
Pekinde 
Gene Vaşington'a gelen haberlere 

göre şehrin içinde sükun hüküm sür • 
~~ktedir. Surların dışında da vaziyet 
ıyıleşmiş bulunmaktadır. 

Harb veya sulh 
. Şanghay, 6 (A.A.) - Royter 

&Jansrnın hususi muhabirinden: 
s.~g.~n harb ve sulh, yakında Çin 
hukumeti ile japon büyük elçisi 
~·n K~~~.goe arasında yapılacak o
l goruşmelerin neticesine bağ· 
~dır. Japon büyük elçisi, Tokyo
Da~ al~ış olduğu talimat üzerine 
aır~n den hareket etmiştir. 

1 .~
1~ mahfillerinde japon büyük b ~jın~n gelişi hususi bir alaka ile 

Be K enılmektedir. Bazı mahfiller, 
rÜ ovagoe'nin Nankin ile asıl gö· 
. fınelere girişmeden önce çinlile
rın gö .. l . h d. ruş erı akkında bir fikir e-
l~nje~ ?1aksadiyle resmi Çin de
d ge beri ıle hazırlık görüşmelerin-
şe h unınak üzere birkaç gün 

ang ayda kalacağı fikrindedir. 

Çin gazeteleri li•anlarını 
değiıtirdiler 

. Bu sabah çıkan Çin gazetelerinin 
Japon büyuk elçisinin memuriyeti hak
kında serdettikleri mütalealarmdaki 
lisanın değişmiş olmasına büyük bir 
mana atfedilmektedir. Dün yerli gaze· 
teler, japon büyük elçisinin gelmesin
de hiçbir fayda melhuz olmadığını söy· 
lüyorlardı. Halbuki aynı gazeteler bu 
sabah büsbütün başka bir hattı hareket 
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Trakga'daki 
manevralar 

htanbul, 6 (Telefonla) - Bü
yük Trakya ınanevralan için hazır· 
lıklar devam etmektecfu.. Yakında 
ecnebi askeri heyetler ıehrimize gel
mit olacaklardır. Ordumuz, Trak. 
ya' da manevralar için tecemmu ha· 
reketine devam etmektedirler. Bu • 
gün Hadunköyünde bir topçu tabu
riyle takviye edilmit olan bir piyade 
alayımız tatbikata baılamıthr. Bu 
tatbikat uç gün ıürec:ek ve Çatal
ca'ya kadar devam edecektir. Alay 
orada manevraya girecektir. 

Van gölünde 
Bir vapur 
Göle indirildi 

Van, 6 (Hususi muhabirimizden) -
Fabrikalar ve havuzlar müdürlüğü tara
fından yapılan iki vapur bundan iki ay 
evvel parça halinde buraya gönderilmiş. 
ti. Bu vapurların kurulması burada bi -
tirilmiş ve \•apurlardan biri "Van" ismi 
altında göle indirilmiştir. Bu münase • 
betle bCyük bir t5ren yapılmış ve tören
de civardaki bütün halk bulunmuştur. 
İkinci vapur da 1 S güne kadar gölde iş· 
lcmeğe başlryacaktır. Bu vapurun ismi 
"Bitlis" dir. 

Ekonomi Bakanlığı . /\ .. 
sıyası musteşarı 

Çeşmeye gitti 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Ekono· 

mi bakanlığı siyasi müsteşarı B. Ali 
Rıza, Ekonomi bakam B. Celal Bayar
la bulusmak üzere Çeşmeye gitmiştir. 
B. Celal Bayar bugün Çeşmeden Kuf 
adasma hareket etmiştir. Oradan da 
Fethiyeye gidecektir 

u s y A 

Bu sütun
lardaki iki 
harita
da Çinin 
1895 den
beri geçir
diği istiha
leleri ve bu
rada teeı
süs eden 
yeni hükü· 
metler
le nü I uz 
brlgeie-
r ini görü-
yoraunuz. 

AntakyaJa bir caJJe ve bir otel 

SURiYE VE SANCAK'TA 

Suriye ile konuşmalar 
Ankara'da yapılacak 

Cezirede yeniden karışıklık 
çıkmasından korkuluyor 

Antakya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şam gazeteleri; B. Nu
man Menemencioğlunun Şama geleceği hakkındaki neşriyatlannı de
ğiştirdiler: şimdi, Türkiye ile Suriye arasmda akdolunması beklenen 
iyi komşuluk ve dostluk anlaşması etrafında Ankarada Türkiye Hari
ciyesi ile Fransa elçisi arasında konuımalar olacağını ve bu konuşma
lara iştirak etmek üzere Suriyeden bir heyetin yakında Ankaraya gi
deceğini yazıyorlar. 
Partiler beyanname verecekler: 

Sancakta kurulmut olan siya· 
ıi partilerin resmen teşekkül et
meleri için bükümete beyanname 
vermeleri lazım geldiği partilere 
bildirilmiştir. Bu karar, gayesi 

(Sonu S inci sayfada) 

Istaubulda 
tifo azaldı 

1 İngiltere ile ltalya 
arasında görüşmeler 

Siha t müsteşarının son 
vaziy~t hakkında 

beyanatı 
lstanhul, 6 (Telefonla) - Şehrimiz

de tifo vakalarr gayet azalmış vaziyet. 
tedfr. Son 24 saat zarfında 6 tifo vaka
st kaydedilmiştir. A~· tatbiki devam et. 
mt'ktedir. Gene son 24 saat zarfında tah 
minen 15 bin kişi a~ılanmıştır. Sıhat 

Bakanlığı müutc~arı B . Hüsamettin bu 
akşam Ankaraya 11arcket ederken tı -
tanlıuldaki tifo bastal.ğımn vaziyeti hak
kında beyanatta bulunarak dedi ki: 

Vaziyetin inkişafında Fransa 
mühim bir rol oyrnyacak 
Roma, 6 (A.~) - Resmi makamlar, İngiltere ile İtalya arasında

ki münaaebetleran yeni istikameti hakkında ketumiyeti muhafaza et
mektedir. 

Bununla beraber Grandi • 
Çeuıberlayn konuıınası, Duçe ile 
B. Çemberlayn arasında mektub
lar teati edilmesi ve nihayet Kont 
Ciano'nun mülakatı gibi tezahür
ler dolaysıiyle hissetmekte olduk· 
ları memnuniyeti gizlememekte
dirler. 

Hiç şüphesiz yolun yarısı alınmış. 
tır, fakat bu, daha şimdiden müsbet bir 
takım anlaşmaların tanzim edilmek Ü· 

zere olduğu manasını tazammun etmez 
İngiliz politikasının müsbet zihni: 

yetini bilen Roma ~a işlerin psikoloji. 
si bakrmrndan ba~ıs:ıerin gösterdiği 
dereceden ~~~. ılerı gitmiş olduğu 
mütaleası yurutillmekte ve bakışlar Pa~ 
rise çevirilmektedir. 

Paris şimdi bir meçhul teşkil edi. 
yor. 

Filvaki başlanılacak olan görüş· 
mı-1erde o kadar mühim meseleler gô· 
rüşme ınevzuunu teşkil edecektir ki 
Fransanın bu ~~rüşmelere karışması 
bir zaruret halını alacaktır. 

/talyan mahfillerine göre 
Fran•amn uaziyeti 

Roma. 6 (A.A.) - Fransa tarafın
dan takınılacak olan tavrın İngiliz • i· 
talyan görüşmelerini kolaylaştıracağı 
sanılmaktadır. 

İtalya ve lngilterede kamoyun nik
binane bir istikamet aldığı şu sırada 

( Sonu .S. inci sayfada ) 

lngiliz ba§bakanı Çemberlayn 
tııJ\C77S?FPP%7-.:J!L7PSFP-

Bugün 
12 

sayfa 
~ UJlllliJIS o sos auoıaıwı:: 

" - lstanbul'da bu sene yaz mevsi
minde mutadd.: . fazla görülen tifo va -
katarına karşı yapılan mücadeleyi ve bu 
mücadeleden alman neticeleri sayın ve
kilimiz Doktor Refik Saydam'ın emirle
riyle üç gündenbcri tetkik ediyorum. 
Evvela şunu söyliycyim ki yapılan mit
caclelenin faydtilı nctic.cleri 15 günden. 
beri görülmeğe ha§lamıştır,, 

Mi.isteşar hu ıncvtıimde bütün Akde
niz limanlarında tifo ••aki.'lannın bariz 
sekilde görüldü~ümi ~öyledikten sonra 
hüküml'tin ve İe.tanbul belediyesinin al
dığı tedbirlerle ve b:ıha~a halkın aşı· 

( Sc>nu S. inci sayfada ) 
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Pazartesiye neırediyoruz 

TÜRKÇEYE ÇEViREN : 
NASUHi BAYDAR J 
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Şehirler arası 
1 ele/onları 

Kritik ve Otokritik 

Artist ve garson mektebi 
•tciçük __...r ba.unu., bazı itleri, memleketın çocuklarına tah

ıa etmiıtir. Bmdelô anat mektebleri bazı işleri görecek imanlara li
.. bilciri ....,..ek pııiMeÜ'. Fabl bazı itler için. 7eaiıne mekteb, 
9imdilik bayattır. 

Dçiik .... utiltleri ile ............. - bteawiJe dalaildirler. 
11-••ette hulu- aıç•"1m. Bw lauluda türk kalan pllflNkta

dır. içi.inde .......,. ppe•len uda-. Çoia. tabiri .,...._. ile "koa-
1om111,._,, ,...m.ap •• il ..... . 

Bar, zannedildili Phi ..,.iz bir ... eilwe ,en cleiildir. 
8 ..... .-hıbtlerde 'bu ft bllue ile ti;ratro MhneU arumcla illa 
bir wiM...,_. nnlır. Ve"- ,.ı.ct lrahue'de çalapa iaaa, enek,.. 
bud bdm ..... utilt taMili .. terbi,_i sönaittiir· latidaclb -. ... 
ıio-Mll, film .. .....,. ..... JOlu Yardır. - içindir ti, o ...... 
kederde. ..... ft .......... bir _., terbi,e ft ahlik ...... ,. ~ 
dır ... , .......... bclm ....... et ık .... def.il et•• ık üwe ... 
di&r. GideDler arumcla ela aileleriJle aidealer ... §Oktar. 

lelgd.ib_ bfeeleri J .. l .. l•a wara. -...ım ıizlediii .... te.-hiJe 
ve alalik ..ıaletiai llirclehire &tıwadi. Fakat nma•la, bana temin 
emek bllildir. M•ell t...•W ft bmir aibi biiJik f8hirleriaaizia he-
lecli) ılll'i, ......... --9tiçiik .... arti8ti mektebi,. açarak " • 
bil laocala· ı~ WHelı:i ... " ........ aıtistleriai bir·-- altma 
aJabilirler. 8-- utitd., ....... pılalan ft aildeli wloilarile. 
bizde yeni hir almenin etnfmda yeni mhitin ft yeni Mfif edeWJa· 
bD teessüsüne de yardma etmit olarlar. Yalnız bu dejil, bu gibi yerle
re devam edenlerin de Zftlderi, terbiyeleri ve ahliklan üzerinde mües
sir olarlar. 

Garson meselesine ıelim:e, ha da bbde, acıklı biT haldedir. GanOlı 
ela çünkü, artist gibi alaybdır. Ne çabuk, ne temiz hizmet nedir, ne de 
auaketle it aörmek aedir lııilir. Gerçi, bu aon noktada, kmıılarak ft 
lmrumlaaank aanon'a Wr upk auamelesi yapanluuna da çolds. 
Yani ıanon bahsinde, sakat terbiye sade garsonun taramada değildir. 
Şu var ki, ıanoa'a MYİp Ye terbqe ver.tiniz mi. müıterisini artık ken· 
disi tebjye eder. 

Bwıun için de garson mektebi çok lüzumludur. 
Yeni bir memleket yapıyoruz. Herteyi değiştiriyoruz. Mütemadiyen 

eeki ldetlere hücum ediyor, malan ~duyor fakat 7•lerine bir ıey koy· 
111UJ0111L Meseli, elki aile '1Msl-.,, aİa .izmetinden İstifade ederdi. 
Ve ''beıleme nizamı,, Dl mükemmel bir tekilde tesis etmitti. Bu niza. 
mm keHiae maJaaus bir hierartiai bile Yanlı: besleme, ahiretlik. evlid
bk, odabk, aöade •·• Balarm hepai aitti. Şimdi her aile. •iawtçi bu
lamamaktan ıikiyetçidir. Bunun da çaresini. bulursa, belediyeler bula· 
c:aldO'. 

Ve Jelli ldetler, meı\:ez1erde le1ldlltlandada.cak, tedricen tehirlere 
ve kasabalara J1l:rılacaktır. Bunun bqbca yoha ,..,._., Ba memleket
te, batabot bir halde lnrakıhmt hiç bir faali-,et, •aftl'elik,, ten brta
larak ... lf payesine,, yükselemez. - B.B. 

Muğla'da köy kallmımasıJ 
devam ediyor 

'Mufla, 6 (A.A.) - ıtıJylerc!e kal
kınma iti hararetli bir surette de.am 
ediyor. Şimdiye kadar biitiln köylerde 
sağlık kursu teşkilab yapılmq, açılan 

aağhk kunlannda 191 kip yetittirilmit
tir. 76 köyde imek tar1alan. mqw bah
çeleri yapılmıı ve 30 hektadık muhtelif 
cins mahsul t~. 11 k6Jde fidan. 
hk kurulmat. 26,H7 muhtelif cins ağaç 
aplanlDIJo il köylerinde 21 köy odası. 12 
çepıe, 1 büfe, 3 park, 9 tapah içme 
suyu, 15 çamqırhk. 1 S konuk odası, SO 
meydan, 5 pazar yeri yeniden yapıhmf, 
köy evleri kireçlenmiı 'le 'lı:iremltlenmit 
.,e bütün köylerdeki kuyularm atman 
bileziklenmiftir. 

ilbay kalkınma proerammz 8nem1e 
tatbik etmektedir. 

Doğu futbol muhteliti 
yurd turnesine çıkıyor 

Brnnım. ı (A.A.) - Oçlld • 
mamt mllhttiflik bllgellnde Jetli 'fi
llyet aporc111wmdaıı mltefekkil Wr 
dolu muhtelit ıpor talamı yani içinde 
bir tumeye çıkacaktır. Xafile U aı-
toıtta Trabaondan hareketle muiyle 
Otresun, Ordu, Slıma1mt Ka,_.t. kon· 
ya, tzmk, l8tanbala gidecektir. TalmD 
lstanbulda Gelıtaarayla .-ç ,.,.alr . 
tır. Sporcularm teyahati flmcU1e ka
s yapılan pıvgıaııa g&e ıı ey141de 
nihayet bulacaktır. Halen ..mabere e· 
dilmelı:te olan diler bazı "lillyetlerden 
ele müsbet cevab alınırsa bu guiniıı 
biır müddet daba 1JSMNl1 muin.mel
dir. 

Devlet hava yollannda 
Devlet demiryolları idaresi tetkili

lmı ıeniıletmektedir. Bunun için muh· 
tıelif laadHcla kullanılmak ilzere Rbe
aer lira ücretle yeniden dokuz tayya
re makiniltl almaktadır. 

Me.üd bir dolum 
Matbuat 1DmJ1D mtidtlrlüğil miiP' 

-Vleriliden ve eski pzeteci arlı:adatla
rımızdan B. Server !ılrit'in bir erkek 
çocuğu olmUf, illllinl Temel koyanı~ 
tur. Çocqa mun w muud &llltrler 
dileri.z. 

°'*° haf ta içinde 
yakalanan kaçakçılar 

Geçea bU hafta içiDde rüznr&k mu

bafua tefkilltı. 30 kaçakçı, 1202 kilo 
g6mrilk kaçalı, 184 kilo inhisar kaça

ğı, 2 tüfek, 1 tabanc:e, 12 mermi, 40 ke· 

ıim bar anı ile 23 kaçakçı hayvanı ele 

ge9rmi§tİT. 

Çocuklara sorulmıyacak 
sualler 

Bir A nw,.. d«lidıtde itlly ... 
hlçikalı, aıneriaa, fralJl6.z, •iman 
pcııkları ara1nda yapılauı 

bir •natin cna'blarıaı 1-yrd Y• 
i.ztira'bla obdam. 

Sualler fUnlardır : 
- Hub nedir 1 _ .. ,..,...., ~ dlr, 
- ~lewi isti'70' --.. 

~anr llİfi• 1 
-1117Nfflals ....,. aisl 

-.1 edecek ..-, ...ıir 1 
- Hqnaı .,.,_.,. at1 .. 

ltmılir, 

•• -11« ' • il yııpatldi p.. 
edlan aonılmq w cna61an, *
de onlanfu alıllmlftl7. 

B• Clft6lar içintl• diüaıe iL 
71i olularr da ,U ilefilıtlir. •ese. ,. : 

- Hart. ~eria tiri ti. 
riyle •p.ıır. 

-a ..... .......,.,.p#Je-
ti• teca• u eclı'Nn. dl,.-lllan 
oealudrrmai iç/• onlarla ti~ 
md lfaıa ~idili amsatlır. 

- H ... lfıemç 6ir p7ffb: W. 
riMrilll aıare. ,_Dlann ti~ 
fil. 

- Hart ııu 1 Çar,.şaıı iman. 
lar- Boş yen. 

Ve yi• ıM~ll : 
- 1b «lal .,... flllörlflk.. 

dür. 
- llilllB olmak isterim. Çün. 

. H yaptzinn resimler~ göre inşa 
edilHet blmlar tinleroe yıl yaşar . 

lzmire bir kuranportör 
konuldu 

Şehirler ana~ Wl
baua lmıi.r • latranbul ve l.zınir • An· 
kara arasının ıalahllla tıa,..aclırl* .._ 
kanlığınca kıarar ven1clilftd lııaber ~ 
miftik. Bu maksadm temini için bir 
Kuranportör makinesi İzmire gönde
rilmiftir. 

Makine, telefon şirketiJMh plııir

ler arası telefon masası yanına yerleş
tirilmi,tir. Bu makine sayesinde edi
lecek mtifede fQClur: btmlııal bmirlı 
görüfih'ken aym z-anda 1mlir de t. 
tanbulla görüşebilecektir. Bu makine, 
ba waetle 1DC'1CUd bir batta iki Mt ... 
zifesi gördürecektir. 

Bundm ba,ka timdi bazen müfkü· 
tatla ifitilebilen sealeri de daha net 
ftrecektir. 

Şirket teaiatl h6kimete ~ 
monıa balen iiçdala'lıab:k llir _....... 

ilin faatmın da 75 karata iMcell a.. 
vetle tahmin edilmekteilir. Km_,.. 
ttir malı:iDelinhı itleme&e ... , i
çin nafia vekaletinden T le ..... 
miftir. Bu cevabın &ıRn B deki lillfta 

içinde geleceği ve yeni fCldiD ...wJd. 
ne baflanacağı ümid ediJmektıedir. 

Samsun - Bafra yolu 
tamir ediliyor 

Samsun, 6 - Samsun • Bafn ~ 
lanwı 3J kilometrelik birinci lmnnnın 

eulh tmaitatı, 160 bin linJa müteah· 

bidine u.ı. ech1miftir. Bu it içha tah
dsat, rillyet bldcesinılen verilecektir. 
Viliyetin en lflek ve iktisadi büı•ıdln 
en ebellliyetli yollarından birini tetldl 
edea ba penin taıaiıatUla hcmea ~ 
lanacUtır. 

Erzunmı'da tohum 
ıslah işi ilerliyor 

Enunım, 6 (A.A.) - Zizaat Velrl
letince halk 'l'Obumfuklannm ..ıaı. için 
Buuıumun Itıca na~yesinde bir tohum 
temizleme m kurulacaktır. Buıwla çift. 
çinin tohumlukları parasız olarak çalka
ucaktır. Tohumların n1atn bakumuclan 
çok verimli olacaiı muhakbk olan bu 
yardım çiftçileri çok •vinclirmittir. 

Evleaaıeğe g•li.na : - ~et.,. .. ıibi Jıuelıet ft• 

miı olmak için ..• 
- •vleaıııd mi 1 l'ç.rlaca.t 

İf ........ 
- Annemle babamdan ayrılma. 

_.. lfill nl••~l;.. 
,,.,.,laci ..ıı. ~ ......... 

dan : 
- Bı•' .....ı ~ .,_ b. 

n.ım. 
- DMltyqı thllaj st N 1'n. 

70rbı pnnek. 
- Beai 'lniln»İ ,.-M ae. 

•ti H«:Hôr. 
lhfiaci suali11 ~a/Narı-. ..-

lince : 
- Bayram •ldıı,_ ad .. Na-,.,.,...,. 
-Bayöb..._ 

- Bisiltl~ •afne-

P'abt 6ena ohyan Myltler, 
h enabl•td•n 'llir çofw smft içi11 

bile dlıflnilmiye d~r defıl mi

dir? - N. B. 

Oii.,_,. .. ,,.,.. W.ınedli 

Dünyanın en büyük lokomotifi, zan.. 
edilet.ileceii ıibi. Amerikacla delildir. 
4.400 heyp. 1mVYetinde olan bu 1oko. 
motif )'alanda Franaada Pari• - U:ron. 
Akdeniz hattı iizerinde tecrübe .... 
eektir. Bahsettiğimiz lokomotif 450 ton. 
luk ..... wleri pim ........ tttt ki. 
lomeh'e lıir n:ıufe,i, h*talıkuflıar da da
......... ..we, 11 ell7lt JO ..... da 
.. tetm .......... ,.. .... 1 p \tb 

Lı' ı ı'i&i sinıti, ._. ili, ..
......,._ IUtte yüz kiJouwll8'i l :Aı n• ... 

Denizcilerimizin istikbali 

Yeni tekaüd sandığını 
yaptığı güzel yardımlar 

Deniz ,.ollariyle Akay itleıtmeleri fabrika Ye havualv ve lolavuzl .. 
miidülükleri •e devlet reisine ai• deaiz vam.lan nemıırlan ve gemi• 
damlan için kunılmut olan tebüd aandılt faaliyetine devam etmekte
dir. Sandıim sermayesi 2248 numarab kanunun 15 inci maddeıi muci
bince hamece •erileıa ft verilecek olan paralarla, aylıklardan ......... 
Jf olarak milecek ~- bet aidat, .. yüzde betlerin balit oldllid 
mikdara _.dil olmak üzere ..adıia ittirak eda ifletme ft idareJerill. 
büdcelerinden her ay verilecek meblağ, ilk hizmete alınanlann tam •J
lıklaımm dörtte biriyle terfi eden veya zam görenlerin ilk aylık ~ 
n. a,lıklanluı kesilecek para cealan w ADdlja aicl paıalana aetile' 
celi faiz 'N •ilehnik Jııeeılat ile air JU"chmludan telekkiib etmıl ... 
dir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm 
ihracatım kontrol 

Tal'lilin meni n ihracatm lllÜl'alra· 
_. lııaldrmcfaki kanunlara g&-e, Ellaloa 
illi Blılranhiı'am. çekirdeksiz kuru üzüm 
lbncatmlll -...ıoı.. hakkında bir ni. 
.. -·•.,.eıır liaırlanarak Devlet Ş8rw 
tetld'i- ....,ilmitti. Bu niMCONme • 
• tetkiki c1nlet §&raamca bitirilmit w 
....... o1mmn metin Bakanllr HeJetinİa 
-1ııdne ıunuJmak tizere bafbak•nlıia 
verilmiıtir. 

Bu nizamnamenin tathikma ceçmek 
üzere Ekonomi Balranhp buuhldara 

baflamıştır. 

Bu nizamnameye g&re çelıchclelllis 

kuru üzüm ihracatını kontrol De tanif 

edilecek kontrol memurlarım yetiıtfT • 

mek üzere geçen ay baılannda lzmirde 

eçılmıf olan kma bu ay ortalarında bit • 

mit olacak w )'elli ınemarlar kontrol va-

sffel -~· 

Anbrada bir elmaek fahriknı v\l· 
de getirilmeli lfi hayli ilerlemiştir. 

Ba hafta içinde fabrikanın inşası İfle
riyle mqpl olmak üzere bir komisyon 
çaı.-ıa lıqhyacaktır. 

Verilen maHimata söre, fabrika bil· 
tUn phriD ekmeğini temin edecektir. 
Avnıpada 1ııu ifle meıgul mühim firma-
1-Un bit Jıaçı fabribyı yapmak tlse
Te beledi~ minııcMtta buJUJVPUf" 
JardIT. 

G5 1ıa1.,,,. 
Gia ....... a tlthK nıl 1 i 

~- .................. ~ . 
._ .,, . ı• lıir • n . • ....._ 
.,. ........... ,... 1 ~ .. 

.. ..-WL ..... ~-
--Glmal. ..................... 

.. o ...... t.aıllldhl1111 ._._ .............. 
Gördüll ltifat w ... , • .._.,el 

itle vwuııiım &teki wuazlwnn silkti: 
- H..._ ..... Faılıat • ,.....,_ 111 

ıüzellik ve zeqin1ik zelıfınm yerini 
tutmıyor. Kendini .... icia .._ M. 
muma setince: bunun için de ilk önce 

benim dna. ..... ._ ~ -'? 
Haltuki bmi lmrtaracaldar bilsen kaç 
tane!-

Bir fTm hzcmınn ~lmf ,.,ıearen 

Keaede cl.Diryollermde rqdea fL 
....... Jile btanacla Nkİz kiti ..... 
nk ölmiiıtiir. Trea ......,Jennclaa GI
~ iNi aclamlerm yqoa Mbrlekieri 
albae keadıil.riai .... ..,..,.. bede.,. .. 
~ etmek istiy• Mkiz açılraü (/) 
olüiu tahmjn edilmekte«lir. 

19 aylık katil 

Easenie c....let'aiD va&eaı s-mur
de sarih olduğu kadar acıklı hir hldiae 
olmuım. O. ..._ _,. .. lir ptCUk iki 
aybk Jurdetıinin bqma elindeki biberon. 

la 'luranık öWirmilF· 
Glamlet tM ... raca r ı ı' • hir 

._. yeti)tiı \ .._ Sw , ........ 
- ..... ., .. ...., ... ,. • illili 
w.. .......................... . 
wlli lıir t f Ek 1ISf ..,, ı'lr? 

Sandıktan bağlanan ayhklll' bet 
ay pefİll olarak ftlilmektedir. Tc
kald ayhk1an; filen otaz ıeOI 

hizmet etmiJ olmak ~yle tekaüdlP 
lerini iltiyenlere, ifletme ve id11relerill 
.._mmlar nizamli mucibince bi9' 
metten çti:arılanlardan hizmet müddet 
leri Oll bet sene ve daha fazla olanlltrlı 
ahmJI 'bet Jll9llll doldanhkı.r.-. 
dolayı mecburi tıekalicJe 1nkedilecelr
lerden hizmet müddetleri on bet aeııe 
ve mlaa fa.zla olanlara, llİ-.t mlll
deti on bet sene ve daha fazla olanJar .. 
dlla 'fUife yiidiııclea o'lrnabrzm ..ıel 
olmJma, wsifelerinin bldnlm- .., 
,. lıadlo -.ıt:dmeu Ji.ziiDclea aç.ar. 
ta b1ulaıdmı Oll bet eeaıe .,. dalla .. 
yade JdaDet etmif olanJera llblnd 
mlddetlerine eke tahaiı oluımktadıf 

Aynca 11ir defayı mahsus tazmi..C 
ıu hallerde ftrİlmektedir: Hfsdl 
mlddeti OD bet aerıeyi doldurmadall 
vasile yüdindea o1mabmm mal6l o. 
1m11n, a1baıf bet yqmı bitirdiii.ndd 
dolayı hizmetinden çıkarılacak olllf 
ve fakat ıs ıene fili hzimetini bitinnt" 
mit olanlan, 15 9efte fi1t hislnetini bL 
drmeden karı w çocaklarma....,. _.ıa-

taç k'Ocaluma w muhtaç - ft "8lı9e 
Jarma, "1etme w idarelerin memurW 
niaımneme.i mucibince hizmetten ~ 

n1anı.nıan henüz on bq sene filt hts
metlerini dolduımamJl olanlara ndf.
lerinin b1dmhnaaı yeya kadro dadL 
tılmaa ytizimden açıkta blan1arclall 
on bet sene fil! hizmetini henlls dolıı 
hnnmnt olaalara bir defalık tıımıinat 

ftrihnelrtedir. 
Gemi atetçi w lcömürciilerinin de

ais üauinde fili geçen bir aenelik his
metlcri bir buçuk ve diier gemi adalll
lermm denis Uzcrinde ıeçen fili bit 
ae•lik llismetleri bir •ne ild ay ..S.. 
...... ktadır. 

ci bir devlet hizmetinde mtlıtahd

olarılardan sandığa dahil ifletme Ti 
idarelere ve vilcudlarmdan faydalıtnd 

aıuntiyJe •lınmıt olanların, tekaDcJ.. 
ltık hakkından faydalanmaları için e-
wlce ~ııtıklan daire tarafından ke
lilmit olan telı:aüdiyeleri undıla bit 
aetaaa verilmektedir. 

Sandı im faaliyeti; bayatlan mlb
net ve zorluk içimle ıeçtn c1enlıcncd
mis için aaflam ve emin bir istikbal ttıı 
min etmesi t.\11111rııclan wd bir hl-
tll8e olrDqtur. lktnadl ~
çok mehim bir yeı-i ola clenia:ilil ..... 

sht 'nldlafulda " clentzcilltha .mJil 
ft aranır Wr me91ek llaliae ge.._... 
ele ba Aftcbtm çok de~rU bir .... .
olacağı Jiipbesmlir. 

f .............. ii ... ~ .. v ... A ............ . 
ı.. '"' ..... J 

Bava açık geçti 
IMln Ankarada baw 9Çlk " ~ 

r9qlrlı teçmiftir. Geceni• .. ...
msı ıs, en ,Ubek mlan da ~ 
29, açıkta gilne!te 56 derecqı ....., 
çıam,tır • 

Yurdun Trakya, Kocaeli, ...._. 

niz auatakaluiyle, Orta Anacıoıuaı: 
garb kısmıları bulutlu, diğer 7erlefl 

~ıktır. 

Yirmi dört .at içindeki yalıflatd' 
kara metreye bıraktığı 1U mlktan ZoJI" 
p1dakta 41. Rizede 18, Kocaelic1e ı• 
Gireiıuıda 6, Edime ve Bu.ada Udi" 
kilccıwawhr • 

Y111'dda m 46tilk m ... ~ 
t, Bn J1bek 18llu da Atltn ir jl, 
Di,.t.eldnle Si derecedir. 
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1 D•• Poııtıka ] .1 
Fransada ziraat grevlen 

H uad mevsiminde bufunclujamu& 
ıa sünJ-c1e, Frama'da itçi .-di

blan ile ziraat ......... " sinat itçileri 
arumda baflayıp devam etmekte bala
naa anlapmzhk, ba•aiyle Aiane ftlL 
,..., pnk tekli .. ...- ............ 
neticeleri •lmnmdan, dikkatdeiw bir 

••misıet almqbr. 
Le Tempı paetesinin mevh'ret ...,. 

...... ini tetkika tahaiı ettiii ikinci .... 
_........... "Huad peft .. '-thiı ... 
... .,. iberinde .............. ..,. ... 

~----- ............. ... 
PPJeni -ie7i . ipret eftiiimis .... 
We,i telhis etmek aantiyle • iala ... 
Jonaı 

.. S.dibnl-na ..;..a.ine itaat .. 
den ainat itçileri ot.dala dah ..... 
...... meketiai tekrar ........... . 
Eler Wr mmtekenm ............ ........ 
... ha,at onda, sinat iffl-iadm ..... 
...... -.tiyle, ....... ip. PÇlefir. 
Bandan b.tka, ................ .... 
Yi " nam Wr luımeti ola Frama P. 
w Wr memlekette böyle Wr anlatmalık 
._ uicla:ra,a, hem• derin buaui
Jetl.n brp bir tunu aaydır, Zira
at İffİlerinin iatedilderi ................ 
kamo:r, buacl ~ -- hiddetle .. 
lildci ..... 

Feket ıana da kaydetmek li··-
ki anlatmazhim ciclcli,.t ........ , .... 
Pibnti:ra köylerinde ficlclet, karqddlk. 
olMtriikaiyon silli uaaDeria • lailııi net 
...... radılg.eMer ppaif olr-MM ni· 
- • tekrar .... pıtenneaiacledİr· u . 
.... İf koahdenaJOll'l ft a.trıa• .... 
........ •cliMtride iWu ........ ...... 
l'I teh- nnül ediJma iatill ...... &ini ... 
...................... blral at
...... ~,M ............ 
-- ki itte aikUzet .. hürriyete .... 
...... köylilw.,.. Wr _......,. ....... ~ .. _...,_... bö,...., 
........ etlıe, ...... bliamç bir.,. 
............ olüilir. 

...... nedir? Çiftçiler. kiyliler imi
......... iKilede İf prta.nm ...... _. 
.. ~ laıW ediyorlar: s... 
.......... h&m,.tine lainmt sösteri-,.._ ................................. ... 
am ..&yor, " iN ..... m·•ml ..... 
ah sracaimdan çitçiler ........... 
ft:Ja aoniillü itçilerin maa..-tilli ... 
min rneluadiyle keneli arelannda tefld
llt ftCacle ıetirijorlar. Bir ,.w..a..l 
endüıtri ......... aöaanekte ...... 1 

pm 1NYciler itte ita -nfillilaıe brp 
ti.Net lmUanı:rorlar· Siy birriyetiai .. 
lllİn için ............ jmadarma " .... 
polia mıiifrezeleri ıönclerili:ror. F.lrat 
fiil lllaumda, ~ mmtablarcla. ele· 
.Uı•ilir ki, hiilriimet otoriteleri .. lair • 
~ iatimeline mani olayar.,, 

Le T....,. llaracla AiaM ..liliii ta • 
rııfı ... :r....- ...,..... .,. ainat .. 
W&a.,.....-... _.,...,..... 
er .-....m .....,wwwlipli ciM ..._ 
.... s.;rdan ......... ...w,.e .. . 
.... n ... çiftlaılıdw .... ...... 
..... l'İca ....... Pi ... - ..,.. . 
niit ......... byclettiktm ..... tiJle 
...... tll1t.ar&1Jirı ·o.a.1s ki pi ·
........ ubk wmtWı .. il 1 

.... Wr 
1ilu41et .._.,, .,._. ki .. laini • 
,. ..... delil• .. Wr .,. .... 
.. +na ....._ ........,. ui•••kta • 
... , GilliiBilw .,.... , ........... 
lttfhlıt ....... ,....._. Fiil ... ., 
L... iti,.~ .... , ...... ,. 
................ lildıfi .... . 
- ............ .,. himaye ..... 
ha• ıaluk Njis s W Wr ...,... ... • 

---......... oıa.ar ...... . 

DIŞ HABERLER 
ORTA AVRUPA'DA Anvers'de 

Büyük bir diplomatik Büyük bir 
faaliyet başhyor Yangın çıktı 

Avustucyada, Alman, Avusturya, Macar ve İtalya 
devlet adamlan arasında konu§IJla]ar yapılacak 

Viyana, 8 (A.A.) - Birkaç yabancı dnlet adunmm aym zamanda 
JU tatilini A.WsturJada ıeçiımekte ol-.11 kenclilerine birbirilerile ko
DUfDMk fınabDJ Yerecektir• 

Anven, 6 CA.A.) - Saat 19,SO da 
mUttahdemin cfttikten sonra btlytlk 
"Bonmarıe" matuumda bir yanım çılm
IDlfllr· Saat 22.45 de dnrdald Ud bina 
atqin tehdidine maru bulunuyordu. 

BtltOa itfaiye talrnn1'ın, atefl l&ullr
mete çaJıplrtacbrlar • 

A.watmJa dıt itler mültetan 
kunetli bir ihtimalle plecek haf .. 
ta Vozunberi' de F aa NoJrat ile 
~ ye bir müddet de Satz .. 
barsda Kan,a ile bir ıöriifmede 
bulunacaktır· 

Şimdi Badgatem kaplıcalarında 
bulunan Daranyi'nin bu ayın eonunda 
Şuıning ne ıörliflneal mubrferdir. 

Bu Dbah Viyanada iararla dola. 
fiil bir pyiaya göre Qadlo Şmld. kont 
Ciano ile görli,ecektlr. Fakat iyi bir 
kaynaktan atrenilditme g&re bu lDo
nupna pek yakm bir .-da yapd· 
mıyacaktır. 

Almonyaılalıi pi olq1"arllfı 
oe lrOMıS...,. 

Paria, 6 (A.A.) - AJmulyadaki 
Çekotlovak aleybtarlıP bakJanda Eko 
dl Pul pzeteaine Perdaa t&Jle yas. 
maktadır : 

"Çekoelcwokyap kartı panjenm
niıt bQcumlarmm ..-n ....- teker· 
rik ettilfnl bydetmP llsrmclır. OL 
rlintlfe ıöre Bitler 4"letl bul ho,nt.. 
ca te,ebbUIJerinl muJa1k _.tennek için 
bir fiklyet kollebiyoDU banrlamakta
dır. Ananeri panjermanlmrin vuifeai. 
nl kolayllftıracak olu Hitlerimıin 
ter5rll delildir. Nul ımcerumda 
Almanya, .. ,arb dolra tuyik.. ıiyue.. 
tini muhik g&termek içia mükerreren 
zikrettiği yüksek medeniyetli memle. 
ket vufını ~~tmiıtlr. 

Dabill aiyaeet ıUlblariyle Alm. 
ya ne Praı'da ne ele Viyana'cla mu
vaffak olacaktır. 

Epoque psetnincle Donnadlen 
,&yle yasıyor: 

"Almanyanm iırarla Çekoalovak
yaya bicum ederek Romanya ile Ya. 

pala.yaya bl'fi mtllteflt daH'llDlllL 

11 naaan dikbti celbetmiftlr· Bu ma.. 
nevra ıayet sarihtir. AlamlJI ba ba. 
reketiyle vuatt Anupada aerbeat bu
lunmak için ldiçtlk itiW ppunu da· 
tıtmak iatiyor. KtlçUk ltillf filhakib 
ıulhun naalı lmillerinden biridir. Onu 

dalıtmak tetebblallri fimcliye kadar 
biç bir netice ftrmemiftlr• Bundan 
IOlll'a da b8yle olac:qaıdaa emini• .. 

Avusturya D'f itler Bakım 
B. Guido Şmid 

Finlandiya sularında 
bir hadise oldu 

Helaingfon, 6 (A.A.) - Finlandiya 
donanmaaı, Helaingfon önünde menavra 
yapmakta olduğu mada ortaya ufak bir 
1111 filosu çıkmq ve manevrayı taldb 
etmek iıter gibi bir vaziyet almlftır· 

Finlandiyayı remnen siyaret etmek· 
te olan alman denialtı cemllerinin yak
lıpnaaı llzerine nıa pmilerl ortadan 
bybolmuıtur. 

Karışmazlık tili komitesi 
dün gene toplandı 

Bir karara varılması, Sovgetlerin 
alacakları tavra bağlı bulunuyor 
Londra, 8 (A.A..) - Lord Plimouth, bir otomobil bu11 neticetincle 

btmdan JUalammfbr· 
MumaileJh, eYine dönmüftilr. 
Kantmubk tlli komitesi saat 15..15 de Lord Plimouthu baflr•nb· 

lmda açılmqtır. 
Lord Plimoutlımı bap dünkü otomobil kuumdan dolayı aargılar 

içiade idi. 

Bir ,,.,._,, ~ Soo7dlerin ..... ,, ......... ..,,. 
Lon4rl, 1 (A.A.) - Sl:plll ...... 

mıer. taH ........ wrllecek kaıvla-
nn iflerha .. , .... tek enpl sayılan 

llOYf'dlerla tanı baeketine batlı ol· 
&ıpnu .a,temektedlrler. 

iyi büer allD malaflller, Almanya.. 

11 ırranm • t..,W. clenia brakolmıaa 
Upum .._.ktıe larara HVkedecek 

olan bu tara buebttea bluettilderl 
..,,,,. ..... r ... ktedirler. 

Ba mahfiller, lloekovanm ba .._ 

dcıqi ..-r itilme alarak 14 temmaS 

p11nmm Wıball lçia lat'fedllen P1• 

retleri .,. ~· çallflCAtım 
W4 ..-Al dlrler. 

syon 

Cebhelerde 
LoDdra, 1 (Huaal) - Hlklme'Sl 

bynaklarclaa bilcllrlll,or: Sabih .. 
at uo ela ..ım ili tayyareal ltuenlııa 
pbrl berinde aprü IO 1raüc bcmba 
atlp 12 kltiain almellıM Ye bir kaç ki· 
flDln yanlumaaına lebeb olmUflardır. 

Karablnfel'de htudlmetçl la'laJar 
,...ı meniler elde etmiflerdir. O.... 
dalajarada blkOmetçl kuvvetler, kendi 
bataıyalarmın yardımiyle mevsilerinl 
nWa etmltJerdlr. 

Bir U..Uüı: oapanı imli"' üt.4i 

Honoluluda bulunan bir telsiz telef on 
amatorıle irtibat kuıdu 

Londra, 6 (Huaual) - Londra il· 
111Mmda byıdlı olup Mn ton bacmln
de olan " bensia yWdtl olduiu halde 
Ceaairı pdeıa iDlilb bandralı Britit 
Karporal •Para. s&ıderdlli bir teı.ı.. 
it bombardıman edlldtiial blldlrmif" 
yardım iıtemittlr. Somadan bir lncl· 
u. hU'b ıemiai, ,olda bu ..,.. rut
lıyarü boaulmuf olan telala Aletini • 
am ettllial, npunm Caaln clolN 
yoluna dnam etmtbl oldulm•" a.. 
ce nrdlll imdad lpretlnla lptallal le: 
tedlifni 1m1ra110r dalrellne bllalnsdt
ttr. 

"""" ..,,,.,,. ~ .....,,._ 6ir ...... 

... sWJ-8 clolaJlliyle aabOı budar 

........ bralmat bulunan kutub am
paun ewwwi,ed balrkmda byplanm ... 

ı.r ....., " 1Mana ce.ab olarak. Kren-

...,. ...... bulunduklanna dair temi • 

Sil ..... ft kamp ciftrmda aubmıe-

••rül4elıi """" ....... iline 
6ir 6oınh tla,ti 

Lonclra, 6 (A.A.) - Madridden p
ltn bir habere care. llaclridin bu ... 
bü1d .,..,..,.dımlmı eana1mda bir o
bll Papa mlr•ıilllll binama dUpnilt 
ye m8mnliWk kltlbinl &ldUrmottilr. 

Adliye Bakanımız 

İstanbula geliyor 
tanlr, S (Telefonla) - Bir mlcl

dettenberi ,.hrimlade ba11UUDlkta o-
lan Adliye Bakanı B. Şllkrl Saraçol• 
la puarteti abtl latanbula hareket 
edecektir. 

lzmir E 

1 BASIN iCMALi f 
Yaz ve kamplar 

KURUN'da 8. Aum Uı :ru ... 
ft iintmealer ............. , ... __ ...... ,.,. ..................... . .. .,.. ... ............... .......,. ... 
.... memlıllı'i-- ........ s 1 ip 
.............. Wrtok , ..... Jı • , ... 

........ ft '°"'" ...... otomoWI .,. .... 
Wiaslli!Mlftnlıdıs.......,_ .... 
olmautnhenw ............... 
~ i..Mnm W.,onl& o.it 
~- ...... ,... .. 
sWiP ....... ,... .jmdjlri .... -
.-.iti..... ~ ..,,. trh 
.... mifldil ... it .. .,.. ..... 

llqhiaearbk..W ........ .... 
................. ti .... 1 1 
W nk'Mlr. 0-isis • 'ı' • 
muhtelif -tlılmlum.wd llNtr••• .. 
rin ve diler miMner aB ..m ..... 
..,.... ... ile .............. ,.._ • 

.... tan-lan ft pri döndüJdea - • 
.I- ~Lt-.: 1........! 1--..I! .:.L.. ra - .,,_.._ .. JWRın -· aıu-. 

rise ....._._. - ............ 
lms .. aw ;p. H.,tıliıJar .... 
m.. iiıetmıslw..,.. .. ,.W. ... ..................... 

Oiı•t-lw ....... ; ...... .. 
llri ............. iallat .... w --
.... muhtelif ................ ,...,. 
.,. fikir .,. ....., ... binı.irlelma ,.._ ................... ,........ .... 
muldea iatifade edelli&r. Biııllial ı' 
den mak bulunan..._,._.....,_ .. • 
riWrleriai .. .,.. •• ... , ıl c 
.... iJi in• 1"1 hbt ...... 1 

.... fQclalı Mticılw 9Wirı u ..... . 
,.... ld .......... - lrifils b"9I 
.., HsnMa lrirl w1ecıe o milleti 111-
kl ... ,.... M'UllHlaki ....n .... 
...... , .. tirli Mllar ; ............ -
....-. ,.ldat!M " anlat'" ,._. • .............. 
HRLIN ST A.DINDA TORKOIC ADI 

CUMHURIYET'te B. AW6a n... 
... ............ flkrumda ...... ..,... 
mektedir: 

" iki uatten fala mr. Wr Jıhs 
netic:eainde her tanfau .-iP ... • 
ten..,. WiJik Wr ....... ıı•• 
dsduk. iki tanfta ...... , ......... .. 
ki laıle •dleri aiW yük.&,.._ 
.. ela ....... üıtiiade - çok İIİlnlll' ,...i& ........... , ........ . 
,... ......... , ...... ietiıl ... .... 
.... 1 ......... .,...., .... 

- h•m .._ W ini I& W 
nıftllld ................ , ........ .................. : 

ERKAN ı TORUi 
..... -..bw ._E ...... ... 

.,... iatibl -- .... - ....... . 
ria iltille Tlrldls pmit İlıızİlli ,_ • 
AW lawHıff ...... I t 1ı ... 

..... ıiniW 1197,.. .. ifll .. 
~ .. Berliz ...... ... 
tMI, o Jiiitlw ........... ıl ,, •• 
- ;....-, ............. ı• 
heJecan " iftiMn ..,...... 

BwliD ........ ,. " ......... 
- .... .,. ..... Nlllllİ " ..,n ... 
mi ....._ tirll p&p ı•smt* . .,... 
Hnlırnai pUp ıııHtktll'. Fllmt a. • ..... ., .. -- ...... . ....... . ...... . ................... 
11FO SALGINI VE llAT8UAT .. 

AJqAll'IR ...... ..,,,_, H 

n..-ı 
"Tifo, lllpn 1aeu..w lıs:la• Qls. 

••~n.- ...... ı.ı,.w. " ......................... .,., ........ , ......... ,...a..... 
1r1t1a a• - '' • •• ..... "' • .. .....,. , ... itini..-. ...... ., ...... 
_ .......... k ... _ .. ~ ... 
lçtiııml lılmet ..... 1ı ...... 11111: 

zia • ..,,.., ... ...- ıwıhn = ........... _ ......... .. 
...... ••et ........ , ..... ... ., ..... ~ ........... , .• , 
..... Wr , Jı t-nia&p ...... 
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So'Jyet Rusya'nın \>e 
Japonya ile 

Çin arasında pat
lak veren ihtilaf 
hiç şüphseiz Mi
kado ordularının 

Mançurideki za
ferinden sonra 
kah gizli, kah a
çık surette devam 
eden mücadele • 

nin bir safhasıdır. 

ı 1ki bahriye ara• 

aponya nln :~~~~ 
nazarı dikkati cel
beder: Sovyet rus• 
yanın filosundan 

ku\1'Jetleri 
mühim bir kısmı 

Baltık denizinde ve 
bir parçası da Ka • 
radenizdedir. Bir 

ihtilaf çıktığı tak • 

dirde kutub deni • Bununla beraber, 
- Amur nehrindeki adalarda cereyan e. 
den rus • japon ihtilafından sonra - bu 
eski dramın yeni perdesi, bir bardak 
suyu taşıracak bir damla vazifesini gö • 
rebilecek vaziyettedir. 

Japonlar, Mançukoyu kolaylıkla a
lıp orada bir hükümet teşkil ettikten 
Kore ve Kvantung topraklarını ele ge
çirdikten sonra, bir gen.işleme arzusu 
beslemeğe başladılar. Tokyo hükümeti 
bunu. dolup ta.şan ahalisine ve umumi
leşen Taylorizim sayesinde genişleyen is
tihsalatına bir mahreç bulmak zarure
tiyle tefsir ediyordu. "Asya asyalıla
rmdır" fikri "japon hükümranlığı al
tında" manasına alınmağa başladı. San
ki, bir asyalı olmaktan ziyade bir okya
nuslu olan japonların menfaati Asya
nm öbür kısmındaki ahalinin menfaat
lerine uyuyormuş gibi. 

**"' 
Felaket şuradadır. Bu hakimiyet poli

tikası, bazı nikbinlerin hasretmek iste· 
dikleri çerç~veyi aşan bir takım akis
ler doğurabilecek kabiliyettedir. 

Doğan güneş memleketi, bilhassa 
madeni servetleri sayesinde tamaı celb 
eden şimali Çine yürüyüşü esnasında, 
Sovyet Rusyanın muhalefetiyle karşı
laşmakta gecikmiyecektir. Çünkü bu
günbilkuvve Mogolistanda nüfuz sahibi 
olan ır.ovyet Rusya. hiç olmazsa ekono
mik bakımdan japonların üstünde emel 
besledikleri eyaletlerde bu nüfuzun 
kırılmasına razı olmıyacaktır. 

Bundan başka japonların istedikleri 
sade bu değildir. Sibirya topraklarında 
hiç olmazsa Amura ve Sakalin adası
nın garb sahillerine kadar hükümrani
yetinin yayılmasını istemek Japon
yanm ho~una gitmiyen bir hareket de
ğildir. Sakalin adalarının garbinde ge
niş petrol madenleri vardır. Halbuki 
kendi elinde bulunan ,ark sahilleri 
bundan mahrumdur. 

Bu ekonomik faydalardan ba~ka, 
böyle bir hareket, Japonyayı, Vladivos
tok'un Sovyetlerin elinde bulunmasiyle 
tevJid edebileceği mütemadi tehlikeden 
kurtaarcak, ve bu denizlerde ona tam 

hakimiyet temin edecektir. 
Fakat Rusya, burada Japonyayı is• 

tediği gibi harekette serbest bırakmıya
caktır. 

Daimi tehlikeyi menfaat ihtilafmm 
perestij ihtilafında aramalıdır. Bu teh
likeyi beklenilmiyen bir hadise derhal 
maddiJe~tirebilir. Vaziyet bu şekilde ol-

La tribün de 
Nasiyon'da 
lusigen Loren 

yazıyor 

duktan sonra şimdi iki tarafın kuvvet
lerini tetkik edelim: Bahri sahada, sov
yet Rusya ile japon donanması arasın
da tam müşterek bir mikyas yoktur. 

Japonya, 9 saffı barb gemisi çıkara
bilir. Bunların mecmu tonajı 272.000 
dir. Bunlardan 6 sı zırhlıdır. Bunlar 
12.355 lik, ve iki 8.406 lık ailahlarla mü
cehhezdir. Diğer üçü harb kruvazörü
dür. 8.355 lik silahları vardır. 

Bunlardan aonra 5 tayyare gemisi 
gelir. Bunun mecmu tonajı 79.000 ton
dur. 

12 modern kruvazör vardır. Bunlar 
33 mil süratindedir. 18 tane daha eski 
kruvazör vardır. Bunların süratleri bi
raz daha azdır. Bunlardan başka 75 mo
daren torpido ve 25 eski gemi vardrr. 
Bu gemilerin mecmu tonajı ise 340.000 

tondur. 
Japonyanm deniz altı gemisi 53 ta

nedir. Mecmu tonajı 70.000 dir. 
Diğer taraftan iki tayyare gemisi ve 

16 hafif torpido ve 7 denizaltı gemisi 
daha inşa edilmektedir. Bunların tona 
jı da 75.000 dir. Bu suretle japon fi106u 
825 bin tona baliğ ol.maktadrr. 

Dünyada üçüncü gelen bu bahri 
kuvvete mukabil sovyet Rusyanın va
ziyetine gelince o da şudur: 

26.000 tonluk ve süratlen 23 mil o
lan dört zırhlı; 

7000 - 8000 tonluk yedi kruvazör, 
12 tanesi son zamanlarda inşa edi

len 35 torpido. 

15 i modem olan 35 deninltı gemi
si. Fakat bu nokta üzerinde resmt au• 
rette verilen mal\tmat haricinde ba'ka 
rakam zikretmek imkansızdır. Salahi
yettar mahfillerde söylendiğine göre, 
aovyet Rusyanın bu kuvvet hakkında 

mütevazi gözükmesine rağmen deniz
altı gemilerinin yüz kadar olduğu tah
min edilmektedir. 

Nihayet, yeni inşaat programına gö· 
re, 2 saffı harb gemisi, 7 kruvazör ve 50 
kadar denizaltı gemisi yapılmaktadır. 

zinden bir geçid bulmak, ve Baltıktan 
Beyaz denize bir kanal a~mak gibi ça -
lışmalara rağmen bunlarxn uzak şark 
denizlerine nakli oldukça zor olacaktır. 

Binaenaleyh deniz üzerindeki vazi
yet Japonyanın lehindedir. 

•** 
Fakat hava harbt bakımından mese

le hiç de öyle değildir. Sovyet rusya
nın daha şimdiden, hava inşaati bakı
mından yaptığı çalıı~malar. müttefiki
mizi yakında hava kuvvetlerinin birin
ci safına çıkaracaktır. Sovyet Rusya
nm hava filosunun 6.000 parçadan mü
rekkeb olduğunu söylemek hiç bir za
man mübalagalı sayılmaz. Bunun 1000 
tanesi bombardıman tayyaresidir. 

Bu kemmiyete, keyfiyeti de ilave 
etmek lazımdır. Çünkü İspanyada ce
reyan eden harb esnasında bu isbat e
dilmiştir: İster avcı, ister bombardı
man tayyaresi olsun, rus tayyareleri, 
kendilerine rakib olarak çıkarılan bü
tün tayyarelerin fevkindedir. 

Mürettebatına gelince, bunlar da 
dünyama en mükemmel tayyare filola
rındaki mürettebattan kuvvetlidir. Bu 
mühim silahın karşısında Japonyanın 
ancak 1000 kadar tayyaresi vardır. Bu
nun 800 zü de deniz tayyaresidir ve beş 
tayyare gemisi bunların kuvvetli üssill
harekeleridir. 

Bu tayyare kuvvetlerinin kıymeti 

oldukça azdır. Çünkü bunlar eski mo
dellerdir. Diğer mühim bir nokta da şu
dur: Japonlar mükemmel denizci ol
malarına rağmen vasatın dununda hava 
pilotudurlar. Zaten bu sahada - bun
dan bir kaç hafta evel Tokyodan kal. 
kıp, Burje'ye ve sonra Croydon'a giden 
"allah ruzgarı,, gibi nadir hadiseler is
tisna edilirse - hiç temayüz etmemiş -

)erdir. 

*** 
Ama denilebilir ki, ruslarm bu a

dedce tefevvuku, bahriyesinde olduğu 
gibi bir çok tayyarelerinin Avrupa kı
tasında bulunması dolayısiyle azalmak
tadır. Fakat Sovyet rusya da hava fi. 
lolarmm bir yerden bir yere nakledil
mesi azami sürat ve emniyetle yapıl
maktadır. Çünkü bunun için hususi ter
tibat alınmıştır. 

Her türlü ahvale karşılık olmak ü
zere sovyet hükümeti pasifik okyanusu 
sahilinde harbe hazır 1000 tayyare bu
lundurmaktadır. Eğer Vladivostok'un 
Tokyoya 1.150 kilometre mesafede bu
lunduğu nazarı dikkate alınacak olur
sa, böyle bir hava filosunun japon ada-
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ipeklilerin kalitesini korumak için 

Asgari evsaf tesbiteden 
bir nizamname çıkarıldı 

Sanayi Umum Müdürlüğünden : 
ı - Harcıalem ipekli mam\tlatı. 

mudan olan Bursa krepdöşini, krepdö. 
şin, krepbirman, krepdamur, krepjor. 
jet, krepmaroken ve krepsaten nevile
rinin bütün dünyaca tanınmış olan ev. 
safı muhtelif sebeblerle ve bilhassa 
maliyeti ucuzlatmak gayesiyle fena ve 
karışık iplik kullanmak, kumaş enleri
ni düşürmek, çözgü ve atkı ipliklerini 
a:ı:altmak neticesinde bozulmuştu. 

2 - Piyasada alelfunum yerli ma. 
mUJat ipekli kumaşlar namı altmda 
mağşuş kumaş satılıyor ve halk muta. 
zarrrr oluyordu. İpekli sanayiimizi te
denniy,e doğru götüren bu halin önüne 
geçmek üzere yukarıda yazılan ipekli 
mamfılatın asgari evsafı tayin ve yüz
de yüz halis ipekten kumaşları suni 

ve karış ık ipekten tefrik etmek üzere 

hazırlanan nizamname Devlet Şura. 

smdan geçmiş ve Heyeti Vekile kara. 

rma iktiran etmiş bulunmaktadır. 

Bu nizamname ile bir taraftan ne. 

vileri yukarıda yazılı kumaşların asga· 

ri evsafı tesbit edilerek kalite bozuk. 

luğunun önüne g~çilmiş bulunmakta. 

dır. Diğer taraftan ipekli namı altında 

ları için ne büyük bir tehlike olduğu 
kolayca anlaşılır. Çünkü bunlardan bir 
çokları bombardnnan tayyaresidir ve 
hiç yere inmeden 3000 kilometre uça
bilirler. Süratleri 1400 kilo bomba ta• 
şıdıklarr halde saatte 272 kilometredir. 

Japonlar vaziyeti çok iyi anlamış
lar, ve bir hava müdafaası kurmak için 
yarım milyar yenlik tahsisat kabul et• 
mişlerdir. Buna mukbail şunu da kay
detmek lazımdır ki, Sibiryadaki en
düstriyel merkezler çok uzaktadır. O
nun için J aponyadan ve hatta Mançu· 
riden gelen tayyare tehlikesinden aza
dedir. Bu bakımdan da ruslarm tefev
vuku vardır. 

*** 
Kara kuvvetlerine gelince: 
Mikado ordusu, 16 fırkadan ve dört 

ağır topçu livasından mürekkebtir. 
Sulh zamanında ordu mevcudu 300.000 

kisidir. Harb zamanında bu mikdar 5 
milyona çıkabilir ve bunun üçte ikisi 
harb hattına sevkolunabilir. Bu ordu 
gayet iyi bir surette techiz edilmşitir. 
Ve motorlu kuvvetlere dayanmaktadır. 
Fakat ordunun motörleştirilmesi henüz 
tamamiyle yapılmış değildir. 

Bu maddi unsura, japon askerinin 
dünyanın en iyi harbcı askerlerinden 
biri olduğunu ilaveyi de unutmamalı
dır. 

Sovyet Rusyanın kuvvetleri de mu
azzamdır. Ordu mevcudu sulh zamanın
da 1.600.000 kişidir. Harb zamanında, 
30 milyon seferber edebilir. Bunun 10 
milyonu talim terbiye görmüş, techiz 

edilmiş askerdir. 
Sovyet Rusya ordusunun motörleş

tirilmesi çok ilerlemiştir. İspanyadaki 
kanlı tecrübe bunu is bat etmiştir: Hü
kümetçilere gönderilen tanklar, Alman
ya ve İtalya tarafından gönderilenler-

1 
satılan kumaşlar üçe ayrılarak yüzede 
yüz tabi! ipekten olanlara "ipek,, yüzd• 
yüz suni ipekten olanlara "sun1 ipek,, 
ve karışık olanlara "karışık ipek" iba .. 
resinin kumaş kenarlarına açık bir su. 
rette damgalanması mecburi kılınarak 
halkın alac:ağı eşyarun mahiyetini ko• 
l<lylıkla tayin edebilmesi temin edil
miftir. 

Burulan başka nizamname ile ipek
li kumaş imfil eden müesseselerin fir
ma ve rumuzlarının kumaşlara vazedil
mesi mükellefiyeti de konulmuştur. 

Bununla da malın hangi fabrikadan 
çıktığının tesbiti imkam elde edilmiş 
bulunmaktadır. 

Nihayet nizamname tesbit edilen 
vasıflara göre memleket dahilinde imal 
edilecek kumaşları halen mevcud mem• 
lekette imal edilmiş stoklardan ayır

mak için bu stokların üç ay zarfında 
ticaret odaları veya bulunmıyan yer
lerde belediyeler tarafından kurşunla 
damgalanmasını emretmektedir. Bu 
kurşun damga müşteriye satın aldığı 
malın nizamnamenin neşrinden evvel 

imal edildiğini göstererek kumaşın 

mahiyetinin meçhul olduğunu anlata.. 

caktır. (A.A.) 

Yüzme ve atlama 
müsabakaları 

Su sporları ajanlığından: 
8 ağustos pazar günü yapxlacak yüs• 

me ve atlama müsabakaları programı 

şudur : 
1 - 100 metre Serbest 
2 - 100 metre Srrtüstü 
3 - 50 metre serbest (Bayanlara) 
4 - 200 metre lmrbağalama 
5 - 800 metre serbest 
6 - Atlamalar : 
A) Kırlangıç 
B) Öne toplu balıklama 
C) Geriye balıklama 
7 - Tfük bayrak yarışı: 
100 sırtüstü x 200 kurbağalama 

xlOO serbest. 
Hakemler: Sabri Mengül, Ali İleri, 

Yekta, Şinasi, Ziya. 

den daha az süratli olmasına rağmen 
çok daha iyi muhafazalı ve daha iyi 
mücehhezdir. 

Fakat eğer uzak şarkta bir ihtilaf 
çıkarsa sovyet Rusyanın karşılaşacağı 
büyük zorluk, orduların oraya nakli 
bunların iaşesidir. 

İşte sovyetler buna karşı koymak i
çin Siberya timendüferinden ayrı ola
rak, daha şimalde stratejik bir hat da· 
ha yapmışlardır. Bundan başka, Bay· 
kal gölünden Vladivostok'a kadar ola11 
saha. hakiki bir kamp haline gelmiştir. 
Burada general Blücher'in 450.000 as
keri her türlü ihtimale karşı her gün 
talim görmektedir. Nihayet Çin askeı:
lerinin alacakları vaziyet de kara bar
bında mühim bir rol oynayacaktll'. Bun
lar ne kadar fena tcchiz edilmiş ve si· 
1 ;hlanmış olurlarsa olsunlar, japonlarxn 
hareketlerini mühim miktarda işgal e• 
debilirler. 

Tefrika: N o. 92 hakkındaki kanaati bir kat daha kuvvetlen
dirmekten başka bir şeye yaramıyordu. Dro
mio da ayni hikayeleri teyid ettiği için o
nun için de çıldırdığına hükmedilmiş, o da 
bağlanmıştı. 

rünınediğini söylüyordu. 
Şimdi Adriana onun yanma gelmiş ve o

na "ınuhafızlannm elinden kaçmış deli ko
cam" diye hitab etmişti. Beraberinde getir
miş olduğu adamlar tam Antif olus'u ve 
Dromio'yu yakalayıp bağlamak: üzere idiler 
ki onlar mabede kaçtılar ve rahibeden r ken
dilerini muhafaza etmesi ricasında bulınıdu
lar. 

- İhtimal ki karısı olan sizden başka 
bir kadına gönül verdiği için bu hale gel
miştir. Şekspirden ·· Hikayele~ 

Yazanlar: Mary ve Charleı Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

Yanlışlar komedisi 
Adriaııa, kocası kendisini kapının dışarı

sında bıraktığı içih çıkışınca, yemek yerler
ken onun kendisinin kocası olmadığına, bun
dan önce asla Ef esde bulunmadığına dair 
söylediği sözleri de hatırlayarak bu kadının 
söylediği sözün doğru olduğuna inanmıştı. 

Antifolus hiç şüphesiz delirmişti. Bun
dan dolayı istediği parayı verip gardiyanı 
savdıktan sonra bütün uşaklarını çağırıp 
kocasını sım srkr bağlattı; sonra zavallıyı 
karanlık bir odaya kapatarak bu deliliği te
davi edecek bir doktor çağırttı. 

Bütün bu müddet içinde zavallı Antif o
lus kardeşine eli elifine benzemek yüzün
den başına gelen bütün bu hallere isyan ve 
bütün bu ithamları red ediyordu. Fakat bü
tün bu öfkeler, hiddetler zavallının deliliği 

Adriana, kocasını böyle bir odaya tecrid 
ettikten biraz sonra gelen bir uşak, Antifo
lus'un bağlamu çözüp kaçmış olduğunu ha
ber verdi: Çünkü kendisi, o uşağı Dromio ile 
birlikte ilerideki sokakta yürüyüp gidiyor
lardı. Bunu duyan Adriana, yanma bir kaç 
kişi alarak, kocasını yeniden zabtedip bağ
layabilmek için sokağa fırladı. Kız karde
şi de beraberinde idi. Söylenen sokağa var
dıkları zaman bir mabedin cümle kapısının 
önünde Antifolus ile Dromio'yu gördüler 
ve aradaki fazla benzerlikten bunu kendi 
Antifolus'lan sandılar. 

Sirakiize'li Antifolus, bu 'benzerlik yü
zünden başına gelenlerin hala şaşkınlığı al
tında idi. Kuyumcunun vermiş olduğu kös
tek boynunna idi. Halbuki kuyumcu da bu
nu almamış olduğunu söylediği ve parayı 
vermediği için ona çıkışmıştı. Antifolus da 
o sabah kuyumcunun doğrudan doğruya bu 
kösteği kendisine verdiğini, bir daha da gö-

. Bunun üzerine rahibe, meseleyi tahkik et
mek için dışanya çıktı. Bu kadın, ağır başlı, 
hürmet telkin eder, hükümlerinde acele et
mez, gördüğüni.. iyi görüp anlar akıllı bir 
kadındı. 

Onun için kenüisine sığınmış olan iki a
danu öyle kolay kolay bırakacağa benzemi
yordu. Rahibe, kocasının delirdiğini anla
tan kadmı sıkıdan sıkıya sorguya çekip de
di ki: 

- Kocanızın birdenbire böyle aklını oy
natmasının sebebi nedir? Varını yoğunu de
nizde mi kaybetti? Yoksa yakın dostların
dan birisinin ölümü zihnine mi dokundu? 

Adriana verdiği cevabta bu kabilden hiç 
bir şey olmadığım söylüyon.\u. Rahibe de
di ki: 

Adriana, bir müddettenberi, kocası ev
den sık sık kaybolduğu için böyle bir şeye 
ihtimal verdiğini söyledi. Halbuki adamca
ğızı bu suretle sık sık evden uzaklaştıran 
başka bir kadına olan sevgisi değil, karısı
nın dayanılmaz kıskançlıkları idL Rahibe 
Adriana'nın tavırlarından bunu sezip şüp· 
helenerek: 

- Siz bunu önlemeli idiniz, dedi. 
Adriana: 
- Ne diyorsummz, dedi, yaptım. 
Rahibe: 
- Belki de kafi derecede yapmamışsı· 

n1zdır. Dedi. 
Adriana rahibeyi ikna etmek için: 
- Aman efendim, bütün konuşmaları

mızın mevzuunu bu teşkil ediyordu, dedi, 
yatakta bile bu lakırdıyı söylemek için onu 
uyutmazdım. Yemekte bu lafı etmeden ken
disine yemek yedirmezdim. Baş başa kal· 
<lığımız zaman, başka hiç bir şey konuşmaz· 
dık. Kalabalık içinde bulunduğumuz zamarı 

(Sonu var) 
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1 

f« Twt T .._ ....._ .. 'fSdli 'bir •tia ehle ... ip. .aedııa WUsfiwpti lllJ'le bir 1ıaacla _.. 
._ 1 1 b 1 it - - ,,...... -'"""'"- .Jm'-de Jll 'r h'r' _,.._,_,,.. .... ı: .. *1 :isle .,ı' ........ w s-ekft 1aafwuraaıl11U _,- ~ııeteliıiiaele e\killılllerw-

pa 1ılr cilMe lıW. r-. T9ıc % ,_ : ... z 1 n mektedir. riliyor. 
.... ·-- - • ....., - 1 --1 ... , - 41ı11ıi L • JI - • z • • Bu müfiller, kiyllıen ve ta~Y· Arap se--=x.: araanda: . " .. .- ~ .:a-.:. 'Eliti 1 , , C Si 1 - · ·~· 

.a• 2 r ur ..... ... 1 

'r - ::::. _.__ Ytild - J. h .. .. e teWll llir tıeıl1ııiır 01-k a-e - .... FJl!jleri, ............ 
da .... wrilmil*- • r dr..... - - . de tah rt hfn+lılep .... ediı.-i - ltir ...... Wrliği J 1 wk i9a ...... 
Ca h-L.! • 1...-.ıa- yıllık nqrıiyat billncOIAl üzerin. • gelmekte olduğunu kabul e~-ı..-.:.ıir. · lca -:-1 bun • • ıuttriea de La.adi N -nı u.w& en-- --· 1rn devleteı muharrire. ti• UIS&""'u geçmıye rar v .. u...,.er ve un ıçuı 
tec•Jı= .!A:He==+u... Sainte • Beuve .MIMOA ı-r---- __ , _ _..a_ 1er aralannda blr ae heyet aeçmiJ1ercDr. 

.- -.-..--.·- bıa d"-n "8Zifeleri de ayrı Y~"" · 
De aac arasında p mahviyetle yap- ..,,,;::. aakw+'Fr· T llltviyıe lstalan Dijtr arab meale1ııetJcr. ud ppetıl 

lmıir, 6 (TelefODla) - Bayraklı 
yaacm facia• tMJdlrab bitirildi w 
M~e &b*lilla .-. dılu'9 
• ...,.., Hn\.yM ' ' .. 181 kim-

selerin me1uliyetleri bulunabilecefi 
unılmalıMdlr. Pa+lm •a oldup de· 
.. .. pek lptiaııl IJlr pW.. .... .. 
.... tı.arit o' ....-. z.. ... eo 
bin lira aramdadır. Sigortadm alına· 

bilecıek ... İle --.... iim*r . 
Jl'llCia ıw· hı .aeleri arıllttelıl._...._,sn , .• ...._ .. tıjı .mubyeaede ayrı bir fark olarak '4a pazartai konUf1118laılynın Dçtincil ,aıtclmy, fi (A.A.) - Woyter 1ljlm· trab impaı atuılwlm• hımA •llıll ba 

&anaı. JPUharririniD "iğncleyicı"' ıuhuz böliimiinde daha çok felsefi makakler 11 llilcliriyor: Pekinin iyi malOmat alan tqel:abüaü hOf karplamam111ardır0 Bu • rek taan F u Is• epsr6-. 
Da laqdık "seven ve kucaklayan yara- _ _._ -1.nlır · Jlil.. yalancı ~- ... bAJ ; • ,.. ftıeed• lam ••steri; llllrfiırwte 
.1.1_._ ııö'"'saek t.,' 'ftK. Bat'=--~ · tak müracaat ederek ko ... •u devletler gen"- J f b ltJ J -tw" o 1 d u i unu 7" • 1i felsefeye doğnı, Ben neyım?, Ben ve re göre, son defa Tiyençine gelen • -s :r Q ap ,n 

"Benim ölümümden eonra net' z._e,.ıı tımı·n aradıg-ı zeki, ltIÜlbet nım kerinin miktan ile 4S bine ,nselmiJtir.. yuı için politik tef&l>bisle!' yaptmnak • • • 
tedir. Bunu teyid isin eliyor ki : u.. Milli __. .,... mui'. İs w .... ri,pe kıtaamnm §imal çaaea japen _. lcri arumda ldiltiir münaaebetlerinia ill· 'l ~ 'Qn U 0•& 

·-..1· ...1.- .. ..;... - p L!-deki ç· iat.emi .. t.rdir. H.ükümet, ge.açlig~in bu ar· denızcılerı rcuılmemit yuılans .-ı- -.. . ve müabet kafa, İlim ve ahlak, İlim ve eauı. . japon makamatı. an md • .,... 
'- - lles .Pmm-. Adı .uilecek tek bır . Dlddii lııes la.ilı:ib,li kıtatwn 1'ellia. SeyuU ma.ınu iyi~ ol4uğunu bildir - •-~-L • 6 (T •....L--ıa, _ Liznw'-

L:n- üniversite, Küldir muelesı, kl b WQIDIJD • ~Ksvn 
- '---'- _......_ '' L...- Sc~ T . k .. demiryoluna k lan bdid eclicı" bat· me e eraber •imdilik buna imkan ol - -...1- '"-lu-L6-

0
,_ •- ~1.. -· vıu•.-y_..... • - adam, tlim ve münevver halk, iır mu- arp o te " uu- uu -ua - .ı-r-· --.-

gibi .._.ia altm 1~ içtiği fAz aencri auı1 yetipnefü' . . tı ı..adııetiru. aı•rıp1;1 aebr:b • • madığıru, çünkü hükümetin bütün kom- teb Jma....-ıeriadeki .....,._ '" tll-
rabla mest ve biribirine sokularak balı· Yücelin bu mevzular üzerindekı dil· bileceğini söylüyorlar. ıulariyle henüz kültür anlaımaaı yapma. lebe ba _.... tun --~lariyle ..WtilD-
.._ L..:- m--ı.«ıa ~a.amu Jııendi -..._ dıpm ilift __...... •.-: ~ 
_,, _ _. -AA6 ~ - sı' iai .. .,_ ... • ... - IGJMd.ant1 r-' ~ , --:--· te Top'kapl arayım. mhew:n •e -..-
lllilletinia ilerdeki mesut .paleriade cö- ... Jrr. Cew~e _ __,.. ._Jm lı tariht Abideleri styaret etmi~. 
_ -e L- ..___1 ir.ı.n' ..a.- t..::o.u.. ı••tiai i.n,.e Willlla eh ie iallıla >~ To1cyo, 6 CA.A.) _Tebliğ: Aaked "'--=-- _ • 1 ......__ ~~ So • ·- .... - ._,._....,. -' -·- --- Ali ıı:--.- ~ -ı-• •"---w ~-· • Japon ate9emilneri. jipoR lmirali 
balaa 1ııiri • Ba iııiealin ~ .ku.. - .. ,_.., S- - .- harekat sahasında s ağustosta vaziyet.. ......_ +c• jwdıii_._ -.;.ye --fi- ..._..........._ ..... _ bir x..M.. ..:-J.eti 

JUL - . ... - .. , 'li • s hriJle_ u- te - ..... ,....~ .... ~ v.- _,,_"' 
ıııetle yaıdw wııe ayni i4iealia .,..ecep .... • 1 k ~ ,. ~ d r ae ıhdia. Gece mt ... --.,. vemd .... r. 
L..... ... ,......... • ,+ -S- ı..... .... ·=· ....... mtr&il 1-a.. -'--L _.. ıl;i • • 'r' 
-nede yasacağna... ..ı ı i;aıw1ıma _..,., • iıa • • 1 illilt • # • -.- 119""=• 7- er ıtır. Amkal wr- clıl mt 17 de .....,.. 
u- . ı c y~-ı.· -- daba --' • .,., ___ , - - • ......._ w ......t 1ıir '·-_. llllia ~ R.... ı · &.zL.L:L. • • wr ~ 
•- AR _.. -·- ı.-.1. - _. .,,-H Hl - ) Q • Jllriinde bir -y ~tİ wıaaitt ... 

~L ._.ıc..... __ ~---- aAı-e ~-m- ::-. 
1

f o1ıaalı .. - • -.,. d 
1.liıc w-...._ __. .CJI\; ...K... ı; .,_..__. _. T" -~-·" r-• Ri&IUm -- •- _...,._ .rr- -.- nlpQla .-... • zıaqct ·-..-· kimet «kim, guıetıeciler ve bir pir 

,.. ....... tek ...w WllUl'WIYA bil ---= Ilı ,,..,. '= -- _..__ ....._ ldııdi lıtdıc1 ie w' P· 5 " 1 -- ....... ... • ..... ..... 1 •.u -t ....... _ ...... '--- ._.__. ..... ...a.._ b .-- =- •• _ _......-- tajl.-h'miri ,._,,, W ı . ... ........ uu r-7- ~a -.uw-a-· 
iıleal oldoi- 111 ratıcıaMa tav.&i e- - =·-~ .... =a:uiiiıai ....a..• ·ı r r ı 1u. 8-i;e - ırı- a&lfi m B11 -~ -t • de jllfOll bıifiik 

-..lıalri - ~- - --- _, ........ --.. z -- - T O •ı .... O ıL& O -- '-- _,,.,. derken kitabının bölümlenı aynl.,... li .Alsld "5'- ... ·- .,.._ .&• - ,..,... t CailW= •: .ı..{tıi A-p•d.W ilııallletgilmacla i-
.... ceJcriai ~ bultlDMJOI': .. Mil· tik. lrt ,_ ........ : •e,... . pi• ;1 da-. liHll_• e• a' , irrl' • _.. için ~al -:efiar Wr .... aipfeti ftl"• 
H ..__...__da =.L.....:.lı"-......!a .__,,,,.nıaı;. Vefik ..... ••na+ BI it, 8lmııi... T-.. - -- - .,._ •· W ,. .,._ _.. ......_.di ._ =-o .._... ,,-
__ _. --- -"ı- Allmd B ı - ,,.._ ~ p!NerıııAıd em 417 w .-. w 1n11u Wr wre takib ctmittir. 

-...&-t..i 1..1•~ Mhi ......... Jl'llmet, - ....... le L.-L -- .,ı 2 a• • ...... .. • • • • -· ~ 
~ wlelerde .... C> ...- .- --- A' L • r t AIJif. ..... -= - .rr- -·· - -.. il 1 1 ... A,,,;,.i - ,·;-- miiN6---
.. __._ 1.. f-'...-i di~~lerz •- ._ Xata W Ya - lia"41a ' ' 'vr 1 5 •-
•tiMıaıw •aygm&. a--. .- --s--: ___._ ...... T_,.k ..,., .._ ,... .lstanbul, 6 (Telefmda) - B•-"-
• llayma lıımdiliyle yaaıt.am tema· ~ ~ el :-:, s 1 .. ._ • "lai "" 1 , jl ,._ japoa wbdt ı "leriıwuımiral ;;ı: 
• gııelmek cıeı..ti,, ._ ya.Wıa .ücaıi m--ı-· ...,. •rz.. ' •- ,.._ •im ı "° lııir .,._ • .......... ki= , •e64er: lif dava 
... •• bua ......... .-lardıır.. Gadir. ~ ..._...... • -~ _. Caiıc.e ....... M\i ... taJin sine aılıtc zat.lada cue1ec:iler 

kia içia ı•ı' ; ' +.,. ..-.. T-,._ 5 <&..&.) - :o-i ajaam • " ohmchaı.r. Japon 4enimcileri ıemide 
Hepıi için müfteıS elu tiüfiiJ'Üf W• ... ,. ..._iti 78 "'" S-_ ,A. • H • 'iı ..._ ~: •~-+ ,. el? ni, Ceaiıede fnıw .,.edeaiain millt japoa apoc ft gücqleriıü ıa-t«· 
sau, -ub ..-..c- içtiHlıli Wiıtiinün •• • --.r- -.. -· lla8ıla t ıı ........... • 
Wr dtdi ol..S keıMiimi Jüa etı nnh 1 ~ - •il 1 llir 1 .-1 -.lddi B. .._.. ı ~ P,.. lıla walllaa caiıclilzrdsı diler. MfiMteblu çok l!ıeyecan1ı olclu. 
lliılı....~ Katti cm ••eit u.aaı dil- ..._ Apı aya wu ,_. JCl "f • -· ,. ile ...... Çirıı&lri a 'Bre' w- Japonlar miAfidere brf1 tok nuik 
,._-:;:;:";; atilJet a';ucn v.adığıa ,.. -hleJeria tek tek tzM!iee ilalda ziyetıe bqı .., 1 içia ~ ..,W. kay iDi:IMllkdaill atlM , •e dımaııdılu ft buaJarı tok i7i lraq.ılar 

_.._._ Amak l ha ...... ldw _. edca ?ıc' • lai _., • .._ T.-a.- - aire... cidar 
bet:iaıılea vsılac:ajma ia.muyonua.'' r-· .- 1 -ro 1111+-t, 1- taJelıknlıttl bir lrwmn • 

Yücel bu ~1--1.y•- __ 1 ........ "Kil- m .......... eiinU ·ı iatiheluı ifaııle et- p aeta: d Wir. L---&.1.1. 
_. MC ~-- • • • • lııir -r' reıWdwııif ........... ,_. w.,_- • 

1t dadm, edebi meseleler. fdiıeff ~il· =~· 
1 

..... , 'U'C ..... ıpa ..... ..,._ lana v• ............ lrtadır. 
fiinceler'' olarak üç ana zümreye &yJZz .. b" T...._, fi (A.A.) _ )11pOD mabma• Koıuoloaamazan 
maktadır. Kitabında k,...,...ımrm dört Hasan· Ali Yllcel ince duyuflu U' .,,.~.,, 

----- Wl . ..1.. n... ·-'-·- ~ .. -1-A.ı tmm -ntıjı tahkikat. bmftnian aleyJa. .,__.. uı... .... : bölümde tophıınm•ı, bu aau 1-ana· ır·t-r-uu. ""ua Y-T--- ı-r u.111' 
L-t.. L-"-...:-..1- naatı mim okz tan dolu Hopei muhtar btılrilmetine Buut baf Jmnaoloanmua geçen gün 

--'-"-dı[. ı;ıo~ -ı.- - eaeded tet- ıleiil -1·~ n , . __. .ıı:.-=- ~ - hla __._ Aacak y·· mensub 5800 jandarmıuun Tuncçe• ta - ıuetecilere Doktor Araun Şam ı .aya. 
kik eden dördiincü bölüm, edebi Wr ,ayan kaniUrıwa " w.auaa. .. yanma .ipirak ettiiini _.termiftir. reti lwldgnda beyamıtta bulunaralr. Tiirz 
t-•-- '----ı:ı- :w--= WNiimiill bir de· cel, felaef~yi de sanat kadar benimle-
- ..... -~~ aauao& miıfdr. Al-Jllll ÇWJıi .-.Miı.lerim kiye ile Suriye amanda aWedilecek mu-

• ~.--ı. ahede konupnalannın Ankarada bap · vamı aayilabilir. 
Puarteü ko~ı'auı birinci 

bölümihwWci baf1ıca yuılar f&IDlardır; 
kitabpmz (Büpii.k nutuk). llilll irade. 
11epm.-. iiııtün. Büyük den, 1'.öJe 
cloinı. lfitmcctiğimiz bic .._ 

Huan • Ali Yücel, bu yazılarmda 
Ma*kiıl ...... tecelli eclcrı milU 
iradeyi btittin heyecaniyle tasvir etmİf" 
tir. "Onma pice rarJlida iamJ1t (mil· 
il in4et re inandır. Bunun jpallir ki ....... .,..ltrel .. dNtleria - 6116-
... - te,idİllİ wrm. "Bisim - ... 
16k bdredlDUr.. badi ~ 
bıı 71be.t varlığa bttığımu pmrçalar 
tiatUnde gtbıef gibi p...,_ ...... 
IDUadadır. Bu tut\r, mim irdenin 14-
ratddlr ki iman zekAın banan claha .._ 
altı bir hakikat, bundan daha &alil bh 
fikir buhıml'lnJtır. Bu batibt w 1ıa 
Dklrler, c1amar1arımrzda t1o11lf81l bar 
dan. cllmaiımısda çakan zeki ~ 
line kadar her ba1uf ye g6rlf8 içine • 
br." 

Ylcelin mlıtt davllanmıu aW ya
zılumc!a ruhunun, 9idc1etli bir ~ 
CIA1a bvv~li bir mantık arasm4a mdl 
bir hlmıe ile çalkandığı görülür. Onun 
1'rell kadar açık olan aa~ba. bhi de 
~~canuun •ıc:akbtiyte maııtıtmm ~ 
-il lsincıe yaptır. 
... '&tüu ikinci böltimllnde cb"l ve ez 

Yaba bathca meseleleri ele alın· 
llllfbr. Sıraaiyle üç yazı da öz tilrkGe 
berinde chuubnuttur • .Mubardr en kı· 
.. yol olarak az tlirkçe clilfünmek m
zumwıu vazih sizailerle anJamaktaz 
dır. 

lliW edebiyat Yticellıı heyecaaW 
Al'dclıiı laU mevzudur. JlilllyetsiJ,iiia 
bltU. 1•ıtarıac1a bir vahdet umun ol· 
dutunu kitabmm •ılracldfm.igde .aiiyJi. 

yen bir muharriri• milli edebiyata her 
ıu.w. ft glcl.,. aıenit Wr ..... te-

- etlllelıi tıırbiidir. Geçeıı aMıan .. Haz 
ld Zi,a Upldıcil'e vadili cevlÔ 41. 
ipacle olduju llaJııle oaa yaba makale 
.Ull edeW,ataa ... ıflarmı Uüa U.
reditm'•tir. Yücel okumak Userine ,_.. 

PaaıaneU lııım•ı ı larmda •anatJr:lr ,en ....-._ 
maaı l~ gelecetfıd, leftallcle ......._ 

ile felsefeci Yücel hazan a,.n ayn ma- Berin, 6 (ı\.A.) - Bedin'in .,_. rin Pariae &itmesinin de burum clelili 
1ı:alelerde. m.. • Wr m h'eein iki mahfilleri Çin bimıetinde bulurum al - oJduiuma dylemiflL Bu beyanattan 
..,-fwada yan yanadırlar • .Baannla ele- man maa1timktinin cai ~ IOllrJI bası lam gueteleri,, artık Suriye 
-* ilıti7cwa ki lııa lroaa; •ww ...,. dddi)Cde ~· devlet ı••mlırmm ve bualar aramada 
ı:u olan meııeleler feı.efe n ._.. P Şimclild 111ıapnaı:lık biiyllanp tak· bulun.m va&lal ileri celealerirı aııJatmu· 
ait • qdm1ık aawifmi ipade tdtik e· clirde ba mu•mınlerin vazifelerinde 1ma- hk aibaiyetiai bir tarafa bırakarak, Jrpo. • 
dilmi9tir. Böyle bir tetkikin kıymed Jalmuı JapoaP wafmc1an doatlup q- vetli Türkiye Cumhuriyeti ile bir yakm-
de füpheaiz üatündür. lan bir hareket •yılacalı llylenme1r- ı....- politikası taldb etmelerini tav· 

Yücel mukaddimesinde "'satırlar Us- tedir. afye etmektedirler. Bu gazete. Suriye • 
tlDe dölrtUtGm kelimelerle bwılamı i• .Almlnya. Çin • japoiı anlqmulıp nln istikbalinin ye lnkipfmm ancak bu 
çimdeld adlan armmcla mc:ü tam bir • ........... ti a=y1e •+=n• etz folda olduiunu, bllhım Saac1lbad pü-
uygunluk ftl'dır" eliyor. Pilbakflıa o- mek ~ ÇiD •rclawıua Jais. tından 10ma nrkiyenln pdr cleYletleri 
kuyucu onun btıldtmlerindeki _.,imi • metWe w.- elmm blıızd wneH'& tlserinc!e aempıti ve llly1J811U11 çok art-

yeti kolayhkla aenr. ÇUnkil ba bal. ba- Jzd geoJ. O- ..._. ._... laMJaa • blmr ~. 
luf ve c!ütUn1ifilndcki kıınet 1rac1ar » _... Miler ek .ı-a ,...."'lha il • Sariye orJ.., ve ,.,.ri YM'imef: 
risclir. - .. lııdne lllJilı ba)u._ktedD'IK iDii MtkWaa wsizin1D .......... 

Yücel için ualOh., isinacD difibız ,,,aie tefekkiH eden 1* kmkı1-. 8arf7e-. 
celeri, hemen ve geliNr4ili gibi ifade Çinliler _., • '°'ılw-n .ıusunun esn1anm 1uwdm-1r here,..,_ 
eden ıekildir. Bu aıcaJrhjı yudarmda t e fi l a ~ 1 f a r t1iı tetkikleri bitirmit vem haaalta n.. 
bulurauıuu. Bilh•ıa pete ko!WflD&- ŞinPIY~ 6 (A.A.) - Nanldncten 81· porunu vermiıtir. 
larmda uıl4ba sc>k itina ve tekellüf her renDdiliM ı8fe mDD mllclafaa konle • Haber 'ftlildifine gire Suriye z 

halde yarqa:uyaıı 1air PY olacak. ranm ba ıehirde toplanmıttır. Mare • Fransa muahedesi mucibince oıdunw 
Rami Jdtab evtDi blfarcbiı Jnyr p.1 Çanı • Kar lek'iD reWiğiade top • Sariye lıılikümetiae dnriM yalanda bat-

metli terceme aeriainden bafka böyle e- ..._ 1111 ........... biitiia billdimet n- llauektn'. Oatimıladeki qJOl •JI içia-
wJeri ele itina ile batırmakta olma- illeriyle qaktlerdeki Mked tdler Jed, de bir m.m Jat:a1ann Sllli,e blldlmeti 
amdan tebrik etmeliyb. mk etmfıtlerdir· emrine wrilmeli bddeaiyor. 

X.eınol ONAL ,.iıt MliHleri ver.--:. 
• • • ~I _, ••• _ 

LaOdikya 
Geçen aene .. Pamuk kale suları" ia

mia•e ,güzel bir eser netreden A~ 
ca Akça bu yıl ela biae Laodikya imüa 
de yeai bir eser vermittir· 

llaluııdr bu CMriade l.aodikya'mn 
paınJslar zı!Mnmdla Selpkileria 
.-saıan_.,. kadar oJu ahvalinden 
WıeetnMktedir. Muharrir ldtlbm ÖJl 81-
dDdıe Pamuk b1e •ularmm &irditill 
ajbetilı bııdiıliai bu kitabm daha mil
kcmmel olması isin haylı phpnaya 
ankettiiiııi 19zmaktadır. Pilhaklka 
mnherdr JMı kitabi ywaak Jsia bir p 
kitablara müracaat etmif ve eaeriai &ü
.ı raknlerle af11J.,..ftlr. 

Okvrlampı• tawi7e ederi&. Klta
INA fiyatı » la&rupur. 71 1qfaııhr. 

LeDdnt 6 (A.A.) - Çindeki hldt· 
•lere ayırdıi' bit makalesini TaJIDlı 
cueteıd fU suretle teDıis etmektedir.: 

"!nıiJtere ve Amerika h61ı:Umetle
ri sallı Je)ıhlde Tokyo nezdinde ciddi 
tıqebbHSlenl• bul111U1Wf]ana da Tokz 
yo lı:avfaya bafkalarıauı iftirak etme
.ım lııot prmiyecejiai iflab etmiftir. 

Jal*l ~ ...... - .,. 
lw ı~leld imelletle •u••Rkte ol
.... --' polldlıaala me.ıt,ıet ..... 
madığmdan, b9fb bir ~ lfacle ... 
IW ı ,_., ,...ı.,_. 1-.- du1-

---~ W. Mıtditl &1111 .,. ... .. 
JÇODYI. &tıeki devletlerin kencllai

ne pek fena bir nazarla NJrmuau lnz 
tas edeoek Wr ip Prİfmittir ... 

lstanbulda tifo 
azaldı 

,,,. 1 lacı .,,, .. , 

...................... aed. 

........................... oldap 
- ..,..... Ba -- tpenhgl lalan 
.......... Ülml ted'mleria ele tiofDan 
mJı e•nda pik mihrrir ~ an • ... 

Tifo ... eldeleri lllıtladılı,.._ beri 
....... .... 251 biD 1ıip birinci ..,.. 
191 .. ldtl de lklilU ...,. )ilpbi&W)tu. 
Pllbt Srbat ........ n Wltln IMa tedlilr. 
... ............ 6DlimD.teld ... 

... ,... .-.k illthmli oldquau da 
lıiDı -.e etaıjzdr. 8'a eebeble latm
W llllllm ...,a .... etmnnHdlr. 

lngiliz ve ltalgar. 
görüşmeleri 

( Bqı 1 IDCI u.yı/ada) 
söz. bafbüanlıldarmdu:. ÇUnkU bunlar 
lapaaya meaelelerinl daha açık bir te• 
kilde g&mekte ve muvakkat anlapna l· 
le mümkilnae garbt Avrupada sulb ma· 
vazeneıini kuracak otan tokamo ftya 
dörtler milllkmı bltır1atacak biT an
lqma buaule getirmek arzusu kartnm· 
cta k1unmaktldırbr. 

l..Piz ... ı.r.n ,,,,,,,.,.. 
yenUlen pebilec:elı 

Roma, 6 (A.A.) - tncı1lz • italyn 
yakınlılının vticud bulmuıına 7anmı9 
olan hareketlere yeni bir hareket c1aha 
inzimam etmiftir • 

P'ilnki yan r-r olarak bildlrildiz 
jiıae ı&"e· iacfliz pseteleriııia ltllya 
kınlJıllllll &in'-ine yeniden m11Aa· 
de edilmeal Jranırafbrılaufbr. Hata
lılrdldu Jd. LoHndlki ital71D pze
..a1..- LGIMlndliD a.Jrdmalarmdan 
soma itJeriadea ili nya cliırt taneaı 
milteana olmak isen 1aalllıı 11Hte1e· 
rinin ttaıyayı girmesi ya1k edllmiftl 

Bir İngiliz Gazetesi 
Almanyada toplatıldı 

Bertin, 6 (A.A.) - Rnn bftdiri· 
yor: Slyaat poU. DeyU 'Ebpre• Gan
telhıin 5 quatıoa tarihli a"8baamı 

müsadere etmlftlr. ÇBntu gante bll 
niilhla1nda, 'llaclrid balıeainde dU,. 
rillen bir alman tqyareai ite mt\retl'e
batlnm fotopafa.riai ve iaimleı ini 
............ : .......,._.: 'Valter 
...... , ıetm telpafp: B~ Şmid 
Tet-: SaJd. PQDt: Cieorı ltobl, 

Guete w ._ ..... muhlbirinin 
&Wdle yaptıis bir kon...,..Y1 da neŞz 
retmekteclir. Ahan gueteleri timdi· 

Je kadar bu haberlerden blb8et,pıe
mlftlr. 

Dotw 
Ttrk Haft kmmau ceneJ merkezi 

nqriyat fUbesİ memurlanndan B Şe
fik Orbaym bir oğlu olımqtar. Y v· 
ruya uun ömürlw diler, anne ve !>a· 
maubtlan&. 



BD~ h©\yVc§llril ~©\t©lırD~aaa 

F akai dünyanın en az et yiyen 
milletlerinden biri de bizız 

T ürkiyede bir et meselesi vardır: 
Zaman zaman, bilhassa büyük 

şehirlerimizde et fiyatının normalden 
fazla yükseldiği iddiası ortaya atılır. 
tetkikler yapılrr ve sonra etin, bahal
lılık devresi geçmiş olur, mesele etler 
yeniden bahallanmcaya kadar kapanır. 

Fakat rakamlar ve hadiseler, bu i
şin bir mesele halinde devam edip git
tiğini anlatmaktadır. Bilhassa son gün 
lerde İstanbulda bulunan ekonomi 
bakanımız Celal Bayar, yiyecek ve içe
cek maddeleri üzerinde ucuzlatma tet
kikleri yapılması için direktifler ver
diği zaman et meselesi, bu arada ön 
planda gelmiştir. 

Sayım vergisinin ucuzlatılmasından 
sonra bir gelişme arzeden hayvancıh
ğ1mızın memleket içi istihlakinin bizi 
memnun edecek ve köylünün yüzünii 
güldürecek bir hale gelmesi; diğer ta
raf dan da kuvvetli bir gıda olarak is
tihlaki vücud sağlığı bakımından lü
zumlu olan etin evlere sıhat şartlarının 
gerektirdiği kadar girmesi ... 

Ancak bu iki başlı meselyi hal e
den formül bulunduğu gün et meselesi 
hal edilmiş olacaktır. 

Et; kendsiine bir mesele mahiyetini 
verdiren seri derdler halinde İstanbulda 
toplanmıştır. İstanbulda et meselesi; 
tezh:ıürleri bakımından yalnız bir şehir 
meselesi değildir. Eğer İstanbul et me· 
selesi hal edilirse, Türkiyenin büyük 
şehirleri olan İstanbul, İzmir, Ankara 
ve Adana halkı, hayvan ihracatı yapan 
bir memleketin vatandaşlan sıfatiyle 

i$tihlake haklı oldukları ucuz ve bol e. 
te kavuşacaklardır. 

lstanbulda et meselesi: 

I
• stanbulda et meselesi, Başlıca üç 

hakikat ifade ediyor: 
1 - İstanbulda et, "havayici zaruri

ye" den bir madde olduğu kadar "bele
diye gelirinin temel direği''dir. 

2 - !stanbulda et, Türkiye iç mü
badele teşkilatsızlığmın tipik bir misa
lidir. 

3 - İstanbulda et, beş sınıf müta
vassıt elinden ve her defasında hayvan 
sahibi ile halk zararına geçerek değe· 
rinin üç misline satılan bir maddedir. 

Hadiselerin izahını yapıyoruz : 
929 dan 934 de kadar Karaağaç mez· 

bahasının belediyeye temin ettiği kar, 
belediyenin bütün gelirinin yüzde on 
beşi ile yüzde yirmi beşi arasındadır: 

929 da bütün hasılat 7.167.120, mez
baha hasılatı 1.313.251 liradır. 930 da 

bütün hasılat 6.337.667, mezbaha hası
latı 1.000.000; 931 de bütün hasılat 

5.637.474 mezbaha hasxlatı 1.284.681; 

932 de bütün hasılat 7. 713.160, mezbaha 
1 hasılatr 1.244.690; 933 de bütün hasılat 
5.804.800, mezbaha hasılatı 1.164.737 li
radır. 934 de mazbaha hasılatı 1.273.624 

liraya yükselmiştir. 
Son iki yılın rakamları da bu çerçe

ve içindedir. Bu rakamlar, belediye ka
sasına giren saf karlardır. Buna muka
bil be !etliye, işletme masrafı dışında 

Karaağaç müesseseleri inşaat ve tesisa
tı için 931 de 82.61 l. 932 de 20.630: 933 

de 10.814 ve diğer yrlarda buna yakın 
mikdarlar harcamıştır. 

istatistikler Türkiyenin hayvan ihraç eden bir 
memleket olduğunu anlahrlar, fakat günde ancak 
kırk üç gram et yiyebilen lstanbullunun midesi bu 

hakikati haklı olarak inkar etse yeridir. 

Umumiyetle İstanbulun et ihtiyacı, 
nisan ve mayıs ayları hariç olarak se
nenin on ayında Erzurum ve havalisin
den temin edilir. İkinci derecedeki pa
zarlar orta Anadolu ve Trakyadır. 

lstanbulun yediği el: 

•• stanbulun okumuşu yazmışı çok-
tur. Güzel havası, iyi ve bol su

yu ona bir sayfiye ve nekahat şehri hü
viyeti vermektedir. Türkiyede erişil
mez bir rekorla 700 vatandaşa bir tane 
düşen doktorları iyi gıda almasını tav
siye ederler. 

Bütün bunlara rağmen İstanbulda 
son beş senede yenen etin (davar, sı

ğır, domuz) bilançosu şudur: 

931 de 18.230.589 kiloya tekabül et· 
mek üzere 678.881 aded; 932 de 

18.266.269 kiloya tekabül etmek üzere 
678.855 aded; 934 de 15.127 .000 kiloya 

tekabül etmek üzere 105.000 aded ve 
935 de 18.883.000 kiloya tekabül etmek 
üzere 678.000 aded ... Son iki senenin ra
kamı, bu sayılara göre bir azalma da 
gösteriyor. 

Bu rakamın bize anlattığı, kısaca, 

şudur: 

800.000 Nüfuslu İstanbulda nüfus 
başına vasati hesabla, bir senede, on 
dokuz kilo ve günde 43 gram kadar et 

düşmektedir. Yalnız bu rakamdan. ka
sabların yüzde on beş olarak kabul et
tikleri kemik payını dü~eyi unutmayı
nız. 

Tetkiki yapan ve yazan : 

Cemal Kutay 

Bu rakamın kısa bir mukayesesi: 

B ir İstanbullunun bir senede yedi
ği et, toparlak bir rakam olarak, 

yirmi kilodur. Bu rakamın azlığını ve
ya çokluğunu, h.iç bir mütalea ilave et
meden ve iklim, tegaddi şartlarını da 
hatırda tutarak, şu rakamlarla kıyas

layımz : 
934 senesi içinde Almanyada bir ki

şinin bir senede yediği et 54, Belçikada 
41, Danimarkada 66, Fransada 34, İtal
yada 15, Nocveçte 35, Felemenkte 45, 

Polonyada 19, İngilterede 63, İsviçrede 
50, Çekosl·ovakyada 34; Kanadada 64; 

Birleşik Amerika devletlerinde 63; A
vusturalyada 97; Yeni Zetandda lll ki
lo. 

İstanbuldan başka diğer şehirleri
mizde de et istihlaki pek farklı de
ğildir: Bütün Türk.iyede mezbaha o
lan yerleTde 935 senesinde kesilen hay
van yekunu 3.190.000 dir. Bu mikdar 
Bulgaristanda 1.303.000, Romanyada 
3.489.000, Fransada 16.400.000 dir. 

Şehirlerimiz böyledir. Bir çok köy
lerimizde ise hayvan kesilmesi, ancak 
sayılı günlerde olur. Veya hayvan ~ifte 
gidemiyeoek kadar ihtiyarladığı zaman. 

Bir koyunun hikayesi: 

E rzurumlu köylü vatandaş koyu
nunu satmayı kararlaştırdığı 

gün, bütün bu mıntakanın sürülerini 
kendi tavassut kanalından geçiren üç 
beş komsiyoncudan birine baş vuracak 
ve bu komisyoncuların o gün için ka
rarlaştırdığı piyasa ne ise malını ona 

verecektir. 
Erzurumlu komisyoncu, bir numa

ralı mutavassıttır. Sürü tamam olunca, 
deniz yoluyla İstanbuldaki komisyon

cu adresine gönderir. 
Koca tstanbulda et işi ile uğraşan 

komisyoncularıR sayısı yalnızca dokuz. 
dur. Şöyle böyle yüz bin insanın yidi
ği et; bir tek komisyoncunun iş hacmi
ni teşkil eder. 

İkinci mütavassıt olan İstanbul ko
misyoncusu satışın yekunundan yüzde 
alır. Bu komisyoncunun vazifesi, hay
vanları vapurdan Karaağaç mezbahası
na nakletmek ve buradan toptancı ka. 
saba arzetm.ektir. 

"'~otancı kasab üçüncü mütaavssxt-

tır. Bunlar, koyunları diri olarak tartı
lariyle ve kilo hesabiyle alırlar. Safi 
et olarak peşekarlar vasıtasiyle dükkan
cı kasablara satarlar. Hayvanın derisi 
ve sakatları işte bu toptancı kasablara 
aiddir. Mezbaha resmini, toptancı ka
sablara verir. 

Dördüncü mütavassıt pişekarlar adı 
verilen simsarlardır. Bunlar toptancı 
kasabtan toptan alırlar ve dükkancı ka
saba aded itibariyle satarlar. 

Beşinci mütavassıt, dükkancı kasab
tır. 

lstanbulda et neden bahallıdır? 

I
• stanbulda et neden bahalıdır? 

Beş sınıf mütavassıt elinden 
geçtikten sonra, artık bir malda bahal
lılık sebebleri de araştırılır mı, deme
yiniz: Erzurumlu koyun sahibinin sat
tığı fiatin üç misline İstanbulluya et 
yedirten yalnız bu beş sınıf mütavassr
tın kari değildir. 

Evela bir hayvan borsası vardır ki, 
bu, çeşni usulü denilen bir satış itiya
dının ortadan kalkması için kurulmuş
tur. Bu usule göre sürüden bir hayvan 
alınır, tartılır ve diğerleri de buna kı
yas edilerek satılırdı. Hayvan sahibleri 
bundan şikayet etmişler ve bunun üze
rine bu borsa kurulmuştur. Kasablar, 
bu borsanm da et fiyatına tesir ettiğini 
söylüyorlar. 

Teferruata girmeden mezbaha res
minin miktarını yekun olarak veriyo
ruz: Bir koyun 16 kuruş ahır parası, 

165 kuruş k.:sme ücreti, 50 kuruş firi· 
ko ücreti olarak 231 kuruş resim ve 
Gövde başına 30 kuruş olan nakliye 
bundan hariçtir. Kilo üzerine hesab 
yapılırsa, İstanbul belediyesi bir kilo 
koyun etinden 11 kuruş resim alır. Ay
rıca elli para da nakliye verilmekte
dir. Böylelikle bir kilo koyun etinden 
hayvan borsasına verilen para ile be
raber 12.5 kuruş, bir kilo sığır etinden 
nakliye ile beraber on bir buçuk ku
ruş resim alınmaktadır. 

Verilen resmin et fiatrna göre nis
betini şöylece bir misal ile daha vazıh 
olarak anlatabiliriz : 

A.nkarada-12 liraya alman bir inek 
9 lira, İstanbulda 14 liraya alınan bir 
inek 12 lira 70 kuruş resim vermekte-

dir. İstanbulda belediye hududlarındl 
dışında olan Pendik ve Bakırköy de 
et daima şehirden on beş kuruş ucu•• 
dur ki, Mecidiye köyünün belediye hd 
dudlarr içine alınmasının bir sebebi deı 
burada İstanbul halkına ucuz et sa· 
tışı olsa gerektir. 

Beı elden geçerken ..... 

E 
Iümü, 
drr. 

t satışından geçinen beş müt~· 
vassıt, aralarında tam bir i~ bO" 
yani kazanç bölümü yapmışlar• 

Evvela hayvanın gönderildiği yer· 
den - ki İstanbula ekseriya Erzuruııl 
havalisinden gelir .• Komisyoncu keıı· 
di hissesini alır ve sonra İstanbulda· 
ki komisyoncu dostunun adresine "r 
pura yükler. İstanbuldaki komısyoncı.J• 
koyunlar Sirkeci rıhtı,mına çıkmadaıı 
önce müşterisi olan tciptancı kasab ,. 
ile anlaşmıştır. Koyunlar gelince b~": 
ları malı gönderen hesabına yüzde ık' 
'ue hemen satar. 

Toptan<:ı kasabın bütün karı har" 
nm derisinde, bağırsağında ve saıtat• 
larındadır. Bugünkü fiatlara göre bı.J• 
la.r bir koyunda 300 kuruş kadar bir şeı 
tutmaktadır. Toptancı kasab bu para: 
dan 250 kuruş olan mezbaha ücretiıt' 
verir. Bütün İstanbuldaki toptancı ~ 
sabların sayısı 55 dir. 

Dördüncü mutavassıt pişek3'• 
dükkancı kasdba eti gövde hesabiyle 
ve yüzde komisyonla satar. Halk111 

asıl karşı karşıya olduğu dükkancı k3
• 

sab son mutavassıttır ve İstanbuld3 

572 kasab dükkanı vardır. 
Şimdi bu beş sınıf 

tt fiatma ne kadar zam 

hesab edebiliriz. : 

mutavassıtıll 
yaptıklarııt1 

Bir koyunun Erzurumdan lstanbı.ı· 
la kadar nakliyesi kıymetinin yüıde 
onu kadc>.r bir yekun tutar; 

İstanbuldaki komisyoncu satıştaıı 
yüzde ıki komisyon alır; 

rtle• 
Toptancı kasab ve belediye, kıy 

tin yüzde otuzu olarak hesablanan de· 
ri ve sakatların parasını paylaşırl<t' 
Eğer deriler ve sakatlar toptancı kasB· 

ba tatmin etmezse et fiatma zaın ya• 
par; 

Pişekar yüzde asgari yüzde beş k3
• 

zanıL • 
Dükkancı kasabın fiatlara yaptıg' 

zam yüzde 25 • 35 dir. Ve işte böyle· 
Jikle bir kilo et; hayvan sahibinin sa· 
tışmdan yüzde iki yüz fazlasiyle lt' 
tanbul halkının evine girer .... 

Koyunun postundan 
hisse bekleyenler 

B ir kaç zaman önce. Ati nada toP• 

lanan entenasyonal bir kongre• 
ye giden bir genel direktörümüz, ~t 
ihtiyacının miihim bir kısmını Türk~· 
yeden almakta olan Atinada kuzu et~ 
nin bizim paramızla 32 kuruşa satılır
ken, İstanbulda 45 kuruş olduğutt41 

anlattı ve Atina kasablarınm belediye· 
· ·de" nin For adı altında aldığı bır vergı 

şikiiyetci olduğunu da ilave etti... 

d "e Bizde hayat neden pahalı ır 

neden istihsal pazarlarında düny oıl1 
en ucuz mal veren kanaatkar müstah 
silini aramızdan yetiştirmemize rai!· 
men. istihlak pazarlarında dünyanın e.

11 

.. hli1<1 
pahalı mal alan az kazançlı muste 
oluyoruz ... Ci.inkü koyunun postunda~ 

• bi.I' 
hisse bekliyen beş sınıf mutavassıt 
tün yiyecek ve içeceklerimiz de ha~~t 

d ·,.1 rı· 
Pahalılığı balonunu durma an şı-< er· yorlar. Halkı ucuz yedirmek, ucuz g 
dirmek, ucuz gezdirmekle mükellef "'-

1 .. sele• bunun için kurulmus o an muesse 
rimizin büdce zaru.retleri; onları d• 
karsı tarafta bulunduruyor. 

*** ·11-
İstatistikler Türkiyenin hayvan 

1 

raç eden bir memleket olduğunu a01"' 
, ·· d k k k.. graıt' tırlar. Fakat gun e anca ır uç . 

İ ·de"'' et yiyebilen stanhullunun cnı ıc:~ 

bu hakikatı haklı olarak ink~r ettfle 

tedir. 
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1 ' 1 
tLAN • • i · 517 bin kilo 

l - PmarhiHI' birlikleri bayvanatmm ihttyacı çm 
lauu ot puarhkla satın alınacaktır~ .•• n .. ii tUt 15 de Visede tBm6ı 

2 - Puarhğı 9. S. 937 puartell s-
latın alma komaiyonunda yapılacaktır • . lu uvakkat teminatı 

S - Otun muhammen bedeli 19~ lira 0 :ı bil" 
1455 liradır. Şartnanıeıi komiıyonda . r ~ ~erin~e~r. vesika ve 

4 - isteklilerin kanunun Z. 3 tine'!!:' ~tte mezkOr komi• • 
teminat makbuzları ile birlikte yazılı •- ve 2_ 3922 
:rona mtıracaatlan. (2495) 

tLA.N y d .. rtten apğı 
Ciheti akerlye için katır ıatın alm~~r. ~flbu::nak üzere 

Ye ıekizden yukarı ol~k ve yükaeklı~ı ~·37 Y • ha vanlarını 
tağlam ve hastalıksız katırı olup satmak _ısdtı1i:.nle~~,eJil komi•· 
Ankarada Sarı kı,ıacta hayvan baatahaneıtn e 1 m 
Joaa getirmeleri. (2464) 2-3843 

tLAN 500 kilo 
1 - Beytüşebab hudud taburunun ihtiyacı olan 126. 

fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeve konu!mu~r. 10 da mez· 
2 - Eksiltmesi 14. ağustos 937 cumartesı günü saat 

lrer taburun satın alma komisyonunda yapılacaktır· . 1 
3 - Muhammen bedeli 22.770 lira olup muvakkat temınat 17.08 

liradır. Şartnamesi komiavonda görillebilir. • "ka e te 
4 - İsteklilerin tnaunun 2. 3 eti mad~elerinde~ veaı v bi; 

minat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale ~ttnden en u leri. 
llat neline kadar Bevtiiffebllb •tm alma komisyonuna verme 

(2386) 2-3736 

iLAN . 
1 - Hoat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo saman kapalı 

sarf aauliyle eksiltmeye konulmuftur. . 
2 - Eksiltmesi 18.8.937 çar•amba günü saat 10 da Eliz12 tU· 

men •tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutan 16248 lira 96 kuru' olup muvakkat temi• 

natı 1218 Ura 68 kuruttur. Şartnameli her p komisyonda &Gril· 
lebilir. 

4 - fıteJdileriıı bııwıun 2. 3 cil maddelerindeki vesika ve te· 
lllinat malrbazlarmı baYi teklif melrtablarmı ihale uatmdan en u 
bir uat evetine kadar meakOr komisyona vermit bulunmaları. 

2....!3860 

iLAN 
1 - Kayseri korer 1otaatının ihtiyacı olan 13000 kilo ude yalı 

kapalı arf uauliyle eksiltmeye konulmuft\11'· 
2 - Ekailtme 18.8.937 çarşamba güntl eaat 16 ela kor dtm alma 

bmia,onunda yapılacaktır• • ----L • 
3 - Yağın muhammen bedeli 9880 bra olup ~v..~t temma-

tı 741 liradır Şartnamesi her ıün komisyonda cöriilebılır. 
4 - lateklileriıı kanunun 2. 3 dl maddelerindeki vesika ve te

minat -.kbuzlarını havi teklif mektublarmı ibate .uatmdan en u 
bir ..ı neline kadar Ka,.eri ı.or •tm alma komisyonuna vermif 
bulunmaları. (2444) 2--386S 

iLAN 
1 - Ankara gambon m&esıeaatı ihtiyacı için 1080 ton yerli 

n1r k&nUribıtin 20.8.937 cuma gilnU saat 15 de kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

2 - K&nilrilıı tutan 29190 lira olup muvakkat teminatı 2187 
liradır. Sartnameai 146 kurut mukabilinde komisyondan ven1fr. 

3 - l1teklilerin kanunun 2, 3 cil maddelerindeki vesika ve te· 
mJnat makbuzlarmı bavi teklif mektublarmı ihale ıaatmdan en u 
bir saat evetine kadar Ankara levazım lmirliği utm alına komis-
yonuna •ermeleri. (2442) "-3862 

iLAN 
1 - Ankara garnizonu milaeeıatı için 300 ton l&mi kok kömll

rln 19.8.937 pertembe güntl aat ıs de kapalı zarfla ebiltmeai ya
pılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 8400 Ura olup muvakkat teminatı G30 lf. 
radrr, Şartnamesi her giln komisyonda par•ıs g&ill\lr. 

3 - İsteklilerin kanunun ı. 3 cil maddelerindeki veaika ve te· 
minat makbu.ılarım havi tekHf mektublannı ihale aaatmdan en az 
bir uat evetine kadar Ankara levazım lmirliil ıatın alma komis-
yonuna vermeleri. (2441) 2-3861 

t LAN 
l - Çanakkale miiatahkem mevki birHJderi için kapalı zarfla 

37.470 kilo sade yağı aatrn aJmecaktır. 
2 - Sade yağmm beher kilolu 96 kuııaftan 35.971 lira 20 kuru• 

biçilmittir. 
3 - lbalcai 16.8.937 puarteai gibril uat 16 da Çanalrlrale mili· 

tahkem mevki •tm alma k~ yapılacaktır. 
4 - lateklilerin ihaleden bir IUt eırel teminat aqeleri olan 

2'lla lirayı " ihale bmmunun 2, 3 iinctl maddelerindeki ftl8ik ile 
bnık;w mii1'laat etmeleri. (2214) ı 3561 

iLAN 
ı - Elbiz birliklerinin ~tlpcı için 810096 kilo lllD1m bpab 

l8rfla ebittmeye konulımıftm'. 
2 - Bbiltmeal 18JL937 ~ &iDi uat 9 da Elldade tll-

... eatm alma komiayoaunda ~· 
3 - Muhammen bedeli 10126 lira 20 kurut olup muvakkat te-

mlaatı 759 lira 47 Jmruttur. şmaameei her stin komit:roada alril· 
leblltr. 

4 - htekuterin bnumaı 2. 3 cil madclelerlncleki ftlika 1"I te
lllhlat ..ırbar:Jarmı havi teklif mektablarmı ihale uatmdan en u 
bir uat eveline kadar mezkilr komiıyona vermit bulunmaları. 

(2'429) 2-3859 

iLAN 
Kırklareli tümen birlikleri hayvanatı için 800 ton kuru otaD ka-
='~ yapılan ebiltmeainde teklif edilen fiat pahalı &6riltil

auuden tekrar kapalı zarfla utm almacaktır· llubı!!l!!M!D fia 
~kurut 50 llllltim olup tutarı 28.000 liradır. tık teminatı 2100 lira· 

• laıtnameai her gOn tlmen utm alma komisyonunda glrille· 
bilir. İhaleai 24.8.937 alı gOntl aut il dedir. ~l 140 ku· 
"'' mukabilinde verilir. latetdilerbı ihale aaatmdan u u bir uat 
;eı kanunt veaib ve teminat maJdMglariyle teklif mektublarım 
•ki~ tUnıen aatnı alma komiayonaaa vermeleri. 

(2548 ) 2-3993 
iLAN 

1 - Ankara prnboa birlik ve mGeueaeled ihtiJllcı için kapalı 
~ Pbarbp pvrDea 40 tıon.,. pkere pazarlık atmUnde istekli 
çdecı dıinıdaa JIUarlıiı 23.8.937 puarteai ıGnUne bdar devam e

ektir. 
2 - &ekerintutan 11.208 Ura oJup munkkat tıemlnatı 840 lira

dır. ~ her &in kcwadayonda paraaıs carlllr. 
3 - 1ıteldilerin lammlmı z. 1, cfl maddelerindeld vesika ft te

minat makbuzlariyle yuıJı ..... kadar puarblı ,apılmak tbere 
her ıtln levaaa tm•rHll l&tm .._ ._.,_._. plmeleri. 

(2aı) 2--3994 

!LAR 
l -~ Jmmtm llaliJacı ollla 145 bia Jdlo unun lrapah 

mrfla yapılan ekailtm.inde teJdlf ediJea 11 Jamlt 45 mntlm ffat 
Plha1ı drilldilpnden bir ay lsJnd!: puarlıla ..,....=· 

2 - lfbu 64.S bin kilo --_., ,,,,,. tutan 77400 l ft ~ 
..... indeki " 25 m...,. fulw da dahil oldup halde ilk temi-
-. '571 lira 2S ....... . 

• - ilk ...... ,...., puartllli.... lat .... x.,..ıa ................. ,,.....,.,1 .• , ... 
4 - lal'tnllllnl 1toaJada kolonlu " t.taDbuJ. AAbra ...... 

Maliye Vekiletinden: Müdiirlüiii Satınalma Komı,.,..,. .. llinıan 
1 - Pazarlığa konulan it (mahaenl nrak binaaı blörlfer teal- 1 L A N 

satı tamiri,) Kefif bedeli (2094) lira. Metre mik!bı muhammen bedeli 45 lira ~ .. •tatıd• cim ve 
2 - İstiyenler bu ı,e aid evrakı görmek ve izahat almak için mikdarı yazılı çmn kereste 20JL937 cuma Ki1n8 IUt 15.30 dan itiba-

maliye vekileti mali emlilr müdürlüğüne müracaat edebilirler. ren sıra ile ve ayrı ayn ihale edilmek there Ankaraela idare bina-
3 - Ebiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. ıında utm alınacaktır. 
4 - Pazarlık 20 ağustos 937 cuma günü saat 15 de milli emlik Bu işe gitmek istiyenlerfn ber liste bisasmda yasılı munkkat 

müdürlüğünde yapılacaktır. teminat ile kanunun tayin ettitl vailraı.rı retılnl gueteain 7.5.936 
5 - Puarlıta ıirebihnelr için isteklinin 157 lira 15 kunl, te- T . 3297 sayılı •eva 1.7.1937 T. 3645 uyılı ~ intipr etmit 

minatı yatırmı, olması ve Ankara nafıı müdGrHifllnden bu it için olan talimatname daireainde Nafıa vektletinden ahnmı• mitteah-
verilmi• ehliyet veaikumr stöatermesi lizıındır. (2547) 2-3952 hidlik vesika ve tekliflerini aynı gtin aaat 14.30 a kadar komisyon 

reisli itfne vermesi l&mndır. 

1 LAN 
19.10.936 gününde Urgübte bili velet ölen ıucu oğullarından 

Hacı Mehmet oğlu Mustafa hakkında Urgüb hukuk mahkemesinde 
veruet iddiası yapılmakta olduğundan icra kılınan mahkemede öli 
Mustafanın İstanbul ve Ankara ve Kayseri veya bafka yerlerde ve
resesi bulunduğu takdirde on ~n zacfmda mahkemeyi haberdar et· 
melerlnin ilimna karar verilmiş ve durupıaları da 23.8.937 pazartesi 
l{iinüne talik ediJmis olduoundan kevfivet ilin olunur. 2-4005 

ANKARA ASLİYE BtRtN:l HUKUK MAHKEMESiNDEN 
Ankaranın Hacıbayram mahallesinde Emin Ahmet oğlu 1291 

doğumlu Hüseyin. 
Ankaranm Altnıdağ mahallesinde Muhittin otlu Ali tarafın

dan mahkememize açılan davida yukanda adreai yuılı Hüseyin 
amcuı olduğundRn 328 senesinde hizmeti aakeriyeaini ifa etmek 
8zere askere gidip bugüne kadu hayat ve mematmdan haber alna• 
madığmdan gaibliğine hüküm verilmesini istemekte olduğundan 
bu husustaki mahkemenin 10.11.937 çarşamba günil saat 14 de icra 
kılmacağmdan mezkftr gün ve saate kadar ba Hilleyinin bayat ve 
aıematından haberdar olanların Ankara uliye birinci hukuk mahke
mesine malmnat vermeleri lüzumu H.U.M.K. 142 inci maddesine 
tevfikan ilin olunur. 2-4006 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden 

1 - Bankamuın 1.zmitte yaptıracağı mubB"""'CD keıif be· 
deli 582263,70 lira (Bq yüz aeben iki bin iki ,U. altımf üç. 
fibde 70) olan 1ellüloz fabrikuı ikinci k1111D (eau fabrika 
binalan) in,aatı vahidi fiatla ve kapalı sarf usuliyte ebiltme
ye konulmuttur. 

2 - Münakua evrakı 27 50 lira mulııabilbade SUmer bank 
infaat ıervisinden alınabilir. ' 

3 - Eksiltme 23 ağuıtoa pazartesi giinil saat 14.30 ela An. 
karada Sümer bank umumi müdürtipnde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 37000 (otua yedi bin lira) liradır. 
5 - lateklilerin ihale eünilııden en u bir hafta evel Sümer 

Bank İnfUt servisine gelerek bu kabil bir in ... tı yapabilecek 
fenni ehliyetlerini iabat için icab eden veaikalarla Nafıa veki· 
Jetfııce verihnif mttteahhidJik vesikası ve m1m bankalardan 
birinden alınını, 200.000,00 liralık bir mali itiber mektubunu 
ibru ile ebiltmeye girebilmek üaere birer naiıka almaları 
prttır. 

6 - Teklif mektuplarını havi dl'flar kapalı olarak ihale 
günU uat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Anlwada Sümer 
Bank muhaberat ,ubesi mildilrlüiilne teslim edilmlt olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı Sümer Bank dilediği müteahhide vermek 
hakln m muhafaza eder. (2525) 2-4003 

Orman Çiftliği -Çiftlik Sütü ile :beslenen 
· çocuklar böyle olur. 

Or-- Clftllll ......... 

tmlrliklerl ldlll alma komllyoalanada l6rlllebiUr. 
5 - tneklilerin ihale gBatl 11at dokaa kadar teklif mektupla

rını komisyon batkanlıtına ,erecek ft}'ahud g6ndereceklerdlr. Bu 
aatten IOD1'8 yerileD ft18 pderilen teklif mektuplan alımmya-
cütır. HLa-'I 

es - 2490 uyılı bDunUA h'uauuuerlne w bU'w 12. el madde-
sine uypn olmayan mektuplarm Ahlpleri eblltmeye lftlrlk etti-
riJmiyecütir. (2583) iLAN 1-1995 

1 - 1111 tlft ... , ... - Pft .... P-e. 21 lift tül ,...... 
• ile 2 llClet ..,,. derili 11.&IS? .............. mt 14 de ... ......... 

ı - ı.teMWm ,...ıı aea .. ·-• --. 1num Wrllil .... .._ .....,_..... pW (19ı) a ltll 

Şartnameler Ankara, Haydarpa.-, Elkifehir, lzmir ve Adana 
veznelerinde t52 lmnqa satılmaktadır. 

IJste No. Cinıi Miktan Muftkkat teminat 
1 Çam dilme 67 5.220 11' ı 2278.87 lira 
2 • V8iOn tahtaaı 1757,799 " 5205.05 " 

(2516) 2-3931 

iLAN 
lmıi, muhaınmen bedeli ve muvakkat teminatı atalıda yuıJı 

muhtelif cins amyantlar, linoleumlar 26.8.1937 peroembe gllnil uat 
15 den itibaren ve ayn ayrı kapalı sarf uıuJiyte Anbrada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin bizlannda yasılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikatan, resmi güetenfn 7..S.1936 G. ve 
3927 veya 1.7.1937 T. 3645 No. lu nüshalarmda intipr etmif otan 
talimatname dairesinde almmı1 vesika ve tekliflerini aynı glln 18· 
at 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasu olarak Ankarada malzeme daireainden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk teflllinden datıtılmaktadır. 

İsmi Muhammen bedeli Muftkbt temlna• 
Muşamba ve Linoleum 19382,50 lira 1453,159 lira 
Amymt ve klingirit 9204,75 lira 00.H Ura 

(2518) ._..,, 

t LA. N 
MaMrnrnen bedeli (23819~) lira olan muhtelif cina bina ve ngoo 

camJan 7.9.937 ulı gilnti saat 15.30 da kapalı sarf unHl ile Anka• 
rada idare binasında satın alınacaktır. · 

Bu ite girmek iıtiyenlerin (1786.44) liralık muvakkat teminat l· 
le kanunun tıyin ettilf .wikalan, re11D1 gazetenin 7.S.936 gln ve 
3297 veya l.7.9S7 T. 3645 No. lu nlahumda lntifar etmif olan tali
matname dairesinde almmıt vesika ve tekliflerini ayni gln .at 
14.30 a kadar komisyon reiıliifne vermeleri lhımcbr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada •lnme dal~ Hay• 
darpqada tuelltlm -.e sevk tefliilnden dalıtJlmaktadlr. 

(2519) 1-Sm 

iLAN 
Muhammen bedelleri (18105) Ura olan 29030 kg. muhtelif clna 

çelik iJe 2650 kg. muhtelif ebattm çelik tel ve 1000 adet bandaj çene 
torna blemi 21.t.9!7 salı gOnl ... 15.30 da bpab sarf multi ile 
Ankarada idare blnumda satın alJDllCÜtıl'. 

Ba f,e rfrmek lstiyenJerin (1357.88) liralık muvakkat teminat 
ile kanamm tayin tetflf vesikalan, rnmr guetenin 7.S.936 ıttn" 
5297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No. la n&ahalant'lda lntifar etmif oJmı 
talimatname dairesinde alnulllf Yaib w tekliflerini aym g1n u
at 14.30 a kadar komisyon reialifine vermeleri Jhnndır. 

Şartnameler paruu olarak Ankarada •eme dairailıden. 
Haydarplfada taellllm ve sevk tefiiiinden dajıtılmktadır. 

(2517) 2-4001 

.. ı ____ A_n_k•_n_ Belediye ReUUii_l_li_n_ıa_n ___ __.I 
iLAN 

l - Temialik araba tekerleklerine yaptırılacak laatik on bet g6n 
mUdjfetJe- açık ekıfltmeye konulmuttur. 

2 - Mnbammen bedeli (2800) liradır. 
1 - Muvakkat teminatı (210) liradır. 
4 - Şartnameainl glSrmek lıtiyenlerin her,On yuı itleri bJeml. 

nen lateklilerln ele 17 ap.toa 937 ..ıı allntl._t IU ela belediye 
encllmenine müracaatları. ı:-ata7 

iLAN 
1 - Yaptmı.cak Yentteblr •• Cebeci ,otlan inflata iti onbq 

cUa mlddetle kapalı arfla eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Bedeli ketfl (25000) liradır, 
1 - Muvakkat teminatı 1875 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerln herglln yan 1,1erl kalemi· 

ne müracaatları ve ihale 20 atustOI 937 cuma aUnU saat on bir bu· 
pkta belediye enctımenlnde yapılacalmdan lltekllJerin teminatJ.a. 
riyle birlikte teklif mektuplarım o rfln 11at aa ~ bclar bele-
diye encümenine vermeleri. 2--1928 

iLAM 
1 - Otobila ldareaine alınacak IOC5 adet aiu1atelif abatta Cim 15 

ıtln m6detle açık eksiltmeye konulmqtur. 
2 - llahmmnen bedeli 487 liradır. 
1 - lluva.Jdrat teminatı 36.52 liradır. 
4 - 8artmamlinl girmek iltiyenlerin her cin JUi iflerl kalemi 

ne ve iateldllerin de 20 apıo. 937 cuma aBnB uat 10.S da beledl7e 
eaciimealne mtlracaatlar~ (2531) z-3914 

iLAN 
1 - leJdrde ,aprlac1k muhtelif yollana lafaa iti Oll lllt sin 

mlddetle" bplJı wfJa elrailtmqe ...... ._..,,, 
2 - KePf bedeJl 115000 Undır. 1 
3 - ll•valdlat temlaatı 118.SO llra&lır. 
4 -~ 790 lmn1t bedel aaW>Ulndt aJmü ~ 

1erin hergiln yuı itleri kalemine m8racutlan ve ihale za •Ptot 
937 cuma gllnil uat on bir buçukta belediye ehciimenlnde ,.pıllca 
fmdan o gitn uat on buçuia kadar isteklilerin teminatlariyJe biıı 
likte teklif mektuplarını beledive encümenine vermeleri. 2-3926 

Başvekilet istatistil( 
umum müdürlü,ğiinden: 

ı - latatistlk mekteplerinde tahlil etmek." ndetlerlnde ı .... 
tiatlk amam mtldtirltlğinde iatlhdam edilmek illere l1l mekteb .-. 
smm Ud kiti 6ç sene müddetle Amıpaya amile gtiaderllecektir41 

2 - Talihlerin yqları 20 den ldlçilk w S5 don btlylk elmıy .. 
aktır. 

3 - Talihler ra hizmeti ukeriyelerinl lfa ederek ukerlikle lif. 
tikleri obmdıtmı ...a.bit nrak lbru ~lly:fer ...,. le 1e11eli1ıt 
tahaU eanumda ukerllk bismederiadea el IMahmdaldarmı 
tenik edeceklerdir. 

4 - Talib1er al'MIDda iıdatlatlk amam dlrltlll ile .!atmbul· 
da ldiltUr direktlSrJiliUnde •lıdakl dere tlmreierllMlea tahriri 
imtihan yapılacaktır. 

A - Riyal,. (Heub we Cebir) 
B - lktidd (umumi malOmat) 
c - bmi mali 
Ç - Umma! colrafya. 
D - Utan (Fnmna. lncilizce. •lmaıicl, ltat,.aca lilaqla-

rmdan birinden). 
5 - imtihan ı qllll tS7 pq8ımba J1Dt ..,ılacütlr. 
• - Talihlerla aifat tıeüenleri u. ~ ..-..t•am 

,_, bir heyeti ... .,. tuafmdlll 1"lriJmlt rapor, mahtuar ten6 
... w Ya ÜMI Od ................ Ut 11 ....... , ... 
sintine kadar -- dıllrlflle ..... .,...ıled ......... . 

(2291) 3-37'8 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma .,. .,. ı 
ATıT.l.,7.fTıTıTıTıTıTıT#ıTıTıTıTıTıTıTıTıTıTıTı,_ ... li 

Askeri Lise ::~;::u~:-:n-eb_l_e-re_iJ __ c-r-et_l_e_ SÜMER BANK 
Öğretmen Aranıyor: 

1 - 1stanbulda askeri liselere: Fizik, riyaziye; 
Bursa askeri lisesine: Edebiyat, riyaziye, alman~a , . . 
Kırık kalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, coğrafya rıyazıye. 
Erzincan askeri orta okuluna: türkçe, tarih Rrupu fransızca 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih gr~pu. 
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Türkçe riyazıye almanca. 

Öğretmeni alınacaktır. ··- . . . • 
2 _ İsteklilerin lise ve orta mekteb ogretmen ehl~y~tını. haız 

olmaları şarttır. Ehliyet üniversite .~ezunu ol_mak ü~uver~ı..tede 
imtihan vererek ehliyet almak kültur bakanlıgı kararıyle ogret
menliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 _ İstanbul; Bursa, sanat liselerine birinci maddede yazı!ı 
dersler için 108 • 126, orta ve gedik~i orta .mekteblere aid dersler t• 
çin 98 .• 108 liraya kadar _ücret ıe.rılecek~ır. . 

4 _ İstekli olanlar dılekçelerıne aşagıda sıra ıle yazılmış ev-
rakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekaleti askeri liseler mü
fettişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş. 
2 - Yüksek tah~il şahadetname tasdikname benzeri veya ehli· 

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

rumu uy gun olanlar.dan bilahare şu v.:sikalar istenecektir. 
1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu 
2 - Noterlikçe tanzim edilecek teahhüd senedi (örneği mü· 

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

gününe kadar müracaat etmelidirler. 
7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemezler. 

(1928) 2--3200 

BİLİT 
1 _ 2 adet fireze makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konmutşur. 
2 _ Tahmin edilen bedeli on beş bin lira olup ilk teminat pa· 

rası 1125 liraı:trr. 
3 __ İhalesi 8. eylül 937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 _ Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad-

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektublarmı M .M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2195) 2-3566 

BİLİT 
BİNA İCARI: Cebecide Abidin paşa köşkü civarında ve Ye

nişehirde Demirtepe veya Maltepe civa.~mda. ol~k ü_zere iş~u iki 
semtte ciheti askeriye için 7: 9 odalı mustakıl bırer hına malı sene 
sonuna kadar tutulacaktır. İşbu şeraiti havi binası olup da icara 
vermek istiyenler 11.8.937 günü saat on beşe kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelsinler. (2566) 2-3976 

İLAN 
YAPI: Ankarada yapılacak bir kışla kapalı zarfla ek.siltme~e 

konmuştur. Keşif tutarı: (690.507) lira 76 kuruştur. Keşıf, pro3e 
ve şartnameleri 34 lira 53 kuruşa inşaat şubesinden alınacaktır. 
!HALESİ: 12.VIIl.937 perşembe günü saat on birdedir. İLK te
minatı: (31.370) lira 31 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat ve teklif mektuplarını havi zarflar iha· 
le saatinden en geç bir saat evetine kadar M. M. V. Satın alma ko-
misyonuna versinler. (2243) 2-3588 

tLAN 
1 - 349 kalem A vadanhk malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 7987 lira olup ilk teminat parası 599 

lira beş kuruştur. 
3 - İhalesi 10 eylül 937 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü ~ad

delerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektublarını ıha-
le gününde en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2248) 2-3568 

1LAN 
1 - Yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira dört kuruş 

keşif bedelli Uçuş yolu inşaatına talib çıkmadığından kapalı zarf
la yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 19 ağustos 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
3 - İlk teminat akçesi 9984 lira 40 kuru~tur. 
4 - Şartnamesi 874 kuruşa M. M. vekaletı satın alma komisyo-

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

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

BİLİT 
İki kalem baytari malzeme satın alınacaktır. İhalesi 10.8.937 

salı günü saat 10 dadır. Tahmin bedeli (4600) liradır. İlk teminatı 
(345) liradır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyne be
delsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müracaat ve i
haleye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve te
minat mektubiyle birlikte belli gün ve saatmda komisyona gel· 
meleri . (2246) 2-3567 

Askeri Baytar okuluna talebe 
kayıd ve liabulü 

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

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

· rmte müsaid o1mak (dil rekabeti olanlar alınmaz) 
d; Kusursuz vaz'ı tavır, ahlak ve seciye sahibi olmak 
e; Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Zabıta vesi· 

kası). • 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlan

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

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

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli 
teahhüd senedi, 

e; Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazi çırpınma
ya müptela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli te
ahhüdnamesi (Bu gibi hastalıklardan biriyle okula girmezden evel 
mali'ıl oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve bu müd
dete aid hükümet masrafı velilerine ödettirilir.) 

3 - İsteklilerin bulundukları mahallerdeki askerlik şubeleri-

Umumi Müdürlüğünden 

Ecnebi memleketlere 
talebe gönderilecek 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtısas şubelerinde ve· 

tiştirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi 

memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 

Umumi şartlar: 
1 - Türk olmak, 

2 - Tamüesıhha olmak, 

3 - 18 yaşmdan aşağı 25 vaşmdan vukan olmamak. 

4 - Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 

Hususi şartlar: 

1 - 1933 • 1937 seneleri arasında liselerin fen kısmı ndan 

mezun olmuş bulunmak. riyaziye. fizik, kimya dersleriyle y~

bancı dilden ivi derecede not almış olmak. 

2 - Tahsile gitmeğe ve avdette banka hi zmetinde çalışma

ğa mani resmi veya hususi bir teahhüdü olmamak, 

Talihlerin nihayet 10 ağustos 1q37 tarihine kadar aşağıdaki 

vesaiki (M. E) rumzu ile Ankar,,da ~iimer Bank umumi mü

dürlüEtüne ve tstanbulda Sümer Bank İstanbul şubesine gön· 

dermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi, 

2 - Mekteb şehadetnamesi ve imtihan notları cetveli, 
3 - Resmi bir hastaneden almmıs ve yukarıda vaırlı sıhat 

ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bit sıhat raporu, 
4 - 4 adet fotoğrafi, 
5 - Tasdikli hüsnühal varakası, 

Bu vesikalar makine ile yazılmış üçer nüsha olarak gönde

rilecektir. 

İmtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 2-3766 

Afolkt>ri fahri" ah., umurı. l'Hiidürli.i~il Satma ima 
Komi ·\.onu Uiiuları 

..._ ______________ ~ -----------------
KIRIKKALE ctv ARINDA HASAN DEDEDE y APTIRILA· 

CAK İNŞAAT: 

Keşif bedeli 1669 lira 20 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as· 
keri fabrikalar umum müdrlüğil satın alma komisyonunca 20.8.937 
tarihinde cuma günü saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname 9 kuruş mukabilinde komisyoncian verilir. Ta· 
liblerin muvakkat teminat olan 125 lira 20 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3 maddelerinde vazıh vesaikle muayyen gün ve sa-
atte komisyona müracaatları . 2-3879 

BİR ADET BUHAR LOKOMOTİFİ 
Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olan bir adet buhar lokomotifi 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27.9. 
937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan 1500 lirayı havi teklif mektublarını mezkfir günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle tnezkfir gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (2484) 2-3946 

KIRIKKALE CİVARINDA HASANDEDE'DT 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 3134 lira 65 kuruş olan yukarda yazılı inşaat as
keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 20·8-937 
tarihinde cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname 16 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 235 lira 13 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komis-
yona müracaatları.. (2483) 2-3878 

6000 KİLO TUTKAL 

Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 12.8.937 perşembe günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasrz ol~rak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 157 lıra 50 kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saat-
te komisyona müracaatları. (2577) 2-4000 

ne istida ile müracaat edecekler ve şubelerce 2. maddede bildirilen 
evrakı ikmal ettirildikten sonra İstanbul ve civarından isteklilerin 
Haydarpaşada askeri baytar tatbikat okulu m~dürlüğüne, Ankara ve 
ona yakın iller isteklilerinin de Ankar~.da z~raat enstitüleri bay
tar fakültesi askeri talebe amirliğine gonderılecektir. 

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

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

t LAN 

1 - Vekalet ihtiyacı için muhtelif ebatta sekiz metre mikabı 
kereste, bir tane hesab makinesi ve 20 tane hanunaı arkalığı ayn 
ayrı pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığa girecc:klerin 9.8.937 P. ertesi günü saat 11 de M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (2587) 2-3997 

t LAN 

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

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

misyonunda alınır. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

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

7 8. 1 ('~7 

l{ızılay C. Genel i\ierkezi 
Başk.anlığından 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mamak maske fabrikasında yap!~ 
rılacak atelye binası. iki adet depo binaları ve muhtelif istinad 01 

varları inşaati tahmini keşif bedeli (44763) lira (55) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şarotamesi , 
B - Mukavelename projesi, 
C - Keşif hütasaları, 

D - Fenni şartname. 
E - 6 adet plan. 
İstenilen bu şartname ve evrakı Kızılay genel merkezi muha9e

besinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13.8.937 cuma günü saat 15 de Kızılay genel 01e'' 

kezinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. , 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3357- lira 55) "1!. 

ruşluk muvakkat teminatı vermesi bundan başka aşağıdaki "eS
1 

kaiarı haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi Iazımdtr. 
A - En az bir parçada (50.000) liralık bina inşaatı yapab11" 

ceğ:ne dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası. 
B - Bu s eneye aid ticaret odası vesikaları, JI 
C - Şimdive kadar yaptırdıkları işler için mal sahiblerindt 

aldıkları iy i hizmet vesikaları . 
6 - T eklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat~~: 

bir saat eveline kadar Kızılay C. genel merkezi ne getirilerek eks• 
me komisvonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

7 - Kızılay C. en az fiyat teklif edene ihaleyi yapmağa ıne~~ 
bur deeil dir. İhale vesaiki ve ehliyeti fenniyesi Kızılayca tasdı 
olunan talibe yapılacaktır. 

8 - P osta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 üncü madde.d: 
yazı lı saate kadt'lr gelmiş olması ve dış zarfının mühür muınu ıl. 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler lct 
bul edilemez. 2-40~ 

Şarl{i f{araağaç Halkevi inşaat 
lcomisyonu başlcanlığındafl 

Şarki Karaağaçta yapılacak halkevinin inşaatı açık eksiltıneY~ 
konulmuştur. Bedeli keşif sekiz bin yüz dört lira seksen bir ~. 
ruştur. Eksiltme müddeti 19 ağustos 937 perşembe günü saat on a 
tıda bitecektir. 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanunda yazılı vesaikleriyle bi'j 
likte % 7.5 teminatlariyle beraber Karaağaçta müteşekkil hal~e1, 
inşaat komisyonu başkanlığına ve Isparta ilyönkurul başkantıgııt 
müracaat etmelidirler. 

İnşaata aid şartnameleri ve 
mak istiyenlerin yukarıda sözü 
tan olunur. (2598) 

keşif krokisini parasız olarak -!' 
geçen makamlara müracaatları ı-

2-40~ 

Tapu ve l(adastro Umum 
Müdürlüğündell 

1 - Umum müdürlük hademe ve odacıları için kumaş ve tJlS
1; 

zemesi müteahhide aid ve yerli mallar pazarından alınmak ü:ı:d 
29 katı erkek ve kadın elbisesi açık eksiltme ile diktirilecektit· 

2 - Eksiltme 23.8.937 pazartesi günü saat üçtedir. 
3 - Beherinin muhammen bedeli 26 liradır. 
4 - Şartnamesi umum müdürlük levazım müdürlüğünde göril• 

lebilir. s 
5 - İsteklilerin tamamının muhammen bedeli üzerinde~. ~ iiı· 

pey akçesiyle mezkfir günde umum müdürlük levazım mudur 
ğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2596) 2-4008 _,-

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden : 
26.8.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Eskişehir 

vilayet dairesinde toplanan daimi encümeninde 17110 lira 75 kut~! 
keşif bedelli Eskişehir memleket hastahanesi kalörifer tesisatı e 
siltmesi kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. . • 

4000 lirası 937 büdcesinden ve mütebakisi 938 senesi büdces1~0 
den tesviye edilmek şartiyle eksiltmeye konulmuş olan bu işe ~!. 
proje, keşif, fenni şartname, talimat, eksiltme şartnamesi, nıu•' 
vele projeJeri her zaman nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 

İsteklilerin teklif mektublarma 937 senesi için nafıa vekale.ti_o· 
den alınmış müteahhidlik vesikasını en az 15000 liralık benzerı J~ 
leri yaptığına dair bonservisleri veya salahiyetli bir mütehassısı 
mesuliyeti deruhte edeceğine dair noterden musaddak taahhütıl~ 
mesini ve 937 senesi için ticaret odası referansını eklemeleri 1 f 
zımdır. Teklif mektublarınm ihale günü saat 14 de kadar ınakb~i 
mukabilinde daimi encümen riyasetine verilmiş olması veya iadd, 
teahhüdlü olarak posta ile gönderilmiş bulunması şarttır. p..,..ıa 
teahhür nazarı itibare alm.maz. (2597) 2-40~ 

Kumbar~ blri 

TlİRKl'VE . 

2IRn·AtiE11 
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~ ......... _. ..................... -........... ~ 
! Sekizinci şark! 
t - Fuvarı ! 
i BARI ! 
! 4-21 eylul 193?! 
i Akdenizin ! 
t şark ile garb ! 
i arasında mer- t 
i kez piyasası i 
• 

40 millete i 
• mensub 5000 • 
t kişinin ! 
İ 1 milyon ziyaretçi · ! i ithalat ve Gümrük işlerinde t 
t hususi müsaadat i 
i Ücretsiz ve emtia sergileri i 
i Toplantılar ve kongreler i 
•
• Temsiller ve muhtelif •• 
• müsaınereler • 
t Turizm büroları ! f Gezinti seyahatleri - toplu f 
1 seyahatler ! 
i 2-3528 • 
t ............. ._ • ., ............. 49-•~· ... ~ 

Kiralık Daire 
Balık pazarında Ticaret Türk 

Anonim ~irketinin üstündeki bi· 
rinci katta iki daire on bir oda u· 
f:'-k devaire ve şirketlere elveri~
lı. Talibin arzusuna göre tadı
lat ta mümkündür ve ikinci kat· 
ta üç odalı üçüncü katta dört o
dalı aile için daireler vardır. Al· 
tında iki kapılı lSO metre mu· 
rabbalık bir depo kiralıktır. 

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

2-3782 

Kütahyada: 6 
Çoğu üze-
rinden Tu. Çoğu Azr 

Lira Kur. Kilo gr. Kilo gr. 

18000 200 000 190 000 
8000 50 000 40 000 

5400 6 000 4 000 

1200 10 000 6 000 

1920 8 000 6 000 

275 5 000 3 000 

480 8 000 6 000 

2500 5 000 3 000 

1100 10 000 7 000 

700 7 000 s 000 

800 10 ooo 8 000 

1015 3 500 2 500 

390 600 300 

360 6 000 4 000 

3SO 1 000 soo 

480 6 000 4 000 

900 3 000 2 000 

7SO 3 000 2 000 

lSOO 6 000 4 000 

66 600 300 

240 6 000 4 000 

600 6 000 4 000 

37S 2 soo 1 soo 

300 6 000 4 000 

6S 500 300 

240 800 soo 

210 7 000 s 000 

3SO 7 000 5 000 

180 3 000 2 000 

700 7 000 s 000 

300 6 000 4 000 
060 4 000 2 000 

200 5 000 3 000 

Say. 
Tahmin 

bedeli 
Ku. Sa. 
9 

16 
90 

12 
24 
s 50 

6 
50 
11 

10 
8 

29 
65 

6 
3S 
8 

30 
2S 
2S 
11 

4 
10 
15 
5 

15 

30 
3 
s 
6 

10 

s 
1 50 
4 

ULUS 

J. Okul K.lığından 
% 7,5 İhale günil 
teminat Erzakın cinsi 
Lira Ku gün saat D. 
1350 20-8-37 10 (Ekmek birinci nevi 
600 ,, 10 30 (Sığır eti 
446 .. 11 (Sade yağı 

90 (Bulgur 
144 20-8-37 11 30 (Pirinç 
20 (Tuz 

36 (Kuru soğan 
187 so 20-8-37 13 (Sabun 

82 50 (Kuı;u fasulye 

52 50 (Nohut 
60 (Patates 

76 12 20-8-37 13.30 (Toz şeker 
29 25 (Zeytinyağı 

27 (Kırmızı domateıı 

26 2S 20-8-37 14 (Zeytin tanesi 
36 (Mercimek 

67 so (Cek. üzüm 
56 25 20-8-37 14.30 (Şehriye 
112 so (Makarna 

4 9S (Süt yağı alınmamış 

18 (Taze kabak 
45 (Patlıcan 

28 12 20-8-37 15 (Taze bamya 
22 so (Lahana 
4 87 (Sirke 

18 (Sal~a 
15 75 20-8-37 lS.30 (Pırasa 
22 so (Ispanak 
13 so (Semiz otı. 
52 .~O (Taze fasulye 

22 50 (Arpa 
4 so 20-8-37 16 (Saman 
15 (Kuru ot 

Ankara Ordu Evi 
Müdürlüğünden · 

3000 300 000 200 000 1 225 20-8-937 16.30 (Maden kömürü 
1 - Yukarda adları yazılı yiyecek .. ve yakacak miktarı .:ksiltme şartnamelerine göre ve ı-9-937 gü

nlinden itibaren sekiz ay müddetle munakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazıl-
Orduevi müştemilatından ve 

halen bakkal dükkanı olarak i
carda bulunan dükkan 1 Ags. 
937 tarihinden itibaren bir se
nelik icara verilecektir. Talip
lerin Orduevi Md. ne müracaat· 

mıştır. • 1 fl a· -
2 _ Ekmek, sığır eti, sadeyag k~pa 1 .zar a ıger otuz bir kaJem yiyecek veya yakacak açık ekıilt· 

me ile 20-8-937 gününde çizelgede gosterılen saatlerde Kütahyada J. Okul komutanlığında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. . 

3 _ Eksiltmeye gireceklerin 9~7 yılı tıcaret oda~ı ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerine gö ları. 2-3882 

Kiralık Villa 
re ellerinde bulunan belgelerle, tıcare~hane n~ına ~ş göreceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde 
noterlikten alma vekaletnamelerle eksıltmeye gıreb ıleceklerdir. 

4 - Kapalı zarf eksiltmesi~de yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektupla
rında istenilen belgeler ve temın~t mak~~zları. veya banka mektuplarını ikinci bir zarfa koymak sure· 
tiyle zarfların üzerine tekliflerinı ~angı ışe aıt oldu gunu ve kanuni ikametgahları yazılır. Zarflar mü
hürlü olarak belli gün ve saatten bır saat_ evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi 
lazımdır. Belli gün ve saatten sonra verılecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Te
minatların eksiltmeden laakal bir saat evvel Kütahya malsandığma yatırılmış ve makbuzların kômiı-

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

yona verilm!ş bulunacaktır. . . .. . . 
5 _ Eksıltme şartnamelerını gormek ıstıyenler komisyon işyarlığma müracaatları ilan olunur. 

SE FALIN 

Baş ve Diş 

Romatizma 

Gr ip 

yaz 
nezles ni 

derha) 

g çirir 

Eczaneler· 

den 

arayını:L 

Baş ağrısından çof 
. ıztlfap cel<iyordum. 
·sefa/in,,, ali:hk fan -
sonra ne rahafJm ! 

'J'arih. Uil~ Coğrafya .Fakültesi 
Direktörlü~nden 

9 
1 - Fakültenin 1938 finans yılı yemek münakasası 12 ağustos 

k37 preşenıbe günü Ankara mektebler muhasebeciliğinde saat 15 de 
apaJı zarf ı· usu ıyle vapılacaktır. ~ .. 

1
• 2 - tsteklilerin her gün fakülte hesab memurluguna muracaat 
;ek şar~namevi tetkik edebilirler. . . . 

0
• -:;- Bın iki yüz on beş liradan ibaret olan ıl~ temınatm ıhale 
ü oğleye kadar mezkOr muhasebecilik veznesıne yatırılmıf ol

•sı lizımdrr. 
4 - Bu ilan ücreti müteahhide ai,'ldir. (2336) 2-37215 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlu!r 
Satınalma Komisyonundan : 
.. . ~ - 3i30 taı.e port<'tif çadırın kapalı zarfla verilen fiat pahah 

goruldüğ'ür.der, 17 8 _ 937 salı günü, saat 16 da pazarlığı yapılacak
tır. 

2 - T.c.ınlamın tutarı 34403 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2S81 liralık vezne makbuzu 

ve)'a bank .. mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün saat 
16 da Galdtcl eski idhalat gümrüğü binasındaki komutanlık aatın-
alma komis~onuna gelmeleri. (4547) <!-3686 

(4497) 2-3670 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/m 10 ton 2 m/m ki ceman 

150 ton demir tel kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (27.000), muvakkat teminatı (2025) li

ra oJup eksiltmesi 14 eylül 937 (salı) günü saat (15) de Ankarada 
P. T. T. satın alma komisyonunda yapdacakhr. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu
nu, ticaret odası vesikasından başka müteahhidlik vasikasım ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar 
mezkur komisyona tevdi eyleyeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T . levazım, İstanbul Beyoğlu 
P. T. T. ayniyat şube müdürlüklerinden (13S) kuruş ücretle ve· 
rilir. (2353) 2-3724 

----'------------------------------------------------
iktisat Vekaletinden 

Sanat mektoblerinin elektrik kısmından mezun olup askerliğini 
bitirenlerden iktisad vekaleti ölçüler ve ayar müdürlüğü için elek· 
trikçi ayar fen memurları almacaktrr. 

Şeraiti haiz olanların en kısa zamanda evrakı müsbiteleri ve 
şimdiye kadar çalıştıkları yerlerd~.n ~ldıklarr bonservisJeriyle ~ir· 
likte Ankarada ölçüler ve ayar mudürlüğüne müracaat etınelerı. 

(2S3S) 2--3967 

Sultan suyu harası 
müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiy.acı ?ulunan on dört bin iki yüz lira bedeli 
muhammenli yüz elli bın kılo Y';llafın beher kilosu 6 kuruştan 
seksen bin kilo arpanın beher kılosu dört kuruştan on bin kilo 
baklanm beher kilosu on ~ruştan ve iki yüz bin kilo samanın be
her kilosu 50 santim hesabıyle 29:7.937 gününden itibaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuiırıe eksiltmeye konulmuştur. . 

Talihlerin teminatı muva~katesı olan bin altmış beş lirahlC 
bank ve yahud nakid makbuzıyle .~e~lif mektublarmı ihale gününe 
tesadüf eden 12.8.937 per~mbe gunü saat on üçe kadar hara mer· 
kezinde müteşekkil ko~ısyonu mah_~usa vermeleri ve daha fazla 
izahat almak istiyenlerın de hara mudüriyetine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (247S) 2-3874 

Türk Hava Kurumu 
BOYÜK PiY ANGOSU 

4 üncü ket ide 11 Aiuıtoı 937 dedir 

Büyiik İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardlJ'. 

DİKKAT: Bilet alan h.erkeı 7 ağustos 1937 günü akpmına 
kadar bilet ini değiftirtnıf bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. 2-3016 

- ..,,, 

Ankara Valiliğinden 
Onuncu yıl yatı okulu talebelerinin iaşeleri için muktazi yuka-

rıda yazılı (8076) lira (64) kuruş muhammen bedeli olan erzak Jca-
palı zarf usuliyle yapılan münakasasında talip zuhur etmed iğinden 
29.7.937 tarihinden itibaren bir.ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 
İstekJiJerin şartnamesini görmek üzere Kiiltür direkötrlüğüne mü-
racaatları ve her perşembe ve pazartesi günleri saat 15,5 da daimf 
encümene müracaatları. 

Tutarı 
Cinsi Fiatr Kilosu Adet Lira Kuruı 
Koyun eti 37 4SOO 166S 00 
Kuzu eti 35 soo 175 00 
Hindi 100 2S 25 00 
Karaciğeı 20 2SO 50 00 
Tavuk 50 60 30 00 
Koyun ayağı s 400 20 00 
Uskumru 60 75 40 00 
Ekmek 11 11000 1210 00 
Sadeyağ 90 ı 100 990 00 
Zeytinyağı 70 3SO 24S 00 
Pirinç 20 850 170 00 

Makamı? 30 2.50 75 00 
lrmik 30 ıs 7 so 
Un 15 700 ıos 00 
Nişasta 30 10 3 00 
Pirinç unu 30 12 3 60 
Sehriye 30 40 12 00 
Kuru incir 35 50 17 50 
Kuru üzüm 30 60 18 00 
Sarımsak 40 25 10 00 
Salamura yaprak 40 90 36 00 
Ceviz icci 50 15 7 30 
Kara biber 120 3 3 50 
Kuş üzümü 30 4 l 20 
Şam fıstık 80 6 4 80 

Fındık içi 80 10 8 00 
Kuru kayısı 70 50 35 00 
Konserve 30 160 48 00 
Zeytin 40 350 140 00 
Sabun 45 500 22S 00 
Soda 12 400 48 00 

Buğday 8 8 64 
Bulgur 14 150 21 00 

Nohut 20 150 30 00 

Limon 4 ııoo 44 00 

Kuru bamya 100 ıs 15 00 
Ihlamur 60 5 3 00 
Kuru soğan 5 1250 62 50 
Patates 7 1500 1os 00 

Mercimek 18 125 22 50 
Kuru fasulye 15 600 90 00 
Tuz 7 300 21 00 

Yumurta 2 6000 120 00 
Çay 380 ıı 41 80 
Ekmek kadayıf 25 20 s 00 

Tel kadayıf 30 ıs 7 so 
Salça 20 200 40 00 
Sirke 15 150 22 so 
Reçel 50 120 60 00 
Şeker 32 1000 320 00 
Süt ıs 350 52 50 

Yoğurt 20 7SJ 150 00 

Peynir 35 500 175 00 

Kaşar 65 125 81 25 
Kuru vişne 40 :.o ll 00 
Tereyağı 160 10 16 00 
Kaymak 160 7 11 20 
Buz 3 60 l 80 
Pastırma 65 5 3 25 
Taban 35 12 4 20 

Pekmez 20 25 s 00 
Tahan helvasr 40 12 4 80 
Taze yaprak 15 75 11 25 
Maydanoz 2 6000 12 00 
Dere otu 2 1000 2 00 
Hıyar s 350 17 50 
Patlıcan ıs 1200 180 00 
Biber 12 500 60 00 
Domates 8 800 64 00 
Taze fasulye ıs 800 120 00 
Ispanak 7 7SO 52 so 

Prasa 7 ' 800 56 00 
Taze bakla 12,S 150 18 75 
Lahna 5 800 40 00 
Kabak 7,5 7no 52 so 
Semizotu ıs 2SO 37 50 
Kereviz lS 150 22 50 
Taze bamya 20 100 20 00 

Karmbahar 17 1 17 00 
Yar elması 7 125 8 75 

Taze bezelye 20 130 6 00 
Pancar 5 20 ı 00 

Turp 6 50 3 00 

Enginar 20 150 30 00 

Taze soğan ı 500 10 00 
Marul 6 200 12 00 

Havuç 7 225 1S 75 

Portakal 4 350 14 00 

Armut lS ı25 18 75 

Elma 20 100 20 00 

Kiraz 20 60 12 00 

Taze vişnı 20 40 8 00 

Ayva 8 75 6 00 

Taze kayısı lS 60 9 00 

Taze üzüm 15 325 48 75 

Kavun 8 3SO 28 00 

Karpuz 8 300 24 00 

Palamut 20 200 40 00 

(2471 ) 2-3825 ;<)76 64 

Elaziz İskan Direktörlüğünden : 
Elaziz iskan inşaatı için 220 metre mikabı çırah çam kerestesi 

açık eksiltme suretiyle alınacaktrr. 
1 - Bu kerestelerin muhammen kıymeti 8800 liradtr. 
2 - Keresteler ihaleden itibaren 20 gUn zarfında tamamen tea

lim edilmiş olacaktır. 
3 - Mlibayaa edilen keresteler Elbiz iskan ambarlarında tes-

lim alınacaktır . 
4 - Münakasa 9.8.937 pazartesi günil saat 15 do Elaziz iskio 

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

sinde görebilirler. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanun mucibince 

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

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



Aukara valiliğinden: 
ı _ Kızılcahamam kazası yatı okulu talebesinin iaşeleri ~çin 

muktazi cins ve mikdarı a~ğıda yazılı erzak kapalı .zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. . . .. 

2 _ Bu erı:akın muhammen bedelı 5641 lira .50 ikuruştur. Muna· 
kasaya gireceklerin bu mikdarm yüzde 7.5. nisbetindeki muvakkat 
ıteminat akçelcrini hususi mubase?e veznesıne _yatır~arı ve mak
buzuna kanuni tarifata gör.e ta.nzım edec~atlİ!rı teklıf mektubunun 
içine koymaları lazımdır. 

3 _ İhale 23.8.937 pazartesi günü saat 16 da vilayet konağında 
daimi encümeninde y.apılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek Ü 
zere hergün Kültür direktörlüğüne rnürcaatları. . • 

Kızılcahamam yatı okulunun 1937 mali yılının erzak Iıstesı 

Tutarı 
Kuruş 

144000 
52500 
37.500 

600 
2400 

1500 
21600 

4000 
10400 
3000 
3000 
3600 
1500 
1500 
6000 
2700 
2250 
1500 
16CO 
1800 
8000 

13500 
3500 
1000 
2500 
2000 
7000 
9600 
1200 
2000 

600 
1soo 
5400 
4000 
6000 

100000 
75DO 
7500 
2700 
4500 
2000 

12000 
3000 
3500 

900 
1600 

6DO 
'750 
1800 
8400 
'500 

5000 
2000 

535000 
2000 
3500 
( •O 

2800 
1400 
.500 
500 
200 
800 

1500 
1500 
1000 
600 
500 

1000 
750 

5000 
2000 
3000 

Fi. Sa. 
Ku. 
12 
35 
25 

10 
00 

10 
18 
10 
13 
10 
10 
30 
30 
30 
12 
45 
30 
30 
80 
30 
40 

45 
75 
10 

100 
40 
35 
32 
20 

400 
100 

15 
18 

4 
1,50 

100 
100 

75 
45 
30 
20 
48 
JO 
5 

30 
8 

300 
15 
45 

7 
10 
10 
10 

Yekfın 
10 
10 
10 

7 
7 
5 
5 
4 
8 

300 
15 
10 
10 
10 
10 
15 
10 

5 
10 

564150 YekUn 

Miktarı 
Kilo 

12000 
1500 
1500 

60 adet 
24 " 

150 
1200 
400 
800 
300 
300 
120 
50 
50 

500 
60 
75 
50 
20 
60 

200 

250 
50 

100 
25 
50 

200 
.300 

60 
5 
6 

100 
300 

1000 Adet 
4000 " 

1000 
75 

100 
60 

150 
100 
250 
300 
700 

30 
200 

2 
50 
40 

1200 
50 

~00 
200 

200 
550 
60 

430 
200 
100 
100 
50 

100 
5 

100 
100 
60 
50 

100 
50 

500 
400 
300 

Cinsi ve nevi 
Ekmek (birinci) nevi undan 
Koyun eti (mayıs ayında kuzu eti) 
Erkeç eti (100 kilosu genç dana 

eti) 
Ciğer {Erkeç ve koyun) 
Hindi (1 yaşından aşağı 3 den 

yukarı) 
Çay balığı (Ri olmıyacaktır). 
Pirinç yerli çok temiz 
Bulgur (Halis buğdaydan temiz) 
Fasulya Selanik cinsi temiz 
Nohut (Kabak temiz) 
Mercimek (Temiz kaynamış) 
lvıakarna (iki No. paketle) 
Şehriye arpa ve tel 
'trmik 
'Un (Ekstra, ekstra) 
Kaysr (Tokalı oğlu iri taneli) 
Kuru üzüm (çekirdeksiz en iyi) 
İncir (Süzme en iyi) 
İç fındık (kavrulmuş taze) 
!Konserve (Muhtelif cinsten) 
:Zeytin danesl. (İri taneli yi
yimse 1) 
.P-eynir (yağb Edirne cinsi.) 
B.al (Petek beyaz oğul) 
Göce (Buğdaydan çok temiz). 
Ku. bamya (Amasya çiçek ... ) 
:ReC<el (Şekerden) muhtelif 
Kesme şeker (sandıkla) 
İnce şeker (kristal torba ile) 
Pekmez (koyu ve halis üzüm) 
Çay ( Cava veya Hindiye) 
thlamur. Taze, çiçek. 
Süt (Yağlı çiy, inek) 
Yoğut (çiy sütten en iyi) 
.Limon (iri taneli taze). 
Yumurta (taze) 
Sade yağ (süzülmüş) 
Tere yağı tuzsuz. 
Zeytin yağı (birinci Turan) 
Tahan helvası. 
Saka (Taze) 
Sirke (ÜzümBen) 
Sabun (Hacı Şakir marka kuru) 
Soda (çamaşır için) temiz 
Kuru soğan (istenilen mikdar 

taze) 
Sarımsak (ciciksiz yalnız baş ku. ) 
Tuz kuru ve (çekilmiş) 
B iber (siyah çekilmiş) 
Salamura bağ yaprağı 
Pastırma 
Patates (Sarı ve kızıl iri taneli) 
Taze bağ yaprağı 
Pathcan 
Biber dolmhk 

Domates 
Taze fasülye Ayşe kadın 
T. bakla 
fspanak 
Prasa 
Lahana 
Pancar yapraksız 
Turp 
Havuç 
Sandık portakal 
Armut 
Elma 
Kiraz 
Vişne aşı 
Ayva 
T. kayısı 
T. üzüm 
Kavun, karpuz yüz k1losu \:arpu2 
T. kabak 

(2507) 2-3900 

Trabzon Nafia İnşaat Komisyonundan: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon - Erzurum yolunun 

o+ooo kilometreden 33-f 000 üncü kilometreler arasında muhtelif 
mahallerde anroşman mahmuz ve harçlı dıvar inşaatı olup keşif 
bedelleri ''45617,, lira ''57,, kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - 'Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel• şartnamesi, 

D - Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri, 
F - Proje. 
lstiyenler bu evrakı Trabzon, Gümüşhane nafıa müdürlükle· 

rinden (228) kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme.12.8.937 perşembe günü saat on beşte Trabzon 

vilayeti nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından ya· 
pılacaktırı 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteldinin (3421) lira (32) ku· 

mşluk muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göster
mesi Hizımdtr. 

A - 937 senesine aia ticnet odaSY vesikası, 
B - Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesine aid müteahhidlik 

ehliyet vesikası, 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yuıh saatten bir 1laat 

eveline kadar yukarda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann niha
yet saat on beşe kadar gelmiş olması ve dış :zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. 

Po tada 01.acak gecikmeler kabul edilmez. (4709} 2-3856 

İzmir ili daimi 
Kapalı eksiltmeye konulan iş : 

Açın tutarı ı 

Bu işe aid evrak ve şartlar a-
şağıda yazı1ıdır .: 

İsteklileı 

Kapalı eksiltmenin yapılcağx 
yer tarih gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereke,, belgeler ' 

Muvakkat teminat 
i .. ,,,, 7'' 

encümeninden: ı 
Menemen • Muradiye yolunun 
yapısı, 

(23378) lira 17 kuruş 

A) kapalı eksiltme projesi 
B) Söz bağı 
C) Bayındırlık işleri genel şart
namesi, 
D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakı İzmir Ankara İstan• 
bul bayındırlık direktörlüklerin· 
de görüp inceleyebilirler. 

16 ağustos 937 pazartesi günü sa· 
at 11 de İzmir ili daimi encüme
ninde. 

937 takvim yılına mahsus baym· 
dırlrk bakanlığından alınmış mü· 
teahhidlik ve ticaret odası bel
geleri. 
(17 54) lira. 
(2474) 2~3875 

İzmir ili daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş : 

Açın tutarı : 
Bu işe aid evrak ve ş.artlar a

şağıda yazılıdır 

İstekliler 

Kapalı eksiltmenin yapıkağı 
yer tarih gün ve saati : 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler : 

Muvakkat teminat 
(2473~ 

Dikili • Ayvalık yolunun yapısı 
( 43284) lira 32 
A) kapalı eksiltme projesi 
B) Söz ba~ı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart
namesi, 
D) Fenni şartname 
E) Acın ve proje 
Bu evraltt İzmir Ankara fstan· 
bul bayındtrlık direktörlüklerin
de görüp inceleyebilirler . 

16 ağustos 937 pazartesi gü~~ sa
at 11 de İzmir ili daimi encume
ninde. 

937 takvim yılına mahsus bayı~: 
dırlık bakanlığından alınmış mu
teahhidlik ve ticaret odası bel· 
geleri. 
(3247) lira 

2-3876 

Kastamonu orman 
müdürlüğünden: 

ı - Kastamoni vilayetinin Daday kazası dahilinde Ballıdağ 
ormanından 1504/072 M. 3. çam, 1778/703 M. 3. köknar mikdarında 
kerestelik satışa çıkarılmıştır. . . 

2 - Satış 14.8.937 günü saat 11 de Kastamoni orman ıdaresın· 
de kapalı zarf ile yapılacaktır. 

3 -Beher çamın muhammen fiatı 515 köknarın 385 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukave1e projeleri Kastamoni orman müdü

riyetiyle orman umum müdürliiğiinden alınır. 
5 - Muvakkat teminatl 11ti2 lira 80 kuruş. (2459) 2-3819 

İn ıisarlar Umum Müdürlii~nden 
ı - Şartname, ıkeşifname ve planları mucibince Erzurumda ya

pılacak 58814,4? lira muhammen bedelli baş müdürlük binası in~atı 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarhk 9.8.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on 
birde İstanbulda Kabataşta inhisarlar levazım ve mübaye.at şubesi 
müdürlü~ binasındaki alım komisyonunda yapıJa~~tır. . . 

3 - Şanname ve sair evrak"ilç yüz kuruşmukabilınde ınhısarlar 
inşaat şubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat 4190,75 liradır. 
5 - Taliplerin Nafıa vekaletinden verilm!ş m~~eanhitlik vesi· 

kalarını haiz bulunmaları ve mimar ve mühendıs degıllen;e bu smıf
tan bir meslek adamının iştirakini temin etmiş olmaları laırmdrr. 

(4808) 2-3R2? 

Anllara bölge sanat okulu 
direl{törlüğünden 

Okulumuz atölyeleri ·htiyacı için aşağıda cins v: mikdarı :ya
zılı el takmılarivle avadanlıklar ayrı, bir adet elektrık motörü te
ferruatiyle beraber ayrı açık ekslitmeyc :korrnl?.1uştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergun o~ul Direktörlü
ğüne ve eksiltmeye girecek1erin de yüzd 7.5 temnıat akçelerivle 
birlikte 12.8.937 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 de 
Ankara okullar sağışmanlığındaki alım satım komisyonuna müra
caatları. 

Cinsi 
Elektrıik motörü te.ferruatiyle 
Atölye el takımları ve 
avadanlıkları 

Mikdarı 
1 adet 

13 kaleDl 
(2413) 

Tutarı 
Lira 

960 

2327,65 

%7.5 
muvakkat 
teminat 

72 lira 

175 lira 
2-3768 

Serveti fünun [J Y A N 1 '5 
1891 ~ 

Serveti fünun 
il891 

Başyazarı: A. lhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin ~nR:ara•da satış veri A K B A Kitabevidir. Se· 
nelik abone 10 lira. Savısı 20 kurus. 

Yozgat İskan Direktörlüğünden : 
Yozgat merkezinde 101 numaralı şehir tipi~e gôre 53 tek evle 

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

1. - Bu evlerden tip 101 in keşif bedeli ~20 ve tıp 103 ün keşif 
1>edeli 550 ve tip 106 nın keşif bedeli 1050 Iıradır. 

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

III. - Talihler 10 gtin zarfında Yozgad iskan müdürlüğü ile 
diğer vilayet iskan müdürlüklerine müracaatla planlan ve malze. 
me müfredat cetvellerini tetkik ve izahatı kilfiye alabilirler. 

IV. - Talihler keşif bedellerinin tutarı üzerinden yüzde 7.5 
teminatt muvakkatelerini yatırdıktan sonra alacakları makbuzlar
la veya banka mektublariyle Yozgad iskin müdürlüğüne müracaat-
:ları. (4726) 2-3857 

Ergani bakırı türl{ 
şirl\:Pti nden: • 

anonım 

1 - Şirketimizin Ergani :madeni'nde inşa ettireceği: 
a) İdarehane binası, 
b) İkametgah binaları, 
c) Cevher silosu, 
<i) İzabehanenin, kuvvet santralının, zinter tesisatının mahal· 

linde inşası icabeden aksamı 
ıKapalı .zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli takriben üç yüz elli bin liraya 1'aliğ olan 

bu inşaata müteallik münakasa şartnamesi ile merbutatı şirketi· 
mizin Ankara'da Ulus meydanında Koç hanındaki merkezi idare· 
sinaen on lira mukabilinde alınabilir. 

3 - Mevzuubahs inşı:ata aid 'teklif evrakı 23 ağustos 937 tari: 
hine müsadif pazartesi günü saat ~n beşe kadar şirketimize tevdı 
edilmis bulunmalıdır. 2-'3870 

Elektrik Sir etin en 
..;D 

Yenişehir Uçar Sokakta yapılan tadilat 
tan dolayı hatlarımızda tadilat yapılması 
icabettiğinden Ordu Evi ile N e c a t i b e Y 
Caddesi arasındaki mıntakada 8 ağustos 
1937 pazar gün Ü saat 7 de1 saat 17 ye kadar 
cereyanın kesileceği ilan olunur. 2-3987 

Naf1a Vekaletinden: 
16 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 ae Ankarada vekalet mal· 

zeme eksiltme komisyonunda 4565 lira muhammen bedelli 11 ton 
şapın (sülfat d'alümin) kapalı zarfta eksiltmesi yapı1aca'ktır. 

..Eksiltme şartnamesi ve teferruatı vekalet malzeme müdürlü· 
ğünden parnsrz olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 342 lira 38 kuruştur. 
ıfsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekalet· 

ten alınmıs müteahhidlik vesikası ile birlikte 16 ağustos 937 pa
zartesi gü~ü saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüğüne verme· 
leri lazımdır. (2389) 2-3798 

Nafıa Vel\:aletinden 
14 eylül 937 sah günü saat '15 de Ankarada nafıa vekaleti mal• 

zeme eksiltme komisyonu odasında ceman 5427 lira muhammen be• 
de11i galvanize 30 ton 4 m/m. lik telgraf teli ile 150 kilo t.5 m/DI 
lik bağ telinin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatt parasız olarak vekalet mal
zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 407 lira3 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekaletten 

alrnmrş malzeme müteahhidli~i vesikası ile birlikte 14 eylül 937 
sah gün iisaat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğü· 
ne vermeleri lazımdır. ğba i üüuivepude 
ne vermeleri lazımdır. (2352) 2-3730 

-------------------------------------------------------
Arık.ara Valiliğinden 

Ankara • Haymana yaz yolunun bazı mahallerinde bataklık ya· 
pan yerlere menfez ve büz inşası ve kaldırım yapılması gibi işler, 
13.146 lira 47 'kuruş bedeli keşifle açık roksiltmeye konulmustur. 

Vilayet binasında nafıa müdürlüğü odasında toplanan komis
yonda 16;8.93? ye müsadif pazartesl günü saat 15 de ihalesi yapı
lacaktır. 

İsteklilerin teminatı muvakkate olarak (986) liralık banka 
mektubu veya makbuz ilmühaberlerinin ve nafıa vekaletinden al• 
dıklarr 937 senesine aid müteahhidlik vesikasını hamil oldukları 
halde yukarıda s5zü geçen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

İsteklilerin mukavele ve şartnameyi nafıa müdürlüğünde göre-
bilecekleri. (2362) 2-3728 

Devlet Demiryolları İzmir sekizinci 
işletme l\lüdürlüğünden: 

1 - İşletme mıntakası için iktiza eden balast 2490 sayılı kanu 
nun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocağın ve derenin yeri, cinsi, mikdarı, mu
hammen bedeli, muvakkat teminat mikdarı tese11üm müddeti aşa· 
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme Jcapah 2arf usuliyle balast eksiltme şartnamesi ve 
bayındırlık işleri genel şartnamesi ve devlet demiryolları balast 
mukavelenamesi ahkamına uygun olarak yapılacağından istekliler 
bunları İzmirde sekizinci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilir· 
ler. İzalıat istivebilir ve bir suretini alabilirler. 

4 - Muhammen bedeli 10000 lirayı geçtiğinden isteklilerin e
velce bu gibi ve bu kadar iş yapıp ba~rdıklarına dair yüksek ba· 
yrndtrlık bakanlığından vesika alarak teklif mektuplarına bağlama· 
ları gerektir. 

5 - Eksiltme 16 a~ustos 937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da İzmirde Alsancak istasyonunda sekizinci işletme bina
sındaki komisvonrla yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanuna ve 
yukarda 3 üncü maddede vazıh şartlara uygun olarak hazırladıkları 
muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarfları mezkur ta· 
rihtc saat 15 e kadar komisvon reisliğine vermiş bulunacaklardır. 
Her iki yer için ayrı ayrı teklif mektubu verilecektir. 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli teminat Balastın 

Bulunduğu hat Ocak Kilometresi M. 3 Lira Lira Cinsi 
İzmir • Aydın: Söke kt:merl: 10000 23000 1725 Ocai<t~rı 

çıkarılatl 

kırma 

İzmir • Aydın: 208 Fes1ek deresi: 13000 24700 1852.5 toplaına 
1937 senesi kanunu evelin sonuna kad'ar 3.5. ve 1938 senesi 15 

nisan tarihine kadar mütebaki 2-5 i teslim edilecektir. (2344) 2-3710 

elediyesind n: 
Ankarada yapılma ·ta olan mezarlığın umumi methal kısmm~a 

açık bulunan takriben 230 metre uzunluğundaki kısmına 2 metre ır
tifamda adi duvar inşaatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul• 
muştur. Eksiltme 18. ağustos 937 çarşamba günü saat 17 de Anka
rada İmar müdürlüğiinde müteşekkil kom'syon tarafından yapıla
caktır. Bu iş jçin tanzim olunan evrak şunlardır: 

1 - Eksiltme şartruımesi. 
2 - Mukavele müsveddesi 
3 - Fenni ve hususi şartname, 
4 - Ke ifname 
5 - PHin ve proje 
Eksiltmeye girmek istiyenler bu evrakı parasız olarak AnkafS 

belediyesi imar müdürlüğünden mezarlık kontrol mimarlığından 
alabilirler. (2411) 2-3851 



kon lan it· Er.aıram mu
~ - ~ı zarf asulıyle t"biltmeye 'k .!'.1r lia;al zil, telifoa 
- •ktebl Mnaamda yapılacak elektri &,,.... ~ • 
~i IAt teaiJtkıa ..... 
ı - Kqif )>edeli JJS25 Il• 89 kurutts· 
3 - Bu ite aid evrlik şusıı-lır: 
A - Eksiltme pı tuaııe11, 
B - Penni pl'UaalD&\, 
C - Kqif hülln cetvefi. 
D - Mukavele projesi, 
E - Proje lıiaür d' 
Talihler ~ıeleri nafıa vekA!etinde ve Brzurumda 

1
• 

l'ektörltliiiıtae p.ebilirler. 
4 - Ebiltıııiıe bp1ı11 zarf uauliyllıik. E...-la 

ı.ıı. s .- Jtbı .. 18 .,..,,.. fsBt~ ~ , .. -: 15 : ..... 
-.ıtür ~ünde mUtepfılıil Jı.-. >• . muwll-

6 - • , r ,. girebilmek içim ... ı • • 1315 lııw '-·--
kat t• • t IM.ından ..._ mo No. la Jıanunun ve ı.nu-
ndlı•J41 • , i. ..._clukları evsafı h* .ımaaı ve Na• 
fıa ., •• nııı .. - il n••nk veaikaamı ..... bulunma· il. o 

O 1L • • --.n-;. ol -4Mlif ~m mırettiii tekilci~ ._ .. ~ • 
'111181 lhımlrr. Posıa.h oka* a ' ıcler kabul edılmez. 

(2382) 2--3835 

KR iN ............. -..... &U1111111, Sa,...pn. -.er tlS tı1lııır ı • .. f --
lrl'tmle dtr Cildi beıleı Çil. ..._...... 1 11 ·-_. 
ed r Yarım uırdanbei lriblr •ıbf • .. ....-ı • •il• 
dlklm sıhhi ııt.e\lik kremi...., 

KR&M BALSAMIN 4 ŞEKILDS 
1 &rem Balamla valb ceet için penbe renkli 
1 - Krem balwnin Y"Pt• dndils tein hlY* wnkll 
1 - Krem Bat-ıa ICJ a..dem ~ .... ..,.. renkli 
4 - Krem Baıs.ıin aea ............... aakU. 

tQz • s;za1ilil.ı,,..1• 

Mik6a Cinai 
u.o...-. .. hidrofil 
9)0 .... IMcılık .... (Açık 

llDlllabezi artmna) 
t5UO kıio l'T4 40 Jll4rgiil ~ (Açık 

tmitltA artmna) 
marka 

IGO oo 2000 metre ,, 40 Tarlatlla bezi CAtık 
artırma) 

~ z-mt 

viliy Dafia 
• • 

K:misvonundan f ~:.m .... - ........ v1
• bir ...... aaı.ıpe o-.ınıı ...... 

1 - Ebfttuwye konalan ı, Aydının Söke kuumrn yenı kövUn· 
de J '*ve 5 çift Akköyde 25 tek ve 24 çift Yenihlaarda 14 tek ve 
U ~ift ev i o tsıdır. 

Klllif bedeli '8932 lln 66 kuruttur. 
2 - Fenni ewalc ve prtname ,unlardır: 
A - Eksiltme prtnametııt:. mukavele proieli. fenni .. rtneme. 

8 5 lrrbk itleri ıeneJ tamamesi. vaı>ı itleri umum .. rtnameai 
keşif e....., iativenler w evııtalrı Aydın Sıhhat ve t. Muavenet 
mtıdldüi!U.. rörebilirler 

3 - Blıııliltme 9-8 9!7 paarteai tarihinde ebiltme komiavonu 
.... ,,. uat on beste kRpalı zarf uauJivle vapıtacaktır. 

BI lltmeve rireb;1mek idn 3669 95 Un muva.kkat teminat •~ 
mea· •e -.tıda vazıh •ı'likaları haiz olması llmndtt. 

A - au ribi in.-at vaptıfına dair ehlivet ve ticaret odası .. 
..... n. 

4. - 'hldif mektuplan ücüncU maddede yuıh uattea '* ._. 
evefine ka._ komiavo1'8 m111cbuz mukabilinde veril~ .._ 
ite rönderil9Ce1r me1rtmıların nibııvet UcUncU madde* .... ,... 
te kadar 2ellllia •e mfthlr m•mu ile iyice lıapltdmıt -'- ..._ 
dır. Postada o1acak eer.f1f"'eteı kabut edil-. (21"1'7l S-lllM 

Isparta vilayetinden: 
1- Eksiltmeye konalan ı, . 
ı.,.rta vil&yı.ti Uluborlu k~ıınm Senidıılal ? 1 ı tıılila 

Glu• Hytine vapılacak 27 ldet çift ve ...... si; _.... 
1 11 _1!:.z,. L-..&-• • 

.-.--ıı 24361 linı 98 kuru,tur. Ba ..... \ J 7 le• .... n-
•ı r , ... oluan 101311 lira 87 kurut bed .......... _,., 
Ms • .,_. miteahhlclt denoJunarak beclıt1i .... t 1 .... tılllt-
• 7 ..... a-. 'iıle llid evrak ve prtname ,unı..- ı 

~ .I' "t '811nameai. 
s-•11' oele psoieli. 
C - •; J '* itled geael şartnametL 
•-Sııllif -..u ve proieler. 

·-..... ..-ame . t.litwlH • nrakı l.parta aıhat ve içtillll _Mlll! _ _._.. .. 
...... alWıhr. 
ı-.. it t.S.937 den itibaren 15 ıOn miiddetle ebiltmeye konul· 
~· Dıiltme 16-8-93' Puane.t ıin6 aat M4e..,.-' .... 
Uyle tapana villyet mabnuncSa içtima cıeceır tomilyonu mahauı ta
rafından icra kılınacaktır. 

f - Ebi1tmeye girebilmek için iatekllleriD 1827 lira 14 kuruttuk 
maft)rbt teminat vermeai Vt' bundan tıl'1l8 8f311W .elikaları ibra. 
eyı.tneaJ ıa..dlr. 

- Nafia m• lindeu •ınmıt mlteabhitllk -..ikuı. 
·-..... i .... tı .,. benntla'Jnl pptl ... dair ehliyet ve.... c-• ,..._ 111c1 ticaret.odası ..n.ı. 
J- T.wif •tlltsbkıı 3 tincil maHede yuih mtten bir aat 

eYftlhıe bdar infaa• komlayenuna mdbu mubbiUnde Vf'rilmit 
bulunacaktır. 

Posta ile eönderi\ecek mctktoblarm 'Dlhayet lçlncU maddede ya. 
ah .-te kadar komisyona ıelmi1 olmnı ve dıt ımfın mihUr mumu 
ile iyice kapatılmış bulunmalt tuttır. Po.tada vuku buJac:elr ıecfk· 
meler bW olmumz. (2514) 3-3907 

Kapalı Zarf Usulile ~ me ilim : 
Mardin Nafia 

2 - Muha ı• ... li (2440) tflrk Jiratıdır. 
S - )jg u 7 Watı (182) llradrt 
4 - a..ı.ı 1 ı un 12 iııci pertembe günU aut on bq.. 

te ---,. ı T ' tı yapılacaktır. 
S - .. ı ıf Wve yuı itleri llalemindeclir. tatlten er 

••kın' ,, ... 
t - in ı·ııia ... dntl muayy•-. teminat makbuda

riyle .-a ı ' t1 •w ...Ilmentne mlll Jı rdau llaa olunur 
2-3638 

Ba~müdür .. _,.. : 
l ._ Slii leı 1'*911 wnl1' g81111 ı lllisiıl&-*- Sil OJM

ya konufan aalaıgirt kuuı dahilinde llr ta~ yeniclen in .. 
edilecek lir mtlcfltr evi Mr Wew blaw bir pU .ıuada iki memur 
9'I lıılr mıel• Mn.gan 61 tuz l8ln bir ay ,__... J ı '* aretiy, 
.. .-ııuı1e,r Waabme.tu. 

a- Kqlf WeU CH8Btj Uraı6111atattm'· •ııUilet feDDI .. rt
UIM ketif ve projellri ı...nw lnhilarlar umum ..UUrluP tuz 
fen .-abelhide, Snunm inlliwlııır bit mUdll;:'li tı girebilirler. ~ - aa itin mawıMat temi.-ı (27G6)7tnı bnattur. 

4 - 1atülllllr 2411 NoJu munda göaterilen ....... ol· 
maları ve en a ta bet bin lirahk inine benzer intmtır iyi bir •mette 
Y'IPl*lemu iabM edlcek vnalk ibraı etmeJeıt -ıa:ıa-. (~1) 

2-1584 
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Seyhan iskan Müdürlüğünden 
ev adedi Yapıla=ı tip Muhammen bedeli 

Kazası ve köyü çift tek ve cinsi lira kuruş 

Kozan merkezi 4 ve 4 4 ve 6 kargir 5041 28 
Pekmezci 6 

" 7 ,, " " .. 8658 89 
" Ayvalı 7 " 6 

" " " " 
9085 07 

" İhsanülhamit 12 " 11 ,, 
" " " 

15985 56 
" İmamoğlu 39 " 40 

" 
,, 

" ,. 53939 41 
" Ceyhan krmit 20 .. 10 3 

" 5 kerpiç 29382 00 

" Soğanlı 10 " 6 .. " .. 15300 02 
Bahçe Haruniye 13 4 kar gir 5870 00 

,, Hasanbeyli 11 " " 4967 71 
Saimbeyli Doğanbeyli 10 " 4468 10 

" 
Şar 10 ,, 

" 4468 10 
,, Höketce 10 ,, 

" 4468 10 
161634 24 

Seyhan vilayetinin 4 kazasında yukarıda yazılı yerlerde keşif bedelleri tip ve cinsleri ve mik
darları gösterildiği veçhile 2490 numaralı eksiltme ve artırma kanununun 40 ıncı maddesi 2849 numara· 
lı kanun ve 3711 numaralı kararname hükümleri dahilinde ve pazarlık usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

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

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

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

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

ZAYİ 
Dr. EMİR NECİB 
ATA KAM 

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

- UnderWood
Y azı ve hesab makineleri 

A.nkara acentası 
AKBA kitabevi 

10.6.936 tarih ve 1589 numa
ralı şöför vesikamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

1 Telefon: 1816 1 
2-3429 -------ANKARA ı. ci İCRA 

M.DEN: 
Mahcuz beheri beşer lira kıy

metinde 191 adet Türk ticaret 
bankasına aid hisse senedi 11.8. 
937 çarşamba günü saat 12 de 
belediye satış salonunda birin· 
ci artırmaya çıkarlılacaktrr. Ar
tırma muhammen kıymetin yüz. 
de 75 ini bulmadığı takdirde 13. 
8.937 cuma günü aynı saatte ve 
mahalde ikinci artırmaya çıka
caktır. Taliplerin satış günlerin
de salonda hazır bulunmaları i-
lan olunur. 2-4012 

ZAYİ 
Çankaya malmüdürlüğünden 

aldığım 2532/ 199 unmaralı resmi 
maaş senedimi zayi ettim. Yeni· 
sini alacağrmdaw eskisinin hük
mü yoktur .• 

Hakkı Ozan 
2-4007 

ZAYİ 

Yazı makineleri tamir edilir 

Tel: 3377 

' 

Ekrem 
2-4013 

Acele Satılık Ev 
Juvantirı 

saç boyalan 
Daima sabit 

Daima tahii 

Ulucanlarda 69 numarada 
Berber Tevfik Gülersönmez'e 

""" 
lngılız kanzua "C.tctnes1 tlbo-

ratuvarlarında hazırlanan Juvan-

müracaat. 2-3892 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarmr kabul eder. 
Telefon 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

1 Nazmi Apart. No: 9. D. 5 
2-3::161 

GözlUk perivist • pan:los ç~r. 
çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Rıza Gözlükçü 

Telefon : 3025 

tin saç boyaları muzur ve zehirli imtiyaz sahibi ve B~şmu · 
maddelerden tamamen ari olup harriri Falih Rıfkı ATAY 
saçlua tabii renklerini ~eder. Başmuharrir Muavini Na· 
Juvantin saç boyaları kumral ve suhi BAYDAR 
siyah olarak iki tabii renk fbe.. Umumi neşriyatı idare 

1 

EN GÜZEL 

Bilecik isk.an Memurluğundan 
1 - Bilecik vilayeti dahilinde mevki ve keşif bedelleri aşağıda yazılı dokuz yerde be~ 

müteahhide aid anahtar teslimi yapılacak ceman 57 göçmen evi ayrı ayrı olarak ekailtıneYe 
muştur. Mevki ve keşif bedelleri ve adetleri şunlardır: S 

M e v k i i ev Tip Beherinin keşif Tutarı 'fo 7, ı<t• 
adedi No. sı bedeli Lira kurut Lıra 

Bilecik Pelitözü köyiı 5 
Bözüyük İnönü nahiyesi 19 
Bözüyük Esnemez köyü 6 
Bfür:iiyük Nemli köyü 10 
Bözüyük Kümbet köyü 3 
Bözüyük Dodurga nahiyesi 2 
Söğüt Behçetiye köyü 6 

'' ., n 1 
Söğüt Ortaca köyü 2 
'Gölpazarı Yenipazar nahiyesi 2 

IV 
IV 
iV 
iV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

lira kuruş 
439 77 
523 90 
472 96 
472 96 
472 96 
472 ~6 

517 H 
939 79 
517 H 
559 Z9 

2198 
9954 
2836 
4729 
1418 

945 
3107 

939 
1035 
1118 

85 
10 
76 
60 
88 
92 
64 
79 
88 
58 

164 
746 
212 
354 
106 

70 
233 

70 
77 
83 

2 - Bu islere aid sartname ve evrak şunlardır: 
A - Muk~vele proj~si 
B - Muhtelif fenni şartnameler 
C • Keşif defteri ve şartnameler 
D • Projeler ve tafsilat resimleri 

!stiyenler bu evrakı Bilecik iskan memurluğundan görebilirler. 37 fi 
3 - Eksiltme 26.7.1937 tarihinden 10.8.937 tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. lo.s.9J;Jill 

günü saat 10 dan itibaren yukarıda yazdan sıra ile ayrı ayrı olarak komisyonu mahsusunca 
iskan dairesinde ihale edilecektir. 

4 - Eksiltme açrk eksiltme usuliyle _ya~ılac_a~tı~. .. · ·ııat ~ 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerın bı~ın71 ma~dede ya~ılı yuzde 7,5 mu~akk~t t~ını et 0dl 

mesı ve bu işleri yapabileceğine ctair Nafıaca verılmış ehlıyet vesıkası ve 937 senestne aıd tıcat 
vesikasını ibraz etmesi meşruttur. (2569) 2-3980 

Haria genel direlctörlüğünden: 
1 - Harta kıta erleri için aşağıda muhammen bedeli, ihale gün ve saatleriyle şekli ihaleleri yaJ" 

lı (100) adet mahruti çadır iJe (20) ton toz şeker satın ahnacaktır. ııı1•"' 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin de teklif me~up terİ

ihale saatinden bir saat evel Cebecide Harta genel direktörlük satın alma komisyonuna gettrıne 
Muhammen B. Muvakat T. ~ı 
Lira K. Cinsi Miktarı Lira. K. Eksiltmenin şekli Günü 10 
5600 00 Toz şeker 20 ton 420 00 Kapalı zarf. 10.8.937 salı 15 
6500 00 Mahruti çad ır 100 adet 487 50 Kapalı zarf 10.8.937 salı 'j6~ 

(2302) 2~ 

YENi SiNEl\1ALAR HAi K 
BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 

1 - KALB MÜCADELESİ 

Çok kuvvetli bir aşk ve his romanı 

Baş Rollerde : 

Frederic March - Olivia de Havilland 

2 - VİYANA AŞK BELDESİ 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 

Ş E H l R 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BIRJJ$fl 

1 - ÇÖL SERSERiLERi 

Baş Rolde : 

KEN MAYNARD 

2 - BEBEKLER PERlSJ 

Canlandıran : 

MAGDA SHNEİDER 

BAHÇESIN DE 

Ankara belediyesinden almış 
olduğum ''2262" numaralı kam· 
yonet pilakamı zayi ettim. Yeni
ıini alacağımdan eskisinin hük
mU yoktur. 

Ankara Atıf bey mahallesi 
347 no. evde Dursun Yeşil. 

2-4011 

rinde tertib edilmiştir. eden Yazı İşleri MUdUrü 
LİNİMANTOL KANZUK: Mümtaz Faik FENiK. BU GECE SAA.T 21.30 DA 
ROMATİZMANIN KATI Ulus Basımevi: ANKARA y E Ş ı· L D Q M İ N Q J 

DEVASIDIR ~ -----------------------
Amerika Hükümetinin 
tercih ettiği meşhur Westinghouse buz dolaplan Halil Naci Mıhçıoğlu O 

AnafartaJar 111 Tel: t23 


