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Yeni demirgollarımız 

Kömür yolu Zonguldak hattı 
ün büyük törenle açıldı 

Geçid vermiyen yalçm dağlar deiindi bu 
hat üzerinde 8 büyük tünel açıldı 

Zonguldak, 12 (Hususi muhabirimizden) - Kömür havzasını An
karaya ve bütün demiryolu şebekesine bağlayan demiryolunun Çatal
ağzı ile Zonguldak arası demir döşemesi sona erdi. Ve bugün lokomo
tif Zonguldağa girdi. Bu mesud günü zonguldakhlar büyük sevinçle 
kutladılar. 

Irmak. Ereğli hattı üze
rinde inşaat yapılırken 
Üzülmez deresi üzerinde 
k u r u l a n muvakkat 
ah§ap köprü 

İstasyon ve şehir baştan başa 
bayraklarla donatıldı. Müessese
ler, milli teşekküller ve esnaf ce
miyetleri, işçi ve köylü grupları İs· 
lasyon meydanında toplanmışlar· 
dı. 

Saat 11,30 da lokomotif bayraklar 
içinde tünelden çıkarken binlerce el· 
den müdhiş bir alkış koptu. Lokomotif 
istasyona doğru ilerledi. Şimendifer 
düdüğü ile beraber fabrikalar ve deniz
de bulunan bütün vapurlar düdükler ça• 
larak bu mesud anı selamladılar. B n· 
do ve davullar ve halkın heyecanı ara· 
sında meydan büyük bir düğün ve bay. 
ram manzarası aldı. Herkes biribirini 
kutladı. şeker paketleri dağıtıldı. Be
lediye tarafından şehir hediyesi olarak 
lokomotifi getiren heyete h~ılar veril· ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
di. Öğleyin müteahhid tarafından 500 
işçiye büyük bir şölen tertib edildi. 
Halk ve işçi grupları hükumet ve par. 
tiye gelerek Atatürk'e ve büyüklere 
saygı ve şükran ve minnetlerinin bildi. 
rilmesini istediler. Vali, Parti başkanı 
tarafından bu coşkun sevinç tezahürle· 
ri ve halkın içden duyguları Atatürk'e 
İnönüne , Kamutaya, partiye B. Çetin
kayaya ve Celal Bayara telgrafla arze
dildi. 

Hat için sar/edilen paTa 

Çatalağzı - Zonguldak kısmı· 
na, temmuz başına kadar 2. 711.000 
lira sarfedilmiştir. Bu paranın ı 
1 .620.000 lirası kısmın 8 tuneline 
harcanmıştır. T e s v i y e işlerinde 
109.000 metre toprak hafriyatına 
mukabil. 275.000 küb metre gibi, 
sırf kayalardan müteşekkli bir arz 
parçası, yerinden sökülüp atılmış
tır. 

Tabiatin, insan enerjisini denemek 

için kayaların ardına sakladığı kömür 

serveti, cumhuriyetin çelik eliyle yur
dun dört tarafından gelen hatlara açıl. 
mıştır. Teknisiyenler bu hattın, Toros. 
!ardan daha güç ve ileri bir teknik, bü
külmez bir irade istediğini söyliyor· 
lar: 8 tünel için 777 .000 metre toprak 
kazılmış ve bu büyüklükte bir dağ kıs. 
mı gövdesinden koparılmıştır. Bu kıs. 
mm binalarının temellerini sıkıştır

mak ve kuvvetlendirmek için hepsi 
3850 metre uzunluğunda bir yığın be
tonarme kazık çakılmış, betonarme in
şaat için 540.000 kilo demir harcan • 
mıştır. .......... .__...., ...... 
Tayyare 

piyangosu 
Tayyare Piyangosunun çekiliıi-

n• dün de devam olunmuştur : 
SCJ41 No: 12.000 Lire 
24124 ,, 10.000 " 
12809 " 3.000 " 
18679 ,, 3.000 ,, 
9688 ,, 1.000 ,, 

27101 ,, 1.000 " 
kazanmışlardır. Kazanan diğer nu· 
moralar 5 inci saylamı:zdadır. 

• • 

Usküdar adliyesi yangını 

icra dosyaları ve 
paralar kurtarıldı 
Kaybolan evrak onda birdir Adliye 

geni binaya yerleşti . 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Dün gece .sabaha karşı, Üsküdar adli

ye binasının mühim bir kısmının yandığını 'f/e yan~ın ancak sabah 
saat dörde doğru söndürüldüğünü, bina dahilindekı bırçok evrakın da 
yandığını bildirmiştim. 

Hadise hakkında geniş tafsilat veriyoruın: 

Üsküdar taraf mda büyük bir •_:_-------------
alev sütununun yükseldiğini gece • • 
saat 2,29 da Bayazıd kulesi gör- Ubeydu)) h 
müştür. Bunun üzerine itfaiyeye a 
haber verilmiş ve itfaiye tam saat 
2,35 de Paşakapısma gelmiştir. Ha,. mı·dı·n 
Fakat bu esnada binamn alt kat-
tan itibaren tamamen alevler için-
de kaldığı görülmüştür. y 

Vaziyet Üsküdar müddei umumili- aı~ına 
ğine, Üsküdar kaymakamlığına, Emni-

yet direktörlüğüne ve İstanbul müdr\ei Go·· mu·· ldü, 
uınumiliğine bildirilmiş ve yangm sa-
hasına süratle polis ve jandarm~ kuv
vetleri sevkolunmuştur. 

İtfaiye~in bütün gayretlerine rağ
men ateş bır türlü söndürülememiş· ve 
esasen alt kattan başlamış olan yangın, 
binaya girilmesine mani olduğu için 
evrak ve eşyanın kurtarılmasını son de
recede güçleştirmiş ve imkansız bir ha
le sokmuştur. 

Ateşin her an büyümek istidadını 
göstermesi, Beyoğlu ve İstanbul grup· 
tarından da muavenet istenilmesini icab 
ettirmiş ve saat 2,45 de Araba vapuru i· 
le Beyoğlu ve İstanbuldan yardımcı 
takımlar gönderilmiştir. · 

İstanbul itfaiye müdürü B. İhsan 
da sabaha karşı Osküdara geçerek yan· 
gın mah.alline gitmiş, grupların aldığı 
tertibata ve tedbirlere nezaret etmiştir. 
Ateş saat 3,50 de önlenmiştir. 

Üsküdar adliye yangını faciasının 
(Sonu S. inci sayfada) 

İstanbul •. 12 (Telefonla) _ Kıymet. 
li mütefekkir ve gazeteci Bay Übey
dullah Hatiboğlu'nun cenazesi bugün 

yu··zıerce dostunun ve hürmetka~ · . . .. rrnın ış· 
tirak ettiğı bır torenle kaldınldı ve ebe· 
cil istirabatgahına gömüldü. 

81 y~şın~a gözlerini hayata kapıyan 
bu büyük turk evladının tabutu arka· 
sında Parti Halkevi erkanı, İstanbulda 
bulunan birçok mebuslar, gazeteriler ve 
kadirşinas bir gençlik, kalabalık bir 
h~k kütlesi yürüyordu. 

Merhumun ~ile dostları, yakınları 
bilhassa ömrünün tiçte birini samimi 
muhitleri içinde geçirdiği Esad Efendi 
ailesi tabutu yakından ve büyük bir te. 
essür içinde takib ediyorlardı. Cenaze 
namazı Beşiktaşta Sinanpaşa camiinde 
kılındıktan sonra mezarlığa hareket e· 

dildi. 
( Sonu 5. inci sayfada ) 

Dış İşleri Bakanımızın son Bağ/ad ziyareti esnasrnda Dicle üzerinde bir vapur 
gezintisi yapılmış ve burada Bekir Sıtkı Paşa da bulunmuştu. Yuvarlak içiııddi 

resimde Irak Genel Kurmay Başkanını görüyorsunuz. 

Musulda feci bir cinayet 
-

Irak Kurmay başkanı 
Bekir Sıdkı paşa ve 

Binbaşı Cevad öldürüldü 
Bağdad, 12 (A.A.) - "Havas ajansındann Irak erkanıharbiye re

isi General Bekir Sıtkı ile Irak tayyare kuvvetleri kumandam binbaşı 
Mehmet Ali Cevad geçen gece Musul tayyare meydanında bir nefer ta
rafından öldürülmüşlerdir. 

Cenazeler Bağdada gönderildi 
Bağdad, 12 (A.A.) - Dün ak

şam Musul tayyare meydanında a
lelade bir nefer tarafından öldü
rülmüş olan Bekir Sıtkı Paşa el as· 
kert, türk hükümetinin daveti üze
rine büyük türk manevralarında 
hazır bulunmak üzere Türkiyeye 
gitmekte idi. 

Binbaşı Ali Cevad, generalin im· 
dadına koşarken katil tarafından öldü· 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

Bir lngiliz 
Filosu geliyor 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Verilen 
malfımata göre İngilterenin Akdeniz 
filosuna mensub 5 gemiden mürekeb 
bir grup filosu 5 veya 8 Eylülde latan. 
bula gelecektir. Filo İstanbul limanın~ 
beş gün kadar kaldıktan sonra tekrar 
Akdenize açılacaktır. 

Japon bahriyeli/erinden bir müfreze selam vaziyetinde 

Çin seddi civarında 
büyük bir harb oldu 

Japon ordusu nankov istasyonunu 
zapfefti şehir hala yanmaktadlr 
Londra, 12 (Hususi) - Çinde harb filen başlamış telakki edilmek

tedir. Tokyodan, ve Nankinden gelen haberler, japon ordusuyle merke
zi çin orduları arasındaki ilk ciddi çarpışmaların başladığım bildir
mektedir. Ancak bu çarpışmaların neticeleri hakkında verilen haberler 
biribirini nakzeder mahiyettedir. Hadise şöyle olmuştur: 

11 ağustos sabahı, japon ordu
su, Pekinin 45 kilometre garbı ti· 
malinde bulunan Nankovda mer· 
kezi çin ordularının 89 uncu fır
kasiyle karşılaım1ştrı. Şiddetli bir 
muharebe olmuş, japon askerleri 
topçunun himayesinde ilerlemeye 
başlamışlardır. Tokyonun verdiği 
haberlere göre Çin ordusu bozul
muş ve alelacele şimal istikame
tinde kaçmağa başlamıştır. 

ULUS - Nankov şehri ile cenub· 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Yeni gümüş paralar 
tedavüle çıkarılıyor 
İstanbul, 12 (Telefonla) _ Yeni 

gümüş liralar darphanede basılmış ve 
Merkez Bankasına gönderilmiştir. Bu 
liraların bir tarafında Atatürkün ka.. 
bartma resmi diğer yüzünde de "bir li· 
ra,. yazılıdır. Yeni liralarda defne dalı 
yoktur. 

Yeni liralardan 2.000.000 aded basıl-
mıştrr 



2 ULUS 

Hadiseler kaı şısında BİR KÖY HALKINA 

Arıların Bir Bulgar gazetesinin 
Belgrad maçlarından Y~ptığı 
k k · 1 d.\ıl • 1· Hucum çı arma ıs e ıgı ne ıce Adana, (Husust)-CeyhanınT~hi-

Bu. ay • • • H ikinci günleri, munun selefi bWunan Türkiye idman / riye köyünde feci tt garib bir hldisc 
Belgrad'da, lurkiye Te Y oelaTY& cemiyetleri ittifakı umanından kalma olmuş, köylüler az~m bir an kümesi .. 
futbol takmıla.n arumda yapılmış bir taknn kötü ihtiyatlardan k • e- nin bas.kınına uğramıştır. Hadise şöyle 
oJaa ıaüaabablara da.ir. Sofya' da rini heniz brtara.auyaıa bir azizim olmuştur: 
çık.an Slovo gattteSnin. yazdığı bir anlayışu:zhiı eseridir. Baş n Faciaya sahne olan Tahiriye köyiin-
:makalenin tucümesin.i Cumhuriyet t uz aaıumda nepettiği tebliği i- deki halk, su ihtiyacını köy civarında-
arkacla§IDllZ 10 ağustos tarihli sa• yİce o 11§ olanlar ba dediklerimi· ki bir kuyudan temin etmektedir. Ka-
ywnda okuduk. zin bütün tuihçesin.i a ö~ ol- dınh erkekli bir köylü grupu kuyu ba-

SJo.,o'nan. baluettiğimjz makale- .malt lllım gelir. şmda su çcke.rlerken binlen:e bal ansı-
Iİ tuefur : Hülisa, Tiirlô1ede devlet spor iş- nm ani bir hücumuna uğramışlardır. 

"'Bütün Bal.kan spor elHrı Ye ga- isiyle mıegu.l olmamaktadır. Fakat Kadın, çoluk çocuk haykırarak kaçış-
zetdui Türk. milli takıımmu Bdgrad. llM§«U1 olmak b.rarmı -.encek ol r- mağa başlamışlar, arılar kendilerini ta-
da yapacağı maçlara büyük bir ehem. aa bu iılerin daha iyi rideceilne, kib etmiştir. Halkın bir kısu:u yüzleri 
miyrt atfetmişti. Hezhs Yugosl:ıvya her eliae almq olduğu işin iyi bir gözleri şişmiş bir vaziyette evlerine sı· 
lutbokularııırıı çok mü~kül bir maç kar· Taıİyete ıelmiş olması bunun da en ğınrrlarken kuyu başında hayvanını su-
wııda bulunduğu ka.aaatittde idi. Bü- kln'Tetli delili aayılmak iktiza eder. lamakta olan Osman admda bir adcı 

tün bu iimidlere rağmen Tür.J: milli SloYO: '' Mi.ili talmalana bıaricle kabadayılık taslamak istemiş, ve yerin-
takl11ll Belgraddaki maçlann ikisini de temasta. b.lunma•uı bir felaket., den bile lnpırdanmamıştır. Azgın an-
J _ 1 kaybetti. Bu mağlubiyetlerle bir- olduğu mütaleasmdadır. Yukarıda ların müthiş hücumu karşısında Osma-
likte Balkanluı11 yeni yzldızJ sayılan işaret ettiği.mU gibi biz böyle bir fe- nın ınukaveıncti uzun sürmemiş. bir-
TÜl'c milli talumına bağlanaD ümidler lcikeften haberdar deiiliz. Çünkü eo- kaç dakika sonra sulamakta olduğu 
de suya dü~ü. ternuyonal müsabakaları dünya genç- bey&iri ile birlikte baygın bir şekilde 

Türk milli takımının Begraddaki lerinin biribiri ile temas ederek ta- yere yıkılmıştn. 
mağlubiyetleri bize şu de.rsle.ri vadi: ııqıp aeYifmesİ veailesi bilir ve genç- Halkın feci feryadlarla kaçıştığını 

1) Devletin spor işlerine fazla ka- leriınizi iyi kabul edilecekleri, arkada§ duyan ve gören köylüler evlerinden dı-
rışması her vak.it iyi değildir. ve karde~ muamelesi görecekleri yer- şarıya fırlamışlar, çoluk Ye çoc:uklannı 

2) Milli talc1mla11n ~mlelret da- lere .,önclennekten çelrinmeyq. arıların hücumundan kurtarmak: iste-
bilind~ lrapalı kalmasr v~ barich te- SloTO, ya:ınsmm bir aoktasmcla, mişlem: de. biraz soma evleri.ne girip 
maslar yapmaması milli takımlar için türkçe tabirle. çizmeden yukarı çıkı- pencerelerini snxısıkı kapamak mccbu· 
felakettir. JVr: " Futbol oyaamak için iyi an- riyetinde kalmışlardır. 

3) iyi futbol oynryabilmek için yal. tronörler kafi deiibnit, a1m zaman- ()smanm baygın bir halde yatmakta 
nız iyi antrenörler kfifi değildir. Ayni da istidad da lazım,. mış! ol uğunu duyan Şatt.n arhdllfml lrur-
zamanda bu oyua ı"çin istidad da lizım. Fakat evvela istitrad olarak kaydede... tarmağa 0şmuş ise de .o da arıların 
dır. lim~ Türkiyede biri lmürdc Te diia hücumundan kaçınağa başlamış. fakat 

Türk milli takımı dört sene Tür_ ikisi iki kulüb de. üç futbol antrenörü ardarm ısrarlı takibleri kuş.ısın~ Jten-
kiyetl.n ltaritt fıkmamış, yalnn SoY. vardırı BeJ.grada giden antrenör de ku- disiııi bir göle atarak yüzilnü gözünü 
~ Rusyada bir turne yapmıttı. Bu lüblerden birine meımıbtur, ve ancak ı.ıc;ıkla sıvamış ve bu suretle müthiş 
turne tl• Tiirk lrtbolu11rın 1ehiM değil- lüzumu.nda miip.vere için oraya gö- bir ikibetten kurtulmuştur. 
dir. Türk milli takımının böyle mün- türülm\iştür. Akşam olup sulu karardıkta.o. aon-
zevi bir hayat yaşamasz devletln spor lstidad mesefesiıae gelince : ra artlar ortadan kaybo.lınqlu, köylil-
teşkilatrna kar~r tuttuğu siyasetten üe- Türklerin türlü sahalardaki isti- ler ()sma.oı kuyu başm~ bayım bir 
ri gelmektedir. Türkler böyle kendi dadını cumhuriyet Tirkiyeainin on dört halde bulmuşlardır. Fakat Osmanın 
kendilerine vatanlarında kapalı drtrvr- senelik çahşmalannda anyacak olanPar kısrağı on dakika iç.inde arıların :ıehir-
Jarken diğer Balbn deyletleri hariçle onların ha.ngi şartlarla en iyi futbol· }eriyle ölmüştür. 
yaptıkları temaslar sayesinde çolı: ileri cular olabileceklerini de takdir e- Arıların bu ani ve müthiş baskını 
gittiler. Bulgaristan bu hususta bir derler. Bu tartlar tamam olunca, itiz, karş:ısmda bütün köy halkı paniğe uğ-
misaJ olarak alınabiliı. 1 f b 1 k • bulgar futbolcu arrnı, ut o a arşı ramış ve sinmış bir vaziyette saatlerce 

Bütün bu sebeble.re Türk gençliği- iatidadsızlrkla itham etmiyeceğiz. evlerinden çıkamamışlardır. 
ııia, ~aliha bu oyuna o kadar istidadı N. BAYDAR 
olmadığını da ilave etmemiz icab ede
cektir, Yoksa bu geııçliğe karşr göste
rilen çok büyük itina/ardan sonra Türk. 
lerin futbolda her halde daha iyi bit 
Mti-ce alması lazımdı. 

işte biitiin bu.aluı göz önünde bu
lundurursak gösterilen büyüt itimla.. 
ra rağmea Tiirti~de futbolun ~ell 
anu ~ile11 derecede ı7erliyeIMdi'ğiai 
iub et.mi; o/rıruz • ., 

Eğer bu yazı. Türk.iyede sponm 
telakki tanuu ve kendi aanatnua u
sallerini hilmiyen bir maharrir tara
f.-da.n bleme almm•mqaa. Slovo' -
nun söylemek istecliii .. ,.ı.r, ancak. 
bulpr ...... qlerinin gidip i1e pzet..m 
-~ arasmclaki te.zadl~ aklınca 
hiadea öıımell alarak. ima JOliyle 
aalatmak: İstemL-aİDe hamledilebilir. 
Kaldılıi Slo<ro'nan Türkiye IPGl"'l
haldnnda verdiği malW:nat da ha,.. 
tan başa yanlıştır. 

Klevland mahsulü toplanıyor 
Adana bölgesinin ba.u köylerindeki 

pamuk tarlalarında Klevland pamukla
rının toplanmasına başlanmıştır. Bir 
hafta Yeya ay sonmıa doğnı hemen bü
tün tarlalarda toplama faaliyeti baş
hyacaktır. 

tıahi Nurullah ! 
Çok büyüt iistad Nunıllah Ataç 

dün Aüara,,. ı•lea Babe~de. ltaııa 
iltifat ~yor; •mütercimlerimizin 
ea çalışkanlarrııduı •• olduğuma say
/üyor. ÇallşkaD.lıi matım l~len iza 
le eden çok büyük üstadrn iltıfatına 
layık olmak için gelişi güzel seçece· 
ğim lir kaç kitabı daha terı:üme ede. 
bilirsem M mutlu bana ! 

Bütünleme, ikmal ve 
olgWlluk imtihanları 

Kültür Bakanlığı bütünlme imtL 
hanlarının ı eyliilde, ikmal imtibanla
nnın 7 eylüJde ve olgunluk imtihan
larının de 9 eylülde yapılmasını karar
laştınmştır. 

sebebi ne idi ? 

Tahmin ediyorum : Nurulla~. 
mevzusuz kaldığı evvelki gün, m~
desinden de muztaribmiş ki bilmedı
ği, anlamadığı, anlıyamıyacağı ııı~v. 
zulara temas etmek cüretini keudıa. 
de bullllU.ş l Fwt MatJame Bova
ry'yi basdıracak tabi bulamadı ise 
kabahat benim .mi ? - N. B. 

Bay Baltlvin Jinleniyor 

I 

ilk önce, biz, enternasyonal mü
sabakalarda milli bir gurur mevzuu 
aramıyoruz; bu gibi müsabakalarda 
mağlub olursak bundan da milli bir 
iztirab mevzuu çıkarmadığımız •i
bi. ... BulgaristaD futbol talumınm 
1936 olimpiyadlarına iıtirak etme
yip türk taknnınm iştirak ebniş ol
ınası bu iki ayn zihniyetin misalL 

dir 
Türk.iyede spor itleri, tetekkül

leri uınumi hükümlere tabi bulunan 
spor kulüblerinin bir kongresi tara· 
hndan Türk Spor Kurwnuna • leYdi 
edilmi§ ve kurum da kendini C. H. 
P . nin - nizamnamedeki bir kayıd· 
dan istifade ederek • hükmi taJısi
yeti haiz azası arasına kabul et~ 

ilahi Nurullah ! 

"Muayyen bir zevke, muayyen 
bir akideye bağlı olmadığım için 
"Malrauxdan Carttfe, d' Annu:do 
dan Balzac'a sonra, France'tan 
Pierre Louys'e kadar biri bi. 
rine zrd muharrir/erden senede iki 
üç kitab tercüme etmek bahsine ge. 
lince : itiraf ederim ki Nurullah 
Ataçla - (Ataç) la. yalmz M8dame 
Bovary üzerinde iki mektub tettti e
d~k kadar bir zaman için birleş
miştik; tıpkı ihtiyar tfarülfünuncıı 
Bay Mehmed Ali Ayni ve mahareti 
eserini yirmi senedenbcri çenemde 
taşıdığun cer.ra.b Sadeddin Vedadla 
da ''Bili.runiyen insan .. tercümesi ü
zerinde birlt!jmiş olduğumuz gibi .•. 

Eski İngiliz başbakanı Bay Baldvin 
iktrdar mevkiinclen çekildiği ıibi faal ha

yattan da çekilmiş değildir. Şimdi Lon. 

dranm en giizel mahallelerinden birinde 

oturmakta ve an Yaş genç.leşmiş görün

mektedir. Eıki~n siyah bir ceket, çiz

•ili bir panto'°-ı, '-eyaz kolalı röaılek 
rirerdi. Şimdi •çık renk kostümler ve 

bu kostümlere uygun gömleklerle bn • 

disine tesadüf olunuyor. Bay Baldvin 

fimdi eskisinden neşeli ve naziktir: 

mi§tir. 
Partinin spor kurumu ile ancak bir se. 

nedenberi başlamlş bulunan alikaıı 
sebebi de budur. Demek iatiyoruz ki 
Türkiyede spor işlerine devlet yörütü
cü ve düzenleyici elini koymamı§• 

tır. Ve bundan dolayı da spor müsa
bakalarında bazı arzu edilmiyen ha
diseler vuku bulmaktadır. Bu ise an· 
cak cumhuriyetin ilk yıJlarında hu-

A bir cemiyet olarak te-
susı .. k k 
~kı,.;;) etmiş . olan ve tür spor uru-

llahi Nurullab ! Dunıp durur
ken. KızıIJı Adam gibi çocukca bir 
kısa hikayenin upuzun bir bulasa
sım vererek edebi %tvkten, sanattan 
d' Annuzio'nun zevzekliğiaden deın 
vuraıağa ne lüzum vardı ? 

Arila11t! tecahüle sığınarak be
n.im şuna bunu ıxden tercüme et
tiğimi bir makale mevzuu etmenin 

Bütün siyasi rakibleriyle barrşmıştır. 
Her sabah halefine telefon eder, fakat 

ona nasihat vermek için değil, sadece 
habrını sormak için ..• 

Çelik kalp 

Dr. Alexis Carrel'in hayatını ya
zan bir amerikan dergisi onun bir 
kaç sene evvel biyoloji mütehassısla. 
rmdan tayyareci Albay Lindbergle 
beraber suni bir kalb yapmak için 
birlikte çalıştığını anlabr. 

Gene, ağır başlı bir amerikan 
dergisi, bütün fenni esaslarını izah e-
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Barhn elektriğe kavuşuyor 

Cumhuriyet bayramında 
açılma töreni yapılacak 

Bartın, (Hususi) - Şehrimizin elektrik tesisatı, nihayet müşkül saf
haları atlatmış, 1oluna girmiştir. Bu hafta içinde şehrimize gelip dün 
Ankaraya giden, belediyenin kontrol mühendisi Hasan Halet lşıkpına
nn bize verdiği izahata göre, tesisatın yüzde 75 i ikmal edilmiştir. 

BELGRAD RADYOSUNDA 

İzmir fuarı 
Hakkında 
Konferans 

hmir, ll (A.A.) - 49,18 metre 1 
kw 6.100 ke. kısa dalgalı Belgrad radyo 
istasyonu türkçe spikeri B. Mehmed 
Süleyman Pasiç aşağıdaki tarihlerde 
İzmir enternasyonal fuarı hakkındaki 
knoferansını neşredecektir: 

ıs ağustos pazar günü memleketi
miz saatiyle 20.30 da sırpça. 16 ağustos 
pazartesi günü aynı saatte fransızca, 

17 ağustos salı günü aynı saatte türkçc. 

Balkan güreş §atnpiyonasımn 
programı 

tunir, 12 (A.A.) - lnnir enternas
yonal fuan münasebetiyle bu yıl İzmir 
stadyomunda yapılacak beşinci Balkan 
güref şampiyonası pro&Taını güreş fe
derasyonunca huırlanml§tlr. Bu prog
rama göre milli ta)mnmnzla yugoslav 
ve bulgar takımları ıs eylül çarşamba 
günü vapurla saat S de Bandınnaya va
sıl olacaklar ve Bandırmadan trenle tz. 
mire gele«kler ve törenk karşdana
caldardır. Yunan milli c\ittş takımı Pi
ttden bir vapurla. doğtvca İımirc gelc
'cktir. 16 eylül giliıil ~ gençleri 
öğleye kadar lzmiri gc.zecuter, öğle
den sonra istirahate çe.kileceklerdir. 
Müsabakalar 17 eylül cuma günü saat 17 
de tzmir stadyomunda başlıyacaktır. 

Konya köylerinin su ihtiyacı 
Konya riJayetiniıı Obruk köyü ci. 

varında 60 - 90 metre derinliğinde bu
lunan kuyulardan köylünün ekseriya 

istifade edememekte olduğunu göa' ö

nünde tutan vilayet bunlardan kolay

lrkla su çekilebilmesi için bölge sanat 

okuluna fenni çıkrık nümuneleri hazır

latmaktadır. Bu nümuuelcr ikmal edil

dikten sonra Obruk köylerine gönde

rilecek ve derin kuyular üzerinde tec

rübeleri yapılacaktır. 

derek Lindberı'in v\kude getirdiği 
cihazı izah etmiştir. 

Bütün bunları bildikten sonra in
aanm Liadberam taJ")'areciliiini ikin
ci nalı olarak kabul edec:eii geJ.it-. 

Halbuki Cumh•i:rette ·~ Çelik 
blb ., ba~ altında bir yazı yazan 
Peyami Saf~ bu Yesile ile "T &J")'areci 
Lmdberg, tayyaresinin pervanesini 
«Öluüııe kalb olarak mı talmıak iste
nü~ 7 Acaba ojlu çalmdıktan sonra 
aklını bozdu da böyle bir fantui mi 
yapınak istedi 7 ,, demek istiyor. 

Lindberc'de, Carrel'de fantezi yap
mıyorlar. Fakat bunun fantazi ol
madı v nu llnlamak lÇn biru emek 
-.e biraz yorgunluk lazım ! 

Amerikada ilana verilen paralar 

Bazı Aı:nerikada ticaret evlerinin 

görmekte oldukları l"aibete şa~nlar 
bunlann hayatmda ilancıhğm oyna

dığı rolü bihniyenlerdir 

Mesela ilaç da satan bakkalların 
1936 &ene&inde ilana verdikleri para

nın yek\ınu 4.5 milyon doları bulmuş
tur. General Moton bu yolda 

5.371,000, Reynolds Tobacco 2 mil

yon 357 bin. ve diğer yirmi beş firma

nın beheri bir milyon dolaı·dan Cazla 
para harcamışlardır. 

San Fransiskolu bir eskicinin ilan 
masrafı 10 000 dolan bulmu~tur. 

Amerikada büyük gazetelerin 
mevcudiyetinde bu ilanların tuttuğu 
yeri düşününüz t • 

Bütün işler eylul sonunda bit· 
miş olacaktır. Teşrinievelin başın
da veya ilk haftasmda cereyan •e. 
rilebilecektir. Asıl açılma merasi
mi ise, tecrübe devresi geçtikten 
sonra, 29 teşrinievel cumhuriyet 
bayramında yapılacaktır. 

Hasan Halet Işıkpınar, bize verdi
ği izahatta, tesisat işini dört safhaya 
ayırmıştır. Birinci safha, belediyenin 
bizzat üzerine aldığı inşaat işidir ki 
bunlardan santral binası ve önündeki 
havuz tamamiyle bitmiştir. Yüz yirmi 
ton su alacak olan bu h.vuzu saatte 
36 şar ton su verecek olan iki tulumba 
dolduracaktır. Bu tulumbalar. ırmak 
kenarında yapılmakta olan tulumba 
köşküne konulacaktır. 

İkinci safha, müteahhidin yaptığı 
işlerdir ki, banlar da peyderpey iler
lemektedir. Santral binasından muhav· 
vile merruine kadar olan 1400 metre
lik yeraltı kablosunun döşemne.sine 
başlanmış ve takriben yarısı döşene

rek üzeri örtülmil~tür. Kablonun dö
şenmesi nihayet bir haf taya kadu bit-
miş olacaktır. Bir kaç gün içinde de 
havai hatların çekilmesine. başlana-

caktır. 

Dinamoyu ve iki muhavvile mer
kezini tanzim etmek üzere üç haftaya 
kadar şehrimi:ıe gelecek olan elektrik 
uıontörü. bu işleri de nihayet ZO gün 
içinde bitirmiş olaca~mdan, bir bu~uk 
aya kadar bütün işler sona ermiş bu
lunacaktır. 

Hasan Halet Işıkpınar, bir iki haf· 
tayı da hazırlık için ayırdığı& 

dan, teµini evvelin başında ..eya ilk 
baftamıda cereyan Yerilebile<eğini ve 
tecrübe olarak bir kısım lambalann ya
kılacağını. tecrübe devresi geçtikten 
sonra da, 29 te§rini evvel cıunhuriyet 
bayramında. açılma töreni yapılacağını 

bildirmiştir. 

Üçüncü safha olarak dahilt tesisat• 
tan bahseden Hasan Halet ı,ıkpınar, 

bugüne kadar yapılan bau te~isatın mat· 
lub fenni vasıflan haiz olmadrğmı ve 
eğer belediyenin de ilan ettiği 'ekilde 
ikmal edilmezlerse, bu gibi binalara 
cereyan verilmiyeceğini sö1lemiş, va
kit az kaldığı için halkm acele etmesi 
lüzumunu da ilave etmi§tir. 

Öğrendiğimize göre, belediye, elek· 
triğin kilovatı 15 kuruş üıel'inden abo
ne yazmağa başlamıştır. Cereyan veril
mesindt abone sıra numarası gözetile

cektir. 

Hasan Halet Işıkpınarın babsetti

ğı dördüncü safha, ifletme işidir. Ken 

disinin bize verdiği izahata göre, cere· 

yan şimdilik yalnız gece verileceltir. 

Her ne kadar makine 24 saat i'leawğe 

mütehammil ise de, gündü:1: sarfiyat ... 
nr karşılayacak abone bulunmadıkça, 
bir müddet için, yalnız geec servisi 
yapılacaktır. 

Portakal ve limon ağaçlarındaki 
hastalıkla. mücadele 

Adana bahçelerinde portakal, li-

mon, mandalina ağaçlarında çıkan bas· 
talıklara karşı mücadele devam etmdt
tedir. Ziraat mücadele müdürlüğü has
talık bulunduğunu haber aldıi1 ağ~la
ra ilaç sıktırmaktadır. 

.......................................... -... ·--·: . . 
l H A V A : . . : ................................................ . 

Gölgede 29 derece 
Dün Ankarada hava kısmen bulut

lu ve hafif rüzgirlı geçmi~tir. Gecenin 
en düşük ısısı 17, en yüksek ıSJsı da 
gölgede ~9 güneşte açıkda 59 decece
ye çıkmıştır. Yurdun Eğe mLntakası 
açık ve diğer yerleri bulutludur. 

24 saat içindeki yağışların kare 
metreye bıraktığı su mikdarı Trabzon
da 36. Rizede 5. Giresunda 2, Erzurum.. 
da 1 kilogramdır. 

Yurdun en düşük ısısı Euurumda 
22 en yüksek ısısı da İzmir ve Adana. 
da 33, Malatyada 34. Bodrumda 35, 
Divarbekirde 39 derecedir. 
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DIŞ POL1T1KA 

Cin'de bugünkü 
vaziyet 

Çinden ve Japonyadan gelen haber· 
ler, muhtelif makamlar tarafından sü. 
ı:üldüğü için biribirlerini nakzeden ma
hiyettedir. Fakat ıurası muhakkaktır ki, 
vaziyet gayet gergindir. Ve bu gergin• 
liği, Şanghayda - kabahat hangi taraf· 
ta olursa olsun • bir japon subayı ve bir 
japon neferinin öldürülmesiyle neticele· 
nen hadise büsbütün artmnııtır. Son 
selen telgraflardan öğreniyoruz ki, 20 
kadar japon harb gemisi Şangbay lima
nında demirlemiş, ve buraya mühimmat 
teçhizat çıkarmağa batlamııtır. 20 harb 
gemisinin Şanghay limanında toplan· 
maıı, herhalde yalnız buradaki imtiyaz 
bölgesinin korunması için değildir. Bu 
vaziyet dahilinde Şanghay limanında 

her gün yeni bir hadise çıkmasına inti
zar olunabilir. Japonya burada bahri 
tedbirlerini almıt, ve tayyare meydanın. 
da japon zabitiyle Çin askerleri ara-
11ndaki çarpıtma, bir barut fıçısına ko
nan ikinci bir yanar fitti rolünü görme· 
ğe başlamıştır. iki tarafın yapacağı ve
ya yapmakta olduğu müşterek tabki. 
katta hiç bir zaman bitaraf olamıyaca
ğı için müspet netice vermekten uzak
br. Netekim Şanghay hadisesi, Tokyo 
kamoyu üzerinde derhal tesirini göster
miş, ve gazeteler ateş püskürmeğe ve 
harb ilanını istemeğe koyulmuşlardır. 

Diğer taraftan şimali Çin'de de va
ziyet oldukça karışıktır. Her gün ufak 
tefek çarpışmalar olmakta ve japonlar, 
Pekin ve Tiençin'de vaziyetlerini tah. 
kim ettikten sonra Nankine doğru bir 
yürüyüı yapmak için hazırlıklara cir
mektedirler. Bu suretle küçük bir sınar 
hadisesi daha büyümek, umumiletmek 
istidadını göstermeğe başlamış, ve ja
ponların hedefleri, gayeleri, bu bölgeye 
yığdıkları 70 bin askerden sonra dünya 
kamoyu nazarında daha açık bir mahi
yet almıttır: 

1 stikamet Nankindir. Eğer Nankin 
ele geçecek olursa, maretal Şanı - Kay. 
Çek tarafından temin edilen Çinin vah
detine mühim bir darbe vurulmuı ola
cak, Hopei eyaleti, Suiyan tamamen ja
pon nüfuzu altına girmiş olacak, ve dıt 
Mogolistanla İrtibat daha fazlalaşar..ak. 
hr. Bu suretle Japonya ilerde belki ye
ni bir sınır hadisesi ile sovyetlere pek 
bağlı olan dış Mogolistan hakkında e
nıe1lerini de ızhar etmeğe başlıyacaktır. 
Zaten Nankin, müdafaası nisbeten zor 
bir şehirdir. Bunun için Tiençin'den aşa
ğı doğru akmak. maksadı kolayca temin 
edebilecektir. işte bu noktayı dikkate 
alan Nankin hükümeti, daha muhasa· 
mat tam bir şekilde başlamadan evel 
hükiiınet merkezini Hankeu'ya nakle 
karar veı miş gibi görünmektedir. Çün. 
ki.ı panik vermeden nakledilen bir hükü· 
meti Hankcu gibi müdafaası kuvvetli 
bir şehirde koruml\k ve belki senelerce 
sürec:ek harbı oradan idare etmek daha 
ko'avdır. Fakat japonlar bu vaziyeti 
sezdikleri için şimdiden Hankeu şehrini 
tayyarelerle bombardıman etmişlerdir. 

Eğer hükümct gene buraya nakledilir
se, Cin 1928 denberi üçüncü defa hükü
met merkezini değiştiriyor demektir. 
Filhetkika Çinde cumhuriyet ilan edil. 
diği :zaman, hükümet Pekin"de bulunu· 
yordu. Halbuki 3000 senelik Pekin şeh
rinde nüfusu, hep bir cinsten olmıyan mil
letlerden mürekkebtir: Pekin'de ekseri. 
yeti tatarlar, mongollar ve mançular teş
kil ediyordu. Çin kesafeti azdı. Böyle 
kozmopolit bir hükümet merkezini mü
dafaa etmek zordu. Hem şehir coğrafi 

bakımdan da bozuktur. Çünkü nehir ü
zerinde üç adadan ibaretti. Hükümet bu 
vaziyet karşısında Nankine göç etti ve 

Pekin'e tekrar dönülmiyeceğini anlat. 
mak için bu şehrin ismi değiştirildi. Pe
kin, Peiping yani "sulh ve dostluk,. 
tehri adını aldı. Netekim son bir ay i
çindeki harekat da Pekin veya Peiping. 
İn ne kadar mukavemetsiz olduğunu 
ıöstermit ve japonlar ilk ilerleyişte bu 
•• lh su ve dostluk,. şehrini İşgal etmiş-

lerdir. Anla,ılan Çin generallerinin fi
kirlerine göre eskiden Pekin'e kar,ı 
Nankin ne ise şimdi Nankine karşı da 
Hankeu odur. Onun için nehir üzerinde 
10 gemj hükümet merkezini bu şehre 
tafunak için hazır bulunmaktadır. 

işin hayrete değer tarafı .. udur ki b" ~ , 
ır taraftan harb yapılır, ve japonlar 

topçu himayesi altında ilerlerken çin
liler Jehol'e girerken, ve nihayet ~an. 
~eu bombardıman edilir ve Şangbayda 
Jap ·n harb gemileri toplanırken, bir ta-

DIŞ HAB·ERL ER 
B. Musolini Katanya'da IKorfudahirkonuşmal 
bir nutuk daha verdi 
Fransız gazetelerine göre 

ita/ya Almanya'dan ayrılıp Paris 
ve Londra'ga yaklaşmağa çalışıyor 

Roma, 12 (Hususi) - Bütün yol Üzerinde halle tarafından büyük 
tezahürlerle selamlandıktan sonra buraya gelen B. Musolini hükümet 
dairesinin balkonundan bir nutuk vermiıtir. Sicilyalıların faşi~t imanla
rını sevinçle kaydeden Başbakan, yapılacak manevraların ve kendi se
yahatinin, dünyanın ~ikkatini Sicily~ ~zeri~e çekmiş olduğunu söyle· 
miş, ltalyanrn satveth, faka~ s~lha hadım hır devlet haline gelmek ar

zusunda olduğunu ilave etınıştır. 
B. Musolini demiştir ki: 
''- Harb ruhu olmayan bir 

millet, sefalete ve esarete mah
kfundur .,, · 

Hatib sözüne devam ederek 
faşist doktrininin, bütün İtalyan 
milletini askeri hayata haznla
mak olduğunu söylemİf, sicilyalı 
olan eski başbakanlardan Kris
poi'nin bugün yeni bir devre gi
ren İtalyan imparatorluğwıun ku
rucularından olduğunu hatırlatıp, 
sözlerini faşist hükümetinin ıicil
yalıların askeri meziyetlerine ve 
faşist imanına güvendiğini kayde
derek bitirmiştir. 

Kırat bu sabah Palermo'dan geçe
rek manevra bölgesine doğru yoluna 
devam etmiştir. 

F ranarz gazetelerinin fikirleri 
Par is, 12 (A.A.) - Gazeteler B. 

Musolininin Mesina'da verdiği nutuk 
hakkında mütalea yürütmektedirler. E· 
ko dö Pari diyor ki: 

"Beyanatta bulunmaktan, nutuk ıöy. 
lemekten başka bir takım şeyler yapıl
sa daha iyi olur. Faaliyete geçmek, her
halde daha ziyade sük<lnet bahşeder. 

Müphem sözleri bırakarak sarih teklif
lere geçmek hususunda karar vermek 
B. Musoliniye aiddir. İtalya, •İspanya 
işlerine daha yakından karışabilmek 

için Almanya ile temasa girişip naziga· 
ne bir red cevabı aldıktanberi, Londra 
ve Parisle anlaşmaya kalkışmıştır. Pa. 
lermo'daki vaidler, yapılması mümkün 
görüşmelerin başlangıcını göst~recektir. 
Yoksa onlar da bir takım heyecan veri
ci beyanatların yanına gidecek ve unu
tulacaktır.,, 

"ltalya Almanya ile olan bağları 
gevşetiyor,, 

Epok gazetesi İtalyanın fazla geniş 
emperyalist planlarının, cermen dalga· 
sının orta Avrupaya oradan da İtalyan 
ovalarına yayılması gibi bir tehlike do· 
ğuracağını, bunu anlıyan B. Musolini. 
nin Almanya ile bağlan gevşetip İngil· 
tere ve Fransaya yaklaşmak istediğini 

söyliyerek, İtalyanın Habeşistana yer· 
leşmesine itirazı kimse dü~ünmediğine 
göre, bu keyfiyetin onun için bir sükun 
amili olması gerektiğini yazmaktadır. 

raftan da sulh müzakereleri yapılmak
tadır. Bir yandan biribirini öldürmek , 
ve diğer yandan, dostça konuşmak an
cak Uzak Şark'ta görülebilen bir gari. 
bedir. Fakat japon büyük elçisi Kova
goe'nin idare ettiği bu müzakerelerden 
de hiç bir netice çıkmanuıbr. Çünkü 
çinliler istiklallerini temin edecek istek· 
!erinde ısrar etmişlerdir. Ve kendi rıza
ları olmadan 1932 de 1935 te dikte edL 
len anlafmalar ahkamını asla kabul et
miyeceklerini konuşmak için japonların 
evvela Pekin ve Tiençin'den çıkmalannı 
istemitlerdir. 

Bu vaziyet gösteriyor ki barb içti· 
nab edilmez bir bal almışbr. 

Peki harb olursa vaziyet ne tekil a
lır? .. Milletler Cemiyeti bu ite ne der? 
iki tarafın boğazlatmas1na müsaade e. 
der mi? 

İngiliz avam kamarasmda muhalefet 
lideri Atilie'nin de İngiliz dıt itleri ba
kanına sorduğu bu suale Eden'in cü
lümsiyerek verdiği cevab sarihtir: 

- Ne Japonya, ne de Birleşik Ame· 
rika Milletler Cemiyetinde aza değildir. 
ler! Japonya yok yere Milletler Cemi
yetinden çekilmemittir. 

* 

Tayms'in Berlin 

muhabiri hakkında 

Yabancı basın birliğinin 
kararı ve resmi 

mahfiller 
Berlin, 12 (A.A.) - Alman siyasi 

mahfilleri, Berlin basın federasyonu ta
rafından ittihaz edilmiş olan karara it
till kesbetmiştir, Bilindiği üzere bu 
kararda Taymis muhabiri B. Ebbut'un 
memleket dışına çıkarılması protesto 
edilmekte idi. 

Bu mahfiller bir memleketin bir ya
bancı muhabirinin gazetecilik sahasın· 
daki faaliyetinden dolayı memleket dı
şına çıkarılamıyacağı prensibinin güç
lilkle kabul edilebileceğini beyan et· 
mektedlr. 

Aynı mahafil, Berlindeki bazı ya· 
hancı muhabirlerinin vazifeleri hudud 
haricine çıkıp alman menafii aleyhine 
çalı~makta olduklarına işaret etmekte
dirler. 

Arablar siyonistlerin 
kararını beğenmediler 

Kudüs, 12 (A.A.) - Zürih Siyonist 
kongresinin kabul etmiş olduğu karar 
sureti, arab mahafilinde büyük bir mem
nuniyetsizlik uyandırmıştır. Bu maha
fil, yahudilerin resmt hattı hareketleri
ni Fitistinin taksimi hususunun pren
sip itibariyle kabulü suretinde tefsir 

etmektedir. 

Yugoslavya başbakan ve dış işler bakanı 
B. Stoyadinoviç 

Balkan antanb 
her zamankinden 
daha sağlamdır 

Atina, 12 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor : 

Yugoslavya ba~bakan ve dış işler 
bakanı B. Stoyadinoviç, Korfu adasın. 
da yazı geçirmekte olan ailesini gör
mek maksadiyle Cumartesi günü mez
kur adaya gelmişti. B. Stoyadinoviç, bu 
fırsattan istifade eden başbakan B. Ma
taksas pazar günü kendisine dostane 
bir ziyarette bulunmuştur. 

İki başbakan, bu münasebetle en· 
ternasyonal vaziyeti umumi mahiyette 
gözden geçirmişlerdir. Bu görüşmeler 
neticesinde Balkan Antantının, dört 
Balkan devleti arasındaki münasebetle
rin ve bunların Balkan Paktına olan 
bağhlrklarmm sağlamlığı bir kere daha 
müşahade ve tesbit edilmiştir. 

Pazar akşamı, B. Mataksas, B. Sto
yadirroviç şerefine hususi' bir akşam ye
meği vermiştir. Yemeğe bayan Stoya
dinoviç ve iki kız kardeşi, kıralın ya. 
veri B. Papadopulos • malümdur ki, 
kıral da yazı Korfu adasında geçirmek
tedir • iki başbakana refakat eden şah· 
siyetler ve Korfu valisi ve belediye re
isi de iştirak etmişlerdir. 

B. Stoyadinoviç, dün akşam Kor
fudan ayrılmıştır . 

Sovyetler birliği 2 sınıfı 
silih 8Itına ca ğırdı 

Çoğu tali tahsil görmüş olan bu 
gençlerden bazıları ordu .. IJa daha 
şimdiden pilot olarak giriyorlar 
Moskova,.12 (A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: Müdafaa halk komi

seri B. Voroşılof, muayyen askerlik hizmetini bitiren Kızılordu efradı
nın terhisleri hakkı.nda bir emirname neşretmiştir. Terhis muamelesi 
ilkteşrrn ve sonteşrın ayları içinde yapılacaktır. 

B. Voro~il~f a~ı zamanda neş- Pravda gazetesi, mükemmel bir as· 
rettiği yenı bır emırname ile 1936 keri ve siyasi mekteb olan kızılordunun 
da çağrılnuyan 1915 doğumlular- yüksek kültürünü bilhassa kayıt ve i ·a-
la 1916 doğumluları tamamen hiz- ret ettikten sonra, 1912 de Rusyada çar-
mete çağırmaktadır. hk ordusu hizmetine çağırılmış olan 

tzvestiya gazetesi, Kızılorduya ça- kura efradının yüzde 33 ü kara cahil 
ğrrılan yeni efrad hakkındaki emirna- olduğu halde 1936 da Sovyetler Rusya-
me dolayısiyl~ ~azdığı başmakalede, smda hizmete çağırılan efradın yalnız 
Kızılorduya şımdıye kadar hiçbir za - yüzde 13 ünün okuma yazma bilmedi-
man şimdikine benzer efrad girmedi- ğini kaydediyor ve şöyle ciiyor: 

ğini bilhassa kaydederek diyor ki: "Yabancı düşmanlarımız bize taar-

Yenİ •ınılların değeri ruza hazırlanıyorlar. Fakat kuvvetleri· 

''Bu efradın mühim bir kısmı tali 
tahsil görmüştür. Ve bunlar arasında 
hususi hazırlık talimleri görenler de 
çoktur. Keza bunlardan bir çoğu daha 
şimdiden pilot olarak orduya girmekte
dir. Bu kuvvetten barış davası için mu
vaffakiyetli bi rsurette istifade edece
ğiz. Bütün ileri i~sanlık biliyor ki, 
sosyalizm memleketı barışı samimi ola
rak arzu etmektedir. Bununla beraber, 
batış ancak sovyet devletinin müdafaa
sını kuvvetlendirilmek suretile muhafa
za edilebilir.,, 

mizden ve müstakbel zaferden emin o
larak tehlikeyi sükunetle karşılıyoruz. 

Biliyoruz ki, Kızılordu harba sebeb ola
na mukabele ve onu, geldiği topraklar
da yenecektir.,, 

Krasnaia Zvezda gazetesi de, baş

makalesinde, kızıl ordunun bir taraf

tan işçi ve köylü gençliği saflarına a

lırken, aynı zamanda memlekete askeri 

ve siyasi terbiye almış yeniden binler

ce asker ve küçük subay verdiğini kay

detmektedir. 

1 BASIN İCMALi 1 

Mekteblerde seviye 
meselesi 

KURUN'da Asım Us, bu batlık al
tında yazdığı bir baJ makalede va.. 
ziyeti etraflıca inceledikten sonra 
diyor ki : 

İlk okullardan orta okullara girea 
tıaJebe arzu edildiği tekilde istifade 
.d.uıediği gibi liselerden üniversite
,.. ıeçen talebe de burada gene iste
ailen istifadeyi temin demiyor. S.. 
Dun için hem orta tah&il okullarmda, 
hem üniversitede tedris u&ullerinia 
ıslahma, bir takan noksanlarm ta
mamlanmasına lüzum görülüyor • 

Bütün bu &Özlerde ve hükümlerde 
doğru cihetler olabilir. Kültür haya
tında ilk tahsil, orta tahsil, yüksek 
tahsil diye biribirinden ayrılan ted. 
riı silsilesi hakikatte bir "bütün,. diır. 
Biribirlerini taınamlıyan tahsil par

çaları arasında usul itibariyle muYa· 
sene olması tabii olduğu gibi bunla
rın her birinde tedris usul Ü haricia
de de bir takım noksanlar, kusurlar 
bulunabilir. Bu noksanların ve kuaur
lann ıslahı ve ikmali fÜpheıiz lizımchr. 

Ancak memleketimizde kültir 
cihazları ne kadar ıslah edilirse e
dilsin, afağıdan yukarıya doğru yük.. 
selerek giden talebe zümreleri biç llıir 
vakit tamamen mütecanis olamaz. 
llk okulları bitirerek orta bir okula 
gelen talebenin hepsi aynı anlayq, 
aynı kabiliyet aynı malumat seviye
sinde bulunamaz. Bunun gibi liael•
den çıkarak iiniversiteye giren tale
beler de öyledir. Mesela muhtelif lL 
selerden çıkan talebelerden hukuk 
f akü itesine giren bin talebe bulunur
sa, bunlarm hepsini aynı anlayııta, 

aynı kabiliyette, ayru malumat aeYİ
yeainde farzedebilir miyiz 7 

Şu halde anlayııta, kabiliyette. 
malUınatta biribirlerinden çok fark
lı olan bu talebeler arasında biç bir 
tasnif yapılmaksızın hepsine ayıu te
kilde ders verilmesi doğru olur ma ? 

Fikrimizce gerek orta okullarda, 
gerek liselerde de ve üniveraite ele 
yapılacak şeylerden biri yeni &'O-
talebeyi kabiliyetlerine ve malUnıat 
seviyelerine göre mütecani& zümre
lere ayırmak ve bu zümrelerin -.. 
viyesine göre tedrisatı idare ebnek
tir. Bu yolda hareket edilmediği _. 
rette daima yük&ek kabiliyette olaa 
talebelerden bir kısmı aşağı seviye
de olan talebeler arasında kaybola
caktır. Netice itibariyle memleketİll 
irfan seviyesi bundan zarar göre
cektir. 

PROFESYONEL TÜRK 
COREŞJ 

CUMHURİYE'te Abidin Daver, 
profesyonel türk güreşine dair yaz. 
dığı bir mak.tlede diyor ki : 

Geçen yaz bu güret1erle meşgul 
olan Eminönü halkevi, bu sene, her 
nedense bu işten büsbütün elini ete
ğini çekti. 

Ortada, güreşlerde tatbik edile
cek ne matbu bir nizamname var; ne 
de güreşçilere &Öz geçirebilecek bir 
teşekkül. Bütün esnafın cemiyetleri. 
teıekkülleri, nizamnameleri olduğlı 

halde, neden profesyonel güretÇİI• 

tamamiyle bafıboş bırakılsınlar? Ha
kem heyetleri, her güreşte başka bat
ka kararlar ittihaz ediyorlar. Tekil'
dağlı Hüseyinin son maçında yan ha. 
kemlerinden biri : 

- Ne biçim usul bu, diyordu.Peh
livanların biri ring halatlarına talu
hnca, güreş ne diye dursun? Bu ha
latlar olmua, Hüseyin on defa ga
lib gelmişti. 

Ringin etrafında toplanan hakem
ler,jüri azası ve güre~ten anhyanlar 
arasında geçen muhavereleri dinle.. 
dim. Hiç biri diğerini tutmıyord .. 
Anladım ki bu iti bütün nizam Ye te
ferruatiyle bilen kimse yoktur. Şa

yet, böyle bir allame varsa bile, ken
di istediği gibi tehir ediyor. Elde 
matbu bir nizamname olmadığı içia 
de her kes kendi bildiğini okuyor. 

Hele dik kafalı güreıçilere söz 
geçirecek hiç bir kuvvet yoktur. Ge
çen senelerde kaç defa gelip güre
ıeceğini gazetelerle ilan eden pehli
vanlar meydana bile çıkmamışlardL 
Ve onları görmek için para verea 
halk, pek hakh bir infialle saatlerce 
gürültü edip durmuştu. 

Tekrar ediyorum. Halkevleri, pro· 
f esyonel türk güreıini bir usul Ye 

nizama bağlamalıdırlar. 
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Bir aponme 
diyorki: 

e·r Amerikan 
muharriri diyorki : 

"Bg Ç.U.'e laicreı el..,..,U. 4llO cnlJc t s 1 
.za idaı-aais .,._ oiaoalı War ehmü thilia. a 
.zu. ~ SU-U Çın'clelıi bibna rl -
NnMC Jwıpalılaruıdan idilade iPn Çia'le ... ,ı · 5-

··Çinle .-de 200 milyon, Japonya üe senede 
• fiOO milyon dolarlık alış veriş Y~i~ i~ bu

ralarda çıkacak bir anlaşm~ık bW. t.abiatıyle r~
landan .ıikalancbrır. Eğer bir harb olur da Çın -
deki amerikan tebaasına veya askerlerine zarar 
gelirse bu hal memleketler halkı ar.asında büyük 

fi" ~6t1r. Cin bana h6al. ~ ,._.. ~ 
sU. 4116ıru. Çiıı'in terdi etlcceiı iJ.i f«Y .,.,. : lthir
liji _.,.. _,ıaallatet." bir heyecan uyasıdıracaktır." 

a Yerk Times cuekainia Tek-
,_ mull.Wri Hlı8k Bpaa cazc· 

tesille at lır "• - bir ~ta ja-
1'9 ,.,.. ' ı in Wr ,.._ -.ra ilt 
yaptriı •n• ı ra _,,.eoe •!:hp'r: 

-..a8rn..aia: 
_..,. ... kçat.W~ 

ıea lıımnedmia ÇiM CDUIHi. ıçia• 
lihda .... iledepiıp .... •...,U.
ra ~ı Çia ae41 ıiai ,...,........_ aoa-

,..,_ '• ... pbe 4einı .. 
...-..,wımça,._Çiaae.Umi......

Jan, ı Tı ıa f11ka '*>P. iledımıl i 
•eti Hı t1111 ı'ri cilli ~
leıte •ı 1 .... ;..osb-~doi
ru ilerliyoıla. 

,,..,_ w1Flit1 rl wklıirtl oa 'tiç 
orijiillrl o r 1 ........... a-ribh
ıu.. lılJUlr .., • ·wı -. -.r 
ilet* 1 i w . ·- -b• t ... 
bal.-. Wr lmıw..-. ır.at ...a. 
1ralıllr ~ ,.-. )'ldlule Bu-
fllW!aa l ı ...... Jap11Q11F0 

.,_ 

' •'i Ç*ı ............ ,....,. 
..._._.,Wr'ılWHa•ıbk .. 

-.Çtm ...... sıa.A,- ... 
.__. ......... pılı- idu. 

- ~ .... ğll h, ........ .. 
-*da 1 i"'ı .Bic. w' ıa ..,nı1ııa1n-
m 1 r ruipcw; W. rl ._ i•FFiDli • 
iaı Jpcu, JWz, ... lede ıtınrmit 

it Wdiii •a,.nu. ••• .-.ı çw. 
iı+Z; T •• ıit ft iflı 

7 

...... .. 
b; Harmııim fap 1 ' M MiJONI 
demektir. 
Demir~ mçqt ifMmek ve 

pmıuk ekimini ilml ve faıs1 yollarla in-
kifnıi dlirmek ..... , ..... it i-
çia ... n 1 ... m·' h:dıde tekeik 
adamlarım ~ S.-,.,W 
t 1 n lfC ... , wszıa Çiaia ...... 
cep ham .... ı ...... 'w' t .... 

y ... 

M UIFS 1 HER I Et ı'ıl tjmıa _....,...,-.-._.etmelt-
.._ r' 1 ,, tıeldh ..... 

q. twü• MI it Wrlitine ....._ 
leM - D"' 

1 o ı t cıuuirleme ...... 
pllfl. Jlıpmyw -.., •t cea•e 
IDllille _. eçımek san u eeJir .. 
0 ............... ...... 

Jimdi Çini• tercftı edwell Dd '* 

Nevgork 1 agms 
GazetesUulen: 

A...,.ilıan söriifii 

A merika mu1ıeniıhtiactm Ray-
moocl Lealie Bueı. Nev York 

Times gazetesinde uzalc pr'kta bir barb 
zuhur ederse bllllWD A11Rri1ıayı ne tiir· 
lü aıNraJandıracağıaı aıalatuı biz yuı-

vardırr: • ...,.._ tııirili it llidiği -et- amda diyor ki: 
mek. ötekisi iae mu'bvemet &öatermek, .. Düaymwa ae URimda m had> çı-
tir." A a.. 

Biz bakımdan Çin ile Japonya u- kuu ~bın, 4mSS--. ltitarafl.Cıaı 
.un aeaelerdeııberi bam balinc!edir1er. müaf..qa mawailak da olaa. bundan 

geee Waim mü&eetrir alnwp"'n.z ye sa• 
Pabt bu. daha zlyaae alplomui barbı 

rar görmememiz imkinaızd-. Fallat 11-
olmUftur. lleaell 1931-3'2 alp1amaai llar· tia At.eri..._ aOllAI tuMa çıkaGak 
lmıcla Çin llançuriyl bybetmiftir. b~ lllırlt tıid ca fada allkadar 

Çinlier cliptomul ubumı1a kazan- edı& Cejl'.ali Ôlıll'tlla lllanu cınıiiyle i· 
IDlflardu. llaell japonlarm 1~1'5 deki 
21 dileğinden hiç birili yUrUmemlf' ula eder. 
1ir. Vqiııaton )Eanferansında ela ıene A iMn• ,_. -ıtlııeder~19 
ıç.inliler cliJ>lamui yolu ne japonlarm genit bir ticaret milnuebetinde ...... 
•hun1arc1uı alclıklan Santunicla hn· d. ~ 'Wr' l*•llr Çi• 411ıt 
dlledne pq ayırtmıf}ar4ır. tiwaia~ • .... A ı ilıa .-. a..-

Ja.ponlarm malardan alaık1an man- 1'11'9 ,_.ı4ı1w ,.. • • .n • 4 • 
~ meseleai de 1911 aeneainde müza- __ _, ..._ .,.._ ~. J....-
ken llalin4e .buluaurlwı Japonların or· ile yaptığımız ticaret ise Çinin ilç ... 
dulariyle amısm blr emrivaki yapma- ildir. Japonya · _.u.. pamuğu ile 
ları Jıe lla1 edllmiftir, petrol endilstriainin en iyi mUfterile-

Çinde bir Sok ukerler n ıeneraller rinden tıiil'lsidh · h• lllullıırıMl '9ia ie 
varau. fakat bu &enerallerin tutturduk- bü,ek mJWu-• japoa lıl>eii idlıa1 ede-
ları ai,yaeati mGc1afaa eaecek lnanet ris. 
JnftlCUd ~ıcftr. Bu&finldi vaziyet ae Amerikan "Yuet 'ft ü:aftt •c11ımla-
buadan farklı de.lildir. rı c1alma Çine bit tek ~ taı:duan 

.J yanların teklif ettikleri ekono
mik it bidijiade çiıılilerin fay

dalaaacğı bir çok noktalar vardır. lle
aelt: Tiemin ile Pulmov'u vuledecek 
ve bunu Peipinc • Hankov ile brileftl· 
recek demiryolu yapılacak olursa tica· 
ret bakımından bundln bir ba1'ı tad· 
flllleler tide eMıecektk. Ba ia. e&er 
bu bat berinde japonlar n,at bir 
kontrol kurmap kalkmazlana, çinliler 
~ elveritli olacütır. 

Bundan bafka civartald madenler ve 
fabrikalar için kudret iatibaal etmek 
iiz•e Tienaia ,.anında bir elektrik 
merkezi kurmak teklifi • fena biT ıer 
delildir. 

Çin ne J1lpoııya ansmc!a btr bava 

battı tesisi teklifi de ejer japonlar mil· 

tekabifiyet eaasım kabul edecek olur· 

lana • .,. ,.,.. Wr teklif ..,allW· 
lil'.."' 

inhlaar altmı alınan•;ıyacak baar 't;1. 

)'ilk bh pazar nuariyh lııakmııplnln. 

Umumi bir balclfla Nkar ve tıopeaa 
miltalea edersek Amerikaaın Bib'ik ok. 
yanua aahilerindeki memleketlerle 
yaptıiı ticaret, Avrupa ile yaptığı ti
caretten daha u ehemiyetlidir • 

Çin bütiin illracatumzm ancak fb· 
• •laini. Japtll,a - ,.. ......... 
nu alır • • 

$ i•dl Çinin .ı-ti.lllıi gergın
lik 1901 ıeneslnae yapılan Bok

aer protokolunun bize temin etmif ol
dqu ı.aJdsa tnir etmektedir. Bu P"9-
tokela ~ Amerika ltir1C1i'k ••t1eır 
Peiping'41eki elçililderiade ve bu te-
llin. -ize bdar .......... 
kalit ve muhaberatı temin altına ala
lııil_. isin 11uılla&s •keri lrNIK bu
lundurmak hakkına malik bulunmalrta
mtar. 

Şimlrli PeiJUc'•ki ·~· --

Memur müsabaka imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından 
Bankamızın merkez, tube ve ajaasları için LOZUllU KADAR 

llEJIUlt ALINMAK OiERE m .. baka imtihanı açılmıttır. 
un.ıaıra,a &irebilıaek lçia era u _.. mekteb -nuaa olmak 

ve ,... 11 den apfı 30 c!an vukan oım-k tutar. 
(Bu yattan aşağı olanlar imtihana pebilirlene de 18 7 .. mdaa 

eni ....-ıuk Wfına ıeç:•11ter.) 
Olta Dlldııelt mezunJan i5Ja altı ay, lise ve yllklet mekteb me

zunları için bir sene devam edecek •lan .. , mlddeti aıfwll.,. 
mekteb mezunlarına 30, orta ticaret mektllıl .....ıar- • lilıt " 
ticaret lisesi mezunlarına 80, yllbek IBM• ......... ıoe lU.,. 
biat w ımt1•..ı.1d ~yet denceliyle milteMSip eurette 
~Cftt ..erilir. 
~i derecede yabancı dili bilenlerin Ucretlerl emsaJhıc1en on ifrit. 

dan az olmuıak iizere yüksek mtular. 
Sblj tew~ taklbea YIPJlacak m•lekl tıırdh-da -•affM o

lanlar, yirmi liradan apfı olmamak k.,..tiyle yiede yinDi nilbedza. 
de .zamla TEKAUDE TABI DAiMi ICADROYA alımrlar. 

111.abalıa illltı"taılana AXKAllA, ADANA. ANTALYA, AP
YON, AYDINf BALIKESiR. BUıtSA, ÇANAKKALlt, DfYA"R· 
BEIÔR, DEM !Lt, EDiRNE, EDREMiT, ERZURUM, ERZiN
CAM, ESKİŞEHiR, G. ANTEB. ISTANBUL, lZlllR. KASTA· 
MONU, KARS. ltAYSERJ, KONYA. KUTAHYA., GIRESON, 
MALATYA, MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK. ÖDEMİŞ, Si
VAS, TOKAT, TRABZON, VAN, YOZGAT, ,ubelerimizde orta 
mekteb ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustosta ve lie ve 
yüksek mekteb mezun!an için ıs ve 24 ağustosta saat dokuzda .... 
1anacaktır. 

(Anbra wıe latanbaldaki imtihanlara on. mıektıeb muualaı-ı a
lıomıyacaktu. 

Müsabakaya &ireceklerden ııı cibi vesikalar arandıiı ve nelerden 
imtihan vapılacağı yukarıda iıimteri yuıb 'ubelerimizden elde edl· 
lebilecek izahanmelerde ~'lir 

tltettfflftin -..aya qtirlk ıec:Wııilecnled ...a.lclelti-... 
fllbesi aııidlirliiibe ft Anlmracla Banlrasun perlGIMI itleri mildar· 
aıvne l&.8.957 tarilaiAe kadar müracaat etmeleci liır.1111dır 2-3699 

------------------------------------------~--~----
Menimsm nl•=dar 

eea1n•ualwak 
A~lenn -u· ı·a ftl ·"n 

haltaada Zil'Mt Blılıanlap •illyedae 
bk taılli• ........... T-imle _.. 
cttm1e deniliyor ki ~ 

Av kanunen yasak eNata t. meW'o 

ai:ınm but lcilmehrin ••lm*iı 119er 
alliDiiif oldwP'n• ~ 4Milindıt 
bütün jandarma tefkilitı ile lltiflne 
bilhaua - cinnaclaki tefkil&ta bu 
pnleda ceulandırdacaklarmın bildi· 
rilmeai la-dır. 

bafua etmek iDere 5IO ameribft ..... 
yeliai, Tiensin'deki braı ..... ttk alay 
um, 1mtghlrp•da ile bin nem wnbr. 
Yqçe nelırinde .ıtı amerilnın g ' ı 
tu bahnmr. Aupm zJThlm ile bilr lııat 
dertıOfeı ve dam .ta ı-ftıtMlen .._ 
ret 11men"1nın ...,.. filetil1ll9I da Çl..
to'da ttımır. 

E fer lm hnt» o1M' da "8 alL'ıel'tW 
"H mWalıır Mm ... ._ •iıtr 

ve7atıut! Çlmıetd 8880 llllltrikah içiadt 
öhltlriimaleT olana • - ltllerikas 
bwu)a fu1a ~ gilterd>Cbiı. 

AmerDıa. ım •mainde ilk o._. 
Nankia toe;tmini •ımt. ım v-.mc
ton konfennt11 .. Çine ftrilen '-i' 
day ve pamuk kredisini üç •• ...._ 
dede uatmıfU. ltt.aıit. ihracat baaJra. 
ıı, Çine yenidea bir takım krediler d!' 
açmqlllz 

~ tan-edliii de ÇiAde fa· 
al S n>l G,...aktadar. 

A.erilsanm .... .- ....ı•ti üe 
oı. 131,ta alikd-.daa llıiri.a ll'iUfMa 
aülan dGlaJUIİ)'Wk. 

19M • ,.... - hlMatı aaucibia
ce mıerikm _,...p 1946 J'8 lıMar Fi-
ı..-.M'cWmacalmt. 

Jr.ter Çill ile .ı..,..,,. VMUMl:a mr 
barit plracek .ıura o ...-n Filipin a
dalaruua orada bulunması do~ıaiyle 
bir takım tehlikeleriıı bat aöatermeai 
tnahtemelclir." 

Tunus'ta veba 
13 w 23 temmuz tarihlerinde Tu.. 

nuacla birer veba vakuı .ıBriildilğiiıı. 
den Sıhhat vı İçtimai Muavenet Ba· 
kanlıjı Hudud •e Sahiller Umum mL 
dürlilğil ıc,kilitma bir tamim &Bndere
rek Tunus limanmdan ıeJecek vapur· 
lan brfı tedbir a)sumunı emretmit
tir. 

lmurdeki patlama 
f aciasmm tahkikatı 
t.u.ir, (1111...ı) - t..kde 8ay· 

dllıkfeı:I ı• ~-
nhınmn tntkkıbı* mltlcjcaeıt aG-
rillmilt otchıtandan bu phhneılu tek
nr ifadeleri alınacak ve brfılalmalan 
yapılacaktır. MUddeiumumt muavini 
B. Sabri İtalyan butahanealne aide .. 
rek gUmrilk mubıafazıi memuru B. Ztlh. 
tilyi! ainlemittlr. 

Haber verildiline g6re B. Ztihdil 
yangın çıktılı arada kendisinin c1ıp. 
ncla bulundujunu, birden bire alevin 
vlkuaunu kapladıltnı ve yangmm na.. 
sıl çıktılmı g8nnedilinl t8ylemittir. 

B. ZilbcHlnl\n de vaziyeti biraz •it&'• 
laflDiltır. 

Ziraat 'bakenlıimcla 'keıeatecıler 
hir top1anb yaptdar 

Ziraat Balwıbiııun claveti Uzerl• 
ne kereete tlkcarlan din Zlnat Ba
kam B. Şakir lteaeblr7in B&fkanlılı aJ .. 
tında bir toplantı yapmıf1anbr. Top
lantıda ıiyui mUıtqarlarla ic1atl mtls
tetar ve orman genel direkt&.• de ha
zır bulunmuıtur. 

Toplantıda, yeni orman kanununan 
tatbikatı etraf mda villyet1er4en ,elen 
buı dilekler g8rUttllmilt ve mahtm b· 
rarlar almmıttır. ltereate tllccarlan da, 
yeni kanunla ormanlarmm ipn alman 
tedbirler ilzerinde mtıtatea!anm biL 
alrmlf!ercllr. 

T4rib: Ne. 08 

Şekspirdcn Hikayeler 

dmı, o zaman yiyeceiim kubaçlamı izini vii
cudumcla birer til gibi illa eder ve 61iime 6z
lediiim bir yatafa ıidec gibi giderdim de 
gene kendimi bu utanç verici harebte tes
lim etmezdim. 

Sana gelinçe istediğin kadar mlatlağm bi
liye doğru olıun, bminı '6fretbn 1m,...... 
.ıa~etmez. 

Y H>i tcı.,:__._ • 

- Klodio ile bir iki kelimecik konupnao 
i• rekfim. 

Bu söz üaıecine ~ iki kal'deti yalms 
blramak dıpn çılı:u. Fakat qai MRMUlda 
hapistıaae kumadaıımdaD keadiailli. 11u üd 
kitinin aeler koa111acaldarmı -..mlccek 
bir ,_.e kmulm_.. iMecli. 

Yazanlar: lla1'7 .,. Cll•a Lami> 
Ç.U.-: N..,;. ARJ'AM 

- Çiielrü -- ICViyOIUIDJabet. 
tzallel: 
- Fakat. 4edi. karde§Üll Julyet'i oka· 

dar •w,.- ki aa •vgi -cun-da öllkul , .......... . 
- Palrat, ...... ,., Jalpeth ....... 
~ eriad• kaçıp Klodio'y.a geJciği &ibi. 
lidice ~sim -... ıekm.Ye nm oluna 
o uma• Kloclio ölmiyecektir. 

JCaniePne öW. Qlzw .,.....iae Mheb 
olaa · Jwoeketi timdi Jau adamm kendisi 
Y8f ·k ia•Ujiai p.ıw. b11 .C.leri bü· 
Jtik llir baFıet içiaclB dinliJıeR İzll>el eledi 
ki: 

- Zavallı kardetim içia yapacaiJm ~. 
wak kendim içMa yapacapa kadar alabi
lir, Yani, ben ölüm hiilrmii c.iJDÜI olsay-

Ondan sonra İzabel, aaibin bu sözleri, 
mf kendi faziletini amamak için söylediği

' ni aan~ aôylecli. Fakat naı"b diyordu ki: 
- Şeref ve namusum üzerine inan ki 

liizlerim, maksadmu ifade etmektedir. 
Bu kadar namussuzca makaacltan ifade 

ederken ıeref ve namus kelimelerinin kul· 
lamhnmnna b6s Mitün lfkelenen İ'Nlbel: 

- Hat ldiçik ııaa a in..-ıak vem 
• wak itlln giriıfmek, 4edi. Aacelo, 
~ ..... dilrlı:llt ediniz, mi de verece.. 
.am- .Q:~ b ---.a-i ..... i -~ Mhw· · bil s-.,.._~-~--el --.Ull -
diren bir kipi i-alarıı> baaa ver, yaba 
aeaia ne aclmı ~u bitjia diilayqa üia 
edeceiim. 

Anıelo dedi ki: 
- tzabel, sizin söztermue kiıD mamrl 

Benim temiz adnn, pndiye kadaı- piiriiaiz 
seçen hayatBm bilmler, 1eaia idaamllnaa 
blak - -ı ... Bma teslim al da Unl• 
tini kurtar; y-.. kmdili yarın ölecektir. 

- !"* ' aw- kime tet.B ecleyım 
ben dahi pftlm!,, -- aöyti"'°* olunanı, 
bana kimler hıan.-? 

Bu wözleri SÖJliJtll labe1 oradm fırla
yarak kardqinin Yaıttıit hapislml~ gitti. 
Kucafız ~ya 9a""tı .... .., Jalyet'i de 
ziyaret .e~ ve laer id ..-ı yaptıkları işia 
sakat bır lf oldufuna inandımuı olan Diilr., 
bir papas kıyafeti ile cnrla Klodio ile clial 
Wr b9ble ıirmiı bulunuyonla. Dük, Jul
yet ile kQMftuğa A'Nla, kadıncağız aedll· 
met cöz y~. clölrerek bu ipe Klodio'dm 
ziy..ıe Ulld111PID Jr.aı.~ oJduia.uua. ÇÜD
kii keDciisinia &önül nzasiyle bu suçun iş
Jeıuliiiııi itiraf etmİftİ. 

hahel. bnleti Klodio'maı tılalmlf ol· 
dup odaya cirdiği ama: 

- Humr, aükGn, pflrat ve iyi dalltluk 
llaradaD ebilmeainı 4lecli.. KdJimı deiiftir
IDİI olan Dük aordu: 

- Kim o? Bu cüel clilia. lltiyle '* iyi 
........,. llÜ ettirdi. 

label dedi ki: 

-Karcieşim. iapllah bayıf ...... 
getiımipindir, dedi Klodio. ı.ra8 i.e oaa 
erte9i stinA ölüme ~ ~ pl
dİfİllİ bildİl'cli. 

- Hiç biı' Çll'e 

- &ltutclu --··~~~ 
N ki ruı ...... lltnİ -·1-
80Jap çml çıplak - ~ 

- Öyle ile ae old4M L öğı ıaeJim! 
- Kloctio, 96Jhm4e blk..,u..._ Sen 

ilim daha , ..... ,., .... aiti, ,.. laıt 
menbıa katmayı, medt 1'l!'tf w ~ 
tıen:ila eder misinf Glmete ..-metin wr-? 
Bil aiyade aıf 11 .,_dKa şey, am 411fün• 
mektir. Yaba üerine .._, çiğaeditimill 
a...U. bir böcek de ölürkea WiJtiık llİI' cma
.ar kadar iatiı ab çeker • 



ULUS 

Tayyare piyangosu t Ubeydullah j 
Hamid'in gan1.na 

Dün kazanan numaraları gö~!~~~ .. ,u.da) 

aQag" ıda sırasile yazıyoruz de ~~~~:t.;~~.:··:ry:ı:"! 
1ıf geçırilmiıtı. Aynı munevver kafilenin 

12000 llra 30141 
10000 lira 24724 

3000 lira kaz.ananlar: 
18679, 12809 

500 lwa Jı1a41nan/aT: 
279 34642 36065 25833 10912 14531 

1691 3695 3153 9694 15325 33709 
31437 21801 5551 24347 1224 

200 lira kazananlar: 
4165 332 23978 39289 26364 20409 

15546 22087 21337 39985 28711 5526 
13613 9138 12520 23506 39539 39482 
33133 1333 26328 70 7735 17609 
26423 19189 24463 27040 26340 7543 
2425. 

100 lira kazananlar: 
33832 11902 38818 3768 28038 11759 
28146 2869 36383 9109 19364 7824 
20519 36527 18949 4459 31360 13106 
35510 1628 20252 20108 32133 21718 
36386 35580 15198 23111 30595 30194 

19821 18418 7477 34666 144 11078 
8079 100 11511 35197 1299 11503 

35515 38417 31473 23807 32879 36319 
2666 

50 lira lıazananltır: aynı teessür havası içinde bugün onun 
7125 15971 22604 11117 36997 2897 arkadaşı fçin yaptığı bu tören Mecidi-
8l86 36564 8552 12652 21492 36512 yedeki asri mezarlığa gelindiği vakit da:. 

38080 7516 16200 25153 18055 36490 ha m.ü.essir bir hatıra ile karı~tı. Haıni-
30216 34346 28775 27236 15025 37136 din mezan dab.a tazeliğini kaybetmemiş· 
13823 82588 2398~ 10449 3852 12271 ti. 
35700 38270 12793 33603 30124 37071 

5413 33157 5857 14766 8447 23883 

33226 36298 9463 26180 12281 28062 

13397 29428 13397 29428 21016 14477 

32001 3392 9351 1055 3353 34612 

9754 32914 11199 5917 26814 160l2 

30846 32683 39701 5012 26916 14279 

30 lira kazananlcu: 
11452 23405 3804~ 11786 8413 24073 
37025 17443 11067 120 32859 12945 

3659 34989 11716 36802 25758 2066 
23763 19528 34182 30478 25201 7789 
12317 20273 21859 6779 19144 32~28 
31688 20206 7229 18637 642 20801 
18473 15914 21559 19171 24205 29313 
34376 17757 38778 17702 14129 296 
26841 3406 7868 20100 23777 23680 
10997 22774 1218 17774 19302 35010 
32855 17572 2027 27550 20010 17572 

3124 2027 27550 18936 38674 17255 
23495 23371 16221 4081 21742 28364 
21915 25988 10565 28031 21269 20827 

52. 

Übeydullah Hatiboğlu, ölümü günü 
ctrafındalcılere HLnidin yanına gömül· 
mesini vasiyet etmişti Vasiyeti yerine 
getirildi; ve büyük türk şairi Hamidin 
yanında, büyiik türk mütefekkiri Übey
dullah için de, bir medfen hazırlandı. 

Bugün Mecidiye köyündeki mezar
lıkta iki buyiik türk ölüsü yatıyor: 

Hamid ve onun hayat, ülkü ve fikir 
yoldaşı Übeydullah ... 

Musulda feci 
hır cınalıet 

(Başı ı ıncı s~ytada) 
rülmüştür. 

Tahkikata başlanılmıştır. 
İki kUTbanm naa§ları tayyare ile 

Ba~dada nakledilmiştir. Yarın sabah 
gömüleceklerdir • 

Irak elçisinin ıö:deri 

Usküdar adliyesi yangını 

Bu acı haber üzerine İstanbul mu
habirimiz lstanbulda bulunan Ankara 
orta elçisi B. Naci Şevkete gazetemiz 
namına teessürlerini bildinniştir. 

B. Naci Şevket lnıdiae hakkında ,un
ları söylemi~tir : 

••- Bize gelen ma1Un:ıat sadece 
ı Başı ı. ıncı sayfada) 

bilançosu şudur : 
Binanın 9 odası yanmıştrr. Mevcud 

doaya ve evrakm onda biri kurtarıla· 
m8m'f'lr. 

Mobilye w etya nyiatı bir kaç bin 
lira ratfdesindedir. Kurtarılan eşya ve 
dosyalar Üsküdar kaymakamlığının ya
nındaki bir bıaya taf!Dım§, sulh mala
kemeleri bu binada mutad mesailerine 
devam etmektedir. 

1crc. dairuinde müddete bağlı olan 
üç itiraz ve temyiz istidası kabul edil
miştir. İcra kasasındaki yedi bin lira 
para ile yekunu 2 milyon liraya balii 
olan muhtelif icra dosyaları tamamen 
kartarılmIJtu. Sulh, ceza, hukuk ve as
liye ceza mahkemeleı:inin evrak dosya
lan klmilen yannnp. 

Y •ngın ncuıl çıktı? 
Yangmm nasıl çrktığr hakkmda 

yapılan tahkikat tuna göstermektedir: 
Asliye hukuk mahkemesinin odacı

sı Ali dün gece nöbetçi idi. Saat 2,5 
da mahalle bekçisi Latif binanın Üskü
dar Ol'ta mektebine brıı olan alt ka. 
tındaki sulh ceza ve ıulh lmln:ak müşte· 
rek odalarından yangın çıktrğmı gör· 
ınüş ve imdad düdüğünü çalmıJtır. Dfi_ 
dük aeaine jandarmalar koşmuştur. Evi 
civarda bulunan odacı Şakir de kapıyı 
a~rak içeri girmiştir • 

Nöbetçi Ali o dakikaya kadar yan· 
gından haberdar olamamrştrr. Müddei
uırıumilik bugün Aliyi zan altına almış 
ve sorguya çekmiştir. 

Uakidar müddei umumisi B. Tah
sin yangın başlangıcmda yetiFClr ted
birler almrş, emanet dairesinin ~yası
nı, icra dosyalarını tevkifhanenin bah
çesine taşıtmıştır. 

1 tfaiyc iyi bir tertibatla binayı üçe
bölınüş, bu suretle binanın üçte ikisi
ni kurtarmaya muvaffak olmuştur. Bi
na tamamen aht}aptır. Yangın kaplama
lardan çıkmıştır. 

Kuvvetıi bir tahmine göre bölmeye ya
hud dıvarm dibine atılan bir sigara tah· 
taların arasına sıkışmış ve tahtaları tu
tiafturrnuştur. Binanın bu cephesindeki 
tatu,aa k•mn yerden itibaren bir bu
~k metreyi aşmamaktadır. Maamafih 
biııanm bu noktasında hafriyat yapıJ
llhf, kundü eseri bulunup bulunmadrfr 
araştırılnuftır. Fakat calibi dikkat bir 
fey göcülemcmittir. 

Adliye nk.aleti tcftif heyeti reiai 
Sezai bugün geç vakte kadar Pafa ka
pısında tahkikatla meşgul olmuştur. 
~angında alt kattaki odalardan sulh ce
za hukuk blemi, mahkeme aalon11p sulh 
h_ukuk ınahı:eme salonu, tebligat oda.. 
1.ıylc Ust kattaki müddei umumilik mu
ba.bcrc ve esas masası, asliye ceza kale-
1bl, asliye mahkeme salonu ve hakim 
~ası yanmıştır. 

Emanet eşyası ile icra dosyalan 
müdedi umumilik ıslahat kısmı dosya
Jarr ve 6 tane para kasası tamamen tur
tarılmıştır. 

Yanan dosyaların mretleri 
Zayi olan dosyaların tekrar rie11da 

getirilmesi ~ok kolay olacaktır. Çtiftkü 
yanan dosyaların di~er kısımlarda su· 
retleri mevcuttur. 

~nru araamda sağlam kahnıf bir
çok dosya ve defterler bulunmuftur. 
Binanın kalan kısmı işe yaramamakta
dır. Bu yüzden tahliyesine karar veril
miştir. 

Üsküdar müddei umumin11in 
ıöylediltleri 

Üsküdar müddei umumisi yangın 
hakkında bana şunları söyledi: 

"- Evrak ve dosya zayiatı umuma 
nisbetk onda birden fazla dci}Jetir. 
Tahkikat henüz devam ediyor. Yangrı
nın sebebi hakkında şimdilik kati bir 
teY söylenemez. Hafriyat neticesinde 
hakiki ziya anla~Iacalrtır. 
Uıküdar adliyesi bugün öğleden son· 

ra yeni bin.ada faaliyete başladı. Kasa
lar kamilen kurtanldı. Bir komisyon 
kasalar muhteviyatını saymaya baflıya.
caktır.,, 

Yangm esnasuıda laıaalardan biıini 
çıkarmağa çalıpn mübaşir Refik sağ 
kolundan yaralanmı9tır. 

Müddei rmnmü B. Hikıneı 
Onat'ın söy/Jiklcri 

Müddei umumi :: • B. Hikmet Onat 
da yangın hakkında ıJ.Uıılan söylemiş
tir: 

"- Yangın sokak tarafındani kap
lamanın zemine isabet eden kısmmdan 
çıkmıştır. Bu şekilde baflayan ate9 kap

lamayı iki metre kadar yaktıktan sonra 
bekçi tarafından görülmüş ve zabrta 
haberdar cdHmiftir. İçeride katiyen a
teş bulunmadığı anlaşılmıştır.,, 

Müddei umumi kasıd olup olmadığı 
hakkında sorulan suallere de ıu cevabı 
vermiştir: 

"- Atefin kaplamadan çılmuf ol
ması dolayııiy le kaza ihtimali kadar 
kasid ihtimalini de göz önünde bulun

durduk. Atefi ilk gören bekçi 'le poli
Iİ.n malilmatlarına müracaat ettik. Bua
Jar yangını daha başlancıçta gördükle-

rini. fakat gaz, benzin, paçana kokusu 
duymadıklarını söylediler ki bu cihet 

kaaid ihtimallerini ortadan kaldınnalı::

tadır. Buna nazaran geç vakit oraya a
tılmış olan berhaugi bir sigaranı11. sii-
riik tahtaları t11t1J9turnu't olmasına mu· 
hakkak nazariyle bakılmaktadır. Ma
amafih her iki ihtimal üzeriade ele kati 
bir karar verilmiş değildir. Tahkikat 
ve tetlı:ikata devam edilmektedir , 

Bekir Sıtkı paşanu:ı Trakya.da. yapıla
cak büyük türk maAevralarında bulun· 
mak için tayyare ile Türkiyeye hare
ket etmek Üzere iken bir suikasd neti
cesinde öldürüldüğünden ibarettir. 
!timin tarafmdan neye ve ne için ya
pıldığı hakkında henüz tafsilat alama
dım . ., 

"' .. 
BelrD !Sıtln Pllf'lllan ha~ 
Bekir Sıdkı Pap ilk askerlik tabai

lini Bağdad askeri rü~diyesinde aamı
tır. Askeri idadi mektebini de Bağdad. 
da bitirdikten sonra, İstanbula ccbiş 
ve Harbiye mektebine girmiştir. 1908 
de İstanbul Harbiye melctebiiıd'en asteğ
men olarak çıkmıştır. 

Bekir Sıdkı Paşa iki buçuk sene ka
dar Edirne kıtaatmda vazife görmüş ve 
amirlerinin te§Vikiyle tstanbulda Erkı
nıharbiye mektebine &irerek 191 S yılın· 
da da bu mektebi bitirmiştir. 

Umumi harbta Suriye cephesinde 
osmanlı ordusunda buhınan Bekir Snl. 

kı Pap 19?1 de yüz~P. rütbesiyle Irak 
ordusuna intisab etmıştır. 

Mwnaileyh bulaodıığu yerlerde a,. 
mirleriDin nazan dikkatiııi celbeden bir 
zabit o1arak tannıauıtır. İstanbul umu;. 

mi kararıilıında. mütealttlıcn Çanakka
le istihbarat zabiti olarak bulunmuştur. 
Muhtelif hrkalarda da miitcaddid vazi
feler a11111ştır. 

Merhum Irak ordusunun birçok as-
keri haret5tına iytink CtmİJ, 1930 da 
mıntaka amirliği yapmıştır. 1932 de de 
Kamberli'deki iagiliz erkanıharbiye 
mektebini bi~· 

1933 de ırakta Asuri İsyaınna karp 
muvaffakıyetli tedbirler ainuı ve isya
nın bastmlması hususunda büyük gay_ 

ren~· 
28 birinci tqılıı 936 da Irakta ya-

pılan hükümet ~r~e~!nde mühim rol 
oynamıt n ycıu .ukurn~t tqekküJ et
tikten sonra Erklnıharbıye reisliğine 
getiribnişttr. O tarlhtenberi bu vazifeyi 
ifa etmekte idi. 

1 KOÇOK DIŞ HABERLER 1 
x Pn - ı>ıt Balcanlığını vekil~ 

ten idare etmekte elan B. Şotan, Büyük 
Elçimiz B. Suad Davaz'r kabul ettniı· 
tir. 

X Meıhoını - B. Lininof izinli git-
miştir. Dıı bakalıhk iflermi Vekileten 
B. Potmekin idare edecektir, 

x aerrm - Almanyada işsizlerin sa. 
yısı 90 bin azalarak 563 hine diişnaqtür. 

x 1..-ı - Eski İspanya kıralı Al
fona'un yeğeni pscmes Dolorea'le prens 
çartorsk?nin niithlan kıytlinIJtır. 

x Sofya - Eaki mebualardan mu
harrir Bakalof kamiinizm propaganda
sı yapmak suçiyle tevkif olunmuıtur. .. 

s ==== 

Çin seddi civarında 
büyük bir harb oldu 

f Başı 1 incı sa.yıfada) 
ta Nanliinin şarkuıda ve Mavi nehir üs
tUıule bulunan Hazıkav şeluiai lcaış.. 

tırmamalıdII. Bankov birı 6uçuk milyon 
nüfuslu büyüli bir şehirdir. Ve Çin 
ileri gelenleri bükümet rwtrkezini.rı 

/V'anlrinden Efor.aya naklini dü§ünmekte
dırler. Halbuki Nankov Nankin civarın
da Seddirin önlerinde bulunmaktadır.) 

Maliare~ lfllsilGI. 
Japon menabii bu muharebe hall:krn· 

da ayrıca şu tafsi1atı vermektedir : 
Japonların. Nanltovdaki taarruzun~ 

da. topçu bataryaları, ve tayyareler ış. 
tlı:ak etmış, ve şehir bombardıman edil
miştir. Bu llombardımanlar neticesinde 
şehırde birçok: yangınlar çıkmıştır. Şe
hir halfi yanmaktadır. Japonlar 9,30 d;'l 
Nankov istasyonunu zabtetmişlerdir. 

Japon askerlerinin bugün öğle vakti 
şebi zaptedecekleri bildirilmektedir. 

Çin membalarına göre 
Çin menbalarma göre harb şöyle ol

muştur:: 

Japonlar Nankova yapmış- oldukları 
şiddetli bit taarruz çınlilerin müthiş bir 
mukavemetine maru:ı kalmıştır. H.eı: iki 
tarafın zayiatt: büyüktür. Sentral Nen 
Çin ajansına göre üç japon fırkası simdi 
Çahaıı'ın şimalinde tahşid edilmiştir. 
Dördüncü fırka da Jebol"clen gelerek 
Çahar'a hareket etmiştir. 

Tiençinia cenubunda harb 
İkinci harlı da Tiençinin cenubunda 

olmuştur. Tokyo buı hll6aata JU haberi 
vermektcrdir: 

Tiençitıdeki japon garnizonu kurma
yr De§ altı yüa kişiden mürekkeb Çin 
kuvvetlerinin bu sabah bir zırhlı tren 
ve top kullanarak Pekinin 20 kilometre 
cenubımda Liansing mevkiine hücum 
ettiklecini bilclrmektedir. 

Japon kuvvetleri ı.u Aiiıı::mmu .-t 
5,30 da tardetmi,JieTdir. Pri:in- garni'lıo. 

nuna mensub japon kıtaatı Pelinin ~
mali şarlrisindeki mıntakayı temizlemiş· 
Ier ve Sinho'ya iltica etmiş olan 29 ~ 
cu ordunun geri kalanlarını dağıtmışlar
dır. 

Çinlile~ 80 ölü vererek cenuba doğru 
çekilmişlerdir. 

Şanghaydaki Çin ınmbaianndan Ye

rilen haber ise bUl"ada çinlilerin bir ta· 
knn mu-.affakıyetlcr elde ettiklerini ve 
Nankovun 20 kilometre şarkr cenubun
da bulunan Sahova varm" ofdaklarmr 
bildirme ktcdirler. 

ŞanghcqJc rnaİ]llet 
Şanghaydan gelen haberlere gore. 

burada vaziyet son derece gergindir. • 
Şangh.aydaıki Çin belediye reisi orfi 
idare ilin etmiştir. Şaııghay - Nankin 
demiryolanun şimal garındaki memur
lar çıkarılmı' ve gar çin askerlerinin 
muhafa.aası altına alınmıştır. 

Dün japon Jtarb ~emilcriyle geti. 
rilmiş olanı askerlerle japonJarın elle
rinde bulanan kuvvet 9.000 kişiye 
yükselmiştir. 

Asıl muharebe Şan~liyaıla mr 
olacak? 

Japonlar planlarını son derece giz
li tutmaktadırlar. Fakat ortada israrla 
deveran eden şayialarct< göre asker yük
lü gemiler Şanghaya mitneccihan yol. 
da buluıımaktadırlar. 

Bundan dolayı esas mubıarebenin 

fimali çinck değil, Şanghayda vukua 
geleceği tahmin edilmektedir. 

Şimdi Şanghay limanında 21 japon 
harb gemisi vardır, bu ıemilerin \leşi 
kruvazör, dokuzu torpido muhribi ve 
yedisi gambottur. 

Japonların ftırfları 
Tokyodaki japon bahriye ınakama

tr, ~anghayda demirlemiş olalı japon 
gemilerinin japoa. istekleri ç.inlile.rce 
kabul edilinceye kadar milli §ttefi ve 
japonyama prestijini himaye için icab 
eden tedbirleri alacağını söylemekte
dirler. 

Japon ba•riyelilcriain öldürülme
leri ünri.ııe serdedilmif olan "muvak· 
kat., istekler ıunlardır : 

1 - Japon kolonisi civarda bu
lunan çin jaodarmalaruuo oradan çı. 

karılması. 

2 - Askerlikten tecrid edilmif o
lan mmtakada geçenlerde yapılmış o
lan istihkamatın yıkılması. 

3 - Japon zab.iti ile bahriyelisine 
ateş etmiş olan çin muhafızların ceza
JıımdırılınMı • 

4 - Tarziye ve bu 2ibi hadiselerin 

tekerrür etmiyeceğine dair teminat 
verilmesf. 

S - Maktuller.in ailelerine tazmi.. 
nat iuıu_ 

Çi1t iu ıartları nasıl karşıladı? 
Çin belediye :reisi son üç şartın 

kabul edilebileceğfai halbuki ilk ikisi.. 
ni11ı kabuiüne: imkan: bttlunmadığını bil
dirmf~tir: 

Japonya, japon kolonisi civarında
ki ~in jaodarmaiannın buradan çıkarıl
ması hakkında bir oltimatom verecek
tir. 

Şanghay ile Nankin arasındaki de
miryolu servisi bozulmutş.uıı. Bir ta· 
krm krtaatın Şanghaya dognı yola çtk
mış olduğu haber ven1mektedır. Çın
lilcr, Şanghay etrafında son derece ha.. 
raretle siperlct kazmakta ve batikad
lar, tel örğülcr vücude getirmekted'r
ler . 

Fakat, sivH ahali, tehlikeli olması 

muhtemel mıntakalardan kaçmam bü
yük bir istical gostennektedrr. İngiliz 
konsolo .. hanesi erkanı, ıngiliz tcbeası
na tehlikeli ınıntakalardan u.zaklaşma
ğt ta:vsiye etmi~lcrdhi Digcr Ironso-
1oslarm da bu yolda tedbirler alacak
Iarr tahmin ohınmaktadır-. 

Şanghay limanında İngilizlerin iki, 
fransızların üç ve amerikalıların iki 
harb gemisi vardır. 

Şangbaycla 950 İngiliz askcrri var -
dh: ve zannGlunduğuna gore Hongkoug
da buhınan kuvvetl'er fcaobmda hemen 
Şaoghaya &elmck üzere hare.kete hazır 
bulu nmaktadı.r. 

Enternasyonal iaıtiyazh mıntaka i
le fransız mıntakasında polislerin me
:ıuni:ıııe~i kaldmlm.ış ve cliğex bir ta· 
kun ihtiyat tedbirleri alınmııtır. 

Çan ad.er göaderiJfo, 
Şanchayda cnter?llbyonalı gi:ieüllüier 

kıtaı ile ingiliz amerikan ICJ'Calan her 
türlü, ihtimale hr§r hcmr bulunmalt: 
emrini almrşlardır. Buradaki imtiyazlı 

iölgeler midafaa haline hndııuştar. 

Japonlar hariç ohnak üzen dif'er l>ü
tiin yab.n.cı askeri kuvvetler kumandan
ı.an, muhtelit bk müdafaa komitesi teş
kil etmi§ler ve t.mu..u talrcılirinde tek 
bir cephe -.ücuda gttirmeyi iararlaıtıt'· 
mTŞlardtr. 

Japonlar, fransız imtiyaz böfgesi İ· 

daresinden, Çin kıtalarının cenuba iler
lemeleri takdirinde, japon askerlerinin. 
imtiyaz bölgesinden geçmelerine müsa. 
ade oluıunaeuu istemişlerse de fxansız

lar bu talebi reddetmiş~rdir. Fransız 

makamlan Saygondan takviye kıtaatı 

istemiştir. 

Amerikalılar da §angha.ya Manilla· 
dan bİı'. alay cöndcr:ınişlerdir. 

88 inci Çin fırkası haliha:nrda Sou
tclttouclan Şanghaya doğru gitmekte

dir. 

Japoalar IHJ§J.a yerlere de adıer 
çıJ.aıı..- istiyorlar 

Tsingtau, 12 (A.A.) - Japonlarm 
buraya ve yahud da Şantungun difer 
biı: noktasma asker çıkarmak niyetinde 
oldukları haber veriliyor. Burada otu· 
ran japon ihtiyatları takviye olarak 
T:ieııtsin • Pu.kan demir yoln boyuna 
gönderileceklerdir. Burada tam bir si.i
kim hiikürn sürmektedir. 

Sovgefler 
Birliğinde 
Yeni bir uçuş 

Moskova, 12 (A.A.) - Bugün sa. 
at ıs.ıs de Levancvskinin idaresi altın
da altı kişiden mürekkeb bir mürette
bat ile dört motörlü 209 N. tayyaıesi, 
his yere inmeden Mosi:ova - Şimal lmt
bu - Fairbanl\8 u~u'u için hareket et
miştir. 

Yeni bir kuyruklu 
yıldız 

İstonbul, 12 (Telefonla) - 937 1'. 
adı verilen yeni bir kuyruklu yıldız bu. 
ayın otıuunda Türkiyenin bir çok yer
lerinden görülebilecektir. 1stanbulda 
Kandilli ve Üniversite rasathanelerinin 
kuvvetli teleskoplariyle yıldızın hare
ketleri takib edilecektir. 

Kuyruklu yıldız şimdiki halde arz. 
dan 81.000.000 kilometre uzak} ktadır . 
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Ankara Belediye Reisliği llanlan 1 ---------- .--------BİLlT 
1) Beher çiftine biçilen ederi 200 kuruş olan 4670 çift yemeni 

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

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

lLAN 
1 - Otobüs idaresine alınacak 106 adet muhtelif abatta cam ıs 

gün müdetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 487 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 36.52 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 20 ağuıtos 937 cuma günü saat 10.5 da belediye 
encümenine müracaatları. (2531) 2-3914 

İLAN 
1 - Yaptmlacak Yenişehir ve Cebeci yolları inşaatı işi onbet 

gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli keşfi (25000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1875 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kalemi

ne müracaatları ve ihale 20 ağuıtos 937 cuma günü saat on bir bu
çukta belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatla
riyle birlikte teklif mektuplarını o gün saat on buçuğa kadar bele-
diye encümenine vermeleri. 2--3928 

lLAN 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınan 50.000 ki 

lo sade yağına teklif edilen fiyat pahalı göriildüğünden tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen fiati 95 kuruş olup 
muvakkat teminatı 3562 lira 50 kuruştur. İhalesi 26.8.937 perşembe 
günü saat 16 da Kırklareli tümen satın alma komisyonunda yapı
lacktır. Şrtnamesi 236 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 11-
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir ıaat evetine kadar mezkCir komisyona vermeleri. (2627) 

2-4065 

tLAN 
1 - Şehirde yapılacak muhtelif yolların inşası ışi on beş gün 

müddetıe ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 315000 liradır. ı 
3 - Muvakkat teminatı 16850 liradır. 
4 - Şartnamesini 790 kuruş bedel mukabliinde almak istiyen

lerin hergün yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 20 ağustos 
937 cuma günü saat on bir buçukta belediye encümeninde yapılaca
~ından o gün saat on buçuğa kadar isteklilerin teminatlarlyle bir
hkte teklif mektuplarını belediye encümenine vermeleri. 2-3926 

iLAN 
.. l - Temizlik araba tekerleklerine yaptırılacak lastik on bet gün 

muddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - M1Jhanunen bedeli (2800) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (210) liradır. 
4 -:- Şart!1a~eaini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kalemi· 

ne ~e ıst~klıle~ın de 17 ağuıtoa 937 salı günü saat 10.5 da belediye 
encumenıne muracaatları. 2--3927 

iLAN 
.. 1 - Kavakhderede 1 numaralı yolun yaptırılması on beş gün 

muddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 
2 - Muhammen bedeli (10876,73) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (815,75) liradır. 

• 4 - .:Keşif namesini _görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale· 
mın.~ mu.racaatları ve ıbale 17.8.937 salı ~nü saat ıı de belediye 
e~cumenınde yapılacağından isteklilerin o gün saat 10 a kadar te
mınat!arivle birlikte teklif mektublarını belediye encümenine ver-
melerı. (2467) 2-3828 

İLAN 
. . 1 - ~araköse garnizonu için 850 bin kilo Kağızman garnizonu 
ıçın 800 bın kilo arpa kapalı zarfta eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - Karaköse iFamizonunun arpasının tahmini tutarı 19125 lira 
ılk temınatı 1434 lıra 37 kuru, ihalesi 26.8.937 perşembe günü saat 
l~ d~. Kağ~zman garnizonunun arpasının tahmini bedeli 24 bin 
hra ılk temına!ı 1800 lira ibatesi 27.8.937 cuma günü saat 10 dadır. 

3 - İhalesı Karakösede askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartn~m~si her gün parasız olarak görülebilir. 

. 4 - İsteklılerın kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te
~ınat makbu.zlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
hır saat evelıne mezkfir komisyona vermeleri. (2626) 2-4064 

t LAN 
1 - Eksiltmede olan işler: Pınar hisar alaylarının 745 ton ve 

92 ton yulaf, 400 ve 66 ton samanı. 
2 - İhalesi ayrı ayrı kapalı zar~la Vizede yapılacaktır. 
3 - 745 tonun muhammen bedelı 52150 lira 92 ton y 1 f 440 

lira 466 ton samanın 10035 liradır. u a ın 
4 - 745 ton yulafın ilk teminatı 3912 lira 92 tonun 488 r d 

466 ton samanın 753 liradır. ıra ır. 
5 - 92 ton yulafın ve 466 ton samanın ihaleleri 27.8.937 cuma 

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

6. - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Vize satın alma 
komısyonunda gösterilmektedir. (2623) 2--4063 

iLAN 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıkdarları ile liste No. 

tarı aşağıda yazılı 1 ı kalem çinko, kur,un levha ve borular, 2 ka
lem teneke levha ve 1.5 kalem makas ve sinyal hatları için çelik ile 
pencere makaraları vınç, asansör ve palangalar için tel ve tel ha
latlar 1~-9-1937 pazart~.si günü saat ıs den itibaren sırasiyle ve ay
r~ ayrı ıhate edılmek uzere kapalı zarf usulü ite Ankarada idare 
bınasında satın alınacaktır . 

. Bu. işe girmek isti yenlerin hizalarında gösterilen muvakkat te
~~nat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
g~n ve _3297 veya 1-?·19~7 T. ve 364S No. lı nilshalarında intişar et
mış talımatname daır~sınde al_ın~ı.11 vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komısyon reıslıgıne vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde Hay-
d~rpaşada tesellüm ve sevk ,.şefliğinde dağıtılmaktadır. • 
Lıate No. İSMİ Tahmin bedeli muvakkat teminat 

1 

2 
3 

. , Lira Lira 
Çınko, kur11un levha 
ve borular 
Teneke levha 
Tel ve halatlar 

6153,50 
ı940 

8050 
(2609) 

TT.AN 
.ı!-4067 

46ı,s1 

145,SO 
b03,7S 

Belediye resminden olan borcu için haciz edilen bir aded kü
çük kıta demir soba ile üç adet pamuklu köşe yastığı 13.8.937 cuma 
günü saat 12 de belediye mezad salonunda açık arttırma ile satıla
caktır. İsteklılerin bu saatte orada bulunacak olan icra memuruna 
müracaat etmeleri. (273S) 2-4ı6S 

İLAN 
Bel_e~iye zabıtası memu~ları tarafından başı boş olarak yaka

lan.an ıkı me~keb, l~ tavuk ıle beş horozun üç gün zarfında sahip-
1~~· Jıkmadıgı tak?ırde satılacaktır. lsteklierin 16.8.937 pazartesi 
gunu saat tam sekızde mezbaha civarındaki hayvan pazarında bu-
lun:ın tı"emurumıı.,.;ı müracaatları. 2-377R 

ULUS 

f~bze kaymakamlığından: 
1 - Gebzede bedeli keşfi 1SS90 lira 83 kuruş otuz bir göçmen 

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

Z - Orhanlı köyünün muvakkat teminatı 97 lira 47 kuruş Da· 
rıcanm muvakkat teminatı 670 lira 97 kuruştur. Gebzede yapılacak 
evlerin muvakkat teminatı 1169 lira 3ı kuruştur. 

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

4 - Orhanlı ite Darıcadaki evler açık eksiltmeye Gebzedeki 
evler kapalı zarf usuliyte eksiltmeye çıkarılmıştır. Kapalı zarfla
rını ihaleden nihayet iki saat evet gönderilmesi ve isteklilerin ka
nuni vaaıfları haiz olmaları vesikala.rı bulunmaları şarttır. 

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

Hava Yollan Devlet işletme 

idaresinden 
Açık eksiltmeye konulan i•: Ankara tayyare meydanındaki 

hangarın zemin betonajı ve pencerelerinin yeniden yapılması. 
Ke!Jif bedeli: 6467 lira 29 kuruştur. 
Şarntame, plan ve mukavele projeleri idarenin Ankara posta. 

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

daki idare merkezinde yapdacaktır. Taliplerin 48S lira 5 kuruş
luk muvakakt banka teminat mektubu, müteahhidlik vesikası ve· 
sair kanuni bet~eleriyle müracaatları. (2678) 2-4119 . 
Ankara Vilayetinden 

Ankar< 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 

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

açık eksiltme ile (30) ton soğuk asfalt satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli: (3313.SO) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (248) liradır. 
4 - İhalesi ağustosun ı9 uncu perşembe günü saat on beşte Be

lediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye fen i•leri müdürlüğündedir. lstiyenler 

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

te belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 2-3830 

Jandarnıa !~n~I komutanlı~ 
Ankara satınalma komi~vonnndan: 

1 - Bir çifti (26) kuruş kıymetlenen 112516 içft tire çorap 
kapalı zarf usulünden pazarlığa tahvilen 19.8.937 per!Jembe günü 
saat onda satm alınacaktır . 

2 - Buna aid şartname 146 kuruş kar,ılığında komisyondan 
her vakit alınabilir. 

3 - Pazarlığına karışmak istiyenlerin (2194) lira "6'' kuruşluk 
teminat makbuzu ve yahud banka mektubu ile belli gün ve saatin 
de komisvona baş vurmaları. (245ı) 2-38"'8 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan if : Aydın vilayeti Nazilli kazası ci· 

varında Horsunlu sulama kanalı hafriyatı ve sınai imalatı . 
Keşif bedeli: (127.841) lira (69) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 18 ağustos 937 tarihine rastlayan çarşamba günü 

saat 15 de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle vapılacaktır. 

3 -:- ls~eklier: Eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayın· 
dırlık ışlerı genel ,artnamesi, fenni şartname ve projeyi (6) lira 
(40) kuruş bedel' mukabilinde sular umum müdürülüğünden ala· 
bilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın isteklilerin (7642) lira (9) ku· 
ruşluk teminat vermesi ve (SO) bin liralık nafıa su işlerini teahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarnıakta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteah· 
hidlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklif mektublarını ikinci 
maddede pazılı saatten bir saat eveline kadar sular umum müdür· 
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge-
cikmeler kabul edilmez. (2104) 2-370fi 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komi-;yonundan: 

1 - 832 takım süvari ve 1 l3ı takım piyade eratı kışlık elbise
sine istekti çıkmadığından 23.8.937 pazartesi günü saat ıs de pa
zarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mek· 

tubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Galatada eski itha· 
tat gümrüğü binasındaki komutanlık satın alma komisyonuna gel-
meleri. ( 4683) 2-3869 

Bina işleri kalnrifer tesisatı ilanı 

Nafıa Veka•et!nden· 
ı - Eksiltmeyt' konulan iş Ankara müzik öğretmen okulunda 

yapılan yeni pavyonun kalörifer tesisatıdır. 
Keşif bedeli 4747 lira S8 kuruştur. 
2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat ıs de nafıa vekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasınd;:. açık 
eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 24 kuruş be· 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürl.üğ~nden alınabilir. 

4 - Eksiltmeve girebilmek için istekhlerın 357 liralık muvak· 
kat teminat vermesi ve nafıa vekiletinden alınmış kalörifer tesi· 
satı müteahhidli~i vesikasını hai7. olması. (2457) 2-3818 

Motörlü Tayyare Mektebi Mefruşatı ; 
1) Ankarada yapılmakta olan motörlü tayyare mektebi mefru

şatı eksiltmesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yü
zünden eksiltme (IS) gün uzatılmı,tır. 

2) Eksiltme ı7 ağustos 937, sah günü saat on beşte Ankarada 
Türk Hava Kurumu merkez binasında yapılacaktır. 

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

4) Şartnameler Ankarada Türk Hava kurumu merkezinden ls
tanbulda Hava kurumu İstanbul şubesinden (10) liraya alınacak-
tır 2-3947 
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SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden 

Banka ve müessesatımızda istihdam olunmak üzere al
mancaya vakıf dört muhabere memuru ve üç almanca dalıcti· 
lo imtihanla alınacaktır. 

İktidarlarına göre kendilerine ücret verilecektir. 
İsteklilerin 20 ağustos. 1937 de imtihanları icra edilmek 

üzere Ankarada Umumi müdürlük personel şub.!sine ve la-
tanbulda İstanbul şubP.mize müracaatları. 2-4111 

Ankara Vilayetinden : 
.. Ankara vilayeti dahlinde Sincan köyünde yeniden kurulacak 

goçmen ~ö~ünde yapılacak (100) yüz ~~et göçmen köy evi 4.8.937 çac
şam~a gunu saat on beşte Ankara vılayeti binasında toplanacak 
komısyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli beher ev için (632) lira (77) kuruştur. 
. 2 - ~uvak~at teminat paras~ 4413 lira dört bin dört yüz on üç 
lıra yetmış yedı kuru!Jtur. (Temınat kızılay cemiyeti namına mal
sandıklarınca emaneten kabzolunacaktır.) 

Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini ticaret o
dası vesikasını ve 937 senesi müteahhidlik vesikasını ve teminat 
me_ktubu veya makbuzlarım nihayet aynı günde saat on dört bu· 
çuga 14.30 kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mu
kabilinde bir numara puslası almaları şarttır. 
t fstiye?Jer idari, fenni şartname ve keşif ve planları Ankara ve 
stanbul ıskan müdürlüklerinde görebilirler. (2710) 2-4162 

Şarki Karaağaç Halkevi • 
ın~aat 

komisyonu başkanlığından 
Şarki Karaağaçta yapılacak halkevinin inşaatı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Bedeli keşif sekiz bin yüz dört lira seksen bir ku
ruştur. Eksiltme müddeti 19 ağustos 937 per11embe ıtlinü saat on al· 
tıda bitecektir. 
)" Eksiltmeye i•tirak edecekler kanunda yazılı vesaikleriyle bir
. ıkte % 7.5 teminatlariyle beraber Karaağaçta müte"kk:il halkm 
ın~at komisvonu başkanlığına ve Isparta ilyönkuru1 bqkanhğına 
muracaat etmelidirler. 

İnşaata aid şartnameleri ve 
mak istiyenlerin vukarıda sözü 
lan nlunur. (2598) 

keşif krokisini parasız olarak al
geçen makamlara müracaatları i-

2-4010 

Memur aranıyor 

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

nacaktır. İnşaat resmi çizebilen ve makine ile yazabilenler tercih 
olunur. 2S.8.937 akşamına kadar müracaat kabul olunur. 

Z-4143 

Harita Genel Direktö~lüğiinden 
1- Harta genel direktörlük odacıları için (14) takım elbise ve 

( 4) çift potin pazarlıkla yaptırılacaktır • 
2 - İstekliler 20-8-937 cuma günü saat (10) da cebecide harta 

.satın alma komisvonuna e:elmeleri. (273ı) 2 - 4169 

Ankara Valili~ntfec 
Etimesut sıhhat merkezi dispanserine 40 ton sömi kok kömürü 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1160 liradır, lstekllierin % 7.S 
teminat .. P~.ra~.i~~-e birlikte 2.9.937 pe~şembe günü saat 11 de vitiyet 
sıhat mudurlugunde satın alma komısyonuna müracaatları. (2725) 

Beton Arme Köprü İnşaatı · 

Nafıa Vekaletinden 

2-4163 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sıvas vilayetinde Sıvas - Koyul
his~r yolu ü:erinde ':.uk~rı ~a~e ve Koyul hisar . Reşadiye yolu ü
zerınde Aşagı kale koprulerının betonarme olarak inşaatıdır. 

Her iki köprünün keşif bedeli (68.000) liradır. 
2 - Eksiltme 1.9.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 

da Nafıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyo-
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (340) 
kuruş bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talpilerin (4650) liralık mu
vak~at ~e~inat vermeleri ve bu gibi i1Jleri yapabileceklerine dair 
~ekaletımızden alınmış müteahhidlik ehlyeti fenniye vesikasiyle 
tıcaret odası sicil varakası ibraz etmeleri lazımdır 

. lstektilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bır saat eve !ine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktaizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2622) 2-4ıS3 

,ıımmm••------------------.... 
Sii mer Bank 

[ Jmumi l\1üdiirlüiiind~n 
1 - Bankamızın lzmitte yaptıracağı muhammen keşif be

deli S82263,70 lira ( Be11 yüz seksen iki bin iki yüz altmış üç. 
yüzde 70) olan sellüloz fabrikası ikinci kısım (esaı fabrika 
binaları) insaatı vahidi fiatla ve kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ve konulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 27.50 lira mukabilinde Sümer bank 
ınşaat servisinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 23 ağustos pazartesi günü saat 14.30 da An· 
karada Sümer bank umumi müdürlüi?ünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 37000 (otuz yedi bin lira) liradır. 
5 - İsteklilerin ihale 2'Ününden en az bir hafta evet Sümeı 

Bank inşaat servisine 2'elerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek 
fenni ehliyetlerini isbat icin icab eden vesikalarla Nafıa veka 
letince verilmiş müteahhidlik vesikası ve milli bankalardan 
birinden alınmış 200.000,00 liralık bir mali itibar mektubunu 
ibraz ile ekııiltmeve girebilmek lizert birer vesika almaları 
sarttır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihal«' 
günü saat ı2 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümeı 
Bank muhaberat şube<ıi miidürlüğünt teslim edilmiş olmalıdıı 

7 - Bu inşaatı Sümer Bank dilerliı'!i müteahhide vermek 
hakkını muhafaza eder. (2525) 2--1003 

'• srısıa:ım ••••aw . ., ıac-~ 
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~ara LevaZim ~rliği Satmalma 
Komisyonu ilanları ~~~ ______________ ..... 

i LAN . 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesesat ihtiyacı i~in 75.?00 kı

lo kuru soğanın 24.8.937 sah günü saat 15 te açık eksıltmesı yapı· 
lacaktır. 

2 - Soğanın tutarı 4125 lira olup muvakkat teminatı 309 lira 38 
kurştur. Şartnamesi her gün komisyonda -para~ız gö_rülü~. 

3 - 1stekli1erin kam.mun 2 3 cü maddelenndeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gü~ ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2631) 2-4050 

t LAN 
1 - Malatya birliklerinin ihtiyacı için 709300 kilo un kapalı 

nrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . A • 

2 - Eksiltmesi 24.8.937 salı günü saat 9 da Elazızde tü-
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen bedeli 92.209 lira olup muvakkat te· 
minatr 6915 lira 76 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda gö· 
rülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerincleki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2499) 2~3937 

İLAN 
Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyonun kapalı zarfla iha· 

lesi 18. ağustos 937 çarşamba günü saat 16 da ypılcaktır. Muhm· 
nıen keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öı?le
den evel komisvonda görülebilir. İsteklilerin 2282 lirahk ilk temi· 
nat makbuz veva mcktubları i1e 2490 sayılı kanonun 2 ve 3 cü mad· 
delerinde yazıh vesikalarivle beraber ihale uatından en az bir 
saat eveline kadar teklif mektublarmtn F.ındıklıda komutanhk sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (2394) 2-3806 

t LAN 
Kütahya askeri gamizonunda vaptmlacak 2649 metre tulindc 

yol insası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
24246 lira 56 kurustur. Muvakkat teminatı 1818 lira 40 kuruştur. 
Fenni şartlarivle kesiflerivle Eskisehirde askeri satın alma ko
misyonunda görülebilir. Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat 16 da 
Eskişehirde askeri satın alma komisyonunda yaprlacaktır. İstekli
lerin bu gibi işleri yaptıklarına nafıa ve inşaat şubeleri müdürlük
lerince tetkik edilmiş ehliyet vesikaları kanunun tayin ettiği ve
sikaları getirmeleri mecburidir. Teklif mektubları ihale günü sa· 
at 15 e kadar komisyon başkanlığ-ına verilmelidir. Posta ile gön· 
derilecek teklif mektublarmm iadeli teahhütlü olması ve nihayet 
saat 15 e kadar komisyona gelmiş bulunmalıdrr. (2606) 2-4046 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 18.000 kilo taze üzüm 

17.8.937 sair günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Üzümün tutarı 1440 lira olup muvakkat teminatı 108 lira

dır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle yaı:ılı gün ve .saatte Ankara levazım amirliği 
satın alına komisyonuna gelme1crL (2440) 2-3810 

İLAN 
1 - Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için 30000 kilo sade yağı ka

palı nrfla 8.8.937 den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Eksiltmesi 25.8.937 ça~mba günü saat 11 de Sankamı~ta 
askeri satın alma komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 19800 lira olup ilk teminatı 1485 liradır. 
Şartnamesi komisyondan parasız verilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve tc
rninat makbuzlarını havi teklif mektublaunı ihale saatından en a.z 
bir saat eveline kadar mezkılr komi5yon başkanlığına vermeleri. 

(2029) 2-4048 

iLAN 
1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 522725 kilo un kapalı rarf 

usulivle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 24.8.937 salı günü saat 11 de Elazizde tümen 

satın alma komisyonunda yapılacalı:trr. 
3 - Unun tmıhammen bedeli 65340 lira 63 kuruş olup muvak

kat teminatı 4900 lira 55 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatmdan en az 
bir saat eveline kadar mezkfir komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2500) 2~3938 

t LAN 
Demirköy kıtaatınm 408 ton unu kapalı zarfla eksi1tmeye ko

nulmuştur. Eksiltmesi 17.8.937 salı günü saat 15 de Vizede tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen tutarı 67320 
lira olup muvakkat teminatı 5050 liradır. Şartnamesi bergün komis· 
Yonda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2. 3. cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatin· 
den en az bir saat eveline kadar mezkftr komisyona vermiş bulun-
maları. (2407) 2-3808 

! LAN 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 622952 kilo un kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 24.8.937 salı günü saat 11 de Eiazizde tümen satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Unun muhammen bedeli 87212 lira 28 kuruş olup muvakkat 

tenıınatı 6541 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
. 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 

~ıka ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın• 
an en az bir saat evetine kadar mezkfir tümen satın alma komisyo-

nuna vermeleri. (2502) 2-3940 

t LAN 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 11605 kilo sabun kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 23.8.937 pazartesi günü saat 10 da Elazizde tümen 

•atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
k 3 - Sabunun muhammen bedeli 6382 lira 75 kuruş olup muvak· 
.,,.:t teminatı 478 lira 71 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon
""' görillebilir. 

. 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
~ınat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
ır saat evetine kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2504) 2- 3941 

İLAN 
k~ - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı için kapalı zarfla r ıltmede olan 110200 kilo sığır eti hakkında yapılan ilanlardan 
s~anbu.1_ ~evazım amirliği satın alma komisyonundan ilan telgrafı 

gel nıedıgınden ve tekemmül etmiyen muameleden dolayı ihale ya. 
hı tnı_ıyarak yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ve i
d a esı 24.8.937 sah günü saat 16 da kışlada satın alma komsiyonun-

a yapılacaktır. 

ıı. 2d - Muhammen bedeli 30305 lira olup muvakkat teminatı 2273 
ra ır. 

he 3 :- Şartı:amesi 152 kuruş mukabilinde alınır. Ve arzu edenler 
r gun komısyonda görebilirler. 

be \ - İıiteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 
m~a ~r 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları, 
saa~a k~~ makbuz ve teklif mektublarını ihale saatmdan en az bir 

eve ıne kadar mezkur komisyona vermeleri. (2628) 2-4047 

ULUS 
İLAN 

1 - Harb okulu ihtiyacı için 10000 kilo taze rezaki üzilm 16.'8. 
937 pazarte~_i ~~nü saat 15 de açık eksiltme surteiyle alınacaktır. 

2 - Uzum~ tu~ı 1200 lira olup muvakkat teminatı 90 lira
dır. Şartnames.ı k~mısyonda her gün parasız görülür. 

. 3 - lsteklilerm kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te
mmat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satm alına komisyonuna gelmeleri. (2438) 2-3809 

İLAN 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 197760 kilo sığır eti kapa-

lı zarf usul!yle e~siltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesı 25.8.937 çarşamba günü saat 9 da Elbide tü· 

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Etin m?hammen bedeli 45484 lira 80 kuruş olup muvakkat 

temınatı 3411 lıra 36 kuruştur. Şartnamsei her gün komisyonda 
görülebilir. 

. 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te- ı 
mınat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2498) 2-3936 
' 

A • İLAN 
1 - Elaı:ız bırliklerinin ihtiyacı için 306365 kılo un satru alına- , 

caktır. Eksil~esi kaplaı zarf usuliyledir. 
2 - İhalesı 24.8.937 sah günü saat 9 da Elizizde tümen satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - . Unun muhammen bedeli 36.763 lira 80 kuruş olup muvak· 

kat temınatı Z757 lira 28 kuruştur Şartnamesi her gün komisyon-
da görülebi1ir. • 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te• 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatmdan en az 
bir saat evetine kadar mezkfir komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2501} 2-3939 

t LAN 
1 - ~r~ garnizon ihtiyacı için 130 bın kilo sığır eti kapalı 

zarf usuliyle 28..7.937 den itibaren eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 18.8.937 çarşamba günü saat 10 da Karsta askeri sa· 

tın alma komisyonunda yapılacaktır 
3 - Tahmini bedeli 22.100 liradı;. Muvakkat teminatı 1650 lira 

50 kuruştur. 
• 4 - Evsaf ~e şera~tini görmek istiyenler her gün ve iba~eve iş
tırak edeceklerın belh zamandan bir saat eveline kadar teklıf mek
tublarını ve kanuni vesika ve teminat makbuzlarının Karsta komis-
yona vermeleri. (2398) 2-3807 

t LAN 
1 - İstanb~ k~m_utanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mü

essesatın senelık ıhtıyaçları için 40 ve 19 ton sade yağı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 -40 ton sade yağın muhammen tutarı 37600 lira ve ilk temi
natı 2820 liradır. İhales.i 2.9.937 perşembe günü saat 15 de. 19 to
nun muhammen tutan 17860 lira ve ilk teminatı 1340 liradır. İhalesi 
2.9.937 perşembe günü saat 15,25 dedir. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. 

3 - İstek~lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve te~ınat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatle
rinden enaz hır saat eveline kadar İstanbu1da Fındıklıda komutan . 
hk satın alma komisyonuna vermeleri. (2707) 2-4156 

t LAN 
1 - ~ol.~t~~ alayının ihtiyacı olan 24.000 kilo sığır etinin 9.8.937 

pazartes~ gun~_.saat 16 da yapılan münakasasında muayyen saatte 
zarf verı1medıgınden arttırma ve eksiltme kanununun 40. cı mad
desi mucibince yeniden münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 31.8.937 ~alı günü saat 16 da yapılacaktır. Ayni gün 
saat 15 de z.arfl~r komısyon başkanlığına verilmiş olacaktır. 

. 3 - Talıhlerın Polatlı mal sandığma yatmlmış 450 liralık te
m~!1atı muvakkate makbuzlariyle mezki.ir gün ve saatte komisyona 
muracaa tıarı. 

4 - . Şartnam~yi görmek istiyen taliblerin her gün öğleden son-
ra komısyona muracaatları. (2706) 2--4157 

İLAN 
idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için sek

sen üç ton sade yağı 31.8.937 salı günü saat 15.30 da Tophanede le
vazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 75350 lira ve ilk teminatı 4777 liradır. 
Şartnamesi 353 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. İsteklile
rin 2490 say~lı kanunun 2, 3 .üncü ma~delerindeki yazılı belgelerle 
beraber teklıf mektuplarını ihale saatınden bir saat eve1 komisyo-
na vermeleri. (2683) 2-415 5 

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

d_~,Ji v~li e~i 19.8.937 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi en
c_umenınde ıhale edilmek üzere 5.8.937 den itibaren kapalı zarf usu
lıyle 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 
2552 lira. 31 kuruştur. Eksiltmeye bağlı evrak sanlardır. Keşif, 
proje. bayın~ırlık işleri gene~. ~rtn.a~esi, hususi· şartnaıne. Bunlar 
her nrnan Sıvas nafıasında goruleb_ıhr. Eksiltmeye girebilmek için 
ist~klilerin müteahhidlik vesikası ıbraz ve bir tcahhiidten en az 
25.000 liralık bina ve buna mü?1asil .inşaatı iyi bir surette yap. 
ınış olduklarını isbat eylemelerı ve hır mühendis veya mimar bu
luııdurulacağ'rnı noterlikten musaddak bir vesika ibraz etmesi şart
tır. Talihler teklif me1ı:tublarını .19.8.937 perşembe günü saat 14 de 
kadar daimi encümene vernıelerı lSzrmdrr. ( 5062) 2-4138 

İsparta vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 

.. Isparta vilaytti Uluborlu kazası?ın Senirkent nahiyesine bağb 
~ureme köyüne yapılacak 27 adet çıft ve 30 Sdet tek göçmen evleri 
ınşaatı. 

Keşif bedeli 24361 lira 98 kuruştur. Bu keşif bedel' d d h 
1 

.. . 87 ku ın en a a ev· 
ve mubayaa olunan 10~26 ]ıra ruş bedelli 361.674 metre miltab 
k~reste aynen müteahhide devrolunarak bedeli keşif tutarından ten· 
zıl olunacaktır. 

2 - Bu işe aid evrak ve _şartname şunlardır 1 
A - Eksiltme şartnamesı. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri ge~el şartnamesi . 
D - Keşif cedveli ve proJeler. 
E - Fenni şartname. 
İstiyenler bu evrakı Isparta sıhat ve içtima"ı mua t ··d·· ı · · - ·· vene mu uru-

gunde görebilirler. 
3 - Bu iş 1-8-937 den itibaren 1.5 ~.müddetle eksiltmeye konul· 

muştur. Eksiltme 16-8-937 pazart~sı. gilnu saat 16 de kapalı rarf usu
liyle İsparta vilayet makamında ıçtıma decelı: komisyonu mahsus ta
rafından icra kılınacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebi_lmek için isteklilerin 1827 lira 14 kuruşluk 
muvakkat teminat verınesı ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ibra 
eylemesi lazımdır. z 

A - Nafia vekaletinden alınmrş mü:tcahhitlik vesikasr 
B - Bu gihi in~aatr veya benzerlermi yaptıg-ına d . ehi. • t 

•
1
__ =- aır ıye ve-

SlAC:UiI, 
C - 937 yılına aid ticare~ o~:ı~n vesikası. 
5 - Teklif mektubları. 3 uncu maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar inşaa• komısyonuna makbuz mukabilinde verilmiş 
bulunacaktır. 

Posta ile gönderilecek mekt~blarm nihayet üçüncü maddede ya
zılı saate kadar komisyona gelmış olması •e dış -zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Poatada vuku bulacak gecik· 
meJer kabul olunmaz. (2514) 2-3907 

A~ke.ri fabrikalaı muuru 1\lüdürlö~ii Satınalrııa 1 
Komi .. vonu tlauları .,________________ ---------------~· 

230 TON ELEKTROLİT BAKIR 

Tahmin edilen bedeli 149.500 lira olan yukarıda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca ?8.9.937 salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname 7 lira 48 kurş mukabilinde komisyondan veri
lir. Talihlerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi teklif mek
tublarını mezkfir günde saat 14 de kadar komisyona vermeJeri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
le mezkiir gün ve saatte komsiyona müracaatları. (2576) 2-4054 

İLAN 
16 eylül 937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile

ceği Z8. 30. temmuz ve l . 3. ağustos 937 günlerinde ilan edilen 230 
ton elektrolit bakır ilanına bir gazete tarafından yanlış olarak 250 
ton olarak neşredilmiş olduğundan tekrar ilanma lüzum görülmüş
tür. Bu itibarla mezkur günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 

(2575) 2--4053 

80 TON PİLATİNEN SAÇ 

Tahmin edilen bedeli 9600 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satrn alma ko
misyonunca 30.9.937 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasz olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 720 lirayı havi teklif mektublarını mez
kfir günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkiır 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2717) 2-4159 . 

ü .. \llt"l Ut!rniryolları \it' Limanları l lmum 
M iidii rtii!!ii ~atmelma Komi~vonn flarıJarı 

t LAN 
Ankara - Çankrrt • Ankara arasmda pazar günleri işlemekte o

lan 1704/ 1804 ve 1803/1703 sayılı tenetzüh katarlarının işlemeleri· 
ne 16.8.1937 tarihinden itibaren nihayet verileceği ilan olunur. 

(2668) 2-4100 

İLAN 
Muhammen bedelleri (18105) lira olan 29030 kg. muhtelif cins 

çelik ile 2650 kg. muhtelif ebatta çelik tel ve 1000 adet bandaj çene 
torna kalemi 21.9.937 sah günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasmda satın alrnacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1357.88) Jirahk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin teti{ti vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün sa
a.t 14.lO a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmktadır. 

(2517) 2--4001 
İLAN 

Sivas, .Malatya, hattının bu kerre inşaatı biten Çetinkaya • He
kimhan kısmındaki Kayapınar, Akgedik, Ulugüney ve Hasançelehi 
istasyonları 16.8.937 gününden itibaren işletm~ye açılacaktır. 

. Bu tarihten Sivas - .Malat~ arasında_ her gün yolcu trenleri iş
letılccek ve Ankara Dıyarbekır yolculugu Kayseri Sivas Malatya 
yolu üzerinden temin olunacaktır. 

Sayın halka ilan olunur. (2670) 2-4151 
İLAN 

Sirkeci - Edirne, Bursa - Mudanya, Samsun - Sahil ve Erzu· 
rum - Sarı kamış • hudud hatları hariç olmak üzere şebekemiz ü
zerinde işlemekte olan Sürat yolcu ve muhtelit trenlerin vakıt ha
reketleri 16 ağustos 937 gününden itibaren değiştirilecektir. Yeni 
vakıt hareket cetvelleri istasyonlarımıza asılmıştır. Daha fazla ma· 
lfimat almak istiyenlerin istasyonlarımıza müracaatın ilan olunur. 

(2677) 2--4152 

P. T. T. V. Müdürlüğünden 
1 - 3222 sayılı Telsiz Kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde meri~ 

yete l{irmistir. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu kanu. 
nun muvakkat maddesi mucibince 1 Ağusto.s 937 de mevcud tel· 
siz tesisatı ve radyo sahibleri Ağustos 937 içinde ruhsatname al
magcı mecbu rdur. Bu ruhsatnameler P. T. T . Merkezler•nden alı
~~ak 15 kuruşlu~ ~a~ga puluna tabi matbu beyannameler muka.. 
bılınde derhal verılır Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kuruş. 
luk d"mga puluna tabidir. 
. Radyolardan alınacak y111ık ücretlerin lcra Vekilleri Heye. 
tınce kabul o. unan tarifesı gazetelerle aynca neşredilecektir. Bu 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametgahlar· 
dan eskisi ,,'bi senede on lira ve nüfusu on binden asağı olan ver· 
lerr'l e 'H:nerlt- bes lira alınır fkamet~hlardan E;.i~·ri yer'erden ah• 
nacak ücretler için ayrıca gazetelrele neşredilecek tarifeye veya 
P. T T Merkezlerine müracaat etmek icab eder. 

937 ~all senesine aid ücretlerin Evlül 937 nihayetine kadar 
P. T. T_. ı~arelerine tesvive edilmesi 1azrm gelir. Eylül sonuna ka.. 
dar v:nlmıven ücretler % 20 fazlasivle tahsil ve Teşrinievvel ni. 
hayetıne k~d.ar vennivenlere bir ihbarname ile on beş günlük bir 
muhlet vcnlır. Bu on beş ~n içinde de borçlarını vermivenlerin 
ruhsatnameleri iptal vt haklarında kanuni takibata tevessül olunur. 

. 2 .- Telsiz Kanununun merivete g-irdiği tarihten evvel tediye 
edılmış olup da 937 mali senesine cari olan ücretler 937 senesi için 
alınacak ücretten mahsub edi1ecektir. 

3 - Bu kanun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi caiz 
olmryan kimselerden verici veya hem verici ve hem al ıcı telsiz te. 
s~satı vücud~ getirenler hakkı.oda bir seneden üç seneye kadar ha
pıs cezası hukmolunur ve tesısat zabt ve müsadere edilir Ruhsat 
alm~sı caiz ol::ın kimseler tarafından ruhsat almmaksız~ verici 
veva hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir avdan al
tı aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır para ce.. 
zasr hükmolunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya ci~ı vücuda geti .. 
renler veva kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 
. Seferberliğe _hazırlık veya zamanında ve yahud hazarda örfi 
ıdare mmtakalarıy1e her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci 
fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında beş seneden ou seneye ka.. 
dar ağır haois ve ikinci fıkrada \•azılı fiili i'şleyenler hakkında bir 
~eneden üç seneye kadar ağır hapis ve üçünt'ü fıkrada vazıh fiili 
ısleyenler hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası veri... 
lir. 2 • 4-039 -
Çorum ValiJiğinden 

Alaca merkez kazasında fenni şartname ve keşfine göre yapıla
cak plan 101 tip dahilinde 90 adet göçmen evi 18985, Alacaya bağlı 
Çoplu köyünde yaprlacak plan 103, 105, tip 3, 5 dahilinde 39 evi 
7953 ve Çatak köyünde yapılacak plan 103 tip 3 dahilinde 20 ev 
4362,İsa hacılı köyünde yapılacak plin 103 tip 3 dahilinde 14 • 
3053, Kurt avutmuş İsmailli köyünde yapılacak planıo4 t ' 4 ~v, 
bilinde 20 ev 4461 lira bedelleriyle 15 şer gün müddetle ~ ' ltma: 
ye konmuş talih çıkmamış ve müddetin hitamında eks'l~ı .. ~ 
deti 10 daha temdid edilmiş ve gene talih bulunma \d - ın; -
bu defa bir hafta içinde pazarlık suretiyle ihal .mış 0

1 u~undan d"l f k · . esı yapı acagın an 
en mu~:wı v~ilmu~a .ı İtekl~f~ müteahhide vekaletin t asvibinden 
s~ra ı .. b~ e ece ~ır. ste lı olanların 10.9.937 gününe kadar ev· 
ra ı mus ıte ve temınat makbuzları ile birlikte vir t ·· 
larr ilan olunur. (2711) . aye e muracaat-

2--4161 



Taksitle fotoğraf mal<lııası. 

C Milll Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu ilanları ---------- --------------------

B 1 L i T 
1 _ Kütahyada meydan tesviye işi kapalı zarfla eksiltmeye ko-

nulmuştur. 1 l" 99 
2 - Keşif bedeli altmış bir bin yedi yüz doksan a tı ıra 

kuruştur. .. 15 d · 
3 - Eksiltmesi 16. ağustos . 937 pazartesi günu saat te ır. 
4 - İ lk teminat 4339 lira 85 kuruştur. 
5 - Şartname, keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. V. satın al· 

ma KO. dan alınır. 
6 _ Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve. 249? sayılı kan~-

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgele:ıe ıd1arıb~a{-~~~n;n 4 üncü maddesınin (F) fıkrasında yazılı vesıkalar a ır ı te ı a e 
saatından behemehal bir saat eve! M. M. V. satın alma KO. na 

. (2335) 2-3723 vermelerı. 

BtLf1 

ı - Eskişehirde yaptırılacak birinci sınıf bir çift hangar inşa-
atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 180 bin 925 lira 4~. k.~ruştur. . 
3 - İhalesi 31 ağustos 937 salı gunu saat 15 tedır. 
4 _ İlk teminat on bin iki yüz doksan altılira 27 kuruştur. 
5 _ Şartname, keşif ve projeler 946 kuruşa M. M. V. satın 

alma KO. dan alınır. 
6 _ Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bu işi yapabile
ceklerine dair 937 yılında alınmış ba~ındırlr~ bakanlığı vesikası ve 
mali vaziyetinin bu işe müsaid oldug:ına daır 937 yıl~nda alm~ş 
ticaret odası vesikası ile birlikte teklıf mektublarnm ıhale saatı~
dan behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma Ko.na vermelen. 

(2679) 2--4160 

Edirne daimi encümeninden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 41440 _lira. 48 ku~uş tu

tarındaki Uzun köprü - Keşan volu tamiratı esasıv:sıne t~.lıb çık· 
madığından 17.8.937 sah günü saat 15 de ihale edılmek uzere e
velce yapılan ilan şeraiti dahilinde pazarlığa. konul~uştur. İste~
lilerin şartnamelerini görmek ve eksi1tmeye gırmek u~ere ~109 lı
ralrk teminat makbuziyle birlikte vilayet dııimi encumenıne gel-
meleri (2450) 2-31Wi 

Harita Genel Direktörl~Oiinden 
1 - Harta kıta erleri için ( 100) adet mahruti çadır kapalı zarf 

usuliyle satın alınacaktır. . 
2 - Muhammen bedel (6500) muvakkat teminat (487) lır~ (50) 

kurştur. Eksiltme günü 30.8.937 pazartesi günü saat. (3) tedı~. İs
tekliler şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye gırec:klerın de 
teklif mektublarını ihale saatmdan bir saat evel Cebecıde Harta 
satın alma komisyonuna vermeleri. (2730) 2-4168 

Maliye 
Pazarlık İlanı · 

Vekaletinden : 
1 - Pazarlığa konulan iş: (Vekalet bina:;ında muntazam borç

ler, tahsilat müdürlüğü ve umum evrak odalarında dıvar, boru ve 
kapı boya ve tamir işidir.) Keşif bedeli 609 lira 92 kuruştur. . . 

2 - İstiyenler bu işe aid evrakı görmek ve izahat ~l~k ıçın 
maliye vekaleti mim emlak müdürlüğüne müracaat edebılırler. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 20 ağustos 937 cuma günü saat 15 de milli emlak 

müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 45 lira 72 kuruş muvak

kat teminat yatırmış olması ve Ankara nafia müdürlüğünden bu iş 
için verilmiş ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. 

(2727) 

Pazarlık İlanı : 

Maliye Velialetinden : 

2-4167 

1 - Pazarlığa konulan iş: Maliye vekale~i ve ~zeni .evrak 
binası çatısı ile müsteşarlık odası boyası. Keşıf bedelı 1511 lıra 24 
kuruştur. 

2 - 1stivenler bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak için 
maliye vekaİeti milli emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 30 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 te milli em

lak müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin ll3 lira 34 kuruşluk 

muvakka tteminatı yatırmış olması ve Ankara nafıa müdürlüğün
den bu iş için verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi lazımdır. 

(2726) 2--4166 

Beton Arme Köprü İnşaatı 

Nafıa Vekaletindeı. 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sinop vilayetinde Sinop Ayancık 

yolu üzerinde Betonarme Karasu köprüsü inşaatıdır. 
Keşif bedeli (34000) liradır. 
2 - Eksiltme 1.9.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat on 

birde nafıa vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (170) 
kuruş bedel mukabilinde şosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (2550) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
\7ekaletimizden alınmış müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikasiyle 
ticaret ve sanayi odası sicil yarakası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarım ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveine kadar komsiyon reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilm~z. (2620) 2--4154 

1\ııkara inhisarlar 
başmüdür) iiğüuı ~«>11: 

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

Açık eksiltme ve ihale 25.8.937 tarihinde saat 16 da komisyonu· 
muzca icra edileceğinden talihlerin 95 lira 16 kuruş muvakkat te
minat parasiyle birlikte muayyen vakitte komisyonumuza müra-
caath'm ililn nlıınıır. (2615) 2--4055 

ULUS 13 . 8 - 1937 ==:::: 

Dikkatli ve süratli amatör isleri 
' 

Halil Naci 
A naf artar ar 

Mıhçıoğiu 

111 Teh 1230 

•---REÇETELERINIZI--- Zonguldak Valiliğinden : 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse· 
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus. Halk sineması sırasmdo 
Tel et on: 2018 

Zonguldak vilayeti içinde Ereğli - Devrek yolunun 1 +616-2H 
000 kilometreleri arasında yapılacak yirmi üç bin dokuz yüz elli 
altı lira kırk sekiz kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratı işi ka
pah zarf usuliyk eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18.8.1937 
çarşamba günü saat on beşte Zonguldak vilayeti daimi encümenin
de yapılacaktır. 

Tahldötçü aranıyor 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz yirmi 

kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 
Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksiltmeye 
girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve 
muvakkat teminatlariy le birlikte teklif mektuplarını yukarıda ya
zılı günde ihale saatinden bir saat eveline kadar daimi encümen 

Karabük Demir ve Çelik fabrikalarının memurini ıçın kantin 
idaresi münhaldir. Takriben günde 30-40 kişi sabah, öğle ve ak
şam yemeklerini yemektedirler. Memleket ucuzdur, kantin bina~ı, 
mutbah ve emsali için kira alınmıyacaktrr, ziya, frijider ve mobıl
ya mevcuttur, bir şahıs için üç kap yemekle doymak şartiyle ay
da (16.-) lira tabldot vermeğe talih olanların hemen Karabük De-
mir Çelik fabrikaları büro müdürlüğüne müracaatları. 2-4116 

reisliğine vermeleri ilan olunur. ( 4850) 2-3957 
~--~------~~----~--------~~----~--------~---

Ankara valiliğinden: Zonguldak Valiliğinden : 
Bartın - Safranbolu yolunun 0+000--18 + ooo kilometreleri ara

sında yapılacak 42799 lira 07 kuruş keşif bedelli şose esaslı tami
ratı işi kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18. 
8.937 çarşamba günü saat onbeşte Zonguldak vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve müteferri diğer ev
rak iki yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlü
ğünden alınacaktır. Muvakkat teminat üç bin iki yüz on liradır. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gaeztenin 3297 sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden almmı' 
müteahhidlik ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yıhnda alın
mış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarını yu
karıda yazılı günde ihale saatinden bir saat eveline kadar vilayet • 

Keşif bedeli (16989) lira (46) kuruştan ibaret bulunan Anka
ra - Kayaş yolunun o + ooo ile 3 -1- 500 uncu kilometreleri arasın
da şosa tamiratı ve taş ihzaratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmustur. 

Ek~iltme 2.9.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15.5 da 
Ankara vilayeti daimi encüm-.:ninde yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı, ticaret odası vesikasını ve 
(1274) lira (21) kuruşluk muvakkat teminatlarını, nafıa vekaletin
den aldıkları 937 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesikaları ile 
birlikte ayni günde saat 14:5 kadar encümen riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakı ıle şartnamesini nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2736) 2-4164 

En tıoıt ,.., ... yva '<ı~uo"'' · tnki· 
bazı defeder. Mide. bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
tarı önler. Hazmı kolavlastrrır. 

tne:iliı Kanzuk eczanesi 

Taksitle 

Satılık Ev 
3 çer odalı mutbak ve banyo

lu 2 daireli. Yenişehir Meşruti
yet caddesi köşesinde Özenli 
sokak No. 5. Sabah 8,5 dan evel 
ve akşam 7 den sonra 3351 tele-
fona müracaat. 2-4170 

Kiralık Odalar 
tltfaiye meydanında Pamuk

çu apartımanında müsaid fiatla 
kiralık odalar vardır. Birinci 
katta sahibine müracaat. 

ZAYİ 
İzmir Göztepe ilk mektebin

den ve İzmir sanayi mektebinden 
aldığım şehadetnameleri ve Tar
sus Ameri.kan kollejinden aldı
ğım tasdıknameyi zayi ettim. 
Yenilerini çıkartacağımdan es
kilerinin hükmü yoktur. 

Hüseyin Azmi 

Tanınmış bir.
Makastar 

Yüksek bir terzihanede iş a
rıyor . Adres: Necati bey mahal
lesinde Kıvanç sokak No. 6 B. 
Teofil A.B. 2-4144 

Almanca Hususi 
Ders Verilir 
İkmale kalan talebeler imti

hana yetiştirilir. Şerait ehven. 
Mektubla "Post restant Vedad 
Pınar,, adresine müracaat. 

2-4121 

Tezgahdar 
aram yor 

Bakkaliye işini iyi bilir iki 
tezgahtara ihtiyaç vardır. En az 
beş yüz lira itibari kefalet vere. 
bilecek is tekli1erin 47 No. lu 
Posta kutusuna vauh adresleri-
ni bildirmeleri. 2-4120 

imtiyaz sahibi ve Ba::;nıu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idan
eden Yazı İşleri MUdlirü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

daimi encümeni reisliğine vermeleri ilan olunur. (4849) 2-3956 

Seyhan iskan 
Kazası ve köyü 

Kozan merkezi 
,, Pekmezci 
,, Ayvalı 

,. İhsanülhamit 
,. İmamoğlu 

Ceyhan krmit 
,, Soğanlı 

Bahçe Haruniye 
,, Hasanbeyli 

Saimbeyli Doğanbeyli 
,, Şar 
,, Höketce 

Müdürlüğünden 
ev 
çift 
4 
6 
7 

12 
39 
20 
10 

adedi 

ve 
,, 
., 
,, .. 
" 
" 

tek 
4 
7 
6 

11 
40 
10 
6 

13 
11 
10 
10 
10 

Yapıla::ı tip 
ve cinsi 

4 ve 6 kargir 
,, ,, ,, 

" ,, ,, ,, 
" ,, 

" " " ,, ,, ,, ,, 
3 " 

5 kerpiç 
,, 

" 
,, 

" 4 karg .. ,, 
,, 

" 
" ,, ,, 

Muhammen bedeli 
lira kuruş 
5041 28 
8658 89 
9085 07 

15985 56 
53939 41 
29382 00 
15300 02 
5870 00 
4967 71 
4468 10 
4468 10 
4468 10 

161634 24 
Seyhan vilayetinin 4 kazasında yukarıda yazih yerlerde keşif bedelleri tip ve cinsleri ve mik

darları gösterildiği veçhile 2490 numaralı eksiltme ve artırma kanununun 40 mcı maddesi 2849 numara
lı kanun ve 3711 numaralı kararname hükümleri dahilinde ve pazarlık usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan keresteler iskan dairesince verilecektir. Diğer bilômum malzeme 
ve işçiliği müteahhide aid olacaktır. Ve bu suretle inşaat anahtar teslimi şartiyle yapdacaktır. 

2 - Taliplerin gösterilen keşif bedellerine nazaran yüzde 7.5 nisbetinde muvakkat teminat vere
cektir. 

3 - Bu işe talip olacakların bulundukları mahallerin iskan dairelerine müracaatla vekaletten bu İt" 
ler hakkında verilmiş olan plan, proje fenni ve hususi şartnameleri görebilirler. 

4 - İsteklilerin müracaatları hergün kabul eder ve muvafık görüldüğü takdirde pazarlığı yapılarak 
ihale olunacağı ilan olunur. (2578) 2-4002 

Devlet Demiryolları Adana işletmesinden: 
6 ıncı işletme mm tak< sın da aşağıda mevki ve kiJonıetreleri, mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

balast ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat onbirde 
Adana garı binasında 6 ıncı işletme artırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat ve evrak ve vesaikiyle teklif mek
tuplarını eksiltme günü saat ona kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele projesini Adana, Ankara, Haydarpaşa ,Afyon, Malat
ya işletmeleri yol baş müfettişliklerinden bila bedel alabilirler. 
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+ 700 de hatta 950 
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Kuruş Ma Lira K Lira K 

17.60 4000 6616 00 496 20 

nunda ve 307 + 000 
312 + 000 Km. ler 
arasında hat kena
rındaki 307 + 000, 
310 + 500 ve 311 + 
500 mahallerindeki 
taş ocaklarından 

64.40 134 40 14 17.50 1100 16709 00 1253 17 

3 Ceyhan istasyonu
nun 8 + 500 Km. A
dana cihetinde ve 
Km. 411 + sno deki 
taş ocağından 

YENt 

59.50 139 50 14 17.50 

2-4036 

S i N E 1\1 A LA R 

6000 9420 00 706 50 

HAIK 
Bugün Gündüz İki Film Birden 

1 Ş A N G H A Y 
Bugün Gündüz ve Gece 2 Film Birden 
1 - YILDIRIM BÖLÜK 

Charles Boyer - Loretta Young 
II - KADIN İSTEYİNCE 

Adolf Wohlbrück - Lil Dagover 

Baş Rolde 
DİCK FORAN 

il - KIRMIZI DERİLİLER ÇETESİ 
G E C E Canlandıran 

ÇAPKIN MÜLAZIM BUCK JONES 
Baş Rollerde : 

Lida Barrova - George Alexendre HALK MATİNESİ 12.15 DE 
Güstav Frölich t K t D Ü N Y A 

SEHtR BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA : 

•VOLGA ATEŞLER İÇİNDE 


