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Japonlar taarruza geçti 

Hankeuyu bombardıman 
ettiler, şehir yanıyor 

• 
Japonlar ta
rafından her 
türlü tehli· 
ke ihtimali· 
ne kar f ı 
tahliye edi
len Hankov· 
den b i r 

görünü§ 

Çok acı bir kayıp 

Kıymetli mütefekkir, 
gazeteci Übeydullah 

dün vefat etti 
Şimdi de N ankine doğru 

ileri harekete hazırlanıyorlar 

Şenghag limanına 20 tane iapon 
harb gemisi geldi mühimmat çıkardı 

Londra, 11 (Hususi) - Tokyodan ve Şanghaydan ve Nankinden 
gelen haberlere göre her iki taraf da büyük harb hazırlrkları görmek· 
tedir. 

Japonya, Çin eğer hareket batt~nı değiştirmezse, müzakere teşe~ 
hüsünde bulunmıyacağı hakkrndakı kararını muhafaza etmektedır. 
Çin de sulh müzakereleri için evelce ileri sürdüğü şartları değiştirme· 
miş ve harb hazırlıklarını kuvvetlendirmiştir. 

Eski ve kıymetli muharrirler den ve mü tef ekkirlerimizden Bayazıd 
mebusu Übeydullah Hatiboğlunun kısa bir hastalıktan sonra dün ls
tanbulda Beşiktaşta Yen ima hallede Feraseti Şerife vekili Esat Efen
din in konağında vefat ettiğini büvük bir acı ile haber aldık. 

Übeydullah Hatiboğlu "Übey
dullah Efendi,, ismi altrnda türk 
okurlarının çok yakından tanıdı
ğı, sevdiği ve hürmet ettiği kıy
metli bir şahsiyettir. 1857 de iz. 
mirde doğmuş, ve daha pek küçük 
iken okuma ve yazmaya heves et· 
mişti. 

Bir taraftan mektebe giderken ayrı· 
rıca güzel eserler de yazardı. Sonraları 
medresede okumuş ve üç sene de tıbbi~ 
yeye devam etmiştir. Übeydullah Ha
tiboğlu, muhtelif dillere merak salmış 
ve boş zamanlarında farsça, aralıca, in-

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

SULARIMIZiN ISLAHI 
Royhr ajansının Na~inden ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bildirdiğine göre, Çin mahfilleri. Spor 
japon büyük elçisi Kavagoe'nin 
Japonyanın ne istediğini açıkça 
bildirmedikçe Çin için büyük bir 
harba karşı hazırlıklarım tamam
lamaktan başka yapılacak bir şey 
olmadığını bildirmektedirler. 

Bütün Çin liderlerinin, Çan • Kay -
Şek'in şartları ü;ıerinde mutabık ol
dukları bildiriliyor. Japonlar bu şart. 
!arı kabul ettikleri takdirde sulh ola. 
caktır. Yoksa, askeri şefler, Japonya 
müzakereden kaçındığı takdirde mille· 
tın ne suretle müdafaaya hazırlanaca
ğını tesbit ede~eklerdir. Çin hüküme~ 
tinin harb tertibatının bittiği haber ve
rilmektedir. 

Çın hükümeti, Japonyanın daha u
zun müddet Tiyençin • Pekin bölgesi
ni ve Şahar, Sueiyuan ve Şansi'yi işgal 
etmelerine müsamaha edilemiyeceği 

kanaatinrledir. 

Çin makamatı ahaliye harbın uzun 
süreceğini ve başlangıçta bazı mağlO.. 

biyetlere maruz kalınacağı ve fakat 
milletin hükümete tamamen müzaharet 
ettiği takdirde Çinin muharebeden mu
zaffer çıkacağını anlatmaktadırlar. 

Gene Royter ajansı muhabirinin ha.. 
ber verdiğine göre Japonlar Pekinde. 
ki politikalarını değiştirmemi'jlerdir. 
Dün birçok kıtalar, Pekin - Suiyan 
hattını işgal etmek üzere hareket et
mişler ve sonra şehirde müdafaa ter· 
tibatı alınmıştır. Zannedildiğine göre 
Nankine karşı büyük mikyasta hare· 
kat yaprlacaktrr. 

Bir şehir bombardıman edildi 
Tokyodan gelen bir telgraf, japon 

kıtalarının Hakeoyu bombardıman 
ettiklerini bildirmektedir. Şehir alerJ· 
ler içindedir. 

Bombardımana raimen Çin kıta
ları mukavemet göstermekte ve mu· 

kabil hücumlarda bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, 700 japondan mürek
keb bir kıta, topçu ateşi himayesinde 
bu sabah Tiliusen cirJarında impara
tor kar.alını geçmif rJe cenuba doğra 
YÜrümcğe başlamıftır. Çin ileri hare
keti durmuştur . 

Nankin hükümeti Hankeu'ya 
nakledilecek 

Tokyodan ·1 . • • ven en dıger hır haberde 
bu havadisi t . d 
Netek· N e~ı eder mahiyettedir. 

ım ankındek' . 
den sıza 1 Japon rnenabiin-

• n 1:'3berlere göre Çin hükümeti 
Nankındekı hük" . 
nakledilmesi ı'ht'ımuml~t~n Hankeu'ya 

a ını d" ·· .. 
bunun için 10 e . uşunmuş ve 
k .. g mı hazırlamıştır. Han-

eu uzun surecek bir harb . . . 
den daha · . b. .. ıçın Nankın.. 

ıyı ır mudafaa tne k 'd· 
Harb, içtinah edilmez . r ezı ır. 
takdirde M 1 bır hal aldığı 

• areşa Çang Ka Ş ,. 
ilk yapacağı iş hlikümet -merkye •. ~k ınk 
1 t 

1. 
1 

zını na • 
e mt-.,; o ;ırııktu. 

' Sonu S. inci sayfada) 

işlerimiz 

B. Ş. Kaya 
spor işlerini 
tetkik etti 

I 

iç işler Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya 

lç İşler Bakanı ve Parti Gene] Sek· 
reteri B. Şükrü Kaya iki gündür Parti 
merkezinde spor kurumu başkanı ile 
çalışarak bölge başkanlıklan, bölgelerin 
ve kulüblerin besab ve büdce işlerinin 
tetkik ve teftişi ve muhtelif vil~yetlerde 
yapılacak sahalar için Spor Kurumu 
büdcesinde mevzu tahsisatın tevzii hu
suslannda görüşmüştür. 

Alınan kararların tatbikma ge!j;ile • 
cektir. 

Tayyare 
Piyangosu 

Tayyare Pıyangosu dün lstanbul
da çekilmiştir. 50.000 liralık büyük ik· 
ramiye 33494 numaraya çıkmıştır. Bu 
biletin bir hissesi Ankarada Aktepe 
bağlarrnda 34 numarada Brıyao Saba

hat ve kardeşi Kamilde, bir hissesı 
Polatlıda pasta ustası Ahmedde. iki 
hissesı de lstanbuldadır. 

15.000 liralrk ikramiye 6750 numa· 
raya çıkmıştır. Bu biletin bir hissesi 
Ankarada Binbaşı Remzi kızı Aytende 
bir hissesi Tarlabaşında Bayan Elem
de, bir hissesi de lstanbulda Marpu~

çularda B. Nassisdedir. 
10.000 liralık ikramiye 38522 numara· 

lı bilete çıkmıştır. Bu biletin bir his
sesi Yavuz Zırhlısında Yarbay B. Ab· 
di'de, bir hıssesı de Kumkapıda Pat· 
rikhane sokağında Bayan Agavnidedir. 
Kazanan diğer numaralar S. inci say
fomı,,dadır. 

Siirt'te Pa~ur köprüsü ve bir nizam altına alınacak olan su 

Yurdun türlü yerlerinde 
büyük işler başarıldı' 

Sularımızın ısla~ üzerindeki çalışmalar yeni bir ıafhaya girmiı 
bulumnaktadıl': Bır tarafdan eldeki büyük itlerin bitirilmesine çalı
tılırken diğer la".'afdan da yeni itlerin etüdleri yapılmaktadrr. 

Küçük Mendereste, baı yatak hafriyatı bitmek üzeredir. Buradaki 
üç batakbk kurutlmuıtur. ı 

Bursa ~ı~ın~aki Ni1üfer taıma ı---------------
yatağının ıkı kılo~etre uzunlu· A •t b • J ·ı · 
ğundaki yatak hafrıyatı bitirilmit· Sl er ır n gı lZ 
tir. D t . 

Uzun yaylada yapılnıakta olan e S 70 ge T zne 
suıaına kanaııan kısmen bitmiştir. Bomba attılar 
Geri kalan kısım sulama ka·nall~ 
rmın projeleri hazırlanmıştır. Tas· 
dik edilmiı olan bu Projelerin tat· 
biki münakasya konulacaktır. Van 
ovasında açılm~a olan Şamram 
kanalının 1_5. kı.lometresi yapıl
makta olup ıkıncı ~ısnıını teşkil e· 
den diğer on beş kılometre ihale e· 
dilmiştir. Burada da inşaat devam 
etmektedir. Geri kalan son kısım· 
larm smai inşaatı yapılmaktadır. 
Malatya mıntakasında Sürgü su· 
yuna aid intaat bitmiştir. 

Poıtaların etüd vaziyetleri: 
3132 numaralı kanuna dayanılarak 12 

etüd şubesi akurlmu11tur. Bugün 20 is
tikşaf poıtası faliyete geçmiş bulun . 
maktadır. İki aylık bir çalışma netice
sinde birinci şube olan Su sığırlık hav· 
zasında 8 kilometre uzunluğunda tes· 
viye ve 4300 hektar genişliğinde bir era• 
zi sahasının bartaları alınmıştır. İkinci 
şube olan Bakırçayı bölgesnide çayın 
24 kilometre genişliğinde tulani mak· 

taı almmıştır. Gediz mıntakasında Mar· 

mara kanalı ile diğer su mevzuları üze· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Sen ]an de Luz, 11 (A.A.) - Roy
ter muhabiri bildiriyorı Bu sabah is· 
panyol kıyıları açıklarında ingiliz Fox· 
hound torpido muhribinin yakınlarına 
bir ispanyol asi tayyaresi iki bomba at· 
mıştır. Teslih edilmiş 3 gemiden at!lan 
obüsler de İngiliz torpido muhrıbinin 
yakınlarına dil;;müştür. 

Makinede: 

Usküdar 
Adliyesi yandı 

İstanbul, 11 (Sabaha karşı saat dört
te telefonla) - Bu gece saat iki bu -
çukta Üsküdar adliye binasında bir 
yangın çıkmış ve binanın mühim bir 
kısmr yanmıştır. Yangının çıktığı ha· 
ber alnınca bütün Kadıköy ve Üsküdar 
itfaiyesi yangın yerine gitmiş ve bil· 
tün gayretini sarfetmiştir. Yangının 

neden olduğu malQm değildir. Tahki
kat yapılmaktadır. Bina dahilinde bu
lunan evraktan bir kısmının da yandı
ğı ve kurtarılamadığı anlaşılmaktadır. 

Kıymetli Mütefekkir ve Gazeteci 
Merhum Übeydullah Hatiboğlu 

Gene .... 

Ubeydullah 
AkaGONDOZ 

ArJrupa'nın, Alrika'nın, Asya'nuı 

ve bilhassa Amerika'nın tanıdığı ak
saçlı ak sakallı Ege s:ocuğu Obe7· 
dullah da öldü. 

Röyle bir ölüme hırs duyduğwntl 
ve gıbta ettiğimi saklıyamam. Hatt• 
bu hırs ve gıbtayı bütün bu toprağm 
çocuklarına tavsiye derim. Bay Ezra· 
il, eminim ki bu büyük iunirlinin ca· 
nını emanet alırken, fapkasım çılıır
mıı rJe saygı ile yerlere kadar eiiJ· 
miftİr. 

Übeydullah Elendi türk doğdu, 

türlı yafada, türk öldü rJe yukarda 
saydığım dünya bölgelerinde bu ,,ü
nef sılatiyle tanındı. 

Übeydullah Elendi bir ihtilGlci 
ve inkilôbçı idi. 

Namık Kemalle yafit olan Obe7· 
dullah Elendi Abdülhak Hamid ko
dar genç rJe Dumlupınar Melamedi 
kadar dinçti. 

Sokak zındanında. Bekirağa Rn· 

danında v• Malta zındanında çoi 
yakından tanıdığım Übeydullah Elen 
diyi lzmir 9 eylulünde hepsinden 
kuvvetli görmüştüm. 

Hürriyet mücadelesinde fikir ar· 
hadaşı rJe mazlumluk arhadafı Na
mık Kemali bile tenkid eden; duy· 
gu arkadaşı rJe heyecan yoldaşı Al.. 
dülhak Hamidi bile inciten bu •e•
sen bilmem kaçlık genç delikanlı 

yalnız. iki şeye inanır ve tapardı: 

Tanrıya ile Atatiirk'e. 
Tanrıya tapardı: Dünyada ilk yi· 

ğit ve büyük insan olarak türkü )'a
rattığı için. 

Atatürk'e tapardı: Türkü ka~· 
dau beladan kurtarıp yükselttiği 

için. 
Kendi kendisine tapardı: T anrıyo 

ile Atatürk'tl! taptığı İçin. 

Kalası eski ilimlerin IJe modem 
bilgilerin ta11hın bir kaynağı idı. 

Gönlü, yalnız. kendi milletinin 
ıereli ve hayatı için yanardı. 

Bu kadar Feragatli adamı ne me· 
taliz.ikte, ne masalda, ne baıka bir 
toprakta bulabiliriz.. 

Balkan Harbi henüz bitmişti. 12 
metre murabbalık bir hapishane o
dasında baf başa oturuyorduk. Bir 
gün dwardakr küçük pencere açıldı 
rJe idama mahkum olduğumuzu, 

(Sonu 5. inci sayfada) 



---2 
1 POUTIKA BAHiSLERi 1 
Arab meselesi 
ve Kemalizm 
Toplu olarak denilebilir ki, Arab - İslam 

milletlerinin 

«Arab - İslam» 

ta 1 i i, hiç bir zaman 

mefhumunım dar ve tek 

cepheli çerçevesi içinde inkişaf ederniyecektir. 
--~~~~~~~~~~---~~~~~-~----

Yazan: Burhan BELGE 1 
1 

Ba yaa Almanycunn en ciJJi mecınaalanndan Eropeyte Re11ii Jer
sisinJe ~lffll'· Arltadapnus Burltan Belaenin aon seyahati dolayı· 
siyle nMCtiaaG tarllhnJan lıentlisinflen rica edilen bu enterıean ycw
nın bir terc:iinleRni liifanlanmu:a alı~: 

lü türlü ''izm" terle biten sayısız fikir-

A rab - iılim alemi. ıon yıllar için. 
de. ıerek Avrupa matbuatmı ve 

gerek Avrupa tefekkiir &lemini ~gal 
etmefe bafl&JDJftn'• Avrupayı tanıyan
lar pek a1l bilirler ki. iater pzetecilik 
ıabunıda olaun, later ilim alwamda, 
bu neTi cereyanlar, daiJna politik ..: e
konomik menfaatlerin öncüleridir. Fa
kat aellba, arap - lalim lleminin btiyle 
birden bire ön safa ceçmif olmaı, yu
karıki aebebler bakımmdan maktı ve 
tabii bir hidiae midir l 

Mmırdan baflıyarak Filiatin'e Lüb
nan ve Suriyeye yaptığım bir seyahat· 
ten döneli pek u oluyor. Yani, bu a
rap • islim lleminin bir kıamnu bizzat 
yakından tetkik etmek fınatmı elde et· 
mit bulunuyorum. Seyahatim. adı ge
çen memleketler hakkında evelce edin. 
diğim kanaati aadece takviye etti: A
rab • iallm alemi. kımıldamakta. hare· 
kete gelmektedir. 

Şimdi bu alemi bir müddet için ter
k~derek, harb sonrası dünyaıuıu kısaca 
gözden geçirelim: Eğer 1929 senesine 
döner ve o zamanki büyük ekonomik 
buhranı anlamağa çalıfınak, fU netice
ye varırız: 

19. uncu aıırda bütün dünyanın Av
rupa ekonomisi (kapitalimı), Avrupa 
nüfusu (emperyalimı) Ye Avrupa kül
türü (Avrupa avrupalılık. avrupalılq. 
mak vs .... ) namına fethedilmesi ameli
yesi, artık t.anMmlınmıttır. Bu suret• 
le en küçük kıtanm ıarb parçaaı. zen
ıinlepıif. aüaleomİft güzellepni' Ye 
fatUU öte yandaki muuzam ıcfalet n 
gerilik diinyuuu büyüleyen bir nevi 
Garden • City halini almlfbr. 

Fakat Mı, Anupanın en aoa zaferi 
ve küçük kontinanın tayanı hayret YC 

dinamik inkipfmı tetviç • fakat ayni 
zamanda nihayete erdiden muauam bir 
finaldi. 

Zira Avrupanın bu ikbal devresi. 
hatlrıkatte insanlıtın ve bütün dünya 
kültürünün son merhalesini tqldl edi· 
yordu. "Avrupa", "AYrupah" " ••Av
rupahlapıa" kelimeleri, birer mefhum. 
dan ibaretti. Avrupanın bu yübeJifi
nin, kendinden evelki medeniyetlerin 
dogrudan doğruya bir devamı olduğu 
inkar edilebilir mi? Meseli bizzat da
ha önceki kültürlerin birer temadisın
dcn ibaret olan Yunan, Roma ve Hıris
tiyan kültürünün bir varisi olduğunda 
filphe var mıdır? Yahud bugünlrU Av· 
rupanın, bütün diğer milletlerin çahf
ma mahsulü olduğu gizlenebilir mi? Mı
sırdaki "felJah", Uzak ,arktak:i ••xu. 
li", Yakm Şarktaki ''Hamal,. ve Yeni 
Diınya tabir olunan memleketlerdeki 
çekı hayvanı vazifesini gören insanlar, 
hakikatte tıpkı "Gigolo", "Dandy,, ve 
''Snob,, gibi ayni Avrupa killtürünün 
eserleri değil midir? 

1929 senesi, bütün düşünen kafaları 
ciddi bir hakikat karşısına koyan bir 
dönemeç noktası oldu: Btı buhran, ar
tık "cyclique" ve "periodique,, bir buh
ran değildi. Bu buhran dünya ölçüsün
de bir bünye deği,ikliğini icab ettiri
yordu. Artık dünya, ekonomik kanun
larını yelmesaklaştrrdığı nisbette, siya
sal • sosyal münasebet kanunlarnıda da 
milletten millete bir nhdetin tahakku· 
kuna çalı,maktadır. Hiç fÜphesiz, Av
rupa ve Garb güzeldir, cazibtir: fakat 
bu Garden • City'nin öte yanmda yok. 
ıulluk ve kültürsüzlük hüküm sürmek
te, yüzlerce milyon insan, sefalet ve 
gerilik içinde yapmaktadır. Demek ki, 
1929 yılının arzettiği manzara, hiç de 
güzel değildir. Bütün dünya Ye bilhaı
aa Avrupa yavat yavaş avılmakta. ti.ir. 

ler ve programlar ortaya atılmaktadır. 
lktiıadt buhranı, kültürel, ideolojik ve 
inaanf buhnm takib etmektedir. 

$ imdi, bir u eve) terkettiğimia a
rab • islim llemine dönecek o

tursak, burada Avrupadaki hastalıkla
rın aksillamellerini görebiliriz. Garb 
Avrupası hegemonyasının her bakım
dan gevşemesi, bu memleketlere ve bu 
milletlere, timdilik mahdud olan bir 
hareket hürriyeti vermiştir. Ancak bu 
hürriyet, biltün darlığına rağmen, arab 
ve islim memleketlerinin hemen kal. 
kınmalarına ve uzun zamandanberi has· 
retini çektikleri iıtikW bayrağını kav
rıyarak dik:nek istemelerine kafi g"el· 

miştir. 
Unutulmarnahdrr iri, bu arab - is

lim dünyası, hatta ikbal devrinde bile 
arabtan aiyade müalümandı. Nasıl Bi
aana'da "Junanb" kelimeai menedilip 
"W--.. tabiri icbar edildiae, nasıl ea. 
ki Osmanlı imparatorluğunda .. tilrk'• 
llnYUU kaldırılıp yerine "ounanlı,. adı 
ıetirlidiae, burada da ialimiyetin ilni· 
verael akidesi &ı aafta duruyor ve a
raplık, ancak tali bir mana taııyordu. 
Daha aonraki devirlerde de ia1'mlık1 a
raplıktan daha ehemiyetli tellkki olun
dulu için. aabiam. yahud panarabiam 
fikirleri; tahakkuk ettiril mit dilfünce 
Ye bnutlerden ziyade, müphem bir he
•eaklrlıktan ibaret kabmftır. Ayni te· 
kilde unatulmamahdır ld, arabça konu· 
pn memleketler anamdaki bududlar, 
19. uncu " 20. inci asırlarda Avrupa 
diplomaıiıi tarafından keyfi olarak çe· 
kilmittir. Bu hududlar, hakiki menfa. 
latleri, battl belediye sınırları dahilin
de bile btildütüne n parçaladığına ıö
re, milJt bir ölçüden bahsetmele imkln 
var mıdır? 

Arap • lalim lleminin bugünkü da
ğınıklılı ve braraulığmı aatht olarak 
tetkik edersek, belki Napoleon'dan ön
ceki Alman devletleriyle bir mukayese 

(Soau 4. anca sayfada) 

Tatil aonu öğüdleri 

Sonbahar yaldaıır ve tatil ıünleri bir 
az daha kısalırken fU öğüdleri okuya • 
nuıı; faydaunı llÖriİnÜniiz. 

Tatil demek dinlenmek demektir. Er. 
kenden kalkma; kırlarda .. sabah serinli
iini tabnak li.znndır" nekaratiyle seni 
de peşleri sıra sürüklemek iıteyen dost· 
lara kanma. Bütün yLI işine gitmek üze· 

re erken kalkmıyor muıun? Bari tatil • 
lercle doya doya uyu: bol bir uykudan 
sonra, gözlerin açık, hulyalara dalmak 
ne büyük zevktir: kendini zengin, ka -
yıdsız, zamanına aahib bir insan farze. 
diyor; zarar yok, birkaç saat, birkaç sün 
için de olsa ••• 

Tatil ıünleri için program tanzimi. 
ne kalkıf&Jllardan vebadan kaçarcasına 
kaç. Serbest ol, randevu kabul etme, 
başkalannı arzulanna rametmek yolunu 
bul: rahat edersin. 

Canmın İltediji kadar yiyip iç: sa • 
~ kıt iıiclir. 

Rüzgirrn ve güneıin llhat Yerdiiine 

pek İnanma; taYed böyle olsaydı. Rüz -

iV ve ıünet albnda rqayan köylüler 

aenç Jatlarmda ilatirarlara dömnal•di. 
Arzu •ttiiin ........ 1l)'1L Müzikli .. 
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lstanbul'da bir facia 

Bir benzin 
Motorunda 
Patlama 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Bugiln 
saat 12 raddelerinde Sirkeci rıhtımını 
ve civarını dehfet içinde bırakan bir 
patlama faciası oldu. Amerikan Sokoni 
- Vakum petrol şirketine aid Gayret is
mindeki motor 110 varil benzin yükü 
ile Sirkeci rıhtımına yanaftllıftı. Ben
zin varillerini motordan vagonlara ta
şımağı üzerine alan Antalya nakliyat 
şirketi katiplerinden Niyazinin neza· 
reti latında variller taşınmağa batlan
mıftır. Bu sırada yemek paydosu ya
pılmıt. biraz sonra motorda korkunç bir 
infill1ı: olmuftur. Alevler motorun etra
fını aamuı ve hidiııe itfaiyeye haber 
verilmittir. 

Derhal yetiten itfaiye eauen rıhtı
ma bağlı bulunan motora su sıkarak a
leYleri aöndürmeğe bql&mıftır. İtfaiye 
çok iyi çabpnnı sayesinde diler Ya· 
rillerin patlam-mm önllne ıeçmif ve 
motoru baurmak suretiyle büyük bir 
tehlikenin önünü almıttır. 

İtfaiyenin, motoru bıltırmumdan 

anora. infillk etmiyen variller suyun 
Ustüne dökUlmU• böylelikle hem bUyük 
bir tehlike önlenmit. hem de alevler a
rasında birçok benain Yarilinin zarara 
uğraması bertaraf cdilmittir. 

Fakat bu ırrada nhtımda istirahat 
etmekte oıan beş hamal yaralanmış, mo
torun kaptanı lzaet de yüzünden ve ba
tından atrr yaralar almıştır. Ölen yok
tur. 

Yerli mallar sergisi 
bugün kapanıyor 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Yerli 
mallar sergisi yarın kapanacaktır. Vit
rin müsabakalarının neticeleri fUdur: 
Dekoruyonda: t, bankası birinci, eks
poziıyonda: Sümer bank birinci, her 
ikiıinde: Eti bank birinci gelmi,lerdir. 
Serginin bugiin uaun bir filmi alınmıf· 
tır. 

1stanbuldaki milli emlak 
latanbul, 11 l(Telefonla) - Milli 

müdürlüğü lıtanbulda dnlete aid olan 
binalann kıymetlerini teabit ettirmit 
80 milyon lira kıymetinde em1lk bu
lunduğu neticesine vamııttır. Fakat 
bunlar milli binaların hepsi değildir ve 
teıbit edilmiyen bazı binalar da Ylrcbr. 

İstanbulda tifo vakalan 
1ıtanbul, 11 (Telefonla) - Şehri

mizde tifo iyiden iyiye ualmqtır. Son 
yirmi dört saat zarfında ancak be• va
ka kaydedildi. Bundan batka bir de 
tarbon vakası görilldü. 

danalı bahçelerde gece yanlarma lcaclar 
tepin: uyku ilicı almaya lüzum ırönne. 
den, tatlı rüyalar görerek, uyursun. 

Madam Ruzvelt raJyoJa 

San Franıisco Cbroaide gazetesi Ja· 
zıyor: "Madam Runeit, her ~ 
sünii, raclyoda, amerikalılarla lconUfQI'. 
Bu konupna)ar birer nutuk delil, siirı.. 
lük meseleler hakkında. kadın erkek bü
tün Mnerikalılarla birer basbdıalclir. 

Madam Ruznlt iyi bir radyo "lro
nuıucuıu># dur. Tamtraldı kelimelerle 
değil, dinlenme.ine doyulmaz bir tatlı. 
bkla konuıur. Her radyo muıahabeıi 
için 4000 dolar alan Madam Ruzvelt bu 
parayı ,.Amerika dostları komitesi" ne 
vakfetmiıtir. Komite fakir amerikahlara 
yardım eden bir teşekküldür. 

Kuyruklu yaldız 

Her kuyruklu olandan korkulur, çe

kinilir. Meseli at, mesela merkeb! çün· 
kü teperler mübarekler. Yalanın kuy • 

rukluıu da aynı kategoriye dahildir. 
Çünkü kuyruklu yalan inananda bazan 
bir at tekmesinclen daha acr tesir yapar. 

Bia ,..Jclalan ....nz. Kehkefanh li
civertl - aeeeaia ifiacle parlayan, pll'o 
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Dış ticaretimizde gelişme 
-
Başlıca ihrac ettiğimiz 

maddelerin satışı artıyor 
Dıı ticaretimizin 1937 senesinin ilk bet ay göstermit olduğu inki

taf 1936 eeneainin aJDI müddetine tekabül eden dq ticaret hitan ile 
mukayese edilince kaydedilen inkitaf ve artıtm daha fÜmullü olduğu 
görülür. 1936 senesi ilk bet ayı ithalat ve ihracat tutarı (71.739.000) 
lira olmasına mukabil 1937 aenesi aynı müddet zarfrnda bu 1ektn 
(88.165.000) liraya yübelmiftir. Lehimize olarak 16.426.000 liralık 
bir fark haul olmuftur. 

T icarel muvazeneai 
1937 aeneai ilk bet aylık tica

ret munzenesi 12.125.000 lira o
larak ve lehimize kapanmıfbr. 

1937 senesinin ilk bet ayı, ti
caret muvazenesi bakımından di
ğer senelerle mukay..e edilecek 
oluna aon bet ıene ıırarfmda en 
iyi bir durum arzetmekte olduğu 
görülür. 

1937 
1936 
1935 

/Ilı beı QJllılr Jlf ticareı 
muva.zenemİ.z 

İhracat İthalat 
50145 38020 
36015 
29276 

35724 
36533 

+ 
+ 

Park 
121J5 

291 
7257 

1934 24558 37134 12573 
1933 31249 29908 + 1341 
1932 39440 33879 + 5561 

ithalat ve ihracat •eyri 
1937 ıene&inin aon bet aylık dı9 ti· 

caret rakamları aon bet senenin aynı 

devreleriyle mukayese edilince bilhu
sa ihracatımızın diğer seneler ihraca• 
tını mühim bir farkla tccavüa etmif 
olduğu görülür. İhracatımızda müf&he
de edilen tereffU o kadar barizdir ki 
1934 senesi ile mukayese edilince bu 
artışın %100 nisbetinde olduğu görül· 
mektedir. 

İhracatta görülen bu tereffUe rağ· 
men ithalitıam eski acyrini takib et
miı ve ihracata nazaran bariz bir teref
fü auetmemiştir. 

Olkeler itibariyle tllf ticaret 
Muhtelif memleketlerle olan ticare· 

timiz gözden ~irilince 1937 aenesi
nin ilk bet ayındaki ihracatımızın di
ğer senelere nuaran muntazam tekil
de artıqıf oldup görülür. 

Bu arada bilhMla Almanya, Avus
turya, Belçika, Çekoalonkya. Fransa, 
lnıiltere, laviçre, İtalya, Ruaya. Yu
naniıtan, Hollanda " Suriyeye yaptı· 
tunu itıracatm yekilnu ebemiyetli ni .. 
bette qtlnlftlr. Geçen 1eDeye nuaran 
bet aylık itballtımuda 2.296.000 lira
lık bir teaayilde mukabil Uıracatmıız 

14.130.000 liralık blr tereffil arzet· 
mektedir. 1936 11lmm ilk bq ayına 
nazaran ltbalitmusda tezayüd görillen 
memleketler: Almanya · Belçika, ttal· 
ya, Amerika B. D., Hollanda. laveç, 
Norveç, Romanya, Japonya ve Mııır

dır. 

Almanya 1936 senesinde olduğu ii• 
bi gene dı' ticaretimizdeki mühim 

lantalann seyrine dorum olur mu? Fa
kat "kuyruktu yıldız" dendi mi aklımı
za derhal ''çarpmak,, gelir .• Çünkü kuy. 
ruklu yıldızın daima çarpacağına dair 
eıki bir söz vardır. Haley kuynılduıu 
dünyamn etrafmclan seçeceği lll'llcla az 

mı dedikodu olmuştu? Fakat buna rağ
men müstesna talilere de .. kuyruklu :rıl· 

chz'' deriz. Belki bu ela çarpmak ve 'YUJ'· 

maktan kinayedir. Piyango ela vurmaz 

mı? Ama yıldınm vunnasiyle bunun a· 
raımda deha ile cinnet kadar fark var-

dır. Biri bir dağın güneıli tarafı, cliieri 
ıölgeli tarafıdır. 

Her ıeye rağmen kuyruldunun ba
Jatla alikaımı ıörenler varcbr. Geçen 

ıün henüz acb bile bilinmeyen bir kuy· 
ruldunun arza 80 milyon kilometre yak
lqbğıru haber alanlardan bir çoğu ıa· 
zetemize telefon ettiler ve sordular: 

- Aman anımıza bir ıey olmasın? 
Biıı de aym auali • elçiye ııenl yok

tur diye • telefonla Kandilli raaadhane
sinin kıymetli direktörü Profesör Fatine 
tekrar ettik. Alcbğnnız cevab ıu oldu: 

- Arzda bu kadar büyük barblar 

karıqaiıklar oluyor bu kafi deiil mi? 
Felaket için ...- bir kQl'Uklu Jllm 
aranıyor? 

mcvkiini muhafaza etmekle beraber 
diğer memleketlerle olan ticaretimiz· 
de baaı mühim tereffüler gtiriilmekte
dir. İlk beJ ay zarfında mDşahede edi
len inkiıaf muhtelif memleketler ara
sında fU suretle inkisam etmektedir. 

Memleketler 
Çekoslovakya 
Belçika 
İngiltere 
Avusturya 
laviçre 
Hollanda 
ltalya 

Geçen seneye göre 
ihracatımızda 

artlf (1000 T. L.) 
527 
497 
408 
233 
193 
109 
ıocs 

Suriye S8 

Umumi olarak ihracatnnum mü
him bir inkişıafa mazhar olınuma rağ
men bazı memleketlerden yapblnnız 

ithaUtın miktarı da tezayild ar.etmekte
dir. Bunların bqında Aınerin birle
fik devletleri gehnektedlr. Bununla 
beraber bu memleketle olan tfcareıti· 

mbde lehimize olarak ebemmiyetai.a 
de olsa bir ürk mcvcuddur. 

İlk bet aylık müddet aarf ma ak
tif olduğumu memleketlerin en e
bemiyetlileri 1unlardır: Almanya. Çe• 
koalovakya, Belçika. Fran-. 

Puif bulunduklanmısın en rnBhitft. 
teri: Mnır, ltal19, Hollanda .e Ro
manyadır. 

Maıldeler itibariyle Jq tiarrel 
Mayıs 80nunda ba,hca maddeleri

mizin ihracat durumu apğıdalri tablo
da gösterilmektedir • 

TOTON: 1937 senesinin illr dlrt 
aylık ihracattaki kıymet futasını mu
hafaza ettiğinden bef;nci aym 90nun
da 1936 senesine nazaran gene 3.133.000 
lira bdar bir kıymet fulau anetmek· 
tedlr. 

BUÖDAY: Umumi ihramt blıkı· 
mmdan haiz o1dutu ebemiyet nokta
sından ikinci olarak gelen bufday ih
racatı geçen Mneye naaaran S.1&6.000 
lira kıymetinde bir fazlalık ıaatennit
tir. 

ÇAVDAR, DARI, KUŞYEMi: U
çtlncit garUnen çavdar, dan" kut ye· 
mi ihracatı evvelki senelere niabetcn 
tahmin fevkinde bir nisbette artmııtır. 
Bilhassa 1936 senesinin ilk bet aymda 
bu maddenin ihracat tutan (980,000) 
liralık bir yckur.a baliğ ohnu§ken 1937 
aenesinln aynı aylarına tekabül eden 
müddet zarfında bu yekdn 2.530.000 li
rayı bulmuştur. 

ARPA: İhracatımızı geçen acne· 
nin aynı müddeti ile mukayeseye hiç 
bir veçhile lmkin yoktur. Zira 1936 
da 1000 lira kadar tuı,n arpa ihracatr
nm kıymeti 1937 aeneslnin aynı ayları 
urfmda 1.699.000 lira gibi bim bir te
zayüd göstermiştir. 

Ankarada ilk okullar 
20 eylulde açılıyor 

Ankarada ilk okullar eylulün baf
langıcından itibaren talebe kayıd ve ka
butune bqlıyacak. tedriuta 20 eyUUde 
başlanacaktır. Bunun için viliyetçe ha
zırlıklar ikmal edilmek üzeredir. Mek· 
teblerin tainiratr yapılmakta, badana ve 
sıva işleri hemen bitmek üzeredir. 

Bu yıl viliyetimia ilk okul öğret
menleri kadrosunun öğretmen okulla
rından yeni çıkacak mezunlarla kuvvet
lendirilmesi mukarrerdir. Bu ıuretle 
1937 • 1938 den yılı daha eaaalı çalıt
ma unsurlarına malik olacaktır. 

Viliyetimizin en verimli işlerinden 
birini de köy eğitmenleri faaliyeti teş
kil etmektedir. Geçen yıl faaliyette bu
lunan 79 eğitmenli köy okuluna bu yıl 
80 köy okulu daha eklenecektir. Bu 80 
köy okulunun eğitmenleri Eskitchir 
Çifteler çiftliğinde açılan kursta ye
tişmektedirler. 
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Çok acı 
bir kayıp 

(Başı ı . inci sayfada) 

gilizce ve fransızcayı çok iyi öğrenınit· 
tir. 

Übeydullah Hatiboğlu, Abdülhamid 
zamanında istibdad idaresi aleyhinde 
çalışmış, genç Türkiyenin ileri hare• 
ketlerine yardım eden kuvvetli neşriyat 
yapmıştır. Übeydullah Hatiboğlu A· 
merikada bulunduğu zamanlarda da 
Türkiyenin istibdad idaresinden kur
tulması için çalışmıştır. 

Uyanık bir mütefekkir 
O yalnız emektar bir memur ve mu

allim değil, aynı zamanda düşünen bi~ 
gazeteci, bilen ve gören bir mütefekkır 
di. Kendisinin intişar etmiş ve etme· 
miş bir çok edebi eserleri vardır 

Mütareke senelerinde ingilizler ta
rafın lan Maltaya sürülen merhum yese 
kapılmamış, vatan sevgisinden aldığı kuv
" etle orada arkadaşlarına en büyük bir 
teselli kaynağı olmuştur. 

Medeni kanunun neşrini takib eden 
senelerde Beyoğlu evlenme memurlu
ğunda bir kaç yıl çalışmış, birinci ve 
dördüncü intihab devrelerinde mebus 

seçi imiştir. 

Merhumu barındıran ocak 
Übeydullah merhum tam 81 yaşında 

hayata gözlerini kapadı. 25 - 30 senede?· 
beri ferasetişerife vekili Esad Efendı 
ve ailesinin oturmakta bulunduğu Be
şiktaşta yeni mahalledeki konakta 
yerleşmiş, bu aile ile çok eski bir hu· 
kuka dayanan yakınlık ve akrabalık 
kurmuştur. 

Gerek Esad Efendi, gerek oğulları 
İbrahim ve Ebülsuud zamanında muh. 
telif vesile ve sebeblerle bu çok sevdi
ği ve bağlandığı ailenin yanından ay• 
rılmamış, s ık sık gelmiş. aylarca kal· 
mış, bilhassa son on sene içinde bu yu· 
vayı kendi evi bilmiştir. 

Merhum bu mUddet zarfında hiç 
bir tarafa çıkmadığı gibi memurluğu 
ve mebusluğu zamanında da burada kal
mış, son nefesini de bu evde vermiştir. 

ihtiyarlığı 
Übeydullah. i.htiyarbk denilen o bü

yük hastalığın ıztırabını beş seneden -
beri çekiyordu. 7 5 yaşına geldiği zaman 
artık yorulan gözleri, bitab dimağı ve 
titreyen elleri, varlığı üzerinde şiddetle 
müessir oldu. Übeydullah her sene biraz 
daha çökUJor, biraz daha süzülüyordu. 

Kamut..ay'daki vazifesine devama da 
bu hali mani oluyordu. Vaktini, oturduğu 
konağın bir odası:ıda istirahat ve müta· 
lea ile geçiriyordu. Ölümden tiksin • 
mekte idi. Ölümle hayata, yaşama ile 
yaşamamaya temas eden bir mübahase 
zeminine girmekten daima ürküyordu. 
Bu korkuyu son dakikasına kadar duy
du. 

Kırk beş senelik dostu Şairi Azam 
Abdülhak Hamid'in ölümü onu büsbü
tün yıkmış, harab etmiş, bitirmişti. 

Übeydullah merhum gazeteye çok 
düşkündü. Onun adeta tiryakisi idi. O. 
kuyamıyacak derecede mecalsiz olduğu 
günlerin sabahlarında bile sabah gaze • 
telerini yatai:ttnın başı ucunda görmek 
ister, onları okuyamazsa bile gözleri on
lara dalarak uyurdu. Esasen o vaktiyle 
iyi bir gazeteci idi. 

Yarım asırlık arkadQ§lık 
Hamid'in öldüğü gecenin sabahı idi. 

Übeydullah gene gazete arıyordu. Evin 
içinde bağırmağa başladı: - Çocuklar 
gazetelerim nerede? 

Ondan H amid'in ölümünü gizlemiş
ler ve gazeteleri getirmek istememişler
di. Übeydullah içindeki acıyı saklamadı, 

gazeteleri ısrarla ist edi. Nihayet güç -
Jükler içinde sabah gazetelerini kendisin
den dört gün sakhyabildiler. Beşinci 
günün sabahı idi. Gazete nasılsa eline 
geçti. Hamidin cenaze merasimini oku· 

yunca sarardı ve eridi. 
Sanki o dakikadan itibaren sönmeğe 

başlamıştı. Çok miiteessir olmuş; yarım 
asırlık bir arkadaşlığın göçüp giden ha· 
tıralarını günlerce dilinden düşürmemiş • 
vakit vakit ağlamıştır. 

"Beni fliimidin yanına gömün" 
Bir gün ev halkı ve Übeydullah hep 

bera ber oturuyorlardı. Söz Hamide in
tikal etti. Zavallı Übeydullah artık çok 
yaşıyamıyacağını anlamış olmalı ki: 
"- Ölürsem beni Hamidin yanıbaşına 
bir yere gömsünler. Herhalde mezarım 
onunkine yakın olmalı .•. dedi. 

Übeydullahın çok inandrğr, bağlan-

DIŞ · HAB:E .. RL ER . 
Pravdanın bir makalesi 
Y akınşarkta faşizm yayımı ve 

Türkiyenin barış politikası 
Moskova, l l (A.A.) - Pravda gazetesi yakın tarkta faşist yayımı 

hakkında neşrettiği bir makalede d iyor ki: 
''Türkiye, Balkanlar ve Akdeniz üzerinden şarka doğru ilerleyen 

alman ve italyan yayrmının yolları üzerinde bulunduğundan dolayı 
Berlin ile Romada deyamlı bir itina ile takib olunmaktadır. 

iSPANYA'DA 
--

Püskürtülen bir 
Asi taarruzu 

Asiler ingiliz protestosuna 
hala cevab vermediler 

Londra, 11 (Hususi) - Hükümetçi 
kaynaklardan bildiriliyor: Merkez 
cephesinde asilerin Estraınadu~ yol~n: 
da Kazablankada yapmak istedıklerı hır 
baskın hareketi akim kalmı,, asiler ölil 
ve yaralr olarak 200 kitiden fazla zayi· 

at vermişlerdir. 
Şark cephesinde hUkfunetçi. kıtal.ar 

bazı asi mevzilerini işgal etınışlerdır. 
Harb bakanlığı, bilerin elinde ?u

lunan bazı yerlerden tUfek sesleri ııL 
tildiğini bildirmektedir. . 

B. Kompanis'in bir suikasd netice
sinde yaralandığı hakkında bir Asi rad
yosunun verdiği h,aber tekzib olunmak
ta ve Barselon şehrinde ıUkftn oldu

ğu bildirilmektedir. 

"Briti§ Korporal'' e yapılan 
tecavüz etralınJa 

İngiliz bandıralı "Britit Korporal" 
vapuruna yapılan tecavüz üzerine İngil
tere hükümeti tarafından gönderilen 
protesto notasına asi makamlar elan ce. 
vab vermemişlerdir. İngiliz amiralı 
Vels'in yaptığı protestoya Palma dö 
Majorka deniz makamları <tarafından 
cevab verilmit ise de ingiliz: hüküme. 
ti bunu bir vesika mahiyetinde gör
mekte ve kati bir mahiyette saymamak

tadır. 
Diğer taraftan asi makamlar, vapur. 

!ara Almeria'dan kalkan hükümet tay. 
yaresinin tecavüz ettiğiM. ileri afu'· 
mektedirler. 

dığı Dr. general Tevfik Sağlam'la, Dr. 
Nazım Şakir'di. Nazım Şakiri iki Uç 
günde bir çağrırdı. Eğer hastalığı bir 
parça hafiflemişse otomobille onun mu
ayenehanesine kadar gider, hem hava 
alır, hem biraz otururdu. 

Hıutalığın lxqlangıcı 
Geçen çarşamba günü Übeydullah 

birdenbire yatağa yatacak kadar bir 
halsizlik duydu ve yattı. Perşembe ve 
cuma günleri etrafındakilerle şakalaş. 
tı. Fıkralar anlattx ve hatırlarını sordu. 
Fakat cumartesi günü hafif bir kriz 
atlattı. 

Müteakib günlerde biraz açıldı. Sa
lı sabahı birdenbire üzerine dalgınlık 
ve ağırlık geldi, eski aile dostlariyle 
sönük bir halde vedalaştı. Onlara ay. 
rı ayrı elini öptürdü ve kendilenyle 
helallaştı. Aynı gün akşam general 
Tevfik Sağlam'la doktor Nazım Şakir 
geldiler. Hastanın vücudunda enerji 
kalmamıştı. Fakat kalbi muntazam iş. 
liyordu. 

Ölümü 
Dün sabah fasılalarla gözlerini aça· 

bildi. Fakat konuşamadı. Hafif hafif 
ihtizar başlamıştı. Istırab duymıyordu. 

Ölümünden üç saat önceye kadar kalb 
hastayı yaşatıyordu. 

Dün, saat 15 i geçiyordu. Hastanın 
nabzını yoklayanlar ihtizar halinde ol
duğunu anladılar. Dudakları oynuyor, 
yüzü gittikçe sararıyordu. Nihayet saat 
15.43 de baştanbaşa bir tarih olan Übey
dullah sessizce gözlerini yumdu ve ara· 
mızdan göçüp gitti. 

• • • 
Übeydullah Hatiboğlunun cenazesi 

bugün törenle evinden kaldırılarak Be· 
şiktaşta namazı kılındıktan sonra Me
cidiye köyündeki asri mezarlıkta Hami
nin vanma defn~dilec:ektir. 

lskenderon meselesinden do
ğan fransız - türk ihtilafı hallolun
duktan sonra Türkiye ile fransız 
münasebetleri iyileşti ise de, hu 
hal faşistlerin Türkiyedeki bütün 
entrikalarına tamamen sed çeke
medi. 

Hiç şüphe yok ki Akdeniz paktının 
Türkiye ve Balkan devletlerinin iştiri
kiyle akdi keyfiyeti, Roma hükümeti 
tarafından şarki Akdenizdeki vaziyeti· 
ni sağlamlaştırmak için değil, fakat İ
talyanın cephe arkasını ve İspanyada 
yaptığı müdahalenin inkişafı esnasın

daki serbestisini temin etmek maksa

diyle teklif edilmiştir. 

Pravda gazetesi yazısına Kont Cia
no tarafından gelecek ilkteşrinde An· 
karaya yapılacak olan ziyaret ile İtal
yanın Boğazlar mukavelesine iltihakı 
arasında bir nisbet gördüğüne işaret e
derek şu suretle devam etmektedir: 

"Görünüşe göre faşist diplomasisi, 
Boğazlar mukavelesini tanımak için, 
şimdiden genişliğini tahmin müşkül o
lan bazı tavizler elde etmeğe çalışmak· 
tadır. 

Pravda gazetesi, Türkiye - Alman· 
ya münasebetlerinde birçok gayri mü
aaid işaretlere rağmen eskisi gibi al
ınanlar için mühim inkişaflar görül

mekte bulunduğunu kaydettikten son
ra türk hükümetinin harici politikası i
çin esas olarak barıt için mübadele 
prensibini kabul ettiğini ve barış dava-

11 aleyhindcld maksadlar için Türki
yenin istismar edilmesine müsaade et
miyeceğini birçok defalar beyan ettiği

ni ve türlı:: hlikümetinin müşterek em· 
niyet için olan tecezzi kabul etmez ba
rış prensipinin taraftan bulunduğunu 
ileri sürmektedir. Son zamanlardaki 
birçok hareketler Türkiyenin bu saha
da mühim kazançlar tahakkuk ettirdi

ğini göstermektedir. Türkiye türk top· 
raklarrnın mütecavizin genişleme yolu 
üezrindeki coğrafi vaziyetinin memle· 
ketin emniyeti için munzam bir tehdid 

olduğunu hesaba katarak bilhassa müş· 
terek emniyet teşkilatiyle arnkadar ol
maktadır. Bu siyasi meselede Türkiye, 
kuvvetli ınütekabil menfaat ve iş bir-

liği rabıtalariyle bağlı bulunduğu Sov
yet politikaaı?a ~aklaşmaktadır. Ay· 
nı zamanda hıç şuphe yoktur ki faşist 
memleketler tecavüz politikalarını ta· 

kib ederken Türkiyeden arazi elde et· 
mek yolundaki p1inlarını ekonomik ve 
kültürel iıbirliği gibi muhtelif şekiller 
altında ve her vasıtaya müracaat 
ederek gizlemişlerdir. Tarih göster-
miştir ki Türkiye bir zamanlar 
bu planların farkına varmış ve on
lara karşı enerjik bir tarzda mukavemet 
etmiştir. Hayatt menfaatleri, müteca· 
vizlerin taarruzu karşısında istiklalini 
muhafaza etmek için Türkiyeyi bütün 
kuvvetlerini sağlamlaştırtnağa mecbur 
etmektedir. 

Ekonomi Bakanı 
Muğla'dan aynldı 
Muğla, 11 (A.A.) - Ekonomi Ba

kanı Celal Bayar bu sabah MiHis yolu 

ile hareket etmiş bir çok muğlahlar 

tarafından uğurlanmıştır. İlbayımızda 

Bodruma kadar kendilerine refakat e

decektir. 

Türkiye'de yapılacak 
denizaltı gemisi 

İstanbul, 11 (Telefonla) -Tür
kiyede İnf& edilecek ilk türk de
nizaltı gemisinin omurga vazı tö
reni bu ayın 14 ünde yapılacaktır. 

Guido Şmidin 
bir nutku 

Avusturya Dış B akam B. Guido Şmid 

Avusturya tam 
Manasile bir 
Alman toprağıdır 

Viyana, 11 (A.A.) - Dış bakanı B. 
Guido Şmid, Traunsee şatosunda tatil 
kurslarının açılışı dolayısiyle yaptığı 
beyanatta ezcümle demiştir ki : 

"- Avusturya tam manasiyle al
man toprağıdır. Bugünkü Avusturya
nın alman olan mahiyetinden hiç bir 
kimse şüphe edemez. Bundan çıkan ne
tice şudur ki, Avusturya siyaseti bü
yük alman milletinin menfaatlerinden 
ve saadetlerinden hiç bir zaman ayrı ka
lamaz. Keza Avusturyanın coğrafi va
ziyeti kendisini büyük cenub devletle· 
rine bağlamaktadır. Avusturya cenub 
komşusunun kudretli inkişafından se
vinç duymaktadır. Avusturya italyan 
dostluğu tabii bir şeydir. Avusturya 
büyük milletlerle sıkı ve dostane müna
sehet idamesini an:u 'tmektedir. Ancak 
Avusturyaya sokulmak istiyen yabancı 
nüfusları red eder.,, 

Berlinde yabancı gazeteciler 

Taymis muhabiri 
hakkındaki kararı 

protesto ediyorlar 
Berlin, 11 (A.A.) - 23 memleket 

gazetelerinin muhabirlerinden Berlin 
yabancı basın birliği umumi heyeti müs. 
tacel bir toplantı yaparak, alman hükü
meti tarafından hudud dışına çıkarıl • 
mak istenen Taymis gazetesi Bertin 
baş muhabiri B. Norman Elbert'in va • 
ziyetini gözden geçirmiştir. 

Toplantının sonunda kabul edilen 
karar suretinde her hangi bir hüküme. 
tin yabancı muhabirler hakkında, bun
ların yalnız gazetecilik sahasrndaki fa· 
aliyetleri dolayısiyle memleketten ihraç 
kararı vermesi prensip itibariyle protes· 
to edilmektedir. 

Görüşmeler esnasında heyetin dik • 
katini bilhassa, Berlin gazetelerinin ya
bancı muhabirlere karşı savurmakta ol -
duğu tehdidler de çekmiştir. 

Bazı yabancr gazetelerin Almanyanın 
iç politikasına karışmış oldukları hak • 
kındaki itham reddolunmuştur. 

Bir Fransız gazetesinin fikri 
Paris, 11 (A.A.) - Berlindeki Tay. 

mis muhabiri hadisesinden bahseden 
Epok gazetesi : "Bu hadise, gazetelerin 
rolü hakkında garib bir kanaate sahih 
olan Almanyanın prestijini hiç de artır

mıyacaktır.'' demektedir. 

KUÇUK DIŞ HABERLER 1 
X Londra - Tanınmış otomobil in. 

şaatçısı Lord Nuffield körlere yeniden 
35.000 isterling vermiştir. Mumaileyhin 
şimdiye kadar yaptığı teberrular 8 mil
yon istcrlingi bulmaktadır. 

X Berlin - Alman müzelerinin ısla
hı işi , Kültür Bakanı B. Rust'a veril -
miştir. 

X Londra - İngiliz cenub kutbu se
fer heyeti, Ü~ sene süren bir gaybubet
ten sonra İngiltereye dönmüştür. 

X Viyana - Baron Fon N oyrat 
Berline hareket etmiştir. 

X Brüksel - Eupen'de oturmakta 
olan Şeklis adlı bir alman vaızı, casus
luk suçiyte tevkif olunmuştur. Mumai • 
leyh, mülteci olduğunu söyliyerek iki 
senedenberi Belçikada oturmakta ve sık 
sık alman sınırına gitmekte idi. 

BASIN İCMALi 1 

Çelik Kalb 
CUMHURIYET'te Peyami Safa di. 

yor ki: 
" Tayyareci Lindbergh, meıbur dok

tor Carrel'le beraber, çelikten inaan bi
bi yapmağa çalıııyormuı. Avrupa gua. 

teleri, ciddiyetinden evvelce ıüpbe7e 

düıtüğümüz bu eski haberi tazeliyorl.. 
iki büyük fen adamının gayesi, can ~ 
kiıen bir hastanın, bir ihtiyarın göğsi.. 
nü kısa bir ameliyatla açarak, dunmk 
üzere bulunan kalbini çıkarmak ve yeri
ne bu çelik uzvu takmaktır. Böylece i~ 
larm ömrünü bir kaç m.iıli uzatmak müm
kün olacakmıı: çelik, etten fazla daya • 
nıklı olduğu gibi, yıpransa veya bozUI. 
sa bile yerine hemen yenisini takmak da 
güç olrruyacalanıı. 

Biz bu haberin ciddiyetine değibe 

bile, bu teıebbüsün muvaffakiyetine i. 
nanmak zevkini, makine ile hayat ara
sındaki prensip farkını görmemekte ıa
rar edenlere bırakalım. Göğsünün İçİD· 
de kalb yerine bir konsol saati taııyu 

adamın bir asır değil, bir an yaııyabile. 
ceğine inanmıyoruz; çünkü hayat prolt
lemini makineci Lindbergh'in tam ter. 
sine bir görüı noktasından ortaya ko -
yanlara iltihak ediyoruz: hayatı uzata. 
ıey, vücud makinesinin sağlamlığı ele -
ğildir; bilakis, bu sağlamlığı devam etti
ren ıey hayatın ta kendisidir. Bu cen. 
tükenmedikçe, esasen, vücud her an de. 
ğiıiyor; yıpranan ve sakatlanan parça -
ları kendiliğinden tamir görüyor. la ... 
bedeninin hastalıkta veya ihtiyarlıkta ta. 

mir kabul ebnez bir hale gelmesi, listiji 
patlıyan bisiklet gibi mekanik bir ana
dan değil, hayatiyetinin eksilmesinclea

dir. 
Biyoloji denilen ve A. France'a ıör. 

ancak birkaç bin sene ıonra itimad edi
lebilecek bir ilim haline gelebilecek o
lan mübhem bilgimiz, bayatın ne old..P 
nu henüz izah etmit değildir. Doktcır 
Carrel, meıhur kitabında bu cehaletin -. 
tüne basmayı mevzuunun en esaab ..,. 
tifi yapmıştır. Böyle iken, tayyaresini. 
uılrurunu göğıüne takarak yapnwlr 
hulya11 kuran Lindbergh'in fantezileri -
ne nasıl arkadat oluyor? 

Belki de, çocuğunun matemini bill 
unutrnamıt bir babanın elinden yegiae 
teselli oyuncağını almamak için." 

iLK TEDRiSATTA HEDEF 

CUMHURIYET'te 8. Yunus N..ıi 
ilk mekteblerimizdeki programın ana luıl
bnm ziraat bilgileri vermesi lüzum .... 
anlatarak diyor ki: 

'' Uzun tecrübeler esnasında hep ._ 
hakikatlerle karıılaşan avrupalı ziruıl 

memleketleri en nihayet köylerdeki ~ 
tahsili zirai bir esas üzerinden yürüt • 
mekte selamet çaresi bulmuılardır. O 
memleketlerde ziraat ve maarif baka. 
lıkları bu işte elbirliği ederek köylü zi • 
raatinin zirai eıas Üzerinde nasıl yÜri

yebileceğini beraber teshil ve beraber 
takib etmeğe koyulmuşlar ve itte an • 
cak bu usulde yavaş yavaş maddi e ... -
leri görülen muvaffakiyetlere enniıler • 

dir. 

Bu uıul muvaffak olmak için ilkön
ce muallim mekteblerinin okutma usul 
len zirai bir esasa irca olunmuıtur. Her 
muallim mektebi laakal 10 hektarlık bir 
arazi içinde bulunmakta ve muallim nam 
zedi talebeler bu arazide modern zi....t 
tedrislerinin tatbikleri::i ~örmektedirler. 
Sonra her ilk köy mektebi de laakal bir 
hektarlık arazi içinde bulunmakta ve o 
mektebde zirai esasla yapılan okutma
nın ziraat tatbikatı dahi köylü çocukla
riyle birlikte bu arazi üzerinde yapıl • 
maktadır. Ba~kalarının muhtelif tecrübe 
safhalarından geçerek vardıkları ve ka
rar kıldıkları ıon şekil budur. 

Bizim için ba!ka türlü yol buluna • 
cağını hiç zannetmiyoruz, ve bu yot ... 
bizim için de gidilecek en kestirme yol 
olduğuna çoktan kanaat getirmiı bulu
nuyoruz. 

ilk tahsilin böyle hayata ve yeni ha. 
yata adam yetiıtiren mesleki bir cere • 
yan alması onun kültürel olan asıl ma· 
hiyetine asla zarar verıme1:, bilakis. Çüa. 
kü bizce esasen tahsil, hayata kabiliyet
li adam yetiştirdiği niıbette kültüreldir. 

X Pariı - Sıhat Bakam Mark Rü -
kar tayyare ile Prag'a Hava Bakam B. 
Piyer Kot da gene tayyare ile Oslo'ya 
hareket etmişlerdir. 

X Londra - Yeni bir nizamnamep 
göre evvelce orduda yalnız 12 sene b.. 
labiten İngiliz askeri bundan sonra 21 
sene hizmet edebilecek ve bu müddet 
bitince tekaüde hak kazanacaktır. 
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1 POLiTiKA BAHiSLERi 1 -----
Arab mese esi ve 

Kemalizm 
(Başı 2. inci sayfada) 

yapmak arzusuna düşebiliriz. Ancak 
böyle bir mukayese, bir kaç bakımdan 
birden yanlış olur. Alman devletleri, 
çabucak siyasal bir birlik halinde top
lamnı§la.rdı; .zira bizzat tarihin de iL 
bat ettiği gibi, buna geopolitik bakım· 
dan im1dn vardı. Halbuki arap • ialam 
i.lem.inde geopolitik'c yer yoktur. Yal
nız Nil adını verdiğimiz Tanrı - Nehir, 
her 'eyi mütesanid bir şekilde kucakla
dığı ve hududlandırdığı için, belki Mı
sırda böyle bir şeyin athakkukuna im
kan verebilir. Fakat Nil de arab ve is. 
lam olmaktan başka her şeydir. Nil, in
san ve nebata kendi kanunlarını dikte 
ettiği için, tamamen mısırlıdır. Mısır
da, bu Tanrı • Nehrin arzu ve iradesi 
dışında verimli, faydalı ve kudretli bir 
nasyonalizm tasavvur etmek güçtür. 

A rap _ isüm dünyasının bütün diğer 
parçalan, tarihin seyri eanasm· 

da, umumiyetle birer geçid sahası, birer 
serhad bölgesi ve ekonomik ve kültü
rel bakımdan bir takım iltisak noktala
rı vazifesini görmüşlerdir. Tek bir L 

rab millet ve devletini oluş imkanlarını, 
hal ve istikbal balcmundan ve bazı şart· 
lar dahilinde belki müsbet olarak mu
hakeme edebiliriz. Bilhassa müşterek 
dil, bu hususta milhim bir rol oynamak
tadır. Fakat Arap • Yarımadasındaki 
memleketleri ve bilhassa Lübnan, Filis
tin ve Suriyeyi ele alırsak, burada bir 
devlet kuracak adamın, her şeyden ön
ce, mevcud din ihtilaflarını, din çefid
lerini ve din ticaretini ortadan lraldrr. 
mağa mecbur olduğunu görürüz. Ayni 
ırktan ve ayni dili konupn imanlarla 
meskUn olan bu memleketleri gezen bfr 
yabancı, bunlarm biribirlerinc kaf'fı 

besledikleri kin, ft dinii hislerin uğra
dığı tereddi karfısmda, içinde tafıdığı 
en son itikad ve inanç duygularını, lü
.zumsuz ve bof bir kibrit kutusu gibi 
fırlatıp atmağa mecbur olur. 

En ufak bir ,ehirde bile, maha11e
den mahalleye, hatti evden eve çetin 
bir mücadele hüküm sürerse, muazazm 
bir müessese olan "Devlet" nasıl te§ek
kül edebilir? Eğer bu muhtelif dinler, 
sade biribirleriyle değil, fakat doğru
dan doğruya din mefhumiyle bu dere
ce dar ve fanatik bir zihniyetle müca
dele etmemiş olsalardı, her halde şim. 
di insanlığın ve dünyanın en iyi kısmı, 
burada olurdu . 

T oplu olarak denilebilir ki, arap • 
islam milletlerinin talii, hiç bir 

zaman "arap. islim" mefhumunun dar 
ve tek cepheli çerçevesi içinde inkipf 
edemiyecektir. Bilakis her bö1genlıı 

kendine göre çözülmesi lazım gelen da
vaları vardır. Yoksa Panarabizm gibi 
iddialı bir formül, tıpkı Lorelei şarkı
sında olduğu gibi; küçücük hayal ka
yıklarını, hakikat kayalarına fırlatıp 

parçalayabilir. 

Bir devletin oluşunda, iki muhtelif 
inkişaf i tikametini biribrinden ayır. 
ınak zarureti vardır: 

1 - Bir devlet, teşekkülünü lüzum
lu kılan endirekt kuvvetlerin bir mu-

1 
hassalası olarak meydana gelebilir: Ya
ni an'anesiz ve efsanesiz. O zaman po
litikacının vazifesi, tamamen ilmi, he
yecansız ve kuru, milletlerin olutu da 
sakin, basit ve gürültüsüz olacaktır. 

2 - Bir devlet, esasen evelce mcv
cud olan bir temel üzerine kurulabilir. 
Yapılan şey, yeni bir devlet kurmaktan 
ziyade, tarihin müşterek anası üzerin
deki öz binada muazzam tadilat yapa
rak Tarih'in o anda o millet için hazır 
tuttuğu geniş imkanlardan istifade et
mektir. 

Birinci halde, ciddi çahşkan ve tek· 
niği kuvvetli bir usta kafidir. Fakat i
kinci halde, dahi bir mimara ihtiyaç 
vardır; zira en ufak bir yanlış hareket, 
mevcudu da yıkabilir. 

Gezdiğim arap - islim memleketle
rinde bir çok akıllı kimselerle görüş. 
tüm ve şu kanaate vardım ki: 

1 - Realist bir gözle bakıldığı za
man, Mısır, Filistin Lübnan ve Suriye, 
biribrinden tamamen farklı ve nev'i 
flhsma münhasır vazife ve davalara ma
liktirler. 

2 - Arab, islam ve tabiatiyle Pana
rabizm davaları, şimdiye kadar hatta i
deolojik ve kültürel bakımlardan for
müle edilmediği gibi, daha bir !:ıayh 

zamanda, bunu hakkiyle başarabilecek 
bir mütefekkiri bekliyecektir. 

Bu vaziyet karşısında, arap • islam 
devletleri için ancak birinci hal çaresi. 
ne baş vurmak ka1ıyor ki, bu da, çalış
kanlık, sabır ve sebatla, mevcud hudud
ları içinde kafi derecede modern ve 'P'C· 

rimli bir "müstakil idare" vücude ge
tirmektir. 

Alman Reich'inin meydana gelişin
de Gudrun ve Nibbclungen Fkıları 

muazzam bir rol oynamıştır. Fakat bat. 
ta Wagneri bile büyük Friedrich ve 
Bismarck'sız tasavvur etmek mütkül
dür. An'ane ve efsane, balkın vücudna 
kan verirler. Fakat bunları sun'i suret. 
te meydana getirmeğc imkan yoktur. 
İnsan vücudu kadar milletlerin vücu
dunde de kan olabilmesi için önce vü
cudun olması lizmıdır. 

Tarih telikkileri çok safdilane olan 
bazı arap entelektüelleri ve politikacı
ları, hayal peşinde koşarken ecnebi 
menfaat ve entrikalarından cesaret alı
yorlar. Biz Türkler, arap dost ve kom
şularımıza hatırlatmak isteriz ki, bir 
millet ve bir devlet kurmak için, milli 
enerjiyi .. anelmerkez" bir dağılma de
ğil, "iJelmerkez,, bir toplanma ve teka
ıüf istikametinde kullaıunak lazımdır. 

Bizzat kendimiz, feyizli bir memle
kette mes'ud bir millet yaratmakla meş
gulüz. Kendisine güzel bir ev yaptrran 
her kimse, itibarlı bir mahallede otur
mak ister. Fakat bir maha11enin itibarı 
ne ile temin olunur?Yalnız iyi ve na
muslu komşularla. Bizim cenub komşu
larımız, arap memleketleridir. Biz bu 
kom ularımızm müstakil olmalarını is
teriz. Zira bize vahdetti, ahlaklı ve bah
tiyar bir dünyayı ancak bütün milletle
rin müstakil olması te'min edebilir. Öy
le ancak en küçiık kıt'asmm yalnız bir 
parçasını bir Garden - City haline ko
yarak mütebaki kısımlarmda sefalet ve 

loil Köşesif 
İdiom'lara dikkat ! 
Balıkcsirde çıkan bir gazetenin im

zalı bir fıkrasından bir cümle : 
"Neden sonra akıllar başımıza gel

di.,, 
Her dilde bir ta/um ''tabirler", "idi

om" /ar vardır ki onları herkes istedigi, 
dilediği gibi kullanamaz. Kullanılacak 
olursa o zaman "şiveye uygunsuzluk" 
dediğimiz yazı hatası yıpılmı!J olur. Yu
kardaki tabirde onlardan birisidir. Bir 
kişi iseniz: "Aklım başıma geldi,, der
siniz. Birden fazla kişi iseniz: "Aklı· 
mu: başrmıza geldi,. veya "akıllarımız 
bapmıza geldi,, diyebilirsiniz. Fakat 
"Akıllar başıllllza geldi., dediniz miy
di, o yukarıda söylediğiniz şivesizliği 

yaptığınız gündür. 
Aynı vazının son cümlesi de şudur : 
"Hayatın ne acı cilveleri varmış di

yerek gene boyun büküp sustum.,, 
Bunda da aynı yanlışı görüyoruz. 

Türkçemizde ''boyun kesmek,, diye bir 
tabir vardır. Eğer o kullanılmış olsaydı, 
o zaman ''boyun kestim,, demek doğru 
olurdu. Fakat "boyun büküp sustum,, 
denemez: bunun doğrusu şudur: 

"Gene boynumu büküp sustum.,, 

« Kim oluyor ? » 
Bir vil§yet gazetesinde küçük bir 

haber başlığı : 
"Yeni mal müdürümüz kim oluyor?., 
Bunu okuyunca, tabii, orada mal· 

müdürlüğünün münhal olduğunu, ora
ya birisinin tayia edileceğini anlıyor 
ve bu başlık altrnda oraya gelecek za
tın kim olacağını öğrenmek. isteyorsu

nuz. 
Fakat, bu başlığı dikkatli olruyacak 

olursanız, o .zaman i~ değişiyor. "Kim 
oluyor?,, tabirini biz şu manalarda kul· 
lanırız : 

"Oda adam mı i',, 

"Onun ne ehemiyeti var ? ,, 

"Ona da ehemiyet mi verilir?,, v.! .. 

Bu hususf manada •gelmek,, mas-

tarı "kim" kelimesinden sonra "hal" 
sigası ~eklinde gelince ortaya çıhr. 

Mesel§ "kim olacak?,, desd o raman 
böyle bir mana çıkmasına ihtimal kal
maz. 

Yapılan dil yanlışları, gazetelerin 
başlıklarında olursa o .zaman büs bü
tün göze çarpıyor ve yahud batıyor I 

RADYO =:ı 
ANKARA: Öğle ne§riyatı: 12.30 -

12.SO Muhtelif plak neşriyatı, 12.50 -
13.15 Plak: türk musikisi ve halk şar
kıları, 13, l 5 • 13.30 Dahili ve harici ha
berler. Akşam neşriyatı: 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı, 19.00 • 19.30 
Türk muı;ikisi ve halk şarkılan (Hik
met Rıza ve arkadaşları), 19.30 • 19.45 
Saat ayarı ve arab~a neşriyat, 19.45 • 
20.15 Türk musikisi ve halk şarkılan 
(Mahmud Karındaş ve arkadaşlan), 
20.15. 21.00 Plakla dans musikisi, 21.00 

21.15 Ajans haberleri, 21.15 • 21.55 
Stüdyo salon orkestrası. ( 1 - Puccini 
La Fille du Far W eııt, 2 - Fetras Flux 
de Valscs, 3 - Wagner La Walkiri, 
4 - Niemann Alt China. 5 - Adam 
LeFarfadet), 21.55 - 22.00 Yarınki 
program ve İstiklal Marşı. 

köleliğin hüküm sürmesine müsaade e
den bir dünya, bizim ne zevkimize ne 
de hayat telakkimize uygundur. 

12 - 8. 1931 ===-

Yeni Nazi sanati 
Almanyada dadaizm 
fütürizm ve modernizm 
idama mahkôm edildi 
Berlin - Harb-sonrasında bir takım soyal değişmeler gören Al

manyada burün aanat telakkileri de yeni bir istikamete yönelmek üze
redir. 

Modern u.nat, bugünkü naı:i Almanyada "dekadan, geri, hatta ah
makça,, bir aa.nat telakki edilmektedir. Kendisi de suluhoya resim ya
pan B. Hi~r, fikrini bu tekilde anlatmıştır. 

Onun için modem sanata Al- \ marlığın terakki ettiği görülmüştür. 
manyada yol görünmüttür. Bunun Bu arada Bay Hitler tarafından ya. 
yerine sıhatli, temiz ve bütün ü- pılau, olan retiimlere büyük şeref 
çüncü Rayh vatandaşları tarafın- mevkileri verilmektedir. Fürer'in en 
dan kolayca anlaşılabilecek "mil- fazla beğendiği aaantkarlar arasında 
li bir sanat,, kaim olacaktır. Bü- Paris sergisindeki alman pavyonunun 
tün alman ıanat mahfilleri, bugün methalinde iki eıoeri bulunan hcykeltı. 
büyük bir itaatla bu fikirleri ka - raş Torak, Tirol fresklerine hayran 
bul etmektedirler. olduğu Ferdinand Spiegel, Toni Klayn, 

Bir irade ile Almanyanın sanat pay- profesör Adolf Zigler vardır. Bay Hit-
tahtı olarak ilan edilen Münib şehrin- ler, alman romantik mektebini de be-
de iki sergi açılmı~tır. Bunlardan A ğenmektedir. 
sergisi, bundan evelki ve kötü telAkki Askeri hizmetini gördüğü sıralarda 
edilen sanat eserlerini, B sergisi ise Bay Hitlcrin yapmış olduğu sulu boya 
naziliğin ilhanı ettiği sağlam ve milli resimler, her yerde görülmez. Bunlara 
eserleri teşhir ediyor. Bunlar, müstak- şeref mevkii tahsis olunmuştur. 
bel, alman sanatının ne 9ekil alması lL Kötü resim örneği olarak teşhir e. 
zmıgeldiğini gösteren modeller hük. dilen tablolardan bir kısmmın ressam. 
mündedir. ları akıl hastalığına müptela diye tarif 

Alman nazi rejiminin tuttuğu usule ve tasvir olunuyor. Bu sanatkarlardan 
göre bu sergiler büyük törenler ve feı- çoğu, esasen, bugün Almanyanın dı~ma 
tivallerle açılııu9tır. göçetmiş bulunmaktadır. 

Burada teşhir edilen yeni tablolarla 
heykellerden hoılananlar vardır. Bir 
kııım halk ise sükUtu muhafaza ediyor. 
Bay Hitler, kendiıi dadaizm, fütürizm 
ve modemizm için idam hükmü ver
miftir. Führer, aynı zamanda alman 
anasını, alman askerini, bulba töton.ilt 
zihniyetince mukaddes olan her şeyi 
karikatürize eden her remni ya1ak et. 
miştir. 

Bu sözler, kabine nazırlarından en 
ufak adamlara kadar birçoklarmdan ta. 
raftar yankılar toplamıştır. Hatta Ba
viyera dahiliye nazırı B. Hitlere ''mu
asır en büyük ressam,, unvanını vere-
cek kadar ileri gitmiştir. 

Hüküı;ıetin beğendiği sergide 1000 
kadar tablo ve heykel teşhir edilmek· 
tedir ki bunların çoğu 1933 senesinden 
bugüne kadar vücuda getirilmiştir. 

Gazetelerde bu iyi serginin bir ta
kıın resirqleri basılmıştır. Mesela bun. 
lardan birisi ''tehlike" unvanını taşı. 

yan bir tablodur ki kemerlerini sıkan 
çatık kaşlı iki hücum kıtası neferini 
tasvir etmektedir. Bu tablonun sanat 
bakımından olduğu kadar politika ba
kımından da değeri olduğuna §Üphe 
yoktur. 

Bu eserlerin en büyük meziyetleri· 
nin kolay anlaşılmak oldu~unu kabul 
ve teslim etmek lazımdır. İçlerinde sa. 
nat kıymeti yüksek olanlar soktur. 

Bu iyi aergiyi öveın muharrirler, Ö

teki sergide 1918 ile 1933 arasında ya· 
ni Almanyanın "utanç senelerinde" ya
pılmış bir takım kötü eserleri de enine 
boyuna yermcktedirler. 

Bir amerikan muharririnin iddiasına 
göre nazi rejimi iktidar mevkiine gel
digeleli, alman resim sanatı büyük bir 
inkişaf göstermemiş, yalnız yapılan 

bir takım büyük ve resmi binalarda mi-

Ekonomi Bakanlığının 
Bir Tebliği 1 

lktı«Ul vekôletinden: 
5-7-937 tarih ve 2-17005 sayılı b.-

rarnamenin - Gümrük resimleri ten

kk edilen maddeler - listesinde do

kuz ay müddetle gümrük resmi 100 kg. 

için bir liraya tenzil edilen 650.000 kg. 

tek teli 20 metrelik No. dan ince kam· 
garn ipliklerinden işlemek istiyen 
teşviki sanayi ruhsatnamelerinde yün 
mensucat işliyeceklerine dair meşru

hatı bulunan mensucat fabrikalarının 

bu müddet zarfında i~lemek üzere kaç 
kilo idhal etmek istediklerini eylGlün 
12 sine kadar bir istida ile lktiaad Ve
ldletine bildirmeleri laznndtt. 

CENGEL 
Htl\.A YET ERi 

(iKiNCi CENGEL KiTABI) 
Mqhur İngiliz muharriri Rudyartl 

Kipling'in bu güzel ueri de: 
BlRlNCl CENGEL KIT ABI 

nı tercüme etmi; olan Nurettin 
ART AM tarafından dilimize 

çevrilerek :,aril bir kitab 
halinde çıkmıştır. 

Ayrıca ingiliz. muharririnin kendi 
hayatı hakkında yazdıgı: 

KENDiME DAiR 
adlı eserini de ihtiva eden ba kitab 

bütün kitabçılarcla 75 kurufQ 
satılmaktadır 

,.. 002 o Z'.IUJt& o o o tJROIJ!S o oıanuı 

Tefrika: No. 97 Efendimiz, elinizi vicdanınıza koyunuz. yen bir kızcağızın hayır duası. 
Angelo: 

hayret ederdim. 
Angelo'nun .zihninden geçen bu kötü fi

kir] erle mücadele ederek geçirdiği bu gece, 
ölüm hükmünü giymiş olan mhakumun ge
çirdiği gecedne daha azablr, daha istirablı 
olmuştu. Çünkü hapishanede Klodio'yu bir 
papas kılığında ziyaret ederken iyi kalbli 
Dük, ona cennetin yollarını göstermiş, is
tiğfar ve kefaret kelimelerini öğretmişti. 
Angelo ise bir aralık masum İzabel'i ba~tan 
çıkannıya karar veriyor, bir aralık, henüz 
niyet halinde bulunan bu cinayetin nedame
tiyle istirab duyuyordu. Fakat sonunda kö
tü düşünceler galib geldi. Önce rüşvet la
kırdısını duyunca irkilen naib, şimdi bu kız
dan, karşılığında kardeşinin hayatını bağış
lanacağı için mukavemet göstermeden ve· 
receği bir armağan istiyecekti. 

1 • • ~ 

Ş~kspirden. -Hlk.Ayeli"er 

Yazanlar: Mary ve Charles lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Cezaya ceza 
- Haydi sükfınet· bulunuz. Kardeşinizi 

ben mahkum etmiyorum; kanun mahküm e
diyor. O, benim akrabam, kardeşim ,hatta 
oğlwn olsaydı, gene bu cezayı yiyecekti. 
Kardeşinizin yarın ölmesi lazım. 

- Yarın mı? Çok çabuk değil mi? Ona 
hayatını bağışlayınız; bağışlayınız. Zavallı
cık henüz ölüme hazırlanmamıştır. Biz, 
mutfaklarımız için bile tavukları mevsimin
de öldürürüz. Biz, allaha karşı, kendi azman 
benliğimize karşı gösterdiğimiz saygıdan 
daha azım mı göstermeliyiz? 

Pe kata, pek ala efendimiz, ayni suçu 
bir çokları işledikleri halde, bunlardan hiç 
birisi benim kardeşim gibi ölüm cezası giy
medi. Bu cezayı ilk veren siz oluyorsunuz; 
ilk yiyen de o. 

Kendi kalbinize sorunuz, bakalım kardeşi
min suçuna benzer bir suç işlememiş midir? 
Eğer o da kardeşiminkine benzer bir suç i
tiraf ediyorsa o zaman, kardeşimin hayatı
nı bağışlayınız! 

Bu son sözler, Angeloya evelkilerden 
çok fazla tesir etmişti. Çünkü İzabel'in gü
zelliği karşısında Klodio'yu ölüme mahkum 
ettiren neviden şerefsiz bir suç işlemeyi dü
şünmeğe, kunnağa başlamıştı. Zihninde ge
çen bu mücadele yüzünden İzabel'e arkasını 
döndü, fakat İzabel sesleniyordu: 

- Kibar efendimiz, arkanızı dönmeyi
niz. Yüzünüzü bana çeviriniz; bakın size bu
nun rüşvetini nasıl vereceğim? 

- Ne, rüşvet mi? Dedi Angelo; kızın 
gerçekten kendisine rüşvet teklifinde bu
lunduğunu zan etmişti. 

İzabel: 
- Öyle bir armağan ki allah da onu si

zinle bölüşecektir; bu, altından hazineler, 
parlak taşlar değildir. Bu, yarın gün doğma
dan evel müstecab olacak bir duadır; şim
diye kadar kendisini muhafaza etmiş, mad
di ve cismani hiç bir şeyi zihninde bestemi-

- Peki, dedi, yarın bana geliniz! 
Kardeşinin hayatını kurtarmak yolunda al

dığı bu ufacık vad bile kızcağızın kalbini ü
mid ve neşe ile doldunnuştu. Onun için ora
dan uzaklaşup gidarken Naibe dua ediyor
du: 

- Allah şanınızı korusun! Allah şerefi
nizi korusun! 

Bu sözleri duyan Angelo' da içinden: 
- Amin, dedi, senin ve senin faziletle

rin sayesinde kurtulurum. 
Ondan sonra aklından geçen kötü niyet 

ve düşünceleri hatırlayarak irkildi ve: 
- Bu nedir? Bu nedir? Dedi, ben ona 

gönül mü verdim ki tekrar tekrar sesini 
duymak istiyorum. Gözlerine doya doya 
bakmak için içim gidiyor? Bu gördüğüm 
rüya nedir? İnsanlığın sinsi dü:ı-manı bir a
zizi kancasiyle yakalamak mı istiyor? Bu 
kadar bumu Kaf dağında kadınlar, gönlü
mü alabura edemedi de şimdi bu faziletli 
kadın, beni kendisine ram mı edecek? Bu
gün egelinceye kadar bir kadma tutulan er
kekleri gördüğüm zaman onlara güler ve 

Sabahleyin İzabel geldiği zaman, Ange
lo, kızın huzunına yalnız başına alınmasını 
emretmişti. Karşı karşı ve tek başlarına 
kaldıkları zaman Angelo, kıza eğer o da 
Juylet'in Klodio'ya vermiş olduğu bekare
tini kendisine vercek olursa o zaman kar
deşinin hayatını bağışlayacağını söyledi ve 
dedi ki: (Sonu var) 
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k ey Uı a Büyük hava ~iidalaa manevraları Tokyodan gelen haberlerde kamo -. nu• • nku• • cekili Q.te azan an Bugün yapılan büyük hava müdafaa yun bu hadise ile ehemiyetle meşgul ol • 
.J ~ manevralarına bütün hükümet ve bele- duğu kaydedilmektedir. 

(Başı 1 incı savıtada) diye memurlarıyla mektebliler iştirak Nişi Nişi gazetesi, tamamen diplo • 

numaraları yazıyoruz ma.zbatamı.zın )IC1%1lclığmı haber ver- etmiştir. matik vasıtaların bu anlaşmazlığı halle 
diler. İzciler kapı kapı dolaşarak harb le • kafi gelmiyeceği kanaatindedir . 

lıtanbul, 11 (Telefonla) - TayYa
re piyangosunun bugünkü çekilişinde 
kazanan numaralar şunlardır: 

33494 No. 50.000 Lira 
67 50 " 15.000 

38522 " 10.000 
lOOo lira kazananlar: 

30913, 34222 

600 lira kazananlar: 

" 
" 

5020 9079 17959 19361 24144 27451 
33496 33712 

200 lira kazananlar: 
423 1920 4172 4620 5672 7018 

8629 9206 11829 12081 12084 12628 
14342 14449 17941 19389 22021 23304 
23232 34327 24480 25071 25192 27Q72 
30061 32337 33749 

100 lira kazananlar: 
444 868 1885 3255 3365 3751 

4661 5232 5502 6335 6683 7434 
7529 8071 8227 8298 9585 10892 

12387 12622 12797 17149 17439 17467 
17908 18190 19270 19884 21114 21384 
21720 22092 22177 24304 24505 24866 
24709 25240 26522 26703 28012 28022 
28444 28960 30769 33336 35974 37784 
38724 

SO lira kazananlar: 
169 394 410 441 515 1112 

1125 1274 1898 2218 2313 2413 • 
2463 2504 2682 2928 2981 3132 
3140 3488 3630 3724 3824 4082 
4328 4517 4585 4626 4658 4884 
5039 5160 5210 5822 6438 6582 
6612 6961 7335 7449 7510 7513 
7754 7854 8396 9018 9549 9788 
9814 10044 10189 10323 10338 10487 

10689 20751 10766 11007 11227 12117 
12141 12546 12547 12715 14316 14396 
14626 15143 15152 26541 16907 17286 
17958 18175 19478 19635 19857 19863 
20464 20880 21189 21540 21386 21684 
22138 22247 22608 22655 23138 25112 
25187 25401 25422 25832 26770 26893 
27328 27606 27980 28980 28310 28710 
28737 28818 30441 30521 31569 31382 
32437 32190 32549 32581 32689 32765 
34218 34764 35101 35216 35218 36543 
36621 36804 36972 37022 38214 38453 
38594 38608 39312 39465 39501 39596 
39814 

30 lira kazananlar: 
101 267 525 529 

1376 
2359 
3718 
4869 
5390 
6635 
7462 

1708 
2361 
3786 
4932 
5544 
6685 

7468 

1831 1876 
2664 3583 
4296 4488 
5172 5243 
5565 5818 
6707 6981 
7506 8188 

748 1367 
1907 2158 
3668 3704 
4709 4811 
5283 5288 

5819 6634 
7299 7370 
8410 8602 

8744 8745 8791 8983 9054 9317 
9361 9635 9768 9995 10043 10051 

11450 11466 11602 11744 11806 12441 
12477 12541 12787 12840 13050 13051 

Tefrika No: 4 

Yazan: Pierre Loüys 

Eller bir bacağın adleaini, bir cil
din inceliğini, bir göğsün sıkıhğmı, 
bir erkek yumruğunun heybetini yok
hyordu ve sonra, bu adamlar, daha i
yisini bulmak ümidiyle yandaki sıra-

ya geçiyordu. . .. .. . 
Parrazios beyaz şeklı butun bır a-

henk olan u~un boylu bir genç kızın 
önünde, bir an, durdu. . 

_ l~te güzel bir çocuk, dedı. 
Satıcı hemen atıldı: 
_ Pa~arın en güzel kızı. Bak ~

ad dim dik 1 ve ne beyaz! daha dun 
on altı yatma girdi. 

Kız, bizzat tashih etti: 
- On sekiz. . eli 
- Zeus adına söyliiyorum ki d~ • 

ğin yalandır. inanma sen ona, a~et· 
liın, daha on altısındadır o. Ş.u sryah 
aaçla.nna bak, tarakla nasıl ~a§l~ 
toplanmıt ! ellerine, örek eye bıle s"t 
rülmemit şu uzun parmaklarına ba · 
Ayandan birinin kızıdır .. 

Kız, gayet vakur: . 
- Babamdan bahsetme, dedı 
Satıcı: 
- Ben bahsetmesem de ına! ke~

dini gösteriyor, sözleri ile dedıklen-
hi teyid ve ilave etti: . 

- Bir Nereid gibi güzel, • b!1' .r9:.Y 
gibi yumuşak, bir gazal gıbı ~mul~
YİJn • sonra, bütün bunlara ustelık 
doğduğu gibi kusursuz. 

v .. ı.. .... jf hayasız elleriyle kızı zor-

13165 13443 13583 13623 l3960 14034 Bu haberi hüsnüniyetle biu ul'lf- vazımı imali için demir ve bakır topla- Sugai Şimpo, hadiseden Çin merkezi 
15107 15131 15287 15522 15972 1605 tırana çr.lu§h : maktadır. Herkes evinde ne kadar de - bükümetinin mesul tutulmasını iatemek-
16145 16302 16471 17532 17600 17725 - Git •Öyle/ diye haykırdı. Cep- mir ve bakırdan alet varsa seve seve va- tedir. 

18025 18180 18369 18439 18448 18212 helerde öldürttükleri gibi bi.zi de öl- tan müdafaası için vermektedir • Yomiuri Şimbun ve Kodumin Şim -
18785 19006 19075 19031 19089 19l28 dürebilirler Bu, ölmu türkü öldür- Çinliler de japonların Suiyan _ Pe- bun gazeteleri Çin kıtaatına karşı aske-

19190 19624 19676 19835 19882 19943 mek değildir.! kin hattı üzerindeki hareketlerine ma- ri tedbirler alınmasını istemekte ve yal-
l9950 20176 20295 20350 20476 20577 Onu seksen yıldanberi tanıyan ni olmak ve Tiençin'le Pekini almak ruz bunun müessir olacağmı kaydetmek-
20624 20685 .20689 20856 20987 21112 dostları •Öylemiılerdi: Gözlerinde için ciddi tedbirler ittihaz etmişlerdir. tedirler. 
21203 21251 21262 21651 21667 21780 bir damla yaş görmemişler. Suiyan demiryolu boyunca toplanan 
22001 22196 22259 22459 22366 22489 Cumhuriyetin onuncu yrldönü- Çin kuvvetlerinin 70.000 kadar olduğu 
Z2506 22581 22698 22735 22779 22935 münde Ankara tribünlerinde gene tahmin edilmektedir. 

23040 23169 23218 23482 23563 23935 yan yana oturuyorduk. Atatürk nut- İyi haber almakta olan mahafile gö· 

23946 23509 25705 26232 26255 26322 kunu söylüyordu. iki gözünde iki yaş re, Şimali Çine japon takviye kuvvet-
26387 26444 26791 26827 26858 26939 sicimi gördüm. Yavafca : terinin akını devam etmektedir. Bu 

26969 27082 27172 27233 27503 27603 - Üstad! dedim, ağlıyorsun. mıntakadaki japo nkuvvetlerinin mik-
27684 27983 28030 28069 28174 28362 Asabi ve titi.z üstad ilk dela kız- darı da 60.000 i bulmuştur. 
28371 28480 28525 28529 28554 28745 madan gülümsedi ve : Tokyodan gelen diğer haberlere gö-
28873 29113 29131 29333 29426 29550 - Evet, dedi. Yeniden onuncu ya- re, Çin kıtaları cumartesi günü Jehol 
29669 29739 29742 29989 30084 30169 §ıma girdim. Sevincimden ağlıyorum. istikametinde ilerlemişler ve burasının 
30765 30957 31037 32008 32152 32248 Hiç kimseyi taziyet etmiyorum, bir kısmını işgal etmişlerdir. Fakat ja -
32481 32501 33271 33408 33447 33634 gıbtaya davet ediyorum. oonlar saatlerce süren muharebeden son· 
33660 33802 33969 34098 34105 34214 Aka GONDÜZ ra çinlileri püskürtmüşlerdir. 
34221 34365 34885 34911 35186 35975 Çin kıtalarr takviye kuvvetleri al-
36155 36280 36401 36862 36916 37052 Avrupaya gönderilecek taleb~l~r maktadır. 

7 37549 38607 38652 İstanbul, 11 (Telefonla) - Huku-
37112 37135 3723 Şanghayclaki hadise 
38788 38831 38936 38958 39206 39281 met bu sene Avrupaya yüksek tahsil i- d 

9956 39991 rı·n 27 gen"- go··nderecektı"r. Bunlar hu· Şanghaydaki tayyare meydanın a 
39447 39611 39677 39865 3 " " 1 

kuk, mühendislik tahsil edecekler, bir· bir apon zabiti ile bir japon neferinin ö • 

Sularımızın 

ıslahı 
(Bası ı. inci sayfada) 

rinde çalışılmaktadır. Dördüncü şube 
olan Büyük Menderes mıntakasında 18 

kilometre uzunluğunda tesvyie yapıl
mış Horsunlu Nazilli kanalının etüdü 
tamamen bitirilerek eksiltmeye konul

muştur., 

Beşinci şu~ olan :Malatya mınta~· 
ımda 45 kilometre uzunluğunda tesvıye 
yapılmış ve 1500 hektar genişliği~d~ 
muntazam hartası alımnıştır. Yedıncı 
şube mıntakasmda Uzun. yaylanı~ sula
ma etüdlerine devam edılmektedır. Se
kizinci şube olan Yeşilırmak havzasın· 
da 74 kilometre uzunluğunda tesviye; 
40 kilometre uzunluğunda poligon, 700 
hektar genişliğinde erazinin müntazam 
hartası alınmıştır. On iıknici şube olan 
Erzincan mıntakasında kurutma ame
liyatına lüzum olan projeler bitirilmif 
ve ihale edlimek üzere eksiJtmeye ko· 
nulmuştur. Bundan başka bütün ovanın 
muntazam hartası bitirilmiş ve sulama 
kanalının geçeceği yolun hazırlanmıuu
na başlanmıştır. 

/hale edilecek ifler: 
Postaların yaptıkları etüd neticesin· 

de projeleri bitirilmiş ve ihaleleri ya
pılacak olan işler şunlardır: 114121 lira 
tahmin bdeelli Çarşamba bataklıkları
nın kurutulması işleri: 127.841 lira be
delli Horsullu - Nazilli sulama kanalı; 
155.680 lira bedelli Erzincan ovasının 

Türkçeye çeviren: N. Baydar 

layrak bize dediğinin delilini göster
di. 

Parrazios, tmtın öten bastonu ile 
kuru toprağa vuruyordu: 

- Bekaret, dedi, umurumda değil. 
Güzel olması bana yeter. Zarafetini 
bozan bağlarını çöz. Elbiselerini giy
sin. Satın alıyorum onu. Adı ne? 

Kız: 

- Artemidora, dedi. 
- Peki Artem.idora, şunu bil ki 

artık Parrazios'un maiyetindesin. 
Kızcağız gözlerini dört açtı saf 

bir tavırla bir an tereddüd ettl ve 
' sonra: 

- Sen ... Sen demek ki Parr.azioa'. 
ıun? ... 

Sahibi kıza cevab verdi: 
- Evet, ben oyum. 
Ve kızı, refakatindeki adamların 

muhafazasma bırak.ark yoluna devam 
etti. 

Sonra, bana izah tenezzülünde bu
lundu: 

- Bu kı:z, Kafkas tepesinde güzel 
bir manzara arzedecektir. Bununla 
beraber, onu, san bahsetmit oldu
ğum Promete'yi bitinnek niyetiyle al· 
madan. O bana, bo§ zamanlarımda 
başonı dinlendirmek için yaptığım, 
fakat, bilirsin ki, eserlerimin daha az 
asili saymaktan da uzak olduğum 
bazı edebsizce tablolarda modellik e
decektir. 

kaç genç de maliyecilik tahsil edecek· üiirülmesi hadisesine gelince bu henüz 
kapanmamış bilakis alevlenmiştir. İki tir. . . 
büyük ve dört küçük japan barb gemısı 

Vitrinlerde yemek te,hir 
edilmiyecek 

İstanbul. ıı (Telefonla) - İstan-
bul belediyesi lokanta camekanlarında 
pişmiş yemek teşhirine bundan sonra 
müsaade etmiyecektir. Bu hususta bir 
talimatname hazırlanmıştır. Yemekler 
lokantalardaki buz dolaplarında veya 
diğer mahfuz yerlerde saklanaca.Irtrr. 

İngiltere bahri hava 
kuvvetlerini arttırıyor 

Londra, 11 (A.A.) - Deyli Tele
graf gazetesinin deniz muhabiri yazL 
yor: 

Deniz makamları emirlerinde bulu. 
nan deniz hava kuvvetlerini geniş öl
çüde artıracaklardır. 1940 senesine 
kadar, şimdi mevcud 200 kadar tayya
re 685 e çrkarı1acak ve lüzumunda bu 
adet de artırılacaktır. Mevcud ve l 70 
tayyare taşıyabilen beş tayyare gemi. 
si modern bir hale getirilecek ve 1940 
yılına kadar yeniden beheri 23 bin toın
luk beş tayyare gemisi daha yaptınla
caktır. Bu gemiler 350 tayyare taşıya
bileceklerdir. Bundan başka bütün de
ritnavut1arla kruvazörlerin 2-4 tayya
re ile teçhizi düşünülmektedir. 

bataklıklarının kurutulması işleri ... 
Postaların etüdleri neticelendikçe 

yeni ihaleler yapılacaktır. 

Sıralar boyunca uzun zaman yü
rüdük. Kalabalı~ daha çoğalmıştı. 

G .. ,. bu gölgeııız ovada, bu dalga-
uney, da .. d l 

lanan halk ara~ın ı guç ayanı ır 

b . h raret neşrıne başlamışb. 
ır a 'Ik .. Arteınidora, ı on~ beyaz man· 

·ıe sonra memelenn altına takı. 
tosu ı ' k eri l .. l . . 
lan bakireler em.. Y e suıı enmışti. 
ve saçları, ~ü~.n dkdunboul örten m~
vimsi bir tül ı~ın e ay muıtu. Bı-

baknıak içın sık sık geriye dönÜ· 
ze d O zaınan farkettim ki Artemi· yor u. . . ki 
dora acele .. ı~~.e .~ yep yeni 
bir ruha da burunmuştü. Çehresi de
ğiımişti. Bü~ .. hu er!'eklerden han-

• ·nııı· tecavuzune ugrayacağım an-
~g -
lamak istiyorınU§casına urkek ürkek 
bizi tetkik ediyor~u > .''!e kendisini na. 
aıl çml çıplak gormuıt olduğumuzu 
daha pındiden . unutarak, arkaamm 
yuvarlaklığını _gızl!;1D:ek isin, kıvrım
ı tülünü sol dır.segının gu:zel bir ha
r~keti ile durmaksızın geriye doğru 
itiyordd. 

ADA caddeni~ hemen Yarıımu geç
miştik ki Parrazıos durdu. 

_ Hayır, dedi. aradığon buralar
da değil. Vücud gençliği ile alm gü
zelliği bir arada bulunmaz. Bundan 
dolayıdır ki Prom~te bir delikanlı de
ğildir. Heın~n. ~ga aapalnn: Aradı
ğını adamı ıkincı derece esirler ara. 
aıııda bulmaın ihtimaü daha çoktur. 

Sağdaki aralıkta üç adını atı:nıt
bk ki kollarını ileri doğru uzatıp ba
tırdı: 

- işte!. 

Merakla yaklattım. 
Bana göstermekte olduğu adam el

lisine yaklatıyordu. Çok uzun boylu 
ve mütenasib endamlı olan bu ada
ınm alnı genif, ka§larnını arcuı kud. 
retli ve adaleli, bumu metin ve hen-

toplan harb nizamında olduğu halde li. 
mana girmişler<\ir. Bu gemiler hiç bir 
hadise olmadan· Vosung istihkamlannı 
geçmişlerdir. Limanda 12 japon gemisi 
daha bulunmaktadır. Bu suretle japon 
gemilerinin adedi 20 ye yükselmiştir. 

Yeni gelen harb gemileri karaya mü
hiın mikdarda mühimmat ve erzak çı • 
kartımştır. Çinliler, Şanghaydan kendi 
milis kuvvetlerini geri çekmeyi ve teh • 
rln müdafaa tertibatını ve istihkimlan • 
nı yıkmayı kabul etmedikleri takdirde 
Japonlar kuvvet istimaline karar ver • 
miş gözükmektedir. Japonların Şang • 
hay şehrinde dört bin bahriye tiranedaz· 
lan vardır. Söylendiğine göre, Gosunun 
otuz mil açığında bir japon tayyare ge
nüsi durmaktadır. Şanghaydan muha. 
seruat çıkarsa japonlann bilhassa tay -
yare hücumları yapacakları sanılmakta· 

• dır. Japonların dediklerine göre, çinli· 
!erin Şanghay şehri dahilinde on bin ki
şilik milis kuvveti ve şehrin 50 mil et
rafında ise 100 bin kadar askeri vardır. 

Tayyare meyclanınclaki hiiclise 
Tayyare meydanındaki hadise hak • 

kında Çin tebliği neşredilmiştir. Bu teb
liğde ilk silahı atanların japon1ar oldu. 
ğu kaydedilmekte ve şunlar ilave olun· 

maktadır: , 
" Japan bahriyelilerinin casusluk 

yapmak maksadiyle tayyare meydanına 
girmeğe teşebbüs ederek bu gibi mües -
sif hadiselere meydan vermeleri son za
manlarda Çin makamları tarafından bir-

desi, burun delikleri açık, kulakları 
derindi. Saçlar kll'çıl, sakala henüz si· 
yah, kıaa ve yÜzünün çizgileri kadar 
manah toparlak kıvırcıklarla kıVTmı 
kıvnmdı. Boynunun kuvvetli rabıta. 
lan, acaib bir münasebetle, g9~leri
nin zekasına daha büyük bir hakimi
yet veren bir nevi mesued tetkil e· 
diyordu. 

Parrazios &0rdu: 
-Adın ne? 
- Utis. 
- Sana edebiyattan bahsetmiyo-

rum, dostum, babanın verdiği iıı.mi ao· 
ruyorum. Umarım ki bana cevab ve
rirsin. 

- Bir aydanberi Utis adını taşıyo
nun. Eğer vaktiyle bir başka .~sim tA. 
ımııı idi isem bunu da sana aoylemek 
iııtemiyoruın. 

- Niçin? 
- Nçin söylemek istemediğimi de 

söylemek iatemiyorum, köpekoğlu. 
Kendini zabtedemiyen Parrazios, 

ıırtmdaki mantodan fazla kızardı. Şa
ııran sabcı kollannt uzatarak yalvar
du 

- Kusuruna balana onun; bir ser· 
sem gibi konuşuyor. Ve bu suretle de 
aklmca kurnazlık ediyor, zira ben
den zekidir; hekimdir o. Olentiyada 
ilmi ve mahareti bakmımdan bir eti 
daha yoktu. Bunları aana ııölemekJe 
ancak herkesin dediğini tekrarlamıı 
oluyorum, çünkü o ta Makedonyaya 
kadar töhret salmıtb. Şehri ele geçir
diğimiz gün öldürebUdiklerimizden 
fula Olentiyalı'ya otuz yıldanberi §İ
fa dağıtmıt olduğunu bana anlattılar. 

Onu zincire vurup değneğin aa-
11m da kendisine tattırdığrn gün de
ğerli bir esir olacaktır; henüz dik ka
falılık ediyorsa da, o zaman, diğer
leri gibi, o da tavrını değiştirecektir. 

Japon gazeteleri harb istiyorlar 
Asabi müstesna olmak üzere bütün 

japon gazeteleri, hükümetten "süratle 
çinlilere hadlerini bildirmesini'' taleb et
mekte ve Domei ajansı da japon ordu
sunun çinlilerin tekliflerine asla kan -
mıyacağınr, çünkü çinlilerin bu teklif • 
leri yaparken münhasıran meselenin hal 
tini tavik etmek gayesini takib etmekte 
oldukları mütaleasında bulunduğunu ila 
ve eylemektedir. 

Siyasi japon mahafilinin mümkün ol. 
duğu kadar yakın bir zamanda harba gi
rişilmesini ve müzakerelere ancak Çin 
ordusunun kati mağlUbiyetinden sonra 
başlanılmasını arzu etmekte olduğu zan· 
nedilmektedir. 

lngiliz ve lransız imtiyaz bölgele· 
rinde japon sansürü 

Şanghay, 11 (A.A.) - Otoritesini 

Tien!tin'dcki fransız ve ingiliz imtiyaz 

mıntakalarrna teşmil eden japon ordusu 

bu mmtakalardaki posta ve telgraf mu-

haberatrnın kontrolu için sansür büro _ 

lan ihdasını istemiştir. 

Bu husustaki taleb pazartesi gunu 
Tiençin'delci konsoloslara gönderilen bir 
muhtıra ile bildirilmiştir. 

Muhtıranın vüsulünden ısonra kon -
ıoloslar derhal toplanarak japon talebi· 
ni reddetmişlerdir. 

Tokyo civannda be§ hava meydanı 
Tokyo, 11 (A.A.) - Be§ büyük pat

ron cemiyeti halihazırdaki müşkül va -
ziyete karşı koymak üzere fevkalade 
bir milli komite teşkil etmektedir. 

Dahiliye nezareti hava müdafaa ve 
irtibatını temin etmek üzere Tokyo ci
varında süratle beş tayyare meydanı in· 
şa etmeğe haı:rrlanmaktadır. 

Çin /inanı bakanı BerlinJe 
Berlin, 11 (A.A.) - Çin maliye na. 

zm B. Kung, bugün Baron Fon Noyrat 
halihuz<rda Berlinde bulunmadığından 

hariciyeye giderek müsteşar Fon Mac· 
kensen'i ziyaret etmiştir. Son derece 
dostane olan bu ziyaret esnasında iki 
devlet 2damı Uzak Şark vaziyeti ve mü
temadiyen inkişaf etmekte olan çin • 
alınan iktı&adi münasebetleri hakkında 

göı iışmüşlerdir. 

B. Kung, daha evvelce Çin ile muh· 
telir !;uretlerle alakadar olan birçok al -

mantarı kabul etmiştir. 

Bu takdirde, onu idare edebilirsen, 
yüzüncü kıştan evel ölümün yüzünü 
görmezsin. Bana otuz drahmi ver ve 
Nikoslrat senin azad kalıul etmez 
kölen olsun. 

Parra.zioa bana dönerek: 
- Nikoatrat? Dedi. Evet, bu ismi 

biliyorunı. Onun hekimlik bilgisi u

ınurwnda bile değil. Bütün ilaçlarım 
mabzenimde, ve birinin verdiği bazım· 

sızlığı öteki düzeltmektedir. Bazen 
nezle olacak olursam a-öğaüme, alet 
aineli bir güzel kızdan batka yakı ya. 
pı§hrmam, ve bu eczacmın yarduoına 
muhtaç olmakaızm yÜz yıl yapmak 

da karanmdn-, 
Satıcıya dönerek emretti: 
- Elbiselerini çıkar ıunun. 
Nikoatrat, kudret.Aiz, fakat kayıd-

ıı:ı, kendini bJTakb. 
Parrazioı emirler vermeğe devam 

etti: 
- Yüzünü çevir, kollarım yanları. 

na bıraksın.... Yandan. .... Sırttan .... 
Şimdi sağdan .... Gene yÜzden... Fi
yatta mutabıkım. 

Hafifçe omuzurna vurarak, alçak 
sesle: 

- Mükemmel, yavrum, dedi. 
Ve ben ona cevab vermedim, zira 

haaed denilebilecek bir ürperi,le aar
aıldığımı his ediyordum. 

Elli sene geçti: Hemen bir insan 
ömrü. Binlerce modc' gördüm> fakat 
hiç biri Olentiya'b Nikostral ayarın
da değildi. 

(Sonu var) 
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MÜDAFAA, EKOMOMI VE -
TURiZM YOLLARIMIZ 

22.000 kilometrelik 
yol için 175 
on harcanacak 

Eğer yeni laa%1rlanan lranun projai bu ıene Kamutayılan çıkacak 
olarsa 1931, yol tarilaimizJe marul bir tene olamlrtır. Yola: le~ 
bir memleket İfİ olarak ıleiil, bir mil~i mf!~alaa maelen.~ bır 
yarıl içi emniyet maelai, ılnlel malıine•ının en azalı koyde 
baftelairıle olduğu katlar ılüpn ve verimli çalqmannın. "°"":~ 
la me•ele•i •o•yal ve lrültürel laayatın gelifmeai maelen, entlu• 
tri ve tic:ar~tin bir ekonomik bütünlüğe salaib olmaı maele•İ ve 
nihayet yeni zamanların en büyült ticaret 11e propaganda va.ata
• olan turizm muele.ini nel.intle toplaıllfı İfİn re i im in 
b i r a n a • ti a o ci • ı o la r a lıı tlevlet eline alınmalı üzeredir. 

YAZAN: 
CemaiKutay 
E ğer yeni hazırlanan kanun proJe· 

si Kamutaydan bu sene çıkacak 

olursa 937 yol tarihimizde ıneaud bir 
sene olacaktır. Yol; tek bir memleket 
ifi olarak değil, bir milli müdaf me• 
selesi, bir yurdiçi emniyet me1elesi, 
devlet makinesinin en uzak köyde bat
tebirde oldufu kadar düzgün ve verim. 
li çalıpbilmesinin kontrolu meıeleai, 

sosyal ve kültürel bayatın gelitmesi m• 
aeleai, endüstri ziraat w ticaretin bir 
ekonomik bütünlüğe aabib olması m.e• 
selesi ve nihayet yeni zamanların en 
büyük ticaret ve propaganda vasıtası 

olan turimı meselesini nefsinde topla. 
dığı için r~jimia bir ana davası olarak 
devlet eline alınmak üzeredir. 

Günün mevzuu olan hayatı ucuz. 
latmanm evvela bir yol meseleai oldu· 
ğunu, bu mevzuu tetkik etmek il.zere 
getirilen } abancı salibiyetliler ısrarla 
söylemi,lerdir Profesör Lui, tarih cog. 
rafya fakü ltesinde verdiği bir konfe • 
ran•ta •• Ankaranın büyük ,ehir olmak 
istikbali bakımından Konya ve Amas
ya gibi çeşidli yiyecek içecek yetitti -
Ten vilh etlere en lceıtirme yollarla 
bai!H:...,masını'' bir ıart olarak ileri silr. 
müttU. 

D ünya yüzünde ilk düzgün yol 
kurmak 'erefi de dedelerimizin 

dir. Çünkü yolculuk tarihi cemiyet ha
yatiyle hatlar. 

• 

Garb tarihçileri uzun tullü memle
ketler arası yolların ilk defa Çinde, Hin 
distanda açıldığını, bu yollardan kö • 
mür, çini toprağı, bambo ağacı, pirinç, 
çay, teker kamı,, taımdığını yazarlar. 
Bir amerikan arkeoloji heyeti bu yol -
larn. Hazar'ın tarkında Aıkabad yakın
larında lsa'dan 9000 yıl evvel neolitik 
devrini, sekiz bin sene evvel hayvan eh. 
lileştirme ve 6000 sene evvel de maden 
devrini idrak eden türklerin, cumudiye 
devrinin bitmesiyle Çine ve Hindista
na yerleşen türkler tarafından yapıldı

ğını hidiselerin seyrine dayanarak iı • 
bat etmi,tir. lsa'dan iki bin yıl önce 
Mezopotamyada kurulan Sumer • Akad 
medeniyetinin kurduğu şehirler arasın
da yol izleri ve dönemeçlerine bili rast. 

ı 
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lıyoruz. Anadolunun büyüle tarih yol
ları diye anılan ana geçidleri Etiler ta· 
rafından kurulmu9tur. 

Mazisi bu kadar milli ve bizim olan 
yol politikası, umanlı saltanatı sırasın. 
da, yalnız zamanın ihtiyaçlarını kar,ıtı
yacak bir seyir takib etmittir. Bağdad 
seferinde yapılan ve latanbuldan haf • 
layıp Ankara . Kayseri • Toroılardan 
geçen Bağdad yolu eserlerine hali 
rastlarız. 

Yol i9leri memleketimizde ilk de
fa olarak tanzimatta 1872 nizamnamesi. 
le hükümet ifi olmuştur. Bu nizamna • 
me ile on altı yaşından altmıt yafına 
kadar olan erkeklerin evlerinden 12 sa
at mesafe içindeki yollarda senede dör
der gün çabpnalan mecburiyeti konul. 
muştu. Bu nizamname hükümleri, bazı 
tadillerle me9rutiyete kadar devam et
ti. Bu mUddet icinde Anado1uc'ta (An -
kara • latanbul), (Ankara - İnebolu), 
(Ankara • Kayseri). (Bursa • Kütahva • 

• Afyon), (Buru . Gemlik), (Buna • 
Mudanya), (Balıkesir • Edremit), 
(Samsun • Sivas • Malatya • Ellziz • 
Diyarbekir), (Trabzon Erzurum) yol. 
tarının esas çığırlarının açılmıf oldu • 
ğunu görüyoruz. 1883 de mühendis 
mektebi açıldı. (Fransızlardan 133 se • 
ne sonra) 1891 de ilk mezunlar memle. 
ket bayındırlrğ nda vazife aldılar. 

C umhuriyetin başlangıcında (Tu
ruku umumiye) ismi altında dev. 

let volları, (Turuku hususiye) ismi al
tında vilayet yolları tasnifi vardı. Dev
let yolları için 923 den itibaren umumi 
muvazeneden ehemiyetli tahsisat veril. 
meğe başlanmıktır. 935 de bu tahıisat 
3,000.000 lirayı aşmıttır. Fakat, eldeki 
kanunlar viliyet yolları için elde edi
len tahsisat çok az olduğundan ve para 
yerine yollarda çallf8cak olan ameleyi 
evlerinden nihayet ıs kilometre uzak. 
Irktaki yollara göndermek mecburiyeti 
bulunduğundan yeni hiikilmler koymak 
zarureti hasıl olmuf ve 19 ikinci kanun 
925 tarih ve 542 sa:yıh yol mükellefiyet 
kanunu çıkarılmıfttr. Bu kanunla yol 
mükellefiyeti ihtiyaçta mütmasib ol • 
mak üzere viliyet umumi meclisinin 
takdirine tlbi olarak senede 6 • 12 güne 

~ıkartılmıft bedeni mükelleflerin evle. 

rindea kırk kilometre mesafeye kadar 

yollara aeYld kabul edilmittir• Aynca 

Yurd kalkınmasının 
büyük meseleleri 

yol vergisinin yalnız yol işlerinde kul· 
lanılmas. şart kotulmuttur. 927 de yol
lar (tevhidi turuk) kanuniyle birletti. 
rilmiştir. Nihayet 929 da çıkarılan (§o· 
se ve köprüler kanunu) ile yol itleri 
programlattırılmış, Bayındırlık Bakan
lığın .n vilayet yol işleri üzerindeki 
kontrolu artırılmıştır. Bu kanunla ana 
yollar ve büyük köprülerin intası doğ. 
rudan doğruya Bakanlığa verilmiştir. 

Bakanlığın hazırladığı program ne
ticesinde harab ufak köprüler yeniden 
yapılmıf, ahşab olanlar yavaş yavaı kir
gire betonarmeye çevrilmiştir. Şose ge
nişlilderi 3.00 metreden 5.00 metreye 
çıkarılmıştır. Evvelce memlekette hay: 
vanla çekilen silindirler mevcud değıl 

iken bugün yol inşaatında çalışan silin • 
dir sayısı 440 dır. 

Cumhuriyetin ilk senesinde yol şebe
kemiz 13.885 i tamire muhtaç şose 4.450 
si toprtk yol olmak üzer~ 18.335 ~il.o · 
metre idi. Bugün 9.179 kilometre ıyı ŞO· 

se, 7.550 tamire muhtaç şose, 6.127 men· 
fezleri yapılım§ toprak yol l 6.008 adi 
toprak yol olmak üzere 38.864 kilomet· 
redir. Cumhuriyetten sonra yapılan ve 
sayısı 7 3 il bulan köprülerimizin mec· 
mu uzunluğu 5388 metre ve inşa bedel. 
leri yekQnu 4.315.000 liradır. 600 sene
lik imparatorluğun memlekette yaptığı 

köprünün sayısı ise yalnız 60 dır 
Bakanlık tahsisatiyle yaptırdmıı ve 

yaptırılmakta olan yollar arasında yeni 
büyük köprülerin iltisak yolları ve bazı 
viliyet yollarından başka eaaah olarak 
Balya • Çanakkale yolu, Hopar • Burçka 
yolu, Trabzon • Erzurum . İran transit 
yolu, lstanbul, Edirne asfalt yolu yap. 
tınlmıttır. Bunlardan her birinin husu· 
ıi ehemiyelleri vardır. Avrupa'da enter· 
nasyonal en mühim turizm yolu sayılan. 

Londra • lstanbul yolunun memleketi · 
miz içinde lstanbuldan Lüleburgaza ka
dar kısmı asfalt şose halinde bu senr 
bitirilecektir. Şose ve köprüler kanunu
na göre 931 • 932 senelerinde Bayındır· 
lık Bakanlığınca yaptmlmış olan Anka
ra asfalt yolu, bat1ehre bayındır man
zaraıını veren güzel bir eser olmuştur. 

Bakanlıkça yapıtrılan yollara 929 

danberi aşağı yukarı on milyon lira ka. 
dar bir para sarfedilmiştir. 

S ose ve köprüler kanunu : geliri 
arttırmak, yol işlerini program

laştırmak, viliyetlerce yapılması müm
kün olmayıp toplu para. toplu teknik va 
aıtalar ve mütehanıs personele ihtiyaç 
gösteren ve devletçe süratle bitirilmesi 
istenen istikametlerin milli şose ismi al· 
tında doğrudan doğruya Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından yaptırılması hedef tut 
mak suretiyle yol şebekemize büyük bir 
istikbal hazırlamıştır. 

Ekonomik durum imkin verseydi, yol 
tebekemizi şimdikinden çok farklı halde 
bulacaktık. Fakat 929 senesini takib eden 
senelerde halkın vergi verme kabiliyeti 
bir az daralmıt ve yol vergisi, hemen 
hemen yan yarıya bir mikdarda azaltı • 
larak 8 • 10 liradan 4 • 6 liraya indiril· 
mitti. Yol vergisinin yol işlerine tahıi
ai mecburiyeti vilayet hususi idarelerini 
diğer hizmetleri bakımından zor bir du. 

ruma ıokmuı, bu ıebeble §OH ve köprü· 
Jer kanununun yol itlerine tahsili hak· 

kındaki hükmü de kaldınlmıttı. Son te

nelerde dokuz milyon liraya yakın topla· 
nan yol vergisinin yarw bqka bbmet
lere tahaia edildiğinden Bayındırlık Ba.. 
kanlığı, vergiden alınan hiaeyi yüzde 
elliden yüzde on bete indirmiftir. 

V eni hazırlanan yol bam 
• • bü.tüa. bu .. _..:~wer-pro1esı, ~ 

den alman netice ile Ye bir milU 
dava haline gelen yol me1elesini 
en kolay Ye kestirme tekilde bal • 
decek hükümleri ihtin etmekte
dir. 

Mevcud olan 38.000 kilometre
lik yolun illf& Ye 11lilu ama a
man Ye büyük masraf itidir. Bu i
tibarla çahımalar, ara vermeden 
ve biribirine bailanblı yollar elde 
edilebilmesi için yol çahpnaiı im
kan derecesinde en lüzumlu 'H e
hemiyetli istikametler üaerincle 
teksif edilecektir. idari merkezle
rimizin kara yollariyle bağlanbıı
nın temini ile beraber eldeki do
nelere ıöre müdafaa, ekonomi Ye 
turizm bakunlarmdan birinci de
rece ebemiyetli görülen yollar · a
van proje olarak· bir hartada çi
zilmittir. 

Bunların mecmuu uzunluğu 
22 000 kilometre olup İftf& Ye ı .. 
lah murf aları 175 milyon li
raya baliğ olmaktadır. Vilayetle
rin bugünkü geliri 22.000 kilomet
relik bir ıoaa tebekesinin ıılib Ye 
intuiyle iyi halde tutulmasına ki
fi olmaclıiı sibi eauen bu yollar
dan bazılannm inpatı vilayet 
büdceleriyle bqanlamıyacağm • 
dan bu ıibi istikametler, deYlet 
tarafmdan toplu para, toplu tek
nik Ye personel ve vuıtalarla yap. 
brılacaktır. Y ukarıki sebebler, di
ğer memleketlerde oldutu sib!, 
fOI& tebekemizin milli fOI& Ye Yl

liyet yolları olarak iki ımıf a ay
nlmuındaki zarureti belirtiyor. 

Haritada mitli fOSeler kırmızı, vili· 
yet yolları yeşil renkte gösterilmittir. 
Milli şoseler yektlnu, takriben 7 .300 
kilometre olup inşa ve ıslah mMUfı 75 
milyon lira ve birinci sınıf rill,et yol • 
lan yekunu takriben 14.700 kilometre 
olup masraf yüz milyon olarak tahmin 
edilmiştir. 

Milli şoselerin ayrrlmasmda, bu yol
ların elden geldiği kadar fa.ıla mikdar • 
da vilayet merkezlerinden geçerek muh
telif mıntakalann biribirine ve hükümet 
merkeaine bağlamşınm temin edilmesi. 
inşalarının müşkül ve masraflı olması de 
layısiyle viliyetlerce yaprlamıyacak o~" 

yol kısımlarını ihti•a etmesi düşiınill • 
mektedir. 

B u şoselerle bel'llber her türlü yol· 
tar üzerindeki hüyük köprülerin 

Bakanlıkça yaptmlmaaına denm edile • 
cektir. Milli ıoseler programının 15 te

netik bir devre içinde gerçeklqmeai, Ba· 
kanlık hiueıi olan yüzde on beş niabe
tindeki yol parasına ilaveten umumi 
muvazeneden de senede qağı yukan 
5.000.000 lira kadar tahsisat teminine 
mütevakkıf bulunmaktadır. 

Milli şoseler Uç dereceye aynlacalr, 
(Sonu 7. inci sayfada) 
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Fransızcadan nakleden: S. T. 
M b'r aktöre benzediğini hissediyordu. 

ehn:ıed Koçer ılık bir temmuz ak. 1 bo bu kadar iztirab çek. 
§anlı çalıştığı daireden eve döndüğü . Boşu şubn~ "k bir kedere daldı. 
.zaman k . .. dıkten sonra, uyu 

. •yeme odasındaki masanın uze- . . k b"yUk bir kayıdsızlıkla 
rınde bir ka - d .. d"' • tşıne gıder en u _ 

" gı gor u . . finda olan bitenlere, ınagazalann 
!':ehmed, artık tahammül edewı. e~ra. . en kadınlara bakıyor-

;.ecegım. Beni anlayan bir adamla bir. vıtrınlenne, ~~~ . 1 r'ne giden bu ka.. 
ıkte gidiyorum Allaha ısmarladık. du. Onun gı ı ı.ş e ı b. 'b . 
Ayşe. · dınların hepsi de hemen hemen ırı ır. 

H 1 
. . yn;ydı' Bunlarm arasmda uzun a . ô v 1 erının aı • • 

11l1§ : Sofrayı kurdum. g e b'r tanesi vardı ki her 
Yemeğinden artan karnı yankla salata boylu, saı:şın k ı ı giyiyor ve epey es. 
tel dolabta zaman aynı şap ay 

B 
.,, k' b' el çantası taşıyordu. 

u kağıdı okuyunca beyninden vu- ı ır 
rultnuşa dönen Mehmed Koçer önce ka. 
rısını adam akıllı kalayladı. Sonra da 
kendi kendine, yüksek seale söylendi 

- Yedi kat yerin dibinde de olsa 
onu bulup geberteceğim J 

O gtin aylık aldığını hatırladı. He. 
n:ıen sokağa fırladr ve ilk rastladığı 
Bılahcı dükkanına girerek son ınodel bir 
tabanca ile bir kutu kurşun satın aldı, 
:1'~hancaya onbe§ lira, - kurşunlara da 
1~1YÜz yetmiş beş kuruş vermişti. Ken
dı kendine "Bu kadın bana da.ima paha.. 
lıya oturd d' d" ti du" u,, ıye uş n . 

Silihçı ona dedi ki : 
- Şayed ileride daha yeni bir mo. 

del satın almak isterseniz tabancayı be§ 

lira mukabilinde geri alabiliriz. Model. 
ler her sene değişiyor da., .• 

Silahçınm dükkanından çıkan Me~ 
nıed Koçer daireye o kadar asık, o ka
dar perişan bir suratla gitti ki arkada;ı. 
ları hemen onun etrafını sardılar = 

- Ne oldu Mehmedciğim ? 
- Ne mi oldu ? Karım olacak kal-

tak aşıkiyle beraber kaçtı 1 
Arkadasları bu kötü haberi duyun. 

ca, nikah gÜnü belediye dairesinde 
yaptıkları gibi, onun elini sıktılar. 
Yalnız söyledikleri sözler, o gün ıöy. 
lediklerine benzemiyordu : 

- Adam sen de... Aldırma 1 Za
ten o kadm sana layık değildi ... 

- Acı bir şey ama, zamanla unu. 
tursun. 

- Mahkemeye mUracaat et. Hak. 
arz olduğu için nafaka da alamaz. 

- Düşi.inme yahu... Hayatta her 
§CY olur ... 

O, bunları dinledikten sonra, gür
ledi : 

- Öldüreceğim onu, ()Jdüreceğim ... 

Sonra sırtındaki caketi çıkararak 

sahşırken giydiği eski caketi aırtına 
geçirdi ve o gün gelen evrakı, varide 
defterine kayda başladı. 

Arkadaşları bir kaç gün Mehmed 
Koçer'in başına gelen feHiketten hiç 
bahsetmediler. Herkes bir facia çıkma
sından çekiniyordu. Çünkü o, yaptık. 
larını her gün arkadaşlarına anlatıyor
du : ak~mları daireden çıkınca. ve ta. 
til günleri tiyatroların, büyük mağaza
ların kaprlarında, vapur iskelelerinde 
Ayşeyi arıyordu. Bu yüzden biletçi
l~rle kavga bile etmişti. 

İlk günler geçtikten sonra arka. 
daşları bu macerayı can sıkıcı bulmağa 
ve Mehmed Koçer'le ufak yollu alay 
etmeğe başladılar. Sureti haktan gö. 
rünüp sözde onun derdiyle alakalanı. 
yorlar, meselenin son vaziyeti hakkın. 
da izahat soruyorlardı : 

- Mehmedciğim, ne haber ? Hala 
karını bulamadı,n mı ? El altından ga
zetelere b'r iHln verib tayyare piyan
gosunun büyük ikramiyesini kazandı. 

ğmı bildirsen belki parana tamah eder 
de gelir . O zaman da sen tabancayı çe. 
kib bir kurşun kalbine, bir kurşun da 
alnına yapıştırdın mı otur biter. Yal. 
nız tabancayı yağ1amağı unutma 1 Bel. 
ki paslanrverir de an yerinde patlamaz. 

Günün birinde, divara yapıştırılmış 
bir kağıdın üzerinde, bilmem hangi 
muharririn eserinden alınma şu cümle. 

yi gördü : 
"Geniş alnında te.hdidkfır boynuz. 

larr vardı ... ,, 
Başka bir gün, aşağı yukarı kendi. 

sine benzeyen ve alnında kocaman ge
yik boynuzları bulunan bir adamın re. 
simlerini ele geçirdi. Bir akşam da 
evinde soyunurken, bu resimlerden bi. 
risinin caketinin arkasına ilişdirilmiş 
olduğunu gördü . 

Bir Cumartesi günü idi. Ertesi sa
bahı, her zaman yaptığı gibi Ayşeyi ara. 
mağa gidecek yerde Boğaziç.inde bir 
gezinti yaptı. Farkına pek varmaksızın, 
umduğu muvaffakiyeti elde edemediği 
için artık rolünden usanmağa başlayan 

Bir az sabahı, bu kadının k<:ndi. 
sine dik~atle baktığını görd~. İnsan 
böyle şeylerin farkına ekserıya ~~ 
günleri varır. Mehmed Koçer, sebe~ını 
de kendisi de pek anlaınaksızm, elbıse. 
sinin eskidiğini, şeklini değiştirmeğ~ baş
ladığını düşUndü ve ay nihay~tın.d~ 
taksitle bir elbise yaptırdı. Elbıaesını 
aldığı gün, ceblerinc de dai~ ~Ua~ 
dığı şeyleri, cüzdanıru, mendılını, mu. 
rekkebli kalemini, sigara tabakasını ve 
kibrit kutusunu yerleştirdi. Taşıması 

. sen o gu" ne ka. epeyce güç olan ve esa 
dar da bir işe yaramamış bulunan :a.. 
bancasını evde bıraktı. Ay,eyi buldugu 
zaman tabancayı çabucak evden alıver. 
ınek kolaydı. 

Zaten Ayşeyi de aramaınağa ~aşı.~ 
ınıştı. Aşağı yukarı bir senedır su· 
rüp giden bu eski hesabı temizlemek 
için artık tesadüfe güveniyor~u: . , 

O gün, yeni elbisesini giydıği ıçın 
kendinden gayet emin olduğu halde, 
sarışın kıza bakıp gülümsedi. Kız da 
onun tebessümüne cevab verdi. Tram. 
vaydan indikten sonra düşündü : Keş. 
ke konuşsaydım, benim gülüınseyişime 
mukabele etti. Şimdi beni kibirli veya 

enayi sanacak 
Ertesi günü iple çekti ve kızcağı. 

2'!Jn cevab vereceğinden pek de emin olr 
maksrzm yine ondan tarafa bakıp gü.. 
lümsedi. Kız da ona tebessüm edince 
hemen söze başladr : 

- Bonjur efendim. 
- Bonjur •• 
Tramvayda yan yana oturarak yol. 

larına devam ettiler. On dakika içinde, 
ııarışın kr2'!m daktilo olduğunJ, kendi 
dairesinden elli adım ileride bulunan 
bir bankada çalıştığını, isminin Süzan 
olduğunu ve annesiyle birlikte otur. 
duğunu öğrendi. 

Tramvay Bahçekapr'da ' durunca 
ikisi de acele ile indiler. Ertesi gün ay. 
nı saatte bulu~acaklarından emin oL 
dukları için, biribirlerlne randevu ver. 
mediler. 

Bu macera iki hafta sürdü ve Meh. 
med Koçer, elde etmeğe uğraştığı şeyi 
istemenin zamanı gelmiş olduğuna 
hükmetti. Serbest olduğunu esasen 
Süzana söylemişti: 

- Karımı boşamak üzereyim. Çün. 
kli artık onunla yaşamak, tahammülü 
imkansız bir hale gelmişti ... 

İnsanlar bu gibi vaziyetlerde ken
dilerine daima iyi rolü seçerler. 

Süzanı; bir akşam beraber yemek 
yemeğe davet etti. O da kabul etti. 

O sırada ayın yirmi beşi olduğunu 

ve cebinde parası bulunmadığını hatır. 
ladı. Arkadaşlarını yokladı. Onlar da 

züğürddüler. O zaman hatırına, silah. 

cınm söylediği sözler geldi : Beş lira, 

evindeki komodinin gözünde uyuklu

yordu. 
Hemen eve koştu. Tabancasını kap. 

tx ve silahçıya gitti. Mukabilinde yep 

yeni bir beş liralık aldr. Kapıdan çıka. 

cağı srrada döndü ve sordu : 

- Kuqunları da geri almaz mısı. 
nız ? 

- Hayır. Kurşunları geri almak 
adetimiz değildir. 

Cebinde beş lirası ve sırtında ye. 
ni elbisesiyle, Mehmed Koçer Süzanı 
Tramvay istasyonunda bekledi. İkisi 
de Beyoğluna çıktılar ve orta halli bir 
lokantaya girip bir masaya oturdular. 

Mehmed Koçer, yarımda güzel ve 
sarışın bir kız olduğu için mağrur, et. 
rafına bakınıyordu. Birdenbire, karısı. 
nın bıraktığı kağıdı okuduğu zaman ol. 
duğu gibi, beyninden vurulmuşa dön.. 

dü: 
İlerideki masalardan birinde karısı 

Ayşe, yanında Mebmedin tanımadığı 

bir erkekle gUlüte konuşa yemek yl. 

yordu .•. 

İki buçu~ dakika içinde beş 
tabak yemek yiyebilir misiniz? 

Amerikanın en büyük konserve fabrikaların
dan biri, 10.000 dolat mükafatlı gayet tuhaf bir 
müsabaka açmıştır. Müsabakanın mevzuu şudur: 
Gayet kısa bir zaman zarlında beş tabak yemek 
yimek ... 

74 rakibin iştirak ettiği bu müsabakada, 52 ki
şi daha ikinci tabakta müsabakayı terketmişler
dir. Çünkü ordövr/erden sonra çok kılçıklı bir ır
mak balığı yemek icab ediyordu ki, alelade bir kim
se bile bunu ancak bir çeyrek saatte yiyebilirdi. 

Boston'da sucuk ticaretiyle iştigal eden Ali 
Brown adında bir adam, he.~ tabak yemeği 2 daki-

ka 36 saniyede yemek suretiyle müsabakada birin
ci olmuştur. /kinciliği 4 dakika 30 saniye ile baş
ka birisi kazanmıştır. Yalnız Ali. Brown, öteki ra
kiblerine göre mühim bir avantaja malik bulun
makta idi: Panayır yerlerinde ktlıç yutma numa
raları yapan bu adam ordövrler arasında salyan
gozları kabuklariyle, ırmak babğını kılçıklariyle, 

yemekler arasındaki keklik kızartmasını kemikle
riyle yemiş, yemeğin son porsiyonu olan dondur
mayı da bardağiyle beraber yutmamak için kendi
ni zor tutmuştur. 

!~~giyme törenındc:n ~oııra 

Büvük 
tasfiye 

satışı 
Londra şehrinin müzayede memuru 

olan Bernard Newman bugünlerde İn· 
gilterenin en me11guı adamlarından bi
ridir. Bu zat, taç giyme töreninde kul· 
lanılan ve hatıra olarak bir çok merak
lılar tarafmdan satın alman eşyanın 

tasfiye satı,iyle m~şgul olmakt.adrr. 
Taç giyme töreni esnasında Vestminis· 
ter kilisesinin cephesini süslemekte o
lan 217 tane yaldızlı arslan da satılığa 
çıkarılan eşya arasındadır. Bunlardan 
bir tanesini Zambezya'daki zenci krallar. 
dan Yeta satın almıştır. Londranm zen· 
gin tacirlerinden biri, bütün hatıraları 
her hangi bir fiyata ııatın almak iste· 
mişıse de bu taleb kabul olunmamıştır. 

Memlekette 
Yol 

(Başı 6. rncı sayfada) 

birinci dereceli yollamı bakım ve inşa 
işleri vilayetlerden alınacak ve bitiril -
dikten sonra diğer yolların yapılması ci· 
betine gidilecektir. 

Vilayet yol itlerine gelince, birinci aı

nıf şebeke esas vazifeyi teşkil etmekle 

beraber, umumi ihtiyaçları karşılayan 

diğer yollar büsbütün geri bırakılamıya.. 

cağından vilayetlerde ikinci sınıf yollar 

tamir ve teabit edilecek ve §U sıraya 

konulacaktır: 
a _ Birinci sınıf vililyet yollarının 

ve henüz viliyete alm~amıı milli şose· 
terin geçide elverişli halde bulundurul • 

m.ası için devamlı tamirleri ve mev.zü 

tamirleri, 
b _ Birinci sınıf vilayet yollannm 

yav<l§ yavaş ı~lah ve §<_'~eye tahvili. 
c _ İkincı aınıf vilayet yollarının 

otomobil geçidine elverişli toprak yol 
haline getirilmesi ve fazla batak yapan 
kısnnların imkan nisbetinde §Oseye tah· 

vili, 1 . 
Vilayetlerce yo ışlerine son seneler· 

de ceman dört ınilyon lira ayrılabilmiş -
tir. Vilayet yollanna ayrı~a 650.000 a.. 

ded mükellef amele çalıştınlnuş ise de 
fenni şose yapılması mümkün buluna • 
madtğından para ile tesisler daha verim· 

1i olmaktadır. 

T iirki~e'yi baştan aş~~ı gezenler, 
millı hududları dahılınde, bu ka • 

dar değişik iklim, tabiat muhit hususi -
yetlerinin hiç bir memlekette bulun:na ~ 
dığınr itiraf ederler. Yurdumuzun her 
parçası, kendisine has hususiyetlerle do
ludur. Görülmeye, gezilmeye, yerleşil· 
meye, bayınd:.rlığa, üzerinde emek ve 
para harcanmaya değer olmak vash, 
memleketimizin birçok yerlerinde hep 
bir aradadır. Bizde yola bütün bu gü· 
?eliikleri işliyecek bir sanatkar vazifesi 
verilmi~tir. İyi ve düzgün yol; kalkın _ 
malann bütünlüğü için şarttır. Bu bü • 
yük hal&<attir ki yeni Türkiyen;n d:;-:t 
köşesini; buralara canlı, hareketli, neşe
li bir hayat getirec'!!t olan yeni. modern 
ve cumhuriyete yakışır yollarla süsle • 
meyi bir ınilli ,1eref davası olarak elimi
ze veriyor. 

"Amerika 
Kupası,, nın 
1 arihçesi 

Bugünlerde Amerikada "Ameri.. 
ka kupası,, adını taııyan meıhur 

yelken yarışları yapılmaktadır. Bu 
yarışın tuhaf bir hikayesi vardır: 

1851 de, yanında bir kupa da 
getiren amerikalı bir yat meraklıaı, 
14 tane İngiliz rakibine meydan o
kurmuş, Cowes'de yapılan yanşı ka. 
zandıktan sonra kupasım alıp Ame. 
rikaya dönmü§tü. 

1870 denberi lngi!tere on beş de. 
fa bu kupayı Amerikanın elinden 
almağa uğraşmııtı, fakat hiç birin· 
de muvaffak olamamışbr. Son ya
nşta da, Sopwith adlı bir ingilizin 
Endeavour il adlı yatiyle milyar
der Harold Vanderbilt'in Ranger i. 
ıimli yab karşılaşmaktadır. Bu ya· 
nıa iştirak etmek için ingili.z yatla
nnın atlantik denizini geçmeleri la. 
zun gelmektedir. Yatların bir tane. 
ıi aıağı yukan bir milyon dolara 
malolmaktadır. Bu hesaba göre, ge· 
rek lngilterenin. gerek Amerikanın 
500 dolarlık bir kupayı kazanmak 
için 1870 denberi harcadıkları para, 
bir milyon türk lirasına yaklaşmak
tadır. 

-----------------------------· 
Çin 'de, vergi 
Gelirini 
Arttırmak için 

Çindeki Kvantung eyaleti valisi, e

yalet maliyesinin güç şartlar içinde bo. 

caladığını görerek vergi gelirini arttır· 

nıa.k için orijinal bir usul bulmuş~ur: 

Eyalette oturmakta olan her aileye hü· 

kümet 25 sent kıymetinde bir tavuk 

vermektedir. Her aile, aldığı tavuğu 

besleyip hükütnete iade etmektedir. Bir 

semiz tavuğun kıymeti 1 dolar olduğu

na göre, hükütnet tavuk başına 75 sent 

kar etmektedir. Hükümetin verdiği ta

vuğu kabul etmiyen, veya kabul edip 

de kafi mikdarda semizletmiyen aile

nin reisi hapisle cezalandırılmaktadır. 

Küçülen adam 
İstanbuldaki gazeteler, boyu müte· 

madiyen uzadığı için nihayet hastaha· 

nelere kadar düşen bir adaının başrn
dan geçenleri vaktiyle uzun uzadıya 

yazmışlardı. Amerikada Katiforonyada 

birisi, gayet acaib bir hastalığa tutul

muştur: Bu adam da boyuna küçülmek

tedir. Hastalığı şimdi seyrini takib e

derse, yakında hastanın boyu. bir cü

cenin boyu kadar kısalacaktır. Doktor. 

lar, hastayı kendi haline bırakırlarsa 

ne kadar küçülebileceğini çok merak 

etmekle beraber, hastalığı durdurmak 

için de ellerinden geleni yapmaktadır

lar. 

Doğum 
Türkiye İş Bankası Yenişehir A

jansı Memurlarından Saim Çoban'm 

bir erkek oğlu dünyaya gelmiş ve adı 

"Ertuğrul Çoban,. konulmuştur, Yav

ruya uzun ömürler dileriz. 

Kadınlar 
erkeklerden daha 
çok yaşayorlar 

Son zamanlarda tanzim olunan is· 
tatistikler, kadınların erkeklere naza
ran daha uzun ömürlü olduklarını gös
termektedir. Vasati uzun ömürlülük 
haddi olan 65 yaşına vardıktan sonra 
ölen kaduılar, erkeklere nazaran daha 
çoktur. Mesela, 15 yaşında bir genç 
kız 1000 de 659 ihtimalle yarım asır 

daha yaliıyabilmek şansına malik iken, 
aynı yaşta bir genç erkek 1000 de an
cak 589 ihtimalle bu yaşa varabilmek 
şansına maliktir. 35 yaşına varan bir ka· 
dının 65 yaşı bulması ihtimali binde 
675 e çıkmasına mukabil, aynr yaşta 

bir erkek binde 607 ihtimalle bu yaşı 
bulabilmektedir. 45 yaşında bir kadın 
için bu ihtimal binde 739 a, aynı yaşta 
bir erkek için ise binde 676 ya çıkmak
tadır. 

Bu nisbetler, kadın ve erkeklerin 

şehirde veya köyde oturduklarına göre 

değişmektedir. Köylü bir kadının 65 

yaşına varması ihtimali binde 752 ol

masına mukabil, şehirli bir kadının bu 

yaşa varması ihtimali binde 663 dür. 

Köylü bir erkekle şehirli bir erkeğin 

bu yaya varmaları ihtimali ise sırasiyle 

binde 702 ve 571 dir. 

Eşeğin talil 
Geçenlerde bir eşek Yugoslavyada 

üç kişiye iki yüz bin dinar kazandıP

mıştrr. 

Eşeğine binip köy köy kasaba kasa

ba dolaşan bri piyangocu, kasabanın 

birinde bir kahveye gelmiş. Piyango· 

nun bir çok iyiliklerinden, imkanların· 

dan bahsettikten sonra, kahvenin sahib

leri olan üç ortağa meramını anlatma

ğa muvaffak olmuş. Ancak, üç ortak a

lacakları bileti tayinde bir türlü anla

şamamış. Bunun üzerine akıllarına a

caib bir çare gelmiş. Bileti eşeğe tayin 

ettirmek 1 

Eşek kahvenin içine sokulmuş, bi

letler önüne yayılmış. Bu biçim bir 

yem görmemiş olan eşek, önündeki bi
letleri koklarken içlerinden birini du

daklarına sıkıştırmış. Eşeğin dudakla
rı arasından çekilip alınan biletin pa
rası verilmiş ve tesadüf bu, üç orta ğa 
iki yüz bin dinar kazandırmış. 

Tahta para 
Amerikada Blain kasabaı;ınm cema 

ati, acaib bir düşünce ile yüz binlerce 
dolar kazanmıştır. 

Blain kasabasının belediyesi, geçen· 
)erde gayet sıkrşık bir vaziyete du,. 
müş ve 150.000 dolar kıymetinde tahta
dan ufaklık para bastırmıştır • 

Bu para ile belediyedeki memuralrm 
maaşlarını vermiş ve arkasınd_an bu pa· 
ranın piyasa çxkarıldığını ve bir müd
det sonra madeni para ile tebdil edile
ceğini illin etmiştir. 

Tahta paraların tebdili için belediye 
tarafından tayin edilmiş olan gün gel
miş. Fakat, piyasaya çıkarmış olduğu 
150.000 dolar yetine yalnız 50.000 dolat 
telıdil edilmiştir. Geriye kalan 100.000 
dolar için hiç kimse müracaat etmemiş· 
tir. 

Yapılan araştırmalar neticesinde, bu 
100.000 doların para kolleksiyoncuları
mn elinde kaldığı anlaşrlmıştxr. 



Askeri fabrikalw umuru 1\'lüdürlüğü SatrnaJma 
Komi,.voou tlanlan 

:------------------ ~-----------------
10 ton GÜMÜŞ KUMU . . . 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarıda mıkdarı ve cınsı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al~a .ko-

. nca 24 8 937 tarihinde salı gun·· ü saat 14 te pazarlık ıle ıha· 
mısyonu · · . · · T 
Je edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. a· 
Hblerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numara~ı kanun~.n 
ı · 3 maddelerindeki vesaikle mezk\ir gün ve saatte komısyona mu-
r~caatları. (2555) 2-3978 

1000 KİLO KALAY V ARAKI 
Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü ~atı~ alma ~o
misyonunca 27.8.937 cuma günü saat 14 de pazarlık .•~e ıhale. edıl~
cektir. Sartname parasız olarak komisyondan verılır. Talıplerın 
muvakk~t teminat olan 157 lira 50 kuruş ve 2490 numaralt ka.nunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ~~;~:na 
müracaatları. (2517) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Ankara civarındaki müesseseler için 

teklilerin şartları almak üzere umum 
müracaatları. 

iki tabib alınacaktır. ts
müdürlük sıhat şubesine 

2-3373 

l
1 

_____ A_n_k_a_r_a Belediyt- ReiHlii?i _l_rn_._.ı_a_r_ı ----

t LAN 
ı - Su idaresine alınacak baklavalı saç, !(elik, kuyruklu men

teşe köşebend, yuvarlak demir. perçin çivisi on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1984) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (149) liradır. . 
4 _ Şartnamesini görmek istiyenJerin hergün yazı işlerı kale· 

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salı gürıii saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2422) 2-3773 

İLAN 
ı - Su idaresine yaptırılacak 80 aded saat sandığının açık ek-

siltmesi on gün UT.atılmıştır. 
2 - Muhmmen bedeli (480) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı "35" liradır. 
4 - Şartnamesini görmek is ti yenlerin her .. g~n yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de ı 7 ağustos 937 salı gunu saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2648) 2-4082 

t LAN 
1 _ Su idaresine alınacak 23.000 kilo kuru meşe ve gürgen odu-

nu on beş g i.in müddetle açık eksiltmeye konulmnştur. 
2 - Muhammen bedeli 517,5 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (39) liradır. 
4 - Şartnames;ni görmek istiyenlerin her ~ü~ vazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salı gunu raat on bucukta 
belediye encümenine müracaatları. (2418) 2- 3770 

tLAN 
1 - Gökçe oğ lıı mahallec:inde 147 inci adada 3 pan~eldc 10 met· 

re murabbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttır
ma ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (300) liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı (22.5) liradır. 
4 - Şartn-ımesini görmek istivenler he rgün vazı i!!leri kalemi

ne ve isteklilerin de 17 ağustos 937 sah günü saat on b\lçukta hele· 
diye encümenine müracatları (2417) 2-3769 

İ LA N 
1 - Otobüs idaresine alınacak boya ve levazımı on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3813 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 286 liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek istiyenlerin her gün yazı iş

leri kalemine ve isteklilerin de 17 ağustos q37 salı günü saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. (2419) 2-3771 

İLAN 
1 - Su idaresine alınacak kösele, keten, kalay ve saire on beş 

gün müddetle a
0

çık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli {1512) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 121 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salı giinü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2421) 2-3772 

İLAN 
i - Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı on bt!ş gün 

müddetle kapalı zarfla eksiltmeye kon~lmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (5518.45) hradır. 
3 - Muvakka tteminatı (414) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine müracaatları ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salı günü saat 
on birde belediye encümeninde ihalesi yapılacağından saat ona ka· 
dar teminatlariyle birlikte teklif mektublarını belediye encümeni· 
ne vermeleri. (2424) 2-3775 

1 LAN 
1 - Su idaresine alınacak 35.000 kilo sömi kok kC\mürü 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 980 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 73.50 liradır. 
4 -Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 sah günü saat on buçukta be-
lediye enciimenine müracaatları. (2423) 2-3774 

İLAN 
1 - Harb okulu ile civarındaki müessesatın sularının Çubuk 

deresine kadar akıtılması işi on beş gün müddetle kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (59.834) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4741,70) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün 

fe nişleri müdürlüğüne müracaatları ve ihale 13 ağustos 937 cuma 
günü saat on birde belediye encümeninde yapılacağından saat ona 
kadar teminatlariyle birlikte teklif mektublarını belediye encüme-
nine vermeleri. (2377) 2-3729 

Anl{ara .Belediye Reisliğinden 
Ankara belediye binası ittisalinde 127 adanın parsellerini teş

kil e~ .. n anıalar istimlak edilecektir. Sahiplerinin tapu senedi ve 
kadastro çaplariyle İmar müdürlüğüne mürcaatları ilan olunur. 

(2588) 2-4117 

Ankara Valiliğinden 
'Gazi terbiye enstitüsü tamiratı 7.8.937 de ihalesi yapılmak üzere 

açık eksiltmeye çıkarılmış ve vakti muayyeninde gelen isteklinin 
teklifi layiki had görülmediğinden tamiratı mezkure eksiltme ka
nunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 5500 lira 7 kuruştur. İstekliler ticaret odası vesi
kasını ve 487 lira 51 kuruşluk teminatı muvakkate makbuz ve mek. 
tubunu ve nafra müdrlüğünden alacakları ehliyet vesikalarını hamil 
oldukları halde her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de nafıa 
komisyonuna gelmeleri. İstekliler keşif ve şartnameyi her gün na-

, fıa müdürlüğünde gözden geçirebilirler. (2684) 2-4134 

ULUS 

Komisyonu ilanları 1 
Milll Müdafaa Vekaleti Satma ima 

,_____________________ -~------------------

BİLlT 
ASAN S ö R : Harb okulu yemek taşıma asansör yapısının 

açık eksiltmesine istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 
cü maddesi gereğince eksiltmesinin on gün uzatılarak 20.8.937 cu
ma günü saat on birde yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Ke
şif tutarı: 3060 liradır. Keşif, proje ve şartnamesi parasiyle inşaat 
subesinden verilecektir. İlk teminatı : 229 lira 50 kuruştur. Ek. 
~iltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2. 3 
cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vak· 
tinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. (2700) 

2-4126 

İLAN 
Yapı: Yahşihanda üç bina yapısının kapalı zarfına istekl.i çı~

madığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşıflerı: 
nin tutarı (11.058) lira 68 kuruştur. Keşif, proje ve şartnamelerı 
parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 18. vın. 937 çar
şamba günü saat on birdedir. İlk teminatı: (830) lira 15 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kan~nun 2, 
3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklıf mek
tublarını havi zarflar ihale saatından en geç bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna versinler. (2454) 2-3845 

BİLİT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 11.080 

lira olan 404 metre murabbaı maun ile 405 metre murabbaı kayın 
kaplama tahtası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14 ağustos 1937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 831 liradır. 
4 - Şartname ve evsafı M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunu! teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gün ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1812) 2-2992 ---

t LAN 

1 - Yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira dört kuruş 
keşif bedelli Uçuş yolu inşaatına talib çıkmadığından kapalı zarf-
la yeniden eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Eksiltmesi 19 ağustos 937 perşembe günü saat 15 tedır. 
3 - İlk teminat akçesi 9984 lira 40 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 874 kuruşa M. M. vekaleti satın alma komisyo

nundan alınabilir. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle idari şartnamede ya
zılı vesikalar ile birlikte teklif mektublarını ihale saatından behe
mehal bir saat evel M. M. vekaleti satın alma komisyonuna verme-
leri. (2452) 2-3845 

t LAN 

1) Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 9360 çift fotin ka-
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 3159 liradır. 
3) İhalesi 23 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4) Şartnamesini 210 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma ko

misyonunda alınır. l\fuhabere ile şartname gönderilemez. 
5) Eksiltmeye g ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gününde en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektublarını M. M. V. satın 
alma komisvonuna vermeleri. (2588) 2-3998 

Askeri Baytaı· ok~uluna talebe 
kayıd ve l{ahulü 

1 - Ankarada askeri baytar okuluna bu yıl sivil tam devteli 
liselerden 1937 de pek iyi ve iyi derecede mezun olan ve olgunluk 
imtihanlarım vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. İs
teklilerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz olması lazımdır: 

a; Türkiye cumhuriyet tebaasından ve türk ırkından olmak 
b; Yaşı 18 - 21 olmak, 
c; Beden teşekkülleri ve sıhatı orduda ve her iklimde faal hiz

mete müsaid olmak (dil rekabeti olanlar alınmaz) 
d; Kusursuz vaz,ı tavır, ahlak ve seciye sahibi olmak 
e; Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Zabıta vesi

kası). 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlan

msaı lazımdır: 
a; Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti, 
b; Sıhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı, 

c: Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti 
d; Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli 
teahhüd senedi, 

e; Sar'ah, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazi çırpınma
ya müptela olmadığı hakkında velileri:ı~n noterlikten tasdikli te
ahhüdnamesi (Bu gibi hastalıklardan bırıyle okula girmezden evel 
malfil oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve bu müd
dete aid hükümet masrafı velilerine ödettirilir.) 

3 - İsteklilerin bulundukları mahallerdeki askerlik şubeleri
ne istida -ile müracaat edecekler ve şubelerce 2. maddede bildirilen 
evrakı ikmal ettirildikten sonra İstanbul ve civarından isteklilerin 
Haydarpaşada askeri baytar tatbikat okulu müdürlüğüne, Ankara ve 
ona yakın iller isteklilerinin de Ankarada ziraat enstitüleri bay· 
tar fakültesi askeri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün ilk haftasına kadardır. Ondan 
sonra kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına tabi değildir. Şehadetname dere
celerine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca 
kayıd işleri kapanır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri asker-
lik şubeleri ile tebliğat vapıhr. (2592) 2-3999 

l\.esltln şarbaylığından: 
Keskin kasabasında hükümet caddesi üzerinde ve belediye bi

nası önünde ve hapishan civarında olan ve esbak Keskin kayma· 
kamı ölü Asaf.a aid bulunan (Tarik, toı:>aloğlu hanesi) ve hapis· 
hane ile mahdud iki dönüm mikdarındakı arsa kıymeti muharrere
si üzerinden belediye encümeninin 26. 7.937 tarih ve 108 numaralı 
karariyle istimlak edilmiş.tir. Varislerinin belediyeye müracaatla 
bedelini almaları ilan olunur. (2671) .. 2--4131 

Ank:ara Yüksek Ziraat enstitüsü 
rel{törlüğünden: 

1 - Kurumumuz eczahanesi ile enstitü laboratuvarlarının bir 
senelik ihtiyacı olan şartnamede yazılı. 252 kalem eczayı tıbbiye 
ve baytariye ve kimyevi madde açık eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 3691 lira 35 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 277 liradır. 
4 - İhale 30.8.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da 

yüksek eı.stitü rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Fazla izahat ve parasız şartname . almak istiyenlerin ensti-
tü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2714) 2-4140 

12 - 8 . 19~---=-== 

Esltlsehir ' . oı·ıııan direktörlü· 
ğünden: 

1 - Eskişehir ilinde Mıhalıççık ilçesinde hududları şartnamede 
yazılı Değirmendere devlet ormanında numaralanmış ve ölçiilnı ciş 
558 adede muadil 1532 metre mikab 592 desimetre mikab dikil ı ve 
416 adede muadil 377 metre mikab 767 desimetre mikab devrik ıı:i 
ceman 1910 metre mikab 352 desimetre mikab gayri mamule muadil 
974 aded No.lr agacı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle art• 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 1 eylül 937 çarşamba günü saat 15 de Eskişehir 
orman direktörlüğünde yapılacaktır. 

3 - Dikili ve devrik ağaçların beher gayri mamul metre mi
kabmın muhammen bedeli 450 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 559 liradır. 
5 - İstekliler teklif mektublarını teminatlariyle birlikte muay

yen günde 2490 saydı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zikre
dilen vesikalarla arttırma saatından bir saat önceye kadar komis
yon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 

5 - İşbu ihaleye aid şartname ve mukavele projesini görmek is
tiyenler bu müddet zarfında her gün Eskişehir orman direktörlü
ğüne ve Ankarada Orman umum direkötrlüğüne müracaat edebilir. 
ler. (2693) 2-4129 

Ank~ara Vilayetinden 
Ankara.dan Erzincana sevkolunacak 1500 kilo sikletinde muhte

lif baytari levazımatın sevki 14.8.937 cumartesi günü saat 11 de 
açık eksiltmeye konulacağından isteklilerin veternier direktörlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. (2712) 2-4139 

Merzifon Hukuk Hakimliğinden· 
Merzifon hazine vekili Vehbi Okucu ile muhabere alayında yar

bay Hamid, yüzbaşı Galib, Tokadın Soğuk pınar mahallesinden 24 
numaralı evde hesab memuru İbrahim Esad karısı Zahide Zehra 
ve yüzbaşı Selfu:ni karısı Lütfiye aralarında cereyan eden alacak 
davasında müddeialeyhlerden Zahide Zehra ile Lütfiyenin ika
metgahları meçhul bulunduğu anlaşılması üzerine gazete ile ilanen 
tebliğat yapıldığı halde mahkemenin muallak olduğu 9 temmuz 937 
gününe müsadif cuma günü mahkemede isbat vücud etmedikleri 
ve vekil dahi göndermedikleri cihetle haklarındaki mahkemenin 
gıyaben icrasına karar verilmiş olduğu ve mahkemesi 17 eylül 937 
cuma günü saat 10 na talik edildiğinden bir güna muamele yapıl
madığından gıyab kararı tebliğ makamına kaim olmak üzere Zahi
de Zehra ile Lütfiyenin muayyen günde dahi gelmedikleri ve bir 
vekil göndermedikleri takdirde muhakemenin gryablarında rüyet 
ve intaç edileceği ilan olunur. (2572) 2-4132 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden 
18904 lira 68 kuruş keşif bedelli Biga - Çan yolu üzerinde 

51984 metrelik katrancı varyantı inşaatı ile 11 adet ahşab tahliyeli 
menfezin betonarmeye tahvili inşaati. Hülasai keşfiyede yazılı va
hidi kıyası fiatlarm üzerinden 27 ağustos 937 tarihine rastlayan cu
ma günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 6.8.937 tarihinden itiba
ren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rrJmıştır. 

Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve nafıa vekaletince verilmiş senelik 
müteahhidlik vesikalarını kanunun gösterdiği şekilde encümen ri
yasetine vermeleri lazımdır. Teklif mekutbları 27 ağustos 937 cu· 
ma günü saat 14 de kadar Çanakkale vilayet makamında toplanan 
encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra ve
rilecek ve gelceek teklif zarflarının kabul edilmiyeceği ilan olu-
nur. (5059) 2-4137 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden: 
Sivas merkezinde yapılacak olan 34030 lira 77 kunış keşif be· 

delli vali evi 19.8.937 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi en
cümeninde ihale edilmek üzere 5.8.937 den itibaren kapalı zarf usu
liyle 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 
2552 lira 31 kuruştur. Eksiltmeye bağlı evrak şunlardır. Keşif, 
proje, bayındırlık işleri genel şartnamesi, hususi şartname. Bunlar 
her zaman Sivas nafıasında görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin müteahhidlik vesikası ibraz ve bir teahhüdten en az 
25.000 liralık bina ve buna mümasil inşaatı. iyi bir surette yap. 
ınış olduklarını isbat eylemeleri ve bir mühendis veya mimar bu· 
lundurulacağmı noterlikten musaddak bir vesika ibraz etmesi şart
tır. Talihler teklif mektublarını 19.8.937 perşembe günü saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri lbımdır. (5062) 2-4138 

Memur aramyo~ 

Eti Banktan: 
Bankamız inşaat servisi için iyi almanca bilen bir memur alı.. 

nacaktır. İnşaat resmi çizebilen ve makine ile yazabilenler tercih 
olunur. 25.8.937 akşamına kadar müracaat kabul olunur. 

2-4143 

İstanbul Belediyesirrlen · 
Kilo 
65250 

839250 

Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli İlk teminatı 
kesilmiş meşe 1 kuruş 20 santim ) 
kesilmiş gürgen 1 ,, 15 ,, ) 

2023 lira 70 kuruş 
77777 5 kesilmiş meşe 1 ,, 25 ,, ) 
558840 kesilmiş gürgen 1 ,, 20 ., ) 
112300 mangal kömürü 4 ,, 25 ,, ) 357 lira 95 kuruş 

Belediye merkeziyle diğer müessesatına lüzumu olan yukarıda 
mikdarları yazılı odun ve kömür kapalı zarfla eksiltmeye konul• 
muştur. Eksiltme 24.8.937 salı günü saat 15 de daimi encümende 
yapılacaktır. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 
yukarıda yazılı ilk teminat makbuz veya mektubiyle berabeı tek· 
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazdı günde saat 
14 de kadar daimi encümene vermelidirler. Bu saatten sonra veri
lecek zarflar kabul olunmaz. Eksiltmeye girecekler yalnız odun 
veya mangal kömürü veyahud her ikisi için teklifte bulunabilirler, 

( 5048) 2---4136 ı 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden · 

Eksiltme ilanı : 
·ı 1 Yenişebirde Atatürk bulvarı üzerindeki apartımanımıza ı ave 

edilecek çatı katı ile aşaki tarasanın izalasyon işi eksiltme.Ye ko· 
nulmuştur. İhale 20.8.1937 cuma günü saat 10 da Çocuk Esırge~e 
Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. İzahat almak ve buna a~t 
evrakı görmek istiyenlerin Ç. E. Kurumu hesab işleri direktörliı-
ğüne müracaat etmeleri. 2-4093 
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Ankara Levazım Amirliği Satrnalma 
Komisyonu ilanları 

-----~ 
İ J.. A ~ . k'l arpa kapalı 

1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı ıçın 309156 1 0 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. .. .. 15 de Elaziz tü-
2 - Eksıltmesi 16.8.937 pazartesi gunu saat 

tnen satın alına komisyonunda yapılacaktır. M kkat teminatı 
3 - Tahmin bedeli 18549 lira 36 kuruştur. . uv~a görülebilir. 

1391 lira 20 kuruştur. Şartnamesi her gün klo~ısydoknı· vesika ve te-
4 t ·· adde erın e . - stt!klilerin kanunun 2, 3 cu m 'h 1 saatından en a:ı 

~ınat makbuzlarım havi teklif mek.tublarını 'm~se bulunmaları. 
hır saat eveline kadar mezkur komısyona ver · 2-3747 

(2401) 

İ L A N 701334 kilo arpa kapalı 1 - Malatya birlkilerinin ihtiyacı icin 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşt~r. .. .. 14 de EHizizde tti· 

2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesı gunu saat 
rnen satın alma komisyonunda yapılacaktır. kkat teminatı 2894 lira 

6 
3 - Tahmin bedeli 38595 lira olup muv?, "rülebilir. 

5 kuruştur. Şartnamesi komisyond~ her d~~~rT~deki vesika ve te-
. 4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cu ma ·hale saatından en az 

~ınat makbuzlarını havi teklif mektublarını ı . bulunmaları. 
ır saat eveline kadar mezkur komisyona vermış 2-3750 

(2404) 

tLAN -d · alı-. . bahçeler ı aresıne 
1 - Hacet tepesinin agaç~.anması kı~ın 

1 
arfla eksiltmeye ko· 

nacak ağaç ve saire 15 gün muddetle apa t z 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9590 liradır. 
3 - Muvakkat teminatr 71~.2~ liradı_r. her gün yazı işleri ka

l ~ - Şartnamesini görmek ıstırenlerı~37 salı günü saat 11 de 
bemın: müracaatları ve ihale 17~ agus~o;steklilerin de saat ona ka-
eledıye enciimeninde yapılacagın~a 

26
) 2-3778 

dar belediye encümenine vermelerı . <24 

İL.AN . . 1141 756 kilo kuru ot 
1 - Malatya briliklerinin ihtıyacı ıçınt r' ' 

ka ı k ·ıt e konulmuş u · P aı zarf usuliyle e sı mey . .. ü saat 9 da Eiazizde til· 
2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazarteslı guk~ır 

ınen k . unda yapı aca . l. 
satın alma omısyon . 1 muvakkat teminatı 4281 ıra 

3 - Tahmin bedeli _57087 1.~';.3 :o~syonda görülebilir. 
58 kuruştur . Şartnamesı her gu 

3 
.. maddelerindeki vesika ve te-

• 4 - İsteklilerin kan.unun.:· e~~ublarını ihale saatından en az 
~ınat makbuzlarını havı teklı km isyona vermiş bulunmaları. 
hır saat eveline kadar mezkur om 2--3746 

(2400) 
İL A N . 

. . · · 'htiyacı için 810096 kılo kuru ot ka-
l - Elaziz bırlıklerının 1 

Palı zarfla eksiltmeye konulmuştur.· gu"nü saat 11 de Elazizde tli· 
2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartelsı kt 

· nunda yapı aca ır. 
tnen satrn alm~ komıs;:o 54 lira 32 kuruştur. Muvakkat teminatı 

2 
3 -:- Tahmın bedelı 3~4 amesi komisyonda her gün görülebilir. 

734 Iıra 7 kuruştur. Şar n .. addelerindeki vesika ve te• 
. 4 - İsteklilerin hkan.untuk~i:· ~e~~u~larını ihale saatından en az 

mınat makbuzlarını avı e · b 1 ı 
b. . d kur komisyona vermış u unma arı. 
ır saat ev('ftne ka ar mez 2--3748 

(2402) 
tLAN 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı ıçın kapalı zarfla 1327 
to t l acaktlr Muhammen fiati 14 kuruş olup tutarı 

n un sa ın a m · . · h .. il 
185780 l · d tık teminatı 10539 lıradır. Şartnamesı er gun t -
men sat~~a :1~a komisyonunda görülebilir. İhalesi 20.8.?~7 cu~a 
günü saat 16dadır. Şartname ve evsafı 95? k.~ruş muka~ılınd? ıs
teklilere verilir. İstekliler kanunun 2, 3 Uncu maddelerındeki ve
sika ve teminat makbuzlarım havi teklif mektublannı iha~e saatm• 
dan en az bir saat evel Kırklareli tümen satın alma komısyonuna 
vermeleri. (2465) 2-3864 

t LAN 

ı _ Karaköse garnizonu için 20_0 bi~! Kağızman ~amiz~n~ için 
200 b' İğdir garnizonu için 300 bın, Surbehan garnızonu ıçın 300 
bin 1c~f~ askeri evsafta fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konul-

muştur. · b d 1' b" ı· 'Ik 2 _ Karakösey eaıd unun muhammen e e ı 28 ın ıra, ı te--
minatı 2100 lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 10 da. Kağız
maı garnizonuna aid unun muhammen bedeli 30 bin lira ve ilk te
minatı 2250 lira ve ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 11 de. İğdir 
garnizonuna aid unun muhammen bedeli 51 bin lira ilk teminatı 
3800 lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 15 de. Sürbehan gar
nizonuna aid unun muhammen bedeli 51 bin lira ilk teminatı 3800 
lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 16 dadır. 

3 - İhaleleri Karakösede satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

.. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 cil ~adde!erindeki hü
kumlere göre teklif mektublarmr ihale saatlernıden bırer saat evet 
komisyona vermiş olacaklardır. (2595) 2-4019 

lLAN 

1 - Manisa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla mü· 
nakasay konulan 65 ton sığır etine istekli çıkmadığından 2490 sa
yılı kanunun 40 ıncı maddsei mucibince bir ay zarfnda pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.8.937 perşembe günü saat 10 da Manisada tü
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Etin muhammen fiyatı 25 kuruş ve muvakkat teminatı 
1219 liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak mezkur komisyonda görü
lebilir. 
. 4 - İstekJilerin ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve· 

sı~a ve muval<kat teminatlariyle birlikte belli gün ve saatte mez-
kur komisyona müracaatları. (2581) 2-4017 

t LAN 

1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 497792 kilo arpa satın 
a 1. nacaktır. Tahmin edilen bedeli 24889 lira 60 kuruştur. ~ . 

~ - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 14 de Elazızde tll· 
atın alma komisyonunda yapıla~aktı:. 

.s - Eksiltmesi kapalı zarf usulıyledır. • 
. 4 - Muvakkat teminatı 1866 lira 72 kuruştur. Şartnamesı her 

gıq komisyonda görülebilir. . . · 
5 İ t kl ' l · k n 2 3 cu" maddelerındekı vesıka ve te-- s e ı enn anunu , . 

~inat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ıh~Je saatından en az 
bır saat eveline kadar mezkllr komisyona vermış bulunmaları. 

(2403) 2-3749 

t LAN 

1 M · k · d ki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için ka-- anısa mer ezın e · t kl' kma 
pa~ı zarfla eksiltmeye konulan 257600 kilo ~ru ~t~ ıs e . 1 çı • 
dıgrndan 24QO sayılı kanunun 40. ıncı madesı mucıbınce hır ay zar-
fnrda pazarlıkla alrnacaktrr. · d tU 

2 - Pazarlığı 26.8.937 perşembe günü saat 16 da Mamsa a -
nıen satın alma komisyonunda yapılacaktır. . k 

3 - Kilosunun muhammen fiati 3 kuruş 50 sa~tım ve .muva • 
k~t .. teminatı 677 liradır. Şartnamesi her gün mezkur komısyonda 
gorulebi!ir. 

4 - İlk taksit 2 teşrinden itibaren alınacaktır. d . 
~ - ısteklilerin. ticaret odasında kayıdlı olduklarıntat aır kv;-

'k . · · b 11· ·· e saa e mez ur 61 a ve muvakkat teminatlarıyle bırlıkte e 1 gun v 
komsıyona müracaatları (l580) 2-40l6 

ı _ Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo kuru ot kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 9 da Etazizde tii-
men satın alma komisyonunda yapılacaktrr. . 

3 - Tahmin bedeli 40647 lira 40 kuruş olup muvakkat temına
tı 3048 lira 56 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebi-

lir. . d k. "k 4 - İstekliJerin kanunun 2, 3 cü maddelerın e ı vesı a ve te-
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2406) 2--3751 

tLAN . 
Miktarı M. fiatr I. teminatı İhalenın 

Alldı.ı Cinsi Kilo Kuruş Lira Krş. Tarihi Saati 
Edirne birlikleri Sığır eti 83000 35 2179 15.8.937 10 
Uzun köprü ,, ,. ., 27000 32 648 " .. 11 

Edirne tuğay birliklerinin sığır eti ihtiyacı kap~~ı zarf~a muna
kasaya konulmuştur. İsteklilerin yukarıd~ yazı~ı ~n .ve ıhale_ sa-

t . den bir saat eveline kadar kanuni vesıkalarıle bırhkte temınat 
a ın .. f t · l'k b' makbuzlarını havi teklif mektuplarını Edirne~e mu e tış ı ına-
sında askeri satın alma komisyonuna gelmelerı. (2388) 2--3743 

İLAN .
1 

~ . k 1 1 - Etaziz birliklerinin ihtiyacı için 165962 kı o sıgır etı apa ı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. A • .. 

2 - Eksiltmesi 25. 8. 937 çarşamba günü saat 9 da Elazızde tu-
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Etin muhammen bedeli 29873 lira olup muvakkat temınatı 
2239 lira 49 kuruştur. Şartnamesi komisyonda he:gün ~örü~ebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddel~rındekı ~esıka ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ıhale. saatınden en az 
bir saat evvel mezkurkomisyon başkanlığına vermış bulunmaları. 

(2493) 2~3921 

t LAN k"l l"b ı - 6. ağustos 9"J7 münakasaya konulan 16~000 ı o una ta ı 
çıkmadığmdım kapalı zarf usuliyle yeniden eksıltmeye konulmuş
tur. 

2 -- Eksiltmesi 27.8.937 cuma günü saat 16 da Safranbolu piya-
yade alay satın alına komsiyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen beher kiJo tutarı 14 kuruş ve muvak-
kat teminatı 1754 liradır. Şartnamesi komisyonda görüle~ilir .. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad~elerındekı ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ıhale ~aatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermelerı. (2713) 

2-4142 

t LA. N 'h. . 
ı - lzmir müstakem mevki merkez kıtatı hayvanatı ı tıyacı ı-

çin kapalı zarfla eksiltmede bulunan 9.8.937 pazartesi günü saat 
16.30 da ihalesi yapılacak olan 360 ton kuru otun Ankara levazım 
amırliği satın alma komisyonundan ilan edildiğine dai~ telgraf 
relmediğinden ihalesi 28.8.937 cumartesi günü saat on bıre bıra. 
kılmıştır. 

2 - Muhammen tutarı 15300 lira olup muvakkat teminatı 1147 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddeleri:ıdeki 
vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektupları ve tıcaret 
odasma kayıdlı olduklarına dair vesikalarını ihale saatinden en az 
bir saat eveline kadar İzmirde kışlada satın alma komisyonun ver-
meleri. (2708) 2--4141 

İLAN 
1 - Erzincan birlikleri için sekiz yüz sekiz bin kilo un kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 10.9.937 cuma günü saat 16 da Erzinda tümen 

karargahında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin edilen bedeli 117160 lira ve ilk teminatı 7108 

liradır. Şartflamesi 586 kuruş mukabilinde verilir. 
,. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve. 

sika ve teminat makbuzlariyJe teklif mektublarmr ihale saatinden 
en az bir saat eevline kadar mezkfır komisyon başkanlığına ver-
meleri. (2637) 'Z-4122 

tLAN 
t - Manisa tümen kıtaatınm ihtiyacı için 24 ton sade yağı ka-

palı zarf usuliyle eksiltmeye konu~~ştur. . . . 
2 - Eksiltmesi 27.8.937 cuma gunu saat 17 de Manısada tümen 

satın alma komisyonunda yapıla.caktır. . 
3 - Yağın muhammen bedelı 97 kuruş yekQn tutarı 23.280 lıra 

ve muvakkat teminatı 1746 liradır. Şartnamesi her gün parasız O· 

larak komisyonda görülebilir. . . 
4 -- İsteklilerin 2490 sayılı kan?nun 2. 3 cü maddelerındekı ve

sika ve teminat makbuzlariyle teklıf mektublarını ihale saatından 
en az bir saat evetine kadar mezktlr tümen komisyonuna vermiş 
bulunmalan. (2667) 2-4125 

1 LAN 

ı _ Eskişehir garnizonu için 27 bin. kilo sığır eti kapalı zarfla 
28.8.937 cumartesi günü saat 12 de Eskışehirde kor satın alına ko-
misyonunda alınacaktır. . 

ı __ Tahmin bedeli 20437 l~ra ve ilk teminatı 1532 lira 81 ku-
ruştur. artnameai her gün komısyonda görillebilir. . 

3 _ isteklilerin 2490 sayılı kan~nun 2, 3 cü rnaddelerindekı ve. 
sika ve teminat aıakbuzlanyle t~klı! ınektublarmı ihale saatından 
en az bir saat evetine kadar Eskışehir kor satın alma komisyonuna 
vermiş bulunmaları. (2666) 2-4124 

iLAN 
ı - Sivas garnizonundaki kıt~tm ~htiyacı olarak kapalı zarf U· 

suliyle eksiltmeye konulan 328 hın kılo ekmeklik un 31.8.937 salı 
günü saat 15 de ihalesi yapılac~tır. 

2 -- Unun muhammen bedelı 38704 lira ve muvakkat teminatı 
2902 lira 80 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyon· 
da görülebilir. . 

3 - İsteklilerin kanunun .2• 3 cU maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi tekhf m;ktublrarnı 32 inci maddeye gö
re tertib ederek ihale saatından hır saat eveline kadar mezkUr ko-
misyona vermeleri. (2665 ) 2-4123 

Türkiye 

Ziraat 
Cünıhuriyeti 

Bankasından 
Bankamızdan evelce t~kaü~lü~ tazminatr alarak ayrılmış olan 

eski memurlarımızdan ahıren ıntışar eden 3202 numaralı Türkiye 
cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 62 inci maddesi mucibince 
beyanname vermek suretyile tekaütlük haklarını muhafaza etmek 
istiyenlerin bu beyannameleri 12.9.l937 .tarihinde bitecek olan müd
detin hitamından evel bankamıza te-,dı etmeleri kendi menfaatle-
ri iktizasmdan bulunduğu ilin ve tebliğ olunur. (2676) 2--4108 

İstanbul Belediyesinden : 
Ankara belediyesi için ınenba .. s~ kaplarında liullanılmak üzere 

!Uzumu olan 660000 tane su ~ps~u ve ?iğer levazımı açık eksilt• 
meye konulmuştur. Bu kapsullerın hepsıne 1065 lira bedel tahmin 
olunmuştur. Nümunesif 1.e şartn~esi İstanbul belediyesi levazım 
müdürlüğünde görül~bılır. ~steklıler 2490 No. 1ı kanunda yazılı 
vesika ve 79 liralık ılk temınat makbuz veya mektubiyle beraber 
20.8.937 cuma günü saat 14 de İstanbul belediyesi daimi encüme-
ninde bulunmalıdırlar. (4936) 2-4135 

1 1 
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Devlet Ut!miryollan ve Liımuıl11rı l Jmum 
Müdiirliiğii Satmalma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarlan ile liste No. 

lan aşağıda yazılı 11 kalem çinko, kurşun levha ve borular, 2 ka. 
lem teneke levha ve 15 kalem makas ve sinyal hatları için çelik ile 
pencere makaraları vinç, asansör ve palangalar için tel ve tel ha
latlar 13-9-1937 pazartesi günü saat 15 den itibaren sırasiyle ve ay
rı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat t&
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
gün ve 3297 veya 1-7-1937 T. ve 3645 No. h nüshalarında intişar et
miş talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde dağıtılmaktadır. 
Liste No. İSMİ Tahmin bedeli muvakkat teminat 

1 

2 
3 

Çinko, kurşun levha 
ve borular 
Teneke levha 
Tel ve halatlat 

Lira Lira 

6153,50 
1940 
8050 

(2609) 

İLAN 

t-4067 

461,51 
145,50 
ô03,7S 

Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminattan 
yazılı iki gurup muhtelif tezgah ve makinalar 27-9·1937 pazartesi 
günü saat 15,30 da ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankara
da idare binasında saıtın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatlariyle kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 veya 
1-7-1937 G. 3645 No. lr nüshalarında intişar etmiş olan talimatname
ler dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynr gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakat teminat 
Lira Lira 

Perçin makina ve ocakları kazan) 
muayene tulumbası saç bükme) 29.001' 
makinesi. ) 
Matkap bileme otomatı Üniversel) 
takım bileme ve torna tezgahı ve) 28.000 

2,175 

2.100 
çift sütunlu plan freze tezgahı. ) 

(2610) 2-4068 

İLAN 
ı - 29.7.937 perşembe günü eksiltmeye konulan Km. 436 - 456 

(Maden • Geyik) arasında 9000 m8 balast için talih zuhur etmedi
ğinden 2490 numaralı kanunun 40 ıncr maddesi mucibince yeniden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(9900) dokuz bin dokuz yüz liradır. 

2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat 15 teMalatya işletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 
4 - Bu işe ginnek istiyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 üncil 

maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat mak
buzlariyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa, Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, Narh, E
loğlu istasyonlarında parasız olarak dağıtılmktadır. (2558) 

2-3984 

t LAN 
Şebekenin bazı mühim istasyonları tarafından satılmakta olan 

halk ticaret biletlerinin işarı ahire kadar Sirkeci • Edirne arasında 
muteber olmadığı ilan olunur. (2559) 2-3985 

Devlet Demirvollan 9 uncu İşletme 
Direktörlüğünden · 

7 ağustos 937 cumartesi gününden yeni bir işara kadar İstan
buldan saat 22.10 da kalkan 56 No. lu banliyö katarı her gün Küçük 
Çekmeceye kadar uzatılacak ve 8 ağustos 937 den itibaren de K. 
Çekmeceden saat 10.30 da kalkıp lstanbula 1,17 de varmak üzere 
227 No.lu banliyö katarı gene her gün K. Çekmece • 1stanbu1 ara· 
sında işliyecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunması. (4970) 
2-4089 

Afyon • Antalya hattında hetonarm~ 
açık tünel ve Sandıklıda su deposu 

inşaatına aid eksiltme 
Afyon • Antalya hattının 33 üncü kilometresinde betonarme açık 

tünel inşası ile aynı hat üzerinde Sandıklı kasabasında bir su depo
su inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin mecmu muhammen keşif bedeli 77.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işlere aid fenni şartname, proje ve sair eksilt

me evrakını Devlet Demiryollarrnın Ankara, Sirkeci ve Afyon iş -
letme müdürlükleri veznelerinden 385 kuruş bedel mukabilinde ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 20.8.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları işletme umum müdürlüğü binasında toplana • 
cak olan merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi 
nat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmis olmaları l§zımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 5100 li-
ralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
c) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderile· 
cek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu sa. 
ate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Devlet De-
miryolları yol dairesine müracaat etmeleri. (2515) 2-3908 

Adliye Vekaletinden 
Vekalet binek otomobili için 300 teneke benzin açık eksiltme 

suretiyle alınacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi levazım ve daire mü

dürlüğünden parasız alabilirler. 
Tahmin edilen bedel beher tenekesi 332 buçuk kuruş hesabiyle 

997 lira 50 kuruştur. 
İstekliler bedeli muhammenin % 7.5 ğu olan 75 liranm mal 

sand.ığma yatırılarak makbuzunu eksiltme günü komisyona vere
cektır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 _ 3 çü 
maddelerindeki şartları haiz olmaları lazımdır 

Eksiltme 27.8,937 cuma günü saat 10 da ve.kalet levazım ve da
ire müdrl.üğ~ odasır:da ~üteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

İsteklıerın mezkur gun ve saatta komisyona bas vurmaları 
c2104> · ~--4ı2& 
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Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezinden 

Bir memur alınacak 
Tiirk ba.a kunun yazı itleri tubeaine (85) lira aylık, (15) ıtn 

malı:ea bedeliyle ~tmlmü tbere bir memur almacaktır. Ara
mlaıa prtlar fl&Dlardır: 

A) Lise taheili &örmilf olmak. 
B) Aalı:erliğini bitirmi• olmak, 
C) Yatı otu.cu geçmemek. 
Ç) Yazı makinesiyle yuı yuabilmek. 

lateklilu kurum genel aekretulilfne milraacat etmelidirler. 
2-4035 

Nafıa teknik okulu müdürlüğünden: 
1 - Kapalı sarf uauliyle eksiltmeye konulan İf: İstanbul Be

•iktq Yıldızda bulunan teknik okulu tedrisat binasında tertna
meaine göre yapılacak hedmiyat çatı illfa&t; betonarme döfemeler, 
su ve elektrik tesisat ve teferrüatıdır. 

Z - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat 
eveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mühen· 
dis mektebi muhasebesine yatmlacak olan ilk teminat 7122 lira 82 
kuruştur. 

3 - Eksiltme tartnamesi •e teferrüatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatmlacak olan 237 nnı. bedel mukabilinde 
almacak makbuzun ibrazı .. rtiyle mektebimbce verilir. 

4 - Eksiltme 25.8.937 tarihine rastlayan çaJ181Dba günü saat 15 
de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi mubaebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komiayonunda yapılac:aktır. 

S - İsteklilerin teklif mclrtablannı eksiltme uatından bir sa
at neline kadar yilksck mühendis mektebi mubuebeainde topl• 
nan komsiyon başkanlığına makbuz mukabilinde Yenneleri llzım. 
dır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için nafıa ftkiletinden allDIDlf ve 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair 
mBteahhitlik ftSibsı ve cari ecne ticaret oduı belgeleri bulun-
mak '8rttn'. ( 4907) 2-4043 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden : 
Fenerlerin mevkileri muhammen bedelleri muvakkat 

teminat 
İzmir karaburnuna konacak 12 20461 1535 
deniz miJJik fener 

Silifkede Pravansal adası- 8771 657 
na konacak 10 deniz millik fener 

Yukarıda muhammen bedelleriyle mevkileri yuılı iki adet fe
•rm milbayaa ve inşaaiyle yulerine konulmaaı kapalı aarf usuliy
le •e 45 p müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 

Karakterleriyle rüyet mesafeleri fcıuıi tartnmelerinde yazılı 
bulunan bu iki fenerin ihalesi ayrı ayrı olarak 15 eylül çar
falllba günü aaat ıs de Galatada liman hanının 4 üncü katındaki 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler tahlisiye umum 
müdürlüiü muhaaebeaindea 150 kurut mukabilinde alınacak ve 
teklif melrtublan ıs eylül çarpmba günü saat 14 de kadar komai-
yoa reialiğine tndi edilecektir. (4446) 2-3667 

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden: 
26.8.937 tarihine müaadif per,embe günü uat ıs de Eskitehir 

vilayet $faireainde toplanan daimt encümeninde 17110 lira 75 kuruş 
ke,if bedelli Eskişehir memleket hastahanesi kalörifer tesisatı ek
siltmesi kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

4000 lirası 937 büdcesinden ve mütebakisi 938 senesi büdcesin
den tesviye edilmek prtiyle ebi1tmcye konulmuş olan bu ite aid 
proje, keşif, fenni şartname, talimat, ebi1tme tartnamesi, muk• 
vele projeleri her zaman nafıa müdürlilğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
İsteklilerin teklif mcktublanna 937 senesi için nafıa .eklletin

den alınını, mütcahhidlik vesikasını en az lSOOO liralık benzeri it
leri yaptığına dai1' bonee"ialeri veya salahiyetli bir mütehassısın 
meauliyeti deruhte edeceğine dair noterden musaddak taahhütna
mesini w 937 leDCSİ için ticaret odaaı referansını eklemeleri 11-
sımdır. Teklif mektublaruun ihale günü saat 14 de kadar makbu.ı 
mubbiliade daimi encümen riyasetine verilmit obnaaı veya iadeli 
tıeahhüdlü .olarak posta ile g&ıderilmif bulu.amaaı tarttır. Postada 
teahhilr nazarı itibare alınmaz. (2S97) 2-4009 

istatistik 
eksiltme 

Genel 
ihale 

Direktörlüğü 
komisyonundan 

ı - Kapalı zarf usuliyle ebiltmeye çıkanlan genel n6faa sayı· 
mı tasnif i•lerinde ve povan iatatistik makinelerinde kullanılmak 
üzere aatın alınacak bir milyon fittir. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. Yüzde yedi buçuk ku
rut lftlinden 177 liralık maftkkat teminat vcrilmcai liaaDchr. 

3 - Ebiltmc ağustos 931 aymm ıs inci ~ ı&ııl uat 
14.30 da umum müdfirlilk binaamdo toplanacak olan komisyonda a
çılacaktn. Teminat vesikası ile teklif mektublarmm bir saat evci 
komisyon reisine verilmesi lbımdn. Bu babdalri tutmme komis-
yon ldtiblifinden istenilebilir. (2264) 2-3585 

______________________________________________ _... . ..... 

Müzik öiretmen Okulu 
Direktörl~Wünden: 

1 - Ankara mtlzik öğretmen okulunda yapılacak tamirat açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Ke,if bedeli 2951 lira 31 kuruttur. 

2 - Münakasa 16.7.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
3 de okullar aağışmanhğında teşekkül eden komisyonda yapılcak· 
tır. 

3 - lstekliJer ~ 7.S g(iven paralariyle tayin olunan gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. 

4 - Ket1if projesini görmek latiyenler milsik öğretmen olrulu 
direktiSrlBğilne ba' vurmaları. (2522) 2-3934 

Bina işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi terbiye enstitüsü yanın· 

da yapılacak müik iSğretmen okulu pavyon inşaatidir. 
Ke,if bedeli: 31600 lira 3S kuruştur. 
2. Eksiltme 24.8.937 ulı günü saat ıs de nafıa veWeti yapı 

itleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odumda kapalı arf 
usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme '8rtnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuru' be
del mukabilinde yapı i•leri amum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 kuruf1uk 
muvakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmıf, yapı müte
ahhidliği vesikası ibraz etmesi llımdır. 

Dahiliye Vekiletinden 
Balıkesir §ehri halihazır haritalan 

a1mu eksiltmesi 
ısaıı&a1r fehrl balihuır laaritalan alımı İfİ kapa1J arı.aa ek· 

ıiltmeye konulmuştur. 
1 - t,;n muhammen bedeli fi600 linıcbr. 
2 - lateklller bu ite aid ..,.mame. proje •e eair evrakı bil.ı.o

del Dahiliye ftklJetl belediyeler İmat heyeti fea tefliğiodeD ala
bilider. 

3 - Eksiltme 18.8.1937 tarihine müsadif çarşamba günil saat 
onbirde Ankarada Dahiliye vekaleti binasında toplanacak beledi
yeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli1erin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tea-
lim etmit olmaları lizımdır. . 

L 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 49S h· 
rahk muvakkat teminat. 

b. Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c. Kanunun .f üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye ,,,._ 

nii bulunmadığma dair istekli tarafmdan imzalanmış bir mektup. 
s - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mu. 

bilinde komiıyon reiıliline verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhl\d~ü 

olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunınal~rı la
zımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak iıtiyenlerin beledıyeler 
imar heveti fen seflii?ine müracaat etmeleri. (2427) 2-~8!i3 
.;_ ____ .;_ _______________________________________________ -""'~ 

Bayramiç jandarma 2 inci alay 
satmalma komisvonı ndan: 

Tahmini Muv:.ı kkat ihale 
Erzakın bedel teminat gün- Nastl 
cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. )emeci Günü ~ati olacağı 

Ekmeklik Kapalı 
Un 439000 52680 00 3884 00 19.8.1937 perşembe ıs zarfla 

Sığır Kapaiı 
eti 102300 2SS75 00 1918 13 20.8.1937 cuma ıs zarfla 

ı - Bayramiçte 1. 2. 3 iincü jandarma taburlarmm 1.9.9r · 
günlemecinden 938 nisan sonuna kadar ihtiyaçtan olan yukarıda 
yazılı 2 kalem erzakm hizalarında ~österilen günlemeç ve saatle
rinde 2 inci iandarma alay ordu evinde sallhiyettar komisyonca 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektuplan ihale günü saat 14 de kadar komisyo. 
na teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Bayramiçte jandarma satın alma komisyonun. 
da parasız verilebilir. (4640) Z-3855 

Kapalı zarfla eksiltme İlanı. 

Bursa Vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i': 
Buru • Mudanya yolunun 2+ 715 - 28+ 502 kilometTeleri ara. 

1mda ceman 25787 metre tuldeki kısmının eaaılı surette tamiri ve 
ufalt betonu ile kaplama ip: 

2 - Muhammen kefif bedeli 363828 lira 62 kuruttur. 
3 - Bu ite aid şartname ve enalr şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mulravele projesi. 
C - Husust, fenni. mali şartname 
D - SilsiJei fiat ve keşif cetvelleri, 
E - Grafik, 
F - Bay ındırhk işleri genel şartnamesi. 
fstiyenle-r bu şartname ve e•rakı (1819) kuruş bedel mukabilin· 

de Bursa. İstanbul ve Ankara N:ı.fta müdürliiklerinıiPn alahilirler 
4 - Eksiltme 26.7-937 den itibaren bir ay mOddetli olup 27-8.937 

tarihine müsadif cuma giiknü saat ıs de Buna Yiliyeti dıimt enctl
men odasında ihalesi vapıJacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18304 liralık mu

nkkat teminat Yermesi. üçüncü maddede yuıJı evrakı kabul ve im. 
za etmesi ve aşağıdaki vesikaları hab olup göstermesi lizrmdıı. 

A - Nafıa Vekiletinden 1937 yılında •lmmıt ehliyet vesikaaı, 
B - Yüksek mühendis mektebinden mezun olduğuna dair resmi 

diplOIDll veya ehlieytname sureti. 
C - Bir defada 100 bin liralık asfalt betonu in.paını teahhild et

mi' ve bu teahhüdünü hüsnü suretle jkma) etmiı olduğuna dair iti 
yaptıran makamdan almmıt resmi veaib. 

7 - Teklif mektuplan 4 üncü maddede yasılı saatten bir saat 
evveline kadar Buna viliyet daimi encümen reisliğine makbuz ma
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderileck melrtuplarm dCirdilncll 
maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dı' zarfın milhür mumu 
ile iyice kaptılmış olması liznndır. Posta dolayısiyle vukua gelecek 
gecilnneler naan dikkate almmu. 

(22S 1) ı.--3643 

İzmir ili daimi encümeninden: 
Kapalı ebiltmeye konulan i• : 

A;rn tutarı ı 

Bu işe aid evrak ve prtlar • 
piıda yazılıdır ; 

İstekliler 

Kapalı eksiltmenin yapılcağı 
yer tarih gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereke .. belgeler ' 

Menemen • Muradiye yohmua 
yapısı. 

(23378) lira 17 bnJt 

A) kapalı eksiltme projesi 
B) Söz bağı 
C) Baymdırlık itleri ıenel şart
namesı, 

D) Fennt Prtname 
E) Açın ve oroje 
Bu evrakı İzmir Ankara İstan· 
bul bayındırlık direktörlüklerin· 
de görüp inceleyebilirler. 

16 ağuatoa 937 pazartesi gilnil aa· 
at 11 de İzmir ili daimi encüme
ninde. 

937 takvim yılına mahsus bayın· 
dırlık bakanlığından alınmış mil· 
teahhidlik ve ticaret odası bel
geleri. 
(17S4) lira. 

; - · "11 7" (2474) 2-387S 

------------------~-----------------~;;__ ._ 

Muvakkat teminat 

Çanakkale Vilayeti Daim i Encümeninden 
Bedeli keşif llu•akkat teminat 
Lira kurut Lira kurut 
49847 63 3739 00 

1 - Gelibolu • Kqan yolunun OX~~1Y168 ki~ometreleri 
arasında yapılacak olan 18171 metre tulunde~! tose tamıratı esasi
yesi 17 ağuatol 937 tarihine rastlayan cuma pnü aat 15 de ihalesi 
icra kılınmak üzere kapalı sarf aauliyle ebiltmeye konulmqtur. 

12 - 8 - 193 •. --

Kö.ltör bakanbğından: 
Ankarada fakülte inşaatı 

Açık Eksiltme İlanı 
t - Eksiltmeye konulan i•: (ismet tn6nfi kız enatitlaU He de

miryolu arasındaki tarih, dil. cotrafya fa1dlltesine aid tabada temel 
mahallinin lbzanna ald baf rlyat) 

Ke,if bedeli: 4761,60 liradır. 
2 - Bu ite aid prtnameler •e enak fUDlardır: 
a - Elrailtme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c • Bayındırlık işleri genel prtnamesi, 
d • Huıust tartname, 
e • Keşif hulasası cetveli 
f • Vaziyet planı ve maktalar 

lstiyenler bu .. rtnameleri ve evrakı Nafıa vekaleti yapı itleri 
umum müdürlüğünde ve Kültür bakanlığı yüksek öğretim dairesin
de g&ebilirler. 

3 - Eksiltme 19.8.937 tarihinde perşembe günü saat 16 da Anka· 
rada Kültür bakanlığı arttırma ve eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Ekailtme açık ebiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye 2irebilmek için isteklinin 3S7 lira 12 kurut mu

vakkat temin.at vermeai bundan bqb bu kabil tesviye itlerini iyi 
br surette ikmal edebileceğine dair Ankara vilayeti Nafıa müdüri
yetine bir vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler yukarıda 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar teminat makbuzlariyle birlikte Kültür bakanlığı arttırma ve 
eksiltme komiııvonuna baş vurmaları. (2S43) 2-3925 

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

ğu mahalde yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık puarhta 
konulmuştur. 

1 - Pazarlık 25-8-937 çarşamba güntı saat 10 da ıefler eneli-.. 
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 etmeleri lazımdır. 

4 - Her türlü izahatla beraber .. rtname ve projeler 10 lira mu
kabilinde fen servisi tefliğinden alınacaktır. 

(5000) 2-4077 

Harita Genel Direktörlüğünden 
1 -Harta k .tası için aşağıda muhammen fiat, ihale gün ve tarihle. 

ri yazılı iki kalem yakacak açık eksiltme ile aatın alınacaktır. 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye &1-

receklerin de muvakkat teminat makbuzlariyle yazılı güa ve saat. 
lerde Cebecide Harta Genel Direktörlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri 
Muhammen B. Mikdarı Muvakkat T. 
Lira Cinai kilo Lira K. 
4200 kok kömürü 150 ton 31S 00 
450 gürgen odunu 20 ton 33 75 

(2579) 

İhale günü saatl 
24.8.937 ııaıı 10 
dan 11 re lıadar 

2 - 4022 

------------------------------------------------------
Kocaeli nafıa müdürlüğündr.n: 
1 - Adapazarında yapılacak orta okuJ binası intaatından 8S 

bin liralık bedeli ke,iften 80 bin liralık it kapalı zarf uauli7le ek
siltmeye konulmu,tur. 

2 - Bu işe aid evrak "1nlardır. 
A - Elrsiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık itleri ıenel taıtnamesl, 
D - Fenni ve buauaf şartname. 
E - Keşif metrap ve hülasai keşliye defterı. 
F - Proje. 
3 - ihale 20.8.937 cuma günü Kocaeli nafıa mildürlüiü daire

sinde saat ıs de toplanacak komiayon tarafından yapılacaktır. 
4 - Ebiltme kapalı sarf uauliyledir. 
5 - İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli nafia 

müdürlüğünden 4 lira bedel mukabilinde alabilirler. 
6 - Ebiltmeye griebilmek içia istekWerin 5250 liralık 11111-

vakkat teminat vermcai. 
A - Ticaret odMına kayıdlı oldufuna dair vesika ile nafıa YO

lriletüıden aaprt 35 bin liralık bina Uıtaatı yaptığına dair müteab
hitlik vaibaıru hamil olmuı. 

7 - lateklilerin 2490 DUIDUab 1wum mucibince bbar edecek· 
teri teklif mektublaruu ebiltme tarihi olan 20 ağustos 937 gi1ıril 
saat ıs te kadar oaf ıa mildilrliltlbıde toplanacak komiayona mak-
buz mukabilinde vermesi lbnndır. (2476) 2-3950 

Ankara Dil, Tarih, CoWaf ya 
Fakültesi Direktörlüğünden: 

1 - Fakti1te için kitab mftbayaa edilecektir. 
2 - Kitab1ann listesini görmek iatiyenler her gtln kütGphane 

meurlufuna müracaat edebilir1er. i 
3 - ihale 13.8.937 cuma günü saat 15 de mekteblcr muhasebe

ciliğinde vapılacakttr. 
4 - İsteldilerin ihale gtinUnden bir giln evetine kadar 354 lira 

98 kurttan ibaret olan muvakkat teminatı mektebler muhaaebeci
tiği veznesine vatırmrı olmalan lbnndır. 

5 - flan ücreti ahcıva aiddir. (2358) 2-3712 

Ankara Valiliğinden 
Ankara • Haymana yaz yolunun bazı mahallerinde bataklık ya• 

p •1 yerlere menfez ve büz inşası ve kaldırım yapılmaıu gibi işler, 
! 3 146 1ira 47 kuruş bedeli keşifle açık eksiltmeye konulmustuı 

Viınyet binasında nafıa müdürlüğ'ü odaaında toplanan komis
yonda 16.8.937 ye müsadif pazartesi günü saat ıs de ihalesi yapı• 
lacaktır. 

isteklilerin teminatı muvakkate olarak (986) liralık banka 
mektubu veya makbuz ilmühaberlerinin ve nafıa vekaletinden al• 
dıkları 937 senesine aid mütcahhidlik VHilQsmı hamil olduklan 
halde yukarıda sözü ıeçen gün ve saatte komisyona ~elmeleri. 

İsteklilerin mukavele ve şartnameyi liafra müdürlü~ünde 'öre-
bilecekleri. (2362) 2-3728 

Hava Yolları Devlet İşletme 
idaresinden 

Açık eksiltmeye konulan iş: Ankara tayyare meydanındaki 
bangarm semin betonajı •e pencerelerinin yeniden yapılması. 

Keşif bedeli: 6467 li'- 29 ku~tur. 
Şarntame. plin ve mukavele projeleri idarenin Ankara posta. 

hanesinin kisesinde görülebilir. 
Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat 14.30 da tayyare meydanın

daki idare merkezinde yapılacaktır. Taliplerin 485 lira 5 kuru.
lak aıvakakt banka teminat mektubu. müteahhidlilı ftlikası ve-

5. isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede Juıb 1at
ten bir saat eveline kadar kamisyoa rei.ıiiine makbu mukabilin
de vermeleri muktuidir. Postada olacak gecikmeler bbal edilmu. 

(2•) 1-4127 

2 - Ebiltme müddeti 29.7.937 tarihinden itibaren 20 gündür 
mal6mat almak iatiyenler Çınakble daimi encümen kalemine mü
ncaat edebilirler. lateklllerin 17.8.937 cuma giinll .. t 15 de bimt 
ftJ8 tahriren 2490 aydı kananda yuıh bilcümle naikle beraber 
ftJlyet daimi eac8meaine m&r8CUdm. (4870) a.--ao • air lnınnnf helpe1'-ri•1f' mü111CUtlan. (2678) ı--4119 
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Ankara numune hastahanesi 
hastahihliğinden: 

' • • 

0 kd • 1 "bt" acı olan a..:ıg-ıda cınsı, mı arı. 
Hastanenin 1937 malı Y1 ı 1 ıy v- · ı zılı 

tahmini fiat ve eksiltme şekilleriyle. ~uvdakk~; 8t~~;;~~~ea ka
dört kalem tıbbi malzeme 2.8.1937 tarıhın en · · 
dar onbeş gün müddetle eksiltmeye konul!11:!tu~b.bliğinde ve ta. 

Şartnameler Ankara nümune_ ~.ast'?'.esı $ 
1 

tanl-ıulda sıhat müdürlüğünde gorulebılır. ahiyetindeki 
Dikkat: m.ıvakkat teminat olarak para, ve para km. t"yenler i-

. - dan bunları verme ıs ı 
e'\"rak komısyonca alınamıvacagı~. d k teminatlarını Ma-
hale gününden evel hastaneye muracaat e ere 
liye vekaleti veznesine yatıracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

fiat teminat 
Lira K . Mikdarı Lira K. 
3850 00 35000 metre 288 75 
1250 00 5000 metre 93 75 

2325 00 1500 kilo 174 40 

(Açık 
artırma) 
(Açık 

artırma) 

500 00 2000 metre 37 50 

(2446) 

Cinsi 
Gaz hidrofil 
Sargılık ame
rikan bezi 
Hidrofil pa
muk üç A 
marka 
Tarlatan bezi <Açık 

artırma) 
2-3854 

Bina İşleri Merdiven İnşaatı İlanı 

Nafia vekalt~tinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Ankara polis, jandarma ~ektebi 

bahce merdivenleri inşaatıdır. Kesif bedeli 3694 hra 35 kuruştut. . 
2 - Eksiltme 19.8,937 perşembe günü saat 15 de Nafıa Vekaletı 

Y~pı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında açık ek-
sıltme suretivle vapılacaktır. -

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 18 ~u.ruş be -
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden _alınabıhr. 

~ - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 278 .~ıralık. m.uvakk~t 
temınat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış muteahhıtlık vesı • 
kası l?ÖStermesi l5zımd1r. (2469) 2-3898 

l{ırklareli i kan l\f üdüriyetiııdeıı 
Kırklareli merkez ve köylerinde yapılacak 273 evin vekiller he: 

yetinin 19.12.935 ı'in ve 213711 sayılı kararına dayanarak aşağıdakı 
tartlar içerisind~ luı lcleri pazarlrkla icra edilecektir. 
• 1 - Vilayet merkezinde 20 şehir tipi ~e.rpiç ev yapılacak üze: 

n Manıilya kiremidi ıle örtülecek beherının muhammen bedelı 
286 lira 80 kuruş olup toptan 5736 lira 08 kuruştur. . 

2 - Köylerde 38 adet köy tipi kc~p~ç ev yapılacak üz~rlerı 
Marsilya kirmeidi ile örtülecek beherının muhammen bedelı 264 
lira 48 kuruş olup tutarı 10050. lira 23 .~uruşt1;1r. . . . _ 

3 - Köylerde 124 adet kerpiç ev uzerlerı yerlı kıremıdle or
tUlecek beherinin muhammen bedeli 195 lira 30 kuruş ve tutarı 
24218 lira 6 kuruştur. 

4 - Köylerde 91 adet köy tipi kargir ev üzerleri yerli kiremidle 
Örtülecek beherinin muhammen bedeli 244 lira 75 kuruş olup tuta-
rı 22272 lira 27 kuruştur. • .. 

5 - Şehir tipi kerpiç 20 evin beherinin yanlız ışçılık muham
men bedeli 85 lira olup tutarı 1700 liradır. 

6 - Köylerde yapılacak 91 adet köy tipi kargir evin beherinin 
işçilik bedelı 75 lira olup topunun 6825 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beherinin 
muhammen bedeli 65 lira olup topunun 10330 liradır. 

8 - Yukarıdaki muhammen bedellere göre 273 evin keresteden 
maada bil lımum malzemei inşaıyesiyle beraber toptan ve anahtar 
tesl mı veya köy köy perakende olarak ve yahud da yalnız işcciliği 
toptan veya köv köy perakende olarak ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7.5 ğu teminat akçesi olarak yatı
rılacaktı r. 

10 - İlan tarihinden itibaren talihlerin her gün iskan mildüri
yetinde müteşekkil komisvona müracaatları ve şartname ile plan· 
ları ve keşifnameleri görmek için İstanbul, Edirne, Ankara iskan 
müdiirlüklerine ve kazalarda iskan memurluklarına müracaat et
meleri. 

11 - Talihler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini 
ve d iiYer vesikaları ibraz etmeleri ilan olunur. 2--4037 

Samsun' da İnşa Edilecek P. T. T. Binasının 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 
A - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda yapılacak posta, telgraf 

ve telefon binası inşası. 
lnşaatin keşif bedeli (57044) lira 42 kuruştur. 
B - Bu işe müteallik metraj cedveli, keşif defteri. tahlili fiat 

cedveli, fenni şartname, fenni şartname llyihası, elektrik tesisatı, 
fenni şartnamesi su tesisatı ve sıhf tesisat keşif cedveli kalorifer te
sisatı keşfi. kalorifer tesisatı fenni şartnamesi kapalı zarf usuliyle 
eksiltme artnamesi. Bavrndırlrk işleri genel şartnamesi, elektrik te· 
sisatı keşfi 13 parça proje (2) lira (85) kuruıı bedelle Samsunda P. 
T . T. müdürlüğünden Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğünden 
ve f tanbulda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden alınabilir. 

C - Eksiltme 18-8-937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Sam· 
sun P.T.T müdürliiğü binası içinde toplanacak artırma ve eksiltme 
komi yonunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
. E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4103 dört bin yiiz Uç 

lıra muvı:ıkkat teminat vermesi. 
F - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olduğunu iıbat etmesi 

lfizımdır. 

l - 2490 No.Ju kanunda yazılı vesaiki göstermesi. 
2 - Nafia veklilet;nden alrnmış yapı müteahhidliği vesikası gös

termesi ve yaptığı en büvük işin bedeli 30 000 liradan aşağı olmama· 
sı laz ımdır. İhale gününden lfüıkal 8 gün evvel nafia vekaletinden 
talebte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunmıyacağı
nın ve benaberin eksiltmeye i tirak edemiyeceklerinin nazarı dik
kate alınması icabeder. 

3 - Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veye mimar olması 
veya bunlardan biriyle müstereken teklif yapması ve mukaveleyi 
birlikte imza etmesi lazımdır. 

G - Teklif mektubları yukarda (C) fıkrasında yazılı saatten 
b~r saat evveline kadar Samsun da P.T.T. müciiirliiğü binası içinde
kı artı.rma eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri
lfecektır. Posta ile gönderilecek mektuhların nihayet vuka rıda (C) 
ıkr?sı~d~ yazılı saate kadar gelmiş olması ve drş zarfın mühür mu-

mu .1le ıyıce kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vaki olacak 
gecıkmeler kabul edilmez (2509) 2-3902 

Af yon vilayetinden: 
~ila~et m:rkezinde yaptırılacak (74347) lira 73 kuruş keşif be

delh Alı Çetınkaya okulu inşaati 20.8.937 tarihinde saat 15 de i
hale edilme~ üzer~ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. Şart
nameler, plan, keşıfname 372 kuruş bedelle nafia müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat 5516 liradır. İsteklilerin teklif mek
tublarını ticaret odası .kayıt vesikası ve bayındırlık bakanlığından 
alınmış asgari 40.000 Jıralık yapı işi yaptığına dair ehliyet vesika
ları ile birlikte 20.8.937 tarihinde saat ıs şe kadar daimi encümene 
•ermeleri i13n olunur. (4472) 2-3624 

İzmir ili daimi encÜmPninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan if : 

Açın tutarı : 
Bu işe aid evrak ve şartlar • · 

şağıda yazılıdır 

lstekliJer 

Kapalı eksiltmenin yapılcağı 
yer tarih gün ve saati : 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler. 

Muvakkat t eminat 
(247" \ 

Dikili • Ayvalık yolunun yapısı 
( 43284) lira 32 
A) kapalı eksiltme projesi 
B) Söz bağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart
namesi, 
D) Fennf şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakı İzmir Ankara lstan· 
bul bayındırlık direktörlüklerin
de ı?ÖtÜP inceleyebilirler 

16 ağustos 937 pazartesi günü sa· 
at ı ı de İzmir ili daimi encüme
ninde. 

937 takvim yılına mahsus hayın· 
dırhk bakanlı(tmdan alınmış mü· 
teahhidlik ve ticaret odası bel
geleri. 
(3247) lira 

2-3876 

Erzurum v: lilijiinclen: 
ı - Kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konulan _iş: Erz~trum mu

allim mektebi binasında yapılacak elektrik ışık sınyal, zıl, telefon 
ve elektrikli saat tesisatları işidir 

2 - Keşif bedeli 17525 lira 89 kuruştur. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi . . 
B - Fcnnı şartname. 
C - Keşif hülasa cetveli, 
D - Mukavele projesi. 
E - Proıe. 
Talihler projeleri nafıa vekaletinde ve Erıurumda kültür di

rektörlüğünde görebilirler. 
4 - Eks!ltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksıltme 18 ağustos çarşamba günü saat 15 te Erzurumda 

kültür direktörlüğünde müteşekkil komisyonda yapılac~ktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1315 hra muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka 2490 No. lu ~anunıın ve buna 
müzeyyel kanunların amir bulunduklzn evsafı haız olmasr ve Na
fıa vekliletinden alınmış müteahhidlik vesikasını hamil bulunma· 
sı meşruttur. 

7 - Teklif zarflarının kanunun emrettiği şekilde verilmiş ol
ması 15zımdır. Poı;tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2382) 2-3835 

Kızılay C. (~nel l\1erkezi 
Başkanlıi!Jndan 

ı - Ek5i1~eye konulan iş: Mamak maske fabrik~sı?d~ yaptı
rılacak atelye bınası. iki adet depo binaları ve muhtelıf ıstınad dı
varları insaati tahmini keşif bedeli (44763) lira (55) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şamtamesi , 
B - Mukavelename projes~ 
C - Keşif hülasaları. 
D - Fenni şartname. 
E - 6 adet plan. 

-
İstenilen bu şartname ve evrakı Kı:r.ılay genel merkezi muhase

besinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13.8.937 cuma günü saat 15 de Kızılay genel mer· 

kezinde vapılacaktır. 
\ - Eksiltme kapalı zarf usulU iledir. . 
5 - Eksiltmeye ı:rirebilmek için isteklilerin (3357- lıra 55) ku· 

ruşluk muvakkat teminatı vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lllzımdır. 

A - En az bir parçada (50.000) liralık bina inşaatı yapabile
ceğine dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası. 

B - Bu seneye aid ticaret odası vesikaları , 
C - Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için mal sahiblerinden 

aldıkları ivi hizmet vesikaları. 
6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evetine kadar Kızılay C. genci merkezine getirilerek eksilt 
me komisyonu reisliğine makbuz ~ukabilinde verilecektir. 

7 - Kızılay C. en az fiyat te~lıf ~dene ihaleyi yapmağa m~· 
bur değildir. İhale vesaiki ve ehlıyetı fennivesi Kızılayca tasdık 
olunan talibe vapılacaktır. . . 

8 - Posta ile gönderilecek tcklıflerın nihayet 3 üncü maddc_dc 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ıle 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilemez. 2-4004 

P. T. T. U. l\1üdürlü~nden 
ı _ 3222 sayılı Telsiz Kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde merL 

yete f!irmiştiı. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal r:u~satname almak l!ZTmdır. Bu kanu. 
nun muvakkat maddesi mucı~ınc; 1 Ağustos 937 de mevcud tel· 
siz tesisatı ve radyo sahiblerı Agustos 937 içinde ruhsatname al
ma{:a mecburdur. Bu ruhsatnameler ~· T · T . Merkezlerinden alı
nacak 15 kuruşluk damga puluna tibı matbu bevannaıneler muka.. 
bilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kurut-
luk damga puluna tabidir. _ 

Radyolardan al ı nacak yıllık ucretlerin icra Vekilleri Heye. 
tince kabul olunan tarifesı gazetelerle ayrıca neşredilecektir. Bu 
tarifeye göre niifusu on binden fa~la olan yerlerde ilı:ametgfilılar• 
dan eskisi gibi senede on lira ve nufusu on binden aşağı olan yer
lerde ·eonede beş lira alınır f kametı?ahlardan ı?avri yerlerden alı· 
nacak ücretler için ayrıca gazetelrele ~eşredilecek tarifeye veya 
P. T. T Merkezlerine müracaat etı_nek ıcab eder. 

937 mali senesine aid ücr~tlen~ Eylül 937 nihayetine kadar 
P. T. T . idarelerine tesviye edılmesı. lazım gelir. Eylül sonuna ka
dar verilmiyen Gcret.lcr % 20 ~a~~bsıyle ta~il ve Teşri~ie~.vel n!· 
hayetine kadar vermıyenlere .. bır. 1• arname ıle on be~-».,:unluk hır 
mühlet verilir. Bu on beş gun ıçınde de borçlarını vermiyenlerin 
ruhsatnameleri iptal ve hakların~a kanu_nr .ta~ibata tevessül olun.ur. 

2 - Telsiz Kanununun m~rıvete gırdığı tarihten evvel tedıye 
edilmiş olup da 937 mali sen~sıne c.art olan ücretler 937 senesi için 
alınacak ücretten mahsub cdıl_ecek~~r. 

3 _ Bu kanun hüicümlerıne gore esasen ruhsat verilmesi caiz 
olmıyan kimselerden verici veya he?J verici ve hem alıcı telsiz te. 
sisatı vücuda getirenler hakkı.nda hır seneden üç seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur ve tesıs:ıt zabt ve müsadere edilir. Ruhsat 
alması caiz olan kimseler tarrı!ında~. ruhsat alınmaksızın verici 
vcva hem verici ve hem atı~ı t~sısat vu~u~ 2etirilirse bir aydan al
tı aya kadar hapis veya yüz lıradan hın lıraya kadar ağır para cc.. 
zası hükmolunur. . 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tes~aat veya cihazı vücuda gcti.. 
renler veya kullananlar hakkında 25 lıradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Sefeı'berliğe hazırlık vey~ zama!1ında ve ıfahud hazarda örfi 
idare mıntakalariyle her nevı asken memnu mıntakalarda birinci 
fıkrada yazılı fiili i.şleyenler baklanda ~fl .seneden on seneye ka.. 
dar ağır hapis ve ikmcı frkrada y~ıh fıılı ışleyenler hakkında bir 
ıeneden Uç seneye k~dar .ağır hapıs ve ilçüncU fıkrada vazıh fiili 
işleyenler hakkında ıse bır aydan altı aya kadar hapis cezası veri. 
lir. ı. 4039 

il-= 

= L&& ... 

1\'lü abaka imtihanı tehir 
edilmiştir 

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

kamplarının ağustos 1937 sonundan evel bitmiyeceği vuku bu· 
lan müracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının baş· 
!angıcı 8 eylfıle tehir edilmiştir. ) 

ı - 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 vey. 
Yüksek İktısad ve Ticaret okulundan veyahud Hukuk Fakül 
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin· 
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 8,9 ve 10 eylQI 937 de Ankara ve İstanbu 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve uzananlar. yol par;;. 
farı verilerek Ankaraya getirtilip, eylOJ zarfında sözlü bir !m 
ti hana tabi tutulacaktır. 

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

Miifettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfet· 
tişlik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla 
müfettişliğe terfi edileceklerdir. 

Ankarada Umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak O· 

lan şef namzedleri ise bir senelik stajdan ıonra yapılacak eh· 
liyet imtihanında muvaffak olurlarsa feftiğe terfi edilecek 
!erdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualaı 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilehi· 
lir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara 
Türkiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine 
vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı· 
dırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 937 tarihind~ 
ele deemiş olması şarttır. (2S9'i) 2-3992 

Kültür Bakanlığından 
ı. Bu yıl hükümet hesabına okumak üzere yabancı i11ere gön· 

derilecek talebe sayısı, bu talebenin okuma kolları, hangi memle· 
ketlere ve hangi bakanlık hesabına gönderilecekleri aşağıda gö . 
terilmiştir: 

Gönderilecek 
talebe adPdi 

4 

okuma kolları 

Hukuk ve ceza 

Deniz inşaiye Mi.ih. 
Deniz makine Mi.ıh. 

ı 
1 
1 
1 

Telsiz ve elektrik Müh 
Mendirek, iskele 
mümasili liman 
inşaatı Müh. 

ıı 

8 

27 

Maliye ve iktisat 
Mühendislik 

gidecekleri 
memleketler 
Muhtelif 
memleketlere 
Almanya 
Almanya 
Almanya 

hangi bakanlık 
hesabına olruyacalr 

Tüu B. 
Ekonomi B. 

,, .. .. 
Almanya ., ,, 
Muh. memleket. Finans B. 
Almanya ,2 si inşaat. Kiıltiır 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 deni% ticart:tJ oku
Junun 1934, 1935, 1936 ve 1937 yılları mezunlarından, telsız ve e
lektrik mühendisliği ve mendirek, iskele ve miımasıli 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 mezunlarmdan 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
tmı geçmemi' olmaları l~zımdır. Hukuk kolundan seçilecek dort 
talebe gönderilecekleri memlekette dört yıl 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) ıınav geçireceklerdir. Bunların sınav
ları Ankara ve lıtanbul hukuk fakültelerinde 15 eylül çarşamb. 
günü başlayacaktrr. 

4. Yüksek deniz ticareti mezunlarından sınava girecekler, mc• 
leklerine aid bilgilerden yoklanılacaklardır. Bunlann sınavları İs· 
tanbul yüksek deniz ticareti okulunda 15 eylül çartamba günü baş
layacaktır. 

5. Lise olgunluk mezunlanndan mühendislik öğreneceklenn 
sınavları (riyaziye, fizik, kimya, yabancı dil ile Türkse kompozis
yon) dan yapılacaktır. 

Lise olgunluk mezunlarından maliye ve iktıııad tahsil" edeeek· 
lerin sınavları (içtimaiyat, tarih ve yabancı tlil ile türkçe kompo
zisyon) dan yapılacaktır. Lise olgunluk mezunlarının sınavları 
bulundukları yerin resmi erkek liselerinde ve 20 eylül pazartesi 
günü başlıyacaktır. 

6. Bütün kollardan sınava gireceklerin kendilerini aday seçtir
mek üzere en çok ağustos 1937 ayının 27 inci cuma günü ak amma 
kadar mezun oldukları fakülte veya okul direktörlüklerine beter 
adet vesika fotoğrafı göndermek suretiyle baş vurmuş olmaları Ui
zımdır. 

7. Aday seçildikleri fakülte ve okullarca endilerine tebliğ edi
lenler ıınav gijnünden üç gün önce sınav geçireceği müessese di
rektörlüğüne başvuracak ve sağlık kurulunun muayenesinden ge. 
çecektir. Adayların kendilerini isbat için tahsil askerlik ve huvi-
yet belgelerini hamil olmaları lazımdır. (2614) 2-4026 

Gümrük Muhafaza Gene) Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

ı - 3730 tarıe pomtif çadmn kapalı zarfla verilen fiat pabah 
görüldüğünden 17 • 8 - 937 salı günü, snat 16 da pazarhh yapılacak
tır. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 

S - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kunı mukabilinde 
verilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne makbuzu 
veya banb mektubları ve kanuni vesikalariyl~ birlikte o gün saat 
16 da Galata eski idhalat gümrüğü binasındaki komutanlık aatın
alma kcmiayonun.a ıelmelcri. (4547) 2-3(186 
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Amerika Hükümetinin 
tercih ettiği meşhur Westinghouse buz dolaplan Halil Naci 

Anafartalar 

12 - 8 - 193' 

Mıhçıoğlu 

111 Tel: 1230 

O rman Çiftliği 
Çiftlik Sutü 

çocuklar 

ile beslenen 

böyle olur. 
Orman Çlttllğl Mafra tala r 

Anh~ara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rel{törlüğünden: 

1 - Kurumumuz tecrübe hayvnalarmm bir seneli~ yiyecekl.eri 
olan aşağıda isim ve mikdarlan yazılı hayvan yemlen açık eksılt-
meye konulmuştur. .. .. 

2 - !hale 2.9.937 tarihine rastlayan perşembe gunu saat ~6 da 
Yüksek ziraat enstitüsü rektörlük binasında toplanan komısyon 
tarafından yapılcaaktır. 

3 - Muhammen bedel 3135 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 235 lira 13 kuruştur. 
5 - Fazla i.tahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Ensti

tü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Mikdarı Beher kilosunun 

İsmi kilo fiatı kuruş 
Arpa 37000 4.25 
Saman 12000 1,75 
Kuru ot 21500 3, 5 
Kuru yonca 12000 5 

Lira yekun .... 
(2692) 

Yekun tutarı 
Lira 
1572,S 
210 
752,5 
600 

3135 
2-4133 

Sıvas inhisarlar 
başmüdürljiğünden: 

İkinci defa kapalı zarf usuliyle mün~k~sa.ya ~oı_ıulmuş olan 
Hargün tuzlasındaki 17661 lira 53 kur~ş .bırıncı .~eşıflı memur ev
leri tuz anbarı amele hangarı ve fn:ın ıçın bu muddet zarfnıda da 
talih çıkmadığından arttırın~ ve e~s!ltme k<ı:nununun kırkıncı mad
desi mucibince 4.8.937 tarihınden ıtıbaren hır ay zarfında pazarlık
la ihale ve intacına karar verilmiştir. Şartnamesi ahiren istekliler 
lehine olarak tadil edilmiş olduğundan talihler bu şartnameyi ve 
proje ve keşifleri her vakit Sivas inhisarlar baş müdürlüğünde gö
rebilirler. 

Muvakkat teminat akçesi 1325 liradır. 

İsteklilerin bina inşaatında mütehassıs olduklarını gösterir mu
teber ehliyet ve fen vesikasını ibraz etmeleri şarttır. İhale Sivas 
inhisarlar baş müdürlüğü komisyonunda icra edilecektir. 

(2695) 2-4130 

Anl{ara asl{erlik şubesi reisli .. 
ğinden: 

Yedek subay olmak hakkı haiz ve tam ehliyetnamesi olan kısa 
hizmetliler 1 eylül 937 de yedek subay okulunda bulunmak üzere 
sevk edileceklerdir. Bunların 27 ağustos 937 cuma gününe kadar 
şubeye gelmeleri ilan olunur. (2694) . 2-4127 

Tahldötçü aranıyor 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarmın memurini için kantin 

idaresi münhaldir. Takriben günde 30-40 kişi sabah, öğle ve ak,am yemeklerini yemektedirler. Memleket ucuzdur, kantin binası, 
mutbah ve emsali için kira ahnmıyacaktır, ziya. frijider ve mobil· 
ya mevcutturt bir şahıs için Uç kap yemekle doymak şartiyle ay
da (16.-) lira tabldot vermeğe talib olanların bP.men Karabük De-
mir Çelik fabrikaları büro müdilrlüğüne müracaatları. 2-4146 

İLAN 
İnebolu hazinei maliye namına mal müdürü Rıfkı Ertenin Art

vin vilayetinin Porçka kazası mal müdürü Kemal Akif ve 21 rüfe
kası aleyhlerine ikame eylediği alacak: davasının görülmekte olan 
muhakemesinde müddealeyhlerden İstanbul Yedikulede tahakkuk 
baş memur muavini Salihin ikametgahının meçhuliyetinden naşi 
hakkındaki tebliğatm gazete ile yapıldığı halde gelmemiş oldu
ğundan hakkındaki muhakemenin gıyaben icrasına ve gıyap ka
rarının gene gazete ile ilanen tebliğine ve muhakemenin de 17. ey
lül. 937 cuma günü saat 10 a talikine karar verilmiş olduğundan 
mumaileyhin o gün muhakemeye bizzat gelmesi veya tarafmdan 
bir v~k i l göndermesi aksi takdirde bir daha muhakemeye kabul 
edliı~ıyerek gıyabında intaç edileceğ i maliım olmak üzere keyfi. 
ye~ iıiin olunıır. 2-4147 

Bingöl nafıa müdüı~Iüğünden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kigi kazasında yapılacak hükü
met konağı inşaatı olup keşif bedeli (39188) lira (24) kuruştur. 

Bunun (15000) liralık kısmı (937) senesinde yaptırılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname, 
E • Silsilei fiat cedveli, metraj ve proje, 
İstekliler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdür-

lüğü ve Bingöl nafıa müdürlüğünde görebilirler. . 
3 - Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat (16) da Çabakçurda Bın

göl Nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1125) lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz bu
lunması lazımdır. 

A - Ehliyeti fenniye vesikası ve müteahhitlik vesikası 
6 - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı sa

atten bir saat önceye kadar Çabakçurda Nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek. mektupların nihayet (3) üncü m~dd~d; 
yazılı saate kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ıle ıyı
ce kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme kabul edil-
mez. 2-4148 

Kiralık Küçük Daire 
Elektrik, havagazı ve banyo 

Havuzbaşı. Tel. 1841 e müracaat. 
2-4073 

Tanmıniş bir 
Makasaar 

Yüksek bir terzihanede iş a
rıyor. Adres: Necatibey mahal
lesi Kıvanç sokak No. 6 Bay Tev
fik A.B. 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima sabit 
Daima tahii 

İngiliz karuuk ~czanesi llbo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan 
tin saç boyaları muzur ve zebir1 ı 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder . 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze. 
rinde tertib edilmiştir. 

LİNlMANTOI. KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASTDT'R 
~---- .-.·~ ·-·~·~· .............. ., ....... ~ 
! Sekizinci şark ! 
t Fuvarı t 
i BARI i 
i 4-21 eyHll 1937 i 
i Akdenizin i 
i şark ile garb i 
i arasında mer- i 
i kez piyasası i 
• 40 millete 
! mensub 5000 ! 
1 kişinin ! 
i 1 milyon ziyaretçi " t 
i İthalat ve Gümrük işlerinde i 
i hususi müsaadat i 
i Ücretsiz ve emtia sergileri i 
i Toplantılar ve kongreler i 
• Temsiller ve muhtelif • 
t müsamereler t 
i Turizm büroları i 
i Gezinti seyahatleri - toplu i 
i seyahatler i 
i 2-3528 i 
te.·~· ~ ·-- -~ ~ ............. ~·--·et·--·~: 

Dr. EMİR NECİB 
AT A KAM 

Hurda Demir 
alıyorum 

Her boyda ve ağırlıkta, her 
ne şekilde her ne demiri olursa 
olsun satın alıyorum. 

Soğuk kuyu Hacı usta 
Telef. 1130 2-4030 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

1 Nazmi Apart. No: 9. D. 5 1 
2-3361 I __ ..... _ 

Tezgahdar 
aranıyor 

Bakkaliye işini iyi bilir iki 
tezgahtara ihtiyaç vardır. En az 
beş yüz lira itibari kefalet vere. 
bilecek isteklilerin 47 No. lu 
Posta kutusuna vazıh adresleri-
ni bildirmeleri. 2-4120 

YENi 

• 
M 
i 

K 
• 

Kumbarel~ biri 
1 ~~ 

Çivril Belediyesinden : 
Çivril kasabasının hali hazır haritıasmrn alınması kapalı zartt 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Yapılacak işin muhammen keşif bedeli meskftn mahallerin 

bir hektarı 25 ve gayri meskfuı mahallerin bir hektarı on bet lira 
olup tutarı 1300 liradır. 

2 - Bu işe aid eksiltme şartnaınesit mukavele projesi, Bayın
dırlık bakanlığının şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının a· 
lınmasma dair genel şartnamenin Denizli nafıa direktörlüğünden 
ve Çivril belediyesinden aranması lazımdır. 

3 - Eksiltme 27 .8.1937 cuma günü saat 15 de Çivril belediyct 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 97 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte Çivril belediye-

sinde teşekkül edecek komisyona gelmeleri ilan olunur. 2-4149 

ZAYİ 
331 • 332 yılı Burdur idadisi 

kısmı umumi ikinci sınıftan al
mış olduğum şehadetnamemi za· 
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Habip oğlu Hüseyin Özmen 

SiN Ei\tALAll 

ZAYİ 
926-927 ders yılında Beyoğlu 

1 inci ilk okulundan aldığun şe
hadetnameyi zayi ettim yenisini 
çıkartacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Ömer Sirozoğlu 

HAlK Doğum ve kadın hasta· 
lıklan mlitehassısı. Posta· 
hane caddesi - B. Yusuf 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/2 tan itibaren has
talarına bakar. 

BugUn Gündüz İki Film Birden 
1- ŞANGHAY 

Bugün Gündüz ve Gece 2 Film Birden 
1 - HOR TLAK 

- Telefon: 1816 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harrirl Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umum! neışriyatı idarı 
eden Yazı İşleri Müdilri 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Baş Rollerde : 
Charles Boyer - Loretta Young 

II - KADIN İSTEYİNCE 
Baş Rollerde : 

Adolf Wohlbrück - Lil Dagover 

II- P R AN G A 

G E C E 
1 - YILDIRIM BÖLÜK 
II - KTRMIZI DERİLİLER ÇETESİ 

G E C E HALK MATİNESİ 12.15 DE 
KADIN İSTEYİNCE 1 K İ D Ü N Y A 

ŞEHİR BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA : 

VOLGA ATEŞLER İÇİNDE 


