t. 1. IS7 tadhbMle telci1 olundalu 
ilb olaaar. a-4074 

fürk Maarif Cemiyeti 
iDARESiNDE 

Bursa Kız Lisesi 
Orta .,. ita~ 20 apatoe 137 den itOmen tale

be ......... 'lf' DNÜbr. Oladtls lcreti 35 ,ati lcreti 115 
liradır. lla.._ m=.-.e mekteb idareeinden iateaeblllr. Her 
haaua ip B'Wllı .. im li8eel Direlrtarllltine mlnıaat edil· 
meal. (41t'1) ı 4080 

"------..---..-.--------------_,, 

Dr. M. Seıif Korkut 
N•"M• ........ c.rur Şefi 
Her 11n uat lçtıea IOlln 

ninde hlata1mm kabul eder. 
Telefon 14" 
Aclre8: Koopentlf arbaı Ali 
Numl Apart. No: t. D. S 

l-SSG1 

UWS'- ILAff IAR'fLAJU 
Beher Bebeı 
Satlml Satlml 

Sapa Kurut .!!z!! ICarm 

1 - s -4 150 s 100 
1 • f ftl 30 
1 - Hayır itlerine ft ,.. 

çıkan 1ı:itaplan aid iJla1anlm 
% ıs temillt yapılır. 

2 - Zayi ilAa bedelleri 
makta 130 lnaruıtur. 

S - Tebrik, teteld6-, n
Jeame. nfat w kati aWm 
UinlarmdaD maktuma bet lin 
abmr. 

ABONE IARTLMU 
lllddet Dahildi e.n. 

Senelill 17 Lira 30 Ura 
1 AyblJ t " 11 • 
S AybiJ 5 • t • 
T.a.ıo.ı 

Bqmabartlr ı lOIS 
Yuı leleri: lOlı1 
Abone w lıtnı 1094 

.. 

Kiralık ev veya 
daire aranıyor 

Aaprl dlrt CMb, bir hoJ, elek· 
trik, havaguı, banyo olacaktn. 
Kullamtb, temla Ti odialar ol· 
dulrça geoit olmalıclır. Tercihan 
Utaa meydanı dftl'lt ltıklar 
caclcleal, Anafartalar cac1deal cl
ftn. Bayle 1tir yeri 1oaıun Utua 
pseteliııde M. ır. adresine fi. 
atlle Te tafıllatllı mektupla ml
ncuti. 1062 yı telefon. 

ı-a530 

Horda Demir 
alıyorum 

Her boyda ve qırlıkta, her 
ne tekilde her ne demiri otura 
olaun atın alıyorum. 

Soluk kuyu Hacı uata 
Telef. 1130 2-4030 

Acele Satılık Ev 
Utacanlarda 69 numarada 

Berber Teftik Gtllen8nmu'e 
mlıacut. 2-3892 

ZAYİ 
238 numarada 935 aeneıi Ku

leli U..inden aldıtım taclllrna
me ayi oldu yeniaini alacapm. 
dan •lri8inin bUkml yoktur. 

fi63 yaka numaralı 
Ali Rısa oflu Nuri 

2-40&0 

ZAYi 

SEFALI 
Bat 
ve 
Dit 

AinJan 

Çocuk 

Niçin ubrah pldJGWwT 
Batmm alnJ.,. derhal bir Sefalla ...... 

Eczanelerde 1tikve12 Uk 
ımbaJijlan isteyiniz. 

2 w 

Esirgeme Knnım11 
Genel Merk---- .... 

Satılık cins iki boia 
Kurummmuc:a tteplrllMllW ana 1ı:ucqı mtle-ıade 

Kırım ve Semental clml Ud sini bop mUaaicl fl,atla 
Garmelr iltiyenleria m8ea111 midlrlq&ne. ffJat itia 
mek tbere ıenel merke. heaab itleri direlrtlrfllllae mlıl'llll!I! 
dilmelL 1 40U 

Tahmin olunma 
Bedel 
Lln IC. 

llaaldra 
Tembaat 

L ,c. 

Ankara defterdarbpıdan ma
.. almaktayım 188-135 ayılı ma
.. ctlsclammı sayi ettim. yenlal. 
Dl .ı.catımdan eaklainin hllı-

ml ~ 0aman Nuri Jandarma Genel 
------~------------llllWARI 

14080 f1tee1 bir 1itre1as ) 
lOMO • yarım .. ) 
.... .. çeyrek .. ) 

olmak IRn (20,000) 1dlo ) 

1500 tltell 500 pa:nldr ) 
2500 .. 250 • ) 
4800 .. 125 .. ) 

15000 .. 75 • ) 
01-k ilen (23.000) .... ) 

(3000) Adet ı. 

EnaJı: aePetf, clibl n 1ı:enar1an 
Jrontraplak ve be• bph (1000) Adet ) 
Fenude kllıt •;eti No. 1 500 .. ) 

• .. • .. 2 1000 • ) 

• .. • .. 1,4 1000oa.ülsere) 
3500 Adft ) 

ClWı .... llQldık s glsl8 <• Adet 

11• OG ... 
4115 OG 

- 63 

1l50 OG w 7S 

4005 00 •• 
180 • 13 se 

Kiralık Küçük Daire 
Elektrik, haftlUI •e ban10 

llawsbap. TeL 1141 e mlracut. 
2-4073 

' c;lan 
dök •• enler 

KOMOJD KANZUK 

ç E iri 
~ cllktll ............. 

peklı ullne mini olur. Komo
tea ,,.,. .klkllslai 11anetı .. 
4lrlr .. be*r. KomoleD aı;ı. 
na tı' ılıılır. Tabii na1ı:1erbd 
'Mı a Hafif bir rayihau ftrcbr 
ıra-ta buu11 sac eblrt -. 
nada 11ataar. 

yban ı kin -, ... ___ _ 
n adecll ~apıle •'- Mubammen bedeli Dr. Bllbt NBCIB 

-r ı\TAKAll 
Kamı ve Jraytl pıt tıek n cinli lin karat ~ ........ h 

Koan merlrul 4 " 4 4 ve 1 lrlrpr 5M1 21 litlan~:U':.': .,::: 
,. Pelaaescl ' • 7 .. ,, .. .. 8&51 8' ~cacldlli • B. Yuaaf : =~ J : ı~ : : : : 1: :! 8at 101-:::idbar!!o.~ 

,.~ .. ~lhı ~ • ·.. .. ..... ...:...... ~ 41 ........... -#-~t - • S • ..... .,.. •ır- po , .. _ T~on: 1116 
.. 8olmh 10 .. ' .. .. • .. 15300 o.ı 

Bahp Haruniye ıs 4 klrsk 5870 00 
., H......,ll 11 ,, ,. 4917 71 banlrl~naaabia!:aweA;:;" 

•fmbeyll DolD5ejli lO • • 4468 11 9 lZ*•blrrlr MaaYini N• 
• ~ 10 " • 4408 tO 111bl BAYDAR 
" lO • " 11= ~: 0-.. netdyab ldau 
Seyhan ~ 4 baw• .. pbnda yudı yerlerde ketif bedelleri tip ve ciDl1eri ve milD- ;::=. Yua itleri MUdlril 

darlan ,a.terildilf ftSlllle Mil n .ıı ellailw n artınm bmmanun 40 mcı wmddnl 2&t9 numara- taa ıra11s IPBNflL 
lı lrana ft 3711 __..ıı branalme hMlmJerl dahilinde w puarhk Wlllllyle ebiltme,e ~ Ulat lluımnı: ANKARA 
tır. • 

1 - Bu IDfaat ~ UUamu ol• m.teler iıllıla dalnelnce ftrilecelrtlr. Diler blJlml'ull -•
" Jttlllll llltlteüW4• aid olacaktır. Ve 1"a 1Unt1e lnflat anahtar tınliml tu1fylı yapılacaktır. 1 

kara sabnalma yon 
Bir taneeine Jtls oa kurut kqmet bi9Jea wt .S

mamOI (4226) dam fırp11 31.1.137 .... .-...... 
me aaulll ile •tm almacaktlr. Buna .W ....._ ,_ 
yondan almablllr. Ometi de wrdır. 

Ebiltmellae pmek tati,...ım. (348) lira.._.. lamılllllll 
teminat n tartmmede yanlı belplerle ftkdDde 
bit wrmalarL (2'12) 

O rman Ç iftli 
Çiftlik Sütü 

2 - Taliplerin &19terilen ketif bedellerine nuaraa ,.... 7.S aiabetinde aııuftkbt ..._ wn
cekdr. 

S - Ba ite talip•Jacaklann balmduklw ~erin laWD daireleri.- mlracutla veklJettea bu it
a. bakkmda nriJmlt o1ua plla. proje fenni " ı....t .....-ıeri girebilirler. 

BUGON GONDOZ 2 Ft~ BiRDEN 

1-1 A N G H A Y 
4 - htelrlUeria llllr••tlan Mqla bbul eder w mnahk a&'lldtill ta1allnle puarJıtı ,apılal'alı: 

oblnacatı m. olaaar. (2571) 3 4002 

NİKELAJ 
ft 

BRONZIŞL.BRI 
DOKOllHANllll 

Bi1fbmm alblaj, ~J .. ................... ,,... .. 
brom .... itleri ,.pıhr. 

AtlAIJ mhtDtll Ulaak 
Cld. Ro. 1214 Telf. 1761 

CbarJeı Boyer - Loretta Younc 

2 - KADIN iSTEYİNCE 

Up Daper - Adolf Vohlbrick 

O B C E 
&ADIN ISTBYINCE 

HALK •AT~ 11.1$ 08 
ATLANTIK 

fBHIR BAHÇa IND& 
BU G&CK SA~T 21.30 OA 

V OLG A A TEŞLER iÇiNDE 


