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Hadiseler karşısında 
ULUS 

Yağmurlardan 

Bizim anlıyamıyacağımız lstanbul 
zihniyet treni dün 

Kadın tayyareci Amelia Earhart'ı arayan amerikan gemilerinden sonun· 
cusu, 18 temmuzda, arapmalıuma nihayet Yermek emrini aldı. Bu, bü
tün ümidlerin arbk resmi sarettıe de kesilc:üi maouma ıeliyordu. 

O gün, avalL tayyarecinin ~ı, G - P. Putman'm, kansının hatıra· 
aım taziz için, hayab ve ölümü hakkında, bir filim hazırlatmak maksadiyle, 
Amerika sinema şirketleriyle müzakereye giriştiai de haber verildi. 

Daha ertesi gün Amerika' dan gttlen haberlerden, bu filmi çevirecek ka
dmm Katharine Hepbum oMwcağma Te Putman•m bu intihabı muvafık bul
claiunu öğlendik. 

EYTela bhrummca ~ ile Te ~ Büyük Okyanos'un Mer
caa ..W.. ......- kaybolup ~ ile bütün cihanı, lltırabla çarpan binek 
ı __ ._ -:1..:~ ı ,.. • • ~ _.__ 1=!== L_,,_ I~ k 1U11U...,., ·~ IÇID ....-~--s uan ~ ..._... • ucıng . ....,.,...,. 1rnm .. CWM---
dm, diyeceğimiz geliyor - llCDI .. derece anlı ilren, hatırayı taziz mewe.i 
altnlw, Te hizzat bcw tanfmdm lıir tiaıret WfZUU haline aetirilm:si 
bizim anl.,amıyac:ainmz lıir :dmi1etlir. 

Çin biDyesi me P.ıcb: -ıt.la be • ebeli lıir ...-1rat ridedeııı 
çinli bdgw -mc:ağız, -- iiaııim dölrıülecek .. teL.hhur edip 
lmruyuncaya laıdar bek' ı · · 'ft ..... - nle+•• r ıini lrifi bir '-i-
•-LL da ... -....1 .:..: H··- -·- -- ---= .. -llml)lmG sayaognu 10yrih*+4••*' ae1••wwm .-~ lllDU 11111-
lwbhed zevce yelpazesi ile topniı kutulu)On:lu." 

G - P. Putman, eline bir yelpue almak ina&pü bile ~
Ba kadar iDi ımddi olduk?'' 

N. BAYDAR 

• • 
Kültür bakanlığı 

Üğretmen okullarma parasız 
yahh talebe alıyor 

Kültür bakanhiı ıeçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğretmen o
kuliuma - kadro botluiu nisbetinde • parasız yatılı talebe alacaktır. 

lıteklileria fU prtlan taıımaları lizımdır: 

a) TWık olmak, 
b) Uluaal duygusunun sağlamtrğr, 

karakterinin düsgiinliiğii, &ğTetmenler 
hrrahmdan alltcağı 'ft9iluı ile taWt e
dilmf! bahmmak, 

c) Ya§ı öğretmen okul1an talimat
namesinin tesbit etiği çağda olmak, 

d) Manni n bedesai Mğla='ııiJ. o
kullara gönaeri~ rapor örneğine gö
re okul doktoru -.c;a bir sağlık kurulu 
tarafından tabit cdi\mit olmak (Rönt.. 
fC'll balaaa yuJıe.rdc Wcbaıia raOJOi
rafisi de alcJmlaıak aağlam olanların 

radyografileri evrakına bağlanacaktır. 

RGDtcaı lNlwmaıyaıı yerlcrdcıı acçilc. 
cck taldle ftrildip olmlc1a raatpa _.. 
aym yapdcbktaa IOIU8 ..,.. oldq1I 
a.-,.ın.a w.ı edilecaııı.) 

BiriDCi ...... Ol'la • ..._ pk 
iyi ft iyi -.cıeli IWl1mlan. i1rilld .. 
üpi-d' sıaıflan. lise ikiDd ft ..... 

8llllfJma pek iyi n i7i clencNe llt9 
_, oa..ıu almacabıL AliCÜ .. ı-

IdaCi " as• c1 lilDlfillnDdm &it•• " 
obJJmma fil 1 fil ....._ ••• , 
ildJaler mlek clerılır .... wk 
na t:m11i tlltalacül8nbt. 

Smıfım ~ denccde ..... ..,. 
iıs-Je a-.. Mlebaıiıı miı. •dwı 
lalbal~-

ÖÇetmlD eladlarma paraus yatJb 
olarak girmek istiyenler mezun olduk
ları veya kayıdh bulundukları okulara 
müracaat edeceklerdir. Bakanlığa doğ
rudan doğruya yapılan müracaatlara 
cevab verilmiyecelrtir. 

Okul direlrt6Tlülderi istekli talebe
yi seçme imtihanına tabi tut~k 
her çocuğa ımblU9 olan ve.tlııaları (aü
fus hüviyet cüzdanı, sağfrt raporu ve 
ndyografi, çalışkanldr ve ahlak vcsi
lııau, 4 fotoiraf) biylkçe bir zarf içi
ne koyacak ft fb:erine okulca kendile
rine wrilea Dl& edli.k nmauwaı, adı
m; 90yadnu. babuıam adım. doium 
yıl .e yerini yuacakiardır. Budan 
•8fka Webenia ki.iayeleri aday AUU• 

ıau _...,.. g9le öqaeği ilifik liatcye 
Plirilecck Ye lru911anna tuc:ilılerini 
lcab ettirecek ıebebler açık oluak Ja
alacalrtır. Ayrıca tehit çoc•kları kır• 
mızı kalemle işaret edilecektir. Hazır• 
lanan bu doayalar en geç 10 eylül 1937 
cuma gthritne bdar belnmhta gl deri· 
Jecıe 1rti r. 

Öğretmen okulanna kabul edilen t~ 
lehe bir teahhüd senedi tanzim ettirip 
kabul edildiği okula götürecektir. (Te
ahhiid HOedi cwneği okullara gönderi• 
kcektir.) Öğretmen olrnllan yeniden 
Yerilen talebeden teahhüd senedi alma
drkça kayıd ve kabalerini yapmıyacak
lardır.) 

ö-retmen okuları tedriaatın hlıfla· 
dı • ,..• 11lıı ~elmiş ve kabul edilmif 

ola Jeai t:mle1-nin açık ldinyelerillİ 
parasız yatıh Qlebeye mabRs olan cet
vele geçirerek • iki nüsha halinde • 
hemen, sonradan gelenlerin cetvelleri
ni de her hafta bafrada orta öğretim da
iresine göndereceklerdir. 

Kilis memleket hastanesi 
çalIŞiyor 

Kilis, {Hususi) - 1934 malt yılı ha
ziranından mayıs sonuna kadar hasta
neye ( 408) hasta yatırılmış, bunlardan 
otuzu ölmü9, geri kalanları iyi olmuş
tm. B• miidöet sadmda 150 baataya 
ı tlijat ~ w ayakta mBuaat 
elea 2749 bataja büılmlf n t•3o 

J ~· 
Bir --~ 169 liboaratuu mu-

., ..... 1•; h+lfbı. Çok deferli bir~ 
peı ... .._ ... hekim Emin Bilger 
e 8w 1 ıle mlbim ayıı.cü mnaf· .... ,... ., ................... ,. 
ima 1111.ee ....... ' ır ltr. 

Descartes 
Meşhur filozof Descarte~rn üç· • 

ytldncif yıMönfimil içinde bulundu· 
ğumuzdan bütün fikir alemi lıeadi
ıiyl• 1Mşg11ldir: INscartes hakkrn
da yazllıyor, lronWJuluy«, nutukla' 
.Sykniyor. V• •u filozof'un en ta• 
.mnmrı euri olan cusul hitabesi> ntf 
dair anketler ya,ılıyoc. 

- Usal hitahsini ol:ruJım117: mu} 

Tekrar okuduğunuz oluyor mu? 
Bizzat fran~IZ ınlit~eklıırlerine 

~ulan bu ıualin cevabları içinde 
pd •arı.,,kri nrdır. 

- Hayır. 

- Evet. •yabatlerde. 
- Okumadım ama madem Tri oı> 

ün bu Uda' baluoluauyor; bari ,_ 
kvyayım-

Fakat, Tristaa Bermrd. eserleri 
kadar saçnun Ye sab11111a uzaalu
iu. ve iaıili• edibi Slunv gibi. geli!li 
ci)zel konuşmalariyle tanınmış olan 
bu lr•JU11z muharriri, aakete cevab 
vttealerJıa bep$inden ileri gidiyor: 
cUsul hitabe.sini bafucrımdan elısiTr 

etmem. Hat ti ona bir bahis ilave 
etmiş olmakla iltibar Nerim. Bu 
Nhsin ba!llığı, iyi bir gazetecilik u· 
sulüdür ve hulasası da şudur: gaze• 
teci arlcadqlara mu•yyen bir mesele 
lıaklrınd• fikirlerini sormalı ve aon
,.., bu husu.ıtaki yaulariyle •ütun• 
l•r doldurmak •.. Bu bahsi daima ha• 

geç geldi 
Dün İstanbuldan saat 8.43 de gel

mesi Hizımgelen İstanbul postası, 7 sa
at 36 dakika bir teahhurla 15.39 da gel· 
miştir. 

Ba gecılmıeye sebeb Sazılar ile Bi. 
çer arasında eveli gece yağmurların 

yaptığı tahriblerdir. Şehrimizden gi
den tamir katan yolu düzeltmif ve ak
pm trenleri nktinde hareket etmiıtır. 
Hiç bir maddi basar yoktur. 

inhisarlar • -lzminle buaiinclen itibaren YB! • 
üzüm almaya bafbyor 

lımir (Hususi) - inhisarlar u.. 

mum müdürlüğu. tebrimız inhisarlar 
bq müdürlüğüne Yerdiği bir emirle 1 
ap.tostan itibaren 1aı ürim miibaya.. 
ama \qlann4N• bildirmiştir. 

idare 1 ağustoatab itibaren Bur
nava ve havalisınden yaş misket ve si. 

h üzüm mübayaasına başlıyacaktır. 

Bannn için icabeden bütün hazırlıklar 
tamamlanmıştır. 

İdare, alacağı külliyetli mikdarda
ki ya~ üzümleri şehitlerckki fabrika
sında şaraba tahvil eyliyecektir. Fab. 
rikada da hazırlıklar yap hnış olduğun. 
dan mübayaatla birlikte tarab imaline 
de bflanacaktır. Bu haber Burnava bağ. 
cıları üzerinde memnuniyet uyandır

mıştır . 

Yine haber aldığımıza göre inhi. 
sarlar idaresi mibayaatı geçen eenekin. 
elen daha münid Jttait Ye fiatlada ya. 
pacaktır 

Yüksek Ziraat enstitüsü 
talebeleri Uşak'ta 

U!}Clk, 31 (A.A.) - Ankara Yüksek 
Ziraat Enstitüsü ve Vübek Ziraat Fa
kültesi. eon ırnrf talebelerinden 22 ki
filik bir grup doçmt B. Eaat Yüzda
ğın başhnhfı altmda cliln fdırimize 
gelmiş şeker fabrikasında ft Kalfa 
kayündc tetkiklerde bukınmu,, Yılan
cıoğha dokuma fabrikasını belediyeni• 
yaptırdığı mezbahay~ stadvomu, hali, 
dokuma ve el dokuma tezglhlarmı gez
miş ve görmüşlerdir. 

Mimiderimia şerefine akf3ID balk
evi •lonanda 100 kiplik bir çay veril
miş ve geç vakte kadar faydalr göriiş
meler yapılmış, milli havalar çalınmış 

ve oyunlar oynanmıştır. 
Mieaflrlerimiz bugttn Ankara tre-

tırladıgım ıçtn /ur dostun saadf!t 
nftfir?'t sualine, cbaşkalanm çal~ 

ıınmiıll',• ce•abou ~.rmrşu-.. tli
yor. 

istihzalı iymaya tabii dikkat et-
tiniz: •nlıet ı•zeteler içın bedava 
yazı tnnia ermenın usu1üdür. 

Fabt listada bız de sorsak: cBir 
ıneselt! bahse konduğu zaman lnı 
ıneaele hakkında alakalıların fıbr

len nar/ öğrt!nilir? 
Tristaa Bt!martl'rn ver«eğı Ct!

nbı t•hmi• .anilirıs: cOnlar• Y•z
daılu yanları• ,,.nlarıaı Ytttteil-. 

Bed11n ynz yastlllP• ve batıl 
adz söylt!mıyen Avnı,,. muharrirlt!
,; lıdlıtlırm. çı~ b•btan bı' 
kilo «J w.n .ı-i bllıil değillıea 
NdJI bir dy ı.paıu iob eden /i
ki' ..... ıleri111 hdP• alımııın ,,._ 
...,,, ....t lllıria dt!ğl!nnı bılmı-
yenln llilebilirl•. - N. B. 

12.IJOO linqa iir ea 
Bir ...... ....... otomohil 

lıir aPca ÇWS j ft oto F 9lj inalı... 
makta ...... ytı-ıWri güzel ... 
ytıtro .. .-...md de7iai ••• ,... 

nJ •t· 
Bu olagan feylerdenclir. 
Artist, kazadan bir iki gÜn soma bir 

mektub yazarak, kazada yüzünden üç 
J'ar8 .a-ı olnauma ntı-D tazınioat 

ia&tnecliiini Wldirmittir. 
Bu da güzel kadımn yÜzÜ gibi kalbi-

1 - 8 -1937 =====-

Radyolann ücreti 

nkarahlar her yal 
10 lira verecekler 

Bugün yürürlüğe giren 3222 sayılı telsiz kanununun 36 mcı maddesi 
mucibince tanzim edilen Tarife bakanlar heyetinin tas'ribinden geç.
mİ§tİr. Telsiz kanunu, radyoların kullanqı Te verilecek ücret hakkında
ki hükümleri ihtiva ettiğinden, birçok Tatandaşlan a)akalanclıran bu ta
rif eyi aynen ne§rediyoruz: 

1) 3222 numaralı telsiz kanu
nunun 7 nci maddesinin A fıkr• 
sında yazılı, umumi telsiz telefon 
ne§rİyatınr almağa mahsus tesisat
tan her mali sene için alınacak üc
retler aşajıdaki fıkralarda göste· 
rilmiftİr: 

a) Yalnız kulaklıkla dinliyebi
len kristal dedektör)ü lambasız ve 
hoparlörsüz ahizelerden 2 lira, 

b) Meskenlerden, nüfusu on 
binden az olan yerlerde 5 ve nüfu
su on binden çok olan tehirlerde 
JO lira. 

c) Kara ve hava nakil vasıta
lariyle liman dahilinde çalıfan de
niz nakil 'f'Uıtalarındaki tesiaat
tan 10 lira, 

d) Liman haricinde çahfan 
yolcu vapurlarının salon veya gü
vertelerine mevzu tesiıattaıı 30 li
ra, 

. e) Nüfusu on binden az olan 
yerlerde, unıama mahsus kab-.e
hane, cayhane, kıraathane, pasta
hane, lokanta, birahane, gazino. 
sinema, tiyatro, dans salonu ye 

barlarda otellerin umumi salon ve 
bahcelerine meTZU tesisattan 10 
lira, 

f) 10 iti 100 bin nMuslu şehirler
de, e) fıkrasında sayılan umuma mah
sus mahallere mevm tesisattan birinci 
sınıf için 20, ikinci smrf için 10, lıra 

g) 100 ila 250 bin nüfuslu şehirler. 
de: e) fıkrasında saydan umuma mah
sus mahallere mc.Tzu tesisattan birinci 
sınıf için 30, ikinci sınıf için 20, üçün
cü sınıf için 10 lira, 

h) nüfusu 250 binden far1a olan şe. 
hirJerde e) fılmtsmda sayılan umuma 
mahsus mahallen mevm tesisattan bi. 
rinci smtf için ~. ikinci hnf için 30, 

öçfindi sınıf için 20. dördüncö amıf isin 
10 lira, 

i) balknleri. spor kulüpleri, uke. 
rf lruliip mahfiller, .... tahaneler, mek
ubler ile ~ıediyelerio lll~fii umwııi'eye hldim tesiutmdan 5 lira. 

j) Spor kaltipleriyle nkert kulip 

niyle Manisaya hareket etmişler ve bü· 
yttk bir genç kütlesi tarafından uğw-
laamı,lmrdır. 

11111 de p• oW.ğuaa ıoaı.....- mi? 
Fakat, Udm bu! iulıini söyliyeli~: 

S.,.. .... P.-thi. sünie birinııle 

ımhle11..,., ---· ........... ,..... 
milyon frank, yani şöyle böyle 30.000 
lira zarar ve ziyan istemez mi? 

Mahkeme heyeti_ ..tistia nktiyle 
J'Dmlf olclaia melıt.. ortada clarur. 
isen, bu merki: '"Gizeltijiıoi kaybet. 
timi",_,..._ d.ha clojnı bularak, ka· 
zayı ,..... clelib.W,.. 12.000 lira taz • 
mi.ata ............ etmittir. 

Bay• P...&ai bu ......,.. .... kaç 
~ ft laıç ,_...ne bet.. ~n-
... k 1 i&ııs .. kem tl" 61 

Bü relıonlmen 

KW ile ~ etld 1ıir ,.._ a1ar sik
llıt ....._ : a i,_ ....... a ,..m
..... Veidi71e ı z"ıa 1 ı= ~. 
... ft llir 1 .... r+l" • lllikaft eL 

-- .. .... .. kumqlr, Çalstan ................... ~ ......... 
Lk tu" iJ .. ah k, ......... .-.,r • 
ler ku 'dmllr • .._... - ..... rde 
.... 1 Q( ..,. olink ... \tir. ilk 
if İs4Iİnıa, ...... ,..., .w.p, apa kadın • 
le ,........ ... Ba defa whadiii kadın 
Şibgola Wr mimarm eski .......... , ve 
bu kadın da dört kere boşanıp evlen • 
mittir. 

Bu haberi veren ıazetenin dediği gi
bi, İııuaa böyleleri•• uiursazluk ıetir • 
rnek korkusiyle tudet tememaisiade bu. 
lunanuyor. 

ve mahfillerden gayri kulüplere. ban
kalara ve telsiz aJıcısr satan müessesele. 
re mevzu tesisattan nüfusu on binden aı 
olan yer] erde 1 O, on ili yüz bin nüfus
lu şehirlerde 20.100 ili 250 bin nüfuslu 
fdıirlerde 30,250 binden fazlanüfualu 
fChirlerde 50 lira, 

k) Yukarıdaki fıkralarda sözü geç. 
mi yen bilumum tesisattan l \) lira, 

2) birinci maddedeki ücretler be
her tesisatın yalnız bir hoparlörü mev
cud olduğuna göre teşbit edilmi~ olup 
bu tesisattaki hoparlör adedi birden faz. 
la olduğu takdirde beher fazla hopar. 
lör için her sene % 25 nisbetinde fazla 
ücret alınır. 

3) birinci maddenin e) fıkrasında 

ayılan umwni mahaller; mahalli bele
diyelerce tMnif edilmemiş iae birinci 
smıf ücrete tabi tutulur. 

4) Kanunun 7 inci maddesinin B 
fıkrasında yazılı - abone olanlar için 
matbuat, borsa gibi haberleri almağa ya 
rayan - hasusi tesisattan keza her mali 
sene için 10 il! 100 bin nüfuslu şehir. 
lerde 50 ve üz binden yakan nüfuslu 
şehirlerde 100 lira alınır. 

ilan, reklam ue ,,.,,,..,,."7on 
5) P. T. T: idattsinin telsiz poata.. 

}arından biri vasıtasiyle neşrettirilecek 
i1An ve rekJhnlardan apftdaki cetvel. 
de gösterildiği veçhik iicret elmır. 
Günde bir defa okun- Beher defası içir 

mak üzere ilin kelime ba!lft& 
müddeti almacak ücret 

Gün Ay Lira Kmuş 

' 00 30 
3 00 25 

12 00 20 
' 00 15 
3 00 IO 

Bu ilin ve reklamllt!'daki kelimeler, 
tclgraf"Ttelimelerinin tadadrndalı:i esas. 
!ara göre 1a1ılır ft beher ilin ft rek-
11mda meYCUd kelime adedi betten u el 
tiden fazla o1amu. 

6) P. T. T. idaresinin tehis poata.. 

lanndan biri nsıta~ yapdac:alr tnms 
misyonlardan behn saat ve kesri için 
altm'l lira ftcret almrr. Ancak; gerek 
devlet müenese~rinin gerek hu111si 
müesseselerin yaptttacaklan bu tnms.. 
misyonlar için stildyo ile tranmıiayon 
yap Jacak meYlrileT ırasında ricada ge. 
tirilmesi muktaai ıtefriyat devresi ile 
telefon devre11inin P . T. T. idaresi tara 
fından lüzum gösterilecek şekilde tesis 
masrafı alikad:ız miieaeselere aiddir. 
Aksi takdirde tranamiyon talebleri ka
bul edilme.ı. 

7) 5 ve 6 mcı maddelerdeki ilin, re-k. 
1tm n tranmıisyoolar için alınacak 
6cret1er devlet müuaeselerinden ve me. 
mfii umwaiyeye b.idim müeueselerder. 
üste bir olarak alınır. P. T. T. idaresi. 
ain ilin, nldiaı ve transmisyonları üc
rete tihi deiildir. 

' Gazetemize gönderilecek 
mektublar ve ilanlar 
Gazetemizin yazı işlerini alakadar 

eden melrtubtar, yazılar doğrudan doğ· 
ruya cYası t,ıerı lltidürlUğüne> ilan 
lmmmt alakadar eden iUnlar cldare 
MUdürHiğftne> tllbr lflerine ai.s mek• 
tublar da cULUS Baaımevi> adresine 
~lidir. 

-ı l ............ H A V A .......... . 
Güneşte 63 derece 

D81t Anhracla hm balada, &ile
ye kader hafif r8qlrh geçmiftir. Oğ· 
leden IOma ır.. falılalarla es dakika 
kadar şiınaH fUlndan nen ftrtnumııı 
aniyedekl llrati 19 metreye kadar çık 
mqtır. Gecenin en d\ifük •ıaı 18 en 
yükack ıaw da &ölgedc 32 güneşte ve 
açıkta 63 dereceye çıkuııştır. Yurdun 
Karadenizin şark kıyıları ile Ege mın• 
takası yağışlı, diğer yerleri bulutludur. 
Yurdda en düşük ısı Erzurumda 15 en 
yünek 111 da İzmirde 33, Siirdde 37, 
Malatyada 39 diyarbekirde 41 derec~ 
dir. 
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Yirmi dört gün 
süren 

çarpışmalardan 
sonra 

Japonlar barba hazır 
olduklarını söyliyorlar 

Japon tayyareleri 
Bazı yerleri bombardıman ettiler 

Sınuda bekliyen bfr Çin nöbetçisi 

Londra 31 (Hususi) - Tokyoda·n gelen haberlere göre, merkezi Çin 
hükümetin~ mensub 50.000 kişilik bit- ordu ti.male doğru ilerlemekt~
dir. Japon ordusu da bu Çin ordusu ile karşılaşmak üzere ilerlemek ı· 
çin emir almış ve yürümeye başlamıştır. 

Tiençinden gelen babe!lere 

1 S P AN YA' DA ~:.e, J~:0~olit~;;::;ı!:~keı!:~!;~~ 
bombardıman etmektedirler. Şan
gbaydan gelen bir telgraf bu bom
bardıman neticesinde sivil halkAsi kıtalar Tarriente 

kasabasını işgal ettiler 

Pamplünde iki franszz tebaası asiler 
tarafından idama mahkum edildi 

Teruel, 31 (A.A.) - "Havas ajansı bildiriyor:., Beşinci kolordu kı
taları, dün sabah Terriente kasabasını işgal etmişlerdir. 

Frankistler aynı zamanda hükümet kıtaları hatları içine giren üç 
vadiye hakim olan Saldon kasabasına doğru da bir kol göndermişler
dir. Hükünıetçilerin mukavemeti, bu defa ciddi olmuştur. 

Milisler acele kazılmış bir si
per hattına yerleşmiılerse de bir 
çevirme hareketi ve topçu ile hava 
kuvvetlerinin faaliyeti karşısında 
çekilmeye mecbur olmuşlardır. 

Hükiimet kuvvetlerinin dümdarlan-

nın hattı ricatları kesilmiş ve frankist -
lerin eline elli kadar esir bırakmışlardır. 

Akşam üstü frankistler kendilerine 
tayin edilmiş olan hedeflere vasıl olmuş 
bulunuyorlar ve milisler de cenuba doğ. 
ru çekilmeğe devam ediyorlardı. 

A•iler iki lransızı idama 
mahkum ettiler 

Salamanka, 31 <A.A.) - "Havas a
jansı muhabir:nden": Pampelün harb • 
divanı, dün frankist hatları arkasmda 
uyku hastalığr ve tifo basilleri neşret _ 
mek teşebbüsü ve casusluk suçu ile iki 
fransızı idama mahkum etmistir. Mah
kumların merkezi Londrada • b 1 . u unan 
bır kurumdan aldık1an emı·r .. . h uzenne a· 
reekt ettikleri söylenmekt d' 

8
. . e ır . 

. ıldırildiğhe göre, Burgos hükü -
metı, b · ı meseleden M'ıll tl C . . e er emıyetı 
aekreterliği il A e vrupa basbakanlarmr 
haherriar edecektir. • 

8 · Çembe~~ayn Romaya mesaj mı 
gonderecekmiş? 

1 Londra, 31 (A.A.) - Resmi mah -

• 
Tabiat 
güzelliği 

ve 
um ra n 
eserleri 
Ankarada l)a

yındırhk eser!eri• 
le tabii giizelli k· 
lcre adım başın· 
da r a s t 1 a -
m a k 
kündür. 

müm-

Emniyet abi
.ıcıi nin massif si
loeti arkasından 
bulutların arası
na yarı gizlen· 
mit olarak görü
len güneş, Anka· 
ranın muhtesem 
guruplarından' bi· 
rini canlandın. 
yoı. 

• 

_K_O....,;Ç;,..O_K_D_l..!..Ş_H,_A_B_E_R_LE_R_ı 
X Vaıiııgton - Azami 50 milyon 

dolar kıymetinde 6 tane muavin harb 
gemisinin inşası hakkındaki kanun B. 
Ruzvelt tarafından imzalanmıştır. 

X Pariı - B. Delbos dün italyan 
büyük elçisiyle görüşmüştür. 

X Paris - Ferdi dünya eskrim 
şampiyonluğunu macar Kovacs kazan • 
mıştır. 

X Amsterdam - 33 milletin işti • 
rak ettiği enternasyonal izciler kongre
si bugün kıraliçe Vilhelmin ve izcilerin 
şefi Sir Baden Povel'in huzuriyle bura
da aç.drruştrr. 

X V arşova - Dük ve Düşes dö Kent 
buraya gelmi!?lerdir. 

X V cnedik - Dük ve Düşes dö 
Vindsor birkaç gündenberi burada bu
lunmaktadırlar. 

filler, B. Grandi'nin yakında, B. Nevil 
Çemberleyn'in B. Musolini'ye mesajını 
götüreceği hakkında Romadan gelen ha· 
berleri ne teyid ne de tekzib edebile -
ceklerini, zira bizzat alakadarların son 
görüşmelerinin mevzuu üzerinde büyük 
bir ketumiyet muhafaza etmekte olduk. 
lanm beyan etmektedirler . 

tan birçok kimselerin öldüğünü 
haber vermektedir. Roytere göre 
japon askeri krtaları bu mıntaka
da temizleme ameliyesine devam 
etmektedirler. 

Pekinde ise Pekin asayiş komitesi 
üç çinli ve Ü4$ japondan mürekkeb oldu· 

ğu halde işe başlamıştır. 

Şanghaydan gelen bir telgraf Çin 
jandarmasının şarki Hopei muhtar hü
kümeti reisi ile bakanları tevkif etmiş 
ve kurşuna dizmiştir. 

Japonlar harba hazır 
Tokyo, 31 (A.A.) _ Dün, Diyette, 

general Sugigana şu beyanatta bulun· 
muştur : 

''- Şimdi ortada bulunan meseleleri 

toptan hal için askeri bir hareket ic

rasını göz önünde tutnıağa hazırım . ., 

Gazeteler, imparatorun başbakanı 
kabul edişine fevkalade ehemiyet atfet
mektedirler. 

imparatorun fimali Çindeki vaziye

tin inkişafları hakkında derin endişele· 

rini bildirdiği ve vaziyet hakkında taf· 

silitb bir rapor istediği rivayet edil
mektedir. 

30 temmuz a/qammdaki vaziyet 
Tokyo. 31 (A.A.) - Tebliğ: 

30 temmuz akşamı Şimali Çindeki 

harb sahnesinde vaziyet aşağıdaki şe

kilde görünmekte idi: 

Pekinde bulunan Çin kıtaları 29 
temmuz gecesi şehri boşaltmışlardı. 
Yalnız Pekinin şimal 11nırlarmda bir· 
kaç müfreze kalmıştı. Bombardıman 

tayyareleriyle takviye edilen japon or
dusu 30 teınntuz günü Pekinin şimalin

de hücuma geçmiştir. Saat 15 te (ma· 

halli saat) Çin askerleri silahlarını bı· 
rakarak esir edilmişlerdir. 

30 temmuz günü aaat 15 de bir ja. 
pon livası Lukusiao civarını ve bu mev
kiin yakınında bulunan tepeyi işgal et.. 

miştir 

Tieçinde 29 temmuz gecesi şehir 
içinde sabaha kadar küçük çarpışma
lat olmuş, fakat 30 temmuz sabahı çin 
kıtaları Tieçini boşaltarak cenuba doğru 
çekilmişlerdir. 

Deniz silah endazlariyle takviye e. 
dilen japon kıtaları Tangkou istihk3.. 
mını saat 15 de hücumla zaptetmişler. 
dir. 

Muharebe vaziyeti 
30 temmuz akşamı muharebe vazi. 

yeti aşağıdaki şekilde idi: 

Japon ordusunun en büyük kısmı 
Yung • Ting ~ Ho nehrinin sol kıyısın. 
da bulunmakta ve yapacağı taarruzu ha 
zırlamakta idi. Japon ordusunun öteki 
kısmı da Tangkou, Tientsin'i işgal et. 

mektedir 
29 uncu çin ordusnun başlıca kuv • 

vetleri Paoungfou'y a doğru ricat et. 

mektedjr. 

Japon tayyareleri Çin trenlerini 
bombardıman ettiler 

Tokyo, 31 (A.A.) - Japon tayyare· 
leri bugün öğleden sonra ikisi Şoşove 
mevkiinde, biri Hsushuinin cenubun
da biri de Paotingfu'da olmak üzere 
Çin kıtaJarını nakleden dört treni bom· 
bardrman etmişlerdir. 

Paotingfu istasyonu alevler içinde
dir. Japon tayyareleri Paotinfu ile Pe
kinin 30 kilometre cenubunda vaki Li
·-:aang rnevkii arasında Çin kıtaları 

J Karışmazlık işinde ) 

Karışmazlık komitesinin Fran~a delegesi 
B. Korben 

Gene bir 
Anlaşma 
Yapılamadı 

Londra, 31 (A.A.) - Karışmazhk 
komitesinin dünkü toplantısında hiç 
bir an1aşma elde edilmediği teeyyüd et. 
mektıedir. Buna sebeb olarak iki eı;ash 
anlaşmazlık gösterilmektedir ki, bun.. 
lar İspanyadaki bütün gönüllülerin ge. 
ri çekilmesinden önce asilere muharib 
hakkı tanınmasına muh,aldet eden sov. 
yet görüşü ile ingiliz planının bu hu. 
sustaki hükümlerine cevab vermiyen al. 
man ve italyan hattı hareketidir. 

Resmi tebliğ 
Londra, 31 (A.A.) - Karışmazlık 

tali komitesinin dünkli toplantısından 
sonra çıkarılan tebliğde deniliyor ki: 

"Komitede temsil edilıen dokuz hu. 
kümetten gelen cevablarm ingiliz pl~nı
nın bir çok noktaları üzerinde anlaşma 
ve diğer noktalar Uzerinde ise ebemi. 
yetti görü~ ayrılığı olduğunu göstermi~ 
tir. Tali komite bu noktlar üzerinde gö. 
rüştükten sonra, hükümetlere bu suret. 
le hadis olan vaziyetin gözden geçiril. 
mesine imkan bırakmak üzere toplantı. 
smr sonraya bırakmağa karar vermiş. 
tir. Hükümetler tarafından verilen ce. 
vahlar bu tebliğe ilişik bulunmaktadır.,. 

Komite ne .zaman toplanacak? 
Londra, 31 (AA.) - Karışmazlık ta 

H komitesinin ağustosun beşinci per; 
şembe günü saat 11 de dış bakanlığm. 
da toplanacağr sanılmaktadır. 

Belfast'ta 

Bir bomba 
daha patladı 

Belfast, 31 (A.A.) - Devonsnire 
Street'de boş bir evin kaldırımı altına 
konulan bir bomba bu sabah saat ikide 

patlamıştır • 
İnsanca zayiat yoksa da bir duvar 

yıkılmış ve civar evlerin camları kırıl

mıştır 

ile yüklü yirmi kadar tren görmüşler· 
dir. Bütün bu trenler şimale doğru git

mekte idi. 
Tientsin muharebesini japonlar 

kazandılar 
Pekin, 31 (A.A.) - Tienstsin mu

harebesi, japonlarm lehine olarak ni· 
hayetlenmiştir. 

Çarpışmalar esnasında Tientsin is
tasyonundaki fransız muhafaza kıtası 

binasına da ateş açılmış ve bir çavuş 

ile ikj nefer yaralanmıştır. 
Japon takviye kıtalarının vürudu 

üzerine, Tung-Çen'deki isyan bastml· 

mıştır. 

Paoting'de bulunan general Sung • 
Şe • Yuan, Çin merkezi hükümet kuv
vetlerinin şimale doğru yürümemeleri 
için emir verdiğini bildirmiştir. 

Japonlar, Pekin ve Tientsin'de va
ziyete tamamiyle hlikim gibi görün

mektedir. 

RASiN iCMAL! J 

Ahmed Rasim'in ikinci 
ölümü 

CUMHUR1YET'de B. Peyami Sah 
"Ahmed Rasim'in ikinci ölümü'' bqı.. 

ğı altındaki fıkrasında diyor ki: 

" Ahmed Rasim, bizde, Ahmed Milat 
kolundan gelen, hakiki Avrupa kültir 
ananesine yabancı, kendi iptidai teka
mülünün kanunlarma sadık kalmış, ala
turka ve yerli türk nesrinin sayılı Ü•. 

tadlarından biriydi. 

Bu nesir, içinde fikre aid cevherle -
rin krtlığı pahasına, anlaşdma kolayfıiw
nı cazip bir sadelik kıymeti gibi halb 
süren bir nevi gazetecilik edebiyatı çer. 
çeveıi dışında bir iddia sahibi olmadık· 
ça itibara layıktır. 

Ahmed Rasimin de her şöhret sahi
bi gibi iki hayatı vardır. Şahsına aid o· 
lanı iade etmeğe muktedir değiliz. Fa -
kat eserlerine aid olan hayat • ki aoıyal 
Ahmed Rasim onun içindedir - sona es
reue, Şehir mektuplan müellifinin ... 
ikinci öliimünden biz mesut oluruz .. 

Böyle bir tehlike var mı? 
Evet. Ahmed Rasim'in hepsi anılt 

harfleriyle yazılı kitaplarından hiçbiri 
satılmıyor ve okunmuyor. Yeni harflere 
çevri.imiş kitablan da yoktur. 

Dün bir arkadaşımız, içinde hakika -
tin payı eksik olmıyan bir latife ile: 

- Bugünkü halk, Ahmed Ralİlllİ 

şarkılariyle tanıyor! dedi. 

Ahmed Rasimin en güzel nesir PM" 

çalarım toplıyan bir antoloji ohun ric.· 
de getirilmezse, felaketinin yıldönümi 

merasimini yaptığımız adamın ikinci öli
müne şahit olacağız: Şahsindan sonra 
eserinin ölümü. 

Onu bu felaketten kurtaracak bir lü
tapçı yok mu?" 

DAHA BOYOK fi'IR SERGi BINASI 
KURUN'da fıuıaca sütununda "da. 

ha büyük bir se.;rgİ binası" başlıkh fık. 
ı-ada ıunları okuyoruz: 

u 9 uncu yerli mallar sergisine göi
sümüz kabararak giriyoruz. Yerli D..t • 
larımızın VaNIU! olduğu terakki det'eCIL 
sini gönnek bizim için ne kadar znk ... 
rid, gurur okıayıcı bir şeydil'. 

Bugün ıergide gördüğümüz maU..-. 
dan bir çoğunu yakın bir zamana kadar 
nasıl Avrupadan bekliyorduk!, 

Fakat bu serginin bir kuıuru nr. 

Gördüğü rağbete nisbetle ne derece ela ... 
ne kadar s1kıntılr bir yerdir orası! 

Daha açıkçasmı söylemek liaımge • 
lirse, inkiıaf etmiş olan yerli sanayiimi. 
zl öyle daracık yerlere sığdırmak müm
kün olmıyor. 

Muhterem lktısad Vekilimiz Celil 
Bayar da serginin açılrı söylevini verirı

ken lstanbula "daimi bir sergi binur 
Lazım geldiğini ıöylemitti. Biran end 
yapılma11nı veya seçilmesini beklediği. 

miz bu binamn zarif olduğu kadar ıenit 

olacağını umalım. 

Gözlerimizi aydınlatan kendi malla • 
rrmızı ferahlık içinde seyredebilelim. .. 

GOROLTO iLE MOCADELE. 

TAN' da Günün Meseleai ıüronua -
da lıtanbuldaki gürültü ile mücadele • 
den bahsedilmektedir: 

"Temizlik mücadelesinden evvel be
ledi~ e gürültü ile mücadeJeye batlanut
tı. 

Temizlik ımücadelesine batlaıımaıı 

gü1·ültüye karşı yapılan mücadele un• 
tuldu. Sokaklarda giden tekerlekleri lia. 
tiksiz arabaların, sabahları şehri istili 
eden çöp aı·aba1arlnın. seyyar tatıc•lana 

ve sairenin gürültüsü yetmiyJ1·ır.ut &i -
bi, şimdi ortalığı bjr de hoparlörler luıp
ladı. En küçük kahvehanelerch.: bile hi.. 
rer hopaı·!ör var. Ciyak ciyak ba~arnlr 
ortalığı velveleye veriyorlar. Hele Te-
pebaşınds o1.ıranlar, hoparlör ~üniitii
&ü.nden evlerinden kaçıyorlar. 

Haşlanan bir tedbiri yarıda bınık • 

mak beled· yenin prestiji bakumndan da 
do,Tu olmu~or. Gürültü ile mücadelere 
de\lanı etsek te, İstanbulluların ıebir 

içinde huzur ve rahat içinde yaaımala. 
rını temin etsek olmaz mı?" 

Berlinde dört va tan 
haini idam edildi 

Bertin, 31 (A.A.) - Adliye neza • 
retinin bir tebliğine göre hiyaneti vata
niye suçundan dolayı verilmiş olan dört 
idam hükmü bu sabah Berlin'de infaz 
edilmiştir. 
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İsveç 
Mektubu lsveç'te her iş telef onla 

halledilir 
Orada, telefonu olmıyan 

bir kimse unutulmağa 
mahkômdur 

Ekonomik krizden zarar görmemiş 
olan bu memleket,ticaıel ve endüstri
nin her sahasında rekor kırmaktadır 
H er mmeleketin kendine has adet

leri, teamülleri olduğu gibi, bu
susuliği olan tesirleri de vardır. Mese. 
ta, Stokholmda, aşağıda anlatacağım i
ki yenilik tatbik edilmeğe başlamıştır. 

Bunun biri "Fröken Ur" diğeri de 
''Fröken Vader" dir. Bunun türkçesi, 
''Bayan saat" ile "Bayan hava" dır 1 va· 
ziyet şudur: Telefonun mikrofonunu e
linize alıyorsunuz ve 239000 numarayı 
çeviriyorsunuz. Bir kaç saniye sonra, 
tatlı sesli bir Bayan size saatin kaç ol
duğunu söylüyor. ''Bayan havan ile de 
münasebetiniz ayni şeklidedir. Bu iki 
tedbirin, her ikisi de fevkalade fayda
lı olmuşlardır. 'Bu 1ki Bayan yalnız bir 
noktada biribirinden çok farklıdır. "Ba
yan saat" daima doğru mal\ımat verdi
ği halde, "Bayan hava" yalan söylüyor 
demiyeceğim ama, verdiği sözü her ı:a
man tutmıyor. 

İsveçte teleforumz geçinmek teşeb
büsünde bulunacak olan bir kimse, çok 
geçmeden, unutulmak tehlikesiyle kar
şılaşır. Hem de tamamiyle unutulmak 
gibi bir felaket başma ge1ir. Denebilir 
ki, Avrupada, belki de bütün dünyada, 
1sve1:teki kadaT heT vesilede telefona 
sarılınan ve uzun müddet görüşülen 

başka bir ~leket yoktur. 

M sela, yukarıda sözü geçen ''Ba
yan saat'' ,geçen yıl yalnız Stok

holmda 7,241,200 defa arantlmiştır.; 

1935 de onunla, 6.471.500 defa konuşul
muştur. Hemen hemen her iş telefonla 
görüşülmekte. telefonla hallolunmakta
dır .. Ev kadını, zer.zevatcıdan sebzesini 

tel efonla getirttiği gibi, aksiyoner. bor· 

sadaki :son vaziyeti telefonla tesbit et

mektedir. Söz:ün gelişi olarak yalnız ii:i 

çe~id görüşmeden bahsettim. Daha bin 
bir çeşid vesilelerle telefona müracaat 
edildiğini kayde bile ıhacet olmasa ge
rek 1 hem de ne ruzun görüşmeler, bilse
niz?!.. 

İsveçtı: telefonun ne kadar şümul· 
1ü bir mahiyet aldığını anlamak i~in, 
6.2 milyon nüfusu olan bu memlekette 
672,425 abonenin kayıdlı bulunduğunu 
göz önüne getinnek kafidir. 

Bu rakamlara göre tsveçte rnoo nü· 
fusa 110 telefon düşmektedir. Hele bu 
rakamların büyük fehirlerde:k.i nisbet
leri çok değişmektedir. Meıela, Stok
bolmda, 1000 kişiye 348 telefon, Goten-

burg, Malmö, Helsingborg, Oerebro ve 
Norrköping şehirlerinde 1000 kişiye 100 
ila ZOO telefon düşüyor. Bu gidişle, on 
yıl sonra, yüz yüze gelinerek, iş görül
miyecektir, hükmü verilebilir. 

F akat, bu işin bir de teri tarafı 
vardır. Altı ay oluyor ki, fiat

lar çok yükselmiş ve dolayısiyle geçim 
de pahalılaşmıştır. Bu müddet azrfın
da, bilhassa hükümet merkezindeki ha
yat, hiç değilse yüzde 20 pahalılaşmıs, 
hele kiralar oldukça ağır bir yük hali· 
ni almıjtrr. 

Fiatlardaki hareket Jimdilik yavaş 
bir inkifaf devresi geç.irınekte olması
na rağmen, geçim masrafları, yavaş ya
vaş fakat durmadan yükselmektedir. 

İşin bir ba"1ra cephesi İsveçteki iş
çilik meselesidir. Resmi istastistiklere 
bakılırsa, yardıma muhtaç 15.000 kiş.i

den başka işsiz yoktur. F.akat pratik 
bakımdan vaziyet bam başkadır. Hiç 
kimse ziraate yaklaşmak niyetinde de· 
ğilclir. Bu yılın hasadını yapacak işçi
yi bulmak bir mesele olduğu için mem· 
leketi kaygı ve tasa bürümüştür. Me
sela, cenubi hveçten gelen bir habere 
göre, çiftlik10alıiblerinden bi.ri, hayvan
ları sağaealt adam bulamadığı için inek
derinin sayısını azaltmak meCburiyetin

de kalmıştır. Hakikaten, son haftalar

da kendini his ettiren bu eksikliği ta

mamlamak için, Finlandiya ve Dani· 

markadan adam getirtmek .mecburiyeti 

duyulmuştur. Buna rağmen, .ziraatte 
çalışacak i§Çinin ıtemin edilememesi, 
İsveç ekonomyasmda çok ciddi telakki 
edilmesi icab eden bir davadır. 

E ndüstrideki vaziyet de bunu an· 
drran bir şekildedir. lnşaat iş

leriyle maden endüstrisinde mütehas
sıs işçi kıtlığı olduğu için, Norveçten 
bile işçi getirtilmektedir. 

Bu iki nokta bir 'tarafa bırakılacak 
olursa, İsveç ekonomyasımn işleri ha
kikaten yolunda gitmektedir. Çünkü, 
İsveç ekonomyasmdaki faaliyet bir 
spor havası içinde inkişaf etmetkedir. 
Nitekim, İsveç gazetelerini okuyan bir 
kimse her vesilede "Relmr» ile kafJı
lafma.ktadrr. Demir endüstrisinde .. ye
ni bir rekor"; vapur inşaatında "rekor''; 
devlet bankasındaki 700 milyonluk 
mevduat bir "rekor"; hasıh İsveç eko-

1 

• Son istatistiklere göre, 6,2 
milyon nüfus olan bu mem
lekette 672.425 telefon abo
nesi vardır. Bu hesaba &Öre 
her 10000 kişiye 110 telefon 
makinesi düşmektedir, 

• Fakat bu nisbet büyük şe
hirlerde çok değitmektedir: 
mesela Stokbolmde 1000 ki
şiye 348, Gotenburgs, Mal
mö, Helsingsfors gibi diğer 
büyük şehirlerde de 1000 ki· 
şiye 100 ila 200 telefon ma
kinesi düşmektedir. 

• Resmen yardmı gören 15000 
işçinin mevcudiyetine rağ
men, İsveç endüstri ve zira
at için dışardan işçi getirtir. 
Çünkü endüstride mütehas
sıs işçi yoktur. Ziraatte ise 
işsizler çalışmağa tenezzül 
etmezler. 

nomi hayatmda en kuvvetli amillerden 
birini "rekor'' te'1dl etmektedir. 

"Acaba bu akiiyon., dünyada esen 
havanın tesiriyle midir? Ve ba aksi

yonun bir reak&iyonu olmaz mı 1" diye 

de, hveçte bir çok iş adamı düşünmek· 

tedir. 

~BLIYOGRAFYA 1 
Arkitekt 

Bu aylık mimari, şehircilik ve tezyi· 

ni lilanatlar dergisinin 77-78 inci sayı

ları beraber intişar etmiştir. Bu sayı· 

larda mimar Zeki Sayarm Kalamışta 

bir villas1, mimar N ecmettinin İzmir

de bir evi, lzınir şehri hal santral pto· 

jesi müsabakası ile Dr. lng. Wagnerin 

lstanbul şehrinde nüfus meselesinin 

tahlili Dr. Nihat Sayarın mal sahibleri 

ile mimarların hukuki münasebetleri 

ve tip mukaveleler, mimar Burhan A

rif'in Sovyetler memleketinde adlı ya

nları ile, Ankara birleşik resim sergi

si, ve Ankara kömür sergisine aid bir

çok yazı ve fotoğraflar ve dünya mi -

mari haberleri vardır. Çok zengin 'bir 

münderecat ile çıkan bu dergiyi tavsi

ye ederiz. 

ı--·-ri"A·ovo-·=ı 
ı_._....__.,,, .. 1111' ........... -

ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak n~riyatı. 12.50 • 

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar

kıları. l3.15 - 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 

Plak neşriyatı. 18.35 • 19.00 Enver Beh

nan: Çocuklara masal. 19.00 - 19.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları. (Mah

hud Karındaş ve arkadaşları). 19.30 • 

19.45 Saat ayarı ve arabça neşriyat. 

19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları.) 
20.15 • 20.45 F1üt solo: Ahmet Haydar 
20.45 - 21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 
- 21.15 Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 
Stüdyo salon orkestrası. 21.55 - 22.00 
Yarınki program ve İstiklal marşı. 

~R YURD GEZiSiNIN NOTLARI 

inkişaf etmekte olan 
bir gurd köşesi: 

ESIKüŞEHilR 
Büyük Adanın Dil 1:skelesindeki 

i~ ve zarif çamlardan yüz binlercesi
ni 7 - 8 saat uzayıp giden sıra tepeler 
üzeTine serpiştiriniz. Bu dağların ara
sını ortasından dereler akan, kenarların. 
da köyler kurulmuş olan yem ye~l va.. 
dilerle bezeyiniz. Bütün yol boyunca 
ıiçinize çektiğiniz havayı ferah verici 
çam .kokulariyle doldurunuz. İşte Ba
lıkesirden ayrıldıktan bir kaç saat son
l:a başlıyan böyle cennetten örnek bir 
mmtakadan geçerek 'Eskişehire vardık. 

Eskişehirin hususiyetleri 
Düşman istilasına uğramasına rağ

men, bugünkü nüfusu Anadolu savaşın
dan evvelki sayıyı aşan biricik şehri
miz Eskişehirdir. 

Filhakika Eskişebirin an beş sene 
evvel 30 - 35 bin miktarmda bulunan 
nüfusu, bugün 45 bine yaklaşmrştrr. 
Bunun sebebi de, son zamanlarda bu
raya bir çok resmi müesseselerin gel
miş olması, şeker fabrikasmm açılması 
ve Eskişehir istasyonunun Ankara, Is.. 
tanbul, Elaziz, Adana ve 1.zmire uza
nan demiryollarının merkez noktasını 
teşkil etmesi ve nihayet Ankara ve İs
tanbul gibi iki büyük şehrin ortasmda 
bulu oması dır· 

Eski şehrin kıymetini artıran daha 
önemli sebebler vardır: Burası ulusal 
savaşın adeta bel kemiğidir. Garb cep
hesi burada kurulmuştur. 1 inci ve 2in
ci İnönü savaşları buradan idare edil
miştir. Bütün Eskişehir halkı mallari
le ve canlarlyle bu döğüşmelerde ça· 
lışmışlardır. Atlarını, arabalarını ver. 
mişler, anbarlarım boşaltmışlardır. 

Eskişehirin Sakarya savaşi_yle de kıs

men ilişiği vardır. 
Eskişehir günden güne daha .ziyade 

büyüyüp gelişmekte, nüfusu da o nis
bette artmaktadır. Her sene son sistem 
bir kaç yüz bina yapılması bu genişle
menin derecesini gösterir. 

Eskifehirde içtimai hayat 
Buradaki halkın büyük bir kısmını 

taşradan gelenler teşkil eder. Bunların 
çoğu Rusya ve Romanya muhacirları
dır. Halkın geldikleri memleket itiba
riyle mütecanis olmaması, burada bir 
çok adet ve anane farkları doğurmuş
tur. Mesela Eskişehir yakınlarında bi
ri yerli, diğeri yabancı halktan müte
şekkil iki mahallelik köyler vardır ki 
konuşmaları, görüşmeleri, çalışmaları 

birbirine uymaz. 
(Yukarı mahalle) denile~ semtte ka. 

dınlar, hamama giderken bir peştemala 
bürünerek sırtlarına bir boğça bağlar
lar, hazan da boğçarun üstüne bir ço
cuk yerleştirirler. 

Bir kısım muhacirler de ölülerine 
ağlatmak için para ile adam tutarlaT. 
Bu<l\idamlar cenaze blkacağı zaman 
hep bir ağızdan vaveylaya başlarlar ! 

En basit düğünler burada yapılu: 
Alelade bir nikah merasiminden sonra 
gelini alıp götiirürler ve davetlilere 
sadece lenger1erle pilav ikram ederler. 
Ama sadece pilav, yanında ayran bile 
yok! 

YAZAN: Agi.h lzzeı YAZGA:Ç 

En şatafatlı düğünler de gene bu· 
rada görülür: Katar ıhalinde arabalarla 
şehri dolaf!rlar. iCma geceleri, erkek.. 
lere ve kadınları- ayn ayn hamam a
lemleri tertib ederler. Bu ilemler gün
lerce &iirüp gider. 

Fakat halkın ekseriyeti yeni yaşa
yışın icablarma tamamen uymuştur. 

.çaluşkan, müteşebl>is ve gözü açık kim
seleTdir. Şehirde iktisadi hayat gündeı: 
güne geliJmektedir. Fakat şunu da iti
raf etmek lazımdır ki, belediye, vari. 
datınm azlığı yüzünden lazım gelen., 
faaliyeti gösterememektedir. 

Eskişehirde eğlenceler 
Eskişehrin klasik ve en hoş eğlen· 

cesi, fehrin ortasından geçen Porsuk 
çayında yapılan sandal alemleridir. 
Bu eğlentiler, çayın boydan boya ke
narlarını kaplryan süğüdlerin yeşerme~ 
ğe başladığı ilk bahar iptiaaıannda, 

yaprakların döküldüğü son bahar niha
yetlerine kadar devam eder. 

Sandallarını çayın sularma doğru 

eğilen söğüdlerin altına çekerelı: sevda 
demlerini yaşıyan g~ç çiftlerden tu
tunuz da, bir taraftan sandalın ortası
na kurdukları çilinğir sofrasından dem
lenerek, bir taraftan gramofon çalarak 
cümbüş yapan kcyf erbabına, çoluk 
çocuklariyle kendi hallerinde suyun fis.. 
tünde kürek çekerek etraftaki curcina 
yı ıeyretmekle vakit geçiren ailelere 
kadar, hal.km her sınıfı tatil günleri 
bu seyrane i'Virak ederler. Bu gezinti
ler, İstanbulun .etık:i Göksu ve kağıd· 

hane alemlerini andnn. 

Kaptanlı suyu 
Ötedenberi Eskişehrin en büyük 

derdi içme suyu idi. Halk, bir iki çeş. 
menin kireçli suyundan başka, 45 dere
celik sıcak kaynaklardan aldıklan ki
reçli suları soğutarak içerlerdi. Bu su
ların kesafet derecesi 24 idi. Müdhiş ! 
Maamafih bunların bir de iyilik cihe. 
ti vardır ki o da içenleri tifo salğının· 
dan korumasıdır. Çünkü gerek sıcak. 
lığı ve gerek kirecinin çokluğu yüzün
den, içinde mikrop yaşıyamıyor. 

Maamafih belediye 240 bin lira sar. 
fiyle 1800 metre yüksekliğindeki Kap
lanlı kaynaklarından şehre Taşdelen a
yarında bir su getirtmiştir. Terkibinde 
çam reçinesi bulunan bu nefis suyu 
bütün Eskişehir halkı senelerdenberi 
sabırsızlıkla bekliyordu. Bugün bu en 
büyük isteğine kavuşmuştur. 

Ölüm 
Şehrimizin maruf tüccarlarından 

Şark Pazarı levazımı inşaiye ticaretha· 
nesi sahibi Abdullah Şefik Köklü ts
tan.bulda geçirdiği bir ameliyat netice
si vefat etmiştir. 

Cenuesi l ağustos 937 pazar günü 
saat 8,5 da lstanbuldan gelecek ve öğle 
vakti cenaze namazı Hacıbayram cami
sinde kılınacaktır. 

Teşrif etmek istiyen dostlarının bu 
saatte hazır bu1unmaları rica olunur. 

Tefrika: No. 87 
-

Ş_~kspirden·;}~.~~ayeler 

Sirakuzeli ihtiyar bir tacir olan Aegeon, 
bir gün Efes sokaklarında görülmüş, ya bu 
ağır fidyeyi vermek, yahud ölüm cezası giy
mek üzere Dükün huzuruna Çikarılmıştı. 

ti. İşin garibi nerede, bu iki çocuk o kadar 
biribirlerine benziyordu ki ikisini biribirin
den ayırd etmek mümkün olmuyordu. 

Tam karımın bu iki ikizi dünyaya getir
diği zaman, kendisiyle aynı handa oturan 
yoksul bir kadın da iki ikiz yavru doğurmuştu 
ve bunlar da tıpkı bizimkiler gibi, ayırd edi
lemiyecek derecede biribirlerine benziyor
lardı. Bunların ana babalan çocuklara baka
mıyacak kadar fakir oldukları için bu ikizle
ri de ben satın almış, çocuklarımla beraber 
büyütmeye başlamıştım. 

henüz korkunun ne olduğunu bilmedikleri 
halde anneleri ağladığı için ona uyarak ağla
yan bebeklerin çığlıkları içimi korku ve deh
şetle dolduruyordu. Halbuki ben kendim, ö
lümden korkmuyordum. Bütün düşündü
ğüm, onları setamete ulaştırabilecek bir ça
re, bir vasıta bulabihnekti. En kü1;ük çocu
ğumu, bir taknn denizcilerin yaptıkları gibi, 
bir direğin bir ucuna bağtadnn; öteki uca da 
kölemiz olan çocuklardan en küçüğünü. Ka
rıma da öteki çocuktan da aynı şekilde bir 
başka direğe bağlaması için yol gösterdim. 
Ben, daha küçükleri, karını daha büyükleri 
ile meşgul olmak üzere ayn ayrı bu direkle
re tutunacaktık. Eğer bu tedbire baş vurma
mış olsaydık, mabvolduğumuz gündü. Çün
kü biz denize atıldıktan biraz sonra gemi bü
yük bir kayalığa çarparak paramparça ol
muştu. Biz, direkler sayesinde suyun üzerin
de durabiliyorduk. Fakat hem batmamak, 
hem de çocuklara göz kulak olmak kolay iş 
olmadığından bir müddet sonra karımla bi
ribirimiızden uzaklaşmış bulunuyorduk. 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

ŞİRRETİN UYSALLAŞTIRILMASI 

hayrete düşüren bir talakatle bir kadının, 
kocasının her sözünü dinlemesi lazım geldi
ğine ve kendisinin kocasından gelen her em
l"i olduğu gibi yerine getirdiğine dair güzel 
sözler söyledi. 

Ondan sonra Katarin yeniden şöhret ka
zanmıştı. Fakat eskisi gibi şirret Katarin 
diye değil, Padua'nrn en itaatli ve en vazife 
bilir kadını olarak, 

Y anJışlar komedisi 
Sirakuze ve Efes devletleri arasında bii

yük bir ihtilaf bulunduğu için, Efes'de çıka
rılan zalim bir kanunda Efes şehri içinde gö
rülecek merhangi bir Sirakuze tacirinin, bin 
mark fidye vermezse ölüm cezasına çarpıla
cağı yazıh bulunuyordu. 

Aegeon'un bu cezayı verecek parası yok
tu. Onu niçin ölüm cezasını yiyecekti. 

Fakat Dük, bu hükmü vermeden örrce, a
damın hayatını öğrenmek, herhangi bir Sira
kuzeli tacir için ölüm olduğu muhakkak i
ken nasıl olup da Efes şehrine girmeye cesa
ret ettiğini anlamak istedi. 

Aegeon, keder ve ıstırab, kendisini zaten 
yıktığı için ölümden pevrası bulunmadığını, 
fakat bu bahtsız hayatın hikayesini anlat
mak ona her şeyden daha acı bir vazife gibi 
geldiğini söyledikten sonra, kendi hayatının 
hikayesini, kendi kelimeleriyle şöylece an
latmaya başladı: 

- Ben Sirakuzede doğdum ve tacir ol
mak üzere yetiştirildim. Bir bayanla evlen
dim. Onunla gayet mesud günler geçirirken 
işin icabı Epidamnum'a gitmeye ve orada 
altı ay kalmaya mecbur oldum. Ondan sonra 
bir müddet daha kalmam lazım geldiğini 
anlayınca kanını da oraya çağırtmı. Karım 
bu sırada iki erkek çocuk dünyaya getirmiş-

Oğullarım çok iyi çocuklardı. Karım bun
larla az öğünmüyordu. Karrrnrn hergün tek
rarladığı eve dönmek arzusuna nihayet bir 
gün ister istemez boyun eğmiştim. İkimiz 
de uğursuz bir saatte gemiye bindik. Henüz 
Epidamııurndan bir fersah kadar açılmamış
tık ki dehşetli bir fırtına koptu. Gittikçe şid
detini artrran bu fırtına durmak, yatışmak 
bilmediği için geminin bütün tayfaları bir 
kayığa dolarak başlarını aldıkları gibi gitti
lre. Artık biz, bu geminin içinde her an mah
volınak tehlikesi ile karşı karşıya bulunu
yorduk. 

Karımın ardı sonu gelmeyen ağ"lavısları. - - (Sonu var) 
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Yeni emniyet teşkilatı 
ı tstanbulun polis mevcudunu göstere

lim: 324 senesinde 1stanbu1da 2600 po· 
lis vardı. 334 de bu aded 3400 e çıka· 
rıldı. Fakat bugün 1stanbulu 1751 po
lis gül gibi idare etmektedir. 

Polislerin tahsil rHUİyelİne gelince 

(Başı ı incı sayfada) 
bayat seviyesine irişebilmeleri i
çin maaşlannı yükseltmiştir. Şim
diki kadroya, yeni kanunla alınan 
kadroya ve önümüzdeki on sene 
içinde hakiki ihtiyaç kadroSll'Jla 
dair vereceğimiz rakamlar bunu 
gayet açık göstermektedir. 

Bugün Türkiyede 43 emniyet mü
dürü ve bu müdürlüklere bağlı ~ 
müdürü vardır. Bu kadro yeni kanunla 
81 e çıkarılmaktadır. Gene bugünkü 38 
emniyet memuru (yeni ismiyle emniyet 
lmiri) UO a ibliğ edilmiştir. Büyük 
tehirlerimizdc bugüne kadar İn%Ibatm 
temininde mühim vuifeler ifa etmek
te olan mcrlı:ez mıemurluklan vu:ifelcri 
diğer rütbelere tevzi edilerek blchril
nuştır. Bunların sayıları 28 i geçme
mekte idi. 

Kanunla bq komiser ismini alan bi
rinci komiserlerin sayısı da 134 idi ki 
bu rakam 165 e çıkarılmış bulunmakta
dır. İkinci komiserlere gelince (yeni 
kanun bunlara sadece komiser diyor). 
232 den 295 c çıkan1mıştır. Komiser 
muavinlerinin yani üçüncü komiserle
rin vazifeleri genişletilmiş, buna muka
bil adedleri 766 dan 869 a yükseltilmiş
tir. 

rolis memurlarına gelince: kanun 
en agır ve yorucu yükün bunlarda oldu. 
ğunu knbul ederek bugünkü 4265 me· 
mura 1400 e yakın memur daha ilave 
etmiştir. Buna göre bugünden itibaren 
Türkiyede 5624 kişilik bir polis kadro
su mevcuddur. 

On aene içindeki ihtiyaç 
Bu verdiğimiz rakamlar bugü-

nün ihtiyaçlarına ve imkinlarma 
g o r e tcsbit edilmiştir. Hal • 
buki bu kadro hergün her sahada inki
p.f eden bir memleketin asayişini te
minle mükelleftir. Binaenaleyh sıksık 
bu kadroya ilaveler yapılması zarureti 
de timdiden düşünülmüş ve buna göre 
on acnelik hakiki ihtiyaç kadroau da ta
yin olunmUJtur. Bu ihtiyaç hemen bü
tün rütbelerde hissedilmiştir. 

On sene sonraki emniyet kadrosu 
şöyle olacaktır: 

150 emniyet ve şube müdürü, 370 
emniyet amiri, 300 başkomiser, 700 ko· 
miser, 2000 komiser muavini ve 12000 
polis .•. 

Görülüyor ki polis mevcudu on se
ne içinde bugünkunun·· ·ki · 1- d ı mıs 1n en 
daha biıyük bir rakama çıkarılmakta· 
dır: Bu rakamın yükselmesinin sebebi 
polıse çok mütenevvi vazifeler ·ı . 
olmasıdır. Bunların gecikm d ven mış 

e en ve ak-
samadan yapılabilmesi h 
b

. erşeyden evel 
ır kadro meselesidir. 

Ve gene bu 12 OOO k 
d . · ra amı kazalar-

a ve nahıyelerde bir k . .. 
Polisten "b omıser ve uç 

ı aret adli . 
lar ku .t

1 
v ve sıyasi karakol-

ru acagr naza d"k 
tcsbit ol rı ı kate alınarak 

unmuştur Yan· T '" k" .. tü "d · ı ur ıyede bu· 
n 1 are tnerk ı · k ez erınde polis teşkilatı 
unıtmuş oldu v •• 

olacakt gu gun 12.000 polisimiz 
ır. Bu suretle vaaati olarak 200 

vatanda§a bir polis memuru isabet et
mektedir. 

Bu nisbet d"-d ıger medeni Avrupa 
.~vlctlerine .1azaran bizde pek küçük-

tur. Bunun 3ırr T"" · ını, urkıyede kanuna 
ve devlet ot "t · orı esıne saygının inzibat 
kuvvetiyle değil. halkın kendi arzu 
ve· · · ınsıyakıyle temin edilmiş bulunma· 
•ında aramak lhımdır. 

Bir misal olarak üç tarih devrinde 

Tefrika: No. 102 

Eski kanunun emniyet kadrosunda 

yüksek tahsil göraıÜf 41, lise mezunu 
33, orta tahsilli 211 ve ilk tahsilini bi· 
tirmiş 4049 memur vardı. 

Yeni b.nuna göJ'e bütün teşkilat 
tahsilli ota.cağı gibi mesleğe girenler 
de pclis mckteb ve enstitüsünde tahsil 
n ihtisas kursu göccceklerdir. Ve on 
sene sonraki emniyet kadromuzda en 
u orta tahsilini yapmamış memur bu
lunmıyacalrtır. Her sene olduğu gibi 
bu sene de az tahsil görmüş memurlar 
-rili.yetJcrden İstanbul polis mektebine 
g6ndcrilmcktedirler. Ankaradalti ens
titüde önümüzdeki eylUlde faaliyete 
geçecek ve bir kısım memurlar da tah
sil ve ihtisas kursu takib etınek üzere 

enstitüye sevkolunacaklardır. 
Kadroyu tamamiyle mektehlileştir· 

m!k için senevi polis mektebine gön· 
derilmesi iktiza eden memur adedi 500 
dür. Halbuki bugün İstanbul polis mekte· 
binden alınan randmao senevi 200 Ü teca. 
vüz etmemektedir. Bu 300 kişilik nok
san da enstitilden mezun olacaklarla 

ikmal edilecektir. 
Yeni kanunla emniyet teşkilcitınırı 

maa~ vaziyeti . 
Kanun 1 ağustostan itibaren mert· 

yete girdiği için terfi eden teşkilat 
mensubları yeni maaşlarını ancak 1 
eylulden itibaren alabileceklerdir. Ye· 
ni emniyet teşkilatı kanunumuza gö

re maa!J vaziyetini yazıyoruz: 
125 lira asli maaş olan umwn uıildü· 

.rün vaziyeti ibka edilmiş. Muavini 70 den 
90 a çıkanlmıştır. Teftiş heyeti reisi 90 
lira alacaktır. Baş müfettişler 70 den 
80 e, diğer üç sınıf müfettiş de srrasiy
le 70, 55 ve 45 liraya terfi etmişlerdir. 
Ankara ve İstanbul emniyet müdürleri 
90 ar liraya yükseltilmiş, ve 1 inciden 
dördüncü dereceye kadar olan emniyet 
müdürleri de gene sırasiyle 80, 70, 55 ve 
45 liraya çıkanlmışlardır. Birinci sınıf 

emniyet amirleri 35 den 45 e ve ikinci 
sınıf emniyet amirleri de 30 dan 40 a 
terfi ettirilmişlerdir. 

Birinci komiser (baş komiser) lerin 
maaşı 22 den 35 e, ikinci komiser ko • 
miser) lecin maaşı 20 den 30 a, üçüncü 
komiser (komiser muavini) !erin maaşı 
17,50 dan 25 eve polislerin maaşı 16 
dan 20 liraya çıkarılmıştır. 

Eski kanunla maaşları 10 - 20 lira 
arasında olan muamelat memurları da 
terfi ettirilmişlerdir. S sınıf üzerine o -
olan bu memurlar sırasiyle 35, 30. 25, 
20 ve 16 lira asli maaş alacaklardır. 

lstanbulda eşekle nakliyat yasak 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Bu sa

bahtan itibaren Beyoğlu ve Eminönü 
kazaları içinde e,ekle nakliyat yasak 
edilmiııtir. Emri dinlcmiyen1er cezalan
dırılacaklardır. Diğer kazalarda bu emir 
ıubat 1 de tatbik olunacaktır. 

İstanbul köpekleri de toplanıyor 
İstanbul, 31 (Telefonla) - İstan

bul sokaklarında başıboş dolaşan kö
peklerin de kediler gibi tutulmalarını 
belediye emretmiştir. Yakalanan kö
pekler de öldürülmeksizin hayvanları 

koruma cemiyetine verilecektir. 

mani olamıyacaktır. 

İstanbul, 31 (Telefonla) - ıki gün.. 
denberi fönarumızda bulunan Yadran 
yugoslav mekteb gemisinin talebe ve su
baylan bugün de İstanbul.un görülme
ğe değer yerleri gezmişlerdir. Misa
fir denizciler öğleden sonra saat 15.45 
de Şirketi Hayriyenin 47 numaralı va· 
puriyle Heybeliye giderek deni% harb 
okulunu ziyaret etmişlerdir. Dost devlet 
denizcileri talebeler tarafından büyük 
bir samimiyetle karp1anımJ ve ı-ece şe
reflerine okul bahçesinde bir garden 
parti verilmiştir. 

Yeni liman tarifesi 
İstanbul, 31 (Telefon) - Yeni li

man tarifesinin ağustosun ıs inden iti
baren tatbik edilemiyeceği anlaşılmış
tır. Yeni tarifede 100 kiloya kadar o
lan eşya muhtelif cinslere ayrılmiştır. 
Yüz kilodan fazla olanlar ağırlıkları
na göre tarifeye tabi -olacaklardır. 

Bir turist vapurundaki irıza 
İstanbul, 31 (Telefon) - Birkaç gün 

önce limanımıza 1200 turist getiren Au· 
gustos vapurunun Boğazdan çıktıktan 
sonra motoru bozulmuştur. Vapur 16 
saat bocalamış ve nihayet motor tamir 
edile rek vapur yoluna devam etmiş· 
tir. 

lstanbui sezonu 
(Başı 1 incı sayrtada) 

lediye reisi Muhittin Üstündağ, çok 

sayın şeflerimizden ilham alarak böy· 

le bir sezon yaratmakla İstanbul için 

hiç bir zaman unutulmıyacak nıhi biJ' 
üstünlük göstermiştir.> dedi ve Ata

türk devrinde çalışan her insanın ne

§eye hakkı olduğunu ; ne~in, c\lm

huriyet çocuklarının her işinde kuv· 

vet kaynağı olduğunu, sağlığın, kuv· 

vetin, başarının en bariz tezahürü ol· 

duğunu; türk ile beraber doğan neşe

nin onun ruhunda şiir haline inkılab 

ettiğini anlatarak, türkün akınlarında 

ve savaşlarında nete denilen büyük 

kuvveti en y.akın arkadaş olarak ya

nında bulduğunu söyliyerek nutku

nun sonunda. Şef Atatürk'ün, şeflerin 

ve İstanbul halkının refahı için kade

hini kaldırmıştır. 

1000 kişilik .suvare 

Bq, nutuk şiddetle alkışlanmıştır. 

Bu ziyafeti JOOO davetlinin iştirak et

tiği bir suvare takib etmiştir. Festval 
ba•lar başlaınıu şehrin muhtelif nok
talarında havai fiı1:kler attlınıştır. Bun· 
dan başka Bayazıd, Sultaııalımcd, ve 
bilhassa Taksim meydaniyle Kara.köy 
köprüsü ve Bayazıd, Galata kuleleri 

donatılmıştır· 

Yarın festivalin ilk günüdür. Pro
grama göre saat 13.30 da Modada yel
ken seçme ve 14.30 da da dağcılık ku· 
Iübünde tenis seçme müsabakalarına 

başlanaoaktır. Gece Naşid, Beylerbe· 
yinde aile bahçesinde «Çiftçi düğünü»
nü oynıyacaktır. -

Tahsil çağında çocuklar 
~----------------------------·----~ 

Muhtarlar bu meseleyi 
ehemmiyetle 

takib edecekler 
Denizli 
pamukları 
tetkikler 

• • 
ıçın 

Hastalık bakrmmdan Denizli vila

yeti pamuklarını tetkike giden ziraat 

mücadele müfettişi B. Nadir Uysal 
İz.mire dönmüş ve seyahati hakkında 

ıu tafsilatı vermiştir : 

-Ara.tırmalarımı Sarayköy, Sığma. 

iamlı, Tosunlar, Ahmetli. Yenice tar• 

lalarında yaptım ve şu neticeye var

dım: 

1 - Maraz ve böcek bakımından 

hükümetin müdahalesiyle kurtarılacak 

bir haatalık görmedim. 

2 - Tavında ekilmemiş tarlalarda 

çıkış sakatlığı varsa da istiyenler bu

ralarmı susam ekmekle telafi etmişler· 

dir. 

3 - Köherçilenin fazlalığından ço

rak olan ~rlalarda da yer yer pamuk 

çıkmamıştır. Bunların da nisbeti yü:ı

de bir demektir. Sulama programı tat

bik edildiğinden iki yıl sonra bu yerle

rin çoraklığı kaybolacaktır. 

4 -- Tarlanın kumu fazla olan yer· 

lerinde kuraklıktan nıiitec•ir olan yer

ler dahi müdahalemi! dı§ındadır. 

Bu yıl bugüne kadar yaşıyan bu 
mıntakanın ve hususiyle Sarayköy, 

pamukları çok güzeldir. Şimdilik çi

çek ve tarak dökümü görülmüyor. Da~ 

ha on gün tehlikesi.2 geçerse bu mınta· 

karım pamuk mahsulünden hasılat bek

lenir. 
Çapa nebatı arasında pamuk hava

nın ve toprağın yardımiyle birlikte el· 

emeğine muhtaçtır. lyi çalı\UP emeğine 

güvenenler partiyi kazanmIJlardır. Biz

de pamukçuluk bundan sonra tarla sü

rümüne, çapasına dikkat edenlere çok 

kar verecektir. Bu işlerde görğüsü nok

san olanlara biz bildiğimizi öğretıyo

ruz. Tecrübeli pamukçulardan da isti· 

fade etmelerini tavsiye ediyoruz. 

Bu mıntaka nasılsa bu yıl hüküme

tin akala pamuk tohumundan mahrum 

kalm1ştır. Halbuki bölgenin en çalış

kan ve münavebeye dikkat eden bir pa

muk yeridir. 

Trabzon liman §İrketinin tasfiyesi 
İstanbul. 31 (Telefonla) - Trabzon 

1iman şirketi tasfiye edileceğinden bu 
muamelelerin ve şirketin son umumi 
toplantısında bulunmak ılzere İstanbul. 
dan gidecek olan heyet iki üç güne kadar 
Trah~"na hııre ket rflecektir. 

'*' 

Tedrisatı iptidaiye kanununa göre 
muhtarların işliyecekleri suçlarda tabi 
olacakları usul hakkında iç bakanlıktan 
vilayetlere bir t11nim ıönderilmiştir. 
Bunda şu mUhim noktalara ehemiyet'
le işaret edilmektedir. 

1 - Tedrisatı iptidaiye kanunun 
78 inci maddesine göre her sene verme
ğe mecbur olduklar okuma çağına gc. 
lenler listesini vaktinde vermediklerin. 
den dolayı takibata tabi tutulan köy 
muhtar ve ihtiyar heyeti ualarınrn ba
zı yerlerde köy kanununa göre idare 
heyetlerince cenlandınlmakta olduk. 
ları anlqdmı~trr. 

2 - İlk tamil i~n muhtar ve ua. 

lara verilmi, o1an vazifeler köy kanu. 

nunda yazılı olmayıp bu baptaki vezi. 

feler, tedrisatı iptidaiye kanunun ile 

verilmiştir. Tedrisatı iptidaiye kanunu 

da yalnız çocuk velilerine ceza tayin e. 

dip kanunen kendilerine mevdu ve:ıaı tı 

ifa etmiyea muhtar ve azaların tecziye. 

lerini ahkamı umumtycye bırakmı,tır. 

Bu vaziyete göre tedrisatı iptidaiye 

kanunu ile kendilerine verilmi~ olan 

vazifeleri yapmıyan köy muhtar ve aza. 
ları hakmdaki takibatın köy kanuna te. 
baan değil ahkamı umumiyeye göre ya. 
pılması Hizımdır. 

Binaenaleyh tedrisatı iptidaiye ka. 
nunun 78 inci maddesi mucibince her se 
ne, okuma ça~ına girenlerin listesini 
mektebe vermiyen veya ayni kanunun 
79, 81, 82 ve 83 Uncü maddeleriyle köy 
ihtiyar meclislerine verilmiş olan vazi
feleri yapmıyan köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi S.zalan ile yukarrda bildirilen 
78 inci maddenin son fıkrası 

mucibince velilet" tarafından mektebe 
kaydettirilmiyen çocu\dan re'sen m~k
tebe yazdrrmıyan ve bu gibi çocuk ve. 
!ileri ile mektebe devam etmiyen çocuk 
velileri hakkında kanuni muameleye te. 
vessUI etmiyen muhtarların işledikleri 
suçlar Türk Ceza kanununa temas ey. 
lemektc olduğundan bu suçlarla tahtı 
zanda olan köy muhtar ve haları hak. 
lannda memurin muhakematı kanununa 
tevfikan takibatı kanuniyede bulunul
mas ınm temini lazımdır . 

fJlus tercümeleT kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okı ısı 

lazım~elen bir eser 

· Bilinmiye.n İn~an 

Yazan. Doktoı A.J~lısı Kare/ 

Tiirk~·eye ç~vır~n: Na.suhı B•ydaı 

Ulus Basımevinde ve büyiik 
kütüphanelerde satılıı. 

-
Eugenie 

Grandet 

Charles cevab verdi: 
- Hiç bir şey, Madam, vaktiyle baba-

bo 1 ld · au··n, taına-

Mahkeme reisi kalkıp gitti, ve Saumur'e 
döndükten üç gün sonra Eugenie ile izdiva
cını ilan etti. Altı ay sonra da Anjers mah
kemesine aza tayin olunmuştu. 

seçildikten sekiz gün sonra ölüverdi. Her 
şeyi gören ve hiç boşa vurmayan allah, 
şüphesiz onu hesablarından ve izdivaç mu
kavelesini kendi lehine hazırlamakta gös
terdiği adli maharetinden dolayı onu ceza
landırmıştı. Reis, bu mukavelede çocukları 
olmadığı takdirde, karı kocanın, istisnasız 
ve kayıdsız, menkul ve gayri menkul bütün 
servetlerini biribirine vermiş olduklarını; 
verasetlerinin septideitec edilmesi muame
lesinden dahi biribirini muaf tuttuklacmı ve 
bu muamelenin unutulmu§ olması keyfiye
tillin verisleıe veya onlar yerine kaim olan
lara karşı bir muaraza sebebi olamıyacağı 
ve saireyi tasrih etmişti. Bu sarahat, reisin, 
Madam de Bonfons tarafından izhar edil
miş olan yalnız kalmak arzusuna karşı bes
lediği hilrmetin ne derin olduğunu anlatır. 
Kadınlar, Mösyö de Bonfons'dan en nazik 
adamlardan biri olarak bahsederler, ona a
cırlar ve ekseriya, Eugenie'yi istirahından, 
ihtirasından dolayı - fakat cinslerinden o
lanları nasıl en zalimce mülayemetle itham 
ederlerse - öyle itham ederlerdi. 

Yazan: Hono:e de BALZAC 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Charles k d. · b" . • en ını ıraz toparlayarclt: 
- Azız y y • vaff ak 

1 
e~~nım, dedi, hayatta da mu-

liy· 0 mak ıçın birbirimize yardım etme
ız. 

C Tamamiyle mutabıkım. 
nm ü:~~bmı veren mahkeme reisi, bir masa
tuyu b unke tuvalet takrmını ihtiva eden ku

ıra arak ilave etti: 
- lşte k" ··k · tevcli d b"l" uç_u. hır sandık ki yalnız sıze 

e e ı ınnışım. ire/3u. sırada, reise dikkat bile etmeksizin 
~ 1 gıren Madam d' Aubrion: 

t .-: Aziz dostum, Düşes de Chaulieu'nün 
;sırıyle zavallc kocamın size söylediklerin
t e

1
n dola~ı hiç kaygılanmaymız. İşte size 

e crar edıvorum: Hic bir şey izdivacınıza 

mın rç u o ugu üç mılyon, 
miyle ödenmiştir. 

- Nakid olarak mı? ... 
- Tamamiyle, yani resülmal ve faızı 1

• 

le beraber. Geri kalan artık babamın hatı· 
rasmı tebrie etmemdir. 

Kaynana şöyle bağırmaktan kendini mc-
nedemedi: 

- Bu kadar parayı bir tahtada saymak ... 
Ne budalalık! 

Ve sonra, mahkeme reisini farkederek 
damadının kulağına eğildi: 

- Bu adam kim? 
Charles da alçak. sesle cevab verdi: 
- İşlerimi takib eden adamım. 
Markiz, Mösyö de Bonfons'u istihfafla 

selamlıyarak çıktı. 
Mahkeme reisi de şapkasmı alırken: 

. - Daha şimdiden biribirimize ya!'dır_n e
dıyoruz, dedi. Allaha ısmarladık yegenım. 

- Bu Saumur'lü sersem benimle alay e
diyor. Şunun kamına kıhcnm bir karış sok
mavı öyle camın istiyor ki!.. .• 

Saumur'ü terketmcden önce, Eugenie, 
nıhu için uzun zaman büyük bir kıymeti 
o.l~uş olan ziynet eşyasının altınlarını eri~
t~rıp bunu da, yeğeninden gelmiş olan sekız 
bm frangı da, altından bir buhurdan imali
ne tahsis ederek bu buhurdanı onun için al
laha kaç kerrelere niyazlarda bulunmuş ol
duğu kiliseye hediye etti, ve zamanını Sa
unıur'le Anjers arasında geçiıı:neğe başladı. 

Siyasi bir hadisede rejime sadakat gös· 
teren kocası mahkeme reisi, ve bir kaç sene 
sonra. birinci reis oldu. Parlamentoda aza 
olmak için umumi secimi sabırsızlıkla bek· 
ledi. Senato azalığına ·aa göz dikmişti. Ve o 
zaman ...• 

. - Ve o zaman, demek ki kıralın yeğe
nı olacak, diyordu. Nanon, koca Nan.on, 
Madam Comoillcr, Saumur'lü burjuvaz. 

Bununla beraber, Mösyö de Bonfons 
(Artık Cruchot adını büsbütün ortadan kal
dırmıştı.) muhterisçe fikirlerinin hiç birini 
tahakkuk ettiremedi. Saumur'den mebus (Sonu var) 
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MüDDô tcalkom 
Bugün Belgradda 
ilk maçı yapıyor 

Milli takımımızla Y ııgosla\1 

oyuncularının bir mukayesesi 

Yazan: Kemal Halim 1 
Doıt Yugoslav futbolcularının 

ıeçen ıene memleketimizde yaptıkları 
biri millt diğeri temsili mahiyette iki 
maçın revanJlllı ı ve 2 ağustosta oyna
mak üzere milli takimimizi Belgrada 
göndermif bulunuyoruz. 

Maçlarda elde edilecek neticeyi e· 
velden keıtirmek mümkün olmamakla 
beraber her iki takımın normal terait 
altında çarpıJ&Caklarını kabul etmek 
prtiyle (beraberlik) i lehimize addet· 
mek ve bu neticenin alınabilmesi için 
de takımı (en kuvvetli defanı) feklinde 
sahaya çıkarmak muvafık bir mütalea 
ve tedbir olarak zikrolunabilir. 

Kulüb takımlarındaki mevkilerine 
nazaran oyuncularımızı şu tasnife tabi 
tutabiliriz: 

İki kaleci: Cihad, Hüsam. Dört mü
dafi : Hüsnü, Yaşar, Adnan ve Faruk 
Oç veya dört muavin: Fikret, M. Re
pd, Hasan, Rıza. Altı veya yedi mu· 
hacim: Fikret, Said, Selim. Rasih, Re· 
bii, Niyazi, Niyazi. 

Hiç ,Uphe etmiyoruz ki, bu kadro
dan ancak kalede oynıyabilecek iki o
yuncumuzu çıkarırsak mütebaki oyun
cular arasında yapılması zaruri olan 
mevki tebeddülitı için her şey dütünü
lecek ve takımın en iyi bir tarzda tem
ıil edilebilmesi esbabı temin oluna· 
ct.ktır. 

*** 
Umumiyetle kabul olunabilir ki, bu 

gibi ziyaretlerde ve müsavi kuvvetler 
arasındaki çarpı§IDllarda cmuhit ve sa· 
ha> avantajı çok kıymetli bir rol oy· 
nar ve misafir takım, oyuna hakiki 
kıymetinden yüzde on, bir gaible saha. 
da yer alır. Bu itibarla hem bu avanta· 
jın inkişafına mehmaemken mani ol
mak hem muhasım takımın teknik ve tak 
tik kabiliyetine göre oyuncularımızın ta 
kımdaki yerlerini tayinde isabet göster. 
mek bir maçta istihsali arzu edilen ga. 
Y.enin tahakkuk edebilmesi bakımından 
elzem ve zaruri bir keyfiyet gibi te. 
lakki olunur. 

••• 
İki takımın mukayesesi bize fU ne-

tic::yi verir: 
Yugoslav takımı bize nazaran fU 

avantajlara maliktir. 
ı - Saha ve muhit 
2 - Takım beraberliği 

3 - Fazla temas yapmış olmaları 
Milli takımımız lehine kaydoluna· 

bilecek noktaları da fÖyle telhis edebi
lirim: 

ı - Milli maçın birinci oyun olu-

fU 
2 - Ferdi kabiliyetteki tefevvuk 

cephemiz 
3 - Takımın anform oluşu. 

A.) - Muhit ve saha avantajının 

kıymetini ölçmek için yüzlerce misal 
göstermeğe biç tuzum yok. Daha ge
çen hafta Avrupayı merkezi kupa maç• 
tarının dömifinal oyunları Viyanada 
(Avusturya 4 • Frençvaroş 1 ) Pettede 
(Avusturya J • Frençvaroı 6) neticesi· 
ni verdi. Takımımız bu avantaja ancak 
dipdiri bir kuvvetle ve ertesi günkü 
temsili maçı dü,ünmiyerek bütün ener· 
jlıini kullanmak şartiyle mehmaemken 
mukabele edebilir. 

Yugoslav federasyonunca milli ma
çın ilk oyun olarak teklif edilmesinde· 
ki sebeb ve hikmeti ancak malt ,eraitin 
icabı olarak diltünebiliyorum. Elimiz· 
deki bu fırsattan azami istifade etmek 
ve muhitle saha avantajını önlemek 
için tatbik olunacak müdafaa siıtem· 
lerini iki nokta Ü-zerinde temerküz et· 
tirebiliriz: birincisi; bir buçuk saatlik 
maçı hatladığı gibi bitirecek bir takım 
te~kil ~tmek. ikincisi: muhacim hattını 

kuvvetli yapmak ve muavin hattı ile 
birlikte hasım taraf defansına bütün 
hızımızla yüklenerek kati neticeyi ilk 
yarım saatte elde etmeğe uğrqmak. 

Birinci tık futboldaki tabiri mahsu
ıiyle (adama adam) oyununu ve takı

mımızın bugünkü haline göre de mu
avin hattı en kuvvetli tekilde teşkil 

edilmesi lüzumunu doğurur. Kanaatım
ce bu avantajlann inkişafına meydan 
vermemek için de kuvvetli bir muavin 
hattı teşkil etmek ve haf hattını M. 
Reşad Hasan ve Fikretten terkib et• 
mek en uygun bir çarei hal gibi göril· 
nür. Bu üç oyuncu içinde aksama11 
muhtemel olan Haaana yardım için de 
orta muhacim mevkiine Saidi koymak 
Rasihe nazaran daha faydalı olur. Çün· 
kü Said, futbolu mükemmelen kavrı
yan ve sahadaki yerini kendi kalesin
den muhacim kaleye kadar dakika geç· 
tikçe açılan enerjisiyle bir koridor ha
line getirmek iıtidadına malik yeglne 
oyuncu gibi telikki edilebilir. 

İkinci pkkın ihtiyar edilmesi bizim 
için muhataralı olabilir zannındayım. 

Filhakika bu sistem. hücumda muavin 
hattına da yer verir ve dolayıılyle mu
kabil taraf müdafaasının daha fazla 
sanılmasmı intaç eder. Şu kadar ki 
istihsali arzu edilen netice otuz otuz 
bCf dakikada elde edilemezse bilahare 
herhangi bir tehlike kırıısında muavin 
hattının müdafaaya yardım kabiliyeti 
yüzde yirmi be' ve belki de daha fazla 
bir.nisbette tenezzüle ve tenakuu ut
rar. Kaldı ki muavin hattımızın bu 
maçta vazifeıi yüzde yetmiş bet geride 
müdafaaya yilzde yirmi beş muhacim 
hattımıza yardım ıuretinde tebarüz et• 
melidir. MUtaleamızda birinci ttkkı 

tercih edişimize göre müdafaayı kuv
vetli yapmak ve aynı tempoyu hiç ta
şırmadan çıkaracak bir müdafaa hattı 
teşkil etmek zaruretindeyiz. 

B). - ltiref etmek llzmıdır ki Yu
goslav takımındı beraberlik ve oyun
larında ahenk bize nazaran daha f U• 

tadır. Muhacim ve muavin hatlarınm 

biribirleriyle anlqarak it g8rdllklerl 
ve hücum hattının deplasmanlarda biı:· 
den ilerde olduktan çabucak tefrik o
lunabilir. Senelerdir berinde uğrafıl• 
dığı halde elde edemediğimiz bu be
raberlik sisteminin fayda ve mazhari
yetlerini ba1ka bir yazıma bırakarak 
yugoslav takımının bu tefevvuk nok· 
tasına bizim ne ıuretle mukabele ede· 
bileceğimiz keyfiyetini tetkik edelim: 
bunu bir elimle ile hulisa etmek lizım· 
gelirse diyebilirim ki ( onlann araların
daki ahengi bozmak için oyuncuları
mızın ferdi kabiliyetlerinden istifade 
etmekle) işi bertaraf edebiliriz. Ecne
bi takımlarına nazaran cüsseleri ufak 
olan oyuncularımız kıvrak ve phst 
.eyyal oyunlariyle çok defa karfı ta• 
raf takımının oyununu bozmuılar ve 
oyun sistemini kendi çıkarlarına göre 
yerden oynamağa muvaffak olmuflar· 
dır. Divebiliriz ki Fikret, Rasih ve Ni· 
yazı gibi kıymetli oyuncularımız ala
cakları ve Yerecekleri paslarda yerden 
oynamak ıistemini tatbik etmek ve ar
kadatlarına ettirmek suretiyle 1uurla 
oynarlara takıma azami istifade çare
lerini hazırlamıt olurlar. Şu halde ikin
ci noktada fU neticeye varıyorum: faz. 
la çalım ve yerden oyun. 

C). - Yugoslav federasyonu sene
lik faaliyet programında harici temas
lara büyük bir yer fttmi§tir. Binaena
leyh teıkil edeceği milli takım kadro
sunun teabitinde bizim kadar miltlril• 
lata maruz blmu. Kaldıki kendi ta
kımlarından ikisinin orta Avnıpa ku
pası maçlarına ittim etmif olmalan 

1 
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87 kiloda Ankara Gücünden Ali Rıza, 56 kiloda Ankara Gücündan Mustafa, 66 kiloda Demirspordart Şinasi 

BOLGE GUREŞ MUSABAKALARJ BAŞLADI 

ilk tasfiye müsabakaları ço 
heyecanlı ve güzel geçti 

Güreşlere bugün de 
devam edilecek 

Ankara bölgesi gürq birincilik müsabakalarına 
dün öğleden sonra Halkevi salonunda batlandı. 
Birincilik müaabakalanmn sonu henüz alınmamıı 
olmuına rağmen 56 kilodan batlayarak ağır sikle
te kadar 7 ıiklet araımda yapılan 13 müsabak n 
hepsi de güzel Ye heyecanlı oldu. Günün en sürprız· 
li neticesi ağır ıiklette Deminpordan Ankaralı Hü
seyinin Ankara güclü Necmiye aayı hesabı ı le 
galib gelmesi oldu. Yapılan müsabakaların netice
lerini apiıya yazıyoruz: 79 kiloda Ankara Gücünden Cafeı 

56 ltilo 
Birinci miiaabaka Ankara gü

cünden Ali Ömerle Muıtafa ara· 
sında yapıldı. Ankaranm bu ıik
lette en kuvvetli iki rakibi olan bu 
ıüreıçilerin maçı çok heyecanlı 
oldu. ikisinin de biribirini yenmek 
için çok çalıflDUına rajmen kati 
bir netice almaia muvaffak ola· 
madı. Neticede seri ve tüzel hare
ketleriyle daima taarruzda bulu
nan Mıutafa; aayı hesabı ile galib 
ilin edildi. 

Niytui • Kerim 
56 kilonun ilrinci milıabaka11 Anka· 

ragücünden Niyui ile Kerim arumda 
yapıldı. İki gürq;inin de biribirine 0 • 

yun tatbik edememeleri yüzünden geçen 
dakıblar4an 10Rra Kerim uyı hesabi
le galib celdi. 

Hulu.i.HIWUI 
Oçüncü maç Gilvençsporlu Hulusi 

ile Demirsporlu Hasan arasında idi. Da
ha ilk dakikalarda alta dilfen Hulusi 
güzel bir Brovle tatbik etti ise de tuı 
yapamadı. Bununla beraber bu gUzel 
hareketi çok alkıJlandı. Daiına üstte 
güreıen Hasan'ıo baskısı altında tuttu
ğu Huluıiye bir <.yun yapamamasına 

muka&il Hulusi kendinden umulnııyan 
bir çeviklikle 6 mcı dakikada minder 
kenarına kadar sürüklediği Hasanın i • 
kinci ve güzel bir Brovle ile sırtını yere 
getirerek tuşla gatib geldi. 

federasyonun i•inl daha ziyade kolay
la9tınmıtır. Biz bu fazla temaılarına 
mukabil de anform bir halde gitmif ol· 
makta bir dereceye kadar bu avantajla· 
rını da sekteye utratabiliriz. Milli ta
kım maçlarının zamanındı bitmi' ol
ması bizim leblmbe kaydolunmağa do
ier bir aebeb tctkil eder. 

••• 
Bazı acı mailObiyetler insanın mü

tenebbih olmaamı intaç eder ve tekrar 
mağUlb olmamak için de bUtUn çarele
re başvurur. Sofyada mağlCU> olan doıt· 
larrmızm kendi topraklarında bizi yen
mek için çok futa enerji ilo oynıya. 
caklarına ne kadar kani isek kendi 
çocuklarımızın da bizi sevindirecek bir 
netice ile döneceklerine de tamamiyle 
iyman etmİf bulunuyorw:. Kendilerine 
munffakiyetler cb1eriz. 

Ağırda Demirspordan ankaralı Hüseyin 

Kadir - Halid 
61 kilonun birinci maçı Ankaragü. 

elinden Kadir ile Halid'i kartı karııya 
getirdi. Güreş uzun sürmedi. Daha üs
tün ve güzel güreşen Kadir 4 dakikada 
rakibini tuşla yendi 

Sabri - M ehmed 

Bu sikletin ikinci karşılaıması da 
Demirspor'lu Sabri ile Mehmed arasın
da yapıldı. Sabri idmansız olmasına rai. 
men Mehmedin karşısında iyi dayandı. 

Neticede Mehmed sayı hesabiyle kazan
dı. 

Ali - lbrahim 
66 kilonun ılk karşılaşmasını yapan 

Güvençsporıu Ali ile Demirspor'lu lb • 
rahim arasındaki maç kısa sürdü. Bat • 
langıçta seri ataklariyle hasmını yene· 
ceği binini veren Ali dördüncü dakika. 
da İbrahimin yaptığı bir oyunla yere 
düşerek tuşla mağlub oldu. 

Niyazi • Ahmed 
56 lıilo: 

Günün en heyecanlı ve biraz da id· 
dialı güreşi Ankaragücünden Ahmed 
ile Niyazi arasında yapıldı ve neticede 
daha teknik bir güreşçi olan Ahmed sa· 
yı hesabiyle galib geldi. 

Hakla Şinai - Bqir 
6G kilonun 3. cü güreşi Demirspordd 

Hakkı Şinasi ile Beşiı arasında yapıa. 
dı ve 3,5 dakikada bitti. Şinasi bir~ 
oyundan sonra Beşıri altına aldı ve ~ 
ze, eze sırtını yere getirdi. 

Celtil . Mu•tala 
72 kilo için Mersinli Ahmedin kaP 

dcşi Mustafa ile karşıla~n Güve°' 
sporlu Celile çok güveniliyordu. Fr 
kat güreşi bu güven hilafına olarak 1 
dakika 45 saniye gibi çok kısa sürcli
Ve Mustafa güzel bir oyunla altına al
dığı Celilin sırtını yere getirerek ııar 
çı kazandı. 

Muharrem . Halil 
Daha iyi güreşen Muharrem, 

on dakikayı üstün bit vaziyette biti 
di. Bu hakimiyet ikinci on dakikal~ 
devrede Muharreme üstte çahfıDak i 
kanını verdi ve baftan sona kadar ,... 
kim bir c;alrşmadan sonra sayı besd' 
ile galib geldi. 

Caler . lımail 
79 kiloda Ankaragücünden Ca~ 

İsmail arasında yapılan birinci .-çtl 
Caferin 2 dakika 8 saniyede tutl• sr:-, 
tib gelmesiyle neticelendi. 

Ali Rıza - Ali 
Ankaranın eski iki güretçiai o._ 

Rıza ile Alinin 87 kiloda yaptı~ 
maça ba•langıçtan itibaren her ilds 
de biribirlne bir hikimyet teıis ec1 
yen çılrfllllllariyle ıeçtL Sırı ile 
dii,en iki cUrOKi bu nantajlardaD 
istifade edemediler. Son olarak ı 
ta g"eçen glfet esnasında binz 
phtan Mıza sayı hesabiyle galib l 
edildi. 

Son olarak yapılan bu maç her 
lü tahmin fevkinde çok sıkı oldu. M 
ta ne Ankaralı Hilseyin ve ne 
Necmi biribirine istedikleri 
verecek bir oyun tatbik edemediler. 
rasiyte altta ve ayakta geçen 
Ankaralı Hilseyinin sayı hesabiyle 
lib gelmesiyle neticelendi. 

Güreı maçlarına yarın gene 
evi salonunda devam edil«ektir. 
12.30 da bafhyacak tartıyı mUte• 
13 de de müsabakalara başlanac•1' 
sonu alınaC9ktır. 
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TRAKY ADA BÜYÜK MANEVRALAR 
Dört devlet kurmay başkanı 
ve askeri heyetler bulunacak 

(Başı 1 inci sayı/ada) şılanacaktır. Misafir heyetlerin hini is. yemek vapurda yenilecektiı 
vitch, 
literi. 

Yugoslavyanın Ankara ataşemi· tikbalinde resmi seli.mı ifa etmek üzere 20 ağustoa cuma: 

Yunanistan aıkeri heyeti: 
Heyet başkam: General Papagos. 

Genel kurmay başkanı, heyet azası: 

General Melisinos. Genel kurmay i
kinci başkam, topçu yarbay Manidaki~ 
süvari binbaşı Korozis, yarbay Hergül 
Zoumboulakis. Yunanistanın Ankara 
ataşemiliteri. 

1'avetli kara ve hava ataşemiliterleri 
KARA: 

Almanya: Albay Hans Rhode, A· 
merika: Binbaşı Royden Williamson, 
Bulgaristan: Yarbay Kiril Popbojilof, 
Çekoslovakya: Yüzbaşı M. Otokar Bu
da, 1"ransa: Albay de Courson de la 
Vı'ııe-Neuve, Fransa: Yüzbaşı Leleu. 

MUAViN: 
İngiltere: Binbaşı Alexander Ross. 

İspanya: Binbaşı M. Manuel Villegas, 
İtalya: Yarbay Cabriele Boglione, Ja· 
ponya: Binbaşı Takasuke İsomura, 
Macaristan: Yarbay Oscar Boiu de 
Beodra, S. S. C. B.: Albay Emilyanof 
Sori Alexandre Vasiloviç. 

HAVA: 
İngiltere: Yarbay T. W. Elmhirst, 

İtalya: Albay Raoul Ferrero Rognoni. 

/istikbal merasimi 
Ankara, 31 (A.A.) - Trakya ordu 

manevrasını takibe davetli Balkan antan
tı ve Saadabat paktına dahil devletler 
askeri heyetlerinin 1stanbula gelişleri • 
nin ve memleketimizde ikametlerine aid 
olarak tanzim edilen programa göre: 

Irak Genel Kurmay Başkanı Gene -
ral Bekir Sıtkı, Romanya Genel Kur • 
may Başkanı General Şikityu, Yunanis
tan Genel Kurmay Başkanı General Pa
pagos, Yugoslavya Genel Kurmay Baş· 
kanı General Nediç, !stanbula muvasa
latlarında, Genel Kurmay Başkanı Ma· 
reşal Fevzi Çakmak namına Genel kur
may ikinci başkam Korgeneral Asrm 

Gündüz, İstanbul Mevki Komutan veki-
li Korgeneral Cemil Cahit Toydemir, 
Genel kurmay yarbaşkam tümgeneral 
Veysel Ünivar, İstanbul merkez komu. 
tam tuğgeneral İhsan Ilgaz ve refakat
lerine memur edilen mihmandarlar tara. 
fından istikbal edileceklerdir. Afgan as
keri heyeti Başkanı General Sadullah 
Han, İran askeri heyeti başkanı general 
Rıza Kulu Kerim, İstanbul mevki komu
tan vekili Cemil Cahit Toydemir, Genel 
kurmay yarbaşkanı Tümgeneral Veysel 
Ünivar, İstanbul merkez komutam tuğ
general İhsan Ilga~ ve refakatlerine me· 
mur edilen mihmandarlar tarafından kar-

M 
K 
• 
• 
• 

bandolu bir ihtiram bölüğü bulunduru- Saat beş buçukta Tekirdağından 
lacaktır. Resmi selim esnasında misafir. otomobillerle manevra sahasına hareket 
lerin milli marşlariyle istiklal marşı ça- olunacak ve iki taraf hareketleri takib 
lınacaktır. Misafir heyetlerin mensup edilecektir. Öğle ve akşam yemekleri 
olduktan memleektlerin ataşemiliterle- gemide verilecektir. 
ri istikbal merasiminde hazır bulunabi • 21 ağustos cumartesi: 
leceklerdir. İstikbal merasiminde heyet· Kıtaatın istirahat günüdür. Bugün 
ler gündelik elbiselerini Iabis olacaklar· saat sekizde otome>billerle Tekirdağ • 
dır. Muratlr - Babaeski • Havza • Edirne 

istikbal meraaiminden sonra yoluyla Edirneye gelinecek öğle ye-
İstikbal merasimini müteakib heyet. meği 2 inci Umumi Müfettiş General 

ler rükuplarına tahsis edilen otolara bi· Kizım Dirik tarafından verilecektir. 
nerek Parapalas oteline gidecekler ve Müşarünileyh Trakya hakkında bir 
ikametleri için hazrrlanmış olan daire - söylev verecek, müteakiben şehir gez-
lere yerleşeceklerdir. Müteakiben heyet dirilerek saat 16 da otolarla Edirneden 
başkanları mihmandarlariyle birlikte Tekirdağına avdet olunacak ve bu sı· 
Dolmabahçe sarayına giderek defteri rada Alpullu şeker fabrikası da vakit 
mahsusa kaydedileceklerdir. Heyet baş- müsait olduğu takdirde görülerek, ak-
kanları mihmandarlan tarafından tesbit şam yemeği vapurda alınacaktır. 
edilecek saatte Genel kurmay ikinci baş- 22 ağustoı pazar: 
kanı Korgeneral Aamı Gündüz'ü ziya • Günü geçit resmi ve kıritiktir. Or· 
ret edecekler ve İstanbul vali ve beledi- general bir krr yemeği verecektir. Ak· 
ye reisi ve mevki komutanı ile merkez şam otolarla geçi.t resmi sahasından 

komutanına birer kart tevdi edecekler • Tekirdağına vapura dönülecektir. Ak-
dir. şam yemeği vapurda alınacaktır. Bu 

Ağustosun 17 inci salı günü saat akşam vapur Teklrdağından hareketle 
20,30 da Genel kurmay ikinci başkanı 23 ağustos pazartesi sabahı saat 9 da 
Korgeneral Asım Gündüz tarafından Galata nht mma yanaşmış bulunacak 
misafirler şerefine Parapalas otelinde bir ve misafir ataşemiliterlere burada ve-
akşam yemeği verilecektir. Bu yemeği da edilecektir. 
misafir heyetlerin ataşemiliterleri de Misafirler Galata rıhtımından oto· 
mihmandarlarile birlikte davet edliecek- lara rakiben Parapalas oteline azimet 
!erdir. Vakit müsaid bulunduğu takdir- edecekler ve otellerinde istirahat ede· 
de misafirler mihmandarların delfiletiyle rek öğle yemeğini otelde yiyecekerdir. 
İstanbulda gezintiler yapacaklar ve Ve ö~leden sonra saat 14 den itibaren 
şehrin müzeleriyle tarihi abidelerini ge. misafirler asarıatika müzesini, askeri 
zeceklerdir. müzeyi, Evkaf müzesini, Topkapı sa. 

Misafirler ağustosun 18 inci çarşam- rayını ve sair müessesatı tarihiyeyi ge. 
ba günü saat 16 da İzmir vapuruna ra· zeceklerdir. A. kşam misafirler serbest 
kiben saat 17 de lstanbuldan Tekirda • olacaklardır 
ğına müfarakat edeceklerdir. Ağustosun 24 üncü salı günü sabahı 

Misafir heyetler başkanları vapurda misafirler saat 9 da hareket ed~cek o. 
Genel Kurmay batkanı Mareşal Fevzi lan akay idaresinin husus~ hir vapuru. 
Çakmak ve Orgeneral Fahrettin Altay na rakib olacaklardır. Vapur Anadolu 
tarafından kabul edileceklerdir. Saat sahilini takiben büyük aciaya gidecek 
20,30 da misafirler ıerefine vapurda ve öğle yemeği yat kulübünde yenile. 
Mareşal tarafından bir akşam yemeği cektir . 
verilecektir. Büyükadadan saat 16 da hareketle 

Manevraların takibi Fülorya civarı görülerek sahili takiben 
Misafirler manevrayı aşağıda yazıl· köprüy.e avdet edilecek ve akşam yeme-

dığı veçhile takib edeceklerdir: ği parapatasta yenilecektir 
19 ağustos perıembe: Ağustosun 2S inci çarşamba günü 

Sabah kahvalbsı alındıktan sonra misafirler saat 10 da köprüde riikfip~ 
saat 8 de otomobillerle Muratlı üzerin - !arına tahsis edilecek olan bir şirketi 
den Saray nuntakasına gidilecek, ma _ hayriye vapuriyle rumeli sahilini taki. 
nevra arazisi ve muharebeye hazırlan - ben boğazın methaline kadar bir tenez. 
makta olan iki taraf lataları görülecek züh icra edecekler ve öğle yemeğini 
ve öğle yemeği sandoviç olarak verile • trabyada kain tokatliyan otelinde te-
cektir. Akşam Tekirdagına gidilecek ve navül eyliyeceklerdir. Misafirler saat 

16 da vapura rakiben ve Anadolu sahi. 
lini takiben köprüye gelecekler ve ora. 
dan otomobillerine binerek parapalas o. 
teline avdet edeceklerdir · 

Akşam misafirler serbesttir 
Trakyada cereyan eden ordu manev

rasını takibe davet edilen misafir he. 
yetlerin memJekctiınizde ikametleri 
hakkınta tanzim edilen resmi proğram 
ağustosun 25 inci çar'3-mba günü akşa. 
mı hitam bulmaktadır. 

Misafir heyet başkanları istikbalde 
olduğu gibi merasimle teşyi edilecekler
dir. 

Zonguldak, İstanbul ve 
İzmir limanları inşaatı 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Zongul
dak limanı inşaatı için deniz müsteşarı 
B. Sadullah Güney'le birlikte Zongul -
dağa giden ingiliz Gip müessesesi mü • 
dürü Mister Gip ve yanındaki mühen • 
disler dün şehrimize dönmüşlerdir. He _ 
yet bir müddet liman idaresinde çalıştık
tan sonra İzmirc gitmiştir. İzmir lima
nı için evvelce hazırlanan avan • proje· 
nin yerinde tatbik edilmesi için tetkikler 
yapılacaktır. lzmirden geldikten sonra 
B. Gip İstanbul limanı projesiyle meş -
gul olacaktır. Liman inşaatına aid proje 
Londrada hazırlanacaktır. 

Yerli mallar sergisi 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Yerli 

mallar sergisi dün gene binlerce kişilik 
bir halk kütlesi tarafından ziyaret edil· 
miştir. Yabancı seyyahlardan birkaç grup 

Geçen sefer yapılan bisiklet mukavemet yarı§larından bir enstantane 

Bugünkü bisiklet yanşları 
Bugünkü 
yüzmeler 

Karadeniz havuzunda atlamalar
dan bir en•lantane 

Bölge su sporları ajanlığı üç haf
talık bir müsabaka programı hazırla· 

mıştı. Bugünden itibaren başlıyacak o
lan yüzme müsabakalarının birincisi, 
öğleden sonra saat 14 de Karadeniz 
havuzunda yapılacaktır. Çok enteresan 
olacak olan ve büyük bir alaka ile ta
kib edileceği şüphesiz bulunan müsabaka 
larrn programını aşağıya yazıyoruz: 

100 metre serbest, 100 metre sırt

üstü, Bayanlar arasında 50 metre ser
best, 100 metre kurbağalama, 400 metre 
serbest. 

Atlamalar: 

Kırlangıç, Teknayf, geriye bir pe
rende. 

Ank ·a bayrak yarışı. (50 metre 
sırtüstü X 100 metre kurbağalama XSO 

metre serbest). 
T. S. K. Ankara bölgesi su sporlan 

ajanlığından: 

Bugün saat 14 de yapılacağı ilan 
edilen yüzme müsabakalarının hakem· 
leri şunlardır: 

Sabri Mengü!, Ali İleri, Yekta, Şi
nasi ve Ziya. 

Bu müsabakalar da serbest olup 
kulüblerden olmıyanlar da girebilirler. 

İstanbul' da et işi 
İstanbul, 31 (Telefonla) Son 

günlerde halk şehir ve civar yerlerden 

fazla mikdarda et satın almağa başla

mıştır. Buna fiat pahalılrğı sebeb ol

maktadır. Halkın belediye sınırları dt· 

şındaki _casablara tehacümü bu sınır

ların hemen yambaşında yeniden bir

çok kasab dükkanları açılmasına sebeb 

olmuştur. Çekmece. Maltepe, Kartal ve 
civarındakilerden başka Rami'nin kil· 

çük kör: denilen mevkiinde de yeni
den kasablar açılmıştır. Bunlar kilosu 
30 kuruştan et satmağa başladıkların· 
dan civar halk buradan alış veriş et
mektedirler. 

la Mısır konsolosu da sergiyi gezmişler
dir. Televizyon yeri hazırlandığından 

bu akşam ilk defa olarak tecrübe mahi
yetinde bir gösteriş yapılmıştır. 

Danimarka'da 21 _ 26 ağustos tarih• 
!erinde yapılacak bisiklet dünya birin • 
ciliklerine iştirak edecek bisikletçileri 
hazırlamak ve seçmek üzere Ankarada 
açılan kampta çalışan sporcular arasııı• 
da seri halinde talim müsabakaları ya • 
pılmaktadır. Geçen haftaki ı SO kilomet· 
relik yarıştan sonra bugün de 200 kilo
metrelik bir müsabaka yapılacaktır. 

Federasyon bu müsabakaya büyük 
bir ehemiyet vermektedir. Bisikletçile • 

rimiz de bu ehetniyetle mütenasib şekil• 
de hazırlanmışlardır. Onun için sabah 
saat 6,30 da Akköprü süvari karagoltı 

önünden başlıyacak müsabakalann ç()k 
heyecanlı olacağı ve epiyce kalabalık 
toplıyacağı muhakkaktır. 

Bu kampa iştirak eden sporculamnı• 

muvaffakiyet elde ettikleri takdirde 

dünya birinciliklerine götürülecekleri 

için bugünkü müsabakalarda yeni re

korlara intizar edebiliriz. 

Koşacaklar arasında Talat, Eyi.İP• 

Orhan, Yunus, Kazını gibi tanınmış bi· 

~ikletçiler vardır. Geçenlerde şehrhniı· 

de yapılan Türkiye sürat ve mukave • 

met bisiklet birincilik müsabakalarında 
üçüncülük kazanan bursalı Bekir de 
mektebinde iştirak ettiği kampı bitire
rek dün Ankaraya gelmiştir. Bekir bU· 

gün müsabakalara i!jtirak edecektir • 

Türkiye birinciai Talat 

Bundan sonra yapılacak müsabakalaf 
tamamiyle Ankara bölgesi kulüblerl 
mensubları arasında olacaktır. 

İstanbul sularının 
temizliği için 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İstanbU~ 
sularının mikrobsuz bir hale getirihnel' 
icin belediyede kurulan komisyon rnert'

ba suları da dahil olduğun halde biiW 
şehir sularının esash surette ıslahı içiO 
bir proje hazrrlamağa başlamıştır. 

Plajlarda sinek 
mücadelesi 

İstanbul, 31 {Telefonla) - lstanbllt 

belediyesi plajlara giren balkın istirah'' 

ve sıhatini temin etmek maksadiyle bll" 

ralara köpek götürülmesini menetnıiştif• 
Diğer taraftan bilhassa plajlarda da si• 

nek mücadelesine devam olunacaktıf• 
Plajlardaki memurlar da bu hususta li• 

zımgelen tedbirleri alacaklardır. 
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Ankara Valiliğinden: 
Yüksek ziraat enstitüsünde bulunan vilayete mer~ut tecrit e-

. 1 k şarbon aşıları için lüzumu olan 4493 lıra 30 kuruş 
v,ınde. yapı aca . olan ecza alet ve levazımat baytariye 17 ağus
bedelı mu~a~e~: 16 da baytar direktörlüğünde açık eks~_ltmeye 
tkos sallı ~un~a:\stekli1erin şartnameyi görmek üzere her gun bay-

onu acagm .1A 1 (2381) 2-3802 
~r direktörlüğüne müracaatları ı an o unur. 

Jandarma geı~el komutanlı~ An 
kara satın alma komisyonundan: 

1 - Bir kilosuna (160) kuruş fiat biçilen (25.000) kil~ kö~el~ 
. b" .1 (l5 OOO) kilo vakete 18.8.937 çarşam gun 

ve iki lira fıat ıç1 en & • ı·· ·1 eksiltmesi yapılacak toptan ve-
t b-te kapalı zar:ı. usu u ı e k . aaa on ~,. f" t teklif edene ihale edilece tır. 

ya ayrı ayrı en u~~z ı: ame (350) kurus karşdığında komisyon-
2 - B~~larKa -~ı 1 şa.r n"lk teminatı üç bin vaketenin de iki bin 

dan alınabılır. ose enın ı 

iki yüz elli liradır. . klerin ilk teminat qıakbuz veya banka 
3 - :ıı:ksiltm;[nea!~~eece azılı veaikaları muhtevi teklif mektub. 

mektublar~ylC:. şa d .. Y d kadar komisyona vermiş olmaları. 
larını belh gun saat on or e 2-3800 

(2376) 

Ank.ara Valili§.nden 
K . f b d li (36012) lira (07) kuruştan ibaret bulunan Etlik 

merk:!
1 lab~r:tuvarlarının ilave yapılacak bina inşaatı kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . A • 

Eksiltme 19.8.937 perşembe günü saat ~6 da Ankara vılayetı 
nafıa müdürlüğü odasında toplanacak komısyon tarafından yapı· 

lacaktır. · d "k (2700) 
İsteklilerin teklif mektubları tıcaret o ası vesı a~ı v_e 

lira (91) kuruşluk muvakkat teminatları v~ nafta ~ek~letınd.en. al
dıkları 937 senesine aid müteahhidlik. ehlıyet ves~kasıyle bırlıkte 

. .. t 15 de komisyon riyasetıne gelmelerı. 
aynı gun saa . . f .. d .. r· -·· d 

t kl ·ı kesif evrakı ile sartnamesını na ıa mu ur ugun e ste ı er .. · 2_3799 
gfü:den g~irebilırler. (2415) 

Ad'"'~~ VekalPtinden: 
ı _ Te:nyiz mahkemesi kalöriferi için alınacak 200 ton sömi

kok kömürü kapalı zarf usuliyle eksilt~ey.~ ~onul:nuştur. 
2 - Eksiltme 16 ağustos 937 pazartesı gunu s~at 15 .:Je .. o~ ~-eşte 

A karada temyiz binasında vekalet le .. azım ve daıre mudurlUgU o-
da:ında toplanan eksiltme ko~isyonu tara~ında? yapılacaktır. . 

3 _ lsteldiler bu hu~t~sa aıd şartnarneyı vekalet levazım ve daı-
re müdürlüğünden alabılırler. . 

4 _ Bc;her ton iç·n tahmin edilen bedel 2? Iı_radır. . 
5 _ El<siltmeye iştirak ed.ecek_ olan isteklılerın. bedelı. muham• 

meninin yüzde yedi buçuğu. ~ısbetmde olan (_435) lıra .nakıd ve ya: 
hud devletce nakid mukabı!ınde kabul. ed ılen tahvıHltı mahalh 
malsandıP1na teslim etmiş olduklarına daır olan sandık makbuzla
ri~le teklif mektublarınr havi ~ühürl~ zar~ların eksi

1
l°?e saa:n

dan bir saat eveline kadar komısyon rıyasetı.ne verme ~rı ta~r~ an 
te1tlif mektubu gönderecek olanların da. aynı saate yetıııpnesını te
minen daha evelden postaya tevdl etmış olmaları ve dıe zarfları 
mühür mumu ile aynca mühürlenmiş olması lazımdır. 

(2408) 2-3797 

Nafra V rkal~tinden: 
16 ağustos 937 pazartesi günil.ı saat 15 de Ankarada vek~et mal· 

zeme eksiltme komisyonunda 4565 lira muhammen bedelh 11 ton 
şapın (sütfat d'alümin) kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır-. 

Eksiltme şartnamesi ve • ( rruatı vekalet malzeme müdüdu-
ğünden parasız olarak alına . 

Muvaltkat teminat 342 lireı 3'8 kuruştur. 
lstekdiierin teklif mektublanru talimatnamesine göre vekalet

ten alınmıl? mi!teahhidlik vesikası ile birlikte 16 ağustos 937 pa
zartec;i günü saat 14 e kadar vekalet malzeme milrlürlüğ"üne venne· 
!eri !iiıımdır. (2 389) 2-3798 

Başve: {al{lt i~t.: ti~til{ 

uınum müdürlf ~riinden: 
1 - 1-statistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde İsta

tistik umum müdürlüğüncle istihdam edilmek iizere ali mekteb me
zunu iki kisi üc sene müddetle Avrupaya tahsile gönderilecektir. 

2 - 'f.al.iblerin yaşları 20 den küçük ve 35 den büyük olmıya
caktır. 

3 _ '4alibler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ili
şikleri olınadrğını müsbit evrak ibr~z eyliyecekJer veya üç senelik 
tahsil esnasında askerlik hizme.tlerınden müeccel bulunduklarını 
tt:nik eill!ceklerdir. 

4 - 'Ilalibler arasında istatistik umum müdürlüğü ik: tstanbul
da kültü.ı: direktörlüğünde aşa~ıdaki ders zümrelerinden tahriri 
imtihanı wapılacaktır. 

A - Riyaz"ye (Hesab ve Cebiıı) 
B - İktisad (umumt malfunat) 
C - İlmi mall 
Ç - Umumi coğrafya. 
D - Lisan (Fransızca, İngilizce, almanca, italvanc~ lisanla

rından birinden). 
5 - !mtihan 1 eyfül 937 çarşamba günü yapllacaktır. 
6 - Talihlerin nüfus tezkereleri ile mekteb şehadetnamesi 

resmi bir heyeti sıhiye tarafından verilmiş rapor, muhtasar tercii
meyi hal varakası iki adet vesika fotoğrafi ile 31 ağustos 937 salı 
güniine l:adar umum müdürlüğe müracaat eylemeleri Hizımdır. 

(229!J.) 2-3796 

Bolvadin asliye .. 
hukul{ hakimliğinden: 

Bolvadin Bekir ağa mahallesinden fidan oğlu hafidi Ayşe du
dunun müddeialeyh kocası Erzurumun Kirmacı mahalfesinden 
Kul oğia Az-iz hakkında yaptığı boşanma davasının tebliğatı ka
nuniye üzerine müddeialeyhin gelmemesinden ve tarafından bir 
vekili kanuni göndermemesinden gıyabında yapılan dunışma so· 
nunda esbabı boşanma mevcud bulunmasından boşanmalarma ve 
kocanm kabahatli olmasından bir sene evlenmemesine 26.3.937 ta· 
rihinde gıyaben karar verilmiştir. işbu karar aleyhine müddeia
leyhin kanuni on beş gün içinde hakkı temyizi vardır. Tarihi ilan
dan itibaren on be gün ieinde temyiz etmesi aksi halde hüküm 
kesbi katiyet edecei7i ilan olunur. (2463) 

Siyasal bilgiler ol{ulu 
direl{törlüğünden: 

Siyasal bilgiler okuluna lise mezunları arasında yapılacak seç
me sınavında kazananladran 65 i meccani leyli ve 35 i nehari ol
mk üzere bu yıl 100 talebe alınacaktır. Ücretli leyli talebe alın
mıyacaktır. Namzed kaydı 15ağustostan 18 eylüle kadar muayyen 
günlerde Ankarada siyasal bilgiler okulunda İstanbulda yüksek 
öğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla izahat için bu okullara mü-
ı aı-;>:>• n1 ııııması. (2240) 2-3803 

1-8.1937 ~ 

Ankara Levazım Amirliği _s_aı_m_al_m_a ___ I J 
Komisyonu nanlan . 

·--~~~~ 1 L A N t 
ı - Ankara garnizonu birlikleri için 18.000 kilo taze iU1htı 1 

Anl~ara valiliğinden: 

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

dır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görüle~ilir .. 

ı - Etimesut yatı okulu talebelerinin iaşeleri için muktazi, f! 
karıcia yazılı 8095 lira 45 kuruş muhammen bedeli olan erzak kal"'.' 
zo.rf u~u.liyle y.a~ılan mü.nakasas.~nda talip zuhur etmediğinden 2 fi 
9J7 trıhınden ıtıbaren hır ay muddetle pazarlığa konulmuştur·~rr 
teklilerin şartnamesini görmek üzere Kültür direktörlüğüne ı:nıJ e# 
caatları ve her pazartesi ve perşembe günleri saat 15,5 da daiıtÜ 

, cümene müracaatları. 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindckı vesık~ v_c :~: 

minat makbuılariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amırlıgı 
satın alma komisyonun<\ gelmeleri. (2440) 2-3810 

1 LAN 
ı _ Harb okulu ihtiyacı için 10000 kilo taze rezaki üzilm 16.8. 

937 pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme surteiyle. alınacakt_ır. 
2 _ Üzümün tutarı 1200 lira olup muvakkat temınatı 90 lıra-

dır. Şartnamesi komisyonda her gün parasız g~rülür: . 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerındekı vesıka v_e .t:~ 

mi41at makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım 3.mırlıg1 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2438) 2-3809 

İLAN 
Ciheti askeriye için katır satın alınacaktır. Yaş.ı dörtten ~şağı 

ve sekizden yukarı olmamak ve yüksekliği 1.37 y~ bulmak uzere 
sağlam ve hastalıksız katırı olup satmak istiyenlerın hay.vanları.nı 
Ankarada Sarıkışlada hayvan hasthnesindeki müteşekkıl komıs-
yonun getirmeleri ilan olunur. (2396) 2-3812 

1 LAN 
ı - Konya garnizonu kıtaat~ ihtiyacı için eksiltmeye k.onulan 

23.400 kilo sade yağın yapılan üçüncü pazarlığında da verılen 8~ 
kuruş fiat pahalı görüldüğünden son pazarlığı 2.8.937 pazartesı 
günü sailt 15 de Konyada kor satın alma komisyonunda yapılacak-

tır. A k L 2 - Şartname.si Konyada kolordu ve İstanbul ve n ara v. 
amirlikleri satın alma lçomisyonlarında görülebilir. . 

3 - Muhammen tutarı 19719 lira 18 kuruş olup muvakkat temı-
natı 1848 lira 68 kuruştur. • . 

4 _ İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte kanunı vesıka ve 
teminat nıakbuzlari}'.le mezkur komisyonda bulunmaları. 

(2443) 1-3811 

t LAN . 
Demirköy kıtaatının 408 ton unu kapalı zarfla ek~ıltmey~ ko

nulmuştur. Eks.iltmesi 17.8.937 sah günü saat 1.5 de Vızede tu~en 
satın alma komiayonunda yapılacaktır. Muhamm:n tu~::ı-rı 6, 3.20 
lira olup muvakkat teminatr 5050 liradır. Şartnamesı herg~n komıs
yonda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2. 3. cü maddel~rındeki 1'.e
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ıha~e saatın
den en az bil' saat eveline kadar mnkfır komisyona vermış bulun-
maları. (2407) 2-3808 

İLAN 
1 ~ Kars garnizon ihtiyacı için 130 bin ki1o sığır eti kapalı 

zarf usuliyle 28. 7.931 den itibaren eksiltmeye konulmuştur. 
ı - İhalesi 18.8.937 çarşamba günü saat 10 da Karsta askeri sa· 

tın alına komisyonunda yaı;ıılacaktır. . . 
3 - Tahmini bede.li 22.100 liradır. N!uvakkat temınatı 1650 lıra 

50 kuruştur. .. . . 
4 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler her gun ve ıha~eye ış

tirak edeceklerin belli zamandan bir saat eveline kadar teklıf mek· 
tublarmı ve kenuni vesilca. ve teminat makbu:darının Karsta komis• 
yona vermeJari. (2398) 2-3807 

t LA. N 
<;atalc,ada göaterilecek mahalde bir pav.yonun kapalı zarfla iha

lesi 18. ağustos 937 çarı;;amba günü s"8t 16 da ypıl<:aktır. Muhm
men keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. ~rtnamesi her gün öğle
den evel kıomiayon<la görülebilir. İsteklilerin 2282 liralık ilk temi· 
nat makbuz veva mektubları ile 2490 sayılı kammun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesikalariyle berabeT ihale saaundan en az bir 
saat eveline kadar teklif mektublarmm Fındıklıda komutanlık sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (2394) 2-3806 

tLAN 
ı - İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan ıutaat ve mil· 

essesatın senelik ihtiyaçları için satın alınacakların cins ve mik
tarları ile muhammen tutarları ve ihale günlerile ihale saatleri ve 
11Ünakasa şekilleri aşağıda gösterilmistir 

2 - Şartnaı;peleri hergün öğleden eve! kmoi.syonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarıyle 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle beraber ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Fındıklı
da komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

M. Tutarı t. Teminatı İhalenin 
Cinsi Miktarı Lira Lira Günü Saati Şekli 

Sade yağ 4000 kilo 
Sı>de yağ 19000 kilo 
Llve 3000 ton 
maden 

37600 28ZO 9.8.937 15 kapalı zarf 

kömüı:ü 

17860 1340 9.8.937 15,25 .. 
51000 3800 11.8.937 16 kapalı zarf 

(Z208) 

tLAN 
Miktarı M.. Bedeli l. Teminatı 

Kilo KUTUŞ Lira 
246000 3 554 
260000 3' 586 

z.:-_a537 

· ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarf ile 
yukanda miktarları yazrh kuru ot sırtın alınacaktır. 

2 - Kuru otun beher kilosu 3 kuruştur. 
3 - İhalesi 12.8.937 perşembe günü saat 16 da Çanakkale müs

tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin teminat akçeleriyle birlikte ve ihale kamınu

nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ves.aik ile birlikte ihaleden bir 
saat eve) komisyona müracaat etmelerı. (2213) 2-3539 

!LAN 
ı - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 234 

bin kilo kuru ot satın alınacaktır. 
z - Kuru otun beher kilosuna 3 kuruştan 7020 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi lZ.8.1937 perŞeınbe günü saat 16 da Çanakkale müs

tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin teminat akc:eleri olan 527 lirayr ve ihale kanu

nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte ihaleden bir sa-
at evel komisvonıı müracaatları (2210) 2-3533 

tLAN 
ı - İzmir müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf u

suliyle 77400 kilo ayaktan sığır eti alınacaktır. 
2 - İhalesi 6.8.1937 cuma günü sa.at 16,30 da lzmirde Kışlada 

satın alma komisvonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 17028 lira olup muvakkat teminatı 1277 

lira 10 kuruştur. 
4 - İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dari ve· 

sikaları ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeleri ve teminat" makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve! komisyona vermiş bulunmaları. (2204) 2-3534 

tLAN 
Miktarı İlk teminatı 

Kilo Lira 
276000 1035 
891000 3342 
649000 2435 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarf ile 
· yulaf satın ahnacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna 5 kuruştan muhammen fiat biçil
miştir. 

3 - İhalesi 13.8.937 cuma günü saat 16 da Çanakkale müstah
kem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Cinsi Kilo 
Buğday 20 
Bulgur 250 
Beyaz peynir 300 
Ceviz içi 100 
Çay 8 
Çam fıstığı 15 
Fındık iç; 12 
İhlamur 2 
1ttnik 15 
Kara biber 10 
Kaşar peynir 100 
Kuru kayısı 60 
Kuru incir 50 
Kuru fasulya 1000 
Kuru soğan 1000 
Kuru bamya 15 
Kuru üzüm 130 
Kuş üzümü ıs 

Limon tuzu 2 
N!akarna 300 
Mercimek 250 
Nohut 250 
Pekmez 150 
Pirinç 1100 
Pirinç unu 10 
Patates 1800 
Reçel 80 
Sabun 700 
Salça 150 
Sadeyağ 1100 
Sarımsak 30 
Sirke 100 
Soda 400 
Şeker 1200 
Tahan 100 
Tuz 300 
Un 800 
Zeytin 300 
Zeytin yağı 200 
Armut 150 
ı\yva 150 
Domates 250 
Dolmalık biber 200 
Dereotu 
Elma 309 
Ekmek 15000 

,, kadayıfı 
Güllaç 
Havuç 
Hıyar 
Ispanak 
Kavun 
Karpuz 
Taze kayısı 
Kabak 
Kuru kaymak 
Koyun eti 
Kwm eti 
Konserve ve 
türlü 
Kiraz 
Lahna 
Limon 
Marul · 
Maydanoz 
Patlıcan 

Prasa 
Portakal 
Sığır eti 
Semizotu 
Süt 
Salamura 

20 
150 

800 
400 
400 

40 
400 
15 

3400 
500 

300 
40 

500 

500 
500 

600 
150 
400 

yaprak 100 
Taban helvası 50 

Adet Fiatı 
15 
15 
45 
50 

100 

100 

200 

1000 
150 
300 

2000 

400 
100 
100 
120 
30 

150 
80 
80 
35 
20 

9 
120 
40 
25 

140 
30 
20 
15 
30 
22 
40 
10 
50 
50 
25 
90 
50 
20 
10 
32 
40 

7,5 
17,S 
40 
75 
15 
10 
8 

10 
2,S 

20 
11 
30 
80 
10 
5 

10 
6 
s 

20 
10 

300 
45 
45 

35 
15 
10 

3 
10 

2,5 
15 
10 
5 

35 
ıs 
20 

30 
45 

Taze soğan 200 2, 
Taze bamya 50 30 
Taze fasulya 400 20 
Taze üzüm 400 15 
Taze bakla 250 15 
Tel kadayıf 50 30 
Uskumru balık 100 70 
Yuıu kadayıf 30 35 
Yerelması 100 10 
Yumurta 5000 z 
Yoğurt 700 20 

Tutarı 
Lira Kuruş 

3 00 
37 50 

135 00 
50 00 
32 00 
15 00 
12 00 
2 40 
4 50 

15 00 
80 00 
48 00 
17 50 

200 00 
90 00 
18 00 
52 00 
3 75 
2 80 

90 00 
50 00 
37 50 
45 00 

242 00 
4 00 

180 00 
40 00 

350 00 
37 50 

990 00 
15 00 
20 00 
"10 00 

384 00 
40 00 
22 50 

140 00 
120 00 
150 00 
22 50 
15 00 
20 00 
20 00 
2 50 

60 00 
1650 00 

30 00 
16 00 
15 0!) 
10 00 
80 IJO 
24 00 
20 00 

8 00 
40 00 
45 00 

1530 00 
225 00 

10! 00 
6 00 

50 00 
30 00 
15 00 

7 50 
75 00 
50 00 

100 00 
210 00 
22 50 
80 00 

30 00 
22 50 

5 00 
15 00 
80 00 
60 00 
37 50 
15 00 
70 00 
10 50 
10 00. 

100 00 

(2357) 
140 00 2-:.!}!I 

Kayseri valiliğinden: . i-' 
28.7.937 de ihalesi yapılacağı önceden i18.n edilen vitayet~fl' ~ 

müretteb göçmenlere aid evlerden Bünyan kazasının Ekrek sıa tf. 
köyleriyle Fernhiye nahiyesi merkezindeki evlerden başkasın• ;,ı4 
lib zuhur etmediğinden mütebaki köylerde yapılacak evlerCıJ'' 
eksiltmenin 9.8.937 pazartesi gününe talik olunduğu ilan olu~ 

(:2448) ~ 
~ 

4 - İsteklilerin teminat akçelerile birlikte ve ihale kanunıı:;.ı 
2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile birlikte ihaleden bir saat 
komisyona müracaatları. (2211) 2-3538 

lLAN ~ 
Tümenin Tekirdağındaki topçu kıt.alan hayvanatı için . 4 ~ 

ve piyade kıtaatı hayvanatı için 180000 bin ve Malkaradakı 1' ~ 
hayvanatı için 300000 bin kilo yulaf ayrı ayrı şartnamelerle Jc• 
zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. ti. 

440000 kilo yulafın muhammen bedeli olan 25080 liradan u:o~ 
minatı 1881 liradır. 180000 kilonun muhammen bedeli olan 1f 
liradan ilk teminatı 767,5 liradır. ve 300000 kilonun muhamrııe11 

deli olan 19200 liradan ilk teminatı 14400 liradır. d•dıf 
Her üç münakasanın ihalesi 17.8.937 saJı günü saat 16 . ~' 

Şartnamesini okumak istiyenlerin her gün ve münakasaya lş~ı~ _, 
deceklerin teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evvelı11

0 dar komisyona vermeleri. (2331) 2-369 .ı 
İLAN I' 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 24 bin kilo sığ•' 
kapah zarf usuliyle münakasaya konulmuştur • 

2 - İhalesi 9.8.937 pazartesi günü ıaat 16 da yapılacaktıt 't ti' 
3 - Etin muhammen beher kilosu 25 kuruş olup muvakk8 

minatı 450 liradır. 1'i ~ 
4 - İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerinde Btl 

sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale 9:etİ• 
dan en az bir saat evel Polatlı satın alma komisyonuna verı:ne) .J 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. (2256 z,,.Y 
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Baş -Diş 
ağrıları 

Nezle - gripp 
Üşütmekten 
mütevellit 

bütün ağrıları 
derhal geçirir 
Eczanelerden 
1 lik ve 12 lik 
ambalajları 

ara .. qınız. 
.. - .,,. ·- • • .. • • : !' 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 3730 tahe poı t• tif çadırın kapalı zarfla verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 17 8 · 937 salı günü, saat 16 da pazarlığı yapılacak
tır. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 
3 - §artname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne makbuzu 

veya bank:ı mektublarr ve kanuni vesikalariyle birlikte 0 gün saat 
16 da Galata eski idhalat gümrüğü binasındaki komutanlık satm
alma komisyonuna gelmeleri. (45t7) 2-3686 

Adana Belediye Riyasetinden 
l - Bele~iye itfaiyesi için kapalı zarf usuliyle bir arazöı: sa. 

tın alın'lr.aktır. 

2 - Muhammen bedeli altı bin liradır. 
3 - Muvald.at teminatı dört yüz elli liradır. 

. 4 - İha! •r.i Eyl<llün 6 ıncı Pazartesi günü saat onbeşte be. 
ledıye daimi :l"c.ümeninde yapılacaktır. 

~ - Sıırtnamesi belediye yazı işlerindedir. İstiyenler oradan pa· 
rasız alabilirler. 

6 . :rnli pi erin tekliflerini teminatlariyle birlikte ihale günü sa
at onıkıye kadar beled~ye reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. 

2.3677 

ikti at vekaletinden: 
Ankara vila t" · 

1 
ye ının Kalecik kazasına tabi Mahmutlar köyünde şi-

rnaÇ"den Avluca tepesinden Çidem tepesine hattı müstakim şarken 
ı em tepesind b . , 

l'k k en aşlayıp Kıranardı tepesınden geçerek kum Çev-
/ ~yası tepesine hattı münkesir, cenuben Kum Çevlik kayası 
epesınden Kızrl K l . h t .. 

K ırma ar tepesıne a tr mustakim garben Kızıl 
ırmalar te · d , 
.. pesın en hudud başlangıcı olan Avluca tepesine hattı 

ınustakim ·ı h . . . 
• · 1 e ma dud ve mesahaı sathıyesı 319,2 hektardan ibaret 

arazıde Ag~ h M . l/ a , azhar ve Salıh tarafından 31 mayıs 934 tarihli ve 
rrl~~~.~rn~ralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıka
• ıgnıt madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihalesi 
ı:ra olun~cağrndan Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddele
~~~e te':fı.kan bir guna itirazı olanların 1.8.937 tarihinden itibaren 

kay ıçınde_ ~nkarada iktisad vekaletine ve mahallinde vilayet 
ma amma baıstıda müracaat eylemeleri ilan olunur. 2-3814 

Kumbar~~ biri 

• 

KIZILAV 
HAS1 ABAKJCJ 

HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğürden : 

Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve 
parasızdır. Okul, gen~ bayanların hasta bakıcı ve zi
yaretçi hemtire yetişerek, hastanelerde ve umumi aı
hatle alakadar olan müesseselerde çalışmalarma mah
sustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tara
fından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tah· 
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla 
izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksaray· 
. da Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müraca· 
at edilmesi. 15 EyJul t 937 den sonra müracaatlar ka-
bul edilmiyecektir. 2-3576 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 

J\lües~est~si 
• 

mısvonu 
ol 

Satınalma 
Reisliii.nd~n 

l{o-

1 - Müessese serum şubesine muhammen bedeli 2500 lira O· 

lan 10 adet beygir açık eksiltme suretiyle 11.8.937 günü saat 11 de 
satın alınacaktır. 

2 - Şartname müessese muhasib mutemedliğinden parasız te· 
darik edebilinir. 

3 - İstekli ticaret odasına kayıdh olması ve bu nevi ticaret 
üzerine iş yaptığmı tevsik etmesi ayrrca 187 lira 50 kuruş muvak· 
kat teminat vermesi lazımdır. 

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

Ank.ara askerlik şuhPsİ 
reisli~nde 

Muvazzaf hesab ve muamele memuru yetiştirilmek üzere bu yıJ 
yedek subaylardan levazım okuluna aşağıdaki şerait dahilinde tale· 
be kabul oluncaktır: 

1 - Yedek subay olmak. 
2 - Yaşı 32 den fazla olmamak. 
3 - Kötü hali ve mahkumiyeti ve siyasi haklarım kaybetmemiş 

olmak ve ecnebi kız ve kadınlarile evli olmamak. 
4 - Srhhi hali muvazzaf askrei memur olabilecek kadar düzgün 

olmak. 
5 - Kabul imtihanında muvaffak olmak. 
6 - Diğer devlet müesseselerine karşı mecbur ve müteahhiı 

hizmeti bulunmamak, 
7 - Noterlikçe musaddak mükellef fotoğraflı teahhütname ver· 

mek. 
8 - Bu şartları haiz olup da lstanbulda levazım okuluna girmek 
istiyenler tarih ilanından itibaren mufassal askeri künyesi ve şube 
kayıt defter numarası ve adresi yazılı ve diğer devlet ve daire vr 
müesseselerine karşı mecburi hizmeti olmadığına dair bağlı vesikası 
bir dilekçe lie bulunduğu askerlik şubesine müracaat edecektir. 

9 - Yukarıdaki şartları haiz olup da evrakları tekmil edenlerin 
kabul imtihanına girecekleri gün kendilerine bildirilecektir. 

10 - Teahhüd senedi nümunesi ikinci noterliktedir. (2346) 
2-3697 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konul~n ~ş: Uluabat Regülatörü, Karadere 

Regülatörü, Çineçayı b~raJı, Çıneçayı Regülatörü, Akçay Regü
latörü Söke civarındakı Menderes Regülatörü. Menderes üzerin· 
de Bu'rhaniye mevkii yanındaki Regülatör, Menderes üzerinde ye
nice mevkii yanında Mende.~es Regülatörü, Çal kazası yanındaki 
iddihar havuzu, Adala .~e~~l.~törü, Marmara gölü seddesinde Re
gülatör, Emiral~m .. Regu~atoru~. S~~gü mevkii yanında iddihar ~
rajr Adananın ustunnek~. Regulator, Silifke yanında Aksu Regu
JatÖrü, Berdan çayı Regulatör.ü, Apolyont gölü kabartma seddesi, 
Manyas gölü kabartma seddeıı, Marmara gölü kabartma seddesi, 
için aynı mevkilerde. yapılacak Trepan ve Karot cinsinden sondaj 
ameliyatı keşif bedelı (205.2~0)_ liradır. 

2 _ Eksiltme: 9.8.93.~ ~~rı~~~.de pazartesi günü ~aat 15 de Nafıa 
vekaleti sular umum mudurlugu su eksiltme komısyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 _ İstekUler ekslıtme şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 
(10) lira (27) kuruş bedel mukabilinde Sular umum müdürlüğün-
den alabilirler. . -

4 _ Eksiltmeye ~irebıl.?1e~. için isteklilerin (11513) liralık muvak
kat tmeinat vermesı, reg~lat?r ve baraj gibi büyük su işleri inşaat 
temellerinde Karot sond:1larıle Trepan sondajlarını yaparak muvaf
fakiyetle başann.ıf old.u gu!la ve. bu hususta tam bir fenni kabiliyeti 
bulunduğuna daır e~lıretı t~vsık etmesi ve Nafıa vekaletinden al
mış olduğu müteah~ıthk vesıkasını ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklıf mektuplarrnı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2043) 2-3545 

:ı:rıxıxıx:ı: :cvı,:ı:ı:ı:,:ı• 

Türk Hava Kıırumu 
BÜYÜK PiY ANGOSU 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.~00. 12.000, 10,000 liralık 

ikramiyelerle ~2~.000 ve 10.000) liralık 
ıkı adet mükafat vardır. 

DiKKAT: Bilet ~~la!1 h_erkes 7 ağustos 1937 günü akşamına 
kadar biletini degış~ırm~~ b~lunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bılet uzerındeki hakkı sakıt olur.. 2-3016 

m ML;dei!ty:&"T,LT.!,T ... tıtıxıxıxıj=Jtx1x1x17J• 

J 1 

Motörlü tayyare 

mektebi mefrnsatı 
' 1) Ankara'da yapılmakta olan motörlü tayare mektebinin mef. 

ruşatı eksiltmeye konulmuştur. 
2) EksiJtme 3 ağustos 937, sah günü, saat on beşte yapılacaktır. 
3) Mefruşatın tahmini bedeli, (32.643) liradır. 
4) Muvakkat teminat. (2448) liradır. 
5) Eksiltme, Ankara'da Türk Hava Kurumu merkez binasında 

yapılacaktır. 
6) Şartnameler, Ankara'da Türk Hava Kurumu merkezinde, 

İstanbul'da Türk Hava Kurumu İstanbul şubesinden (10) liraya 
ahnacaktrr. 2-3472 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur . 
Orman Çiftllii Mağauılaı 

Bina işleri ilanr 

Nafia V ckaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara yüksek ziraat enstitüsü 

stajyer talebeleri için orman çiftliğinde yapılacak yemekhane in· 
şaatıdır. Keşif bedeli 31.646.05 liradır. 

2 - Eksiltme 9.8.937 pazartesi günü saat 15 de nafia vekaleti 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferd evrak 158 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 45 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekılletinden alınmış mü
teahhidlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar komisyon reisliğir: inakbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2226) 2-3618 

İzmir. tli Daimi Encümeninden : 
Kapalı eksiltmeye konulan iş : 

Açın tutarı 
Bu işe aid evrak ve şartlar aşa· 
ğıda yazılıdır. 

İstekliler 

Kaplaı eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için ge
reken belgeler 

Muvakka tteminat 
(2131) 

Menemen . Muradiye yolu ya
pıaı. 

(23451) lira (69) kuruş. 

A) kapalı eksiltme projesi. 
B) Sözbağı projesi, 
C) Bayındırlık işleri genel şarı 
namesi. 
D} Fenni sartname. 
E) A~ın v~ proje. 
Bu evrakları İzmir · Ankara -
İstanbul bayındırlık direktör
lüğünde ~öriip inceleyebilirler 

5 Ağustos 937 perşembe günü s; 
at 11 de İzmir ili daimi: encü· 
meninde. 

937 takvim yılına mahsus ba
yındırlık bakanlığından alınmı 
müteahhidlik ve ticaret odası 
belgeleri. 
(]759) lira. 

2-3478 

Devlet meteoroloji işlPrİ 

umum miidürliif!iindP.n: 
Meteor~loji me.n:uru yetiştirilmek maksadiyle Ankarada açıla

cak kursa .. ıştır~~ ıçın namzed kaydedilmek istivcnlerin aşağıdaki 
şartlara gore muracaat etmeleri. 

1) .Türk olmak, 2) En az orta mektepten iyi derecede şehadet· 
namelı olmak, 3) Askerlik hizmetini yapını· bulunmak, 4) Tam vü
cut. ve göz sıhatini gösteren rapor ibraz etmek. 5) Kısa bir tercü
meı vhal ve zabıtaca musaddak bir hüsnühnl mazbatası, 6) 4 adet 
fotograf ve sarih adresi havi istida. Müracaat adresi : Devlet me
teoroloji işleri umum müdürlüğü posta kutusu 401 Ankara. 

(2297) 2--36~7 



l2 ULUS 1 - 8- 1937 = .... 

Amerika Hiikümetinin 
tercih ettiği meıhur Westinghouse buz dolapları Halil Naci Mıhçıoğlu 

A nafartalar 111 Tel: 1230 

Son derece müessir FLiT-mayii kullanınız Ask~ri fıdırikalıu umun. Müdürlüğü Satmalma 
Komi1o1yonu flanlari ..... _____________ --------------"" 

mavilerle sınekleri 

' 
230 TON ELEKTROLİT BAKIR 

Tahmin edilen bedeli 149500 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satmalma komi .. 
yonunca 16-cytUJ.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname 7 lira 48 kuruş mukabilinde komisyondan v._ 
rilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi t~klif aıck
tublarıru mezkOr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ttll• 

eQlendlrmevınız • 
FLiT, bütün haşarat öldürücO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet. onu tercihen kuHanmaktadır.. . Bu 

dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2, ve 3. maddelerindeki vesaikle sabit olmustur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- F-"~YI 
memlştir. FUT, kendisinden beklenen~ki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez. fakat hasaratı 
kat'iyyen öldürür. Süpheli mayilerl reddediniz. Hakiki 

mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (22JJO) 2-3688 

NAS1Q1lAC1 
ve yegane Fllt afdİğrntza emin olmak için ; siyah ku- 5 

şaktı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. i;~,,'~,~~ 
• 1 '"ku,~ 1~ 

KANZU K - UnderWood -
Yazı ve heaab makineleri 

Ankara acenta11 
AKBA kitabevi 

Y: La flİT TOZU --'~--''- Ptrp arık ra ve kaşelere biraz "'&,,.9, 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. ~:s:::· Yazı makineleri tamir edilir 

Gebze kayınalramlığından: 
1 - Gebzede bedeli keşfi 15590 lira 83 kuruş otuz bir göçmen 

eviyle Darıcada yapılacak 8946 lira 30 kuruş bedeli keşifli 22 göç
men evi ve Orhanh köyüne yapılacak 1299 lira 67 kuruş k~şifli 3 
göçmen evi temmuzun 28 den itibaren 20 gün müddetle eksıltmeye 
çıkarılmıştır. 

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

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

4 - Orhanlı ile Darıcadaki evler açık eksiltmeye Gebzedeki 
evler kapalı zarf usuliy le eksiltmeye çıkarılmıştır. Kapalı zarfla
rını ihaleden nihayet iki saat evci gönderilmesi ve isteklilerin k:\• 
nuni vasıflan haiz olmaları vesikaları bulunmaları şarttır. 

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

Ankara Rt>lf'diye Reisliii lliinlan ,________________ ---------------~· 

İLAN 
1 - Kavaklıdercde 1 numaralı yolun yaptırılması on beş gün 

müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (10876,73) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (815,75) liradır. 
4 - Kcşifnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine müracaatları ve ihale 17.8.937 sah günü saat 11 de belediye 
encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat 10 a kadar te
minatlariyle birlikte teklif mektublarını belediye encümenine ver-
meleri. (2467) 2-3828 

BA YANLA.RA 

l\1 f) J O E 
Giyim için düşüruneğe ar

tık ihtiyaç kalmadı. Çünkü 
Paristen yeni gelen Bayan 
terzisi 

ZİYA KURTDARCAN 

en son yeni modellerilc ağus· 
tos birinci gününden itibaren 
sayın müşterilerini bekler. 

Adres: Yenişehir Kızılay 
karşısı Küflü apartıman No. 7 

2-3400 

Dr. EMİR NECiB 
A T A K A M 

Doğum ve kadın haita
hklan mütehassısı. Posta· 
hane caddesi . B. Yusuf 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/ 2 tan itibaren has
talarına bakaı. 

Telefon: 1816 
Z.-34Z9 

Kütahyada: 6 Say. J. Okul K. lığından 
Çoğu üze-
rinden Tu. 
Lira Kur. 
18000 

8000 
5400 

1200 
1920 
275 

480 
2500 
1100 

700 
800 

1015 
390 

360 
350 
480 

900 
750 

1500 
66 

240 
600 
375 
300 
65 

240 
210 
350 
180 
700 

300 
060 
200 

3000 

Çoğu 
Kilo gr. 

200 000 
50 000 
6 000 

10 000 
8 000 
5 000 

8 000 
5 000 

10 000 

7 000 
10 000 

3 500 
600 

6 000 
1 000 
6 000 

3 000 
3 000 
6 000 

600 

6 000 
6 000 
2 500 
6 000 

500 

800 
7 000 
7 000 
3 000 
7 000 

6 000 
4 000 
5 000 

300 000 

Tahmin 
Azı bedeli 

Kilo gr. Ku. Sa. 
190 000 9 
40 000 16 

4 000 90 

6 000 12 
6 000 24 
3 000 5 50 

6 000 6 
3 000 50 
7 000 11 

5 000 10 
8 000 8 
2 500 29 

300 65 

4 000 6 
500 35 

4 000 8 

2 000 30 
2 000 25 
4 000 25 

300 11 

4 000 4 
4 000 10 
ı 500 15 
4 000 5 

300 15 

500 30 
5 000 3 
5 000 5 
2 000 6 
5 000 10 

4 000 5 
2 000 1 5{ 
3 000 4 

200 000 

% 7,5 İhale günü 
teminat 
Lira Ku gün saat D. 
1350 20-8-37 10 
600 ,, 10 30 
446 ,, 11 

90 
144 20-8-37 ll 30 
20 

36 
187 50 20..g..37 13 

82 50 

52 50 
60 

76 12 20-S-37 13.30 
29 25 

27 
26 25 20-8-37 14 

36 

67 50 
56 25 20-8-37 14.30 

112 50 
4 9 

18 
45 

28 12 20-8-37 ıs 

22 50 
4 87 

18 
15 75 20-8-37 l S.30 
22 50 
13 50 
52 50 

22 50 
4 50 20-8-37 16 
15 

225 20-8-937 16.30 

Erzakm cinsi 

(Ekmek birinci nevi 
(Sığır eti 
(Sade yağı 

(Bulgur 
(Pirinç 
(Tuz 

(Kuru soğan 
( Sabun 
(Kuru fasulye 

(Nohut 
(Patates 
(Toz şeker 
(Zeytinyağı 

(Kırmızı domates 
(Zeyt in tanesi 
(Mercimek 

(Çek. üzüm ı 
(Şehriye 
(Makarna 
(Süt yağı alınmamı 

(Taze kabak 
(Patlıcan 
(Taze bamya 
(Lahana 
(Sırke 

(Salça 
(Pırasa 
(Ispanak 
(Semiz otu 
(Taze fasulye 

(Arpa 
(Saman 
(Kuru ol 

(Maden kömürü 

l - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksilbne şartnamelerine göre ve 1-9-937 gU· 
nünden itibaren se kiz ay müddetle miınakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazıl· 
mıştrr. 

2 - Ekmek. sığ ı r eti, sadeyağ kapalı zarfla diğer otuz bir kalem yiyecek veya yakacak açık eksilt· 
me ile 20-8-937 gününde çizelgede gösterilen saatlerde Kütahyada f. Okul komutanlığında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odaı;ı ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerine gö 
re ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane namına iş göreceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde 
noterlikten alma vekaletnamelerle eksiltmeye gireb iteceklerdir. 

4 - Kapalı zarf eksi1tmesinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapah zarf mektupla· 
rında istenilen belgeler ve teminat makbuzları veya banka mektuplarını ikinci bir zarfa koymak aure· 
tiyle zarfların üzerine tekliflerini hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametglihları yazılır. Zarflar mU
hürlli olarak belli gün ve saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verllmeıi 
lazımdır. Belli gün ve saatten sonra verilecek veya gönderilecek teklif ~ktupları kabul edilmez. Te
minatların eksiltmeden liakal bir saat evvel Kütahya malsandığına yatırılmış ve makbuzların komis
yona verilmiş bulunacaktır. 

5 ~ Elcsiltme şartnamelerini görmek istiycnler komisyon işyarhğma müracaatları ilin oluaur. 
(4497) ?~3G70 

ZEISS 
Gözlük perivist . pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Rıza Gözlükçü 

Telefon : 3025 

Tel: 3377 

ZAYİ 

Ankara bir.i nci orta okulun
dan aldığım 172 sayılı tasdikna
meyi zayi ettim. Yenisini alau
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Erzurum mahallesi Kıcığ
türk sokak No. 17 Reşat 

2-3823 

DİKKAT! 
Hususi riyaziye dersi veriliyor 

1 İmtiyaz sahibı ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idart 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

İkmale kalan "Orta okul ve 
lise., öğrencilerini hazırlamak 
üzere ehven fiatla ders veriliyor. 
Hergün saat 15-16 arasında: 

Bahçeli Cihan kıraathanesi 
müsteciri B. Hüseyin İş
can vasıtasiyle O. D. rum-

eden YazJ İşleri Müdilrü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus 8asımevi: ANKARA 

Umumt deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her eczaneıie bulu· 
nur, ciddi ve müessir bi· nasn 
ılacıdn. zuna müracaat. 2-3824 

Çanakkale Jandanna O~:-ulu 

Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmini Muvakkat 

bedel teminat İhale 
Erzakın cinsi Kilo L. K. L. K. günlemeci Günü Saat Nasıl olacağı 
Ekmeklik un 440000 66000 00 4950 00 4.8.937 Çarşamba 15 kapalı zarfla 
Sığır eti 115300 34590 00 2594 25 6.8.937 Cuma gün 15 kapalı zarfh 

1 - Çanakkale birinci l· ahYma bağlı ll, llI. üncü J. taburlariyle 3.9 aayrlı okulları ve Kirazlı· 
da bulunan birinci tabur 2. saydı okulun 1 eylül 937 günlen,ecindcn 938 nisan nihayetine kadar ih
tiyaçları olan yukarıda yazılı iki kalem erzakın hizasında gösterilen günletneç gün ve saatlerde II. in
ci J. tabur J. sayılı J. okul kar.ı.rgahında salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14 de kadar komisyona testim olacaktır. 
3 - Şartnameler Çanakkalede T. satın alma komisyonunda paıasız verilebilir. (4123) 2-3383 

Devlet Demiryolları ve Limanlan 
işletme Umum Müdürlüğünden 

Türkiye ile Avrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılacak eşya nakliyatına aid 1 mart 1935 
tarihli türk, yunan, bulgar tarifesi 1 ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarak yerine mühim 
tenzilitı havi diğer bir tarife ikame edilecektir. 

Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilat farkı nisbetleri gösterilmittir. Daha fazlı 
maHlınat almak için sayın halkın İstanbul'da Sirkeci'de 9. işletme müdürlüğü ticaret ve tarife ıubesi
ne mUracaatları rica olunur. 

E,yanın cinsi Eski ücretler Yeni ücretler • Tenzilat nisbeti 

Mamul eşya A. F. 
Krş. 

Taze ve kuru meyva 
ve yaş sebz~, portakal, 
limon ve saıre 

Kavun ve 
karpuz 

Canlı ve taze 
balık 

Yumurta 

Tütün 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 
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A. F. remzi altın frank 
Krş. remzi kuruştur. 
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(4684) 2- 3732 

HA i~ 
BU GECE BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 

1-H İ G O Ş O 
Meraklı ve heyecanlı sergüzeşt filmi 

2 - GİZLİ VESİKA 

Heyecandan insanı nefessiz bırakan 
büyük sergüzeşt 

Casusluk teşkilatına aid kuvvetli BİZ DE İNSANIZ 

bir mevzu 
Baş Rollerde GÜNDÜZ MATİNELERDE Z FİLM 

Vera Korennc - Jean Murat BİRDEN 
Jean Galland 1 - ERKEK HALA 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 2 - KANLI SAV AŞ 
ŞEHİR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 
GÖNÜL DEDİKODULARI 


