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Bir japon tayyaresi düşürüldü 1 

Her iki taraf da Şimali Çine 
takviye kuvveti gönderiyor 
Çindeki hareketlere karşılık olmak üzere 

Japonyada bir çok vergiler arthrılıyor 
Şanghay, 4 (A. 

A.) - Çin ajansı 
Central News'in 
bildirdiğine gö .. 
re japonlar Tien. 
çin'de dört Çin 
gambotiyle iki 
Çin vapurunu zap· 
tcderek bunları 

malzeme taşıma. 

ğa zorlamışlardır. 

ıunan 84 üncü 
fırka Şang Kıa
kov'a doğru iler • 
}emektedir. Aynı 
hrkanın bir müf • 
rezesi Hankow'a 
vasıl olmuştur. 

Tokyo, 4 (A. 
A.) - Domei a • 
jansından: Hükil
met bugün öğle • 
den sonra şimali 

Çin ihtilafı dola. 
yısiyle vazedilmiş 
olan yeni vergile. 
re aid hususi bir 
kanunu mebusan 
meclisine tevdi et-

Keşif kolları 

Pekin _ Hankcu 
şimendifer hat. 
tında Liangsi • 
Vang istasyonu 
civarında bir ja
pon tayyaresı dü. 
şürmilşlerdir. Tay. 
yarede bulunan 
iki kişi ölmüştür. 
Keşif kolları bir 
japon müfrezesi. 
ni bu istasyonun 

Gönüllü, çinli genç krzlar silah atmağa alrşıyorlar 

miş ve irad vergi
sinin artırılmasını 
istemiştir. Hükü. 
met bu yeni ka -
nunla 100 milyon 
yen elde edeceği. 

10 kilometre cenubuna doğru gerile. 
meğe icbar ve japon tankını zaptctmiş.. 
!erdir. 

General Çan Kay Şek ne bekliyor? 
Tokyo, 4 (A.A.) - Şanghay ve 

Nankinden gelen haberlere göre Çin 
askeri rüesası Paotingfu hattı boyun
c~ yapılacak muharebenin planını tan. 
zım etmek için her gün toplanmakta. 
dırlar. 

Nişi Nişi gazetesinin Şanghay, mer
kezi Çin hükümeti kıtaatınm şimali 
Çine doğru ilerlemekte olduklarını, an
cak başkumandan Çang _ Kay Şek, 
daha ihtiyatlı davranmak istediğinden 
kıtaatn Sarı nehrin ötesine doğru iler. 
lcmelerine aşağıdaki sebeblerden dola. 
yı müsaade etmemektedir: 

General Çang • Kay • Şek, her şey. 
den evci ecnebi hükümetlerin müdaha
lelerini davet etmek istemekte ve diğer 
taraftan da ısmarlanmış olan tayyare. 
lerle amcrikah gönüllü pilotların gel
mesini beklemektedir. 

Çin a•kerleri ilerliyorlar 
Tokyo, 4 ( A.A.) - 3 ağustos tari. 

····~ 
A tatürkle kral 
Faıuk arasında 

Ankara, 4 (A A ) M 
Ma1e te Faruk 1. . . - _ısır Kırah 

. ın tar gıymes· .. 
na ebetı le c "' ı mu-

y umhur Başkanı Atatürk-' 
le Kıral Faruk arasında a . 
graflar teat' d 1 • şagıdakı tel-

ı e ı mıştır 

Maj ıte Faruk ı. 

Mn • Kahire 
}estelerımn tetevvucü -

betıy/e kendı"/ . munase-
• erıne hararet/ ' · mı tcbrıkl . . ı ve samı-

erımı arzcde . M . 
ne uzun v rım. aıcsteleri-

e mcsud bi 1 ni ederek h • r sa tanat temen-
ın refnh ' şa . sı ~aa<letlerini ve Mısrr'

ını dılerım • 

Ekıel" K K. ATATÜRK 
anı erna) Atatürk 

Cumhur Baıkanı 
Beni k lıtanbul 

ıncn ço mutehassis eden güzel te-
graf nı v; tebrikleri muhtevi nazik tcl-

ku 
ımz an dol yı hararetle teşek

r ve ş h • 
n . sı saadetleriyle Turkiye-
ın re[ hı . b . 

ı ı_ ın eslcdıgim samimi te-
nıcn lcrımi arzcdcrim. 

FURUK 

' =·-.....,,...ur 

hinde Yang - Tingo • Ho nehrinin 
sol sahillerindeki askeri harekat saha. 
11nda vaziyette hiç bir tebeddül yok· 
tur, 

Tungçu'da Çin jandarmalarının is. 
yanı sırasında 200 U kadın ve çocuk ol. 
mak üzere 390 japon tebaasının vahşi. 
cesine öldürülmüş oldukları kati su. 
rette sabit olmuştur. 

Merkezi Çin ordusu şimal istikame
tinde 'Pootinglow'a doğru yürüyüşü. 
ne devam etmiş ve sağlam tahassün 
mevzileri hazırlamaktadır. 

Merkezi Çin ordusuna mensub bu.. 

ni ümid etmektedir. 
Kabine, evelce diyet tarafından ka. 

bul edilmiş olan 97 milyon yene ilave 
olarak meclise 410 milyonluk bir tah• 
sisat verilmesine dair bir bUdce tev .. 
diine karar vermlttir. 

Ecnebi garnizon rei•lerinin 
toplanh•ı 

Tokyo, 4 (A.A.) - Domei ajansın. 
dan: Asabi Shimlun gazetesinin muha
biri, gazetesine gönderdiği bir haberde 
Tiençin'de ecnebi garnizonları reisleri. 
nin dün bir konferans akdettiklerini ve 

(Sonu 5 inci sayfada) 

B. Hitler dün 8. Ali 
Çetinkayayı kabul etti 
Baymdırhk Bakam Berlinde 
tetkiklerine devam ediyor 
Berlin, 4 (A.A.) - D.N.8. ajansı bildiriyor: 
Türkiye Bayındırlık bakanı B. Ali Çetinkaya, refakatinde Türkiye 

büyük elçisi 8. Hamdi Arpağ olduğu halde, devlet ve hükümet reisi ta-
rafından kabul edilmiştir. 

Bayındırlık bakanımız. 
B. Ali Çetinkaya 

Münak~lit bakanı B. Dorpmül
ler, Türkıye Bayındırlık bakanı 
şerefine, al?1an ~ükümeti namına 
bir aktam .. zı~afetı vermiş ve bu zi
yafell~ Turkı!e. büyük elçisi 8. 
Hamdı Arpag ıle konomi bakan
lığı müsteşarı B. Faik Kurdoğlu 
bakanın refakatindeki zevat ha ~ 
len Berlinde bulunan türk ekono
ın ik he~~t~.azal~rı ile Türkiye bü
yiik elçıhgı erkanı, refikaları ile 
birlikte, hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye Bayındırlık Bakanı refaka
tinde Ti.ırkiye büyük elçisi ile hususi 
kalem direktörü olduğu halde, Düsscl
dorf'a giderek sergiyi ziyaret etmiştir. 

Sergiyi ziyaretten sonra, Türkiye 
Bayındırlık bakanı, "bu sergi, alman 

teknik kabiliyetinin bir tezahürüdür'' 

~emiştir. 

Türkiye Bayındırlık bakanında, bil

hassa yeni suni ilkmaddeler ile yeni Al

manyanın turistik yolları büyük bir in. 
tiba bırakmıştır. 

Yeni rejim ıaye•inde dostlariyle ittilak bağlarının daha kuvvetlen
diğini söyliyen B. Metakıa•ın Balkan antantı Dıı iıler bakanlariyle 

beraber alınmıı bir re•mİ 

Yunanistanda bayram 

Bütün Elen milleti yeni 
rejimi heyecanla kutladı 

8. Metaksasm programı: 
"çahşma, sükUn, disiplin,, 

Atina, 4 (Hususi muhabirimizden) - Bugün bütün Yunanistan ye. 
ni rejimin yıldönümünü büyük heyecanla ve candan gösterilerle kutla
dı. Bütün yunan şehirleri gibi Atina da daha dünden donanınıftı. Her 
tarafta bayraklar sallanıyor, her ev, her bina, her dükkan sahibi 
önünü türlü türlü çiçeklerle süslüyordu. 

Yunanistana huzur ve refah ge· 
tiren, onu iç politika bakımından 
olduğu kadar dıt politika bakı· 
mından da kuvvetlendiren yeni 
rejimin birinci yıldönümü emsal
siz gösterilerle kutlanıyordu. 

Gündüz stadyomda büyük bir gcçid 
resmi yapıldı. Bu resimde bütün yunan 
devlet adamları ve diplomatlar bulundu
lar. Halka evvelden bedava biletler da. 
ğılmıştı. Koca stadyom hıncahınç dol. 

( Sonu S incı çay/ada ) 

t 

lzmirdeki 
Yangın 

İzmir, 4 (Hususi muhabirimizden) 
- Bayraklıda türk petrol ~irketine ut 
benzin ve petrol depolarında çıkan bL 
yük yangın hakkındaki tahkikata de. 

( Sonu 5 •ncı sayfada ) 

Japon mekteb gemilerinden biri lstanbul limanında 

/vale ve Yakumo kruvazörleri 

iki japon mekteb gemisi 
dün Istanbula geldi 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Mineichi 
Koga'nın kumandasında lwate ve Ya
kumo kruvazörlerinden mürekkeb olan 
japon mekteb gemileri filosu bu sabah 
9 da limanımıza gelmiştir. 

Gemiler, Selimiye kışlasile selam top· 
lan teatisinden sonra Dolmabahçe ö
nünde demirlemişlerdir. 

Kruvazörler demir attıktan sonra İs
tanbul merkez kumandanı lwate kruva. 
zöı üne giderek Amiral Koga'ya hoşa. 

medi ziyareti yapmıştır. 
Saat 10 da Vis amiral Koga, bera • 

berinde 1wate kruvazörü kumandanı 
Marki Daigo ile Vakuma kruvazbriı ku
mandanı Ugaki olduğu halde Dolmabah. 
~e rıhtımına çıkmış ve dogru saraya gi. 
derek defteri mahsusu imza eylemiştir. 

Bundan sonra amiral ve maiyeti er· 
( Sonu 5. inci sayfada ) A mira/ 1{o~a §bide defterini imz'illıvor 
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Polıtika bahisleri 

Yol 
Anadoluda, yol, İnsanın hayatına en çOk karışmıt olan mefhumlar

dan biridir. Yol. uzundur. Sonu gelmiyen bir şeydir. Dun an.ı daJlar 
yol verır. dereler çaylar yol verir; sevgili'ye hasret, sıla'ya hasret, yolun 
öteki ucuudadır ve bu uç ulaşılmaz bir noktadır. 

Ana.doluda, p.rlalarm çoiu, yoldan bahseder. Halbuki, A.nadoluda, 
rol denilen teJ yoktur. Vardır, fakat, yaya yürüyen insan, yahud kağ
nı yahud deve, katır ve etek için vardır. 

Anadoluda, fOH yapılmam•ı değildir. Tanzimat'danberi, Anadolu
da fOle yaptılar. Fakat bu f01e ya bir mevsim yahud iki yıl içindir. Yazın 
yapılan bir yolu bir ıiddetli lat alıp ıötürebilir. Ertesi yıl, yolun ikinci 
parçası tamamlanırken ilk parçasınrn yerinde yeller esmit olur. 

Dildcat ederseniz, yayh ile otomobil, ıoıenin üzerinde yürümesini 
sevmezler. Hep, sajdan yahud soldan sapan ham yolu t&kib ederler. 
Çünkü ikinci baharında daha, fC>Senin kanburlan çıkmıtbr. Şoseye yay 
bile otomobil, ancak kııın itibar ederler. Çünkü ham yol, bataklığa 
inlalib etmiıtir. 

Anadoluda, burün dahi, bertarafta toseler yapılmaktadıl'. Hemen 
her toae ~iyesmin üzerinde lokomobiller ve ç~lıpn amele, yahud ke
narlarına yığılmış taşlar görürsünüz. Fakat köylü, kaç tamire ta;hid ol
muştur ki, her birinci ve ikinci yıl yeniden ve yeniden tamirlere lü
zum göstermiştir. Ve köylü, tekniğin bu aczine, karşıdan gülerek geçer. 
Ve yol kendisi için, gene kağnmmn açtığı izden ibaret kalır. 

Anadoluda, beş kışa, on kışa dayanan yollar yapıldığı gün, Anado
luda ve Anadolu köylüsünün kafasında ve ruhunda hakiki bir inkılab 
olacaktır. Köylü derhal: 

- Bu devlet başka devlet. Bunun yapıştırdığı yolu, yağmur alıp gö
türemiyor,, diyecektir. 

Bu 10lun nasıl bir yol olması lazım geleceğini bütün türk mühendis
leri bilirler. Onun mükemmelini yapmasını da bilirler. Yalnız kilometre 
başına belki üç belki dört misli tahsisat kabul edilmesi ve daimi tamirat 
prensipi ile teşkilatının vücucl bulması laumdır. Üç yabud dört misli 
tahsisat kabul ederek ölmezoğlu şosalar mı yapmak ucuzdur yoksa her 
bir ve iki yılda bir yeni battan zayıf şosalar inşa etmek mi? 

Maamafih, Anadolunun mevcn' yollarında da yaylılar, otomobiller 
Te kamyonlar, gidip gelmektedir. Anac:loluda öyle toförler var ki, ge
ce yarısı, kağnı izini, gözleriyle de&il burunlariyle tesbit ederek, insanı 
gideceği yere götürüyorlar. Bunların elinde, otomobil, bir alet olmak
tan çıkarak, at ve eşek gibi bir hayvan oluyor. Taşların ve hendeklerin 
üzerinden sekiyor, derelerin içinde yürüyor, köprülerin üzerinden ge· 
çemedi mi altından geçiyor. Bunla~ ~bii, yazın oluyor. Kı, geldi mi, bir 
noktadan bir diğerine gitmek, tabıatm müsaadesine kalıyor. 

Demir yollarımıı:m ağı o kadar ilerlemiıtir ki, eğer güzel yollarımız 
olsa, Türlriyenin her hangi bir noktasından denıiryolunu nihayet bir bir 
buçuk saatte tutabileceğiz. Demir ağlarla ördüğümüz yurdumuzu, işte 
bunun için dayanıklı yol ilmikleri ile dokumamız zamanı gelmi,tir. 

Burhan BELGE 

Bayrağa sevgi ve saygt 

Başbakanlık vilayet er 
bir tamim gönde di 

Yeni bayrak kanuniyle ne zam an nerelere ve ne tekilde asılaca· 
jı ve nuıl saygı ıösterileceii bakk md&lri hükümler tayin ve tesbit o
lunan f&Dh bayrak ve sancajımız hakkında Baıbakanhk ve Mili 
Müdafaa Bakanlıfı 'filiyetlere mühim bir tamim ö-nd rmi tir, 

Milli kültürün ve yurdteTerliğin -
en güzel bir tezahürü olan bayrak 
ve sancağa sevıi ve sayrı ı&te

rilmesi hakkındaki BatbabDlrk 
emrinde deniliyor ki: 

"Bayrak ft sancağa blJI re;.tcriL 
mesi. elzem olan sevgi ve aaycı hiSlcri

ni arttmnak ft bu yoldaki kusurları gi. 

dermek için biJUınum 

Halkcvlerinde dersler ve konferanslar 

.erilmesi hakkında MilH Müdafaa Ve.. 

kaletinden yazılan tezkere sureti ilişik 

olarak gönderilmiştir. 

B.yrak; vatan ve milletin istiklal 

ve hürriyetinin şereni bir timsali olmak 

itibariyle bütün vatandqların bu kıy

metli vediaya liylk olduğu heyecan ve 

hassasiyetle sayrı göstermesi milıt ve 

vatani bir borçtur. Bu itibarla bilılmum 

okullarda ve Halkevleriode buna daha 

fazla ehemiyet verilerek esaslı dersler 

" kon.fennSlar tertibini pir ft köy

lerde de ballan .bilci ft aycıJannı yük

.ıtecek tedbirler aımmavn• eheuliyetle 

rica ederi&,. 

Topkapı'da mühim bir 

vesika bulundu 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Topka

pı urayı müaesinde ealci evrak arasın

da arqttrmalar ,..,ılırken Timür sU

JılJeai hilkiimdailarm4aa Bbaaid tara· 

fmdan ()MDIDlı -.rayına yuılmııf uy

gat'C3 gayet mühim bir ~b bulun
muştur. 

f 

lyi a ametler 
Belgrdda yaptığı iki fut'bol ma. 

pnda da Yugoslavya takımına rııağ. 
lüb olan 'Tirkiye takımının bu iki 
müsabakası ukbnda ajansların_ ver. 
dikleri baHrleri yumakla ittila et
~k guetelerimiz için bir y c n i.. 
1 i k t i r; iyi manalarla dolu bir ye. 
Dilik •.• 

Ya.lun maziyi hatırlarsak bu gibi 
lıidiselerde • evveli mtisabakayı ya. 
pecak takımın teşkil tarzı hakkında • 
ve sonra, • müsabaka yapılrp aleyhi. 
mizc neticclenecclt olursa • "gene mi 
yenildik?,, başlığr altında sözde tek. 
nik mütaleaları bildirmek maksa
diyle yapılan ithamlar ve safsatalar. 
la dolu neşriyatı da hatırlarız. Ba 
neşriyat KÜl1leroe ve günlerce sürer, 
sinirleri gerer. filcirleri altiist eder, 
sporcularıa keadilerine, sporla a/L 
hlı olalllarzD sporculara le.arp olan 
itimadını bira daha elcsilterek, f~ 
ht zibil1lerde kötülüğü aisbetinde 
deria iakr bırahralc, isli bir yal 
kandili gibi, nihayet söner, biterdi; 
ilk llrsatta pae başlamak üure ... 

Ba~bahıuııuu bir kere daba te.. 
§elckü.r edelim: ~oıı tebliğleriyle bu 
fena çığırı ltad olarak kapamışlar. 

dır. 

Sporda r.ıibiyet adar mağlabL 

yet ık tabiidir. Yapdacak if dftno
rocy•y• yer rermedtUJ galibiy« v. 
,..ilabiyeti11 •Wleriai arayıp buL 
mek "istiüali om pn luuarla. 
...ıctır • • N. B. 

u '· tJ ~ 
KAZALAR/ ., •DE 

IZDIHAMI ôNLEMt:.K itrlN 

lstanbul 
Beleaıgesin;n 
}'eni kararları 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Beledi. 
ye halkın !stanbuldaki ~na caddelerde 
sağdan yürümeleri ve ancalt işaretli 
yerlerde bir kaldırımdan ötekine geç. 
meleri hakkında hazırladığı projenin 
tatbikine karar vermi tir. Projenin tat. 
bikine ilk önce Karakö1 köprüsünde 
başlanacak. sonra bu hükümler diğer 
caddelere de tesmil olunacaktır. Bunun 
icin yarından itibaren Karaköy köprü· 
s"nde yere çiviler çak lacak ve iki ta. 
raft:ııki yaya kaldırnnları beyaz bir çiz.. 
gi ile ikiye bölünecektir. Köprüden 
geçenler daima sağı takib edeceklerdir. 
Bu em:rJeri dinleıniyenlerden para ce
rası al1nacalctır. 15 ağustostan itibaren 
zabıta memurları bu işin tatbikine ne. 
zaret edeceklerdir. Nakil vasıtaları çi
vili gceidlerde yavasl yarak geçen hal. 
ka yol vereceklerdir. Buralarda kaza 
yapan şoför ve arabacılar di ğerlerin

den 1aha ağır ce7aJara çarptırılacaktır. 

MuğJa'da ağaçlama 

ve imar işleri 
uğla, 4 - 11 merkezinde imar ça· 

1ı na önemle devam ediliyor. Hal
kın faydalanması için her türlü tedbir· 
ter almmıştır. 55 bin metre genişlığin· 
de bır fidanlık kurulmuştur. Fidanlık
ta tavuk arın ısliihı için tavuk ve fenni 
kovan yetiştırilmek için arı ista yonla· 
rı tcs s edilmiştir. Fidanlık için bu yıl 
Avrupadan en kıymetli meyve ve göl
ge agacı tohumları getirtilecek ve en 
llı:ısa bir zamanda halkın faydasına ve
rilecekur. Gökova bataklıklarında 10 
binden fazla o alibtos dikilecektir. Fi 
ıdanlıkta 74 nevı meyve agacı, 147 nevi 
golge ve sus abacı yetiştirilecektir. 

Mu a sokak ve bulvarlarına iki yıl 
gıbı k sa bir ı:amanda yetişecek yap· 
r !arın dv mı en cins ağaçlaı yetis· 
tiriliyor. Bu ağaçlar bu yıl bu1var ve 
~dde e e dikilecektir. 

Çocuk Esirgeme 
l{urumunun 

yardımları 
Çocuk Esıı geme kurumu genel mer

kezi tarafından 16 7. 937 tarihinden 
1. '8. '937 tarihine 'kadar 1 S gün içinde 

'3034 yardım yapılmıştır. 
Bunlardan 423 hasta çocuk ve anne 

genel merkezin polikıliniklerinde bakıl. 
m• w t't'-rl vi Milmic;tir Avrroı diş b<ı 

uCJk rıt:r 

!Bir hekim, lngİlterede Belfaıt'ta top. 
laaan I< ng boks hakkında bir 
tc1:,•iude b ı1unmuştur. Bu hekimin mü_ 
şahedelerİ'lc göre boksörler hafızalarına 
bybetmeğe m.nndurf..,.. Meseli yap. 
tığı bir m çm besinci ravundunda nak
avt olan b'ı bokt'or, tarn dört hafta büs. 
bütün ha k hir adarn ıohnuş. l'!dnu, 
mes1emni cnntmu~, ve yalnız önüne ge. 
leni yumruk mak gibi bir refleks'in 
tesiri altında, hastahanede doktoru, ka
ınkolda po:i~i ~ş. zorla AP~dile
bilmiı ~ anaık .bir "vdA ıif'ileşmi~tir. 

iyi ki .bü:de sporwı bu §ubeaİne kar. 
•• byıdıızlık c>ar / 

Kıskançlıll 

Geçenlerde bütü. Kahireain cöcy~ıa. 

n aramda rnmiilee bekiır bir teY .. hı. 

rakttiı ... Han kaydetmek üzere e.ine gi.. 

den hiilriirnn memurlan bir bpab oda 

karııaında kapıyı kınp içeri girmell mec. 

buriyetinde kaldıktan zaman gözlerinin 

önüne seri!en müthit manarac!an taıı.. 
np kalmıılardır: c:anh olduiu yalnız 
.,özlerinin hareketinden ulaşılan bir 

bdid, zincirlere bajla, INr "1i>teJi iıgal 
edİy'onla. 

....... ..,. .. itiaa ile bWmp 
hastahaneye götürerek günlerce te.lavi 
ettikten aonra anlaıılmııtır ki pek töh
retli !e7h kenaisindea akA ve alim o
............. kr+ "ilk willc:ire 'IVr
.... " tımı ,.._ ,e4i ... , lı 'si ıbu 

Bereketi i ve zengin Ege 

Yeni yıhn mahsu ü 
geçen seneden iyidit 

Yeni mahsulün idrak mevsimi baılamıt olduğundan alakalı makaııı· 
lara yurdun bütün istihsal bölgelenndeki vaziyet hakkında malürnal 
gelmeye başlamıştır. Bu arada, en çetitli ve bol mahsul veren Ege böl· 
gesi, hususi bir ehemiyet taşımaktad1r. Egeden gelen haberler, tütün, 
pamUk, incir, üzüm gibi ihraç maddelerimiz arasında mühim bir mev· 
kii olan mahsullerimizin bu sene bizi sevindirecek bir durumda oldu· 
ğunu göstermektedir: 

İstihsal sahasında şimdiye ka
dar görülmemit bir faaliyet .ıııüta
hede edilmektedir. Bağlarda ü'üm 
doğuşları geçen seneye nazaran 
daha az olarak ifade edilmekle 
beraber salkımların seyrekliği, da. 
ha fazla beslenerek daha ağır ve 
dolgun çekmelerini intaç edece
ğinden, bu seneki rekoltenin mik
dar itibariyle geçen senekinden az 
olmıyacağı gibi, kalite itibariyle 
de daha yüksek olacağı tahmin e
dilmektedir. 

bariyle çok ıslah edilmiş ve bilhassa 
Akala nevi ince elyaflı pamuklar ekil· 
miştir. Ekim sahası, hükümetin teşvi· 
kiyle bu sene çok genişlemiştir. Bu i· 
tibarla pamuk rekoltesinin bu sene ka• 
lite itibariyle daha yüksek olduğu gi· 
bi miktarca da daha fazla olacağı u• 
mulmaktadır. Pamuk ziratinin makine-
leştirilmesine doğru kuvvetli bir ha!ll• 
le görülmektedir. Hükümetin projesi 
mucibince ma:ııot fiatları indirilirse 
bu hamlenin bir kat daha hız alacağı 
muhakktır. 

Bağlarda ikinci el kükürd atıl- incir: 
mıftır. Hava vaziyeti normal su
rette inkitaf etmektedir. 
Tütün: 

Ege mmtakasındaki tütün ziraatı 
geçen seneye nazaran daha geniş ölçü
de ve memnuniyet verici surette itina 
ile yapılmaktadır. 

1935 senesinde ıs milyon kilo olan 
Ege tütün rekoltesi 1936 da 34 milyon 
kilo olarak tahakkuk etmiş ve bu mik· 
tar 15 ili 20 gün gibi kısa bir müddet 
zarfında tamamen müstahsilin elinden 
çıkmıştır. Bu seneki rekoltenin geçen 
seneye nazaran gerek kantite ve gerek
se kalite itibariyle üstün olacağı mu· 
hakkak sayılmaktadır. Geçen sene E
genin tütün rekoltesi piyasada büyük 
bir rağbetle karsılaşmış. en büyük kıs
mı Amc rika ve Almanya tarafından sa
tın alınmıştır. 

Pamuk: 
Ege mmtakasının 1936 pamuk re-

koltesi 55 bin balya olarak tahakkuk 
etmisti. Geçen sene olduğu gibi bu se
ne de ekilen pamuk tohumları cins iti-

kımevinde de ssı çocuğun dişleri bakıl
mış ve tedavi edilmiştir. 

Süt damlasından her gün 88 çocuğa 
süt verilmiş ve 1 S gtlnde yekün olarak 
863 kilo bedava süt dağıtılmıştır. Ge -
net merkezin bahçesindeki yüzme havu
zundan 1257 çocuk istifade etmiştir. 

Yardım için genel merkeze başvu • 
ran 3 yoksul yavruya para yardımı ya. 
otlmıştır. (A.A.) 

"ZUıınuıı ıt&ameoe, '!r..:Ai 1uı-ınışuı. 

Şeyhlerin maceralanna bunu ela ila. 
ft edelim. 

Diinyanın en kuvvetli çocuğu öldü 

Oç yqında, 35 kilo ağırlığında ve 

1,25 metre boyunda olan ba iqiliz ço. 

cuğu dünyanın en kuvvetli çocuğu sa· 

yılıyorclu. Bir boğaz haıtahğ1 ba hilkat 

ucabesini birkaç sün içinde öldirüver. 

miıtir. 

500 sayfalık bir kitabı birden yırta

bilecek ve bi!ek kalınlığında bir demir 

.çubup bükebilecek adar kunetli bir 

t.t.enm çocuiu olan bu iç yapndaki 

yavru llir eli ile 25 kilohlk llir ağvlığı 
blChnbilmekte idi. 

Kartpostala hç Wime 

~abilir1 

Pirimç taesi a.ine iyet JUddrğı

- iPbllit cim' uwww ~. f.bt bu 

..... _... airr' imia. bilme1ia. var 

..... , 
A.....tw1a a .... eleri, ltö)'le llir re.. 

..._. ..... luıı ııhmt oldajana Uıber 

"'i:Jo;la: lııir llö)'li, Wr brtpo.tahn 

... " ...... ...... Jwleri b.riç, 
,.._. JUi ,..._ kıw e beftaa llaıa 
-- ,...... .... ı..aw. 31.000 Wime 
oldat-a söre llıöylünaa meydana ge. 

tirdiği itin ebemiyetini ( ! ) takdir ede
bilirsiniz. 

İncir sahası günden güne genitle
mektedir. Bilhassa Ödemiş tarafında 

incircilik çok inkişaf halindedir. Geçed 
senenin rekoltesinden elde hiç mevcud 
kalmamış olması çiftçiler için büyük 
bir teşvik kaynağı olmu tur. İncir re• 
koltesi 1934 de 28, 1935 de 30 ve 1936 
de 32 milyon kiloya yükselmiştir. Bll 
seneki rekoltenin de bu yükseliş seyri· 
ni takib etmemesi için hiç bir sebeb
yoktur. Bu rekolte miktnrlarına 6 mil· 
yon kilo hurda incir idhal edilmek la• 
rnndır. 

Umumi vaziyet: 
Bu sene umumiyetle ış~ı ücretleri 

geçen seneye nazaran yüzde elli kadar 
bir fazlalık göstermektedır. Buhran 
yıllarına nısbetle ücret fazlahgı I>aı' 

hallerde yüzde yüzü bulmaktadır. Ge· 
rek bağ ve tarlalarda, gerekse tütün de· 
polarmda işçi azlığından sıkıntı çekil
diği de olmaktadır. But ün bu nokta· 
lar, Ege mmtakasmda işsi zlik hiç mev· 
cud olmadığı gibi gerek işçılerin, ge· 
rekse, müstahsilin kazanç ıeviyesinde 
dikkate şayan bir inkişaf vukua geldi· 
ğine delalet etmektedir. Kazanç fazla• 
lığı, geçen yıllara nazaran, ticaret ve 
al ış veriş sahasında kuvvetli bir canlı· 
lığa yol açmıştır. İzmir mıntakası, buh· 
randan önceki yılların refah seviyesini 
bulmuştur, denilebilir. Mahsulün üst 
üste iyi olması ve çok müsaid şartlarla 
satılması müstahsilin yüzünü güldür· 
müş, dolayısiyle işçilerin de kazançla• 
rının artmasına vesile olmuştur. 

Zengin ve bereketli Ege mıntakası· 
nın yetiştirdiği türlü mahsullerin git• 
gide daha değerlenmesi ve rağbet gör· 
mesi müstahsilin çalışma şevk ve heve• 
sini artırmış, ekim sahalarının geniş• 
]emesine yol açmıştır. Köylünün eline 
iyi para geçmesi, bilhassa giyecek eş)'• 
larrnın ve dokuma mamülatının mınta• 
kada sürümünün çok fazla artmasına 
yol açmıştır. Ege mıntakası, buhran 
yıllarının tahrib edici bütün tesirle· 
rinden sıyrılmıf bir vaziyette. daima 
refaha doğru bir temayül takib eden 
istikbalinden emin, mesud bir refah 
devrine girmiş bulunuyor. 

. .. ·········-·····--·-··-·--·-· ... ·-···· . . . . 
! H A V A ; .................................................. 
Dün hava bulutlu ve 

rüzgarlı geçti 
Dün şchrimızde hava bulutlu ~ 

rüzgarlı geçmiştir. Gecenin en düşii1' 
ısısı 18 en yüksek ısısı 30 derecedir. 

Yurdun doğu ve ccnub doğusu mın
takaları açık, diğer yerleri bulutludur• 
24 saat içerisinde yağışların metrek,.. 
reye bıraktığı su mikdarı çorluda ~' 
Yalovada sem, Zonguldakta yedi• 
Barsada üç. Tekirdağmda ilr:i, C"' 
nakkalcde bir kilogramdır. 

Yurdda en dü,ük ısılar Ersururod' 
12, en yüksek ısı Diyarbekirde 38 de .. 

recedir . 
BaThntla faydalı yağmurlar 
Bartın, 4 (A.A.) - Bu sabah üçte 

başlıyan yağmur bütün kazada üç saat 
sürmüş ve kuraklık tehlikesini aıstt• 
mıştır. Yağmur bilhassa geç dikildi 

mnırları \mrtannıştır. ·ıı 
Yağmur esnasmda kasabada bir ~ 

bacasına yıldınm isabet ederek yılr
mr,ın. 
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Dış Politika 

Karışmazlıktan cihan 
meselelerine 

K an§mazlık tali komitesinin altmıt 
birinci toplantısını yaptığı 31 

temmuz günü neırettiği tebliğde gele. 
cek toplantının. hangi tarihte ııuku bu· 
lacağı kaydedilmemekle beraber • bu • 
gün, S ağuıtos, saat 11 de Foreing Of. 
fice'de yapılacağı umuluyordu. 

Dün gelen telgraflar, komite reiıi 
Lord Plymouth'un, diğer devletler dele
geleriyle yapmakta o!duğu görüpneler. 
den alacağı intıbaa, yani komitenin tek· 
rar müzakerelerde bulunmaımın mÜm· 
kün olup olamayacağı hakkında edinece. 
ii fikre göre komitenin bu hafta kabı1 
olamazsa gelecek hafta toplanabileceği

ni bildirmektedir. 
Komitenin müzakereleri, bilindiği 

Üzere, üç ayrı tezin çarpıtmakta olma. 
sından dolayı ilerleyememektedir. 

Bu tezleri bir kere daha hatırlata • 

hm: 
- Sovyetler tezi: yabancı gönüllü. 

lerle fasb•ardan ıon nefer lıpanyadan 
çıkınıt olmadıkça general Franko'ya 
muharib vaıfı verilemiyeceğine; 

İngiliz • fransız tezi: yabancı gönül
lülerin çekilmeıi için almacak tedbirle
rin memnuniyeti mucib bir tekilde tat. 
bik olunmakta bulunduğu kanf111Uhk 
komitesince bildirilir bildirilmez general 
Franko'ya muharib sıfatının verilmeıi • 

ne; 
- Almanya. İtalya tezi: lıpanya'cla 

döğüımekte olan iki taraf, gönüllülerin 
çekilmesini prensip itibariyle kabul e • 
der temez general Franko'ya muharib • 
lik Hfatırun tarunmaıına dairdir. 

Son iki tez biribirine yalon gibi gö
rünmekte iıe de General Franko muba. 
rib olarak tanındıktan ıonra gönüllüle
rın çckilmeıi itinin karara uygun olarak 
tatbik edilip edilmiyeceğinden ıüpbe e. 
dilmeıi bir taraftan, lıpanya meıeleıiy
le Akdeniz muvazenesi meselesinin bir 
küt telakki edilerek bu 10n mesele ile 
alakalı bütün diğer meselelerin de aym 
zamanda ve mevcud fırsattan istifade 
olunmak suretiyle hallinin temin olun • 
mak iıtenilmesi diğer taraftan, karıt • 
ma.ıhk komitesi müzakerelerine • ko
mite az.iısmdan birinin dediği gibi • 
bizanslılara has kılı kırk yarıcılığı sok· 
mut ve iti içinden çıkılmaz bir hale ge· 
tirmi, lir 

Anc, k, bu hal gene itin dıt manza· 
raıma aiddir. Yukarda iıaret ettiğimiz 
gibi bir çok meıelelerin bu münasebet • 
le halline ve birçok menfaatlerin bu fır. 
utla ıstihıaline çahıılmakta olduğu bea. 
bellidir. Ve Grandi • Eden, Grandi • 
Chamber ain görüımeleri, İngiliz ve ital· 
yan ba~bakanlarırun mektublaımaları ve 
ikinci hiı lokarno anlaşması meydana 
getirm~k maksadiyle yapılmakta olduğu 
bildi.-ilcn denemeleri bu arada zikret • 
m k l abildir. 

Dün Londra'dan, Roma'dan ve Pa • 
riıı 'ten gelen ajanı haberlerinin bazı kı. 
ıımlarını bu münaıebetle kaydetmeli
yiz: bir Londra telgrafına göre "İngiliz 
• İtalyan görütmelerinin hedefi eıki 
dostlulclımn zararına yeni dostluklar 
ara l\Ak değil, ortada mevcud gerginliği 
izal" etmektir ... lngiliz mahfilleri, ~ 
daıı geçen eski dörtler miaakiyle lokar
no misakını İmza etınit olan devletler 
araıında yapılma11 muhtemel görüıme. 
~~ ~iribirine knnıtırmamak lazımgeldi • 
gını taarih etmektedirler... ltalya'nın 
Ha~iıtan'daki hakimiyetinin tanınma· 
sı İçin Ro 'I • . . . . • ma 1 e pazarlıga gırııılmemıt· 
tar. Fakat Milletler C . . • k 

emıyelının gere 
hal ve g~rekıe istikbal • . k 
1 ıçın te rar can-
andırılmaaı arzusu v d ar ır. 

k
'k Uzak Şarkta vaziyetin dakikadan da· 
1 aya ger"'ı"nl t" • • b . • "' eş ıgı u günlerde bütün 

cıhanı al. kadar eden mu·· . hl' k r A zmın ve te ı • 
f'e ı ~rupa meselelerinin umumi bir taı. 
ıyeıını düıünmek zamanı ge!mit oldu· 

iunun 2 'h· l • ı ın erı ciddi ıurette itgal et • 
tnektc olduğuna hükmedebiliriz. ıır 

[ K~.;~K ı_ç HABERLER 1 
h aahıllerdekı fener yerleri 
a7.ıne namın 

S
. a tapuya bağlanacaktır. 
ır Gip liman , . . 

tetkıkler ınşaatı ıçın Haliçte 
~apmaga başlamıştır. 

Fatıhte Pepeler medresesinde otu. 
ran bır sey 

" yar satıcı delilik alametlerı 
gusterıp sılah t a mış ve yakalanmıştır. 

. Topkapı sarayında bir resim ser· 
gısıyle bir d •.. k . 
1 

e .ur ışlemeleri sergisi açı. 
acaktır. 

tın 
Belediye omuz ve başta yük ta • 

'= nı v-~ak etmiştir. 

ULUS 

· oış HAB'E .RL ER 
Hükümetçi kıtalar 

Brunette köyünü geri 
aldıklarını bildiriyorlar 

Asiler Madridi bombardıman ettiler 
Londra, 4 (Husuıi) - Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: Ha

berin tahkikine imkin basıl olmamıt bulunmakla beraber, hükümet kı
talarmm Brunette köyünü geri aldık lan temin edilmektedir. 

Sierra • Eıtramadur - Guadala
jara bölgesinde hükümetçilerin 
tiddetli bir asi hücumunu püskürt
tükten sonra tazyiklerini artırarak 
doğrudan doğruya Areesillayı 
tehdid etmekte oldukları bildiril· 
mektediı·. 

Santandcrden gelen bir habere göre 
3,000 ton yiyecek taşıyan bir ingiliz 
vapuru limana girmiştir. Vapurun bu· 
raya girebilmesi, burada abluka bulun
madığını göstermektedir. Vapurda bir 
de hollandah görmen bulunmakta idi. 

Asilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: Fran
ko kuvvetleri Madridin bütün askeri 
hedeflerini ve tehri çeviren istihkim
larını bombardıman etmiflerdir. Bütiln 
hedefler elde olunmuttur. Hükümet 
topçu kuvvetleri hemen hiç mukabele
de bulunmamıttır. 

Ba.lı cephuincle 

Bilbao'dan bildirildiğ.ine göre pa· 
zartesi - salı gecesi Franko kıtaları Ku· 
ero önünde hükümetçi kıtalara aid bir· 
kaç mevzie taarruz ederek bunları elde 
etmişlerdir 

T eruel cephesinde 

Teruel cephesinde Franko kuvvet
leri Kuenka vilayeti topraklarına gir
mişlerdir. Bu kuvvelter yirmi günden 
az bir müddet zarfında tahminen 56 ki
lometre mesafe almışlardır. Bu hareke
te milisler ancak ufak bir mukavemet 
göstermişlerdir. 

Kaybolan 
Tayyarenin 
Enkazı 

Vaşington, 4 (A.A.) - Panamerikan 

Airvay idaresinin tebliğ ettiğine göre 

harb bakanlığı Panama'ya bir telgraf 

göndererek bir askeri tayyarenin kaybo

lan deniz tayyaresini Kristobald'ın 30 

mil şimali şarkisinde görmüş olduğunu 
bildirmiştir. 

Kazazede tayyarenin içine tamamile 

su dolmuş ve etrafında hiç kimse görü. 

lcmemiştir. Telgrafta kayıb deniz tay

yaresini aramağa memur edilen tayya

renin Kolon'un 20 mil şimalinde bir 

motör parçası görmüş olduğu ilave e· 

dilmektedir. 

Bir harb gemisi bu havaliye hareket 

etmiştir. 

lillB s u s all!ls 15 u u u u s es URiJJlli 

Karışmazlık tali 
Komitesi bugün 
1 oplanacak mı? 

Londra, 4 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, karışmazlık komitesi reisi Lord ~ 
Plimut, dün bütün gün karışmazlık 
komitesindeki büyük devletler delege. 
leri ile temasta bulunmuştur. Komite. 
nin önümüzdeki toplantı tarihi daha 
lı:ati olaralı: teabit olunmamıştır. Sati. 
hiyetli mahfillerdeki kanaat, vaziyet· 
teki inki!3f, İspanya anlaşmazlığında.. 
ki yeni güçlükler etrafında görüşmeyi 
mümkün kılacak bir vaziyete gelir ise 
komitenin daha bu hafta içinde topla. 

nabileceği merkezindedir. Fakat Lord 
Plimut, biç bir yeni terakki vukua gel. 
memiş olduğu kanaatini elde eder ise, 
karışmazlık komitesinin gelecek hafta.. 
dan önce toplanmasına imkan olmıya· 
caktır. 

Sovyetler Birliği büyük elçisi B. 
Maiski bugün öğleden sonra dış baka. 
nr vekili Lord Halifab tarafından ka. 
but edilerek karışmazlık tali komite. 
sinin yarınki toplantısı hakkında gö. 
rilşmüştür. 

'O O ?S?(PS O O 7(P O O O O sın,._ 

Mısır kabinesinde 
değişiklikler 

Kahire, 4 (A.A.) - Royter'in öğ • 
rendiğine göre, yeni kabine şu suretle 
teşekkül edecektir : 

Başbakan ve iç işler bakanı: Müey-
• ye j Paşa, Maliye bakanı: Makram O· 

bcyo, Dış işler bakanı: Vasıf Paşa Gali. 

~ürihte Siyonist 
kongresi açıldı 

Zürih. 4 (A.A.) - Dün akşam si
yonist kongresinin açılış celsesi esnasın· 
da reis Vayzman, İngiliz sömürgeler ba· 
kanının bir mektubunu okumuştur. Ba· 
kan, bu mektubunda İngiltere hüküme. 
tinin kongrenin mesaisinin neticeleri· 
ni büyük bir dikkatle tetkik edeceğini 
bildirmektedir. 

Reis Vayzman, bundan sonra kırali. 
yet komisyonu tarafından yazılan rapo
run §imdiye kadar hazırlanmış olan si· 
yonist vesikalarının en iyisi olduğunu 
fakat esaslı bir hatayı ihtiva ettiğini be· 
yan etmiştir. 

Mandanın kaldırılması keyfiyeti tat. 
biki kabil değildir: 

İngiltere hükumeti beyannamesinde 
daha ileri giderek Yahudi muhacereti 
için siyasi bir kontenjan kabul etmiştir. 
Vayzman, bu noktaya itiraz etmektedir. 

Gazetenıiz binasında yapılacak 

inşaat münakasa ı 
ULUS Gazetesi Bınasında 15 bin lira tah

min edilen bir inşaat ilavesi yapılacaktır. Mü-
nakasa şartnamesi ve keşif evrakı muessese 
müdüriyetinde görülebilir. Tekliflerle Temi
nat mektubları 6 ağustos 1937 cuma 
saat 11 de U L u S idare komitesine 
cektir. 

günü 
verile-

lngiliz 
Italyan 

•• •• • 
goruşmesı 

Musolini ile Çemberlayn 
arasında teati edilen 

mektublar mübhemdir 
Roma, 4 (A.A.) - Salahiyetli mah. 

filler Duçe ile Çemberlayn arasında 

teati edilen mektublar hakkında ketum. 
luğu muhafaza etmektedirler. 

Bu hadise görüşmelerin başhyaca· 
ğından ziyade bir samimiyet devre. 
sinin açılacağına bir işaret olarak te. 
Iakki edilmektedir. 

Umumi olarak sanıldığına göre mek. 
tubların metni müphemdir ve Çember. 
layn ile Musolini dostluğa dönmek la
zımgeldiğini ehemiyetle kaydetmekle 
beraber bu dostluğun yeniden kurul. 
ması için atılacak temelleri tasrih et. 
memişlerdir. 

Öteki cihetten Grandi ile Çember. 
layn arasında yapılan konuşmalara bü. 
yük bir ehemiyet atfedilmekte ve bu 
konuşmaların muvaffakıyetle neticele
neceği tahmin edilen görüşmeler için 
esaslı bir nokta teşkil ettikleri söylen. 
mektedir. 

Görüfmelerin ıebebi 
Londra, 4 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfillere göre ingiliz • italyan gö. 
rüşmelerinin hedefi eski dostlukların 
zararına yeni dostluklar aramak değil, 
ortada mevcud gerginliği izale etmek. 
tir. 

İtalyan mahfilleri, Romanın maksa· 
dı İngiltereyi Fransadan ayırmak ol. 
mayıp bu iki devlet arasındaki dostlu. 
ğun ltalyaya teşmili olduğunu bildir. 

mektedirler. 

İngiliz mahfilleri, modası geçen es. 
ki dörtler paktiyJe Lokarno paktını 

imza eden devletler arasında yapılması 
muhtemel olan görüşmeyi biribirine 
karıştırmamak lazımgeldiğini tasrih 
etmektedirler. 

İtalyanın Habeşistandaki h,akimiye. 
tinin tanınması için Roma ile pazarlı. 
ğa girişilmemiştir. Fakat Milletler Ce • 
miyetinin gerek hal ve gerekse istik. 
bal için tekrar canlandırılması arzusu 
vardır. 

Akdeniz meıeleıi ve İngiliz • 
İtalyan doıtluğu 

Roma, 4 (A.A.) - B. Ciano'nun İn
giliz gazetecilerine verdiği mülakat 
hakkında tefsiratta bulunan Virgilno 
Gayda, Giornale d'İtalia gazetesinde, 
"ilk nokta İtalya • İngiltere münase
batının eski ananevi dostluk üzerine 
tekrar tesis etmektir,, dedikten .sonra 
Akdenizin İngiltere kadar İtalya için 
de mühim olduğunu hatırlatıyor ve di· 
yor ki: 

"Bir bakımdan, lapanya meselesi 
Akdeniz meselesine bağlı bulunmakta
dır. Zira, İtalya İspanyada kendisi için 
hiçbir şey istemiyor. İtalya centelmens 
agreementde tesbit edilen vaziyet ve 
haklar sistemini değiştirecek hibçir şey 
yapmak arzusunda değildir ... 

Gazete, Centelmens Agreemantlerin 
teşmil edilebileceğini ve fakat ingılız • 
İtalyan işbirliğinin diğer milletlerin 
hayati menfaatlrrine muhalif direk· 
ti flerle inkişaf edemyieceğini yazarak 
devam ediyor: 

Bu işbırligi Berlin • Roma mihveri· 
ni ne tagyir ve ne de tenkis etm iyecek
tir. Gene bu işbirliği Fransayı tecride 
de matuf değildir. 

Fransa' da bir sene vadeli 
hazine bonoları çıkarıldı 

Paris, 4 (A.A.) - Resmi gazete

de yarın çıkacak olan bir kararname 

ile yüzde 4 buçuk faizli hazine bono
ları hamillerine mahsus olmak üzere 
bir sene vadeli hazine bonoları çıkarıl· 
masına müsaade edilmektedir. 

Bu bonoların faizi yüzde dört bu-

1 f BASIN iCMALi 1 
Niçin Yeniliyoruz ? 
KURUN'da Hakkı Suha Geqi. 

sporda niçin yenildiğimizi tahlil ecliyarı 
" Gazeteler, Yugoılavya'ya aidea 

milli takımın yenildiğini yazdılar. Şia. 
diye kadar zaten her gittiğimiz yenle 
bozgundan hııltka hiç bir ıeye ka•ut
madığımız için, bu acı netice karııaua.. 
ela ta§lnadık. Yalnız boynumuzu bük
tük; batımız da biraz daha iğildi. 

Bazı kulüplerin 33 üncü yıldönüııa.. 
leri kutlandığına bakılırsa, "futbolda 
acemilik" siperi arkasına sığınmak ta 
artık ayıp olur. Otuz üç yılda en af&iw. 
bet nesil yeti,mit, be' neslin çocuktan 
ıahalarda dencıvnittir. 

Bütün eksiklerden kurtulmak, yük
sek sporcu olmak, dünya rekorlan• 
elde etmek, yeni rekorlar kurmak içi.a 
bu kadar zaman az değildir. Eğer bizde 
ıpor, gerçekten çizilen yollarda yürit
müş olsaydı, çoktan bu saydığım d.-e.. 
ce tepelerine varmıt olurduk. 

Fakat ne yazık ki büsbütün teraiai 
yaptık. Sahaları, arenalara çevirdik. 
Çocuklar birer Gladyatör keıildiler. 
Hepsinden fenası, bu sahalarda terbiye. 
miz de kurban edadi. Maç, sahada tek. 
melerle kaleden kaleye tepilirken, M • 

yirciler arasından da ağır küfürler, kea.. 
kin naralarla zavallı nezaket ve terbi,. 
yerlere çalındı. Oyun varken Tak• 
stadının önünden geçenler içerde hi • 
cum kıtalannın boğazlattıiına hükmet
tirecek çığlıklar itidirlerdi. Bir aoyda, 
bir kandan gelenleri biribirine caa dit
manı yapan ıeye kim ve nasıl ıpor a ... 
nı .erebilir? ... O ıpor, ki gövdeye, sert 
adalelerle kuvvetin deıtanmı yazar4&e., 
ruba, derinlik ııerir ve adanv ıiniri.e 
hakim olmanın ıımna erdirir. 

Bu kadar güzel, iyi n faydalı Wır 

ıeyİ, bugünkü görünütü kadar kötü, llCI 

bir tey yapanlara dütman olnk yeridir. 
Sahada dövüt. iki taraflı ölçüıüdi. 

iün doğurduğu bir uygunsuzluktur; ft 
itte ıonunda milli takımlan böyle Jiis 
kızartıcı hallere uğratır. Geçenlerde A.. 
karadan yükselen seı, kulüplerin çabla. 
nna bir ıahmerdan gibi indi. 

Sporu bir maden kuyuıu haline .... 
yanların benizleri attı. Evet ne yazık 
ki böyle demir bir §8tnarı hak etmiıtik. 

Bundan sonra, öyle sanırun, ki her
kes, gene keneli bildiğine gidemiyec:ek. 

Spor, hakiki manaaile bizde ele yijk. 
selecek.,, 

MERHUM AHMED RASiM. 

CUMHURIYET'te M. Turhan Taa. 
merhum Ahmed Raıim' den bahıecliyor: 

" Halk için yazardı, halk için eser -
ler neırederdi. Derini düzleıtirmekte, 
yokuıu eniıe çevirmekte, karııığı sade. 
leıtirmekte gerçekten üstaddı. Denilebi
lir ki o, çiçeği değil, kokuıunu; meyva. 
yı değil, tadını okuyuculara ıunardı. B. 
sebeble Raıimi okuyanlar binbir ıtn we 
binbir tadı kolayca nıhlarına sindirirler
di, farkında olmadan kokunun sekrİllİ 

ve tadın ıekerini massetmit olurlardı. 
Rasim sanatkardı: Tasannu'ıuz.. Ra

sim, tairdi: 1 ddiasız. Rasim tarihçiydi: 
Yaygarasız. fakat o her ıeyden Önce 

içtimaiyatçıydı. Türk ruhunu, zeki ft 

irfan süzgecinden yıllarca geçirmit ft 

o ulvi varlıiın bütün ihtiya9larını ..... 
tün İncelikleri gibi • kavrannftı. Oncluı 
dolayı milli ihtiyaca lteynini açb Ye •• 

nnı döktü. 

Ahmed Rasim, kudretli bir bilgİll 

miydi? .. Onun dört cildlik bir tarih ki. 
tabını tam dört yüz kitab ara11nda ft 

yıllarca çalışarak yazdığını biliyonıııa.. 

Dört yüz kitabın sadece adını öğrenme
nin bilgi sayıldığı günlerde onu bilgin 
tanımamak naııl mümkün olur? Raıim, 
her telden çalardı. lhtısaı keyfiyeti ba
kımından bu, fÜphe yok ki, kuıurdur. 

Fakat onun her değdiği telden çıkan 

seı pürüzsüz ve falıoıuzdu . 

Ketki ihtııasa yabancı kalır görü • 
nüp de her eserinde mütehauıı yaııyu 
Raıim gibi hünerverlerden üç bet tane. 
ıi aramızda gene peyda olsa ve iltm er. 
ganonu harharalı bir hançereye benze • 
mekten kurtulsa? .. " 

-==================== 
çuk olacak ve bu faizler şimdiden tama 

miyle tediye edilebilecektir. 
Akşam, gazetecileri kabul eden 

maliye bakanı bu tedbirle yeni serma
ye celbetmek değil mali \•aziyeti sağ· 
lamlaştırmak istediğini bitdirmiıtir. 
Bununla beraber bu kararname ile 193 
senesinde çıkarılan bonoların sağlam

la,tırılması da istihdaf edilmektedit. 



( Yabancı 
uı.us 

basında ok~:duklarım•z J 

imali inde dönen Vu et Lu mec-

entrikaların iç yüzü 

mua.sı son sayı
ıında Uzalı.şark 
hadi•ele
r i n i tahlil et
mdttedir. Şima
li Çinin strale-
jik ve ekono
miA ehemiyeti
ni anlatmakta
dır: ·-------

Çin)in beş eyaletten mürekkep olan bu 
kısmı, ziraat ve ekonomi bakımından 
bütün yurdun en mühim ,parça sıdır 
Japon harb bakanlığı tanfından 

300.000 nü.sha bastırılıp Japonyanın her 
tarafına dağıtılan bir broşürde, gelecek 
harbların birer "silahlı kuvvetler, eko
nomik kudret ve ideolojik mücadele" 
senfonisi olacakları yazılıdır. 

Fakat Tokyo günün birinde bütün 
kuvvetlerini şimali Çinde harba sokmak 
Jazımgeleceğini düşünmüyordu. Çünkü, 
Asya kıtasınuı bu noktasının kontrolu 
daiına Kuantung ordusunun gizli ser -
vislerinin salihiyeti dahilinde olan bir 

iş gibi telakki edilmişti. 
Japonya şimali Çinin mukadderatı -

nı idare etmek hususundaki azmini teyid 
ederken. oraların, geçici bir takım a
mirler olan çin1i generaller tarafından 
idare olunmasına aldırış etmiyordu, 
çünkü hakikatte bütün bu generallerin 
Jt~.- t ın ı ilham eden kendisiydi. 

Tokyo'nun tatbikini düşündüğü 

planın ana hatlarını anlamak için bir 
haritaya bakmak yeter. 

Şimali Çin'in 
stratejik elıemiyeti. 

Askeri kurmay daima, Asya kıtası
na hakim olmak için şimaldeki beş eya
lete hakim olmak gerektiğini iddia et
n:ıi§tir. Bir rus - japon harbmı göz önün
de tutan japon askeri şahsiyetleri, Kha

barovsk istikametinde cepheden yapı -
lacak bir taarrun hiç bir zaman ya -
naşmamışlardrr. 

Bu şahsiyetler, Uzak Şarktaki husu
si Sovyet ordusunu tecrid etmek için 
d ş Mogolistandao Baykal gölü isti
kametine çevrilen bir hareket yapmağx 
düşünmüşlerdir. Bu suretle, Hopei, Ça
har ve Sueyuan'dan geçerek şarktan gar
ba doğru uzanan bir toprak şeridi, iki 
gayeye hizmet etmektedir: Çini Sov -
yetler Birliğinden ve Mançukuo'dan a
yırmak ve Tientsin - Pekin - Kalgan 
şehirlerinin teşkil ettiği müsellesi, Sov
yeni nüfuzu altında bulunan dış Mon -
golistana karşı bir hareket üssü olarak 
kullanmak. İşte, geçen sonkanun ayında 
bilinen ve Tayms gazetesi tarafından if
şa edilen plan budur ve bunun üzerine 
Tokyo biç bir protestoda bulunmamış· 
tır. 

Şarki Hopei'de Japonya genişleme 

politikasını örtecek adamı bulmuştur. 
Bu adam, 1926 ya kadar Mançuri'de fa
al bir ajan olan General Yin - Ju - Keng 
dir. Bu general o tarihte Kuomintang'a 

girerek, Çin hükümeti tarafından yan 
resmi mcaıuriyetlede Japonya nez.dine 
gönderilmiştir. 1934 de Tangku müta -
rekesinden sonra onu yeniden ~ 
Çinde ve Japonyanın sadık dostu olarak 
buluyoruz. §imali Çinin muhtariyeti 
fikrini yaymakla meşgul olan bu adam. 
ancak 47 yaşındadır ve tahsilini Tokyo
daki Vsida üniversitesinde yapmıştır. 

Onun şarki Hopei'deki kukla devlet'i 
Japonyaya her şeyden önce Tangku ve 
Şankaykuan'dan Mançukuo'ya giden de
miıyolunu kontrol etmek imkantnı ver· 
miştir. 

Bu iş, japon planının ilk tahakkuk 
ettirdiği işlerden biriydi. Sonradan bu 
"kontrol" u Hopei'n heyeti mecmuası
na ve Sueiyuan'a da teşmil etmek mev -
zuu bahisti. Hopei • Çahaı politik kon
seyinin reisi olan General Sung'u Na.n
kin'de.n ayınnak kabil olunca. iyi bir 
adım atılmış olacaktı. Bununla beı~ 
1936 yılı sonuna kadar japon kurmayı -
nm general Sung nezdinde yaptığı te • 
şebbüsler iyi karşılandı. 

Uzak Şarkın 
Lavrens'i 

Bu işler olup biterken, kendisine 
"Uzak Şarkın Lavrens'i adı takılmış. 

olan General Dohihara da şarki Hopei
de bulunan Tangku şehrile Tiençin ara
sında mekik dokuyor ve aşağıdaki fikri 
gerçekleştirmeğe çalışıyordu: Hopei ve 
Çahar için bir tek idare organı kurmak, 
'General Yin - J u • Ken'le General Sung 
- Şe • Yuan'm aralarım bularak Mançu
kuo'yu onlara tanxtıp Japonya ile aske
ri bir ittifak imzalattırmak. Bu son iki 
şart yerine geldikten sonra generaller 
bütün şimali Çinde hüküm sürebilecek
lerdi. 

Dairen'de geçen 9 ilkkanunda neşre
dilip büyük bir gürültüye sebeb olan 
bir mülakatta, General Dohihara , şinı:lli 
Çin'in muhtariyete kavuşacağı gü
nün yakın olduğunu söyled · Bir ka~ ay 
sonra Tokyo'da yüksek askeri şitra az!
lığına tayin olunan General Dohihara 
Koenno - Tonno adlı bir mecmuada, Ja
ponya'nm vazifesinin ne olması lazım 

geleceğini şöyle izah ediyordu: 
., Bazı kimseler Çin'deki japon aleyh

darı hareketin, japonlarm tahakkümü
ne karşı bir reaksiyon olduğunu iddia 
ediyorlar. Bu yanlıştır. Bu hareket, 
Çang - Kay . Şek'in iş başrnda bulun -

masınm ve, Japonyanın milli vazifesi -
ni gerçekleştire.memesi isin döndürü -
len Sovyet, amerikan ve ingiliz cntrika
la.rınm kaçınılması imkansu bir netice-

• sidir. Japonya, tarihinin en büyük vazi· 
fesi karşısında bulunmaktadır. Japonya 
idealini gerçekleştirmeğe muvaffak o • 
Jabilecek mi? Bu. japon milletinin se
batkar lığına bağlı bir iştir . ., 

Pekin - Mogolistan 
Jemiıyolunıın ehemiyeti 

Jaopn asker! şahsiyetleri bu ilahi 
vazifeyi, realist fikirlerini azaltrnıyan, 
bilakis kuvvetlendiren büyük bir ciddi
yet ve mistisizm'le icra mevkiine koy
muşlardır. 1936 da Pekin - Tiençin böl
gesinde nüfuzlarmm muntazaman yer • 
leştiğini gören japonlar, bu topraklar
daki faaliyetlerini daha ileri götürür -
]erse buralarda ciddi menfaatleri olan 
ingilizleri gücendireceklerini ve belki 
de, Hopei - Çahar konseyi reisi general 
Sung'la gayet ustalıklı bir şekilde yap
tıkları görüşmeleri Nankin nazarında 

şüpheli bir vaziyete sobçalı:larmı c!ü • 
şündüler. Japon kurmayı, japon ınüf -
rnelerini başka taraflara yerleştirmeği 
tercih etti. Pekin • Sueiyuan hattının 

son istasyonunun yanında buluoau Pa
otu, onların işine elverir görünüyordu. 
Japonlar ayrıca. Pekin'le Ş.Osi arasın
daki muvasalayı kesmek için Tatung'a 
yerleşmeği de denediler. Çahar'da, Kal
gan şehri de japon kıtalarmın topfa -
dıkları bir merkez halini aldı . 

Netice itibariyle Pekin'den başlayıp 
Paotu'ya gitmektense, Tokyo aynı yolu 
makUs istikamette yapmak imkanlarını 

araştırdı. 

Fakat Sueiyuan valisi olup japonla
rın yardım ettikleri mogol muhtaxiyet
çilerini yenen General Fu • Tso • Yi
nin enerjisi sayesind~ japonlarm hu he
sablarınm çok nikbinane oldukları an
laşıldı. Bu, Dohihara'nın ilham ettiği 
politikanın uğradığı ilk ciddi ınuvaf
fakiyetsfalik oldu. Bu hidisenin vahim.. 
liği hesaba katılmazsa, teınnıuz başlan
ğıcmda Pekin'in garbında cereyan et
miş olan hadiseleri a~lamak imkansız • 
dır. 

General Sung Tolıyo'ya mı, 

Nankin'e mi tabi olacak? 
Japonya bu işlerde ancak Hopei'c 

güvenebilir ve general Sung'un üzeri-
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Memurluk müsabaka imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından 
Ba.nkamı.zın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR 

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

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

evel memurluk sınıfına geçemezler.) 
Orta mekteb mezunlan için altı ay, lise ve yüksek mekteb me

zunları için bir sene devam edecek olan staj rnüddeti zarfında orta 
mekteb meZllnlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, 1ise ve 
ticant lisesi me.zunlarma 80, yüksek mekteb mezunlarına 100 liraya 
kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mütenasip surette 
ücret verilir. 

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

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak o
lanlar. yirmi liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetin
de zamla TEKAUDE TABİ DAtMt KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AF
YON, AYDIN, BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DİYAR
BEKfR, DENİZLİ, EDİRNE, EDREMİT, ERZURUM, ERZİN
CAN, ESKİŞEHİR, G. ANTEB, fST ANBUL, 1ZMİR, KASTA· 
MONU. KARS. KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, G!RESON, 
MALATYA. MARAŞ. SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, SI
VAS, TOKAT, TRABZON, VAN, YOZGAT, şubelerimizde orta 
~~kteb ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustosta ve lise ve 
yuksek mekteb mezunları iccin 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda baş· 
!anacaktır. 

{Ankara T"e lstanbuldaki imtihanlara orta mekteb mezunları a-
1.mmıyacaktır. 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yuılı şubeluimi.zden elde edi
lebilecek izahanmelerde görülebilir 

lst~klilerln müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka 
şubesi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri müdür· 
lüğüne 18.8.937 tarihine kadar müracaat etmeleri la:mndrr. 2-3699 

\aıııııamriil:im~1ı:ıııJ11a.~.ms:ı.,ım:~,u ı ~:ım1ı:mui!R111111mııır 

ne düşmesi l.aiımdır. Fakat, daha 1936 

da Tokyo'nun telkinlerini dikkatle din
leyen bu general bugün Çinin milli bir
leşmesi karşısında düşünceye dalmakta 
ve Japonyadan yana geçmeğe tereddüd 
etmektedir. Tokyo'nun Sun - Şe - Yu
an'm şahsına mutlak bir itimaqı oldu • 
ğuna inanmak, onun istihbarat servis -
terinin değerini kii.çümsemek olur. Ge
neralin mazisi, onun sadakatinin emin 
bir kalili değildir. 

Fakat 1934 den beri Hopei'e geçmiş 
o)an General Sung bu sefer japonlarla 
iyi geçinmeği tercih etti. Bu anlaşma 

ne kadar devam etti? İşte, şimali Çin'· 
de bulunan japon ordusu şeflerinin so
ruşturdukları şey de bu idi. 

İşin i!i yüzünü bildikleri için, Çinin 
şimaldeki payitahtını memleketixı mü
tebaki kısmından tecrid etmeği düşün
düler. Fengtai'yi işgal ederek Pekin'in 
sahille alakasını kestiler; Lu kuşiao'· 
ya yerleşmeği deneyerek de Pekin -
Hankeu demiryolunun kontrolunu elde 
ettiler. 

Beş şimal eyaletinin 
göz kamG.§tıran zenginliği 

Japonların şimali Çin,deki ilerleyiş
lerinin stratejik sebeblerini gözden ge· 
çirdik. J aponyanm buralardaki yayıl -
ma isteğini, ekonomik sebebler de kam· 
çılamaktadır. Çin gazetelerinin beş şimal 
eyaletinin elden gitmesinin, bütün mil
li ekonomik bünyeyi sarsacağını hay -
kırmaktan geri durmadıkları göz önün
de tutulursa, japonlarm bu işe göster · 
dikleri alaka daha iyi anlaşılır. Şurası
nı unutmamak gerektiı ki, "mali Çin· 
de 83 milyonluk, yani bütün Çinin nü
fus.unun beşte birini teşkil eden bir küt· 
le vardır. Beher mil oıurabbaına 200 ki
şi düştüğüne göre, nüfus kesafeti en 
fazla olan yer, memleketin bu kısmıdır. 
Şimali Çinde ekilmiş toprakların mesa
hası 310 milyar movd ur ki hu miktar, 
bütün Çindeki ekilmiş toprakların yüz· 
de otuzunu teşkil etmektedir. 

Şimali Çindeki buğday istilısatatı 

mecmu istihsalatın yüzde 30 unu, pi • 
rinç istihsalatı yüzde 63 ünü, kaolin is
tihs.alatı yüzde 51 ini, dan istihsaliitı 

yüzde 37 sini; fıs tek istihsalatı da keıa 
yüzde 37 sini teşkil etmektedir. 

Pamuk ve yüne gelince, bunlar da 
şimal eyaletlerinde ön p1anda bir yet 
i~gal etmektedirler. 1935 de bu mınta -
kadaki pamuk istihsalatı umumi istih • 
salatın yüzde 34 nü, yün istihsalatı ise 
yüzde 90 nını te~il etmekte idi. Do • 
kuma ve iplik endüstrileri de şimaldeki 
en mühim endüstriler arasındadır. 

Hopei, Şantung, Şansi, Sueiyuan ve 

Çahar eyaletleri, kömür bakımından çok 
zengindirler ve umwni istihsalatın yüs
de 45 ini vermektedirler .Çindeki kö -
mür ihtiyatları, yüzde 54 ü şimalde ol· 
malı: üzere 348 milyar ton olarak tah -
min edilmektedir. 

Demir istihsatatı Hopei ve Çahar'da 
mühim bir mikdarı bulmaktadır ve Çi• 
nin demir ihtiyatlarının yüzde 46 sı Ho· 
pai, Çahar, Şangtung, Sueiyuan ve Şan· 
si eyaletlerinde bulunmaktadır. 

Ve nihayet Çin, gelirinin yüzde ZO 
sini bu beş şimal eyaletinden almakta · 
dır. 

Samsun' da yer ürünleri 
kongresi toplandı 

Samsun. 4 (A.A.) - Yer ürünlerin
den alınacak. yüzde iki hava kununu 
hiss.esi için bugün Parti kurağında vali 
Fuad Tuksal'ın başkanlığında merkeı 

ve mülhakat murahhaslamun ve ilgili 
daire müdürlerinin iştirakiyle bir kon
gre toplandı. Bütün yer ürünlerinden 
hayvan ve hayvani maddelerden alına -
cak hisseler ve bunların alınma tekil • 
leri üzerinde konuşmalar yapıldı. Ev"cl
ce Trakya, Marmara ve orta Anadolu 
kongrelerinde tesbit olunan esaslara u}"' 
gun kararlar verildi. 

Tefrika: No. 90 

$ekspirden·~ ·t.tiıkaveıer 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

Yanlışlar komedisi 

gini kaybedebilirim? 
Bu sözler, Antifolus'u büs bütün şaşkı

na çevirmişti : 
- Bayan rica ederim, rica ederim, diyor, 

kendisinin kocası olmadığım, daha Efes'e 
geleli bir kaç saatten fazla bir zaman olma
dığını söylüyor, fakat bütün bu sözler, öf
kelenmiş kadmm kulağına bile ginniy·ordu. 
Kadın, nihayet onu kalkıp yemek yemeğe 
eve gelmeğe zorladL O da mukavemet gös
termiyerek kalktı, gitti ve orada birisi ken
disine "Kocam" diyen bir kadınla, ''enişte" 
diye hitab eden Lusyana ile birlikte yemek 
yedi. Hayretler içindeydi. Acaba ruyasm
da mı evlenmişti? Yoksa şimdi ruya mı gö
rüyordu? Bunlann arkaları sıra giden Dro· 
midyu, kardeşinin karısı olan aşçı kız ya
drrğamamış, kendi kocası sanmıştı. 

güldüler ve Antifolus'un bayanlariyle ye
mekte, Dromio'nun da mutfakda olduğunu 
söylediler. Berikiler kapıyı çaldılar, çaldı
lar; fakat açtıramadılar. Nihayet Antifolus, 
öfke ve yabancı bir erkeğin karısiyle birlik
te yemek yemesinden dolayı hayret içinde 
oradan uzaklaştı. 

Siraküze'li Antifolus kölesi Dromio'yu nes! 
var, nesi yoksa, bunları gemiye yükletmesı 
için emir verdi. Böyle tuhaf tuhaf macera
lar geçirdiği bu şehirde daha fazla bulun
mak istemiyor, kendisinin cadılann şerrine 
uğradığını sanıyordu. 

Yanlış Antifolus'a altın kösteği vermi.ş 
olan kuyumcu, borçlu bulunup da ödemedı
ği bir paradan dolayı tevkif olunmuştu. Tu
haf bir tesadüf eseri olarak evli olan Antifo
lus da o sırada orada bulunuyordu. Kuyu~
cu, kendisinden kösteğinin parasını isted1• 

Bu para, aşağı yukarı, onun bu borcunu öd~
meğe kafi geliyordu. Antifolus, böyle ~~' .. 
şeyi almadığını söyledi; kuyumcu daha k0
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teği vereli bir kaç dakika geçtiğini söyliye
rek ayak dirediler. İkisi de haklı idiler: 

. 
Siraküzeli Antifolus hana gitmiş ve ora-

da kendi Dramiosunu bütün paralar yanında 
ve emin bir vaziyette bulmuştu. Fakat gene 
yapmış olduğu fazla şakalardan dolayı ona 
çıkışmak üzere idi ki Adriana çıka geldi ve 
onun kendi kocası olduğuna katiyen emin o
larak, yüzüne yabancı yabancı baktığı için 
bağırıp çağırmağa başladı . Adamcağızın ya
bancı yabancı bakması ve şaşması gayet ta
bii idi. Çünkü bu öfkeli hayanı bundan önce 
hiç bir yerde görmüşlüğü yoktu. 

Kadın evlenmeden önce onun, kendisini 
ne kadar sevdiğini, halbuki şimdi kendisin
den başka bir kadına gönül verdiğini söylü
yor ve diyordu ki: 

- Fakat bu hareket ,benim kocamdan 
nasıl gelebilir? Nasıl olur da ben senin sev-

Siraküze'li Antifolus, kardeşinin karısı 
ile yemek yerken sahici koca, kölesi Dro
mio ile birlikte eve gelmişti. Fakat hizmet
çiler kapıyı açmadılar. Çünkü bayanları on
lara hiç kimseyi içeri almamaları için emir 
vermişti. Bunlar tekrar tekrar kapıyı çalıp 
kendilerinin Antifolus ve Dromio olduklan
m söyledikleri zaman hizmetçiler onlara 

Siraküze'li Antifolus, yemeği bitirdikten 
sonra, kardeşinin karısı tarafından "kocam" 
diye hibat edildiği için hayret içinde bu
lunuyordu. Her ne kadar Lusyana pek ho
şuna gitmişse de Adriana'mn dehşetli kıs
kançlığı bu sempatiyi göstermeğe imkan 
vermemişti. Öte taraftan Dromio da aşçı kız
dan pek hoşlanmıştı. Böyle olmakla bera
ber, ikisi de bir kolayını bulup da bu evden 
kapağı dışan atabilmek için can atıyorlar
dı. Nihayet buna muvaffak oldular ve dışarı 
çıktılar. 

Siraküze~i Antifolus tam evden çıkmış
tı ki bir kuyumcuya rastgeldi. Bu kuyumcu 
kendisine bir altın köstek vermiş, ve onun 
bu köstek kendisine aid olmadığım söyle
mesi üzerine bunu kendisinin sipariş verdi~ 
ğini söylemiş, yani o da Adriana gibi yanıl
mıştı. Kuyumcu uzaklaşıp gittikten sonra 

Çünkü Antifolus kuyumcunun kendisine 
böyle bir şey vermediğini gayet iyi biliyo~
du. Kuyumcu ise, iki kardeş biribirlerine ıı
yadesiyle benzedikleri için kösteği ona ver
diğine emin bulunuyordu. Nihayet memur, 
kuyumcuyu yakalyıp hapishaneye götürIIle
ğe başladı. Fakat Antifolus da kuyumcunUll 

(Sonu var) 
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Her iki taraf da Şimali! lmralı ) Yunanistanda bayram 
Çine takviye adasında 

kuvveti gönderiyor teftişler 
(ıfla~ J. lncı "Sayf.ada) ~uar~ ~a~ya'~-~~lukııan çtıııdhbi,~rlin • İstanbul 4 {T1:lefonla) - Adliye 

T' · Ç .
1 

· hilnayea ilçın a.un.o.a e r er _ t • • • • • •• 

ıençın mıntaltasmda in 1tıtaatı 1 ela- h<ıkkmda göriişmüştür. Bunlar Yoko- ~karilıgr teftı~ heyeti r.eısı ile mufet-
pon kıtaatı arasında ber türlü muhase· N ki'd t h 'd edi'-cc'·'-- tışlerden Cemıl vekaletın lmrah ada-
-~+-- hi hama ve agas e a şı n: AK:4 • • ~ ~ tam bulınui olduğunu tanıyan 1-· ı· se memleketlerine sevkedL smdakı ceza evınde tetkikler yaptık-
bir k . k b 1 1 . ldukl ve azımge ır .. .. 1 arar suretı a u ey emış o a- _u rd' tan sonra bugün 1stanbula aonmuş er-
nru bı'ld. . ti" ilecı::.•ue ır. d. B . . .. .. d ırmış r. ır. u ceza evinde üm.ıditı ustun e 

Garnizonlar reisleri, imtiyazlı fran.. T~inde.ki lr~ bölıe•!ne ~e~a- iyi neticeler elde olunmuştur. 400 ma~-
11% .mmtakasmdalci enter.nasyonal .köp· ıDÜZ haltkın.Ja JiApD1' mahfillennm kitmun çalıştığı bu adada yüz elli bi..n 
röde:n geçmeleri i~in ja.pon kıtaatma mü- beyamıtı kilo soğan yetiştirilml.ştir. lmrtıb so-
saade edilmesini karı;rlaştırmışla:rılır. Tokyo, 4 (A.A.) - Domei Ajan· ğanlarının iyi yetiştirilmiş olması, pi· 

Bu karar sureti, Fransa, Amen'"ka, ıundan : yasadaki tercih sebebleci arasındadır. 
İngiltere ve ltalya konsolosları tarafın- Dt.§ işler bakanlığı naınıoa &öz ~Y· Buğday, burada çok iyi randıman ver-
dan tcyid edilmiştir. J..emeğe ~alföiyetli bir zat, son zaman- mektedir. Bire 17 msbctinde buğday 

Bunun üzerine Fransa awıısolostı, hTda T..ie.nçinde vukua gelen hadise- almmalttadır. Mahkfunlar 'kendileri i-
japon kıtaatı başkumandanı General ler hakkında bugün gazetecilere aşa- çin inşaat yaparak adayı onrnnağa el-
Katzuki'ye mezkilr kıta.atın salı guı:au ğıdaki beyanaıtta bulunmuştur : veritli bir hale sokmuşlardır. Sihatla.-
.aat 12,30 dan itibaren enternasyona] •t_ Tiençinde fransızlarla japonlar rı yerindedir. Adada yalnız üç jandar· 
köprüden geç.ebileceğini bTidirmi_ştir. araı;;mda gerçi bir takinı badisekl" vu- ma ile üç gardiyan vardır. Mahkılmla-

V az.iyet normalleıti kua gelmişse de bu 1hadiseler, dosta· nn daireleri kiliclsir:dir. Buna rağmen 
Pe'lön, 4 (A.A.) - Şehir, normal ha- ne bir surette halledilmiştir ve yaban- hiç bir kaçma teşebbüsü olmamrş ve u-

lini almışsa da Çin balkının kaygıh bu· cı gazetelerinin neşretrnekte o1dukla· fak bir suç işlenmemiştir. Mahkilmlar 
Jundnğu sarahaten belli olmaktadır. n fRyial.ar hilifına olarak. fr.aııııularla anl~lıklarm1 kendilerinin kurduk· 
Ko~ttleki japonlar hali sığmdıkWı dip. japonlar "antsmda ~imdi hiç bir anlaş- lan bir hakem heyeti vaıuw;iyle ha.1-

lomatlar mahallesinde bulunmaktadır • mazlı'k yoktur. etmektedirler. Verilen ce.ıalarm itiraz 
lar. kabili~ti yoktur. MahkUmlat sattık· 

Mühim japon takviye krta.larınm Çin talebeleri } aponyaJan lan eşyadan artnrdıkları paraları birik· 
Çinin şimaline sevkine devam -edilmek • ayrıldılar tirmektedirler. Cezaları bitince parala· 
t edir. Sanghay, 4 (A.A.) - Öğrenildiği- rı kendilerine verilecektir. 

ne göre J.a.ponyad.a tahsil etmekte olan 
Japon tayyareleri Paoting şehrinin 

Üstünden çıkarak hükümct kuvvetleri · 
nin hareketlerini tarassut etmişlerdir. 

Pekin'de bulunan son iki Çin alayı 

K11l~n istihınetmde hat'Cket etmislcr· 
dir. 

Pekin • Tiençin hattının tamiri he • 
niiz kahil olamamıştır. 

Mültecilerle i &İzler milctarırun bü · 
yük bir yckünu buhnası mühim hlr .me· 
sele halini almıştır. 

Çin ıhıtalarının şimdiki vaziyeti 
Tokyo,, 4 (A.A.) - Japon görmen

leri. Çin kıtalannın Tsinan'da toplanan 
ve Cin makamlar!yle halkın Tsinan v-e 
Tsingtao'yu tedricen boşaltmalarından, 
l>u havalinin biUül japonlara yapılan 
mukavemete i tirak edeceklerinin anla· 
şılmakta olduğunu bildirmektedirler. 

Oin lnta1annm -şimdiki vaziyetlerin
den üç hat boyundan ilerliyerek Pekin 
ve Tienç.in'deki japon mevzilerine taar
ruz etmek isterlikleri anlasılmaktadır. 

29 uncu ordunun 37 foci hrkasiyle 
Tiendn'deki 38 inci fırJ..-a ve Kalgan'da 
bulunan hükümet kıtaları merkez ordu
sunun 20 fırkasına pişdarlık edecekler· 
dir. 

!aponyada bulanan çinlilerin 
korunması için 

Nan kin, 4 ( A.A.) - Japon tebaası . 
nın Japon ve enternasyonal imtiyaz böl
gesine hicreti endişeyi mucib olmakta -
dır. Dış isler bakam maliye ve münaka· 
Uit bak;ınl;ırmrn delegelerini nezdine 

t>eş bin çinli talebe Çine dönmüşlerdir. 

Hopei muhtar hiikiimeti Pekine 
nakleılildi 

Tookyo, ~ (A.A.) - Tongehovda vu· 
kua gelmiş olan hadiseler dolayısiyle, 
şarki Hopei muhtar hüküırıeti, bürola· 
rmı imdilik Pekine nakletmiştir. Bu 
hükiimctin ıreisi B. Sang tzu Şung, 
askeri hizmetten çekilerek büsbütün 
siyasi hayata vakfinefis etmek tasavvu

runda olduğunu bildirmiştir. 

Sun-Şe-Yuan'ın Pekinden çekilme

sini müteakib general Sang tzu Sung, 
HCJpei ve Çahar .politik meclisinin fili 
reisliğini deruhte etmiştir. 

1_ __ _! AD Y ~~-J 
ANKARA Öğle n~riyatı: - 12.30 

• 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 12.50 • 
13.15 Pliik: Türk musikisi ve ihalk ışar
kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ~e harici ha
<berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 19.000 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 • 19.30 

Tür.le musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza ve .arlı:adaı,;ları). 19.30 . 19.45 
Saat ayan ve arabça neşriyat. 19.45 -
20.15 'Türk musikis: ve halk ~ariaları 
(M. Karındaş ve arkadaşları). 20.15 -
2LOOP1akla dans musikisi. 21.00 • 21.ıs 

Ajans haberleri. 21.15 . :21.55 Stüdyo Sil· 

!on orkestrası. 21.55 • 22.00 Yarınki 

program ve İstiklal ,_,ıarşL 

lstanbul festivali 
Devam ediyor 
İstanbul 4 (Telefonla) - İstanbul 

festivali devam etmektedir. Bugün Fa. 
tihte İtfaiye bandosu ve Beyazıdda as • 
keri bando halka konser vermişt (CCC 

saat '21 de Kadıköyde şehir tiyatro~u 
"Tosun•t piyesini oynannft!r. Yarm ge. 

ce saat 21 de Taksim bahçesinde halk • 
opereti bir temsil Terec ktir. İstanbul 
festivalinin en güzel numara1armoan bi
ri de 8 ve 29 ağustos akşamlan fransız 
tiyatrosunda verilecek olan klasik türk 
rnusikiııi konseddiT. Bu konserde nevun 
Tevfik ae ney çalacaktır. Saz heyeti de 
muhtelif fasıllardan s~ilıniş parçalar 
çalacaktır. 

Ayrıca feıtivalde türk musiki konser· 
leri de verilmektedir. 

l zmirdeki yangın 
(Başı 1 incı sayılada) 

vam olunmaktadır. Bu.gün müddeiumu. 
milik yangın yerinde son taramayı 
yaptırdı ve deponun arkasında.ki bü~ 
yük kapı aralıgında yeniden dört cıe
sed daha 'bulundu. Bunlardan biri acen. 
ta katibi Nasıh'a aiddir. Tedavi altm. 
daki yaralılardan lehimci Hasan da 
dün sabah ölınii§tür. Ö1.dülderi sanılan 
şoför Mustafa oğlu Mehmcd -ve Hasan. 
m çobanı tbrahim oğlu Mchıned mey. 
dana ç.ıt:tılar. Bunların ifadeleri alın· 

dı. 

Şimdiye kadar bulunan cesed ve ke. 
mikler C. H. P. Bayraklı ocağı tara. 

fından ihtifallc defnedildi. Depoda 
mevcud 7.000 teneke petroldan 3.000 i 

ve beş tonluk motorin ve 350 kiloluk 
üç tane benzin tankı kurtarılmıştır. 

Patlamaya lehimci Hasamn dikkat. 
sizliğinin sebeb olduğu anlaşılmıştır. 
Tedavi altında bulunan firket direktö
rü Ali küçük sanatlar kanununa aykırı 
o]arak Takuhi ve Toni adlı iki yaban
cı işçi ile kiiçük çocukları çalıştırdığı 
anlaşılını§ ve hakkında takibata başlan. 
m ştır. 

Ölenkr arasında hüviyetleri tesbit 
edilemiyen birkaç kişi daha vardır. 

Ulu• t.ercümeier 'k'ütiiphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okt" "'" 
lazımgelen bir e~er 

1Rilinmiyen 
çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor A.1eksi Karel . 

Türk{eye ~eviren: Nasuhı Baydar 

Ulus BasJT11evinde ve büyük 
kütüphane1erdc satılır. 

. 

(Baş' I incı sayıfada) 

muştu. Muhtelif viliiyetlerden milli kr -
yafetlcriyle gelen heyetler geçid resmine 
büyük bir neşe katıyordu. 

Yeni rejimin yıldönümü münasebeti
Je 1ür sene içinde l>aşanlan büyük elı:<>
nomik faaliyetlere ve bayındırlık hare. 
ıketlerine ilbe olarak bugün Faler lima. 
nını Sepola'ya bağlryacak olan büyük 
4 ağustos bulvannın inşasına bı~1andt. 
Birçok yerlerde yeni tcmelatma tören • 
Jeri yapıldı. Bunlar arasında güzel sa • 
na.tlar mektebi binası da vardır. 

Bütün halk sevin,ç •e neşe i_ç.iııdedir. 
Gece, Pire'de büyük deniz alayı yapıldı. 
Limandaki ~emiler baştan aşağı donan· 
mıştı. Gemilerden havai fişekler atilt • 
yor veAtik denizinin durgun sulan bin 
bir renge ve ışığa bürünüyordu. 

Bütün sahil şehirleri de aynı surette 
deniz -a1ay1arı tertı"b etmişlerdi .l\tina'da 
gece bütün halk sokaktaclrr. Umumi mey • 
danlarda .n11~ıkalar, orke&tralar çalmak • 
tadır. Halk yeni rejimin yıldönümünü 

liyık olduğu ehemiyetle kutlamıştır. 

Çünkü yeni rejim Yunanistam büyük 
bir zaaftan kurtamuşt ona bugünkü 
kuvvetli mevkii temin etmiştir. 

Yunanistanda Metaksas tarafından 

alman tedbirler sayesinde buğday istih· 
sali yüzde 7 3 artmış, dış ticaret yüzde 
'23 fazlalaşmıştır. 

4 ağustos 1936 da 2. 57 3.000.000 

drahmi olan milli banka altın stoku, 1937 
nisanının sonunda 3.285.000.000 drah

miye çıkmıştır. 
Muhacirlere yaprlan yardrm 23 mil

yon altın drahmi fazlalaşmıştır. Diğer 
bütün ekonomik sahalarda mühim bir 
kalklntna göze çarpmaktadır. 

B. Metaksasın Elen milletin~ 
m e ıaj ı 

Atina, 4 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor : 
Dört ağustos inkilabınm yıldönü

ınü dolayısiyle hükümet reisi B. Met&k
sas, elen milletine hitaben bir mesaj 
neşrederek, bu mesajda kıralın yüksek 
himayesi altında 4 ağustos 1936 da vu• 
kua gelen siyasi değişikliğin ehemiye· 

tini tebarüı ettirmiş ve bu inkilfil>tn 
arifesinde Yunanistanın içinde bulun· 
duğu zayıf vaziyeti ve istikbal hakkın· 
daki şüphe ve korkuları hatırlatt.tktan 
sonra o zamandan bugüne kadar mem
leketin ekonomik, idari ve sosyal ha

yatının bütün safhalarında ve milli mü· 
dafaa teşkilatında yapılan muazzam 
başarıları kaydetmiştir. 

Mesaj şöyle devam etmektedir : 
"Bugünkü Yunanistan, yabancılar 

tarafından saygı görmektedir. Bugün· 
kü Yunanistan, yalnız sulhu ve mem
leketin bütünlüğünü istihdaf eden dış 
politikamızı kuvvetle takib edebilmek· 
tcdir. Müttefiklerimiz, Yunanistana 

0 derece itimad göstermektedir ki it~ 
tifak bağlarımız bugün sarsılmaz bir 
vaziyettedir. Çünkü müttefiklerimiz, 
Yunanistanmt kendi teahhüdlerini ifa· 
ya muktedir, kuvvetli bir unsur oldu
ğunu anlamışlardır. Programımız ,u. 
dur: 

"Çalışma, sükfınt disiplin't 
B. Metaksas, hep birlikte başlanan 

milli kalkınma eserine başlanması ve 
devam edilmesi yolu nda, inkılabın da· 
ha ilk günü vermiş olduğu ve balen 
vermekte devam ettiği mür.aharet ve 
yardımdan dolayı halka şükranlarrnı 
bildirmek suretiyle mesajına nihayet 

vermektedir. 

Samuprava gazetuinin bir ya:uaı 
Belgrad, 4 (A.A.) - B. Metaksastm 

reisliğinde kurulmuş olan yunan ka. 
binesitıin yıldönümii dolayısiyle Sa. 
muprava gazetesi bir başmakale yaz. 
mıştır. Bu makalede bilhassa ekonomik 
ve sosyal sahalarda elde edilmiş olan 
terakkilerclen bahsedilmektedir. 

Bu gazete, realist olan yunan mil. 
letinin B. Metaksas tarafından icrası· 
na girişilmiş olan işin ehemiyet ve ma. 
nasını çarçabuk anlamı ve ona vata. 
nın içinde icrası lar.rm ıslahatı ger. 
çekleştirmek hususunda yardım etmiş-

tir. 
Dost ve müttefik milletin terakkile· 

rini sempati ile takib etmekte olan Yu. 
ğoslavya milleti, nisbctcn kısa bir za. 
man içinde Yunanistanı gerek kendi 
menfaati namına ve gerek Balkan mil. 
Jetlerinin umumi menfaati namına 'Salim 
ve sağiam icraatta bulunabilecek bir 
bale getirmiş olan B. iMetaksas bükü. 
metinin yapıcı faaliyetini dostluk intiba· 
larını tası yan hissiyat ile se Jamlar. 

Efon Kıralı S M. Jorj 
.~~~~- -~~~~~ 

lki japon mekteb . 
gem ıs~ 

lstanbula geldi 
(Başı 1 rncı s.1yrfada) 

kanı sırasiyle İstanbul valisi, kolorclu 
kumandanı, askeri akademi kumandanı· 
nı ve japon büyük elçisini ~iyaret eyle
mişlerdir. 

Kolordu lrumandanmrn nezdinde İs
tanbul merkez kumandanı ve harb aka 
demisi kumandanının nezdinde de de. 

niz harb mektebi müdürü, ziyaret esna· 
stnda hazır bulunuyorlardı. 

Eaksim abi.Jesine çelenlt 
Filo kumandanı Koga, öğle vakti 

Taksimdeki cumhuriyet abidesine tö
renle bir çelenk koymuştur. 

Merasimde türk ve japon mülki ve 
askeri rical ve erkanı mızıka ile bera
~r türk ve japon bahriye kıtaları, de
niz mcktebleri talebeleri hazır bulun· 
muş, mızıkalar türk ve japon marşla· 

nnı çalmışlardır . 

Geçid reami 

Japon ve türk kumandanları önünde 
türk ve japon askerleri güzel bir geçid 
resmi yaptılar. 

Misafir japon denizcileri öğleden 
sonra ~ehri gezdiler. Vali vekili ve İs
tanbul kumandanı 1wate gemisine gi
derı~k amiral Koga'nın ziyaretini iade 
ettiler. Gelişlerinde ve gidişlerinde 

topla selamlandılar. 

Japon amiralmm beyonah 
Ak,am saat l9.:JO da Amiral Koga 

İstanbul gazetecilerini İwate gemisin
de kabul ederek memleketimize gel· 
mekten duyduğu sevinci ve gemiler 
mürettebatının İstanbulun tabu güzel
liğine karşı duydukları hayranlıgı an
latmış, mem1eketimhdeki büyük terak
kilere işaret ederek bunları görmekle 
bahtiyar olduğunu söylemiştir. 

Amiral, Akdeniz memleketleri ara· 
ısında ilk olarak 2iyaret edilen Türki

yenin genç japon subayları i.i~erinde 

derin intibalar uyandırdığını, Asyanın 

şarkında ve ;garbında bulunan iki dost 
milletin aradaki uzaklığa rağmen, birı
birlerine karşı ::.aınimi duygularla bag
lı olduklarını anlatmıştır. 

Türk· japon dostluğu 
Japunyada türk "Sevgismm 1890 se

nesinde Ertuğrul gemisinin zıyaretiy
lc başladığını ve aradan geçr-n senele-

rin de bu dostlugu derinleıtirdigini 

söyleyen amiral, iki turk deniz subayı· 
nın japonyada kıhnye işleri hakkında 

tetkiklercle bulunduklarını anlatmış, 

resmi zatlardan ve halktan ıgôrdüğü sa

mimiyet ve iyi kalıııl için teşekkür et· 

mi~tİI'. 

Vali vekili bu gece Trab;adaki To
katliyan otelinue 250 kişilik bir akşam 
:ti ya feti vermişti ı. 

Gözhlk perıvıst . pandcıs çer • 
çeve fennin son icadıdu. Reçe. 
telerinizde tercih Jazımdıı 

Bankalaı caddesi 
Rıza Gözlükçü 

Telrfnn · 30'( 
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Ankara Levazım Amirliği Satrnalma 
Komisyor.u ilanları 

t LAN 
Demirköy kıtaatmm 408 ton unu kapalı zarfla ek~ıltmey: ko

nulmuştur. Eksiltmesi 17.8.937 salı günü saat 15 de Vızede tumen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muhamm~n tu!~rx 673.20 
lira olup muvakkat teminatı 5050 liradır. Şartnamesı herg_:ın ko.mıs
yonda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2. 3. cü maddel~nndekı ~e
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarım ıhale saatın
den en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermi~ bulun-
maları. (2407) 2-3808 

1LAN 
Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyonun kapalı zarfla iha

lesi 18. ağustos 937 çarşamba günü saat 16 da ypı~caktır •.. M~~
men keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesı. her ~un ogl~
den evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 lıralık ılk temı
nat makbuz veya mektubları ile 2490 say~lı kanunun 2 ve 3 cü ma~
delerinde yazılı vesikalariyle beraber ıhale saatından en az hır 
saat eveline kadar teklif mektublarının Fındıklıda komutanlık sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (2394) 2-3806 

lLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 24 bin kilo sığır eti 

kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur . 
2 - İhalesi 9.8.937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır . 
3 - Etin muhammen beher kilosu 25 kuruş olup muvakkat te

minatı 450 liradır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 

sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat evet Polatlı satın alma komisyonuna vermeleri. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. (2256) 
2-3595 

t LAN 
1 - Kars garnizon ihtiyacı için 130 bin kilo sığır eti kapalı 

zarf usuliyle 28.7.937 den itibaren eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 18.8.937 çarşamba günü saat 10 da Karsta askeri sa· 

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

50 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler her gün ve ihaleye iş

tirak edeceklerin belli zamandan bir saat eveline kadar teklif mek
tublarınr ve kanun! vesika ve teminat makbuzlarının Karsta komis-
yona vermeleri. (2398) 2-3807 

1 LAN 
Tümenin Tekirdağındaki topçu kıtaları hayvanatı için 440000 

ve piyade kıtaatı hayva~atı. için 180000 bin ve Mal karadaki kıtaat 
hayvanatı için 300000 bın kilo yulaf ayn ayn şartnamelerle kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

440000 kilo yulafın muhammen bedeli olan 25080 liradan ilk te· 
minatı 1881 liradır. 180000 kilonun muhammen bedeli olan 10560 
liradan ilk teminatı 767,5 liradır. ve 300000 kilonun muhammen be
deli olan 19200 liradan ilk teminatı 14400 liradır. 

Her üç münakasamn ihalesi 17.8.937 salı günü saat 16 dadır. 
Şartnamesini okumak istiyenlerin her g~n ve münakasaya i~tirak e
deceklerin teklif mektublarmı ihale saatınden bir saat evveline ka· 
dar komisyona vermeleri. (2331) 2-3690 

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mil· 

essesatın senelik ihtiyaçları için satın alınacakların cins ve mik
tarları ile muhammen tutarları ve ihale günlerile ihale saatleri ve 
münakasa şekilleri aşağıda gösterilmi,tir. 

2 - Şartnameleri hergün öğleden evel kmoisyonda görülebilir. 
İstekli1erin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle beraber ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Fındıklı· 
da komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

M. Tutarı 1. Teminatı İhalenin 
Cinsi Miktarı 

Sade yağ 4000 kilo 
Sade yağ 19000 kilo 
Llve 3000 ton 
maden 
kömürü 

Lira Lira Günü Saati Şekli 
37600 2820 9.8.937 15 kapalı zarf 
17860 1340 9.8.937 15.25 .. 
51000 3800 11.8.937 16 kapalı zarf 

(2208) 
tLAN 

2-3537 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtaat hayvanatı için kapalı zarf 
usuliyle 360 bin kilo kuru ot alınacaktır. 

2 - İhalesi 9.8.937 pazartesi günü saat 16.30 da lzmirde kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhmmen bedeli 15.300 lira olup muvakkat teminatı 1147 
lira 50 kuruştur. 

4 - Şartanmesi komisyoda görülebilir. 
S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. cü maddelerinde ya

zılı vesikaları, muvakkat teminat makbuz ve teklif mektublarını i· 
hale saatından en az bir saat evet komisyona vermiş bulunma-
ları. (2239) 2-3564 

İLAN 
Ciheti askeriye için katır satın alınacaktır. Yaşı dörtten aşağı 

ve sekizden yukarı olmamak ve yüksekliği 1.37 yi bulmak üzere 
sağlam ve hastalıksız katın olup satmak istiyenlerin hayvanlarını 
Ankarada Sarı kışlada hayvan hastahanesindeki müteşekkil komis· 
yona getirmeleri. (2464) 2-3843 

t LAN 
1 - Harb okulu ihtiyacı için 10000 kilo taze rezaki özüm 16.8. 

937 pazartesi günü saat IS de açık eksiltme surteiyle alınacaktır. 
2 - Üzümün tutarı 1200 lira olup muvakkat teminatı 90 lira

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

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2438) 2- 3809 

t LAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 18.000 kilo taze üzüm 

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

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

minat makbuzlariyle yazıh gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2440) 2-3810 

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

lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 25.8.937 çarşamba günü saat 9 da Elazide tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Etin muhammen bedeli 45484 lira 80 kuruş olup muvakkat 

teminatı 3411 lira 36 kuruştur. Şartnamsei her gün komisyonda 
görülebilir. 

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

(2498) 2-3936 
t LAN 

1 - Malatya birliklerinin ihtiyacı için 709300 kilo un kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltmesi 24.8.937 salı günü saat 9 da Elazizde tü
men satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

. 3 - Unu~ muhammen bedeli 92.209 lira olup muvakkat te· 
mınatr 6915 !ıra 76 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir ~"at eveline kadar mezkfır komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2499) 2-3937 

ULUS 
İLAN 

1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 522725 kilo un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 24.8.937 salı günü saat 11 de Eiazizde tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen bedeli 65340 lira 63 kuruş olup muvak
kat teminatı 4900 lira 55 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

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

(2500) 2-3938 
t LAN 

1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 11605 kilo sabun kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 23.8.937 pazartesi günü saat 10 da Elazizde tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sabunun muhammen bedeli 6382 lira 75 kuruş olup muvak
kat teminatı 478 lira 71 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

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

(2504) 2~3941 

İLAN 
1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 306365 kilo un satnı alına

caktır. Eksiltmesi kaplaı zarf usuliyledir. 
2 - İhalesi 24.8.937 salı günü saat 9 da Elazizde tümen satın 

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

kat teminatı 2757 lira 28 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

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

(2501) 2-3939 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu müessesatmın ihtiyacı için açık eksilt
meye konulan 13.000 kilo yufkaya istekli çıkmadığından 9.8.937 pa
zaraesi günü saat 11 de yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Yufkanın tutarı 2340 lira olup muvakkat teminatı 175 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te. 
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (2437) 2-3935 

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

usuliyle eksiltmeye k-0nulmuştur. 
2 - İhalesi 24.8.937 sah günü saat 11 de Elazizde tümen satın 

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

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

sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın. 
dan en az bir saat eveline kadar mezkur tümen satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (2502) 2-3940 

Ankara Valili~nden: 
Yüksek ziraat enstitüsünde bulunan vilayete merbut tecrit e

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

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi satın alma komişyonu 
reisliğnde.n: 

1 - Müessese kimya şubesine muhammen bedeli 615.56 lira a
tat ile 687.50 liralık kimyevi maddeler ayrı ayrı 7.8.937 gün saat 
11 d eaçık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartnameler müessese muhasib mutemedliğinden 
tedarik edilecektir. 

3 - İstekli kimyevi maddeler eksiltmesi için 51 lira 60 kuruş 
alat eksiltmesi için 46 lira 20 kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
ayrıca ticaret odasına kayıth ve bu nevi iş üzerine muamele yap· 
tığını tevsik etmesi lazımdır . 

4 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat umum müdürlü-
ğü veznesine yatırılacaktır. (2220) 2-3550 

Nafia 
Bina işleri ilanı 

Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara yüksek ziraat enstitüsü 

stajyer talebeleri için orman çiftliğinde yapılacak yemekhane in· 
şaatıdır. Keşif bedeli 31.646.0S liradır. 

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

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

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

5 -; İstekliler~n teklif mektublarıru. i~~~ci maddede yazılı sa
atten bır saat evelıne kadar komisyon reıslıgıne makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2226) 2-3618 

Edirne daimi encümeninden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 41440 lira 48 kuruş tu

tarındaki Uzun köprü - Keşan yolu tamiratı esasiyesine talih çık
madığından 17.8.937 sah günü saat 15 de ihale edilmek üzere e
velce yapılan ilan şeraiti dahilinde pazarlığa konulmuştur. !stek-
1i1erin şartnamelerini görmek ve eksiltmeye girmek üzere 3109 li
ralık teminat makbuziyle birlikte vilayet daimi encümenine gel-
meleri. (2450) 2-3805 

Bina işleri kalorifer tesisatı ilanı 

Nafıa Vekalet;nd~n · 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara müzik öğretmen okulunda 

yapılan yeni pavyonun kalörifer tesisatıdır. 
Keşif bedeli 4747 lira 58 kuruştur. 
2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat 15 de nafıa vekaleti 

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

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri evrak 24 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 357 liralık muvak· 
kat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış kalörifer tesi-
satı müteahhidliği vesikastnE haiz olması. (2457) 2--3818 

Jandarma ~enel komutanlıiı Ad 
~ ' 

liara satın alma komisyonund~rl· 
1 - Bir kilosuna (160) kuruş fiat biçilen (25.000) kilo kö~e~ 

ve iki lira fiat biçilen (15.000) kilo vakete 18.8.937 çarşamba gıı:e, 
saat on beşte kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak toptan 
ya ayrı ayrı en u~uz fiat teklif edene ihale edilecektir. . ott' 

2 - Bunlara aıd şartnaım (350) kuruş karşılığında koıru~Y it 
dan alınabilir. Köselenin ilk teminatı üç bin vaketenin de iki b 
iki yüz elli liradır. ~ 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya ba11 b' 
mektublariyle şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektıl 
larmı belli gün saat on dörde kadar komisyona vermiş olmaları. 

(2376) 2--3800 

Aiılcara V afiliğinden 
Bala kazasında hususi idareye aid dispanser binasının tavan.fC 

döşemelerinin tamamiyle tamir ve tadili yapılması için açık elcS1~ 
meye çıkarılmıştır. İşbu yapının muhammen bedeli 1201 lira 
kuruştur. İsteklilerin 16.8.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet d'; 
iınl encümenine ve tamirata aid şartnameyi görmek için de vilife 
sıhat müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. (2416) 2-3767 

Sivasal bil~er olculu 
direktörliiiii.nd~n: 

Siyasal bilgiler okuluna lise mezunları arasında yapılacak seı 
me sınavında kazananladran 65 i meccani leyli ve 35 i nehari 0 

mk üzere bu yıl 100 talebe alınacaktır. Ücretli leyli talebe atıır 
mıyacaktır. Namzed kaydı 15ağustostan 18 eylüle kadar muayre: 
günlerde Ankarada siyasal bilgiler okulunda İstanbulda yüks0. öğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla izahat için bu okullara rrı 
racaat olunması. (2240) 2-38~ 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Temyiz mahkemesi kalöriferi için alınacak 200 ton söoıİ' 

kok kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 16 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de on betti 

Ankarada temyiz binasında vekalet levazım ve daire müdürlUğÜ O' 

dasında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. . 
3 - İstekliler bı.; hususa aid şartnameyi vekilet levazım ve dal· 

re müdürlüğünden alabilirler. 
4 - Beher ton için tahmin edilen bedel 29 liradır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muhadl" 

meninin yüzde ye~i buçuğu. ~isbetinde olan ( 435) lira nakid ve ~j 
hud devletce nakıd mukabıhnde kabul edilen tahvilatı ınahall 
malsandığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık makbusla
riyle teklif mektublarını havi mühürlü zarfların eksiltme saatıll' 
dan bir saat eveline kadar komisyon riyasetine vermeleri taşrııd311 
te~lif mektubu gönderecek olanların da ayni saate yetişmesini te• 
mınen daha evelden postaya tevdi etmiş olmaları ve dış zarf1•'

1 

mühür mumu ile ayrıca mühürlenmiş olması lazımdır. 
(2408) 2--3797 

Nafıa Velcaletinden 
13 eylül 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vekalet rJlalj 

zeme eksiltme komisyonu odasında 19.200 lira muhammen bede~ 
130 adet takeometre mirası, 40 adet 50 m. lik 40 adet 30 m. lik ı .~ 
adet 20 m. lik 60 adet 20 m. lik saplı 80 adet 10 m. lik saplı çelı 
şerit metre, 15 takım çelik şerit tamir paftası 60 adet alet şeınsi)'C" 
si 3 adet prizma 15 adet planmmetre No. 2, 5 adet plannxmetre N°j 
70 51 adet Regla'kalkül 19 takım simplograf 39 takım münharı 
cetvel, 50 adet pons cetveli, 50 adet yordan cetveli v e50 adet trase 
dö kurp kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmustur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak p~rasız olarak Arıl<9' 
rada malzeme müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1440 liradır. . 
Resmi gazetenin 1.7.937 tarih ve 3645 numaralı nüshasında irıt:: 

şar etmiş olan talimatname dairesinde vekaletten veya saJahiyet 
1 

makamdan yeni veya evelce alınmış müteahhitlik vesikası ibra:ı:1 • • 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 13 eylül 937 pazarte5• 
günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(2259) 2-36~ 

inhisarlar Umum Müdürlüiündefl 
1 - Şartname, keşifname ve planları mucibince Erzuruında 'f" 

pılacak 58814,47 lira muhammen bedelli baş müdürlük binası inşaJ'' 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye konu1muştur. 

2 - Pazarlık 9.8.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 0~ 
birde İstanbulda Kabataşta İnhisarlar levaznn ve mübayeat şubt" 
müdürlüğü binasındaki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve sair evrak üç yüz kuruş mukabilinde inhisarltf 
inşaat şubesinden alrnabitir. 

4 - Muvakkat teminat 4190,75 liradır. 
5 - Taliplerin Nafıa vekaletinden verilmiş müteahhitlik \fetr. 

kalarını haiz bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu srrı' 
tan bir meslek adamının iştirakini temin etmiş olmaları tbnndtC· 

(4808) 2-3827 _/ 

Jandarma ~ene) komutanlı~ 
Ankara satınalma komisvonundafl: 

" Jandarma genel komutanlığı binası ile Müstakil jandarma Ta~; 
ru Suvari bölüğünde keşif bedeli 1898 lira 69 kuruş olan irışa 
6.8.937 cuma günü saat (10) da açık eksiltmeye konulacaktır. . 

Şartname keşifname jandarma Genel komutanlığındaki korıı~: 
yondan ~lmabilir .. Eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün ~aat1

11, 
de 143 lıralık temınat makbuz veya Banka mektubu ile kornısY0 

baş vurmaları. (2196) 2-~ 

Ankara Valili~nden 
Keşif bedeli ( 6500) lira (7) kuruştan ibaret bulunan Gazi Terbi• 

ye enstitüsü tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. ıı'ii' 
Eksiltme 7.8.937 cumartesi günü saat 11 de Ankara Nafıa 

düdüğünde toplanacak ihale komisyonunda yapıla<:aktır. ~ 
İstekliler Ticaret odası vesikası ve (487) lira (51) kuruşluk te 11,. 

nat muvakkat makbuzu veya mektubu Nafıa müdürlüğünderı al• i"' 
cak ehliyet vesikasiyle birlikte yukarda yazıtı saat ve günde k0111 

~~~~~i. ~ 
İstekliler keşif ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlüğünde /ı 7 

den geeçire bilirler. (2203) 2 ~ 

Belediye reisliğinden: 
1ıı~1 • 

Su verme vasıtalarında zaruri olarak yapılacak tamirler do bşll 
siyle 5, 6, 7, ağustos perşembe, cuma. CUJllartesi günleri şehre 53 

altıdan on sekize kadar su verilecektir. 2-3915 



Milli Müdafaa Vekileti Sabnalma 
Komisyonu llan.l:.;a:;:r.;.• _______ _. 

----------~~~~---
Askeri Lise ve Orta Mekteblere Ücretle 

Oğretmen Aranıyor: 
1 - lstanbulda askeri liselere: Fizik. riyaziye: 
Bursa askeri lisesine: Edebiyat. riyaziye, almanca ' • • 
Kmkkalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, coğrafya rıyazıye. 
Erzincan askeri orta okuluna: türk-.e, tarih grupu fransızca 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih gr~pu. 
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Türkçe rivazıve almanca. 
Öğretmeni alınacaktır. . • · is 
ı - İsteklilerin lise ve orta mektcb öğretmen ehhy~tını. ha 

olmaları şarttır. Ehliyet üniversıte mezunu olmak ü~ıve~ı_.tede 
imtihan vererek ehliyet almak kültilr bakanlığı karanvle ogret· 
menli21 tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 - İstanbul: Bursa, sanat Hselerine birinci mad.dede yazı!ı 
dersler içın 108 • 126, orta ve gedikli orta mekteblere aıd dersler l• 

Çin 98. - 108 liraya kadar ücret ıerilecektir. • 
4 - İstekli olanlar dilekçelerine aşağıda sıra ıle ya~ılmış CY• 

rakı bağhvarak Ankarada milli müdafaa vekaleti asken hselcr mü
fettişliğine göndermeJidirlcr. 

l - Tasdikli ve fotoğraflı fiş. 
2 - Yükse~ tahsil şahadetname tasdikname cenzerı veya enli· 

yetname tasdikli benzeri, 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası. 
6 - 4. madclede vazıh evrakla müfettişliRe müracaat edip du· 

rumu uygun olanlardan bilahare şu v.:sikalar istenecektir. 
ı - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacllk sağlık raporu 
2 - Noter1ikçe tanzim edilecek teahhüd senedi (örneği mü· 

fettişlikten verilecektir.) 
6 - İsteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 ağustos 937 

&{iniıne kadar müracaat etmelidirler. 
7 - Dileği yerine getirilmiyenlcr bir hak iddia edemezler. 

(1928) 2-3200 

tLAN 
M. M. veldiletince alman ve fransızca tercemeye muktedir O· 

lanlardan Ankarada dil fakültesinde veya İstanbulda üniversitede 
yaptınlaca'lı: imtihan neticesinde kazanan almacaktır. Verilecek 
para mikdarı nihayet yüz yirmi altı liradır. 

İstekli1erin. bilgilerini gösterir ellerindeki belgelerle ve bon· 
servisleriyle M. M. vekSleti kara müsteşarlığına müracaatları. 

İmtihan günleri ayrıca bildirilecektir. (2453) 2-3865 

tLAN 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 15.137 lira olan değişik cins ve 

numarada 5.303.646 tane mıh kapalr zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasu almak ve örneklerini görmek istiyen· 

lcrin bcrgün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
S - İlk teminat mikdarı 1135 lira 28 kuruştur. 
4 - İhalesi 10.8.1937 salı günü saat ıs dedir. 
5 - 'Münakasaya gireceklerin 2490 ayılı kanunun 2 ve S ündl 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel Milli • üdafaa ve· 
kfüeti satın alma komisyonuna vermeleri. (1655) 2-2820 

BlLtT 
l - Bir metresine tahmbin edilen fiati 300 kuruş olan 180.000 

• 213.805 metre kaputluk kumaş ile bir metresine tahmin edilen fi. 
yatı 275 kuruş olan 200.000 : 273.050 metre kışlık elbiselik kumaş 
ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kaputluğun şartnamesini 3208 ve elbiselik kumaşın şart· 
namesini 3686 kuru a almak ve örneklerini görmek istiyenlcrin 
her ~n komisyona gelmeleri. 
b. 3 .- Kaputluk kumaşın ilk teminatı 29.406 lira 60 kuruş ve e1-
ıschk kumaşın ilk teminaı 33.239 Jira 40 kuruştur • 

4 - ~aputluk kumaşın ihalesi 12.8.937 perşembe günü saat 11 
de ve clbısehk kumaşın ihaıesi 12 8.937 perşembe günü saat 15 tedir. 

5- ~ünakaslara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cU 
maddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evci M. M. V. SA. 
AL. KO. na vermeleri. (2244) 2-3589 

tLAN 
l - Her bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 145 kuruş olan 

30.000 : 40.000 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
• 2 - . Şartnamesini 295 kuruşa almak ve örneklerini görmek is
tıycnlcrın her ~ün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 4185 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 14.8.937 C. ertesi günü saat 11 dedir. 

.. 5 - Münakasaya girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 
cu madde1erinde yazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
~~ktublannı ihale saatından en az bir saat evet M. M. V. SA. AL. 

• na vermeleri. (2245) 2-3590 

İLAN 
~ı,_ 1 - J;Ier. h!r ~etresine tahmin edilen fiyatı 52.5 kuruş olan iki 
T"kt bin tJl tkt yuz ClJi bin metre kılıflık bez kapalı zarfla aJına
ta ır. 

2 ""':"' Şartnamesini 406 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
yenlerın her g~n komisyona gelmeleri. 

3 - İlk te~ınıt tnikdarı beş bin üç yilz on iki lira elli kuruştur. 
4 - th~lesı 19.8.937 perşembe günü saat 15 tedir. 

d 
1 

5 -;- Munakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad-

t 
ebelrınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek· 
u ar "hal ko . ını 1 e Hatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma 
mı.ayonuna vermeleri. (2334) 2-3722 

1 
. 1LAN 

ile gu-;u!~V:k~;k!113? 1ğından ~içilen ederi 2700 lira olan bir ıpldak 
2 _ Eksil OJ~nı açık eksıltmeye konmuştur. 

3 _ tık tc ~esı 6- Ağustos _937 Cuma günü saat 11 dedir. 
4 _ Eks·ı:nat P~rası 202 lira 50 kuru$tur. 

lerindc va 
1

1 b?ıe gır~cekl~rin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü madde. 
lltına)ına ~1 1 

• gelenle bırlikte ihale gün ve saatinde M. il. V. 
omısyonunda hazır bulunmaları. (2192) 2 - !516 

YAPI. Era İLAN 
Kc,if tu~ . t pavronu yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmu1Jtur. 
raaiylc in~~~~ l!ra 33 kuru,tur. Kefif, proje, ve şartnamesi p~ 

lHALEst! sındcn alınacaktır. . . 
İLK TEM· 9-vın.1~37 pazartesi günü saat onbırdedır. 

den ilgili bul İN ATI: 477 1in 25 kunıştur. Eksiltmeye girecekler • 
istenen bel rnanla_r ~490 saydı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
lar ihale U:~ cr~e bırlrkte teminat ve teklif mektuplarını havi zarf
ına kornisyo n nen geç bir saat evveline kadar M. M. V. Satın al-

nuna verilsin. (2191) 2-3515 

ASANSö . BlLİT 
zen: açık eh~· Harb okulu yemek taşıma asanaörü yaptırılmak Ü· 
proje ~ .. ~ tmcye konnıu§tur. Keşif tutarı: 3060 liradır. Keşif. 
si: 10.VJU 

937
amcsi parniyJe inpat şubesinden alınacaktır. tbalc

kuru,tur Ek . sah &ünU sut on birdedir. tık teminatı: 229 lira 50 
kanunun· 2 3 

sıı;meye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 ayılı 
gün ve vakt• ~ü Mddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme 

(2224) ın e • M. V. satın alma komisyonuna ıelsinler • 
2--3542 

l-H . lLAN 
nlla 1200 ~paıne tahmin ~dilen fiatı 7.725 lira olan 1200 tane fa. 

' ane uzun pantalon ve 1300 çift lastik ayakkabı kapab , 

zarıla ve Lıır tanesıne tanmın cu.lcn hyatı 200 kuruş oıan 2100 ta· 1 
oc üst gömleği açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız almak -.e örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Fanila, pantalon, Histik ayakkapların ilk teminatı 579 lira 
38 kuruştur. Gömleklerin ilk teminatı 315 liradır. 

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

5 - Münakasa v ecksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 
ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ve kapalı zarf münakasası· 
na gireceklerin teklif ve teminat mektublarının ihale saatından en 
az bir saat evci komisyona vermeleri ve açık ekıiltmeye girecekle
rin tam ihale saatında M. M. v. SA. AL. KO. na gelmeleri. 

(2455) 2- 3817 

İLAN 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 208.S kuruş olup müte

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

2 - Şartnamesini 2JO kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 3127.5 tiradır. 
4 - İhalesi 22 8.937 P. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Paazrh"a gireceklerin 2190 sayılı kanun. 2 ve 3 ciı madde

lerindeyazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale saa
tında M. M. V. satın alma komisyonuna gelıneleri. (2524) 

2-3942 

BtLtT 
1) Yedi ~alem. döküm malzemesi açık eksiltme~. konmuştur. 
2) Tahmın edılen bedeli 4500 lira olup ilk temınat parası 337 

lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 21. eylül 937 salı giinü saat 11 dedir. 
4). Eksi.itmeye gireceklerin V90 sayılı kanun~n 2: 3 iincii mad

delerınde ıstenılen belgeleriyle birlikte ihale gun ve sa ında M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2526) 

2-3943 

BtLtT 
.SO tane arka teskeres· 
50 ,, çevrilecek kolu 

400 ,. kablo dolabı 
50 çift talik tertibatt , 
Yukarıda cins ve mikd~rları yaııh dört kalem muh:ıbcrc malze

mesi satrn alınmalı: üzere ka Jı rflı e itmıeye konm • tur. Hep
sinin tutarı (9700) liradır. Evs:ıf ve ş tn"mesi komisvonumlli':dan 
parasız verilir ve nümuneleri de komisvonumuzda görülecektir. 
ihalesi 23.VIII.937 pazartesi günii saat on birdedir. İlk teminatı: 
727 lira 50 kuruştur. Eksittmevc gireceklerden i\t?ili bulunanlar 
2490 sayılı kımunun 2, 3 cü m d elcrinde istenen beh:clcrle birlik
te tem.inat ve teklif mektubı nnr havi zarflar eksiltme saatrndan en 
geç bir saat cveline kadar M. M. v. satm alma komisyonuna versin-
ler. (2542) 2-3945 

Bf LlT 
Velense: 692 adet hayvan vclensesinin kapahzarfına istekli cık-

madığından yeniden kapalı zarfla cksiltmeve konmu tur. Hepsinin 
tutarı 8996 liradır. Evsaf ve artn"mesi parasız olarak c:üvari sube
sinden verilecektir. İhalesi: 21.VITI.937 cumartesi günü saat on 
birdedir. İlk teminatı: (675) liradır. Eksiltmeye gireceklerden il
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarıoı havi zarflar ek
siltme saatından en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (2.541) 2-3944 

A!ilkt>ri f:ıhrikalııı umur •• Miicliirlii~ii SatmRlma 

Korni .. ~onu llitnfnrı ..________________ ~------------~-.A 

KIRIKKALE CİVARINDA HASANDEDEDE YAPTIRILA· 
CAK İNŞAAT: 

Keşif bedeli 1669 lira 20 kuruş olan yukıirıda yazılı inşaat as· 
keri fabrikalar umum müdrlüğü satın alma komis:>•onunca 20.8 937 

·tarihinde cuma günü saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname 9 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 125 lira 20 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3 maddelerinde yazılı vcsaikle muayyen gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. 2-3879 

KIRIKKALE CiVARINDA HASANDEDE'DE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 3134 lira 65 ~u~ş olan yukarda yazılı inşaat as
keri fabrikalar umum müdilrluğu satın a~rna komisyonunca 20-8-937 
tarihinde cuma günü saat ıs te açık ~ksıltme ile ihale edilecektir. 
Şartname 16 kuruş mukabilinde komısyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 235 lira 13 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komi&· 
yona müracaatları.. (2483) 2-3878 

BİR ADET BUHAR LOKOMOTİFİ 
Talunin edilen bedeli 2().000 lira olan bir adet buhar lokomotifi 

askeri fabrikalar umum ınüdürlüğü satın alma komisyonunca 27.9. 
937 pazartesi günü saat 15 .de kapalı z~r.f ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak kom!syon~an venlır. Talihlerin muvakkat 
teminat olan 1500 lirayı havı teklıf ?'1e1ı:tublarını mezkUr günde 
saat 14 de kadar komisyona ve~elerı. Te kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 ınaddelerındekı nsaikle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. <2484> 2-3946 

1 Ankarı1 Bd~liy~ Reillliği llimlan 

~------------- ---------------ı l LAN 

ı - Kavaklıderede 1 ~umarah yolun yaptırılması on bet gün 
müddetle kapah zarfla eksıJtmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (10876.73) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (815:75J liradır. 
4 - Kcşifnamesini görmek ıstıyenlerin hergün yazı işleri kale

mine müracaıtlan ve ihale ı 7.s.937 sah günü saat 11 de beledive 
encümeninde yapılaca~ından isteklilerin o gün saat 10 a kadıu te
minatlariyle birlikte teklif ınektublarını belediye encümenine ver-
meleri. (2467) 2-3828 

Nafıa Vekaletinden 
ı - Eksiltmeye konul~n iş: Küçük Menderes ialAhat ameJiyatı 

sahasında yapılacak Belevı, .cetıad ve Sajthlı: kaYUfutları infaatı. 
Keşif bedeli: (130.444) lıra (44) kuruştur. 
2 _ E1' jJtme: ı 7 ağustos 937 tari~~ne rastlayan salı günü saat 

15 de Nafuı.: vekaletinde sular lUDUm mttdürlüğü su eksiltme komit
yonu odamdı kapalı sarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - latekliler, eksiltm.e şartnamesi mukavele projesi, bayındır· 
lılr işleri ıenel ,artnamesı, fenni şartn~e ve proeji (6) lira (53) 
kuruf bedel mukabilinde s.utar ~~m. ıntldürlüğtinden alabilirler. 

4 _ Eksiltmeye girebılmek ıç~n ıateklilerin (7772) lira (23) 
kuruşluk muvakkat teminat .vermes~ !e ~.bin liralık nafıa su itle
rini teahhüd edip muvaf!a.kıy~tle bıtırdıgıne ve bu kabil au itleri
ni başarmakta fenni kabıhyetı .olduğuna dair nafia TCklletindeıı 
alınmış müteahhidlik vesikasını ıbraz etmeleri. 

İsteklilerin teklif meırtublannr i~i maddede yazılı saatten 
bir saat eveJine kadar sular umwn mudurlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri ıbımdır. P~tada olan ıceilm:ıeler kabul edilmeL 

(2360) 2-3754 

Devlet Oemiryolları ve Liman tarı l uı 11 ru 1 
"1iidiirlii~ii Satınalma Komi~voım lt"mhtrt 

İLAN 
Muhammen bede))cri (19979,04) lira olan muhtelif cins ve eb

atta 14990 adet galvanize saç 17.9.1937 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usu1iyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1498.43 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tyain ettiği vesikaları, rcsmt gazetenin 7.5.936 gün ve 3 97 
veya 1.7.1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan t ali
matname daircsinıie alınmış vesika ve tekliflerini aynı ~n aat 
14.30 a kadar komlsvon reisli~ine vermeleri lllıımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank11rada malzeme dairesin<lcn, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk ~efliğinıien da~ıt1lmaktndır. 

'2356) 2-3852 
tl.AN 

ı:sınncı 1şıetmc mmtakasmda aşağıda mevkileri, mikdarları ve 
muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ayrı kapalı %arf usuliylc mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 18.8.937 tarihindeki çarşamba günü saat 15 de Haydar
paşa garı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapıla
caktrr. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat 
ve evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 de ka· 
dar komisvon reisliğine vermiş olmaları 15.zrmdır. 

tstekliler bu husustaki şartname ve mukavele pro1esinden km. 
186 400 deki ocağa aid olanını 145 kuruş bedeli mukııbilinde diğer
lerini biHibedel Haydarpaşa ı?11rmdaki idare ve7:nesinden alabilirler. 

Balast oca~ının 
mevkii 

İhale edilecek 
mikdar 

M' 
10000 

M' mı M' m Muvakkat 
ihzar tahmin Muhammen teminat 
bedeli bedeli beneli mikdnrı 
kuruş kuruş füa L. K. 

1- 184.600 H. paşa Eski 130 ıs 14500 1087 50 
Şehir 

3- 217.500 .. .. 12000 125 15 16800 1260 00 
4. 40 000 iE lrişehir • 23000 95 12 24610 1845 75 

Afyon 
5- 536.600 .. Ankara 5000 135 10 7250 543 75 

543 75 6- 538.750 " • 5000 135 10 1250 
(4595) 2-3716 

t LAN 
29.7.937 ve 2.8.937 trihli i15nlarda iki numarada mukayyet kilo

metre 186,400 balast ocağından yapılacak ihale görülen lüzuma bi-
naen tehir edilmiştir. (4868) 2-3958 

1LAN 
Eksilunesi 19.8.937 tarihinde yapılacağı ilan edilen Sivas atcl

yesi elektrik santral ve şofaj tesisatı elcsiJtmesi, görü en lüzuma 
binaen 8 9.937 çarşamba günü saat 15.3!H tehir edilmiş olduğu t· 

lan olunur. (2428~ 2--3866 

lLAN 
Muhammen bedeli (23819.20) lira olan muhtelif cins bina ve vagon 

camlan 7.9.937 sah günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1786.44) liralı~muvakkat teminat i
le kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazc~enin 7.5.936 gün ve 
3297 veya l.7.937 T. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan tali· 
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada mal~eple dairesinden, Hay 
darpa~ada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2519) 2-3933 

İLAN 
İsmi, muhammen bede1i ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı 

muhtelif cins amyantlar, Jinoleumlar 26.8.1937 'Perşembe günü saat 
15 <len itibaren ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu i e girmek istivenlerin hizlarında yu:ıh muvakkat teminat 
ile kanunun tavin etti~_i vesikaları, resmi gazetenin 7.~.1936 G ve 
3927 veya l.7.1937 T. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan 
taJ{matname dairesinde alınmıs vesika ve tekliflerini arnı gün sa· 
at 14 de kadar komisyon reisli~ine vermeleri l!izımdır 

Ş:ırtnameler parasız olarak Anknrada malzeme dairesinden, 
Hayd.,rpasada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı1m •tadır. 

Tsmi :Muhammen bedeli Muv kkat temin 
Muşa ba ve Linoleum 19 2,50 lira 1453,69 lira 
Amyant ve klingirit 9204,15 lira 690.% lir.a 

. (2518) 2-3932 

t LAN 
Metre mikij>ı muhammen bedeli 45 lira olan aşağıda cins ve 

mikdarı yazılı cam kereste 20.8.937 cuma günU saat 15.30 dan itiba
ren sıra ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankaradıı idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu i e girmek istiyenlerin her liste hizasında yazıh muvakkat 
tenıin t ile kanunun tayin ettiği vesitcalan resmi guetenin 7.5 936 
T. 3297 savıh veya 1.7.1937 T . 3645 sayılı nüshasında inti :ır etmiş 
olan talimatname dairesinde Nafıa vekaletinden alınmış miiteah
hidlik •esika YC tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisli<Yine vermesi tazımdır. 

Sa.rtname~er Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Adana 
v elerinde lS2 kuruta satılmaktadır. 

Miktarı Muvakkat temina Liste No. Cinsi 
l Çam dilme 
2 .. vagon tahtası 

675.220 M 1 : 2278 87 lira 
1757,79? .. 520~ 05 ,. 

(25U5) 2-3931 

Zonguldak Valiliğinden : 
Bartın • Safranbolu yolunun Ot 000-18+ 000 kilometreleri ara

sında yapılacak 42799 lira 07 kuruş keşif bedelli şose esaslı tami
ratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18. 
8.937 çarpmba günü saat onbeşte Zonguldak -.iliyet daimi encü· 
meninde yapılacakt1r. F..ksiltme şartnamesi ve müteferri diger ev
rak iki yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlü
ğünden alınacaktır. Muvakkat teminat üç bin iki yüz on liradır. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gaeztenin 3297 sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhidlik ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yılında alın
mış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarmı yu· 
karıda yazılı günde ihale saatinden bir saat eveline kadar vilayet 
daimi encümeni reisliğine vermeleri ilin olunur. (4849) 2-3956 

Emniyet umum müdiirlüiündeıı: 
1 - Elde mevcud &neklcri Ye fartnamesincle yazılı vasıfları da

iresinde aabıta memurlan için azı S800 çoğu 6000 çift fotin ile azı 
300 çoğu 500 çift getir kapalı zarfla 6.8.937 cuma günü saat ıs de 

satın alınacaktır. 
2 - Fotinin beher çiftine beş lira ve getirin beher çiftine üç li

ra fiat takdir edilmiştir. 
3 - Bu levu:ıma aid ~rtnamcyi almak ve nümunelerini görmek 

istiyenlerin emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna mü
racaat etmeleri. 

4 - Eksiltmeye girmek istiycnler 2362 lira 50 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunun ı · 3 lincü maddelerinde yuılı belgelerle bir -
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 

(2154) 2-!509 
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İstanbul Şehir Operet heyeti Sanatkarlarından - Hazim - Vasfi Rıza - ve Bala Heyeti yarın akşam Şehir bahçesiu de 

İzmir defterdarlığından: 
İzmir Güzel yalı Üçkuyular mevkiinde şarkan bahçe yolu, gar· 

ben Pideci Ali ve Ragıp paşa tarlaları, şimalen Oda caddesi, ce
nuben firari Dimitriden kalma bahçe He çevrili tapu kaydına naza
ran fazlası hazineye aid olmak üzere 22047 metre murbbaı bahçe 
kapalı zarf usuliyle nakden ve sekiz sene taksitte ödenmek ü.ze~e 
satışa çıkarılmıştır. İhalesi 12.8.937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
Taliplerin yevmi mezkurda saat 14 de kadar kapalı zarflarını İzmir 
Milli Emlak müdürlüğüne getirmeleri. (2549) 2-3951 

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

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

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

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

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Ereğli - Devrek yolunun 1+ 616-27+ 

000 kilometreleri arasında yaprlacak yirmi üç bin dokuz yüz elli 
altı lira kırk sekiz kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratr işi ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18.8.1937 
çarşamba günü saat on beşte Zonguldak vilayeti daimi encümenin
de yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz yirmi 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 
Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksiltmeye 
girmek istiyenlerin resm1 gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden almmış müteahhidlik 
ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve 
muvakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıda ya
zılı günde ihale saatinden bir saat eveline kadar daimi encümen 
reisliğine vermeleri ilan olunur. (4850) 2-3957 

Elaziz İskan Direktörlüğünden · 
Elaziz iskan inşaatı için 220 metre mikabı çrrah çam kerestesi 

açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
1 - Bu kerestelerin muhammen kıymeti 8800 liradır. 
2 - Keresteler ihaleden itibaren 20 gün zarfında tamamen tes

lim edilmiş olacaktır. 
3 - Mübayaa edilen keresteler Elaziz iskan ambarlarmda tes

lim alınacaktır. 
4 - Münakasa 9.8.937 pazartesi günü saat 15 de Elaziz iskan 

müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
5 - İstekliler hususi ve fenni şartnameleri hergün iskan daire

sinde görebilirler. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayıi.ı kanun mucibince 

lüzumlu vesaiki ve kıymeti muhammene üzerinden tutarı olan te
minat bedelini ihaleden 3 saat evel yatırmış olması lazrmdrr. 

7 - Taliplerin muayyen gün ve saatte Elaziz iskan müdürlüğü 
dairesine müracaatları ilan olunur. ( 4869) 2-3959 

Kızılay • • 
cemıyetı 

genel merk~zinden: 
Afyonkarahisar Maden Suyu 

Ankara Umumi Bayiliği 
Karaoğlan çarşısında Cihan otelidir. 
Sandık ve perakende siparişler için, genel merkezimize yapıla

cak müracaatlar KATİEN kabul edilmiyeceğinden, 1775 numa-
raya telefon edilmesi ilan olunur. 2-3886 

DENİZ LEVAZIM SATIN AMLA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 26 kuruş <JO ııa,ntim olan 

6~_.ooo kilo toz şeker 11 ağusto9 937 tarihine rastlayan çarşamba gü
nu saat 15 de kapah zarf Ltsuliyle alınmak üzere münakasaya ko
nulmuştur. 

2 -::- Muvakkat teminatı ı.188 liradır. Şartnamesi komisyondan 
her gun parasız olarak ahnabılir. 

3 - İsteklilerin 2490 saydı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
e~ecekleri kapalı teklif mektublannı en geç belli gün ve saatten 
bır saat c;veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığı-
na makbuz muk::ıbilinde vermeleri. (4477) 2-3669 

Harta genel direl{törlüğünden: 
~ - ~arta k.rta~s~. h~Y..~~natı i.çin (3) kalem yiyeceğin eksilt· 

mesınde fıat galı goruldugunden ışbu (3) kalem yiyeceğin eksilt
mesi (10) gün uzatılmıştır. 

2 -:- İsteklil~r · şeraiti an~~mak için hergün ve eksiltmeye gire
ceklerın de aşagıda yazılr gun ve saatlerde Cebecide Harta Genel 
direktörlük satın alına komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen B. Mikdarı Muvakkat T. 

Lira Cinsi ton Lira K. İhale günü, saati 
1400 kuru ot 40 105 00 16.8.937 pazartesi 10 
3200 arpa 80 24-0 00 dan 11 e kadar 

525 saman 30 39 38 
(2546) 2-3955 

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

ağus.tos 937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf 
usulıyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

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

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatx dahilinde tanzim 
e?ecekleri kapal.ı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten 
bır saat evelıne kadar Kasrmpaşada bulunan komisyon başkanlı-
ğına makbuz mukabilinde vermeleri. (4476) 2-3668 

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

açık eksiltme ile (30) ton soğuk asfalt satın ahnacaktır. 
2 - Muhammen bedeli: (3313.50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatr (248) liradır. 
.4 - İhalesi ağustosun 19 uncu perşembe günü saat on beşte Be

Iedıye enciimeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. İstiyenler 

oradan parasız alabilirler. 
6 - :raliplerin ihale günü muayyen saatte teminatlariyle birlik-

te beledıye encümenine müracaatları ilan olunur. 2-3830 

Ank.ara Valiliğinden 
Keşif bedeli (36012) lira (07) kuruştan ibaret bulunan Etlik 

merkez laboratuvarlarının ilave yapılacak bina inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesini nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2415) 2-3799 

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

şat~ eksiltmesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yü
zünden eksiltme (15) gün uzatılmıştrr. 

2) Eksiltme 17 ağustos 937, sah günü saat on beşte Ankarada 
Türk Hava Kurumu merkez binasında yapılacaktır. 

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

4) Şartnameler A:nkarada Türk Hava kurumu merkezinden İs
tanbulda Hava kurumu İstanbul şubesinden (10) liraya alınacak-
trr. 2-3947 

Ankara Valili~nden 
Bala kazasında hususi idare dispanserinde yapılacak tamirata 

talih çıkmadığından ihalenin on gün müddetle uzatılmasına ka· 
rar verilmiştir. 

İsteklilerin 12.8.937 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi en-
cümenine müracaatları. (25-44) 2-3953 

Evk.af umum müdürlüğünden: 
Eskişebirde evkafı mazbutadan şehir içersinde yedi taşlı Akar. 

başı değirmeni ile şehre civar ve şehre yarımşar saat uzaklıkta olan 
Defterdar ve Çeribaşı Ali bey değirmenlerinin her ü ~ü birlikte 
peşin para ile bedeli muhammenleri olan seksen bin liraya satılmak 
ve kapalı zarf usuliyle ihalesi 19 temmuz 1937 tarihinden 18 . ağus
tos . 1937 çarşamba günü saat 15 de Eskişehir vakıflar ideresinde 
icra edilmek üzere 30 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Talib olanların ve şeraiti müzayede ve ihaleyi anlamak istiyen· 
lerin vakıflar idaresine ·Ankarada vakıflar emlak müdürlüğüne İs· 
tanbulda vakıflar baş müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2325) 2-3684 

Gebze kaymal{amlığından: 
1 - Gebzcde bedeli keşfi 15590 lira 83 kuruş otuz bir göçmen 

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

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

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

4 - Orhanlı ile Dancadaki evler açık eksiltmeye Gebzedeki 
evler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Kapalı zarfla. 
rınr ihaleden nihayet iki saat evel gönderiJmesi ve isteklilerin ka· 
nuni vasıfları haiz olmaları vesikaları bulunmaları şarttır. 

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

- UnderWood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 

Tel: 3377 

Kiralık Apartıman 
Işıklar caddesinde Muhlis a

partınanında iki daire kiralıktır. 
Arzu edenlerin Ticaret odasmda 
Mehmet Güçlüye müracaat. 

2-3962 

Ankara Ordu Evi 
Müdürlüğünden · 

Orduevi müştemilatından ve 
halen bakkal dükkanı olarak i
carda bulunan diikkan l Ags. 
937 tarihinden itibaren bir se
nelik icara verilecektir. Talip
lerin Orduevi Md. ne müracaat· 
ları. 2-3882 

Kiralık Villa 

Kiralık Oda 
Mobilyalıdır. Demirtepe Ak· 

bay sokak No. 5/ a ya müracaat. 
2-3887 

ZAYİ 

~gin Hozakpur mektebinden 
a~drgrm ~e?a.detnamemi zayi et· 
t~m: Y~~tsını alacağımdan eski
sının hukmü yoktur. 

İnkılab mahallesinde 
Hüseyin Yücel 

2-3948 

Sa trlrk Eşya 
Bel.ediye mezad idaresinde 

yarmkı .cuma günü saat 12.5 da 
krymetlı ev eşyası satdacağr ilan 
olunur. 2_ 3961 

Kiralık Ev 
Etlik Aşağı Eğlence kuyu 

yazısı 41 numarada üst kat 3 o
da, 1 biiyük salon alt kat 2 oda 
1 salon iki katta da banyo ve he: 
la vardır. İş bankasr veznedarı 
B. Serife müracaat. 2-3963 -

YENi 

Ankara valili:!inden: 
Şerefli koçhisar kaza merkezinde yapılacak dispanser binasına 

talih çrkmamasından bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. t: 
teklilerin her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de vilayet daı· 
mi encümenine müracaatları. (2545) 2-395~ 

PAZARLIK İLANI 

Maliye V el~filetinden: . 
1 - Pazarlığa konulan iş (mahzeni evrak binası kalörifer tesi· 

satr tamiri.) Keşif bedeli (2094) lira. 
2 - İstiyenler bu işe aid evrakr görmek ve izahat almak i~in 

maliye vekaleti mali emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. • 
4 - Pazarlık 20 ağustos 937 cuma günü saat 15 de milli emlak 

müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 157 lira 15 kuruş t~ 

minatı yatırmış olması ve Ankara nafıa müdürlüğünden bu iş içın 
verilmiş ehliyet vesikasmr göstermesi lazımdır. (2547) 2-39,! 

l\'lüzik .. """ 
O~retmen 

Direktörl~Uiinden: 
1 - Ankara müzik öğretmen okulunda yapılacak tamirat açık 

eksiltme ile yapılacaktır. Keşif bedeli 2951 lira 31 kuruştur. 
2 - Münakasa 16.7.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

3 de okullar sağışmanhğmda teşekkül eden komisyonda yapılca1'• 
trr. 

3 - İstekliler % 7.5 güven paralariyle tayin olunan gün ve er 
atte komisyona gelmeleri. 

4 - Keşif projesini görmek istiyenler müzik öğretmen oktJlıl 
~törlüğüne baş vurmaları. (2522) 2-393!---

2 inci ınıntal{ıa kadastro 
müdürlüğünden: 

1 - Yenişehirin doğu cihetini teşkil eden Atatürk köprüsüyle 
Yüksel sokağı arasındaki 1037 ila 1055 sayılı adalardaki taşınıxıa' 
malların tescilleri bitmiş olduğundan mülk sahihlerinin tapuları· 
nı almaları. 

2 - 2613 sayılı kanunun 18 inci maddesi mucibince evelce ııııı· 
tad şekilde ilanları yapılmış otan aşağı ve orta Ayrancı ile gı.ııl 
yokuşun faaliyet sahasına alınan birer kısrmlariyJe doğusu tı:ıcC 
sudan başlayarak Kavaklı dere yoliyle iltisak eden İnce su Kavak" 
lr dere yolu batısı Gazi L"ılvarı kuzayı Yüksel güneyi Akay solca" 
ğr ile çevrilmiş olan Deliler tepesi mevkilerindeki taşınmaz ıııal
ların tahdid ve tesbitine başlanılmış ve Ayrancı mevkiinin bir kıl' 
mının da tahdid ve tesbiti yaprlmış olduğundan mülk sahihlerin!" 
tahdid ve tesbitte mülkleri başında bulunmaları ve tahdid ve tesbıti 
biten Ayrancr hakkında itirazları olanların da komisyona müraca· 
at eylemeleri. 

3 - Doğu ve kuzayı İnce su deresi batısı İnce su ve Kavaklı 
dere ve Esad yolu güneyi Esad yolu ve İnce suya bağlanan bağ'' 
yoliyle çevrili olan ve Deliler tepesi, Seyran, TUrközü ve diğer 
mevakii ihtiva eden ve tahdid haritası müdüriyet binasında aSıJI 
bulunan bu alan içerisindeki taşınmaz malların kadastrosuna b8f' 
lanıldığı 2613 sayılı kanunun 19 uncu maddesine tevfikan duyıt° 
rulur. (2540) 2 394t.--

Kocaeli nafıa müdürlüğünden: 
1 - Adapazarmda yapılacak orta okul binası inşaatından s5 

bin liralrk bedeli keşiften 80 bin liralık iş kapalı zarf usuliyle ~· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi sartname. 
E - Keşif metrap ve hülasai keşfiye defteri. 
F - Proje. 

. 3 - İhale 20.8.937 cuma günü Kocaeli naha müdürlüğü dairt' 
sınde saat 15 de toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. . 
5 - İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatınr Kocaeli nafı• 

müdürlüğünden 4 lira bedel mukabilinde alabilirler. 
6 - Eksiltmeye griebilmek için isteklilerin 5250 liraltk ıııır 

vakkat teminat vermesi, 
A - Ticaret odasına kayıdlı olduğuna dair vesika ile nafıa tft' 

kaletinden asgari 35 bin liralık bina inşaatr yaptrğına dair mütealt· 
bitlik vesikasmr hamil olması. 

7 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince izhar edece"" 
leri teklif mektublarını eksiltme tarihi olan 20 ağustos 937 gii"~ 
saat 15 şe kadar nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyona ırıal'" 
buz mukabilinde vermesi lazımdır. (2476) 2-39~ 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümenindetl 
Bedeli keşif Muvakkat teminat 
Lira kuruş Lira kuruş 
49847 63 3739 00 

1 - Gelibolu - Keşan yolunun OX000-21X168 kilometrele~ 
ara~mda yapılacak ol~ ~8171 metre tuliindeki şose tamiratı esa~; 
yesı 17 agustos 937 tarıhıne rastlayan cuma günü saat 15 de itıalC" 
ıcra kılınmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulrouştıı'· 

2 - Eksiltme müddeti 29.7.937 tarihinden itibaren 20 gündii' 
malılmat almak istiyenler Çanakkale daimi encümen kalemine ı:ı:ı~ 
racaat ed~bilirler. İsteklilerin 17.8.937 cuma günü saat 15 de biıı', 
veya tahrıren 2490 sayrlı kanunda yazılı bilcümle vesaikle berab' 
vilayet daimi encümenine müracaatları. (4870) 2 396~ 

SiNEl\f ALAR HALK Yenişehirde Atatürk Uranı· 
na bir dakika mesafede kain 5 
ve icabında 9 odalı, bahçe, ga
raj, telefon ile her nevi konfo· 
ru havi bir villa kiralıktır. Faz
la tafsilat almak istiyenlerin 
2772 numaralı telefona müraca
at etmeleri rica olunur. 2-3883 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
l - ŞAHANE MELODİ 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
1 - BİZ DE İNSANIZ 

İmtiyaz sahibı ve ~asrnıı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Franchot Ton - Grace Moore 
tarafından 

2 - KIRIK RUYA 
Canlandıranlar: 

GARRY COOPER - ANN HARDİNG 

2 - GÜM{)Ş MAHMUZ 

G E C E 
BEBEKLER PERİSİ 

Baş Rolde: MAGDA SHNEİDER 

Başmuharrir Muavini Na G E C E HALK MATİNESİ 12.15 DE ı 
suhi BAYDAR 

Umum! neşriyatı idart ŞAHANE MELODİ KADIN ASLA UNUTMAZ 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü Ş E H İ R B A H Ç E S 1 N D E 
Mümtaz Faik FENİK. BU GECE SAAT 21.30 DA 

ı Ulus Basımevi: ANKARA J U A N İ T A 
.~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~--_../ 

Amerika Hükümetinin 
tercih ettiği meşhur Westinghouse buz dolaplan Halil Naci Mıhçıoğlu 

AnafartaJar 111 Tel: t230 


