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Çinde vaziyet karışık 
Tayyareler Çin şehirlerini 
bombardıman ediyorlar 

Japonya ile Çin arasındaki politik 
münasebetler kesilmiş telakki ediliyor 

Japonlar 170 bin 
kişilik yeni 

ordu gönderdiler 
Londra, 3 (Hususi) -Tokyoda çıkan Asakt ga. 

zetesinin yazdığına göre, Nankin' de Japonya ile 
politik münasebetler hilkuvve kesilmit say:lnıak
tadrr. Harb humması gün geçtikçe artmakta ve vak .. 
tiyle Şanghay meselesinin baılangıcrnda ortaya çı· 
kan vaziyeti de geçmek istidadını göstermektedir. 
Nankin'in bütün servisleri harb için seferber edil. 
mit bulunmaktadır. 

Çine doğru 

hareket 
etmek üzere 
emir a 1 an 
japon ordu
sundan bir 

neler selam 
vaziyetinde 

nöbet 1 
beklerken 

1 IZMIRDE FECJ BiR Y ANGJN 

12 kişi yanarak öldü 
15 kişi de yaralandı 
Yangın bayraklıda bulunan 
gaz depolarından çıkmıştır 

İzmir, 3 (Hususi muhabirimizden) - Gece, 1zmirde Bayraklıdaki 
gaz depolarından bir yangın çıkmıı, ameleden 12 kişinin ölümüne, 15 
kişinin de yaralanmasına seheb olmu tur. Yapılan tahkikata göre bu 
feci hadise şu şekilde cereyan etmiştir• 

Anadolu petrol şirketine aid O· 

lan depodan musluk vasıtasiyle 
doldurulan tenekelerin ağızlarını 
lehimlemek için binanın dış tara· 
f ında saçla çevrlimiş bir baraka· 
da çalışan iki işçinin kullandığı 
gaz ocağından, yere dökülmüş o· 
lan benzinlerin üzerine sıçrayan 
kıvılcımlar yangına sebebiyet ver
miş, ve bunu iki şiddetli patlama 
takib etmiştir. 

Htldise öğrenilir öğrenilmez der
hal vali B. Fazlı Güleç, C.H.P. ilyön· 
kurulu azasından Dr. Hüseyin Hulki, 
hükümet doktoru ve emniyet direktö· 
rU vaka yerine gelmişlerdir. Yetişen 
itfaiye bütün gayretlerine rağmen a· 
teşi öntiyememiştir. 

( Sonu 5. inci sayfada ~ Güzel 1zmirden bir görünuş 
Y unanisf anda 
Yeni rejimin 
Yıl dönümü 

Nankinden 
bil diril· 
dl ğ ine gö· 
re de, salahi
yetli Çin mah. 
filleri japon• 
tarın §ima. 
1 t Çinde at.. ---

dıkları yeni tedbirleri ciddi bir a11ka ı artık 8nUne geçilmez bir hale geldiği o sta ifil b lYI D <dl ak n Uii1 el ç 

Falih Rılkı ATAY 
Bu gün dost Yunanistan yeni 

rejimimn yıldönümünü kutlamak
tadır. Gazeteler 1936 ağustosu
nun 4 ündenheri bütün milli faali
yetlerin nasıl süratle inkişaf bul
duğunu gösteren istatistik muka
yeseleri ne~retmişlerdir: 

Buğday istihsalinde $7< 73 
Jhraç ticaretinde % 2~, ' 
Altın stokunda ı ·ı 

L mı yara ya-
M ın, 

Tasarruf d ki 
d san ı arı hesabla-

rın ayarım m·ı 
sa ilerinde 1 yar,y endüstri istih-
F akat Met 0 11 ;ço~alma vardır. 

aksas ıktıdarınm yunan 
vdatal nk ve halkına asıl hediyesi 
uru v ·•k4 , 

f h e su undur. Say'in ve re-
a m asıl day · b d V ancı ve ınancası u-
ur_. atandaşlar arasında nifak 

yerme dayanışm ·11· •. . 
bo a tük . a, mı ı ener1ıyı 

ş eten ıç kavgalar yerine 
onu vatan h Ik ' ' h ve a ın bahtiyarlığı-
na asreden ·· · Akd . guven ve nızam, 
. d e~z ve Balkanlar muvazene

bı.n k unanistanın büsbütün yeni 

l 
ır Aıymet almasına seheb olmu•-
ur kd . % 

d · • enız ve Balkanlar barıt 
avasında Yu · . . . nanıstan emmyetı-

nın ne kadar h • h" h · · ld .. ususı ır e emıyetı 
?kt.~gu soz götürmez. Metaksas 
ı 1 ar_ı yunan milletinin huzur ve 
~aadetme olduğu kadar, Balk~n-
ar barı cephesinin de kuvvet bul
masına hizmet etmiş Metaksaı 
pek kısa bir zamand~ büyük yu
n.ani lık sıfatını bü .. k b Ik 1 
tol t" ·ı yu a an ı 

ıi'e ı ı e tamamlamıştır. 

U
•• t Ybu~anistan son senelerde üıt-

1 e ırkar l"d · · k h . . ani ~ ı erını ay ettı; ıç 
rin at:~zlıklar, kardeşleri biribi
le e ~azlatan hazin bir ihtilal-

! netıcelendi. Bu hadiselerin 
~omtu v d 

.. ıale . e ost memleketlerde a-
hat rlı ne kadar elemli olduğunu 

ır arız U t l l ~ gelen b. · nu u maması azım 
ler v ~~~nokta da şudur ki türk
yu e •ger müttefik balkanlılar 
buhan akılsağlığınm, nihayet, 
madl8;:;~ ga!ehe çalacağına iti-

Ö nı hıç sarsmamışlardır. 
bi kyle ~i! zamanda Metaksas gi
d~ e~dısınde yüksek devlet a· 

b 
mlıgı vasıfları olan bir ferd 

ulnınk ve · b" ·· · onun yem ır reJımın 

ile takib etmektedirler. Çin Sentral fikrindedirler. Bu ajanı, ayrıca, aşa• 

Niy•zajanu,bırcın-J•~•nharbının <s ••••. ın.; •• y,•d•> •• Galatasaray Admira 
Yu!'a!1ıstanda bugun O - O berabere kaldı 

ı buyuk bayram var 
1 

Yeni rejımin yıldönümü 
gösterilerle kutlanacak 

Atina, 3 (Hususi muhabirimizden) - Bugün ~ü~ün .. Y~nanistan ge· 
çen sene 4 ağustosta ilin edilen yeni rejimrn yıldonum.~nu kutlamak İ· 
çin hazırlanmaktadır. Geçen sene 4 ağustosa takaddum eden günler
de Yunanistanda bir takım kantıklıklar, grevle~ olm~ş, ~arti kavgala· 
rı Yunaniıtanm yüksek menfaatlerini ıahıi endıtelerın elıne bırakmııtı 

Bu vaziyet dahilinde iktidar 
mevkiine gelen general Metaksaa 
derhal ciddi tedbirler almıt ve 
Yunaniıtam bütün bu iç derdler
den kurtannışbr. 

Yeni rejimin bir senelik bilançosu 
tamamiyle memleket lehine kaydedile
cek hayırlı işlerle doludur. Bu ıuretle 
Yunanistan huzur ve sükuna kavuşmu'h 
gerek iç politika gerek dış politika ba
kımından kuvvetlenmiş, dış ticaret İn· 
kişaf etmiş, memlekette yeni bir eko· 
nomik kalkınma başlamıştır. 

İşte Yunanistan şimdi bu hayırlı ha
reketin yıldönlimünü Iayik olduğu ehe
miyetle ve heyecanla kutlamağa hazır· 
lanrnaktadır. Atinada daha şimdiden 
her taraf donanmıştır. Yarın ı;tadyom
da büyük bir geçid resmi yapılacağı ve 
buna muhtelif vilayetlerden gelen 1500 
kişi milli kıyafetleriyle iştirak edecek· 
lcrdir. Her taraftan Atinaya heyetler 
gelmektedir. 

Gazeteler, memleketin maddi ve ma ~ 
nevi kalkınmasının iki esaslı amili ob •. l Yunan b(Jf bakanı Cl. M etakıa• 
sevgili kıralları ile hükümet reisine minnettarlık hislerıni ifade ediyorlar. 

disiplinlerini kurmasına fırsat 
vermek yalnız bir tali eseri değil
dir: yunan milleti-nin eısiz vatan· 
perverliği, eski ve büyük millet ol-
mak ananeleri öyle müstesnalık
lar kaynağıdır. 

Asil komşusu ile münasebeti
ni kardeşliğe kadar götüren Tür
kiye, Meriç ötesinde huzur, dur
hık ve refahın devamında. ancak 

bahtiyarlık hisseder; Metaksas ik 
tidarının yarattığı yeni ahengi, 
Akdeniz ve Balkanlar harıt ve 
emniyetinin haılıca istinadların . 
dan biri sayar. 4 ağustos bayramı 
yalnız Yunanistan için değil, 0 • 

nun kuvvetini kendi kuvveti, ve 
onun zafını kendi zaf ı telakki e
den Balkan antantı milletleri için 
dahi kutlu bir gündür. 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Galatasaraym 33 üncü yıldönümü için 
§ehrimize davet ettiği Avuıturyanın şampiyon kulüplerinden Admira 
dün ikinci maçını Taksim stadında Beşiktaı ve Pera kulüblerinden 
takviye edilmit Galatasaray takımı ile yaptı. 

B. Celal Bayar 
Ayvalıkta 

Ayvalık, 3 (A.A.) - Ekonomi ba· 
lmnı Celal Bayar refakatlerinde İş· 
Bankası erkanı olduğu halde İpar ya
tı ile Midilliden buraya gelmiş ve e
konomik tetkiklere başlamıştır. Bakan 
burada iki gün kalacaktır. 

«Hamidiye» İzmir'de 
İzmir, 3 (A.A.) - Hamidiye mek· 

teb gemisi dün saat ıs de limana gel· 
miş ve top atmak suretiyle şehri selam· 
ladıktan sonra kışla önünde demirle· 

miştir. 

Beyaz Rusya' daki 
halk düşmanları 

Moskova, 3 (A.A. ) - Moskovada 
neşredilen Kino gazetesi, Beyaz Rusya. 
da faaliytte bulunmakta olan halk düş· 
manlarına ve bilhassa beyaz rusyada bil. 
kümetin teşebbüsiyle açılan bir sine. 
manın sabık direktörü olan Galkin hak. 
kında takibatta bulunmak mecburiyeti 
hasıl olduğunu yazmaktadır. 

Kino, Beyz Rusyayı her ne şekilde 
olursa olsun alakadar eden filimlerde 
Bund ismindeki partikülarist yahudi 
grupu ve Beyaz Rusyarun nasyonal • 
demokrat ve nasyonalist grupları lehin. 
de evvelce propoganda yapılmış oldu. 
ğunu ilave etmektedir. 

'tl..1C 7 7 .. nınu:ı 7 nınu:ı 7 7 80 7 ... 

Bugün 
12 

sayfa 

Galatasaray şu şekilde sahaya 
çıktı: 

Sacid - Faruk, Velastardi. Eı
fak, Jaboni, Salim - Bülend, Şeref r 
Hatim, Bambino, Süleyman. 

Maça saat 18 de başlandı. Admira. 
nın ilk hücumu müdafaa hattında kc. 
sildi ve Galatasaray hemen sağdan A· 
vusturya kalesine sarktı. Bamtino topu 
kafa ile kaleye havale etti, fakat Avua
turyalı kaleci kurtardı. 

Admiranın seri bir hücuma 
Arkasından derhal Admira çok se

ri ve şiddetli bir hücum yaptı, fakat top 
avuta gitti. Bundan sonra Galatasaray 
takımı ağır basmağa başladı. Bunu gö. 
ren Admira daha dikkatli oynamak lü. 
zumunu hissederek hayli enerji sarfctd. 

Calatasarayın akınları 

I 
Onuncu dakikada soldan yapbğımu: 

sert bir akını avusturyalılar ancak kor. 
nerle kurtarabildiler. 12 inci dakikada 
Galatasaray merkezden bir akın daha 
yaptı, fakat avusturyalılar bunu da kur• 
tardılar. 

Admira bocalıyor 
Bundan sonra oyun iki tarafın da 

seri ve sert şekilde yaptıkları akınlarla 
inkişafa başladı. 25 inci dakikadan iti· 
haren sarı-kırmızı takımın daha Mkim 
oynadığını görüyoruz. Bu sıralarda vı.. 
yana kalesi üstüste birkaç tehlike atlat. 
tı, hatta meşhur Avusturya takınu ~ 
calama aliimctleri bile gösterdi. 

Avusturya kalecisinin 
muvallcıkiyetl 

Admira bu çırpınmalar arasında tclı: 
tiık akınlar da yapıyor, fakat bu akın
lar müdafaa hattımızda kesiliyordu. 
Bilhassa Avusturya kalecisi diinyanın 
birinci sınıf kalecilennden olduğun ı bu 
sırada kurtardığı birkaç idd tli şu• le 
ispat etti. 40 ıncı dakikada Av t ya 

(Sonu .S ıncı r;ayfada 
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Politika bahisleri 

lngiliz - Italyan flirt'ü 
İtic:liyoruz ki, Neville Chamberlain ile Duce arasında nameler gidip gel

mekte imit. Ve yakında bütün ıerginlilder kalkarak ortada, dosduk kala-

calmut· 
"Akdeniz Rinıi" nde bir buçuk yddanberi devam eden İngiliz - ital-

yan m.çı bu aıfttle nihayetine ermit olac.ktır. Ve peh)ivanlar, biribirlerini 
sadece tartmış olacaklardır. 

Kabul etmek liznndır ki, bu maç bir hayli meraklı safhalar arzetmit
tir. Ve bir kuzguni derili hükümdar, bunun ilk Mfhumda tacmdan ve tah
bndım olmuJtur. Aıkumdan ispanyada, İlpaDyol milleti için herhalde lü
zumsuz bir ihtilil ve kardet barbı kop muıtur. 

Eğer lngiltse ile İtalya arasında ki gersinJik kalkıyona, ispanya hidi
lelinia ele kapanacajnu aöyliyenler ol duiuna göre, bu zavallı millet, hiki
~ ad.mı habr4abnaktadır. MalUma - Allah fukara (burada akılsız de
mek lizun) kulunu sevindirmek İltedimi, ona eşeğini önce kaybettirir, son
n da buldururmuf. Demek oluyor ki, l.panyol milleti, ispanyayı yeniden e
line geçirecektir. Ama ne halde olarak .. 

Vaziyet, gerçekten böyle midir? lngiliz - İtalyan flirt'ü ciddi bir te
tebbüs müdür? Yoksa, timali Çm'deki japon ordulannr durdurmak ıçın 
beride temin edilen bir "decharge,, mıdır? Malum olan gazeteci tabiri der 
ki: .. Bunu, zaman gösterecektir,,. Haklı çıkmak salahiyetini zaman'a atfet
meğe lüzum yoktur. Zaman, her zaman haklıdır. Çünkü zaman, hayat'm 
kendisidir. Şu halde, İngiliz - İtalyan Airt'ü hakkmcla, bqka bir hükümde 
bulunmak lizuncLr. Bu büküm ne olabilir? - 8. 8. 

Evkafm hayırlı eli 

Aydında zeytinliği bir 
servet haline koydu 
Aydın vakıflar idaresi. .zeytincilik aa- de dairece satın alınmışın. 

bumda çok ilerlemif ve zeytinlerin fen. 
ni bir tekilde timar ve iman hususunda 
zeytincilere dalına rdıbcr ve örnek ol. 

IDUftur. 
Saltanat deninde eYbfm Aydında 

yalnız Bağaramda 1 soo barab ft ba.. 
bmız zeytin ağacı Y&rdı. Cumhuriyet
te bu 250 bin ağaç olmUJtur. E•bfın 
zeytinlikleri merkez Aydın kazasiyle, 
Söke, Nazilli ve Çine ilçeleri köylerin
dedir. Vakıflar idaresi her yıl yeni de
liceler aşılatarak zeytinliklerini çoğaJt
maktadrr. Aşı sayısı yılın kurak ve ya. 
ğışlı olduğuna göre değişiyor. Mesela, 
935 yılında 35,000 geçen yıl da 20,000 
yeni qı yapdmııtır ki bunların çoğu 

bugun mahsul venneğe başla1JU1 bir 
kısmı da mahsul verecek derecede ge. 
lİJmİf ve büyümüşlerdir. On yılda va. 
kıflar idaresinin yaptırdığı aşı miktan 
100,000 dir. Yüz binden fuJa zeytin 

Japon mekteb 
gemileri lstanbula 

geliyor la 
İstanbul, 3 (Telefonla) - lwate ve 

Yakuma adlı japon mekteb gemileri 
yarın sabah limanımıza celeceklcrdir. 
Gemıler tchri topla aelimlıyacaklar ve 
Selimiyeden kendilerine mukabele edi
lecektir. 130 kitiden mürekkeb bir ja.. 
pon deniz kıtası tophanede karaya çı. 
.kac:ak •e önde ımaka olduğu halde tak
sime gidecektir, Filo kumandanı amiral 
Koga ibideye bir çelenk koyacak. Tö. 
rende İwate ile Yakuno gemileri ku
mandanları vali •ekili Şükrü, latanbul 
kumandanı, harb akademisi kumandanı, 
deniz harb okulu kumandanı, deniz barb 
okulu talebesinden bir kıta ve bir deniz 
müfrezemizle deniz harb okulunun mı· 
zıkası bulunacaktır. Filo kumandanı ya
nn aqam İwatc gemisinde gazetccile.. 
rl kabul edecektir. Va1i ve belediye re. 
h vekıli Trabya'da Tolratlryanda amiral 
ve gemi kumandanlan ıerefine bir ak
pm ziyafeti verecektir. 

Yarın akfam japorJ gemilerinin ban
dosu Tabim meydanında halka bir kon
mer verecektir. Cuma alqamı da japon 
büyük elçisi Perapalu'ta bir akpm ye
meli •e bir ıuvare verecektir. 

• • 
gemısı Jadran mekteb 

lstanbul'clan ayrıldı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Bir kaç 

~enberi tehrimizde bulunmakta o
lan yugoslav mekteb gemisi Jadran dün 
ıabah saat ıo da Dubrovnik'e dönmek il
aere limanımızdan ayrıldı. 

Çukurovada maçlar 
Adana, 3 (A.A.) - Çukurova maç

ları sona erdi. 1937 pmpiyonluğunu 
Adana kulüblerinden İdman Yurdu 
kazandı. 

Geçen yıl zeytin mahsulü tamamen 
dahan ve eteklerde idi. çiçek zamanımla 
ya&an fiddetli yağmurlar dağ ve tepe
lerdeki mahsulleri dökmüştü. Bu yıl 
mabaul tamamen dağ •e tepelerdeki 
zeytinlerdedir. Vakıflar dairesinin zey
tinleri hemen tamamen denecek kadar 
etek ve dabanlarda olduğundan geçen 
yıl 1,5 milyon kilo zeytin tanesi alınou~ 
tı. Bu yıl mahsulü ise bir milyon tah
min olunmaktadır. Bu yıl mahsul yılı 

olmadığı halde. idarenin imare verdiği 
eherniyet ve aşılanan delicelerin bu yıJ 

mahsul vermeleri bu iyi neticeyi temin 
etmiştir. 

Aydın vakıflar idaresinin meşruti. 

yette Karapınar'da 30 dönümlük bir 
incir bahçesi vardı. Cumhuriyet dev. 
rinde ortaklardan Kuyucağa kadar de. 
miryolunun iki yakasında en verimli ve 
iyi yerlerde her biri 4 ili 250 dekar bü
yüklüğünde 4000 dekar incir bahçesi 
.ardır. Bu bahçeler üçer yıfük icara vc
nlmek ıuretı1e idare olunmaktadır. 

Mazbut .e mülhak bahçelerden yılda 

40 bin lira icar alınmaktadır. 

Zeytin ve incirden başka, Aydın ev 
kaf idaresinin elinde tarla ve portakal 
lıklar d:ı vardrr. Bunlar da daireye iyi 
birer gelir kaynağıdır. 

Kitablar ve sıcaklar 
Geçen tün bir lcitabçzya uğra

dım. Tezgahlar izerine ~rilmiş 

renk unk dergilerin sayfalarını 

çevirerek resim.JeriM bakan bir 
kaç müşterinin meraklarım keyif
lerince tatmin etmelerrne göz yu
man ticarethane sahibı mas ~ nın 

ba~ında hesablariyle meşguldü. 
- 1 şler nasıl ? 

Mubatıbım, başını kaldırdı, et
rafa baktı ve kısaca "yaz! •.• ,, dedi. 

Yazın satışı düşen metalar ara-
111nda lıitab da vardır. Fakat, gö/
Bede JO ba tadar. gürwşte altmış 
dereceye yakın olan sıcalrlard• o
kumaktan bafka y•pıl•calı işler 

olduğunu lrabul etmiyerek lıitab 

olıu,,_dıiıada Deden ısrar etm.
lil 

A.acat, mevsim llariç, kitabla 
allkadar avrup"llılar da kitab va

aalar1n, hunların ve alaaların 

günden g;Jrw ualmakı. olduğuna 

kani bulunuyorl•r. Bunan içindir 
ki, •On zamanlarda, kitab lehinde 
bütün dünyada bir hareket başla
mıştır. 

Bir mütefekkir soruyor: " Ye· 
ni bir hastalık kağıda musall"lt o
larak bütün kütüphaneleri birden 
bire toz haline getirseydi dün
yamız ne olurdu?,, 

Bu lradar korkunç 1'ir lelllreti 

ULUS =============-=====--=============================4-8-1937 

5 aylık dış Memlekette bayındırlık 

Ticaretimiz Ordu viliyetinde bu sen 
En çok Almanyaya 
ihracat yapıyorw 
Dış ticaretimiz hakkında verilen 

resmi rakamlara göre. 1937 yılının ilk 
beş ayı içindeki ihracatımız kıymet iti.. 
bariyle 50,145.485 liraya, ithalatımız ise 
38,019,548 liraya vann1' bulunmakta
dır. 

1936 nın aynı aylan içindeki ibra
cıtnn z ise 36 milyon 14,798, ithalatımız 
da 35,723,923 liradan ibaret idi. 

1937 yılının beş ayı iç.indeki ihracat 
ve ithalatımızın baıhca memleketler 
aresrnda inkisam suretine aid rakam.. 
lara göre de, umumi ihracatım zın 
yfüde 46,33 ünü teşkil eden 23,228.478 li. 
ra ile Almanya birinci gelmektedir. 
4.869.623 lira ile Birleşik Amerika ikin. 
ciliği, 2,630,246 lira ile de İngiltere 

üçüncülüğü almaktadır. 

tthalitta ise, yine umum ithalitı
~ızın yüzde 42.74 ünü lelkil eden 16, 

250.226 lira .ile Almanya birinciliği aL 
maktadır. 

S.010,879 lira ile Amerika ikinci ft 

3,182,806 lira ile de İtalya üçüncü gel. 
mektedir. (A.A.) 

Erzurum'da pancaı 
ekimi hakkında 

tetkikler 
Erzurum, 3 (A.A.) - Şeker fabri

kaları şirketi namına Uç kişilik müte
hassıs bir ziraatçı gurupu doğuda pan· 
car ziraatini gözden geçirmek için bu
raye gelmiş •e tecrübe yapılan tarla
larla demiryolu güzergihmdalı:i pan
car ekimine elverişli sabalan gezmiş

tir. Umumi müfettit Tahsin Uzer 
bu işe yakından alikalanmış ve bu hu
susta vali, ziraat mü~ri ve müdürü 
ile ticaret odası başkanının iştiraky

le yapılan toplantıda ekin ve hasat 
isleri görüşülmüştiir. Miitehassıslar 

bütün doğuda inceleme yapacaklardır. 
Geniş ovalarında büyük pancar mah
sulü alınacak olan doğu bölgesine ye
ni şeker fabrik!lsı büyük varlık vere
cektir. 

Süclcülük hakkında teıhilrler 
Erzurum, 3 (A.A.) - Ekonomi ba· 

kanlığı türkofis kontrolörler;nden Hur
şit mmtakada sütçülük işleri üzerinde 
tetkikat yapmaktadır. 

Bereketli yağmarlar 
Erzurum, 3 (A.A.) - Uç gündür 

devam eden sürekli ve verimli yağmur
lar çiftçiyi sevindirmiştir. Bu yıl top· 
rak ürünlerinde bereket vardır. 

akla geurmemek lazımdır. Zira, o 
aımn IMdeaiyetin biitün bzanç
ları • ilim ve teknik - uva/lı balı
umıu inhisar ~er, •e hepimizin 
biribirimizden soracağımız tek 
sual ,.haurlıyorınusunuz?,, olur. 
du. Günler kısalıp kış yaklaşırken 
Kitab n tf'krar hakimıye•ım k11ra

cağım düşünmek, Sicaldarın da 
yavaş yavaş azalacağı tesel/ısıni 
vererek gönüllerimizi biraz ferah
landırıyor. - N. B. 

Sıcalrlanlan mütd#İr olayoraanız .• 

A. 'ft'UP& ıaaetel.-indea birinde 
ok.,........: ""51caklardaa müteea
Iİr olayonama. .. " bet 1&br, on aa
br- Ve aiha79t anlıJG-aa ki bu, 
hir nane ruha ilaaac:hr. 

Bıktık bu aldatıcı ilanlardan. 

Pariste yangınlar 
N~redilen ba istatistiğe röre Paris 

itfaiyesi her sene 2600 • 2700 yangın 

aöndürmektedir. 1933 de bu sayı 3000 i 
a...lmaşhl. Halbuki 1904 de ancak 1554 

, ..... '91lkua ,.ami,ti. Bunun lebebi 

Pariste yeni biaa1ann ve yeni binalar • 
• •yn a:rn apartımanlarm çotalmr, ol
maaıdr. Bununla beraber, yangın sayı. 

il fazla i1e de bugün yangmlann zararı 

eskilerine niabetle çok uclir. Paria itfa. 

iyesi yinni dört ıabeye a:rnlmıt oldu-

neler yapılacak? 
Ordu, (Hususi) -Ankaraya giderek vilayetimizin bayındırlık ir 

leri hakkında izahat Yeren ve direktifler alan valimiz 8. Baran yapdr 
cak işler hakkında gazetemiz için tunları aöylemiftir: 

Göçmenler için 
Evler acele yaptlacak 
İzmir (Hususi) - Vilayetımizde 

iskan edilmiş olan Bulgaristan ve Ro.. 
manyalı göçmenler için inşa edilecek 
evlere yakında baflanacaktır. Bundan 
evvel Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve. 
kaleti tarafından göçmenlerın iskanla
rı içın inşa edilecek evler hakkında bir 
münakasa açılmıştı. İnşaata talih çık
madığından evlerin emaneten inşasına 
başlanması kararlaştırılmıştır. Bu in. 
şut münasebetiyle göçmen iskan edilen 
kualarm kaymakamları vali B. Fazlı 
Güleç tarafmdan İzmire davet edilmiş· 
tir. 

Kaymakamlar• bu gün ve yarın şeb. 
rimize gelecek ve vilayette vali B. Fazlı 
Güleç'in riyasetinde toplanacaktır. 

Vali tarahndan göçmen evlerinin 
aüratle intuı için kendilerine lhnn 

gelen direktifler verilecek ve aynı za. 
manda kazaları alakadar eden diğer İf· 
ler hakkında da görüşülecektir. 

Vali. &ôçmen evlerinin süratle in_ 
,.,ı içın lbım gelen her türlü tedbir. 
!eri aldıracak n derhal inşaata başla· 
nacaktır. Bu suretle, geçen sene Bul. 
gariatan Ye Romanyadan İmıir vilaye. 
tine mürettep olarak gönderilen ve ken· 
dikrine UUi tevzi edilen göçmenler 

kısa bir amanda yeni yaptırılacak bu 

evlere iskin olunacaklardır. 

Çöpler arasında 
bir çocuk 

cesedi bulundu 
lstanbul, 3 (Telefonla) - Eveliai 

gün Halrcıoğlunda çöpçülerden İbra
him temizlik işçileri tarafından bir d~ 
var dibinde bırakılan çöpleri arabasına 
doldurup yeniden çöp almalı: bere ara. 
banın kapağını açtığı zaman, çöplerin 
arasında bir çocuk cesedi ıörmüş, me
seleyi karakola haber vermittir. Duvar 
dibine yığılan çöplerle beraber arabaya 
girdiği anlaşılan cesed morga gönderil 
mittir. 

Bu taraflarda hiç bir CY olmadığına 

cöre cesedin geçici bir yolcu tarafın

dan oraya buakıldığı sanılmaktadır. 

tundan yaquı yerine daba çabuk )'etİf

mektedir. 

Kodın kalıramanlıfı 

Sea nehrinde yüzmek isteyen iki kü
çük kmn batıp çıkmakta olduldanm gC> 
ren, ana luz. iki kadın, bir köprünün 
üzerinden kendilerini auya atarak ço -
cuklan lcurtarmqlardır. 

Bu gibi hidiselerde birçok erkekle. 
rin '8fmp imclad iatedilderi nki iken 
bu iki kadının kenclilerini aaya hrlat • 
malannı, Paria ıueteleri, hayret " tak· 
dirle karşılıyor " aporcahıiua lehinde 
netrİJ•t yapıyorlar. 

Sporealamman clikbtiM iN Wıdi • 
seyi de koyakm. 

1901-1931 

Tan batmuharriri Bay Ahmed E
min Yalman 1907 de alman melde -
binden diplomaamı aldığmm ertelİ 
günü Sabah gazetesine müllsim ma
harrir olmuştur. 

1907. 1937 •.• tam otuz seae. Fa -
kat mabterem arkadaıonav sörenl• 
kırkma ancak VanDlf olduiwıu aanır

lar. 
Gazetecilik gibi yıpratıcı bir mes -

lekte bu kadar dinç kalmanın yolunu 
bulmuf olan arkadaşımızı tebrik eder
ken, mesleğine intiaabmm otuzuncu 
yıldönümü habra11 olarak bize bu 
halin umm öğretmesini rica etsek. 

Bayındırlık iıleri 
"- Gireson sahil yolunun W 

ladığımız tekilde her İfe terci)llıl 
onarımı bitirilecektir. Bu yol üz• 
rindeki büyük köprülerden (M• 
let) in bu yıl ihalesi vekaletçe P' 
rarlqtırılmıtbr. Melet köprü~ 
nün ihalesini Turnuuyu ve ~ 
takib edecektir. 

Hususi idare bakımından da 936 ff/I' 

nunda Ünye • Fatsa arasında müteab
hide verilen ifler bitince, Sama 
Unye arasındaki kısmm ihalesi başlı)+ 
caktır. Bu saha üzerindeki mesa~ 
alaka ile takib eden Nafıa Vekaleti ır 
reken yardımı esirgemiyecektir. Bu rd" 
yanda kadro nobanlan ikmal ~ 
yeni mezunlar verilecektir. 

Tokad -riliyetiyle milfterek ıııetal 
neticesinde Fatsa - Rcpdiye yolunldl 
açılmasına devam olunacaktır. 

Kasaba ve köylerde imar mesalıdi" 
daha aiyade bulandıracağız. viJiyc' 
Hususi idaresinin mali durumundl)I 
inkişafa muvazt olarak tanzim edildi 
çalışma programlan yeni bir faati1"1 
sahası açacaktır. Bu meyanda Birlik "fi 
köy iJierinin de mütenasib ve m~ 
zin bir ıekilde yürütülmesi göz önaod' 
tutulacak noktalardandır. İmar birlill 
hemen faaliyete geçecek harita, ptan it 
teri yakında bqlıyacaktır. 

Su ıehir ıebekesi • 
Belediyenin başarmak üzere oldd' 

IU işine hususi büdceden yardım rtıfll'
lcsi bina Ye arazi vergisi •aridat tas~ 
siyle temin edilecek, değerli Beledi>" 
reisinin tahakkuk ettirmek istediği tr 
bir au ıebc.lı:csi bu ıene hallcdilınit bıJ
lunacaktlr. 

Atatürk heykeli 
Mütehassısın mütaleası alındı~ 

sonra parti faaliyetleri arasında ön saf. 
ta bulunan Atatürk heykelinin reJcll. 
halkevi binasının yapılma işi 937 riJ 
içinde sona erdirilmesi karar altına r 
lınmıştır. 

Sağlık İflerİ 
Sıhat memurluğu tahsisatı mevtJ 

tutulacak, bununla bir seyyar hekial tt' 
min edilerek köy hastalannm teda~ 
daha ameli bir ıekle sokulacak, saP 
birlikleri kurulmak suretile de me 
zin ana hattını teşkil eden bekleme ,,_ 
dalan, dispanserlerin yapılması, f.,ıi
yete geçirilmesi takib olunacaktır. 

Bu meyanda Fatsa eczanesi bu setti 
açılacaktır. Gölköy, Mesudiye hU~ 
doktorlannm ikinci teşrinde tayiıd 
tekarrllr etmiştir. 

Parti ve halkevi 
Ordu gençliğiyle halkının bu ..ır

attığı yaratıcı adımlar merkezde 
•e takdirle karşılandığı görülm~ 
Köy gezilerinin verdiği feyizli ne 
ler bunun bapıca amillerinden • 
teşkil etmektedir. Bu saha üzerinde 
ocak kongreleri yeni faaliyet devr'1 
de daha alakalı ve daha canlı netic: 
doğru yürüyecektir.,, 

Uşak'ta kızılay haftası 
Uşak, 3 (A.A.) - Uşak kıf1 

kurumunun dfinlrli toplantısmda 5 
ağustos günleri kızılay haftası ol 
kararlaştınlmrş ve ftye kaydı içill 
zırhklara ba,laı m:~ur. Bu hayırlı 
şe kaymakam ve belediyemiz de 
drm edecektir. Nahiyelerde üye 
dına bqlanmı,tır. r- ..... ""'"~'"v"'~" 1 

,_.., 

&;;-~;k·-;; .. ;u;-;a;ıı 
geçti 

D6n Aalı:arada hava açık .C 

glrh geçıniftir. Gecenin en d~ 
aı 18 günün en yiibek mm 33 

cedir. 
Yurdun Trakya mmtakaaı 

ft diğer yerleri açıktır. 24 saat · 
yağı,larm karemetreye bıra~~ 
mikdarı Kanta 44, Rizede 43 EdJ.J"...
tarbzonda 2 ter kilogramd r. 

Yurdda en düşük ıaı Kayseri 
rurumda 10 en yükaek ıaı da Pi 
kirde 36 derecedir. 
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SOVYET GÖZİYLE 

Dünyanın 
politik 

vaziyeti 
Büyük harbin yıldönümü 

dolayısiyle sovyet 
gazeteleri neler 

yazıyorlar ? 
Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı 

i>ildiriyor: Sovyet gazeteleri dünya 
harbının başlangıcı yıldönümü ve harb 
ve fa izm ile mücadele enternasyonal 
günü dolay.siyle makaleler neşretmek. 
tedir. 

İzvestia gazetesi, 1914 ile 1937 se
nesindeki vaziyetler arasında bir kı. 

yaslama yaptıktan sonra bugünkü va
ziyet hakkında diyor ki: 

"Anla malarla birbirine bağlanmış 
olan harb müte ebbisleri bugün gerek 
İspanyada, gerek Çinde açıkca tecavüz 
yoluna girmi lerdir. Her gün yeni ve 
daha kanh bir harbe başlangıç olabile. 
cek ve müdhiş surette gergin bulunan 
bugünkü siyasi vaziyette ~cavüzlere 

müsamaha göstermek ve bunları ceza. 
arz bırakmak, mütecavizlere yarayan 
büyük bir tehlike arzetmektedir.,, 

Pravda gazetesi de, bugünkü vazi. 
yetin bilançosunu yaparak, gerek İs· 
panya meselesi etrafında ve ge1elt ort:ı 
Avrupada ve uzak şarkta büyük harlı 
tehlikleri görmektedir. 

Gazete bundan sonra, büyük bir barb 
için yapılan hazırlıkları kaydetmekte 
ve mütecavizlc:re, orada sovyetler birli
ğinin miıttehid milletlerin azmi ile kar. 
şılaşacakları sovyet sınırlarında sulhu 
bozmak teşebbüslerine girmemeleri ih. 
tarında bulunmaktadır. 

Pravda gazetesi. bu makelesini şöy
le bitirmektedir : 

"Mütecavizle uzlaşma ıMkanı yok. 
tur ve olmamalıdır .. Bütün dünya millet 
leri, bugun tatbık edilen. harbrn bir böl
gede tahdıdi,, pren ibinin fenalığını git 
tıkçe daha fazla olarak anlatmaktadır. 
Mutecavize müsamaha göstermek, harbı 
uz kin tırmam kta, bilhassa yaklaştır. 
maktadır., 

Kızıl ordunun organı Krasnaya Zvez. 
da gazetesı ise diyor ki : 

"De ı meden gütmekte old ğ 
lh r "k u umuz 

su po ıtı ası sovyetler birlig-inin en-
tcrnnsyonal ·· 
'b . munasebetlerde esas pren. 

~~ ;~1 te kil eylemektedir. Sovvet ~r 
ır ıgı ~i.lletlerinin yüksek hndlerinc 

varmak ıçın, harbe ihtiyacı yoktur Sav 
yet ·11 • • 

. mı et~ri, sulh yolundakı mücade. 
lesınde yal b 1 . . nız u unmadığına kanidir. 
Hükümet miz b" Ü d'" .. . . • ut n unya h sulh ıçın 
bızımle ber b .. er mucadele etmeye hazır 
olanlara elini uzatmı bulunmaktadır. 

Tiençin işgal edilirken 

Sovyet konsolosluğu 
bir tecavüze uğradı 

Sovyetler tecavüzün Japonların teşkil ettikleri 
bir çete tarafından yapıldığını bildiriyorlar 

Şanghay, 3 (A.A.) - Royter ajans!nrn .husuşi muhabi? b~~diriyor: 
Tiençindeki Sovyet general konsoloalugu bıansına otoma tık tuf eklerle 
ve el humbaralariyle müsellah eşhas tarafından taarruz edilmiştir. 

Mütearrızlara japon devriyeleri taraf mdan ilişilmemesi, taarruzun 
japon memurlarının muvafakati il.. yapılmış olduğu zannını uyandır
maktadır. 

Sovyetlere göre konaoloshaneye 
tecavüz nasıl oldu? 

Moskova, 3 (A.A.) - Tası a-
jansı bildiriyor: . 

30 temmuz tarihinde Tiençın 
ıehri japon kıtaları tarafı~dan i~
gal edilmiıti. Bu arada, Çın polıı 
kuvvetleri vazifeden ayrılmı§ ve 
Sovyet konsoloshanesi binaları da 
muhaf ızsız kalmıştı. 

Bu vaziyetten istifade eden ve Pas· 
tukin, Ossipov, Krahauk, Şatukin ve 
saire isimlerini taşıyan japon casus ku
rumuna mensup beyaz ruslar, şimali 
Çindeki japon kuvvetleri kurmayına 

mensup binba~ı Taki'nin muvafakatiy
le, sovyet konsoloshanesine hücum et• 
mek ve bu konsolosluk memurlarını 
katleylemek üzere, bir baydud çetesi 
teşkiline başlamışlardır. 

Akşam, japon casus kurumuna men
sup beyaz ruslar ile sivil giyinmiş ja
ponlar, mavzer silahları, bombalar ve 
hafif makineli tüfeklerle mücehhez o
larak, sovyet konsoloshanesine hücum 
etmişlerdir. Haydudlar, kapıyı kırarak 
içeriye girmişler ve konsoloshane eşya· 
larmı kamyonlara yükliyerek götürme· 
ğe başlamışlardır. 

Şurası şayam kayıddır ki, sovyet 
konsolosluğunun yakınında eski Çin 
polis karakolunda bir japon kıtası bu. 
lunmakta ve bu kıta halen buradan hiç 
kimseyi gecirmemektedir. Buna rağmen, 
sovyet konsoloshanesi eşyalarını hamil 
kamyonlara yol verilmiş ve bu kamyon
lar, japon mahallesine doğru yol almış. 
tır. 

Tiençin'deki sovyet konsolosu Smir
nov. jaon başkonsolosu Horiuşi'ye mü· 
racaat etmiş ise de Koriuşi tarafından 

kabul edilmemiştir. 
Tecavüzün yapılmasından ö n c e , 

Smirnov, haydutlann böyle bir tecavüz 
h a z ı r 1 a m a k t a olduklarından ja
pon konsolosu Kisi'yi haberdar etmiş 
ve kendisinden bunun önüne geçmek 
üzere hemen lazım gelen tedbirlerin a. 
lınmasını rica etmiştir. Buna cevab ola. 
rak Kisi, konsoloslar heyetinin 31 tem
muz tarihli celsesinde sovyet konsolos. 

Çahar Hopei politik konseyi azasından 
Sin-Keng-Yu bir japon zabitiyle beraber 

luğunun maruz bulunduğu tehlikeyi ha· 
ber almış bulunduğunu, fakat, telefon 
hatlarının kesilmiş bulunması sebebiy· 
le bir şey yapamadığını bildirmiştır. 

Smirnov Kisi ile görüşürken, kon· 
soloshaneye karşı da bu tecavüz yapıl
mışıtr. Sovyet konsolosunun talebi 
üzerine, mesele sonradan Tiençin şeh
ri konsoloslar heyetinin konferansında 

bahis mevzuu edilmiş ise de bu top. 
lantıda japon konsolosu hazır bulunma. 
mışıır. 

Alınan haberlere göre, beyaz rus 
haydut çetesi, sovyet konsoloshanesini 
soymakta devam eylemektedir. 

Tokyo nasıl tefsir ediyor? 
Tokyo, 3 (A.A.) Tiençindeki sov· 

yet konsolo&hanesinin yağma edilmesi 
hakkında tefsirlerde bulunan harb ba· 
kanı namına söz söylemeğe salahiyetli 
bir zat alınan resmi raporlara göre 
hücumun maruf bazı rus faşistleri ta
rafından tertib edilmiş olduğunu ga
zetelere bildinniştir. 

Bu zat. ezcümle şunları ilave et-

miştir : 
•·- JaPon ordusu, bu taarruza hiç 

1 'Noımandıe,, geni bir ıekor kırdı 1 

bir suretle iştirak etmemiştir. Şimali 
Çinin bolşevikleşmesine tam nıivlc 
muarız olmadığımıza rağmen yabancı 

devletlerle ihtilat çrkarrnamağa son de· 
rece gayret etmekteyiz.,, 

Fransız ''Norman rlie.. tran atlantiğı 

Londra 3 (A 
t . • .A.) - lngılız denız 
ıcaret fılo h 

B' u n fılleri İngilteredeki 
A 

1 ~p • Rok burnu ile Amerikadaki 

once Normandıenın rekorunu kırmağa 

teşebbus edecegi de söylc:ı 1 • t edır. Bu· 

nunla beraber Cunard. White. Star kum 

panyasının aldıgı resmi vazıyet Queen 

Mary'nin Normandie ile siırat bahsinde 

m ro Layt ara ındaki mesafeyi 95 sa
at 2 dakıkada kateden Normandie fran. 
ııız transatlantıgınin aldığı bu mükem· 
meı netıceyi seHiml maktadır. Yeni per. rekabet için değil, fakat lüks transatlan 
vanclerle te h' . . c ız edılmış olan Queen 
Mary tarnsatlantiğinin vaz sonundan 

tik servisi için yapılmış olduğu merke
zindedir. 

Sovyet hiikümetinin proteıtoıu 
Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı 

bildıriyor: Bazı japon makamlarının 
yardımiyle bey~z ru~ çetelerinin bir a. 
ğustosta Tiençındekı sovyet konsolos· 
luğuna yaptıkları tecavüz üzerine, sov. 
yet hükümeti Tokyodaki iş güderi va. 
sıtasıyle Japon dış bakanlı ğ nezdinde 
ş ' ddetli protestoda bulunmuştur. 

B skrn esnasında, Tiençinde iktidar 
mevkıi filen ıapon kumandalığının e. 
linde b ılundu u için, sovyet hükümeti 
bu tı.1d•sedt>n ıapon hUkmetini mesul 
tutmakta ve baı )arının isimleri şimdi· 
d n mallım ve 1 pon hiikiımetine bôJdi. 
rilmis bulunan esullerin derhnl tevkifi 
hususunu ve şıddetle tecziyesini iste. 

mektedır. 

Javonya protestovrı rPddeu; 
Tokyo. 3 (AA.) - Sovyet masla. 

hatguzarı hukumetinin Tiençın taarru
zu hakkındaki notasını hariciye bakan. 
hgrna venniştir 

Domci ajansı, hariciye nazır muavi
ninin, hadisenin beyaz ruslarla sovyet. 
ter birliği arasında Çindeki mevcud mü
cadelenin bir safhası olduğunu ve buna 
binaen Japonya ile alakası olmadığını 
söyliyerek protestoyu r~ddetmiş oldu. 
ğunu bildirmektedir. 

MADRlD CEPHESİNDE 

Asiler yeniden 
taarruza geçtiler 

Madrid, 3 (A.A.) - Asiler son gün
lerde kaybettikleri mevzileri tekrar ele 
geçirmek için bu sabah gün doğarken 
Caratianethellch bölgesinde şiddetli bir 
taarruza geçmişlerdir. Hükümetçiler 
mukabil taarruz yapmışlar ve asilerden 
birkaç mevzi daha almışlardır. 

Baık cephesinde hükümetçilerin 
bir taarruzu 

Bilbao, 3 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

Dün sabah Asturi kıtaları frankist. 
lerin Oviedo Kuera ve Trasperana'daki 
mevzilerine hiç bir netice elde etmeden 
taarruz etmişlerdir. 

Uvuel'de iki ateş arasında kalan 
hükümet taburları tamamiyle yokedil. 
miştir. 

Tali karııma:zlık komitesi ne 
zaman toplanacak? 

Londra, 3 (A.A.) - Tali karışmaz· 
Irk komitesinin ne zaman toplanacağı 

henüz tesbit edilmemiştir. Resmi mah
filler, Lord Plymouth'un bütün alakalı 
hükümetlerle teması muhafaza ettiği· 

ni söylemekle iktifa etmektedirler. 

Kıral Karol Kattaro'da 
Belgrad, 3 (A.A.) - Birkaç gün

denberi Naib prens Paulun misafiri O• 

larak burada bulunan Romanya kıralı 
Karol, bugün Kattaroda Milaşe tatosu
na hareket etmiştir. Kıraliçe Marie O· 

rada bulunmaktadır. 
Başbakan B. Stoyadinoviç de mezu

niyetini Kattaroda geçirmektedir. Kı· 
raliçe Marie tarafından kabul edilecek
tir. 

KOÇUK DIŞ HABERLER 1 
X Lö Burje - Albay Lindberg, Dr. 

Karrel'i ziyaret ettikten sonra buraya 
gelip Londraya dönmüştür. 

X Paris - Fransa bankası iskonto 
haddiyle esham ve saire üzerine olan a. 
vansların faizini indirmiştir. 

X Cezair - 27 temmuzdan beri 
çıkmış olan orman yangını Löturnö böl· 
gesinde 7 .000 hektardan fazla bir saha· 
yı yakmıştır. Çifttik ve bağları tahdb 
ettikten sonra evleri de tehdid eden 
yangın hlita söndürülememiştır. 

X Moskova - Sovyetler Birliği 

merkezi icra komitesi, B. Boldirev'i sı
hat komiserliğine tayin eylemiştir. 

X Tunuı - Bizert civarındaki mer. 
kez tezgahlarında grev yapan işçiler• 

bir kamyonu, taşa tutmuşlar, polis grev. 
cilcri dağıtmak için silah kullanarak iç· 
lerinden birkaçını yaralamıştır. 

X Varşova - Dük ve düşes dö 
Kent öğleden sonra Lasent şatosunun 
meşhur bahçe ve haralarını gezmişler. 

dir. 

BASIN iCMALi J 

Tarihi bir fırsat 
.. _ Vaktiyle ticari, zirai inkıliblana 

haricinde kaldık. Zarannı çektik. HaYa
cılık inkılabından da uzak kalmak çok 
yazık olur.,, diyen B. Ahmed Emin Ylll. 
man Tan'da bııtyazısmda §Öyle de.._ 
ediyor: 

Bu saniyedeki manzara bu yolu bb.. 
mıı olmamızdır. Braaaert tirketinin Ka. 
rabük tesisab müdürü aıfatiyle mem&.. 
ketimize gönderdiği B. Hopkinaon ile ilıl 
gün evel konutmuf ve havacılık haldoa
da &Öylediklerini yazmıfbk. Memlduıli
mize çok dost olan bu İngiliz, kendi p... 
ketinin t:mrine verdiği bir tayyare ile 
Londradan buraya geliyor, fakat bu tay. 
yareyi Kftrabükle Ankara ve lıtanbul a. 
raaında memleketimizin hayrı ve faydam 
için sık ıık yaptığı seyahtlerde kullana. 
mıyor. Bir günde yapılacak itleri S, 1 
günde yapmak, 50 dakikalık yo\a 15 sa
atte gitmek suretiyle zamanını, yani bi

zim zamanımızı israfa mecbur kalıyor. 

İngiliz dostumuzun vardığı hükiim 
ıudur: "Siz tayyareyi henüz bir nakli19 
vaıtıaaı diye kabul etmemit bulunur~ 
ıunuz.,. 

Bu hüküm bir inkılab memleketi i
çin çok acıdır. Dünyanın bütün havala.. 
rında serbestçe uçan inıanlann, türl 
havalarında bir Tibet manzarası ııcw
mesi, Türkiyeden uçmıya aid bir miL 
saadenin altı haftada çıkması, memleke
timiz hakkında çok zararlı bir propq .. 
da mevzuudur. Tayyare bir sürat va• 
taaıdır. Acele i,lerde kullanılır. Tayya. 
re ile Avrupadan memleketimize ıeS.. 
cek veya Avrupadan Aıyaya gidecek Wr 
insanı alb hafta bekletmek. hava yola. 
muzu kapamak demektir. 

Zaten dünyanın büyük hava yollL 
n, bizim havalarunızm haricinde kwwl
maya batlanmışbr. Dünyanın en bü,a 
hava iltisak merkezlerinden biri haline 
relmek elimizde iken, bunun akıi ola
rak havacılık bakımından tecerriit ha"
ne dütmek tehlikesi.ne maruzuz. 

Bu giditin tarihi mesuliyeti büym· 

tür. Bunun bir kırtaai meselesi diye de. 

ğil, mühim bir mem!eket me&elesi eli. 

ye mütalea edilmesi lazımdır. ilk İf, tay. 

yareyi mevcud ve lüzumlu bir nakil n
sltası diye tantmak ve dünyanın bütiimı 

batka memleketlerine nisbetle aldığıma 
aykırı vaz.İyete nihayet vermektir. Tay· 

yarenin faydalanna mukabil elbette 
mahzurları vardır ki, bunlara aynca ça-

re düıünmek lazımdır. Nitekim IMr 
memleket bu çareleri düşünmüıler Ye 
tedbir almıılardır. 

Dünyanın ticari inkılab ve sınai İ• 
kılab gibi iki büyük tarihi hareketindea 
hariç kaldık ve asırlarca bunun zararm 

çektik. Havaclık inkılabı aynı ölçüde l:ıir 
tarihi harekettir. Bunun manasını m. 
ramakta ve icablarını yapmakta gecikir. 
ıek ve dünyanın en büyÜk hava cadde. 
si üzerinde yer alabilecek bir memleke
ti tecerrüd haline düıürür&ek cidden ya

zık olur.,, 

l{ava yolları devi t i letme idaresi 
umum müdiirlüğiinden: 

En Emin, En Rahat, En Seri Ankara - İstanbul 
Y o le u 1 u ğ u 

Nafia Bakanlığına bağlı Hava yollan Devlet işletme idaresinin yolcu ve 
posta tayyarelerinin Ankara - İstanbul • Ankara günlük seferleri munta
zam devamdadır. 

Hava Yollarının acenteleri: 
A - Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. binasmda (Telefon 

No: 3682) 
B - İstanbul - Karakövde P. T. T. binasında (Telefon No: 40374) 
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U~alk Şaırkta ÇlnDüDerDe JaponDa1r 
a1rc§l~ofll©l©ı çarpuşmaDar 0Du1rk~n 

ç n n lhı akik o n da lfiril <alD 011rıril at ~<dl ö ın e o ô liifl) 

in nasıl memlekettir? 
Nasıl idare edilir? 

Fakat Çin aL 
kederi, japonlar 
tarafından hima.. 
ıye gören, M o n· 
gol infiradcıları~ 

Ku\1\>eti nedir? 
S on günlerde Çin'de mühim hidi • 

seler oluyor. Japonlarla çinliler 
çarpışıyorlar. Hatta japon ordusu Pe
kin ve Tien Çine bile girmiştir. Bu 
hadiseler, belki gayet dikkate şayan ne
ticeler doğuracaktır. Belki de çabuk ka· 
panacaktır. Fakat iki tarafın şimdiki 
hazırlıklarına bakılırsa netice hakkın -
da 0 kadar da nikbin olmmak lazımdır. 

Çin • Japon hadiseleri belki uzak • 
lık itibariyle türk karilerini fazla ala -
kadar etmiyor. Belki de gazetelerde her 
giln dilimiz dolaşarak okuduğumuz bir 
yığın Çin şehri Çin general isimlerini 
biribirlerine karıştırıyor ve bunlardan 
bir şey anlamıyoruz. Onun için Çin ve 
Uzak Şarktaki son hadiseler hakkında 
okurlarımıza bazı mah1mat vermeği fav

dalı bulduk. 
Çin'in vaziyeti 

Ç in'in sathi mesahası, 11.173.558 
kare kilometredir. N U f u ı u , 

452.791.069 dur. (Bu rakam Nankin ista
tistik dairesi tarafmdan 1931 de tesbit 
edilmiştir.) Ahalinin yüzde 80 i ziraat
le uğraşır. İptidai madde bakımından 

çok zengindir. Yeni bir kalkınma planı 
sayesinde bunlardan çok istifade etmek 
için çalışılmaktadır. Çinde münakalat 
için 5 senelik bir plan hazırlanmıştır. 

Bu sayede 8.500 kilometrelik tren hat
ları yapılacaktır. Bu kadar geniş bir ül
kede tren hatlarının manası pek açık bir 
ıurctte anlaşılır. 

Çin bir cumhuriyettir. Bu cwnhuri • 
yet 1911 senesinde. Doktor Sun • Yat • 
Sen tarafından idare edilen ve Manço 
hanedanının devrilmesiyle nihayet 
bulan bir ihtilal neticesinde ilan edil -
miştir. Fakat Çin bundan sonra 1912 den 
1928 e kadar devam eden daimi ihtilal
ler ve anarşiler içinde yaşamıştır. 

Cin'in hükümet merkezi Nankindir. 
Hükümet, eyalet hükümetlerine muka • 
bil Nankin merkez hükümeti namiylc 
anılır. 1936 da General Çang - Kay • 
Şek o zamana kadar ayrılık taraftarı o
lan ccnııb generallerinin kuvvetleri 
azaldığı ıaman, Çinin vahdeti tamam • 
lanmtf oldu. 

Çin tarafından takib edilen politika, 
miliyetçi parti ve yahud Kuomintang 
tarafından ilham edilmektedir. Bu poli
tika da Sun - Yat • Sen tarafından tan
zim edilen programdan mülhemdir: po· 
Iitikanm esasları milliyetçilik ve de -
mokrasidir. Bu partinin diktatörlüğü, 

reyiiimla doğrudan doğruya ve hafi rey-

Çinin idare tarzı 
Nankin hükümeti 
ve merkezi Çin 

le milli bir meclis seçildiği zaman niha
yet bulacaktır. Geçen sene yapılması la· 
zımgelen seçimler bazı hadiseler dolayı
syil.e, muayyen olmıyan bir zamana bı
rakılmıştır. 

Şimali Çin 

Ş imali Çin, beş eyaletten mürek • 
kebtir. Bunların üçü tamamiyle 

Çinlidir. İsimleri Hopei, Şansi, San -
tung'dur. Diğer ikisi yani Çahar ve Sei 
yuan ic_; Mongolistanı teşkil eder. 1932 
de meşhur Çin coğrafya alimi Tsen Çbih 
• Yunig bu ayelaetlere dair 'u maliıma
tı vermiştir: 

Hopei: 140.526 bre kilometre, 
Çahar: 258.815 kare kilometre, 
Seyuan ~ 304.058 kare kilometre, 
Şansi: 161.842 kare kilometre, 
Santung: 153.711 kare kilometredir. 

Japonyayı bu mıntaka üzerinde ha
kim olmaya sevkeden sebebler ikidir: 
Bunlardan birisi ekonomik, diğeri stra
tejiktir. 

Demir gibi, kömür gibi, pamuk gibi 
hammaddeler, fimali Ç~nde çok mebzul
dür. Burada bütiin Çindeki kömür istih
ıalatının % 45 i, pamuğun% 34 ü, yün
ün % 90 ı elde edilir. 

Bir alman jeoloğu, Şansi eyaletin -
deki demir madenlerinin. bütün dünya 
piyasasının taleblerini asırlarca karşı • 
layabileceğini söylemiştir. 

Stratejik bakımdan, Hopei ve San -
tung çok enteresan yerlerdir. Şansi, 

garbtan Şensi'ye, ve cenubtan Honon'a 
bağlı olduğu için Çinin kalbi mesabesin
dedir. Eğer merkezi hükümet Şansi'

den mahrum oursa, 'imali f<irkideki ge
niş araziyi emniyet altında bulundura
maz. 

Japonlar, Mançukuo'yu halkettikten 
ve Johol'u aldıktan sonra, bütün dik -
katlerini dış Mongolistamn cenub hu -
dudunda bulunan Çahar ve Seiyuan Ü • 

zerine teksif etmiştir. 
Japonlar, Sovyet Rusya ile bir ihtilaf 

çıkması ihtimali karşısında, dış Mongo. 
listandan Baykal gölüne kadar uzanıp, 
ruslann deniz vilayetlerini tecrid ctıneği 
bite hesaba katmıs bulunmakta idiler. 

nı mağlUb ettik
ten sonra bu plan suya düşmüştür. Fil. 
hakika Seiyuan ve Çahar•da yalnız birkaç 
sancak japon himayesi altına düşmüş· 
tür. 

İşte bu vaziyet ka11ısmda japonlar, 
faaliyetlerini Hopei'de teksif etmeği 

muvafık görmüşlerdir. Çünkü buradan 
kalkan Pekin • Pukov şimendüferi, Sei
yuan'a gitmektedir. Bunun için Hopei'i 
aY.I'ı olarak mÜtalea etmek icab eder. 

Hopei 

H opei Şimali Çinin bir eyaletidir. 
1934 senesi başlangıcında japon

lar, J ehol'u işgal etmişler ve seddi Çine 
kadar dayanmışlardı. Bunun üzerine 
Çin müzakerelere girmeye razı oldu. 
ve 1934 mayısının 31 inde Tanglru mü
tareksi imzalandı. Bu mütareke ile Sed 
di Çinin etrafında gayri askeri bir mm· 
taka ihdas ediliyordu. Bu mıntaka, Pe
kin'e 25 Lilometre mesafeye ve Tiençi
ne 50 kilometre kalıncaya kadar uzanı
yordu. Bokaer muahedeıi mucibince Ja 
ponya zaten bu iki şehirde iki daimi 
garnizon muhafaza ediyordu. Bu gayri 
askeri mmtaka Japonyanın burada mü
him roller oynamasına hizmet etti. Ja
ponya, şarki Hopei'de muhtar bir hükü· 
met te,kil edip artık Nanlcin hülcüme -
tinin hakimiyetini tanımayan General 
Yen - Yu • Keng'i tutuyordu. 

Japon generalı _ Dohihara, Japonyanın 
menfaatine olarak, burada muhtar bir 
idare kurulmasını propaganda ediyor ve 
burası için hususi bir statü talebediyor
du. Bu suretle bu mıntaka bir muahede 
ile Tokyoya bağlanacaktır. 

Nankin hükümeti, bu muhtariyetçi 
hareketin önüne geçmek için, Hopei'e 
idari bir muhtariyet verdi. Ve Hopei -
Çahar politik konseyini ihdas etti . Bu 
konseyin başma da General Sung - Çeh 
- Yuan geçirildi. 

Tokyo ise diğer taraftan bu genera
lı buradan uzaklaştırmağa calıştı. Fakat 
General Sung, gayet mahirane bir SU· 

rette kendi hükümeti ile, japon hükü -
meti arasında muvazeneyi temin ede • 
bildi. Şimdi japon askeri mahfilleri, 
müzakereyi onunla yapmak istemekte -
dirler. Fakat Nankin hükümeti kendi 
rızası hilafına yapılan her hangi bir an
laşmayı kabul etmemeğe karar vermiştir, 

Çin'in askeri kuvvetleri 

Ç in'in askeri kuvvetleri 2 milyon
la 2 buçuk mi]yon arasındadır. 

Çin yıllığı bu askerlerin 2.233.251 oldu-
ğunu kaydetmektedir. Bu mikdar için
de merkezi Çin ve eyaletlerdeki asker . 
ler dahildir. 1936 da General Çang - Kay 
• Şek, Kanton'a karşı zafer kazandrktan 
sonra Çin ordusunun vahdeti de tamam
lanmış oldu. Şimdi yalnız Setçuan eya. 
leti 300.000 kişiden mürekkeb kuvvetli 

bir orduya sahih bulunmaktadır. Nankin 
hükümeti bugün ecnebiler tarafından 

taliın ve termiye edilmiş ve gyaet <liri 
ıilahlarla mücehhez 15 kolordu çıkara
bilir. Çinin diğer bütün kuvvetleri bu 
kuvvetin etrafında toplanmıştır. 

Ordunun silahları Mannlicher ve 
mavzerdir. Bunlar 1913 modeli silahlar
dır. Otomatik Luger tabancaları çok 
vardır. 

Mitralyözlere ielince; bunlar arasın
da Maksim'ler, Hoçkis'ler ve bir de 
Kantonda yapılan yerli ıilahlar vardır. 
Çinin topları eski Krup modeli toplar · 
dı. Fakat hükümct geçen sene bunların 
yerine tamamen yenilerini ikame etmiş
tir. 

En meşhur tezgahlar merkezi Çin -
de bu1unmaktadır. 

1934 senesi nihayetinde Çinin 400 

tayyaresı vardı. Bunlar fiat Northop, 

Douglas, Voisht Corsair, Breguet ve 
Curtiss Havk tayyareleridir. O zaman
danberi de hariçten bir çok yeni tayya
reler satın alınmıştır. 1937 de Çindeki 
tayyarelerin 650 ile 1000 arasında oldu
ğu söylenmektedir. 

Japonya gazeteleri Çindeki tayyare 
kuvvetlerinin inkişafı hakkında çok 
yazı yazmışlardır. Hulasa Çin, sahil şe· 
birlerini feda ederek ve içeri çekilerek 
uzun müddet bir müdafaa barbı yapa. 
bilir. 

Çin kurmayının karşılaştığı başlıca 
müşküller şunlardır: 

1 - Tezgahlar memleketin ortasın
dadır. 

2 - Askerlerin yegane yedikleri 
gıda olan pirinç yalnız cenubta bulun -
maktadır. 

3 - Halbuki harekat sahası şimal
dedir. 

Fakat Nankin hükümeti şimalde San
si eyaletinde kuvvetli bir istinadgah 
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Gazetemiz Binasında 

yapılacak 

inşaat münal{asast 
Ulus gazetesi binasında 15 bin lir• 

tahmin edilen bir inşaat ilavesi yapıla· 
cakbr. Münakaaa şartnamesi ve ke4if 
evrakı müe11eae miidüriyetinde göriile
bilir. Tekliflerle teminat mektublan 6 
ağuıtos 1937 cuma ıünü saat 11 de 
U L U S idare komiteıine verilecektir· 

ı-- .. RADYO J 
Ankara: Öğle netriyab: 12,30 -

12.SO Muhtelif plak neıriyatı, 12.SO • 

13.15 Plak: türk muaikiai ve halk,_ .... 

kılan, 13,15 - 13.30 Dahili ve harici 

haberler. Akşam neşriyatı: 18.30 -

19.00 Muhtelif plak neşriyatı, 19.00 • 

19.30 Türk musikisi ve halk §arkıla • 
rı (Cevdet ve arkadaşları), 19.30 • 
19.45 Saat ayarı ve arabca neşriyat, 
19.45 - 20.15 Türk musikisi ve hal" 
şarluları (Servet Adnan ve arkadat • 
ları). 20.15 - 20.30 Şakir Hazır (J-ltl" 

vacıhk), Z0.30 - 21.00 Plakla cfatıf 
musikisi, 21.00. 21,15 Ajans haberle
ri, 21.15 - 21.55 Stüdyo salon orke5 • 
trası, (1 - Meyerbeer Dans la a~ 
flambeaux, 2 - Pau1 Lincke Die f-teı• 
stersinger von Bertin, 3 - Borodiıte 
Danse le steppes de l'easie centrate. 
4 - La cocq La fille de Madame J\O• 
got, 5 - Urbach intermezzo Nacht ~ 
liche Runde, 21,55 - 22.00 Yanııll' 
program v elstiklal marşı. 

====================~~ 
bulmaktadır. Bu moral bir eyalettir. Ve 
bu eyalette askeri iı,ler komisyonu ba~· 
kan vekillerinden general Yen - Si • 
Shen tarafmdan idare edilmektedir 

Tefrika: No 89 cağını söylemişti. duğu gibi biribirlerinın tıpkısı idiler. Onun 
için Antifolus'un onu kendi kölesi sanması
na ve ona neden bu kadar çabuk döndüğünü 
sonnasma hayret etmemelidir. 

meğe cesaret ediyorsun? 
Dromio, efendisinin bu menilekette ya " 

hancı olduklarım söylemesi üzerine onııf\ 
alay ettiğine hükmederek neşeli bir tavırla 

., 

$ek:sp_iret_erı:-· _ Hık·Aveıer 

Yazanlar: M ary ve C harleı Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

Y anlış1ar komedisi 
Efes dükü; genç Antifolusdan ziyadesiy

le hoşlarumş ve büyüyünce onu kendi ordu· 
suna subay yapmıştı. O da birçok kahraman
lıklardan başka bir defa Dükün hayatını da 
kurtardığı için Dük, kendisini Efes'in zen
gin bir kadını olan Adriana ile evlendirmek 
suretiyle mükafatlandırmıştı. Babası oraya 
geldiği zaman Antifolus, karısı ile ve hala 
yanında bulunna Dromio ile birlikte yaşı-
1ordu. 

Siraküzeli Antifolus ise, kendisine Epi
damnum'dan geldiğini söylemesini tavsiye 
eden dostundan ayrıldıktan sonra kölesi 
Dromio'yu kalacakları handa bir yemek ha
ıırlatmak üzere eline para vererek yollamış, 
kncdi de şehir halkını, ahalinin hayat ve a
det' erini görebilmek için sokaklarda dolaşa-

Dromio hoş bir adamdı. Onun için Anti
folus cam sıkıldığı zaman ona tuhaflıklar 
yaptırır, onunla eğlenirdi. Bu yüzden bu iki 
adam arasında, bir uşakla efendisi arasında 
görülmiyecek derecede bir teklifsizlik, bir 
lakırdı srebestliği vardı. 

Siraküze'li Antifolus, kölesini yolladık • 
tan sonra durup düşündü: bu kadar yer do -
laşmış, gezmiş, fakat hiç birisinde ne anasın
dan, ne de kardeşinden bir iz bulamamıştı. 
kendi kendisine dedi ki : 

- Ben, şimdi, Okyanos içinde bir damla 
gibiyim. Bu damla, kendi eşi olan damlayı 
arayayım derken engin denizin içinde kayb
olup gider. İşte ben de öylece anamla kar • 
deşimi bulayım derken kendi kendimi kayb
ediyorum. 

O bir şeye yaramıyan seyahatlerini dal
gın dalgın düşüne dururken (öyle sanmıştı) 
Dromio, dönmüş, gelmişti. Antifolus. köle
nin bu kadar çabuk geri dönmesine hayret 
ederek kendisine parayı ne yaptığını sordu. 
Halbuki bu Dromio, kendi Dromio'su değil, 
Ef es'li Antifolus'un yanında bulunan Dro
mio idi. Bu ikizler, hala, cocukluklannda ol-

Dromio cevab verdi: 
- B~y~~ım, sizi yemeğe davet etmek ü

zere benı gonderdi. Eğer biran evvel gelmi -
yecek olursanız, et yanacak, domuz şişten 
düşecek, öteki yemekler de kavrulacak. 

Antifolus: 
- Bu alayların sırası değil şimdi, dedi, 

sen şunu söyle bakalım, paralan ne yaptın? 
Dromio, hala bayammn onu Antifolus'a 

yemeğe çağırınağa gönderdiğini söyleyordu. 
Antifolus sordu: 
- Kimdir bu bayan? 
Dromio: 
- Zatı alinizin karınız! diye cevab verin

ce kendisi bekar olan Antifolus fena halde 
hiddetlenmişti. Dedi ki: 

- Arada sırada seninle teklifsiz konuşu
yorum diye. artık yüz bularak beni adamakıl
lı alaya almağa basladm. Şimdi canım alay, 
şaka istemiyor. Sen paraları ne yaptın? Biz, 
bu memlekette yabancıyız; nasıl oluyor da 
bu kadar parayı kendi başına muhafaza et • 

dedi ki: ıı 
- Rica ederim, bir defa sofraya otıır0 

da orada alaya devam edersiniz. Sizi, baY~: 
nım ve onun kız kardeşiyle yemek yeınek ıl 
zere eve götürrneğe geldim. 

Artık Antifolus'un sabrı tükenmişti. Dr.': 
mio'ya bir dayak attı ve zavallı ad~, .ı~~ 
bela, kaçıp eve gelerek bayanına efendısı~1 

,. 

eve gelmediğini ve kansı da olmadığını so<f 
lediğini bildirdi. ıı 

Ef esli Antifolus'un karısı Adriana ~ i 
sözlere fena halde hiddetlenmişti. Kend~s.· 
zaten çok kıskançtı. Şimdi kocası "benim 1' 
rrm yok" demekle, başka bir kadını daha ço ,. 
sevdiğini anlatmak istiyordu demek. ~1de 
kan.çlık ve hiddetle kocasının aleybıfl ,. 
söylemedik çirkin söz bırakmıyordu. Kız k9

,. 

<leşi Lusyana, ablasını yatıştrrmağa ve Y.e~ıı 
siz şüphelere kendisini kaptırmaması ıÇl 
onu iknaa uğraşıyordu. 

(Sonu vafl 
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lstanbul'daki maç 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

Çinde vaziyet karışı_!. Cenevrede 
Filistin 

mandalar komisqonu 
ışile meşgul oiugor Tayyareler çin şehirlerini 

bombardıman ediyorlar 

sağaçığı bizim müdafilerin ilerde bu
lunmalarından istifade ederek topu yal
nız başına yakaladı ve kaleye kadar 
şiddetle indi. Fakat kaleci Sacid,in çok 
güzel bir plonjöti muhakkak bir golü 
kurtardı. Birinci devre bu tekilde O - O 
beraberlikle bitti. 

(Başı 1 incJ sayıfada) 

fıdaki hadiseler füerine dikkati çek
mektedir : 

1 - Tokyo hükümeti şimali Çinde· 
ki anlaşmazlıktan doğacak fazla mas· 
rafları kartılamak için 300 milyon 
yenlik yeni tahsisat kabul etmiştir. 

2 - 1 ağustostan beri Kore'den 170 
bin ki!ilik ihtiyat ve takviye kıta.lan 

gelmittir. 

3 - Çiodeki bütün japonlar mem
leketlerine gitmişlerdir. 

4 - Japonlar Lojang, Çangçau, 
Kayfeng, ile Konan eyaletinin öteki 
tehideri üzerinde bir çok keşif uçuş
ları yapmaktadır. 

Tokyodan ş.anghaya gelen haberle
re göre, Japonyanın bugün yapmakta 
olduğu hazırlıklar, onun uzun bir harb 
idmae ettirmek tasavvurunda olduğu· 

nu göstermektedir. Korede yolcu ve 
eıya nakliyatı durmuş, bütün trenler 
uk:er nakline tahsis edil.mittir. 

Şunking, Şasi, ve İşangdaki japon 
konsolosluklarını'n kapatılması ve bir 
çok şehirlerdeki japon tebaasının bu· 
ratardan ayrılmaları, büyük ölçüde bir 
anlaşmazlığın alametleri sayılmakta
dır. Tayyarelerin Çin şehirleri Üzerle
rinde yaptıkları uçu'}lar, bunların bom· 
bardımanlar için fotograflar almış ol
malarına hamledilmektedir. 

Japon ltarb bakanının diyet 
meclüindeki beyanatı 

Tokyodan bildiriliyor: Harb bakanı 
Diyet meclisinde beyanatta bulunarak, 

Temmuzda Çin jandarmalannın isyan 
ettiği Tungçeu şehrinin tamamiyle tec· 
rid edilmi§ bir vaziyette bulunduğunu 
söylemiıtir. Havaların fena gitmeli 
ve çinlilerin mukavemeti yüzünden ja· 
pon tayyareleri mahalli japon gamizo. 
niyle temasa geçememektedirler. Japon 
garnizonu telsiz telgraf işaretlerine ce. 
vab vermemektedir. 

Bakan, muhtariyeti haiz olan şarki 
Hopei hükümet reisinin Tungçeu'da 
Çin jandarmalarını isyana teşvik etmiş 
oldugunu ve bu jandarmaların şimdiye 
kadar japon makamlariyle işbirliği yap
mış olduklarını tasrih etmiştir. 

Tıençindeki japon garnizonu 69 ja
pon tebaasının garnizonun himayesinde 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Şanghaydan bildirildiğine göre harb 
devam etmektedir. Japon kuvvetleri 
h. b. 
ıç ır mukavemetle karşılaşmadan 

Yangefu ing'i işgal etmişlerdir. Bu sı. 
rada Japon tayyareleri Paotingfu. Kol· 
gon ve H opeinin başlıca noktalarım 
bombardıman etmişlerdir. Diğer taraf· 
tan Tokyodan alınan bir haber Tiençin
deki japon garnizonunun şu tebliği ver. 
dilini bildinnektedır: 

Japon tayyareleri bugün saat 7 de 
ve lO da Kadelan'nın cenubuna doğru 
Hankeuya Çin kıtaatı nakleden iki tre
ni bombardrman etmi~tir. 

Nanyuan muharebe•İ çinlilere 
neye maloldu? 

Tokyo, 3 (A.A.) - Japon askeri ma
kamlan, 28 temmuzda vukua gelen 
Nanyuan muharebesinde çinlilerin 2.000 
ölü bırakmış, 100 e5ir vermiş ve 4 sah. 
ra topu ile 2 tayyare bırakmış oldukla

nnı bildirınektedir. 
Tokyo, 3 (A.A.) Harbiye bakanlığı 

şimali Çindeki japon ordusunun 7. 7. 
tarihinden beri zayi.atının 330 ölü ve 

830 yaralı olduğunu bildirmiştir. 

T angçende öldürülen japonlar 
Tokyo, 3 (A.A.) - Harb bakanı 

Suguyama diyet meclisinde şimdiye 
kadar Tungçeu' da 130 japan tebaasının 
cesedi bulunduğunu bildirmiştir. 

Japon tebaaaının akibetinden 
kaygı duyuluyor 

Tokio, 3 (A.A.) - 200 japon taba. 
asının akibetinden kaygı duymakta ve 
bunlardan büyük bir kısmının asiler ta
rafından öldürülmüş olmasından kor. 
kulmaktadır. Dolqan bazı şayialara gö· 
re, Yung _ Su _ Keng, asiler arasında 
bulnmakta ve hatta onları idare etmek. 
tedir . 

Japonyanın Çin büyük elçisi 
Şang haya ltorekel elti 

Tokyo, 3 (A.A.) - Dairon'den bil-
diriliyor: Japonyanın Çin büyük elçi. 
ıi iki ıekreterle beraber Tiençinden 
buraya gelmittir. Yarın Şanghaya ha. 
reket edecektir. 

Hopeide vaziyet 
Tokio, 3 (A.A.) - "Tebliğ,, Hope. 

i'de askeri harekat sahnesinde 2 ağus· 

tos gününe aid kayda değer bir şey yoL 
tur. 

Japon orduları Yung _ Ting - Ho 
nehrinin sol kıyısnda temizleme işini 
bitirmiştir. 

Hopei hükümeti Pekine laftndı 
Tokio, 3 (A.A.) - Merkezi Tungçe 

uda bulunan muhatriyeti haiz ,arki ho· 
pei hükümetinın timdilik Pekine taşın. 
dığı Pekinden bildirilmeketdir. 

Çin orclunı da tedbirler alıyor 
Tolı:io, 3 (A.A.) - Çin ordusu Tien 

çin. Peukov hattına ağır topçu kuvvet. 
leri tahşid etınektedir. Tiençin - bi. 
diseleri netioesinde ricat etmiş olan 38 
inci fırkaya menıub bazı müfrezeler, cep 
henin en ileri noktası addedilen Maşan. 
gda tahşid edilmektedir. 

Çin orı/uıunun Kalgan'a geli§i 
heyecan uyandırdı 

Tokio, 3 (A.A.) -Tiençinden bil. 
dirildiğine göre, 13 ünçij Çin ordusunun 
gelişi Kalagan, da heyecan uyandırmış.. 
tır. 

Bu ordunun 1936 da birdenbire 
Paolian - Miako'yu iJgal etmek sure. 
tiyle japon • mogol ordusunun ileri 
hueketini parlak bir tekilde durdurmuş 
olduğu hatırlardadır. 

Japonların ıalıib ettiltleri politilıa 
Şanghay, 3 ( A.A.) - Politik mah-

ikinci devre 
İkinci devreye Galatasaraym akıniy. 

le başlanıldı ve top soldan Avusturya 
kalesine süratle indi. Admira bunu an
cak kornerle kurtarabildi. Fakat Gala
tasaray bir hücum daha yaptı. Top ka· 
le yakınında Bülendin bir ıütüyle Avua.
turya kalesine doğru fırladı. fakat avu
ta gitti. 

Galatasaray bir gol lırsatı 
kaçırıyor .. . 

15 inci dakikada Admiralılar suratli 
bir hücunı daha yaptılar. Fakat Sacid 
gol yapılmasına meydan vermedi. Bu 
devrede oyun baştan aşağıya çok heye. 
canlı, zevkli ve süratli oldu. Bu ara
da Süleyman çok güze} bir gol fırsatı 
kaçırdı. Biraz daha dikkatli davransay
dı, o dakikaya kadar berabere devam e
den oyunu Galatasarayın lehine çevire
bilecekti. 

Oyun berabere bitiyor . 
Son dakikalarda Admira çok tehlı.. 

keli bir hücum yaptı. Bu hücum gol ile 
neticelenebilirdi. Fakat Valestardi bu 
golü güzel bir ayak oyuniyle kurtardı. 
Artık maçın sonu yaklaşmıştı. Viyana.. 
lılar son bir hücum daha yaptılar ve 
rüzgar gibi Galatasaray kalesine indi· 
ler. Fakat bu sırada hakem uzun bir 
düdükle oyuna nihayet verdi. Maç da 
bu suretle O - O berabere bitıniş oldu. 

fillerde bugünlerde çok mühim karar. 
lar verilecek olan Nankin vaziyetinin 
inkişafını dikkatle takib etmektedirler. 
Japonları halen Paojing ve Şantung 
vilayetinin şimali bölgesinde tahaffild 
eden merkezi kuvvetler iUerine oenub 
istikametinde bir taarru.ıda bulunmak 
niyetinde ol~dıkJarı anlaplıyor. 

Mevcud kanaate göre, japonların 

planı Mançuriye ve dıf mogolistana bi· 
tişik olan ve iş.gali aovyetler birliği ile 
bir ihtilaf halinde japonya için hayati 
ehemiyeti haiz bulunan Şahar ve Sol 
Yuc:ı.u vfliyetlerinin işgaline matuf bu. 
lunrnakt<>dır. Bu suretle harb ilanı Çine 
bırak ımıs olacaktır. 

Şimali Çinde yeni vaziyetin kabu.. 
lü merkezi hükümetin sükfitunu Çan. 
kayşekin birleştirme eserinin mahvını 
mucib olacağı için harb yeglne mUmkün 
tarzı hal olarak görülmekte ise de çin
lilerin 'imal çinde !ıiiyük b;r harelı.ett 
girişmeyi gecik icmeı"rin:n de izahı 
mümkün bulunmaktadır. Zira şimal çi. 
ni memleketinin ıeri kalan kısmına tek 
hatlı iki demir yolu ile bağlı bulunmak. 
ta ve bunlardan bir tanesi tehlikeli hır 
köprü ile sarı nehir üzerin len geçmek.. 

tedir. 
Burada. japonlar ti.mal çinde yeni 

bir ileri hareketine girişmeden önce 
Sovyet • Mançuri hududunda yeni bir 
hadise ihtinıali de uzak ~örülmemekte. 
dir. Japonlar bu ıure~le Sovyetlerin ne 
yapacaklarını denemıış olacaklardır. 

Eyi rnalt\ınlt alan mahfille1', böyle 
bir bal vukutJnda aovyetJ.erin bt1 bir 
hattı hareket ittihaz edecelderini bil
<füme ktedirler. 

Filistinin taksimi teklifine karşı Irakta bir gösteri yaprlırken 

Cenevre, 3 (A.A.) - Daimi mandalar komisyonu inıiliz sömürgeler oakam 
Ormsbi Gor'un U2UD süren mhatmı dinlemiştir. Bakan, mandater devletin tek.. 
lifi üzere Filistindeki rejimin değişmesi lizım gelip gelmiyeceği meselesinin ko
misyonca hemen halledilmesini istemiştir. 

Komisyon son iki sene içindeki Filiı tin idaresinin tetkiki liu:ımgeldiği kanaa
. tindedir. Bu mesele yarın gözden geçiril meğe başlanacaktır. 

lzmirde feci 
Bir gangın 

(Başı 1 inci sa.yziada) 

A•keri kıtalar tla tetlbir alıyor 

Tehlikenin bilyümeıini önlemek ü

zere daha geniı tedbirler almak mec

buriyeti hasıl olmuı, Bomuvadan ~ 

piyade alayı ile bahriye müfrezeleri 

getirtilmiştir. Askert kıtaların atCli 

önlemek için aldıkları tertibata bizzat 

General Rasim nezaret etmiştir. Ateş 
büyük bir 11iddetle gecenin saat iki bu· 
çuiuna kadar devam etmiştir. 

Yaralananlar ve öl.enler 

Yaralılar, derhal yetişen sihi im

dat otomobilleriyle italyan ve memle· 
ket ba&tanelerine götürülmüştür. Ate

tin şiddetinden birer yığın kemik ha· 
line gelen cetedler de yarm törenle 

gömülecektir. 

T ahkikahn ilk ne~eleri 

Depc; ve binalar llagdeburg kum

panyasına4.000, lira bunların muhtevi 

oldukları benzin ft petrol da Viktor
ya dö Berlin siğorta kumpanyasına 

25.000 lira mukabi1inde ıigorta ettiril
miş bulunmaktadır. 

Bunların içinde 120 ton petrol, 5~ 
ton da benzin mevcud olduğuna göre ı 
zarar yekQnu 60.000 lira kadar tahmin 

olunmaktadır. Polis tahkikatının ver· 
diii ilk neticelerden, badiıenin kasd 

yil.zilnden deiil, dikkat.ulik dolayıai

le vukubulduğu anlaşılmaktadır. 

Tiril petrol firketinin lataobulda

lri merkezi hldise hakkuıda telefon ve 

telgrafla maHimat iıtemi99e de tahki
kat heniiz bitmediğinden firkete esas-

Bir tayyare daha 
kayboldu 

Panama, 3 (A..A.) - Cenup Amcri
kaaının batı kıyısı battmda ifleyen bir 
deniz tayyaresi Guayakil ile Kriıtobal 
araaında kaybolmuftur. Tayyarede 11 
yolcu ve 3 tayyare mürettebatı vardı. 
Kumpanya hemen araftınnaya giritmi' 
ve üç deniz tayyarcsiyle bir nakliye tay 
yaresi göndermiştir. Diğer taraftan 
bahriyenin 22 tayyaresi de kaybolan 
tayyarenin güzergfilıında dola§makta· 
dırlar. 

Tayyareden alınan ıon haber 

Nevyork, 3 (A.A.) - Pan Amerikan 
Airwayd kuı:npanyasrnın bir tebliğine 

göre, kaybolan tayyare saat 6.30 da ver
diği bi rtelsizde fena hava ile karşılaş-

tığını ve denize inmek üzere Cristobala 
yaklaştığını bildirmiştir. Son telgraf

ta, tayyarenin mevkii bilclirilmemekte 
ite de tayyarenin Guayakilden hareke-

tinden beri ıeçen zaman o zaman At
lantik kıyılan yakınlarında bulunduğu-

nu göstedmektedir. İki Amerika des· 

troyeri tayyareyi Panama kanalı böl
gesinde ara,trrıyorlar. 

1r bir maJOmat verilmemi~tir. 

lstanbuldan verilen malumat 
İstanbul, 3 (Telefonla) - lzmirde 

Bayraklıdaki petrol ve benzin depola· 
rında çıkan ve 12 kişinin ölümü, 15 ki
pnin de yaralanmasiyle neticelenen 
yıa-ngın hadisesi hakkında şehrimiz re
aasorans ışirketinden verilen maluma· 

ta gl:Sre İzmirdeki tesisat ve bunların 

muhteviyatı sigortalrdır. Depolar ta· 
mamiyle dolu olduğundan zarar bura
da 250 - 300 bin lira olarak tahmin e
dilmektedir. 

ten ibaret bir kadına hislere karşı çekingen
lik verecekmiş! 

Eugenie 
Grandet 

lakct ve son aldığı ders dolayısiyle her şeyt 
tahmine ahşuğından biliyordu ki koc~sı. 
tanrının kendi yanına çağınnak hevesıne 
kaçınış olduğu amcaları noterle ~.~~ın bı
raktıkları miraslarla da kabaran büyük ser
veti tamaimyle eline geçirebilme~ için . o
nun ölümünü istiyordu. Zavallı carıye reıse 
acıyordu. Eugenie,nin ruhunu beslemekt.e 
olan ümidsiz ihtirasa teminatın en kuvvetli· 
si olarak hürmet gösteren kocasının hesab
lanndan da, kahpece kayıdsızhktan da, al-

kartlaşmış genç kız sertliği ve vilayette ya
şamanın verdiği miskince itiyadlar da var
dır. Sekiz yüz bin lira iradına rağmen, ha
la, biçare Eugcnie Grandet'nin yaşamış ol· 
duğu gibi yaşamakta; vaktiyle baba~~r_ım_ sa
londa ateş yakılmasına müsaade ettıgı gun
l~rde odasının ocağını yakmakta; ve genç
lık günlerinin programına uygun ol~3:k ~ 
nu sevindirmektedir. Daima anası gıbı gı
yinnıektedir. Saumur'deki güneşsiz, hara
retsiz, her vakit gölgeli, hüzünlü ev haya
tmın timsalidir. Gelirlerini dikkatle - ve şa
yed servetini asil bir tarzda kullanarak de
di kodulan tekzib etmiyecek olsa - belki de 
denilebilir ki hasisçe biriktirmektedir. 

Eugenie, Nanon'a: 
- Beni seven yalnız sen varsın, derdi. 
Bu kadının eli bütün ailelerin gizli yara-

larını sarardı. 

Yazan: Honor~ d~ BALZAC 
Türkçeye çeviren: Na.sııbı BAYDAR 

Bunlar: 
- Reis Mösyö de Bonfons'un kansı, ko

casını böyle yapayalnız bırakmak için çok has
ta olmak lazımdır. Zavallı kadıncağız! acaba 
Y~ında iyileşir mi? Acaba nesi var, mide il
~ıhabı .. mı, kanser mi? Kendini doktora ne-

en gosteı~~iyor? Bir kaç zamandanberi sa
~~rıror.; gı<lıp kendini Parisin tanınmış he
c~~ erı_?e ba~tırmah değil mi? Neden ço-

d~ogunnagı arzu etmiyor? Kocasını çok sev ı ~ · .. · . gı soylenıyor; onun va.ziyetınde olduk-
~a_ı;. son.~ ~eden bir varis sahibi etmemeli 

1 ır mısınız ki bu kötü bir şeydir· hele bu
~un sebebi nazdan ibaretse ayıbla~cak bir 

a.reket sayılmak iktiza etmez mi? Zavallı 
reıs! 

.Münzevinin bitmez tükenmez düşünce
len t · · 1 hi . es.ırıy e kazandığı ince anlayışa ve mu-

t~ne ıswabet eden şeyleri sezmekte kullan
dıgı dogru görüşe malik olan Eugenie, fe-

lah, intikamını aldı. . . 
Bir çocuk dünyaya getirmek. hodbınlı

ğin ümidlerini, birinci reisin zihn~d~n ge
çirmekte olduğu ihtirasların ncşvesını malı~ 
vetmek demek olmaz m ~idi? 

İşte, allah, altına karşı kayıdsız olan ve 
yalnız ölümü dileyen. kudsi düşüncelere da
larak dindar ve saf ya.şayan, bahtsızl~r~ ?a
ima gizli yardımlarda bulunan Eugenae ye 
böylece altın külçelerini ibzal etti. 

Madam de Bonfons outz üç yaşınd~'. se
kiz yüz bin lira gelir sahibi, henüz. l{.UZ~~ 
fakat kırkına yaklaşmış bir kadın gıbı gu
zel, dul kaldı. 

Eugenie,nin yüzü beyaz, müsterih ve sa
kindir. Sesi tatlı ve temkinli, hal ve tav~ı 
sadedir. Onlara ıstırabın bütün asilliklerı; 
ruhunu harici temaslarla kirletmemiş olan 
bir insanın kudsiliği; fakat, ayni zamanda, 

Bazı kimselerin ona atfettikleri pintili
ğe muhalif olarak, dindarca ve hayırperver
ce yaptığı vakıflar, ihtiyarlara mhasus bir 
darülacze ve çocuklara mahsus hıristiyan 
mektebleri, zengin bir kütüphane onun le
hinde, her yıl, yeni bir şahadet teşkil etmek
tedir. Saurnur kiliseleri bir çok süslerini 
ona borçludur. Alay için Madmazel dedik
leri Madam de Bonfons, daha çok, dini bir 
hürmet telkin etmektedir. Yalnız şefkat 
duygulariyle çarpmak için yaratılmış olan 
bu asil kalb, demek ki, beşeri menfaatin he
sablanna da tabi olaca kve para bu lahQ.t\ 
hayata soğuk akislerini sirayet ettirip his-

Eugenie, iyiliklerinin teşkil ettiği alay 
tarafından uğurlanarak cennete doğru iler
lemektedir. Ruhunun büyüklüğü aldığı ter
biyenin küçüklüğünü ve gençlik hayatından 
kalına itiyadlarını nazarlarda ehemiyetsiz
leştirmektedir. 1şte bu alemin içinde bu a
lemden olmıyan ve mükemmel bir zevce ve 
valide olarak yaratılmış olduğu halde ne ko· 
cası, ne çocukları olmıyan bu kadının haya
tının hikayesi işte budur. 

Bir kaç gündenberi Eugenie hakkında 
yeni bir izdivactan bah8Qlunmaktadır. Sau
murıular onunla ve ailesi, vaktiyle Cru
hot'ların yapmış oldukları gibi, zengin dulu 
muhasara altına alan Marki de Froidfond,
la meşgul olmaktadır. Denildiğine göre Na
non ve Comoiller Markinin menfaatlerini 
korumaktadır. Fakat bundan yanlış bir sey 
olamaz. Ne koca Nanon ve ne de Cornoiller, 
bu alemdeki ahtak fesadmı anlayacak kadar 
zekidir. 

SON 
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Istanbul~da 
şiddetli . 

yağmurlar 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Bugün 

öğleye doğru ,ehrimizde bardaktan bo
tanırcasına bir yağmur yağmıştır. Saat 
11 • doğru hava bulutlanmıt ve kısa 
gök gürültülerinden sonra ıs dakika 
kadar sağanak halinde yağmur düfmÜf· 
tür. 

Şehrin birçok basık semtlerinde ve 
bu arada Aksaray ve civarında her z.a
man olduğu gibi göller peyda olmuı

tur. Biriken sular temizlik amelesi ta· 
rafından süratle temizlenmiştir. 

Hava öğleden sonra tekrar açmış
tır. Dünkü yağmur, sıcaktan bunalan 
tehire bir parça serinlik vermiştir. Zi
raatçilerin kanaatine göre yağmur sert 
olduğu için toprağa faydası olınamıftır. 
Eğer bu sene yağmur yağmazsa kışlık 
sebzelerin dikilmesinde biraz güçlük 
çekilecektir. Esasen kuraklık ve sıcak
lar yüzünden İstanbul civarındaki boe
tanlar bozulmağa yüz tutmuştur. 

Beyoğlu ve Beşiktaşda 
da sırt hamallığı 

kaldırıldı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Bu aa

bahtan itibaren Beyoğlu ve Beşiktaf
kazalarında t.ırt hamallığı kaldırıl
maktadır. Bu kararın kusursuz tatbiki 
için gereken tedbirler alınmıştır. Z~t! 
eşya taşınan küfelerin üzerine meşın 

örtüler konulması kabul edilmittir. 
Belediye sırtta taşınan ekmek kUfesiy• 
le ekmek naklini veya satış için evle• 
re veya piyasaya küfe ile ekmek çıka· 
rılmasını da yasak etmiştir. Küfeler 
yalnız beygir sırtında bulunabilecek
tir. 

Otomobil, otobüs ve kamyonların 
yıllık muayeneleri 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Otomo
bil, otobüs ve kamyonların yılık mua
yene müddeti ağustosun 15 inde bite
cektir. Henüz gelmiyen otomobiller 
esasen bozuk oldukları ve muayeneye 
geldikleri takdirde işten alıkonulacak
ları için müracaat etmemektedirler. 
Ağustosun 15 inden sonra bu gibi o
tomobillerin işlemesine müsaade edil
miyecektir. 

Bazı binek kamyonlarının da mua. 
yenelerine ı eylfılde başlanacaktır. 

Muayene 8 teşrini sanide bitmi§ ola
- caktır. 

lstanbulda susuz kalan hamamlar 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Kırk çef• 
me sularının kapatılması üzerine teh
rimizdeki hamamlardan 38 i susuz ka.. 

lıp kapanmLştır. Fakat bu gibi hamamlar 
da halkın bu su ile yıkanıp aynı za.. 
manda içtiğini göz önüne alan beledi
ve bütün teşebbüslere rağmen hamam
lara Kırk çeşme suyunun tekrar açıl

masına izin vermemiştir. Yalnız fahri. 
ka ve imalathaneler, verilen fiat üzerin

den hamamlar derhal terkos suyu ala
bileceklerdir. Bu hususta sular mildilr
lüğüne de emir verilmiştir. 

KÜÇÜK iÇ HABERLER 

X Nüfus müdürlerinin doğrudan 

doğruya vekaletle muhabere etmeleri 
doğru görülmemiştir. Bu iş bundan 
sonra valilerce idare olunacaktır. 

X Karabük'te tesisiqe başlanan de. 
mir ve çelik fabrikalarında çalışmak ü. 
zere şehrimize 7 ingili~ mühendisi gel. 
miştir. Bunlar üç güne kadar Karabüke 
hareket edeceklerdir. 

X Deniz müsteşarı Sadullah Güney. 
le İngiliz mühendisi Sir Gip dün şehri· 
mize dönmüşlerdir. Mühendis Gip İs
tanbul limanının proje taslağını yapıp 

Londraya gidecektir. 

X Yerli mallar sergisini açtldrğın. 

dan bu akşama kadar 200.000 e yakın 
ziyaretçi gezmiştir. 

X Maçka • Bayazıd arasında 9 oto. 
büs işletilmesi için dün 9 ruhsatiye ve· 
rilmiştir. Bilet ücreti 12,5 kuruştur. 

X Üniversitelilerden henüz kampa 
gitmiyenler bugün kampa çıkarak 29 
ağustosta döneceklerdir. 

1 Dünyeı<da ©huıp böt~no~ır 1 

Bütün akıllı uslu insanlar 
uzun ve çok uyurlarmış 

Jngilterenin tanmmrı askeri tayyarecilerinden Jim 
Moliaon uyku hakkında sorulan bir auale fU cevebı ver
miıtir: "Ben, harp emumda da kendi ihtiyarımla aaat 
11 den evvel kalkmıyonmı. Bütün uslu, akıllı insanlar, 
uzun uykucudurlar." 

Bu davanın karşısına, Molison tamamile ters bir id
dia ile koyarak, ''Bütün uslu, akıllı insanlar uzun uyku
cudurlar.'' diyor. 

Acaba haklı olan hangisidir ve kime uymalı 7 Doğ
rusunu isterseniz, insanı, hiç olmazsa, uykusunu dilediği 
gibi uyumak hususunda rahat bırakmalı. Bunu, Dreaden'delri Bilgin Stöckmann okumalı! 

Çünkü, bu zat uzun uykunun aleyhinde olan bir bilgin
dir.Yıllardan beri yapmakta olduğu propaganda ile, 
kendine, genç ve yaılı. bir çok taraftar temin ebnittir. 

Ancak, Molison gibi düşünen fakat, bu husustaki 
mutaleasını başka türlü ifade eden Şekspir, bir müna· 
sebetle Sezar'ı konuttururken, ona, şu sözleri söylet
miıtir: Bu zatın bikrince, akf&Dl aaat yedi oldu mu, yatmalı 

ve gece yarısı kalkmalı imit. insan bu suretle bir çok 

vakıt kazanır. Ayni zamanda da, bilginin "tabii uyku'' 

admı verdiği, az uyumıya alrıırmıt. 

Bırakın, benim etrafımda baıları tra§lı, geceleri 
rahat uyuyan, sıhatları yerinde olanlar bulunsun. 
Kasiuı'un dalgın bir bakı~ı var; o, fazla dütünüyor: 
Bu insanlar tehlikelidirler." 

Yine bu zahn mutaleasma bakılırae, bugünkü ale

mimiz içindeki neıesizlik, sinirlilik çalıımaktan zevk 

almamak, hasılı daha bir sürü aykırılıklar, hem haddin· 

dea fazla uyumakta olmakbğnnızdan ve hem de vak

tinde yatmadığnnızdan ileri geliyormuı. 

Şekıpir, Sezar'a bu tezadı tebarüz ettirmek istiyor: 
Bir yanda, geceleri rahat uyuyan insanlar, diğer ta

rafta tehlikeli olan kimseler bulunuyor. 
Her halde, yatağında iyi niyeti yasdık diye kullanan 

insan, en rahat uykuyu uyuyan insandır! 

Şişmanlara 
Mahsus bir 
Mağaza 

Birleşik Amerikadaki elbise endıist
risl, kalitesi iyi, biçimi güzel elbiseleri 
ıeri halinde imal etmek suretiyle Ame
rika piyasasını inhisar altına almıştır. 

Ancak, ekonomik bir ,ekilde çalıf&· 
bilmesi için normal bazı boy ve ölçil
lere göre imalltrnı yapmak ımcburiye
tinde olan bu endüstri, iri yarı kimse
lerin ihtiyacını tatmin edememit ve bu 
gibi kimseler< de ısmarlama elbise yap
trıma.ktan ~ka çıkar bir yol bulama
mıştır. 

Nihayet, bunun da bir ihtiyaç oldu
ğunu gören bazı sermaye aahibleri, ge
çenlerde Nevyorkta "fi§Dlanlar mağa
zası" adı altında bir bonmarşe açarak 
bu eksiği tamamlamışlardır. 

Bu mağazada normal ölçüde elbise 
yoktur. Buna mukabil, 120 ila 150 kilo 
ağırlığındaki erkekler vücudlarına uy
gun elbise bulabilmektedirler. Anlaşı
lan, Amerikada şişmanlar epey bol ki, 
bu yeni mağaza gördüğü rağbet karşı
sında stok bile bulunduramamaktadır. 

Bir güvercine 
Askeri cenaze 
Alayı yapıldı 

Amerikanın New • Jersey hüküme. 
tinde Fo.rth Monmouth ,ehrinde cihan 
harbine iştirak etmit olan Moker adın
daki son güvercin, ukcri bir cenaze a
layı ile küçücük mezarına götürillmU9-
tür. 

Bu guvercin, Amerika orduıiyle 

birlikte Franaadakl garb cephesinde 
askerlik hizmetini yapmıf ve orduya 

büyük faydaları dokunan ifler gömıilt
tUr. 

Moker 33 defa sefer yaparak ameri
kan ordusu haf kumandaniyle fırka ku
mandanları arasında irtibatı temin et
miştir. Bu uçuflarından birinde, Mo
ker, düşmanın kurşun yağmuruna tu
tulmuş ve bu mücadelesi arasında bir 
gözünü kaybetmiştir. Kahraman güver
cin, buna rağmen bin bir güçlük ara
sında baş kumandanına çok ehemmiyetli 
bir haber getirmiştir. Güvercinin bu 
kahramanlığı ordunun gündelik resmi 
tebliğine de geçmiştir. 

550 gıldanberi 
işleyen saat 

Hemen hemen 550 yıllık ömrü olan 
bir saatin hala kusursuz işlemesi, sey
rek görülmüş olan şeylerdendir. 

Jehan de Felain adında bir saatçinin 
eseri olan bu saat, 550 yıldanberi esas
lı bir tamire lüzum görmeden işlemek
te, dakika şaşmamaktadır. 

Bu saatin iaçini tetkik eden saatçi
lar çarklarının hiç aşınmamış olduğu

nu tesbit etmişlerdir ki, bu da, Felain' -
in müthiş bir sanatkar olduğuna deli· 
let etmektedir. Yaprlı9 tarihi 1389 olan 
bu saatten başka, saat kulesinde, 1447 

Dünyanın 
En genç 
Pilotu 

Nevyork ciuarında bulunan 
Floyd Bennet tayyare meyda· 
nında, bundan bir kaç gün evel 
on iki )lafında bir çocuk pilot im
tihanı verdi. 

Büyük bir ce•aretle yaptıiı 
hareketleri alkil tulanile karp
lanm11 olan on iki YOftndaki çocu· 
iun adı Edvard Somera'dir. Ba· 
ban L. Somer•, Cihan harbinde 
Fransız. cephe•İnde tayyarecilik 
etmİf olan bir zattır. Tekmil So-

. mera ailui tayyare •poruna ken
dini vermİftİr. 

Dünyanın en genç tayyarecisi· 
nin on altı yapndaki kır. kardeşi 

ile on yedi yafl.lldaki erkek kar
defi de önümüz.deki günler içinde 
pilotluk imtihanını vereceklerdir. 
Bu kardeıler içinde en istidatlısı 

olduğuna ıüphe olmıyan on iki 
ytı§ındaki çocuk pilotluk imtiha
nında tayyare.ini bin metrede 

idare etmiştir. 

Pariste genç kız 
ticareti yapan çete 

Paris polisi, uzun takiblerden son. 

ra, kız ticareti yapan bir çeteyi yakala

mağa muvaffak olmuştur. Çetenin a

damlarından biri Tuluz'da ele geçiril
mi,tir. Bu adamın üzerinde bulunan 

bir telgrafın meali ıudur: 
Alelade şartlarla teslim edilebilecek 

iki yüz tane güzel paketim var." 
A. , 

Oran'a, Cezayir ve Buenos ıres e 
kız sevkeden çetenin merkezinin Paris

te olduğu söylenmektedir. 

Önümüzdeki günler içinde Vendre 

limanından sevkedilmek ü::ere olan 23 

kızın hüviyetleri tesbit edilmiştir. Ye

di kız Oran'dan hareket etmek iizere f. 

ken kurtarılmış ve bu esnada bir çok 

çeteci de yakalanmıştır. 

tJ ç günde tayyare ile 
Londra - Şanghay 

Şimali okyanusda muntazam hava 
seferleri tesisi uzun zamandanberi 

göz önünde tutulmaktadır. İngilizler, 
Londra ile Şanghay arasındaki seferi 

84 saate indirebileceklerini ümid edi

yorlar. 

Her ne kadar Amerikanın transkon

tinantal ve transpasifik hava müessese

leri bu işi başarabilecek mevkide ise 

de, İngiltere, yeni bir imparatorluk 

hava hattı kurmak niyetindedir. 

tarihinde yapılmı' diğer bir dıvar saatı 
vardır. Bu saatin de acaibliği tek yel
k.ovanlı oluşudur. Bundan başka, orta 
çağda olduğu gibi yalnız saat 21 de bir 
defa çalmaktadır. 

imtihanları 
Kontrolsuz 
Universite 

İngilteredeki Princeton üniversite
si, hakiki bir terbiye enstitüsüdür; 

Princeton'da tahsilini yapan bir 
kimse, ikinci bir aile hayatı yaşar. Tah
sil sadece kup kuru bir ders hayatı ta
kib etmek ve ıeminarlara devam etmek 
değildir. 

Profesör, hususi görüşmelerde, spor 
ve yemek esnasında, öğretmek istediği 
şeyleri talebelerine anlatır ve bu suret
le de talebesine korku değil, sevgi tel
kin eder. 

İşin en enteresan tarafı, imtihana 
giren talebelerin kendi hallerine bıra
kılarak hiç bir kontrola tabi tutulma
malarıdır. 

İmtihana girmiş olan talebeler, im
tihan kağıdlarmı teslim ederlerken, mea 
li şu tarzda tesbit edilmiş olan bir ka
ğıd imzalarlar: 

Bir centilmen olarak namusum üze
rine söz veririm ki, imtihan esnasında 
ne yardım gördüm ve ne de kimseye 
yardım ettim." 

Şunu da kaydedelim ki, bu üniver· 
sitenin 720.000 cildden mürekkeb bir 
de kütüphanesi vardır. 

Fransa' da şara t 
kıraliçesi seçildi 

Her yıl olduğu gibi. fransıı şarab

çıları bu yıl da kııali!Selerini seçtiler. 

Fransada şarab kıraliçeligi seçimi altı 

yıldanberi yapılmaktadır. Bütün şarab

cı kızlar bu Unvanı almak için uğraş

maktadırlar. Çünkü, bir sürü güzellik 

kıraliçesi olduğu halde, şarab kıraliçe

sinin tacını giyen yalnız bir kişidir. 

Şarab kıraliçesinin seçimi Angers'-
• 

de yapılan milli şarab bayramında ol-
muştur. Fransa cumhur reisi Lebrun, 
Fransanın yeni şarab kıraliçesini tahtı· 

na oturtmuştur. Şarab kıraliçesine kı
ralıçelik alameti olarak, hakiki kırali-

çeler gibi bütün resmi bayramlarda e

linde taşıyacağı hükümranlık asaı;ı ile 

tuvaletinin üstüne omuz aşırı takacağı 

üç renkli fransız kordelası verilmiş ve 

cumhur reisi kıraliçenin iki yanağından 

öptükten sonra kendisini tahtına çıkar. 

mıştır. 

Son kıraliçe Tierce'li Berthe Callc 
17 yaşında bir genç kızdı; 

Bu yılın krraliçesi Caumont'lu Lu· 

ise Romnino ise henüz 15 yaşında bir 

mektebli kızdır. 

Şarab kıraliçeliğine, Rhone kıyıla

rındaki şarabçıların kızlarından on iki 

namzed vardı. Eski, gato - romen kül
türünü taşıyan, "provence" in ateş ve he· 
yecanma en güzel örnek olan, hasılı yurd
larının karakterini temsil eden genç kızı 
kıraliçe tacını giyecekti. On ikinin en 
güzeli olan 15 yaşındaki Luise, 1938 
de yapılacak olan fransız şarab bayra
mında d'Avignon köprüsü altında mi
safirleri karşılayacaktır. 

4 - 8 - 1937 

Bir hafta içinde 

20 ge gakın 
Eroin kaçakçısı 
Yakayı ele verdi 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Son bit 
hafta içinde polis kaçakçılık bUro111 
13 cürmü meşud yapmıf ve 20 ye 1"' 
kın eroin ka~çısı yakalanmıştır. so 
hadiseler şunlardır : 

Guraba hastanesinin arkasında do
laşan Ali isminde biri araştırılarak • 
zerinde S gram eroin bulunmuştur · 

Pepo Kori isminde biri Galatada 
eroin satarken arkadaşı Sabahatla l{e

malin evlerinde yapılan araştıroıada 
300 gram afyon ve eroin bulunmuf' 
tur. 

Hilmi ve Ali isminde iki kişi yaka· 
!anmışlar, Hilminin üzerinde esrar, Ali
nin de afyon bulunmuştur. 

Galatada Eleksandra'nın evinde 40 
paket eroin bulunmuş, aynı yerde ot\I" 
ranlardan Hidayet, Reşat, ve Araks~ 
nin Üzerlerinde de eroin çıkmıştır. 

Krzıltoprakda Kamilin kahve&i Ö

nünde oturan arabacı Hulusi 20 gratO 
eroiniyle yakalanmıştır. 

Topuz İbrahim isminde birinin ka· 
dıköyünde Kuşdili mezarlığında eroin 
sattığı haber alınmış, bu adam 30 grad 
eroiniyle yakalanmıştır. 

Muhtelif yerlerde, Osman, lstefo. 
Bayram isminde üç kişi de eroin ve ef' 

rarla tutulmuşlardır. Kaçakçılar mah
kemeye verilmişlerdir. 

Tarihi kıymeti haiz hamamlar 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Son ;ga

manlarda yeni ınşaatın her birinde ha
mam ve banyo bulunması dolayısiyle 
hamamlara rağbet azalmış ve birçok tıa· 
marnlar kapatılmı' veya enkazcılara sa
tılmıştır. Bunların içinde tarihi kıyrot'" 
ti olanlar bulunduğu için, müzeler id,. 
resi tarafından bu gibilerin yıkrlınasr: 
na mani olunmaktadır. Eski cserterı 

muhafaza encümeni bir toplantı yap
rak boş kalan hamamlardan az vergi •· 
lınması hakkında karar vererek bun• 
Kültür ve Maliye bakanlıklarına bil· 
dirmiştir. 

ULKU 
HALKEVLERI DERGiSi 

Halkevleri dergisi Olkünun doku
zuncu cild 54 üncü ağustos sayısı çık· 
mıştır. Her sayısında yeni bir kalite .,e 
sayfa tekamülü gösteren bu değerli itiı:t 
ve kültür mecmuasının son sayısını da 
birçok salahiyetli imzalar süslüyor. 

Başyazıda M. Fuad Köprü1ü büyu" 
terimize yaptığımız ihtifa11eri tetkik e· 
diyor. İbni Sina misalini zikrederek= 
"- Halkevlerimiz, diyor. Bundan SOi" 
ra tertib edecekleri bu gibi tezahürler 
icin, Türk Tarih Kurumunun verdiğı 
bu güzel örnekten ders alırlarsa kü)tur 
hayatımız için ne güzel bir kazanç otur 

Doktor Ali Nihad Tarlan İran halle 

edebiyatında romanın yerini tahlil edi
yor ve komşu milletin edebiyarında" 
güzel örnekler veriyor. 

Hukuk tarihi bahsinde "Orta zaın&" 
türk - islim dünyasmda hukuk mesele
leri'' ni okuyoruz. Profesör A. Mez'iO 
salahiyetli kaleminden çıkan bu yazı. 
bize orta çağlarda türk ve islam dü~ 
yasındaki hukuk hayatını çok güzel ı· 

zah etmektedir. 
Coşkun Ertepınar; geceler ve gurı· 

düzleri, içli bir şiirle bize anlatıyor. 
Kültür krsmrnda orta tahsilden r;" 

ye başlıklr yazı vardır. Alexandre fnJ• 
lis'den tercüme edilen bu yazı, kü)tur· 
de aktüel bir mesele olan orta tahsili!! 
gayesini araştırıyor. 

A. Caferoğlu'nun rusçadan N N 
Kozmin'den çevirdiği ··orhon abıdelt"~ 
muharriri ATISl lakabh yıllığı Tiğ1"' 
yazısının ikinci kısmı, birincisi kadar 

bizi alakahyor. 11" 

İçtimaiyat bölümünde "Dôrt yıl oıiJ 
let sergisi., adh yazısında doktor zıy• 
eddin Fahri nasyonal sosyalizm inkıla· 
hının dört ,rıllık işlerini ve ideolojis1"

1 

tahlil etmektedir. 
Arkeoloji kısmında Or. t. J. Gelb ,.. 

Kabadokya tabletleri adlı yazısında el 
nadoludaki Kabadokyalılara aid eserlt 
tetkik etmektedir. 

Reşid Rahmeti dil araştırmaları. 
türk tavanları, Halkevi çalışmala~ 
Halkevleri dergileri, bir okuyucun 
notları ve kitablar; ülkünıin zeng'-0 :. 

deeerli savrsının yazılarından hirk .. ,., 
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Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,00~ liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) ııralık 
iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ağustos 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

Bina İşleri İlanı : 

Nafıa Vekaletinden 
ı. Eksiltmeye konulan iş: İstanbul yüksek mühendis mektebi 

pansiyon binası inşaatidir. 
Keşif bedeli 260.907,49 lriadır. 
2. Eksiltme 11.8.937 tarihinde çarşamba gUnü saat 15 de nafıa 

vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın-
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . . 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrı evrak 13 lıra beş _k_u
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum _mü_dürlüğünden .almabıhr. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istekhlerın 14.186,30 ~ıralık. M'_l· 
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış muteahhıdlık 
vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük inşa~t bedelini~. 50.0~0 
liradan aşağı olmaması ve müteahhidin bizzat dıplomah muhendıs 
veya mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında_ 
işin yapılacağı ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacagı 
nx teahhüd etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı. ~aat
ten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde 
vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2267) 2-3663 

Jandarma Genel l{omutanlı~ 
Ank.aı·a sabnalma komisyonundan 

Jandarma birlikleri için ~oş.um, binek hayvanları satın alına
caktır B inek ve koşuma elverışı ı at ve katırları olanların alım şart
larını 

0

öğrenmek ve hayvanlarım satmak üzerC: Yenişehir jandarma 
genel komutanlrğr binasında satın alma komısvonuna baş vurma-
ları. (2249) 2-3561 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN : . 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 61 kuruş olan 40000 kı· 

lo zeytin yağı 10 - ağustos _ 1937 tarihine rastlıayn salı günü aaat 
II,5 da kapah zarf usuliyle alınmak üzere miinakasa,ra kon~ılmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1830 liradır. Şartnamesı komısyondan 
her gün parasrz olarak alınabilir. . . . . 

3 _ İstek1i1erin 2490 saydı kanunun tanfat. dahılmde tanz"?1 
edeeckleri kapah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten hır 
saat evveline kadar Kasunpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (4444) 2-3657 

"::wtv:?"'"" , '•sREÇE TELERIN!ZI w ', .. , s:s s » 
i ( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

1 ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse· 
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasmdc. 
Tele fon : 2018 ' 

Elaziz İskan Direktörlüğünden : 
Elaziz merkezinde göçmenler için ı numaralı şe~ir planı?a göre 

yapılmak üzere 3. 7.937 tarihinde kapalı zarf usulıyle. -~ksıltmeye 
çıkarılmış olan 74 tek evin inşasına talib zuhur etmedıgınden 5 a· 
ğustos 1937 tarihine rastlayan perşembe günü saat .1~ de E~a~iz is
kan dairesinde ihalesi yapılmak üzere 22.7.~37 tarı.~ınden ıtıbaren 
15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle yenıden munakasaya kon
mustur. 

'1 _ Bu evlerin mecmuu keşif bedeli 32625 lira 12 kuruştur. 
2 - Bütün malzeme işçiliğiyle beraber müteahhide aid olmak 

üzere ve anahtar teslimi suretiyle yapılacaktır. 
3 _ Yüzde 7.5 dan tutarı olan muvakkat teminat bedelinin iha-

leden evel yatırılmış olınası lazımdır. 
4 - Fenni ve idari şartname ve planlar istekliler tarafından pa· 

rasız olarak Etaziz iskan dairesinde her zaman görülebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için kanuni şekilde 

tanzim edilmiş ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 
6 - Posta ile gönderilecek zarfların vurudunda husule gelebi

lecek teahhürden mütevel1id itirazlar nazarı dikkate alınmaz. 
7 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte Etaziz iskan müdürlüğü 

dairesine müracaatları ilan olunur. (4645) 2-3718 

Yozgat İskan Direktörlüğünden : 
Yozgat merkezinde 101 numaralr şehir tipine göre S3 tek evle 

Sorgun kazasında 103 tipe göre 36 tek ev ve 106 tipe göre 62 çift göç· 
men evlerinin bilcümle malzemesi ve kerestesi müteahhide aid ol
mak üzere 1.7.937 gününden itibaren yirmi gün müddetle eksilt
meye konulmuş ise de talih zuhur etmediğinden yeniden 10 gün 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

I. - Bu evlerden tip 101 in keşif bedeli 520 ve tip 103 ün keşif 
bedeli 5SO ve tip 106 nın keşif bedeli lOSO liradır. 

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

III. - Talihler 10 gün zarfında Yozgad iskan müdürlüğü ile 
diğer vilayet iskan müdürlüklerine müracaatla pliinları ve malze. 
me müfredat cetvellerini tetkik ve izahatı kafiye alabilirler. 

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

Nafıa Vekaletinden: 
16 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vekalet mal

zeme eksiltme komisyonunda 4565 lira muhammen bedelli 11 ton 
şapın (sülfat d'alümin) kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı vekalet malzeme müdürlü
ğünden paras ız olarak alınabilir. 

Muvaklrat teminat 342 lira 38 kuruştur. 
f s teklilerin teklif mektublarım talimatnamesine göre vekalet

ten alınmış müteahhidlik vesikası ile birlikte 16 ağustos 93? pa
zart e;; i günü saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüğüne verme-
leri ı; .. ımr1 ır. (2389) 2-3798 

ULUS 

Kapalı zarfla eksiltme İlanı. 

Bursa Vilayetin.den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Bursa • Mudanya yolunun z+11s - 28-1-502 kilometreleri ara

sında ceman 25787 metre tuldeki kısmının esaslı surette tamiri ve 
asfalt betonu ile kaplama işi: 

2 - Muhammen keşif bedeli 363828 lira 62 kuruştur, 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi, fenni, mali şartname 
D - Silsilei fiat ve keşif cetvelleri, 
E - Grafik, 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı (1819) kutuş bedel mukabilin

de Bursa, İstanbul ve Ankara Nafıa müdürliiklerin-lt:' a:aıı; 1 Her 
4 - Eksiltme 26-7-937 den itibaren bir ay müddetli olup 27-8.937 

tarihine müsadif cuma güknii saat 15 de Bursa vilayeti daimi eneli· 
men odasında ihalesi yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18304 liralık T?u

vakkat teminat vermesi, üçüncü maddede yazılı evrakı kabul ve ım
za etmesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi. lazımdı.r. 

A - Nafıa Vekaletinden 1937 yılında alınmış ehlıyet vesıkası, 
B - Yüksek mühendis mektebinden mezun olduğuna dair resmi 

diploma veya ehlieytname sureti. . .. 
C - Bir defada 100 bin lirahk asfalt betonu ınşasını teahhu_d ~t: 

miş ve bu teahhüdünü hüsnü suretle ikmal etmiş olduğuna daır ışı 
yaptıran makamdan alınmr., resmi vesika. . 

7 - Teklif mektuplan 4 üncü maddede yazılı saatten hır saat 
evveline kadar Bursa vilayet daimi encümen reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderileck mektupların dördüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kaptıl!Dış o!ması lazımdır. Posta dolayısiyle vukua gelecek 
gecikmeler nazarı dıkkate alrnmu. 

(2231) 2~3643 

Ankara Valiliğinden 
Maarif vekaletinin icarı altındaki binanın arka cephesine ya~r~ 

lacak olan (695) lira (38) kuruş bedeli keşifli demir parmakhk ışı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5.8.937 perşembe günü saat on beş buçukta Ankara 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin ticaret o
dası vesikası ve 52 lira 18 kuruşluk teminatı muvakkate n;ıak~uz 
veya mektubu, nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesıkasıy. 
le birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte daimi encümene gelme
leri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde 
gözden getirebilirler. (2152) 2-3467 

Müsabaka imtihanı 

Türkiye cumhuriyeti 
ziraat bankasından: 

l - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu· 
vaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lü
zumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu mübabakaya girebilmek için siyasal bilgiler ve yüksek 
ticaret ve iktisad okulundan ve yahud hukuk fakültesinden veya 
bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak 
gerektir. 

3 - Müsabaka 2S, 26 ve 27 ağustos 937 de Ankara ve İstanbul 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlara, yol paralan 
verilerek Ankaraya getirtilib, eylül zarfında sözlü bir imtihana ta
bi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da haiz 
olmak şartiyle müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzedlerine 130 
ar lira avlık verilecektir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 .H::ı ~ylıkla ~üf7ttiş.li ğe 
terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum miidurluk servıs1erınde ça· 
bştmlacak olan ş.ef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra yapı
lacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettirile
ceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstel-liler, aranılan belgeleri bir ~ek~b.ı~. Ankara Türkiye 
cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyetı reıslıgıne vermek veya 
göndermek suretiyle müracaat etmiş bul~nmalıdır. Bu müracaat 
mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarihınde ele değmiş olması 
şarttır. (2166) 2-3470 

Erzurum Nafia Direktörlüğünden : 
İspir kaza merkezinde yeniden yapıl~cak ola~ 15000 lira oedeli 

keşifli hükümet konağı kapalı zarl usulıyle eksıltmeye konulmuş-
tur. .. .. 

ı - Eksiltme günü 12.8.937 perşernb~ gunu saat 15 tesbit edile· 
rek Erzurum hükümet konağı içinde vılayet makamında yapıla· 
caktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesini Erzurum naha müdürlüğünde 
ve İspir kaymakamlığında okuyabilirler. . . 

3 - Muvakkat teminatı bin yüz yirmı b~ş hradır. 
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 gun ve 3297 sayılı nüsha

sında çıkan talimatnameye göre vesika~arını hazırlayrp 2490 sayılı 
kanunun 32 inci maddesi mucibince teklıf mektuplarını birinci mad
dede yazılı gün ve saatten bir saat evetine. kadar komisyon riyaseti· 
ne göndermeleri mecburidir. Postada gecıkmeler kabul edilmez. 

(4517) 2-3717 

Nafia 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Çarşamba ovasrnda Hamzalı ve ci

varında mevcud bataklıkların kurutulması ve Aptal ırmağı tebdiJj 
mecra ameliyatı. 

Keşif bedeli (114.121) lira (85) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 12.8.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 

15 de nafia vekaleti sular umu mmüdürlüğü su eksiltme komisyo
nu odasmla kapalı zarf usuliyle yapılac~kbr. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnaınesı, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (5) lira 
(71) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklileri~ (6956) lira (10) 
kuruşluk teminat vermesi ve 50 bin liralık nafıa su işlerini teah
hüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başar
makta fenni kabiliyeti olduğuna dair nafia vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikası ibraz etmesi. 

İsteklilrein teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2067) 2-3619 

4 8- 1937 -~ 

Emniyet Umnm Müdürlü~ündPrı 
1 - E lde mevcud örneği ve şartnamesind eyazılı vasıfları da• 

iresinde zabıta memurları için azı 12.900, çoğu 13.500 metre gri 
renkte kumaş kapalı zarfla 4.8.937 çarşamba günü saat ıs de satın 
al rnacakt ır. 

2 - Beher metresine 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kumat' 
lara aid şartnameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin em-
niyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. . 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk teını· 
nat makbuz veya banka mektubunu ı muhtevi teklif mektublarını 
ve 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim 
etmiş bulunmaları .(2102) 2-3464 

İstatistik Genel Direktörlüğü 
eksiltme ihale komisyonun,dan 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan genel nüfus sayı 

mı tasnif işlerinde ve povars istatistik makinelerinde kullanıhnak 
üzere satın alınacak bir milyon fiştir. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. Yüzde yedi buçuk ku 
ruş üzerinden 177 liralık muvakkat teminat verilmesi laznndır. 

3 - Eksiltme ağustos 937 ayının 25 inci çarşamba günü saat 
14.30 da umum müdürlük binasındo toplanacak olan komisyonda a 
çılacaktır. Teminat vesikası ile teklif mektublarmın bir saat eve 
komisyon reisine verilmesi lazımdır. Bu babdaki şartname koıni&-
yon katibliğinden istenilebilir. (2264) 2-3585 

l{ocaeli islcan müdürlÜr,Oiinden: 
1 - İzmit merkezinde 101 numaralı şehir tipi planına göre 

yaptırılacak 16 adet göçmen evinin kerestesi: çam, kapı; penceresi 
ve teferruatı ile beraber eve gitmesi lazım gelen 25 kilo çividen 
8 kilo ıs santimlik çivi iskan dairsi tarafından verilmek ve diğeri 
de müteahhide aid bulunmak şartiyle 3181 lira 44 kuruş bedeli ko
şifli şehir tipi evler. 

2 - Geyve kazasının Akhisar nahiyesi merkezinde 103 nuına
ralı köy tipi pl§.mna göre 38 alet göçmen evinin 14303 lira 58 kU 
ruş bedeli keşifli ve anahtar teslimi şartiyle bilfunum malzemet 
müteahhide aid bulunmak suretiyle ve kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 207 .937 den itibaren on beş gün müddetle S.S. 
937 perşembe günü saat on beşte isk§n dairesinde toplanacak ola.O 
komisyon muvacehesiyle ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk itibariyle İzmit mer 
kezindeki 16 ev için 238 lira 61 kuruş Geyve Akhisanndaki 38 ev 
için de 1072 lira 76 kuruştur. 

4 - Bu işe aid keşifname şartname ve plan iskan müdürlüğtl 
ne meccanen verilecektir. 

5 - Talip olanlar teklif mektuplarile beraber teminat mektu 
bu veya makbuzlarını ve ellerindeki ehliyetnamelerini ve ticaret 
odasmlan v~rilmiş olan hüviyet varakasını mühürlli bir zarfa ko
yarak yukarıda söylenen saatten bir saat evetine kadar komisyoll 
reisliğine göndermeleri lazımdır. 

6 - Tediye şekli Sıhat veks.tetinden gelen 12.7.937 gün ve 56 
sayılı yazıya bağlı talimatnameye göre Kızılay tarafından yapıla-
baktır. 
caktır. (2308) 2-3629 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Muhammen Fi. Teminatı 

Kilo 'G. Cinsi kuruş santim lirakuruş İhale glinll saat 
87600 00 Yem otu 3 00 198 00 16.8.937 pazartesi günü 16 

Yukarıda mikdarı yazdı yem otu gösterilen günde açık eksil! 
me ile alınacaktır. Şartnamesi Emniyet müdürlüğündedir. İstekJı 
terin yukarıda yazılı teminatla müdüriyette toplanacak komisyona 
gelmeleri. (2359) 2-3713 

Hariciye Vekaletinden : . 
1 - Çankayada hariciye köşkünde yapılacak 7639 lira 9 kurut 

bedel keşifli bakrr çatı kaplaması ile dahildeki dıvar ve sıva çat• 
laklarmın tamir ve tashihi kapah zarf usulu ile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartname ve projeler hariciye vekaleti levazıl11 

müdürlüğünde görülebilir. ~ 
4 - Eksiltme Ankara'da hariciye vekaltei levazım müdürJügU 

odasında 3 ağustos 1937 tarihine müsadif salt günü saat 16 da ya 
pılacaktır. (2150) 2-3482 

Kastamonu orman 
müdürlüğünden: 

ı - Kastamoni vilayetinin Daday kazası dahilinde Ballıdağ 
ormanından 1S04/ 072 M. 3. çam, 1778/ 703 M. 3. köknar mikdarında 
kerestelik satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 14.8.937 günü saat 11 de Kastamoni orman idaresin 
de kapah zarf ile yapılacaktır. 

3 -Beher çamın muhammen fiatı 51S köknarın 385 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavele projeleri Kastamoni orman müdU· 

riyetiyle orman umum müdürlüğünden alınır. 
5 - Muvakkat teminatı 1162 füa 80 kuruş. (2459) 2-3819 _. 

lVIalatya ilhaylığmdan 
1 - 38000 lira keşif bedelini muhtevi olup Malatya vilayeti 

merkezinde yaptırılmakta olan hastahane binası ikmali inşaati 17· 
7.937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksil tmeye konulmu~tur. 

2 - Bu işin yüzde 7 ,5 muvakkat teminatı 2850 liradır. 
3 - İhale 5.8.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 12 de 

Vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. . 
4 - İsteklilerin nafia vekaletinden verilmiş ehliyet vesikası _ıJe 

muvakkat teminatı da ihtiva eden teklif mektuplarını ihale saatıdi 
den bir saat eveline kadar vilayet daimi encümeni reisliğine te\1' 
eylemeleri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların geç gelmesinden dolar' 
mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Fazla tafsilat almak ve keşifname ve şartnamesini gı;rıııe" 
istiyenlerin vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur· 

(2265) 2-3601 ~ 

Ankara Dil, Tarih, Coğrafya 
F al{ültesi Dwektörlüğünden: 

1 - Fakülte için kitab mübayaa edilecektir. 
2 - Kitabların listesini görmek istiyenler her gün kütüphaf1e 

meurluğuna müracaat edebilirler. 
3 - İhale 13.8.937 cuma günü saat 15 de mektebler muhasebe-

ciliğinde yapılacaktır. . 
4 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar 354 ııra .+ 98 kurştan ibaret olan muvakkat teminatı mektebler muhasebey 

liği vezne~in~. yatı.rmxş olm~lar~ lazımdır. 
5 - İlan ucretı ahcıya ınd<lı r (2~S8) 2-3712 
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Ankara Levazım Amirliği Satmalma 1 
Komisyonu llanları 

1LAN 
ı - İzmir müstah kem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf u

•uliyle 77400 kilo ayaktan sığır eti almacaktrr. 
2 - İhalesi 6.8.1937 cuma günü saat 16,30 da İzmirde Krşlada 

aatın alma komisyonunda yaprlacaktrr. 
3 - Muhammen bedeli 17028 lira olup muvakkat teminatr 1277 

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

::iları ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
geleri ve teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

ı az bir saat evel komisyona vermiş bulunmaları. (2204) 2-3534 

İLAN 
ı - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 497792 kilo arpa satın 

alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 24889 lira 60 kuruştur. 
2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 14 de Etazizde tü· 

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
4 - Muvakkat teminatı 1866 lira 72 kuruştur. Şartnamesi her 

gün kom=syonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatından en az 
bir saat evf"line kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2403) 2-3749 

İT.AN 
1 - Malaty a briliklerinin ihtiyacı ıçın 1,141,756 kilo kuru ot 

kaplaı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ek~iltmcsi 16.8.937 pazartesi günü saat 9 da Elazizde tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - T ahmin bedeli 57087 lira olup muvakkat teminatı 4281 lira 

58 kurustur. Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekli lerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makhu.,.larını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
·bir saa t e 0 ::1ine kadar mezkiır komisyona vermiş bulunmaları. 

(2400) 2- 3746 

İL AN 
J - Hozat b ı rliklerinin ihtiyacı ıçin 309156 kilo arpa kapalı 

za rf usul;,,le eksiitmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 15.8.937 oazartes i günü saat 15 de Elaziz tü

men sat ın ~ lma komisvonun da vapılacaktır. 
3 - T 11 hm in bedeli 18fi49 lira 36 kuruştur. Muvakkat teminatı 

1391 lira 20 kuruştur Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İskkli leri n kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 

minat makbu z larını havi tek1if mektublarmı ihale saatından en az 
bir saıı• cveline kadar mezkfır komisyona vermiş bulunmaları. 

(2401) 2~3747 

İLAN 

1 - Malatva birlkilerinin ihtiyacı için 701334 kilo arpa kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazart.esi günü saat 14 de Etazizde ~Ü· 
men satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 38.595 lira olup muvakkat teminatı 2894 lira 
65 kuruştur. Sartnamesi komisyonda her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat ma1<bu~J;:ırmı hı:ıvi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2404} 2-3750 

İ LA N 

1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 810096 kilo kuru ot ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksil tmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 11 de Elazizde tü
men satın alma knmısvonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 36454 lira 32 kurustur. Muvakkat teminatr 
2734 lira 7 kunıstur. $a~tnamesi komisyo~da her gün görülebilir. 

4 - İstek lil erin 1rnmıntın 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat rn~ ' hıı .. hrmı lıav : te1.:1if mektnbla ı ı nı ihale saatrndan en az 
bir S< t ı· •f"line kadar mezkur komisyona vermis bulunmaları . 

(2402 ) . 2-3748 

fLAN 

Miktarı M. fiatr t. teminatı İhalenin 
Kıtas ı "insi Kilo Kuruş Lira Krş. Tarihi Saati 

Edirne hirl ikl eri S •ğır eti 83000 35 2179 15.8.937 ıo 
Uzun köprü ., .. ,, 27000 32 648 ., ıı 

Edirne tuğay birliklerinin sığır eti ihtiyacı kapalı zarfla müna
kasaya l:onulmuştur İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve ihale sa
atinden bir saat evelinc kadar kanuni vesi kalarile birlikte teminat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını Edirnede müfettişlik bina-
sında askeri satın alma komisvonuna gelmeleri. (2388) 2-3743 

!LAN 
Tekirdağ garnizonu için 610 ve Malkara garnizonu için 230 ton 

ekmekl ik un kapa 1ı zarf usuliyle ve ayrı ayrı şartnamelerle müna
kasaya konulmu~tur. İhalesi 9.8.937 pazartesi günü saat 16.30 da
dır. 610 tonun 79.300 lira muhammen bedel üzerinden muvakkat 
teminatı 5215 liradır. 230 tonun 29.900 lira muhammen bedel üze
rinden 2242 lira 50 kuruştur. Şartmımesini okumak istiyenlerin 
her gün ve mün akasaya iştirak istiyenlerin muvakkat teminat mak
buz ve kanuni vesi kal~ riyle birlikte teklif mektublarını ihale sa· 
atından bir saat eve! Tekirdağında tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2253) 2-3571 

İLAN 
1 - Safranbolu piyade alayınrn seenlik ihtiyacı olan yüz alt

mış yedi bin kilo un kapı:ıh zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Umumiyetle vekaletçe kabul edilen hikemi ve kimyevi ev

safta ve ı. eylül 937 den sekiz taksitte alınacaktır. 
3 - Beher kilosunun muhammen fiatı on iki buçuk kuruş ve 

muvakkat teminatı 1.566 liradır. 
4 - Teklif mektupları 6. ağustos 937 cuma günü saat 14. e ka

dar Safranbolu alay satın alma komisyonuna verilmiş bulunma· 
SL (2205) 2-3535 

tLAN 
Malkara garnizonu ıntaatı ihtiyacı bulunan 70 bin k'ilo sığır e· 

ti yeniden ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İha
lesi I0.8.937 salı günü saat 16 da yapılacaktır. 

Nf uhammen bedeli 17 .500 lira olup muvakkat teminatı 1312 li
ra 50 kuruştur. Şartnamesini okumak istiyenlerin teklif mektubla
rını ihale saatinden bir saat eveline kadar Tekirdağ tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2207) • 2-3536 

İLAN 
1 - Erzincan tümen birlikleri için 759 bin kilo arpa kapalı zarf. 

la eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Arpanın tutarı 37950 lira olup muvakkat teminatı 2846 lira 

25 kuruştur Şartnamesi 190 kurus mukabilinde komisyondan verilir. 
3 - !halesi 16. ağustos. 1937 pazartesi günü saat 16 da Erzincan 

tümen satın alma kom;syomında yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin kanunun 32, 34 üncü maddelerindeki vesika ve 

tem·nat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatı:ıdan en az 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri veya göndermeleri. 

(2303) 2-3650 

İLAN 
1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 165962 kilo sığır eti kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
z - Eksiltmesi 25. 8. 937 çarşamba günü saat 9 da Elazizde tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Etin muhammen bedeli 29873 lira olup muvakkat teminatı 

2239 lira 49 kuruştur. Şartnamesi komisyonda hergün görülebilfr. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden en az 1 

bir saat evvel mezkurkomisyon başkanlığına vermiş bulunmaları. 
(2493) 2-3921 

İLAN 
1 - Pınarhisar birlikleri hayvanatının ihtiyacı için 517 bin kilo 

kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 9. 8. 937 pazartesi günü saat 15 de Vizede tümen 

satın alma komsiyonunda yapılacaktır . 
3 - Otun muhammen bedeli 19388 lira olu pmuvakkat teminatı 

1455 liradır. Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzları ile birlikte yazılı gün ve saatte mezkur komis • 
yona müracaatları. (2495) 2-3922 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müessesat hayvanatı için kapa· 

lı zarftan pazarlığa çevrilen 838800 kilo samana pazarlık gününde 
istekli çıkmadığından son pazarlığı olan 17. 8. 937 salı gününe ka • 
dar devam edecektir. 

2 - Samanın tutarı 10904 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı 
817 lira 83 kurustur. 

3 - İsteklile.rin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gününe kadar pazarlrğı yapılmak üzere 
her gün levazım aıyıirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2405) 

2-3896 
İLAN 

Lüleburgaz tümen birlikleri için 40200 kilo sabun kapalı zarfla 
23-8-937 pazartesi günü saat 16 da alınacaktır. Muhammen bedeli 
16482 lira ilk teminatt 1326 lira 15 kuruştur. Teklif mektupları belli 
saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. İsteklilerin sartname
sini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve 
saatte t eklif mektupları ve kanuni vesikalariyle Lillebure-az tümen 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2490) 2-3920 

t LAN 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo kuru ot kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 9 da Elazizde tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 40647 lira 40 kuruş olup muvakkat temina. 

tı 3048 lira 56 kuru~tur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebi
lir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2406) 2-3751 
İLAN 

1 - Erzincan tümen birlikleri ihtiyacı için 444200 kilo arpa ka· 
pah zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Arpanın tutan 22210 lira olup muvakkat teminatı 1665 lira· 
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İhalesi 16. 8. 937 pazartesi günü saat 17 de Erzincanda tü • 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. · 

4 - İsteklilerin kanunun 32, 34 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evel Erzincan satın alma komisyonuna vermeleri veya gön-
dremeleri. (2304) 2-3651 

İLAN 
Ciheti askeriye için katır satın alınacaktır. Yaşı dörtten aşağı 

ve sekizden yukarı olmamak ve yüksekliği 1.37 yi bulmak üzere 
sağlam ve hastalıksız katırı olup satmak istiyenlerin hayvanlarını 
Ankarada S~rıkışlada hayvan hasthnesindeki müteşekkil komis-
yonun getirmeleri il§n olunur. (2396) 2-3812 

İLAN 
1 - Hacet tepesinin ağaçlanması ıçın bahçeler idaresine alı

nacak ağaç ve saire 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9590 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 719,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı isleri ka

lemine müracaatları ve ihale 17 ağustos 937 salı günü saat 11 de 
bel ediye encümeninde yapılacağından isteklilerin de saat ona ka-
dar belediye encümenine vermeleri (2426) 2-3778 

İLAN 
Moktarr M. bedeli İ. teminatt 

Cinsi Kilo kuruş lira İhale Ta. ve saati Kıtası 
Edirne birlikleri Un 315240 13 3074 6.8.937 11 de kapalı 

zarf 
Süloğlu ,. Un 376320 13 3670 7.8.937 11 de 

" Uzunköprü ,, Un 86520 13 844 6.8.937 16 
Yukarrda, cinsi, miktarı ve şekli yazrlı senelik_un ahnacağı~dan 

isteklilerin belli gün ve saatten bir saat eYvel Edırnede müfettişlik 
binasında tuğay satmalma komisyonunda lazmı gelen vesaikle bir-
likte ha~ır bulunmaları. (2185) 2-3895 

Adliye vel{aletinden: 
Vekalet binek otomobili için açık eksiltme usuliyle alınacak olan 

300 teneke benzin isteklisi çıkmamasından dolayı 31-7-937 den itiba
ren on gün uzatılmıştır. 

Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi levaznn ve daire müdür-
lüğünden parasız alabilirler. . 

Beher tenekesi 318 kuruş 75 santim hesabıyle mecmuu için 956 
lira 25 kuruş tahmin edilmiştir . 

İstekliler bedeli muhammenin % 7,5 ğu _olan 72 lira 22 kuruşu 
mal sandığına yatırarak eksiltme günü komısyona verecektir. Ek • 
siltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun (2, 3) üncü madde
lerindeki şartları haiz olmaları lazımdır. 

İkinci eksiltme 9-8-937 pazartesi günü saat 15 de temyiz binasın
da Vekalet levazım ve daire müdürlüğü odasında toplanan eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin istenilen teminat makbuzlariyle birlikte komisyona 
müracaat etmeleri. (2533) 2-3917 

Tavukçııluk enstitüsü 
direl{törlüğiinden: 

Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usuliyle 6 ağustos 937 
tarihinden 30 eylill 937 tarihine kadar yevmiye 100 • 200 kilo yonca, 
10 - 20 kilo salata veya marul ı birinci teşrin 937 tarihinden 31 ikin
ci kanun 938 tarihine kadar yevmiye 50 - 100 kilo lahana, 30 - 50 
kilo ıspanak, 10 - 20 kilo havuç, 10 -20kilo pancar, 1 şubat 938 tari -
hinden 31 mayıs 938 tarihine kadar yevmiye 30-50kilo ıspanak, 10 -
20 kilo kıvırcık salata, 50 • 100 kilo yonca alınacaktır. Muhammen 
fiat 2417 lira 70 kuruştur. Şartnameler hergün Çankırı caddesi üze
rinde bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğü tarafından pa
rasız olarak verilir. İsteklilerin 5 ağustos perşembe günü saat onda 
ticaret odası vesikası ile 181 liar 33 kurusluk muvakkat teminat mak
buzu veya banka mektuplariyle birlikte ·Tavukçuluk enstitüsünde 
toplanacak komisyona başvurmaları. (2523) 2-3911 

ları Halil Naci 
Anafartalar 

4 - 8 - 1937 

Mıhçıoğlu 
111 Tel: 1230 

Askeri fabrikalac uwurı.ı Miidürlii~ij Saımalnıa 
Komi-ıvonu lla" ları ._______________ --------------~ 

148 KALEM MUHTELİF ÇELİK 

-

Tahmin edilen bedeli 37,500 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi' 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satmalma komis
yonunca 23-9-937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi • 
lecektir. Şartname (1) lira (88) kuruş mukabilinde komisyondan ve-· 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2812 lira 50 kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme· 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde • 
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2462) 2-3894 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAA 1 

Keşif bedeli 23843 lira 40 kuruş olan yukarda yazılı inşaat aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 24 ağus • 
tos 937 salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna
me 1 lira 20 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan 1788 lira 26 kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 No. h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle muayyen gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (2460) 2-3893 

100 TON DÖKÜM KUMU 

Tahmin edilen bedeli 3200 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 20.8.1937 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 240 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelernideki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2461) 2-3847 

3 ADET OTOPOMP 
4 ADET MOTOPOMP 

Tahmin edilen bedeli 30.000 lira olan yukarıda mikdarları ya• 
zılı otopomp ve motopomplar askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 21 eylfil 937 sah günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2250 lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat· 
ları. (2373) 2-3849 

KIRIKKALE CİVARINDA HASAN DEDE MEVK11NDE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 19.439 lira 74 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as
kerifabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 18 ağus· 
tos 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihle edilecektir. 
Şartname doksan sekiz kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1458 liryaı havi teklif mektub• 
larını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 2. ve 3. maddelerinde yazılı 
vesaikle muayyen gün ve saaate komisyona müracaatları, (2328) 

2-3701 

71 TAKIM KIŞLIK ERAT ELBİSESİ 
202 ADET ERAT KAPUTU 

52 ADET AVCI YELEÖİ 
19 ADET NÖBETCİ KÜRKÜ 
Tahmin edilen bedeli (3339) lira olan yukarı~a mikdarı ve cin

si yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 18.8.937 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (250) lira 43 kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
atta komisyona müracaatları. {2363) 2-3708 

İLAN 
13 eylül 937 pazartesi günü kapalı zarfla ihale edileceği 23, 25, 

27 temuz 937 günlerinde neşrettirilen 3 adet otopomp ve 4 adet mo· 
topomp şartnamesinde değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğün• 
den mezkur ilanlar hükümsüzdür. (2372) 2-3848 

KIRIKKALE ctv ARINDA HASAN DEDEDE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 10.734 lira 32 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as· 
keri fabrikalar umum müdrlüğü satın alma komisyonunca 18 a· 
ğustos 937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile ihale 
edilecektir. Şartname 54 kuruş mukabilinde komisyondan verilir· 
Taliblerin muvakkat teminat olan 805 lira 8 kuruşu havi teklif 
mektublarmı mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona vermele· 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2329) 2-3702 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Ankara civarrndaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. ts· 

teklilerin şartları almak üzere umum müdürlük sıhat şubesine 
müracaatları. 2-3373 

Atık.ara merl{ez hıfzıssıhha 

müessessi sabnalma k.omisyonU 
reisliğin deri: 

1 - Eksııtmeye konulan iş: Müessese Serum aşı kısmına satırı 
alınacak muhammen bedeli 7620 lira olan 240 dana ile 14 malak yav• 
rusudur. 

2 - Şartnamesi parasız olarak müessese muhasib mutemetliğin· 
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 21-8-937 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - EksiJtme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır • 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 571 lira 50 kuruş ı:nu· 

vakkat teminat vermesi ve aynca ticaret odasına kayıtlı olup bu ne· 
vi işler üzerine müteahhitlik yaptığını tevsik etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede gösterilen s~t· 
ten bir saat evveline kadar müessese satın alma komisyonu reislig1: 

ne makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile iy1
• 

ce kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edıl· 
mez. (2521) 2-391 O 

Ankara Valiliğinden: 
Etimesut Sıhhat mrekezi müessesesinin 1937 yılı mayıs sonurıll 

kadar et, ekmek ve erzakına talip çıkmadığından iJanrn bir haft~ 
uzatılmasına karar verilmiştir. İsteklilerin 9-8-1937 pazartesi güoıl 
saat 15 de vilayet sıhhat müdürlüğüne müracaatları. 

( 2520) 2-3909 

----------------------------------------------------....-""" 
Adliye V ek.aletinden 

Açık bulunan Kula noter muavinliğine imtihansız noter oJab~l; 
mek şartlarını haiz talip olanların bir ay içinde Adliye Vekaletyll 
mHr::ır:ı.tları ilan olunur. (2508) 4;:-;-3901 
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Aktii 

Kasa: 
Altın safi kilogram 21.044,426 

Banknot 
Ufıık'ık 

Dahildeki muhabırıeT: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi ki1n•n- 5.054,474 
A!tın3 tahvili kabil !4trbest 
döviz1e:-
Diğer dövizler ve borçlu 
klirina h::ıld.,eleri 

Hazine tahvilleri: 
D<"nıh~ .. edilen evrakı naktiw 
karşı~tğı 

K;ınuııun 6 ve ~ ;nri madde· 
Jerine te" filr~n '°""İne tara· 
fınn=-n vaki tf'iliyat 

Sel"•_.,., d;-,~"nı: 
H-ı"7;". "'""",~" 
Ticari senedat 

Esham ve ta' vilat ciızdann 

A ı 
nerııhte e~;t,.n f'V akı 
""'1...tivc-;n karşılığı es· 
ı..,,..., .,. .... ,,.,ffit ı itibar· 
kıvm tle) 

R ı:.f'rhest e!!ham ve tahvila• 

Av111"slar: 

. ,. 
Ahın 11e cfövi .. ilzerine 
T .. ı, •• ;1 o tzerine 

Muhtehf: 

ULUS 

l:urnluu·iyet Merkez Bankasının 
31 Temmuz 1937 Vaziyeti 

URA 

29.600.668, 78 
lS.384.349,-

1.012.206,49 

1.216.0Sl,53 

7.109.S21,60 

4.954,66 

35.599.069,38 

158.748.563,-

URA 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi: 

Adi ve ıevkalade 
45.997.224,27 Hususi 

Tedavüldeki banknotla1': 
1.216.051,S3 Deruhte edi1en ~·ır;ı'·ı .,aktive 

Kanunun 6 ve 8 inci madr'e· 
}erine tevfik:ı:. hazıne tara· 
fından vaki tediyat 
Deruht:o C'1İlen evrakı naktivf 
bakiv~si 

42.713.545,64 Karşılığı tamamen :ıltın ola· 
rak ilaveteıı tedavüle 
vazed~~f'n 
Reeskor.• muk:ıbili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras mevduat.: 
13.496 827,- 145.251.736,- Dö.,iz teahhüdAtı: 

3.200.000,-
37. l 33.691,47 40.333.691,47 

38.150.764.30 
3. 796.331,60 

64.217.64 
8.124.383,42 

Yekli., 

41.947.095,90 

8. 188.601 06 
4.ı;oo ooo.-

12.364.101,59 

342.512.047 ,46 

Altına tahvili kahil -tiivh~leı 
Ciğer dövl-10• .,n atar.aklı 
kil,.... bakiyeleri 

Muhtelif: 

=============================================-~~--------....;.· 4 8 

Pasif 

LİRA LİR" 

15.000.000,-

2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180,10 

158.748.563,-

13.496.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-

9.0(Y.).000,- ı n ?Cl 7111.-

13.205.730,04 

722 lQR,88 

27.507 .869.43 ıs.nn 068,31 

106.203.333,01 

Yeki·r j 342 512.047.ı\6 

KIZILA 
HA ... ~1 ABAKJCJ 

HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğürden : 

Yeni ders yılana hazırlanmaktadır. Okul geceli •• 
parasızdır. Okul, genç bayanların hasta bakıcı ve zi
yaretçi hemtire yetiterek. }lastanelerde ve umumi , .. 
hatle alakadar olan müesseselerde çalıtmalarına mah
sustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Dersler hususi doktor prof eaörler ve muallimler tara· 
fından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve ııhatli ve en az orta tah
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazl• 
izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksaray· 

da Haseki caddesinde okul direktörliiğüne müraca 
at edilmesi. 15 Eylul 1937 den sonra müracaatlar ka· 
bul edilmiyecektir. 2-3815 

Ank~ ra \' alili~nden 
Çubuk kasabası içınde Çubuk köprüsünde yapılacak o1an 1275 

ra 28 kunı<ıluk pere işi 5.8.937 per"embe giinii saat 15 de nafıa 
dürlültü odasında toplanılan komisyonca açık eksiltmeye kod 
muştur 

Muvakkat teminatı 95 lira 65 kuruştur: 
İstekiilNin teminat mektuhu ve ticaret od:ısmdan mucad 

vesıka ile naha rntidiirlüğünün tenni ehliyet ve il asını h mıl 
dulcları halde yukarıda sözü geçen gün ve s atte lı:om svorıa gel 

2 Mart 1q3:~ tarı nrl"'n ı ıharen: lc:lrnntrı h~ rlni OJ,. ~ 11. altın fü:eıine avans o/0 4'1, 
leri. 

Buna aid kesifname ~e şartnameyi heı gün nafia 
görebilirler (2153) 

Maliye Vekaletinden: 

C t N S t MIKDA~I 

Y. zıldrktan sonra siyah 14000 şişesi b ı trelik ) 

olan mürekkeb. 10000 .. yarım .. ) 
4000 •• çeyrek 

" 
) 

olmak üzere (20.000) kilo ) 

Zamk, 1500 şişesi 500 gra-nlık ) 

2500 .. 250 .. ) 
4000 .. 125 .. ) 

lSOOO .. 75 " 
) 

olmak üzere {23,000) şişe ) 

Ağaç tampon 2020 numara Pen-
kale mamu1"t• isteminde (3000) Adet ) 

Evrak sepeti, dibı ve kenarları 
kontrap cı k ve bez kaplı (1000) Adet ) 

Fersude k ğıt sepeti No. 1 500 .. ) 

" .. .. .. 2 1000 ,, ) 

" .. ,, .. 3,4 1000 olmak üzere) 
3~00 Adet ) 

Cilalı auaç kağıtl k 3 5tözlü (200) Adet 

fstampa miırekekbı 35 gramlık (15000) Şıce 

Tahmin olunan 
Bedel 
Lira K. 

11980 00 

1115 00 

1650 00 

400S 00 

180 00 

1500 00 

Muvakkat 
Teminat 

L. K. 

898 so 

308 b3 

123 75 

300 38 

13 50 

112 50 

Dolma kalem miırekkebi 100 gr.1ık (8000) Şışe 1040 00 78 00 
ı. - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırt s ve levazımı kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltme

ye konıılmu!;tur. Bunlara aid şartnameler Ank. rada kırtasiye müdürlügünden. 1stanbulda Dolmabah· 
re kırtasi ve depo undan a 1 ınaca ktır. 

2 - Eksiltme 11.8.1937 ta,.ilıine müsa<lif çarl?amba '!Ünü saat ıs de Ankaarda Yenişehir Lozan mey
dan nda kırrsıve miidürlügtinde müteşekkil komisyonda yapılacaktı(. 

3. _ Eksiltmeye avrı ayrı veya hepsine birden işt rak edecek isteklilerın hizalarında gösterilen 
ıymette temınat mektupları ile ve istekli şirket oldugu takdirde 2490 s::ıyıh kanunun ibrazını mecbu· 
ri kıldı" ı vcs ık ile birlikte komisyona mtiraca t ctmelerı 

4. _ Teklif mektupları yukarıda ikıncı maddede vazıh saatten bir aat ev.:line k&dar kırtasiye 
müdı"rlü~ime getirilerek eksiltme ~o~i~yonu re sli eine makbuz mukabılinde verilecektir. Posta ile 
gönderi'ecelc mektupların nihayet ıkıncı maddede vazılı rate kadar gelmiş ol.nası ve dış zarfın mü· 
hür mumu ı1e ivice kanatılmış olması lazımdır Postada vaki olacak eecikmeler kabul deilmez. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın:::> 'ma Komisyonundan : 

Tasınlanan tutarı İlk temınat Eksiltmenın 
Eşyanın cinsi Miktarı L. Ku. L. K. tarihi günü saati 
Ycız ık e'b se 4031 takım 22170 50 1663 00 13.R 937 cuma 11 de 
Erat kaputu 21 7 tane 19580 64 1469 00 13.8 937 cuma IS de 
Erat b' neği eğeri .>67 tane 20919 00 1569 00 14.8.937 cumartesi 11 de 
1 - Giimrük muhafaza eratı için yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfla 

eksıltmeci vapılacal.tır 
2 - Şartna~ \"e cvı;afları komisyondadır. 
3 - tstcklilt:nn ilk •eminat makbuzları veya banka mektuplarını kanuni vesikalariyle birlikte 

teklif mektuplarını günlerinde eksiltme saatinden bir saat evetine kadar Galatada eski gümrük bina· 
sındaki komutanlık satın alma komisvonuna vermeleri (4404) 2-3580 

Bina İşleri Merdiven İnşaatı İlanı 

ı afia vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara polis, jandarma mektebi 

bahçe merdivenleri inşaatıdır. Keşif bedeli 3694 lira 35 kuruştur. 
2 - Eksiltme 19.8.937 perşembe günü saat ıs de Nafıa Vekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğ-ü eksiltme komisyonu odasında açık ek· 
ailtme au .. eti yle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna müteferri evrak 18 kurut be -
del mukabilinde yapı i'leri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 278 liralık muvakkat 
te:ninat vermesi ve Nafıa Veklletinden alınmış müteahhitlik vesi -
kası göstermesi lazımdır. (2469) 2-3898 

----~-------------------------------------------------
Belediye reisliğinden: 
Su verme vasıtalarında zaruri olarak yapılacak tamirler dolayı -

siyle 5, 6, 7, ağustos pertembe, cuma, cumartesi günleri tehre sabah 
altıdan on selc:İ7:e kadar su verilecektir. 2-3915 

Mühim İlan 
Anafartalar caddesinde İstan· 

bul Kolahanesine krem yün kre· 
mesko kumaştan mamul elb"se· 
yi temizletmek üzere hademe i
le gönderen ve temizlendikten 
sonra yine hademe ile aldırtan 
zatı bir yanlışlığın tashihi için 
acele arıyoruz. 

Lütfen İstanbul Kolahanesi· 
ne müracaatlarını rica ederiz. 

2-3891 

tmtıvaz sahıbı ve Rıuımu 
harrir; Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrır Muavini Na· 
•uhı BAVDAR 

Umumf neırivatı ldart 

1 
eden VaZJ isleri MüdUrU 1 
Mümtaz Faik FENtK 
Ulus Basımevı: ANKARA 

SEFALiN 
BAŞ vs Oİ~ AGRILARJ GRİP 

VE NEZLEYİ 

DERHAL GEÇİRİ~ 

Ha,.ta genel direktöı·lü2-ünden: 
1 - Harta kıta erleri için aşa ıda muhammen bedeli, ihale gün ve saatlerivle se 1i ih;ıı,.ı,.r; va~•· 

1ı (100) adet mahruti çadır ile (20) ton toz şeker satın alınacaktır. 
2 - istekliler seraiti an•am"'k üzere he-rgiin ve eksıltmrve gırecek ~rin de tekht 

ihale s atinden bir saat eve) Cebe ide Harta genel lırektörliik satın alma komisvonıına 
Mul1aınmen B. Muvakı:ıt T 
Lira K. Cinsi Miktarı Lira K. · 
5600 00 Toz şeker 20 toı. 420 00 
6500 00 Mahruti çadn 100 adet 487 50 

Eksiltmenin sek lı Gun ı 
Kapa ı zarf Q37 :ılı 

K.anal zarf 10 8 937 s 1ı 

s 

(2302) ' ~~ 

ZAY1 
1177 numaralı ehliyetimi , 

yi ettim, yenisini alacagımdan 
eskisinin hii1•mii yoktur. 

l\1al·~tya ilhavlı<hnrlan: 
.; 

20900 lira keşit bl"delini muhtevı oluı> 21-7 ,, tııri1ı: 
ren bir ay zarfında ı>azarlıkla isteklls"ne verilec •ı il n 
Malatya vilayet n erke?inde v"nd"c k olım sınrma hin n 

ıcı 
1 .. 

Ankara Kayabaşı Kayalı yol 
No. 7 Şoför Mehmed 

2-3890 
aid kesifname mulıteviyatı viilc:selc Naha Ve1'~1l"•ince ZlQ~o lir 

Kiralık Daire 
kurus olarak t dilen t•rbit edilmiştir. 

Bu itibarla evelki itanın hiikiinsüz olt'!ıı u ve ı hu eni 
bcdelivlc ve yeni pa?arlık a yaptırılııc:ak bu i e rn ip ol 'l:ı 
gıın vililvet rl~imi encümenine mür;ıcaat evlf'm nri ı. 
olunur (2512) 2-~cıno; 

m öd ii rl "io· "i' 
Mevkıi Tip Cinsi 

Alaşehir kaza"ı Dere köyünde 3 lr"n>ıc 

Balık PJ;ı;arınoa fıcarct Türk 
Anonim şirketinin üstHndeki bi· 
rinci katta iki daire on bir oda u· 
fak deva·re ve şirketlere elvcrış· 
li. Talibin arzusuna gôre tadı· 
lat ta mümkündür ve ikinc:ı kat· 
ta üç odalı üçüncii katta dört o· 
dalı aile için daireler vardır. A ı. 
tında iki kapılı 150 metre mu· 
rabbalık bir deo.:ı kiralıktır. 

1 - Yukarda yazılı 31 tek göçmen eivnin inşısı 16·a· ıstnıı 
tarih;ne müsadif pa aı tesi günii saat 15.30 da Manı ;ı isk " m • 

Talipler Anatartalaı cad. No. 
107 Hakkı Gül. Tel. 2099 

2 3782 

Gözlük İ>erivist . pandos cer. 
çeve tennın son icadıdıı. Reçe. 
telerinizde tercih lazımd r 

Bankalar caddesi 
Rıza Gözlükçü 

T40lpfnn : 3025 

ğünde kapalı zarf ile eksi tmesı vJ , laı- kı ı 

2 - İnşa edilecek i.,bu evlerin kereste1eri de dahil oldugu 1 
bilfımum malzemesı T ıteahhid•n ıid olmak • ın a 
teslime ilmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler yukarıda yazlı kıymete ~Örf' ',7.5 ni:ı inıl 
minat akccsini tesı =mı vezne etme"'e mecbuı clıırlaı. 

4 - Bu evlere aid keşifnamcvi fennı ırl ı 
mesini ve planını istekı;ıer Manis;ı i:.k.tn mi"di;rliiiiinde v~ Al" 
kaymaka,.,,lı •ında görebilirler . 

5 - Eksiltmeye girecek olanların kapRtı zarllRrını lfı q.o 
zartesi günü <aat 13.5 ~a kadar Manisa isi an 1 ıi"rt "'rlü "ını- Vf' 

ri kapalı zarflarını pı !Ota ıle l'Önd rect:klcr n m"' kfır !:an ııun 1' 
maddesine riavet etme1eri illin olıınur. (2'iJ 1) 2 

---------------~--~~~----------------~------~~----~------ ----
YENf Si N El\1 Al"'A R 
BUGÜN GÜNDÜZ 2 FtLM Bll<OEN 
1 - ŞAHANE MELODi 

Baş Rollerde : 
Franchot Ton - Grace Moorc 

2 - KiRiK RUY A 

Canlandıranlar: 

-
Garry Cooper - Ann Harding 

GECE 
ŞAHANE MELODi 

1 
BUGÜN GÜNDUZ V .!!: Gt<.:LB 

2 film bırrl.•rı: 

1 BiZ UK iNSANIZ 

2 - GÜMÜŞ MAMMlJZ 
Baş rolde: Buck Jones 

Halle matines 12 ı 'i ne: 

KAtıtNı l\l-' 1 "1 Sh:VUlGI 

§ E H IR BAHCES 
Bil GRCI< :'A "T n :m L>A 

N U K 

JUANİTA 


