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Topraksız müstahsil kalmıyacak 
kanun bu yll içinde çıkacak 

Hazırlanan proje son şeklini aldı bunuı:ı 
mühim esaslarını neşrediyoruz 

.. hükümet toprak kanununun Kamutayın hu 
Haber aldığımıza gore, lık ' akladır Proje ilk hazırlandı-

.devresinde çıkarılması için hbaazır .. hy~pmd g~·ışiklikleri ;e bugünün ihti-
... d k. kl. göre zı mu ım e . b .. 
gı zaman a ı şe ıne " .. k.. leri ihtiva etmektedir. Rejimın en u-

Yeni toprak kanuniyle 
istedikleri yerlerin sa
hibi olacak olan köylü- Şamdan bir görünii:; yacmı karşılayacak cezrı ~u . u~ 

0 
·enin mucib sebeblerrnden 

1Ük bir inkılabı olmak degerını thşıitn pr t~praksız türk vatandaşının 
en esaslı kııımlarile kanunun ana- a arın~ b. eseri anlatmanın verdiği ler hasad yaparlarken 
asırlardanberi çektiği ıstıraba son verece ır 
huzur ve sevinç içinde yazıyoruz ı 

Cizredeki isyan büyüyor 
çarpışma devam ediyor Toprak ve köylü: 

Nüfusumuzun büyük ekseriye· 
ti köylü ve çiftçi olan F~~u~· 
da iktısadt hayatın genıf hır ı~ı· 
§af a erişebilmesi toprakla ugra: 
şan vatandaşların itliyebileceklerı 
kadar yere sahih olmaları hususu 
ile sıkı bir şekilde alakalıdır:. . 

800.000 kilometreye yakın Turkıye 
topraklarında kilometre murabbaına 
22,5 nüfus düsmekte ve 17.000.000 nü· 
fusdan yüzde '74 ü köylerde oturmak· 
tadır. Bu büyük köylü ekseriyetini~ 
toprakdan elde edeceği gelir, yenı 
kanun tatbik sahasına geçtiği gün şim
dikinin kat kat üstüne çıkacaktır. Çün· 
kü ilk temin edilecek gaye, hatta top. 
rak derdinden daha evvel, toprak mül. 
kiyetinde emniyet ve istikrarın temini· 
dir. Eldeki arazi kanunnamesindeki 
"toprak da hududa itibar olunur,, hük
mü yurdun imar ve huzurunda menfi 
bir rol oynamıştır. 

Escular: 
Porojenin esasları şudur 

, Madde 1 - Türkiye Cümhuriyeti 
dahilinde sehir, kasaba ve köy hudud. 
ları dahil 've hariçte hakiki ve hükmi 
şahıslara aidiyeti muteber tapu kayıd 
ve senedleriyle tevsik edilemiyen top. 

raklar devlete aiddir. 

Fazla topraklar: 
Hususi kanunlariyle şehir, kasaba 

ve köylerin amme ihtiyaçları için ev
velce tahsis edilmiş olan toprakların 
vilayetten kaza idare heyetlerince ih. 
tiyaçtan fazla olduğu tesbit edilen 
kısımları devlete intikal eder. idare 
heyetinin kararı aleyhine hiç Jir kanun 
yol una müracaat olunamaz. 

iki sene miihlet: 
Birinci maddede yazılı topraklar 

Üzerinde tapu kaydı olmaksızın mül· 
kiyet hakkı iddia edenler, bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren iki sene için
de bu haklarını usulen isbat ederek 
tapuya kayıd ve tescil ettirirler. Bu 
müddet bittikten sonra topraklar üze. 
rinde tapusuz iddialar dinlenmiyecek. 
tir. I 
Mesaha /arklan: 
. Madde 5 - A) Alakadar devlet da. 
•releri tarafından yapılmış muntazam 
planlara göre toprak üzerine konul· 
rnuş sabit işaretler ile hududları tayin 
edilmiş olan toprakların sathi mesahala. 
rı arasında fark görülürse asıl olan 
P1~ 

andaki mesahasıdır 
Madde 6 - Tap~ sicillinde mesaha 

kaydı olmayıp yalnız hududları yazılı 
olan topraklarda mesahanın tayini ve 
tapu siciline kaydı için bu topraklara 
tarh ed"l • . · d"' . ı rnış vergı matrahının cıvar .... 
kt enısal arazide tekabül ettiği mikdar 
kabul edilir. Fakat bu mikdar yazılı 
hududun çerçevelediği mesahadan faz
la olamaz. Fazlası devletindir. 

fuzuli İfgaller: 
Bu kanunun neşri tarihinde tapu

da mukayyid olmamakla beraber baş. 
ka türlü tasarruf vesikasına da istinad 
etmediği halde yalnız vergi verilmek 
suretile işgal edilmiş toprakları on se· 
nedenberi muntazaman vergi vererek 
blta fasıla işletmiş olanlara adi iskan 
haddi dahilindeki mikdar meccanen 
temlik olunur. 

(Sonu S incı ı;avfada) 

İngiltere - İtalya 

Görüşmeler 
eylülde 

başlıyacak 

Londrada politik temaslar yapan 
İngiliz Başbakanı Çemberlayn ve 

ltalyanın Londra Büyük Elçiai 
B. Grandi 

Londra, 7 {A.A.) - İngilterenin 
Roma büyük elçisi Sir Erik Drum· 
mond, yakında mezunen Londraya dö· 

necektir. 
Londra politik mahfilleri büyük ııl-

çinin İngilterede ikametinden istifa5e 
ederek Çemberlayn ve Edene Londra i
le Roma arasında yapılan ve Musolini 
ile Çemberlayn arasında bir mektub te
atisini intaç eden görüşmeler hakkın· 
da izahat vereceğini saklamamaktadır· 

lar. 
Sanıldığına göre Çemberlaynın Mu-

soliniyc yazdığı mektub neticesinde ku
rulacak olan İngiliz - İ talyan münase
betlerini tanzim etmek üzere yapıla

cak görüşmelere şimdi mezunen Lon
drada bulunan İngiliz büyük elçisi ey-

( <:o n. ~ ·ne• <;ay/ada ) 

-.-···~ 

ölenler yaralananlar var 
Antakya (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Üçbeş gündenberi bir

az sükun devresine girmiş olan Suriyede fiili isyan hareketi, gene bü
tün Şimali Suriyede huzur ve emniyeti tamamen bozacak bir tekilde 
alevlenmiş hulu·nmaktadır. Cezire sokaklarında asilerle hükümet muha
fızları arasında çarpı~malar olmaktadır. 
~~ .... ___.... 

Bugün 
12 

.sayfa 

Hankovda 10.000 çinli 
Japon bölgesini kuşattı 
Japon kabinesinde mali sebebler 
yüzünden fikir aykırılıkları var 
Tokyo, 7 (A.A.) - Domei ajansının Şanghaydan bildirdiğine göre 

Yangçe vadisi~i~ k3:ynak kısmında otu.ran japonla~ Tungçe .katli8:mı 
kurbanlarının ikibetıne uğramak kaygısıyle Hankov u terketmıılerdır. 

Hankovdan alman hir telgraf. 
ta vaziyetin burada vahim oldu
ğu ıo.000 çinli ukerin japon im· 
ti;az bölgesini ku9attığı ve japon 
eşyasına kartı .boykotaj yapıldığı 
bildirilnıektedı~ ·. 

Asabi gazetesının muhabiri Şimbun 
gazetesine gönderdiği bir telgrafta 4 a• 
ğustosta Çin makamlarının japonlarla 
temasta bulundukları için 200 kişiyi 
casusluk suçu ile tevkif ettiklerini bil· 

dirme ktedir. 
Muhabir japon imtiyaz bölgesinde

ki Çin ınahallesinin sınırını tayin eden 
ağaçların kesner~k bu~Jarm yerine sah· 
ra topları ve mı.tralyozler konduğunu 
ilive eylemektedır. Buradaki Çin zabi· 
ti imtiyaz mıntakasmnı bir saat zarfın
da alınabileceğini beyan etmektedir. 

Japon kıtaları Hankovdan 
niçin çekildiler 

Şanghay, 7 (A.A.) - Japon kıtaları 
nın Hankovdan çekilmelerine askeri 
sebebler mi amil olmuştur? 

Bazı mahfillerde buna ihtimal ve· 
rilmemekle berıober bu tdebirin Şima11 
Çin hadisesin.i. büyütmemek istiyen 
Tokyonun polıtıkasına uygun olduğu 
burada teınin edilmektedir, 

Mali ıebebler yüzünden japon ka
bineıi müşkül mevkide 

Tokyo, 7 (A.A.) - Çin harbı için 
konulan tahsisat ile bu hususta ihtiyar 
edilen masraflara ve mükellefiyetlerin 
taksimi meselelerinde müşahede edi
len fikir ayrrhkları Konoye kabinesini 
güç bir mevkie. koymuştur. Çünkü bu 
ayrılıklar ordu ıle ekonomik mahfiller 
arasındaki anlaşmazlığın büyümesine 
sebeb olmuştur. 

Çin asker topluyor 
Nankin ,7 (A.A.) - 18 den 45 yaşı

na kadar işe yarayan bütün erkeklerin 
(Sonu 5 inci sayfada) 

Mareşal Çang - Kay - Şek 

Dış bakanimiz 
lstanbul'da 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Dış Baka
nımız Doktor Tevfik Rüştü Aras bugün 
Ankara'rlan geldi ve istasyonda karşl • 
landı. 

Kızıllı 

Adanı 

• 
PİYER LUYiS'iN ÇOK 

GÜZEL BİR 
BÜYÜK HiKA YESİ 

Yarın başlıyoruz. 

TÜRKÇEYE ÇEViREN : 
NASUHi BAYDAR 

Buraya gelen bir habere göre 
Kamışlı, Dirik, Aynıdiver mmta· 
kalarında oturan bütün kürd, a
rah ve Süryaniler, hep beraber 
Türkiye cumhuriyeti hükümetme 
karşı besledikleri derin saygı n 
sevgilerini izhar ederek birdenbi
re hududdan iltica edeceklerini 
bildiren binlerce imzalı bir maz
zata hazırlamışlardır. Bu mazba
ta yakında seçilerek Ankaraya gi
decek olan bir heyetle başşehre 

(Sonu S. inci sayfada ) 

Fıkra 

Merhamet 
Sokak kedileri hakkrndaki yazımı 

okuyan bir dostum: 

- Demek siz hayvanlara acımıyor
sunuz? diye sordu. 

Fakat bence lstanbu/ şehri, hay
vanlara gerçekten acıyan iki merha
met sahibi gördü: biri sokak köpekl&
rini öldüren Cemilpaşa, öteki de .so
kak kedilerini ortadan kaldıran ~im

diki vali vekili! 

Onlar merhametli değilde köpekle-
ri açlıktan ulutan, taş yarasından a
yuzlatan, mahalle çocuklarının ı,,.;.r.ıri

ne boğazlatan ve aç susuz kedilerini 
çöp tenekesi ile bulaşık çukuru dibin
de süründüren, kemiklerini kasab bı
çağınrn tersi ile ezdiren lstanbul hal
kı mı merhametlidir? 

Bir deri bir kemik, ağzı salyalı 

sırtı yaralı kaldırım sürten bu zaval-
11 hayvanlar, lstanbulun olsa olsa ao
cak merhametsizliğinin şahidleri idi
ler. 

Böyle hayvanlarr ıstırabtan kurtar
mak için, §ehirler halkı cemiyetler ku
rarak ve iane toplryarak hastahaneler 
ve aceze evleri açar: merhametli bir 
amerikalıdan başka bizde bunu düşa. 

nen oldu mu? 
Biz, onların ölümiine, yani uzuıı. 

affetmez ıstırablarından kurtuluşları• 

na sade hayvan sevgimizden dolap 
sevinmiyoruz: bizi insanlar haklunda
kı' sevginu"z de buna sevkediyotl Htt 
an kuduz ve bin türlü lıastalık tehlilr~ 
si içinde dolaşan Jıemşerilerimize daha 
fazla acıyoruz. 

Öldürmek, bazen, sadece merhaırmt 
eseridir: kanserli sevgilisini tabanca• 
ile vurarak, onun ıstırabına nihay« 
veren bir fişrkr /ransrz mahkemeleri 
affetmedi mi? 

lstanbul halkının bir krsnıı, kendi 
rstrrab malıkümlarını sokaklarda sii

riinmekten mcnNlc111cre isyan cttığl 

vakit ya sı111rmzlrık, y.ıhııt ondan da• 
ha berbad bir illet alameti gösterr ıış 
olur . • Fatav 



• 
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Günün içinden: 

Plinsızlığa dair 
Galata lrapıllünden seçerken içimde f(lyle bir arzu uyanır: 
- Bel,.... oha da f11 Y enic•minin öninü peçele7en eciç t.üclt ,.........,......., 
Haliç krJı1amu boiaz mlarma ulaftıran ha noktaya yerinde bir 

lnhlle ............... ....-. ......... ..,.. ... dük-
... h •• &:' M ,...laral&E ...... tMift ile w.t ft ...... zm 
IPallirc· JWl•' :ıa .. 

.......... ...,.,___, • 11 •• ............ ki .. çir-
..... dıatde aetia• illJaftimerPJım.Wri "plinenhlE,, ollauttur. 
Em pM Mle•, ............ kew.nlwpw l.mlen:e lira -.,.en 
.._ 111,lk alli ı Z lu a. 1 • •••I • Jmi plinenl•lerm • bu· 
aı•ılıw: ,.. ,_ 'P• icia llbrala wrici bir taıa. p.kialikler a.zula 
........ ..... .. .. , • .,..liliei, hinı•, lailiJw 7 

Tı P er illaayw da ipliye dcin ............. lııahwla· 
... + • .._ acd :m "~ p. ..._ ... ıkleı&r. • .-it ana-
,.._ ld ........... ile ..... 1 nler ......,... ........ seçi· 
llis: ...... diis .. ,.., ..... PHnlı:ılııilir, ailiinlaibo P'AllllShk, 
la .. eli, .... '-lh J Wr ~ silli p.Uili, wafeli. ne 
... El .... ip t W ... rJrmı•.. 'S Ti O laMler laapalaJIP ..dele-
& 1 .... u........ . n .... c• ........ çiqili bir apartı-
p .... ,. .. ld .................... ,. ..... aidace 
._ ......... NjNbtsak felüetiaden .... ,,1r ~ aJtmmlaki 

B.AliÇetinkaga 
lstanbula dönüyor 

llftlf" alman hüU rtlaillia ... 
vetini kabul ile bu iki memlekette bir 
tetkik aeyahatine çıkmıı olan Nafıa 

BaJııanı B. Ali Çetinbya, bu 1eyallat· 
Jerilll &,dalı bir t*llde ............ 
bu 8Uda her iki deYlet nilled tara
f ından kabul edilmiftir. Haberdjalı
mua göre, Nafıa Bakaa1m1a ..ıı ...,._ 
hı eklpr-1e llünih'dea. !Fanı.ta ı& 
... 1ndunacalıhr • 

B. Tahsin Uzer 
Ağn'ya gitti 

Erzurum, 7 ( A.A.) - Ba sabah u
mamr Milfettit Ba, Tahala Uzer ref• 
katıerinde bq mllşavir B. Nizami A· 
tüer, Erzurum valisi HBfim lpn. 
Maliye, Killtür ~ Nafıa milfarirleriy. 
le Transit yollan Bqmllct8ril oJdup 
halde Atn belgeahıe gitmiflentir. Ka
nldSee'de ftlilerdea bir IDmalllm lftl· 
nkiyle bir toplantı yapılacaktır. 

nakil vuıtaamm daha hızlı JÜl'ÜIDeıini istiyorsunuz. 1 alarda 1 cak 
Eaki plinlızlıim köm ...ıen aırtanızda birer Jiik ıibi dururken, Manevr bu ıma 

J'IDi p1aız1ı1a Mr sin: İran heyeti geliyor 
-Ah,.a.kl ... •ıiR .. plmcelimis~=·~A'iiT Erzurum. 7 (A.A.) - Atkert ma-

Küçük esnafa kredi 
Erzurum kehribarcıları 
bir kooperatif kurdular 

Ek..mmi lwlsanhp endiiltri ı-..1 ......... __ .......... ... 
• ............. Wma,.mıik "kredi bnlmalırtel..j nrfit&riilit )'izünden 
eön ıra,.. bdaa ••atlan ilaJ•J& karar 'NlllÔftir. 

Tirk ... .._ ... tlrk lliiltiirüaün en aüzel isimini tqıyan bu ince 
• ..ı., ~ WJmizliii yüzünden blJflk tehirlerimize ı• 
tirM•ı .. dde w • ....W fiatla miifteri bulec:air ıwhekkek olan AT· 
napaya his afcclcwilmaı•aldedir. 

Kiçiik aanat erhalmn har ldi
çik tefeldriiller halinde toplanma· 
la tepik~ mlara ,ollar ... 
..... halla ,...c1uac1a ........ 
~ mcla.tri pnel 

direktör-'Yiai B. Samet Aiaoi· 
lunun reitliiinde hir he,et Ana
doJuda bir tetkik aey•hatiM ptı. 
b. Erzuruma Te diler birçok Ka
radeaia 'tiliyetlerimize 11iracb. Ve 
,ittikleri ,-.leıde ldlçtik sanat er· 
babı anamda tetkilllenle W.da. 

Ankarada geçua MM lrtislk aanatlar 
aerpai asıkhktm sonra kıyıda katede 
k1Jmıt, el 11natlarım korumak. bunla. 
rm la1dpf çareleri aranmaktadır. Er· 
sununda da himaye edilecek Jdlçfllr iL 

aat p&beleri vardır. Bunlarm bapııda 
lrehn"barcılık plmektedfr. Ermnmnuı 
liyah kehribar a&ulıklan, tnbilaleri. 
yirik taflan, huıtı ai,ah kehdbudaa 
yapılan ziynet qyuı laer tarafta ,muet 
bzanmqtır, l'abt 10D 811ltJerde keb.. 
rfbarc:ı esnafı himaye w tefYfk gGr. 
medilderinden dolayı fl .. yet etmekte. 
idiler. Ba esnafm da en btlylt derdi 
hedflfsftırti. Kendilerine kredi temin 
edilecek otuna. daha sc>t ft yapac:Ular, 
mallarını lıer tarafa göndermek lmkln· 
Jannı bulacaklardır. 

Sanayf heyeti, Erztnıımda ilk it ola. 
rak kehribarc:r eanaflle yabadan aL 
bdar oJmuıtur. lelırfmbe danen he. 
yet uaundan bir at ba cfbl ldlçft a. 
aatlarm himayesi için neler yapdac:a· 
lmı f11 ıarede izah ediyor: 

- Ernrum blırftmc:ıJan aramda 
bir kooperatif yapac:ap. Kooperatif 
blylk bir tqekldlt olacalJ için banka. 
lar vurtulyJe da!ıa emin bir mrette 
kredi bulacütır. Bu IURtle kehrflm. 
cdarm en btlyGk llıtiyacı temin ecliL 
mft olacUtır. B~dlUl bqlra tehrlbu. 
alan otomatik naıtalar verilecek bu 
mntJe lldll..ı daha acua mal edildi· 
il &fhl, miktarı lrtlCÜttt. O nman 
Jlnaruam .... r bhrilıer alıdık.. 
ları bittin piyaalarda hattl dJf plya. 
u1arda bile bol bol mllfteri temin ede. 
cektlr. 

Sanayi ammn mldlrltlftl her taraf. 
ta ldlçük nnatlar lçla ayn ayn tetkik· 
ler yaptıracaktır. Heyet tark .niyet. 
Jerindeld lrilçilk 11nat merkezi tet. 
kik ettikten 80llR Karadenls e. 

rinde ele do...._ıtır. Ufnmıl• ,eder. 
den biri de GirelODdar. OlrelOEM1ald 
ldl~k UMt ....... ~ çmı glW lt
lenttr. GirelOllda ,alnn ba lfle atra.. 
.. n avrı bir c;arsr rdw. Jl'akat IC>ft 

teDClerde bu Ç&rfUlUl ustaları '8V8f ya. 
at ualmaktadır. Çartıda kalem 1ont. 
..t içia - kilçiik pkı •• bılçaldar ,,. 
lralwaltı IOfıalarmda lmlluuüak ça
tal ve bıçaklar yapılmaktclır. Bu sanat• 
ldrlar aramda bir kooperatif bruL 
-- 41ttmllmtktedlr. Sem Hilelerde, 
ıene bu gibi çatal ve bıçaklara kal'fl 
bü~ lrir ralbet batlumftır. Kahvaltı 
10fr1Jmmd8 eberiyede el iti mama. 
litından olan bıçak w ptallar kull&. 
nılıalkt8dır. 

Karwlı••· •"•rillcle ......... 
~ ... -kaleria4en biri .. 
Az n+z • rna -.tlrlrJan. fillL 
fir " cevb ıfacmdan muhtelif itler 
,......... •• Boka talrımJan. .. .................. .._. .,.... 
b ...._ w lliıedir. Rahkl A n 

........... JllPUklaı ... ani ... 
,.,. Be,oiha ........... - .... 

iki ıiesn 
SalMblqi• eliıae pp• 6b tek· 

nlk dergide oirı4rıfrım •1Jon1ataf 
vlcatla eslı/ biçimini vermek kabil 
ınidlrl,. bqlıklı yasıma tnirindea 
irırtulamamq olacafım ti. birkaç 
lf l»fllllle. 'fleye .btlar aoWlardı 
dolqır.ten, bdın ve erlrelr, genç ve 
ihtiyar. n84ıfna lteme.a lterhsi. 
o makaleyi YUllllf olanın ıözii ile 
tftiildeıı keııdimi alamadım. 

lııcecüı bir ıellf tıs,.,.. yaıuada, 
yorulmq aym 6's/eu, kırçıUapuf 
aym açlara. trtıslaırp parlUUf ay• 
mamaya, "1""'1aa bqlayıp ayak 
bileklerine bdu ~ ~r ıaişlfye
re.t blınla,.11 n aonra. gene yer 
,,_ dlfl' .,.in endama bahlmc• 
o ince iızııı .,.., oldala tabmi.a e
dilen bir bdntcafrz... Bir delibnlf 
ki Belveder Apollotlanu yaratllJlf 
ola• ~ -..del olabilir; 6lr •· 
drm fteü, belki kırkına varmamq, 
/alrat p]ciDia atefiadeti cepçilr• 
lu ve yudlvıaclül heybelerle, 
... ....,.,..._,, .au ve bir yt.t beline 
gelmiş bnu ile elll befinde ıara

mıı bir er.te.t... Bir/birine bem.U-
yeıı iki nesil. 

B• tipler •Jra.tlarımmı. ae .t• 
dar çoi/ 

Şimdi ı.hi.t -•ini• •lu'tiııl 

nevralara da•etli btııunan lran askeri 
bWJedal brplJ7EICÜ ola ..-,ıarıma 
ba ..... bueket etlrllflmlir. Km'flJa. 
YICI 11e)etimb ,._ !na mmmda • 
ı~. 

Egeli gençler balosu 
Aalıanldül BceB aeacı- ... .,.. 

oe cllrdlbM1e 'Aıe• Jtebm B. C. 
w ..,... • • , ... altmda bir -
balola .......... Balo, Ol-. .... 
Jill J*lmcla ftdJecek ,,. p ..... 
oı.caktır. Lmir 'ft Odw't'" pdıd-
1• ..,.,.._ 'DJ:!TDt• ..... ... ,,..._,.m ltar lµdeJflll _...,.... 

ncüJv, aalranb1ar da ._. •aı hr 
rmr IBylfyecek. )'ft'H .,......... ..... 
receklerdir. 

Gecenin gayesi Egelllerl bir araya 
topl•ıwk ve entenıayonal fuar etra
fmcla ~ alfta tlyaDdnaatu. 

,.mıı,a abJorua. Sofralarda lalata al· 
.u ~ lmllanda bmUr. nakil bL 
J1lk çatal ve kafıklar Be10llunda 80. 
90 kurqa •tılmütadır. Ve Awupa. 
dan ge1me1de6'. Ha11laJd Amaarada 
&JDI çatal ve bfrklar UL15 lmnqa aa
tı).,ar. hlı:at .__. lllatlrlrları fa. 
kir olclUlırı içla IMaraya bdar plip 
mallarma mBfterl mamala lmkln baJa. 
IDIJOrlar. 

Sanayi anım mlldtlrJBll kus& iL 

utlar fQbelf ba cibl esnaf• bedi te
mln edecek tqklJlt vlcuda aetlrtr, 
bunlara yol ~ 1"ı Uçft ._t. 
Jrlrlar da malim meprl bn'*1fr • 
ter. 

dlııleyın: "Yapılaca1' lf ,açttr. z.. 
yıllama HriJ yetmn: yıf talabla
rım bldrrma.t, lloyrıDI serbeatlifinl 
iıde etmek, lıollıtıtJ ve hcailar111 
ilk biçimini balm1.t. ~il yer/ne ıe
tirme.t, fif.tinliklerl indirmelr 1'
sımdır. Bumıa için de hamam, ma
a/. fırçalama, luoçya duşu ve ma. 
ıaası"b yemek/erdeıa nılreihb b8t011 
bir siste1De gare ufrapmlr lcab e
der. l'lbt en dofnl banket, ı•ııç
lerin hntlOerlal 1ıan.t«slrlil•. Aa
murı, e.tmeftt, uv.te tttdim etmeme
leridir. 

Onlmde 6/deıı pnç im, hrtr
dan ,elea delfba/ıya, kabD olaydı 
da, bunları aıılatabil#Jdlm. • H. B. 

Yirmi 6ir ..,.. .,.,.,..,. """"' 
Geçım Wt., Fr..-' .. lanaçlı Wr 

....... jmdamap --- --- 21 .... w ........ oldalaau .. 
ldildiımne ...... -- .......... o&. 
......... tir. 
a- ...... ~ ..... 

................ ,......... "kahra. 

.... tlöiüPIÜt .............. .-.. 
Wriade, ilatipr 8MUD• Mala ft,..... 
oldaiama ............... .. 
......... .- ..... ,... ... sbJen. 

KOy kalkınması 
iç bakanlık valiliklere ye 

direktifler verdi 
lf balraelıiıı ili~~ Mm IWfdelaiuü cleiiftiren Ye 

kmme projelerine aid Jeni hükümler koJu llyihanm tatbik hazır 
lan elrafmcla nliliklere miihim bir tamim Japaufbr. Bakanlık im 
miade .a,.,.. ki: 

Tobmn temizleme 
makin alan 

lt8ylünün tohumluklarmı mecca· 
aea temisJemü lkere Ziraat Babai> 
tının Trakya, Ankara. Eakftebfr ve 
Kütahya villyetlerine tevzi ettiği Se. 
lektlr (tohum temuıeme maJdnalan) 
bir apatoatan itibaren faaliyete geçe
ıelr k6yıtUeriD tohmNWdanlu bedava 
temislemele baıJenuf'tr. 

Şark Yill,etlerimisdm BllJbar4 .... 

·~ &&ıcleriJeD ba müinalar 15 
..... aılita faallJete ıeçecekler4ir. 

B. Üstündağ geliyor 
latanbul. 7 (Telefonla) - Vali ve 

Belediye Reiti B. Muhiddin Uatünda • 
1111imi17 ataaerıeta lıltmektedlr. Vali 
11111 nl"lle .. aalı .... ırr-'dlm 8J • 

-- vı,..-,. ~..,. h· 
,.,. dllleeektlr. ----Cift ı w ... 

!.-bal. 7 (Telehala) - Belsaiyt, 
tnlDft1lmm ... dank ,..... tlltU ..... "'bt+n lmJdanca1drr· 

Kallft " pm•rm mı lıir ILmt • 
rol allma eh? ı .... , j Jllru 

Bir tashih 
s ........ Wlllll lıjlrtdl bllteDlrnl· 

sla beflNI a7feeenıls ipekli -ıa. 
tmlS ........... ... .. telllil. 
'1ırtmd V........., ftl'i1EDlf olda· 
tu halde yanllflılda "Sanayi Umum 
llUcJiirliiilnden.. bildirildiği "klinclc 
çılmuftır. Teehih ederis. (A.A.) 

1 
.................................... ··········ı 

HAVA 
...................... 1 .................... . 

Gölgede 34 derece 
DUn Allkaıa'dlı bava bulutlu ıeçmlt

tlr. GecealD en dltlk .. ıe. 18lgede 
en yllbek 111 34, ctmettıe ve açıkta 66 
derecedir. 

'Yarclan Tnk,-, S.cı 112 ... orta A. 
nadola mmtablan De Kal8l1enlıl -ta· 
kalarmda hava bulutlu, eliler mmtaka • 
111.sa.pm. 

Tlrilll dllrt.. .......... ~ 
...... _........ ....... IJlllıdan 
...... s. • .._ ... ı ....... 1ır. 

Y...W. m .... - UJahlh• ı. 
- ,... - .. Dl1aıWda .. 40 tere... 
_ ....... ?, .............. 

....................... lmpk

... ,...,..._..,,.. ııt nlair 

• =b ... it ...... -·· aha-
........... - , ..... ,.. .w.;y1e 
........................... 0 ............ . .•. 

C-..ia'ı ..... ~ ...... ,.. ... .. ................ ,..., ... -
,.. mi piencli, cleniniz? 

Sirlıeniıe failederi 
Bir ,_. ıhBıulbe fllttlı ..... 

airlre ne kes.....tli .. Plifl 
Ba,ı••Wm .. lirlre la I' k w 

-'ullan .... ........- .... 

mis .-Ylene de Wlilı ..... -- -
mula Iİrlamia ........ ilit olclaianu W. 
~ .. wa.ia7 

Elllin .. ._ c-- Wnl iai ....... 
..... ipekli .. ,.. ............... 

lwW .wıpnM, sari w 111111111 fpels ~ 

ı.. parlabmlı, mmlan w pailerl, ,..... 
...... ıflmlt ........................ .. 
İçİa suya airb bntbnp ba ma7ile .._ 
..... aDmelr ftYll , ..... kili•. 
c.ım~-tuampİt

-- kQw ..,. ... ...... ... 

- ecleniniz. Fllkat airbnira -tlüta m aiW it-
t.nle bU-dclıiau iaha liaam .... 1111? 

1 - Ka,. bmmanan haı 
.Werinin deiittirilmeai " meslll 
bnma yenid.. .._ h- -
eklenmeai hülanda Bü,ük M. 
Meclisine amndan kanan li • 
unda Diifua w aelirleri '-t1ı 
ıma .... idare k--ıa we 
Jette bulUDmaia müaaid olma 
dapvk ldiylerle köy mahi 
deki m11kGD ,.isin en çok 
kilometrelik mesafe dahilinde 
idare eltma •"-• lmn n n rb 
Pİf eclilmiftir. 

Z - V!Uyetlerce pıoJe ll9llncle 
arlamp merkezde tetkik edfJmekte 
lan tqklltt cectnnerf De W51 -•11!19 
riDln tewtıldlni mltealdla .. ...& 
lnemH mae!e berinde ftlılletp 
maha!len serem tetldlıat 
cak ve kad tekil o ametle t9lllit 
lecelnir. Heais kanwaiyet bebe 
,_ ... _..""' ... 
huırlddar lllıtl ..ıaiJoti Mia -..-n ..., ......... ft 90 
llMdeleri ile ~ idut9i 
amaa hiiküımleri ft aM8 ayılı 
nun 4 inci -ddem baJU1'11P 1ııarı.11 
de ber ..... bir ...... " tadd 
1'9bwi cala oı.r,.cap &illi bir 
merlral olııbUecü kifllrle 
.. ... .., .. .., ....... ıs 
cll ...w..inln 11 " 11 iacl fllm• 
aweiiM aGr• .., içi ppnn--.. ı
llın de~wbaalmeau 

charma fitecek ...... alt,.,. .. telia1eria" h..a .... 
lerlnbl mwkileri -·m .. .. 
lrtnlarla pJla ft arui lmiade ~ 
ı.a,naldarma .. •tblr ..,.._ ... 
tayla .. teablt edihmıtikçe - ,... 
da .,.. .... teaialerini rind• 
tirmek de dotru 01-. Daim* ~ 
terin bir idare altına almmau llü 
daki teklifi kanuninin alacalı ne!fi 
anııp>maden datmıJr parçalarda W 
Iİbİ 1mmıt lflerille ıl atmak: para 
e1D1il be4er etmekten bqka bir n 
ce wrmiyeceibulea. blmdaD istlaab ~ 
diJmeli çok muwfık olur. 

3 - Ana pl&ada ............ 
bbmetleriae ald ,. ft tcaisluiD .. 
....n faml •• aabhl ....Wa da)'ll"' 
aıluü ,.Pnwı• buam1armm 
mOıltacc1en mnm>•nmeu mutlak bir 
aruret ba1iDc plmİftir. 

Bumiçln .. ..,..nle ....... 
._ daire mldllrleriaia • ...... ~ 
n al-.k; tlatfJlıs ._ iklim .... .-~ 
rl ıa. Bna.de tataı_,. wetlle ._ 
letçe kabul oJ1IDID"I eualar dahil 
lalihiyetli mlltehuaıalara bu pbi 1 
" teaialeriD mabaııt prt1ara Fıc 
"1if dpde plln n pıojcleriDla 

tmlmlll. me•ki ve JUlorclJalanıam 
bit w tayiD ettirilmeli. kalfalula 
talarm ID)met lWe etmiJeD .&IWM 
riae. f8htt buat ve mltalealara 
teniden ...... tetilltriain ppılmlı.
lmkb ve mahal verilmemeli icab 

Bunun gibi imece JUclDm bullcj9jll"1 

yaptmlacü lnpaata aid apf .arı ... 

de edllecek ......._ 

bilgi verilmnl: ,.apem1aca1r plla 
proje tiplerinden lpr 
da mene.. ~ rica eıuıı-ıı 

Fidan •e fide naldİpb 
Devlet demfryollln ft 1._1811 

mum mtıdth11P ucu ftdan w 
nakli tarifesini 15 atam.ta 
Avrupa hattına da tetmile kanır 
mif •e tqkllltına lbım ge1eu 
vermietir. 
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Dış Polit:ika 

İngiltere bugün niçin 
muhafazakardır? 

S orbooue profesörlerinden Edou· 
. • kan L'lo-ard GuyC>t, Parıs te çı . . 

1 'it e'oın cı· foa"Dlation gazetesinde, ngı er v .. 

han politikasında oynamakta <>ıld~~ bu
yük role dair bir makale neşretmıştır. 

B. 1 1 · d h iyi anlaşıl. 
ırçok mese e erın a a .. 

rnaaını mümkün kılan bu yazıyı bu su-

luna alıyoruz: . . 
" 1 "it e'nı'n güdeceği polıtıl<a· .... ngı er 

Yı tayin etmesi, bugün, bütün Avru~
yı ve şüphesiz, Avrupa ile biı-!ikte du.~
yayı teahhüd albna koymaktadır. Mu. 
balağa etmeksizin denilebilir ki ~a~b 
medeniyetinin mukadderi İngiltere nm 
mukavemetlerine veya ihmallerine bağ· 
lrdır. Onun muhafaza ettiği ~eylerin mev· 
c:ud kalması muhtemeldir; onun tut-

v l · de asırların ınayıp bırakacagı şey erın . 
-ed . ·1 .. "k)enip gı'tmış olan• 
~.. ve cezn ı e suru d v 

lar arasına katılması mukadder ol . ugu 
gibi .... Fakat lngiltere'nin kudreb ne 
kadar fazla ise mesuliyeti de 0 derece 

büyüktür. 

İngiltere için muhafazakar ol~ 
vaktiyle olduğu gibi, dış muamelelerın. 
de anglikan kilisesi taraftan veya ser• 
beıt mübadeleye karşı himayeci olmak 

demek değildir. 
Muhafazakarlığın bu şekli ancak 

mahalli, İngiliz adalarına has bir mu~~
faazkarlıktır. Muhafazakir olmak u-
"k h .. .. l'' . "mler altında Yu arbtan once tur u ısı 

bütün Avrupa'yı istila etmiş, müesses 
nizamı bahse koymakta bulunmuş, de
rin politik ve sosyal değişiklikler lü -
ırumunu tavsiye veya ihbar eylemi§ olan 
doktrinlere kulak vermemek de değild~~· 
Bugün doktrinler geride kalmışbr; bu· 
Yük milletler onlar yüzünden yapı yer· 
lerine ve laboratuvarlara benzemişler -
d. 1 .1 k r · .. .. .ıeki örnekle· ır. ngı tere enoıru onunu 
re benzetmeli mi idi? .•. 

Derhal ileri aüriilebilir ki ·~.gi~.tere 
a ~ . . . . lnız hukumet 
eçecegını seçmışllr: ya 

değil, milletin çoğunluğu, bu karışık :11• 
lara hükmedecek olan kararını vennış • 
t . 1 ·ı . . '' k münizın ne fa· ır. ngı tere ıçın ne o ' ~. 

şizrn" formülü bir sözden ibaret degil • 
dir. Bir hakikat, hareketli bir hakikattir. 

V .. b" "k devletlerinden e dunyanın en uyu 
b. . . b" .. l" askeri kuvvetle • ırının utun ma ı ve 
ri bu hakikatin hizmetine verilmiştir. 
Almanya, Rusya, ltalya otarşici ve bü
tüncü formülü kabul ettikleri, lspanye. 
iki kutub aı·asında kararsız olduğu, 
F . . fh mlarrn ıihiri. 
ranııa bıle otorıter me u 

ne kendini kaptırdığı halde, bu mef:u~
lar sağa veya sola aid bulunsun, ngı -

· . . . · ld ~ gibi muha-
teı·e kendı sckıllerını o ugu . 
f K .. · ve faşızm aza etmektedir... omunızm f 
Şuı·aya buraya hamleler yapabilirler, ~
kat mi'li hakimiyet prensipleri kaya gı· 
bi sağlam kalacaktır. 

B · ı ·1 ' in ınuhafa. azı kimseler ngı tere n .. . . u 
zakarhğa iltica ederek demokrasıyı m • 
d 'b b labi)irler. afaa etmiş olmasını garı u l 
.... Fakat bu tezada şaşmakta olanlar. n· 

·ı ·ı· ili t' in psıko· gı tere tarihi ve ingı ız m e m . . 
lojisi hakkında fazla malumat sahıbı ol· 

ınadıklarını belli etmektedirler 
t .1 .h. . ı"ddi dakika· 
ngı tere, tarı ının en c 

lannda olduğu gibi Avrupanın karışık 
zamanlarında da muhafazakarlara te: 
veccüh etmiştir. Bu, öyle bir vakıadır ki 
ancak nefsi muhafaza sözleriyle ifade o
hınabilir. ihtilal ve imparatorluk mu • 
harebelerinde böyle olmuştur; daha son· 
ra, vaziyet şarkta mühimleşince Gl.ads· 
ton'un Dizraeli karşısında çekilmeıı za. 
rnanında da böyle olmuştur. Mutavas • 
aıt İngiliz nazarında liberalizm içeride 
kııllanılacak bir metadır. Fakat enler· 
nasyonal politika ufukları kararınca, iın· 
Paratorluğun buyük menfaatleri teh~id 
olununca, İngiltere derhal başka helum· 
lere hat vurmuştur: liberal!erin vatan • 
perverliklerinden şüphe edilmemiş. f~ 
kat eski ananeler muhafazakarları ınıl
letin kalbine daha ziyade yak!aştırrnıf • 
lır: rnuhafazakar partisi İngilizler nazıı· 
rında memleketin esas menfaatlerini ko· 
rumak Üzere doğmuıt olanların partisi 
ve rnuhafazakarlar diplomasi işlerinde 
daha tecrübeli, daha mahir insanlardı. 

Ekiplerin değişmesi ve memleket mu· 
hafızlarının değişmesinin de, zaman 
İcablarına göre gürültüsüz ve patırdısız, 
hemen bütün milletin zımni muvafakati 
ile vuku bulması İngiltere için bir maz. 
hariyettir .Muhafazakar partinin pek 
kuvvetli olan bugünkü mevkii işçi par
tisinin ciddi bir rekabetine uğramamakta
dır. Normal denilebilecek zamanlarda 
ingiliz politika hayatını idare eden vezin 
ve ittırad o partiye de müsaid olabilir. 
Fakat kabul etm~k lazımdır ki bugün iş-

Asi tayyarelerin bir Uzak 
petrol 

şarkta 
davası 

• • • •• •• 
Ingilız gemısıne tecavuzu 
'' Mongioia,, vapurunun kaptanı ve 

görmeni gara/andılar karışmazlık 
__.~~~~~~~~-

Kaptan sonradan öldü 
C 

· 7 (A.A.) - Royter muhabiri bildiriyor: Britiş Korporal 
ezayır, • .. t t f d h" ~ l r M · · emilerı aynı uç ayyare ara m an ucuma ugramış a • 

ve Mongı~ı~ g gemisinde bulunan ve hollandalı olduğu sanılan karış-
dır ongıoıa · · k ı 
ma~lık görmeni kolundan ve geakmımn ad~tanr hd_a cboiğerlerinhden yara a~b· 

B 
'nin 10 metre Y mına uşen ır mba asarı mucı 

mıştır. u gemı 
olmuştur. 

Aynı tayyareler, .. Cebelam~~ 
fransız gemisine de hucum eti:? ş 
lerse de bombalarrnı isabet e~tı.re
memişlerdir. President Da pıaz 

· · .. "nde de uçan 
fransız gemısı uzerı . i bom· 
bu tayyareler, bu son gemıy 

b d 
tabi tutmamışlardır. 

ar ımana . . . ta fası 
Briti Korporal geınısının y 

ş e ınarkala-
tayyarelerin nwnaralarını v 
rını kaydetmiştir. 

A •1 b b dıman etmi§ler Vapuru ası er om ar 
Londra, 7 (A.A.) - Deyli Herakl~ 

· • • r.e tı· 
gazetesinin Cezayir muhabırının ~ 

. · Korporal va· 
ği bir telgrafa göre Brıtış 
purunu bombardıman eden üç tayyare· • 

. . d'l . ve bunların nn hüviyetı tesbıt e ı mış 
1 · ensub o· Franko hava kuvvetlerıne m 

dukları anlaşılmıştır. 

Muhabir atılan b()lllbaların Alman-
' "h et yada yapılmış olduklarını tasrı • 

mektedir. 

Mongola gemi•inin kaptanı öldü. 
. A ) Gemisinin 

Cezayır, 7 (A. · . v • 

bombardımanı esnasında akcıgerınd~.n 
yaralanan italyan Mongola vap~~u ~u· 
varisi Faranko Solari saat 7 de olmuş• 

tür. 

Hadise hakkında amirallığa 
rapor geldi 

Londra 7 (A.A.) - İspanyol asile
rine aid oİduğu sandan üç büyük tay
yare tarafından Cezayir'in 30. ~il gar
bında bombardıman edilen Brıtış Kor
poral vapuru hakkında amirallığa bir 

rapor gönderilmiştir. 
Raporda Palma makamları nezdin· 

de hadisenin şiddetle protesto edilece

ği bildirilmektedir. 

Cezayir gemicilerinin bir karan 
Cezayir, 7 (A.A.) - Gemilerin Ce

zair açıklcumda bombardıınan edilme· 
si üzerine deniz işçileri delegeleri va• 
purlara harb gemlerinin refakati temin 
edilmedikçe limanlardan hareket edil
emmesine karar vermişlerdir. 

Asiler kabahati hükümetçilere 
yüklüyorlar 

Salamanka, 7 (A.A.) - Yapılan 
tahkikat neticesinde S-On zamanlarda 
Cezayir kıyılarında 3 geminin hükü
metçilerin tayyareleri tarafından bom
bardıman edilmiş olduğu meydana çık-

mıştır. 

Salamanka'da büyi.ik bir infial 

küm sürmektedir. 

hü -

i partisinin kendilerini Avrupaya ha · 
~em olarak kabul ettirebilecek rükünle· 
ri yoktur. Snovden ölmüştür. Hender • 
son da öyle. Makdonald, Tomas harb 
saffı dışmdadrrlar. Binbaşı Atli vakıa 
Bay Eden'i suallere boğmak sanatına 
vakıftır. fakat bugünlük işçi partisi mil· 
leti peşinde sürükleyebilecek halde de· 

ğildir. 

Bütüncü formüllere muarız kalmış 

bunca memleketleri sarsmakta olan aoı· 
yal anlaşnıazbkların lngiltere'de meç -
bul olması muhafazakirlarm işini kolay· 
laştırmaktadır. Sendikali7.ın orada bü • 
tün faydalarını istihsal etmekte, fakat 
milli menfaatleri tehdid edecek derece. 
yi hiç bir zaman bulmamaktadır. 

... lngiliz sosyalistleri derin surette 
milliyetçi. kıskanç surette ingilizdirler. 
Eğer İngiliz muhafazakarlarına mürte
ci sıfatı verilecek olsa bununla haysiyet 
ve şereflerine tecavÜ'Z edilmi,ceıine ısb
rab duyarlar. Hepsi hürriyetin ıağlam 

muhafızlarıdır.,. 

Cebhelerde 
Hükümetçiler Madrid 

cephesinde ilerliyorlar 
Londra, 7 (Husust) - Hükümetçi 

kaynaıklardan bildiriliyor: Madrid cep· 
besinde hükümetçi kuvvetler muvaffa· 
kıyetle ilerlemektedirler. Asilerin Te· 
ruel'i müdafaa edecekleri sanılmakta
dır. Hükümetçiler Navajo'ya kadar gel· 
mişlerdir ve Saragos'u boınbardınıan 
edecek vaziyette bulunmaktadırlar. 

Santand.er cephe.inde büyük bir 
hava muharebesi 

Bilhao'dan bildiriliyor: Frango tay· 
yareleri dün Santander cephesinde bü
yük bir faaliyet göstererek Santa.nder 
etrafındaki hatları bombardıman et-
mişler ve mitralyöz ateşine tutmuşlar· 
dır. Bu tayyarelerden beşi Franko hat· 
larına dönerken 18 hükümet tayyare
sinin hücumuna uğramış, yardıma gi
den 20 Franko tayyaresi, 12 hükümet· 
çi tayyareyi düşürmüştür. Yedi Fran· 
ko tayyaresi kur,unlarla delik deşik 

olmuştur. 

Franko kuvvetleri Teruel cephe
sinde yeniden 5 kilometre ilerliyerek 
Bezas'a varmışlardır. 

lsviçreye gidecek mülteciler 
Bern'den bildiriliyor: İsviçre kızıl

haçı Madridden ayrılacak dört bin sivil 
mültecinin tahliyesi işine iştirak ede
cektir. Bu iş için 80.000 franklık bir 

kredi açılmıştır. 

Petrol nakliyatında kullanılan borular. 

Japonlar sovyetlerden 
izinsiz Sakalin' de petrol 

borusu döşediler 
Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor : 

Sakalindeki Japon petrol imtiyazı 
makamları, Katangli bölgesiyle Saka. 
linin şimali şarki kıyısı arasında bir 
petrol ihraç borusu ferşine müsaade 
edilmesi için salahiyetli Sovyet makam· 
larına müracaat etmişti. Fakat, imti· 
yaz şartnamesi mucibince bu gibi in. 
şaatrn teknik şartlarını, planlarını ve 
inşa heyetinin terekküb tarzını tasdik 
etmesi lazım gelen Sovyet hükümeti. 

nin müsaadesini beklemeden, japon im

tiyaz makamları bu borunun döşenmesine 

usulsüz bir tarzda başlamıştır. 

Japon petrol imtiyazı makamları. 

nın Moskovadaki delegesi bilahara ha· 

lk komiserler meclisi reisliğine tabi 

imtiyaz merkezi komitesine bir mek· 

tubla müracaat etmş ve inşaatına baş. 

tanılan bu borunun ypılmsrna muva. 
fakat edilmesini istemiştir. 

Sovyet hükümetinin muvafakati ol
madan bu borunun döşenmesi hususunda 
japon imtiyaz idaresinin gayri kanuni 
hareketlerine müsaade edilmemesi için 
tedbirler alınması Sakalin makamları. 
na bildirilmiştir. Zira bu inşaat, imti. 
yaz mukavelesinin ihllili demektir. 

Karışmazhk met elesi. 
durgunluk devresinde 

Yeni bir kontrol plan(qle bunun 
hazırlanacak tatbiki için tak lifler 

Londra, 7 (A.A.) - Tali karışmazlık komitesinin loplanhsrnda 

Lord Plimut, geçen toplantıdanberi yabancı delegasyon şefleriyle yap· 

tığı görüşmeler -~~.tice~inde 14 temmuz planının tatbiki?'i ~ü~k.ün kıla
k derecede goruşlerın biribirine yaklaşmadıklarını bıldınnıştır. ca . 

Lord Plimut, Amiral van Dul· 1 Grandi bu sözleri tasvib etmış ve 
' k trolün tatbik suret.-h k- Maiski sarih bir cevab alınamadığını m un on ı a . .. d . .. 

kı da bir planla bu planın yeni· söyledıkten sonra şoyle emıştır. 

d 
n tesis ve ıslahı hakkında tek· "- Bu hal üç hi.ıkümetin tcbaaları-
en k . d'kl . 

lifler hazırlayara komiteye bil- nı İspanyadan çekmemek ıste ı erıne 
dirmeye memur edilmesini teklif mi işarettir?,, 
etmiştir. Lord Plimut, müdahale ederek l.ıu 

Büyük elçi fon Ribbcntropa vekalet münakaşaların gorüşmelere hiçbir fay· 

eden Dr. Vörman, bundan sonra Mais- dası olmadığını ve kendisi tarafından 
ki tarafından söylenilen nutka cevab serdedilne esas teklifin kabulü daha 
vererek bu nutkun münakaşa mevzuu i· 

le aJakalı olmadığını iddia etmiştir. Dr. 
Vörınen ingiliz - fransız deniz kontro· 

lunun bir taraflı bir hareket olduğunu 
ve bu sebeble devam edemiyeceğini ila· 

ve etmiştir. Bununla beraber Almanya 

delegesi Lord Plimut tarafından tek

lif edilen teknik ınaHlmatın gelmesine 

kadar talebini geri bırakmağı kabul et

miştir. 

Aynı suretle Maiski'ye cevab veren 
Monteiro, Almanya, İtlaya ve Porteki
zin prensip bakımından ingiliz palnını 
kül halinde kabul ettiklerini Sovyetlcr 
birliğinin ise bunu kabulden imtina et
tiğini söylemiştir. 

muvafık olacağını bildirmiştir. Netice--de Lord Plimutun bu teklifi kabul e-

dilmiştir. 

işler bir durgunluk devreıi 
geçirecek 

Londra, 7 (A.A.) - Tali karışmaz
lık komitesi işlerinin tevakkuf devresi 

asgari üç hafta sürecektir. Çünkü büro 
şefi ve kontrol direktörü van Dulm'un 
raporu ancak 15 gün sonra hazırlanmış 
olacaktır. Tali komite o zaman lord 
Plimutun gıyabında alelüsul toplana
rak raporu alacak fakat bu husustaki 
görüşmelere 10 gün sonra başlanacak-

tır. 

1 -

1 BASIN ICMALJ 

Şehirlerde acemilikle 
mücadele 

KURUN'da B. Sadri Ertem şu dik
katdeğer fıkrayı neşrelmektedirı 

" Hayabınızın dıf tarafı müthiı bir 
süratle değişiyor. Bunu bilhassa ıehir • 
)erde hisııetmcmek mümkün değildir. 

Binalar, sokaklar, evlerin iç tertiba
tı baş döndürücü bir hızla yenileniyor. 
Eski, tunç tokmakla dövülen sokak ka
pılan yerlerini, tokmaksrz kapılara ter. 
kediyor. Ceplerde, bulunduğu ve du
varlara asıldığı zaman insana bir ailib 
hissini veren anahtarlar küçümencik İn
giliz anahtarlarına, çınko döfemeli gii
sülhaneleı· banyolara bırakıyorlar. 

Asansörler merdivenlerin, kalorif.-. 
ler sobaların vazieflerini alıyorlar. 

Şehirler gömlek ve kıyafet değiıtiri
yorlar. Tahta evlerden beton binalara 
geçişi fehirlerin yüzünü yeni maky.;_ 
larla süslemektedir. 

Şehirlerin bu değişme seyri hepimi
zi neşelendiriyor. Fakat bu güzel mak
yajın ardında bizi ciddi ııuı·ette düıtün • 
dürecek bir mesele puıu kurmuıwr: 

Acemilik! 

Eskiden eline mala111nı alıp şöyle 

böyle duvar yapan adam, yahut keseri. 
ni beline sokup rızkını kazanan inaan.. 
bu yeni bina, ve yeni ıehir çehreıi önüıa
de biraz daha acemileıiyor. itleri ÜılÜ• 
körü yapıyor. 

Yahud içlerinden tesadüfen iyi kali
tede uıtalar çıkıyor. Fakat büyiik inp 
faaliyeti içinde çalkanan tehirlerde bi -
naların bir sene içinde barabelettiiini, 
au musluklarının bozulduğunu, banyolL 
rın iılemediğini ve nihayet insanlaruı 

eski küp ve gusülhane devrine, beto .. 
binanın içinde acaip bir şekilde döndü . 
ğünü görmek müşkül değildir. 

Usturupsuz ellerde mütemadiy ... 
acemiliğin smtlığı bu binalar zaman :ıa
man medeniyet aleyhine yazılmıf lııir 

destan halini alıyor. 

Zaman zaman insan, malta taşı döte
meli, mutfağı, cıkrrkb tahta tulumbaL 
bahçeyi, a§ı boyalı, geniş aaçaklı çanı 

ağacı kokan tahta evleri özlüyor. 

* * • 
Teknikle birlikte el iıçiliğimiz ilerle

miyor. Bunun zararı, konfor bcldeyea 
insana, konfora aş erdirmekten ibanıt 

kalmıyor. 

Kendi kendilerince meslek ıeçen ia
aanlarr da, biraz da meslek dıtı sayılan 

faaliyetlerle hayat kazanmaya sevkedi· 
yor. 

Teknik ilerlemeye uymayan, geri 
kalan, acemiliğini muhafaza eden yarım 
meslek nihayet sahibini mütevveı yolla
ra sürükler. 

Bu mesele yalnız insanlarm İstiraha
ti meselesi değildir. Sadece fertlerin ia. 
tirahati meselesi olsaydı, üzerinde razı. 
düşünmeye ihtiyaç kalmazdı. Gere kal
mış meslek bilgisi Türkiyede aağlam bir 
ihtısas haline konmadıkça ve hayat bir 
sürü insanları i§e sürükledikçe, teknik 
dışında kalanlar, acemiler sanıyorum lö 
~ehirlerin yarınki tufcylilerini teşkil 
edeceklerdir. Her türlü tufeyli muzırdır. 

Bu işin hal çaresi kolaydır: 

El işçileri için mutlaka kurslar ll9" 

mak, el işçilerini işlerine acemi olarak 
değil , hiç olmazsa eli işe yatkın bir hal
de sevketmek lazımdır. El İşçileri için 
açılacak bu kul'llar bugünden yarının 

tufeyli sicillerini kapatacaktır.'' 

Paris'te genç bir 
kız kaçırıldı 

Paris, 7 ( A . A.) - · Halasiyle bir

likte geçende Parise gelmiş olan geDf 

bir Amerikalı dansöz birdenbire kay

bolmuştur. Dansözün halasına gelen hif 
mektubda fidyeinecat olarak 500 dolar 
istenmekte ve vverilmediği takdirde 
genç kızın öldürüleceği bildirlmekte.. 
dir. Amerika büyük elçiliği keyfiyeti 
polise bildirmiştir. 

Öğrenildiğine göre Parise geldiği 
gündenberi genç kız, bir delikanlı U. 

tanışmış ve her gün onunla muhabere 

etmekte bulunmuş idi. 

Genç kızın evinden mi 

yoksa bu delikanlı tarafından 
dığt henüz belli değildir. 

kaçtığı. 

k~ınL 
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Hankovdaki havacıhk 
akademisi 5 senede 
1.100 pilot yetiştirdi 

lngilizlerin Uzak§ark, bilhassa Çin i§lerinde 
ihtısas sahibi muharrirlerinden birisi olan 
O. M. Green, Londrada çıkan Great Britain 
and tbe East dergisinde "Çinde tayyareci
lik,, başlığı altında bir yazı yazmıştır. Çin -
japon ihtil§iı bugünlerde birçoklarının göz
lerini Uzalqarka çevirmiş olduğu için bu 
makalenin mühim taraflarım dilimize çevir
meyi faydalı buluyoruz: 

Ç in'dcn gelen son gazeteler, Mani
la'dan Hongkong'a büyük bir a.. 

merikan tayyaresinin geldiğini haber 
veriyorlar. Aynı günde Şanghay - Kan
ton arasında işliyecek olan Çin milli tay
yare şirketinin de ilk tayyaresi de Hang
kong'a inmiştir. 

Bu suretle Hongkong, bir ehcmiyet 
kazanmış oluyor. İngiliz tayyarelerine 
Çin üzerinde uçuş yapmak müsaadesi 
verilmemektedir. Bundan dolayı Porte
kiz sömürgesi olan Makao, Uzak Şark 

uıcuşlannda ehemiyetli bir yer alıyor. 

Bu hat bir de transatlantik hava sefer -
]eriyle birleştirilince o zaman yer yüzün
de çepeçevre bir uçuş hattı kurulmuş 

olacaktır. bundan do1ayı Hongkong'un 
hem denizden, hem de havadan ebemi -
yeti bir kat daha artacaktır. 

Ne yazık ki, son sekiz sene zarfın -
da Büyük Britanya Çinde tayyarecilik 
işini istenildiği kadar inkişaf ettireme
miştir. 

Bundan on yedi sene önce imzala • 
rruş olduğu silfilı ambargosu İngiltere • 
rün bu vaziyete düşmesine sebeb olmuş 
ve Çinde daha ziyade alman ve ameri
kan makineleri rağbet görmüş, terakki 
göstermişlerdir. 

1929 - 30 seneelrlnde Çinde havacı· 
lığın ne kadar ileri gittiğini dışardan 

takdir etmek güçtür. 1913 senesinde re
is Yuan • Şih - Kai bir takım ingiliz ve 
franıuz makineleriyle Manyuan. bir tay
yarecilik mektebi açmqtı. Fakat bu melıt
teb. reisin Tuçun harbmı müteakib ve • 
fatından sonra kapant1U§tı. 

Mançurya'run me~hur diktatörü 
Çang - Tso - lin 70 tayyareden mürek· 
keb askeri bir hava filosu vücude getir· 
miş, 1923 senesinde de bütün hükmü 
altındaki topraklar üzerinde bir hava 
postası tesis etmişti. 1931 senesinde 
Mançuri'yi zabtettilderl zaman japon • 
lann bu tayyareleri zabtettikleri söylen
mektedir. 

Dr. Sun - Yat - Sen'in oğlu Dr. Sun 
• Fo 1929 senesinde münakalat nazırı 

olduğu zaman bir amerikan tayyare tir· 
keti ile Şanghay ve Hankov arasında 

yolcu ve posta taşımak üzere bir kontrat 
yapmıştı. Bu kontrat, çinlileri hoınud 
edemedi ; fakat amerikalılar bundan ol • 
dukça istifade ettıler. Ondan sonra bu 
§irket Çin milli tayyarecilik şirketi ha • 
lini aldı. Bunda hisse aenedlerinin ekse· 
riai hükilmetin elinde bulunuyor, bunun
la beraber pilotların ekserisi ile bütün 
makineler amerikalı ve amerikan malı 

idi. Bu şirketin uçuşları geçen yaz da 
garbi Çin'deki Çengtu'ya kadar uzatıl
mıştır. Bu suretle bundan yıllarca önce 
dört haftada yapılaıruyan bir seyahat, 

yedi saate inmiı bulunuyordu. 

1 931 ıeneibıde ise alınanlar, Eurasia 
şirketini kurdular. Bunun maksad 

ve gayesi Kansu ve Sinkiang yolu ile 
Berlin arasında bir hava hattı yapmaktı. 

Fakat hava şartlan, yolun mühim bir 
kısmının ıssız bir halde bulunması, si -
yasi ihtilaflar, hele rusların Sinkiang'ı 

işgal etmeleri bu büyük projeyi yüzüs -
tü bıraktı. Bununla beraber Eurasia şir- • 
keti Şanghay ile Lançov ve General 
Çan • Kay - Şek'in yakalanması ile ma
ruf olan Sianfu arasında muntazam ııe -
ferler yapmağa muvaffak oldu. 

Çin'in askeri hava kuvveti hakkın
da sarih ve doğru rakamlar elde etmek 
mümkün olamamıştır. Japonlar, çinli • 
terin elinde 2000 kadar tayyare bulun -
duğunu tahmin etmektedirler. Resmen 
söylenilen mikdar 4SO dir; fakat buna 
800 dersek, hakikate daha ziyade yak
laşmış oluruz. Muhakkak olan bir ıey 
varsa Çinliler arasında kuvvetli bir ha
va filosu vücude getirmek hususundaki 

NAS1~1lAC1 
KANZUK 

En eskı nasırları bıle pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kokün
den çıkarır. 

Umumt deposu: İngiliz Kar.
ruk eczanesi, her f'czane:ie t:.u lu· 
nur, ciddi ve müeuir bit nasır 
illcıdıı. 

ZAYİ 

Çankaya malmüdilr1üğünden 
aldığım 199 numaralı maaş cüz
danımı kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Hakkı Ozan 
2--4031 

§evk ve heyecan sonsuzdur. 
Çinliler, memleketlerinin japon ta • 

arnız ve saldırganlığından kurtulması 

için biricik çareyi havada kuvvetli ol
makta bulmaktadır. Geçen sene sonba -
harda baş kumandan General Çan -
Kay. Şek'in ellinci doğum gününde çin· 
Jiler elli tayyare satın alarak şeflerine 
hediye etmişlerdir. 

Öteki memleketlerde olduğu gibi, 
bugünkü Cinde de gençlik havacılığa 
büyük bir bağlılık ve alaka göstermek • 
tedir. 

Hangçovdaki tayyarecilik akademi
si beş sene içinde 1 100 pilot yetiştirmiş
tir. Bu pilotların çok iktıdarlı ve meha
retJi oldukları da söylenmektedir. 

Çinliler eski zamanlardan beri ma -

kineciliğe iyi akıl erdirdikleri ve ata 

çok iyi bindikleri için tayyarccilikte de 

bu ananevi meziyeti göstermektedirler. 

Şanghay'daki hava meydanı da mev· 

cut hava rneydanlan arasında en iyiler • 
den sayılabilir. 

Köprüde işaretler 
İstanbul, 7 {Telefonla) - Önümüs

deki sah gününden itibaren Galata köp

rüsünde karşıdan karşıya ancak işaretli 

yerlerden geçilebilecektir. Ortadan be

yaz boya ile ikiye bölünmüş olan yaya 

kaldırımları üzerinde herkes yürüdüğü 

istikamette sağdan gidecektir. Bu usul 
sonra şehrin diğer ana caddelerine de 
teşmil olunacaktır. 

RADYO 

ANKARA Öğle neşriyatı 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 

13.15 Plak: Türk musikisi ve ha1k şar. 

kılan. 13.15 • 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 

Plik neşriyatL 18.35 • 19.00 Ali Te:On: 

Çocuklara masal. 19.00 - 19.30 Türk mu

sikisi ve halk şarkıları. (Mahmud Ka

rınd8' ve arkadafları). 19.30 - 19.45 Sa. 
at ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 

Türk musikisi ve halk şarkıları. (Hik. 

met Rıza ve arkada,ıarı). 20.15 • 20.45 

Viyolonsel: Edip Sezen (Piyanist Mar. 

sel bi refakatiyle). 20.45 - 21.00 Pl!Ida 

dans musikisi. 21.00 - 21.15 Ajans ha

berleri. 21.15 • 21.SS Stüdyo salon or

kestrası. 21.55 • 22.00 Yarınki program 
ve İstiklal marşı. 

hayatın kopurup taşfıgı gorulur 
Bursa, Keşiş'in eteklerine yaslanmı~ 

ve ayaklarını geniş ve zümrüd gibi bir 
ovaya uzatmış yetmiş bin nüfuslu su 
katılmamış bir türk şehridir. Adım ha. 
şında çeşme, selvi, çini, çınar, cami, gi· 
bi mazinin ölmez arudlarına rastgelinir. 
Bu sebebledir ki fransızca ve ingilizce 
gidlerde "Hakiki bir türk şehri görmek 
isterseniz Bursa'ya gidiniz'' diye yazı· 
bdır. 

Gerçi şehir pek o kadar mamur de -
ğildir. Binalar çok eskidir, yollar dar ve 
kısmen intizamsızdır, gece hayatı yok • 
tur; fakat insan elinin ve insan emeğinin 
geçmiş senelerde ihmal ettiği bu bayın
dırlık izlerinin yerine, tabiatın gözlere 
hayret veren coşkunluğu kaim olmuş • 
tur. Çünkü her tarafta kuvvetli hayat 
eserlerinin köpürüp taştığı görülür. Yer
altından fışkıran kaynar sular ise, sanki 
mayi halinde bir bayat unsurudur. Bu
rada yetişen çiçeklerin bile başka bir 
gümrahlığı vardır. Mesela şu kahkaha
lann yapraklan ideta incir yaprağı ka· 
dar büyümüştür. Karanfiller daha ateş
li. güller daha kızıl renkli ve daha kes. 
kin kokuludur. 

Bursalılar, toprağın ve iklimin bu cö
merdliğinden bol bol istifade etmekte 
kusur etmemişler. Her evin mutlaka çe
şid çeşid meyva ağaç'eriyle gölgı-l~ncn 
geciş bir bahçesi var. Her aralanan bah
çe kapısıncan aokağ:n harab kaldırım • 
tarına coşkun bir yeşillik taşıyor. 

Bursacla bina mese/e$i 
İstanbulda olduğu gibi apartıman 

salgını Bursa'ya sirayet etmemiştir. 

Eğer Bursa'da da Taksim ve Ayaspap 
apartımanları ayannda binalar yapmak 
&evdası alıp yürüseydi bu, şehir için bir 
felaket alacaktı. Çünkü bu takdirde tek 
binalar boş kalacak ve şehir baştan ba
şa her sene biraz daha harabiye yüz 
tutacaktı. Maamafih böyle bir korkuya 
şimdilik yer yoktur. 

Bir de Bursa'run en kalabalık zama
nı olan i>anyo mevsiminin aenede dört 
bet ay devam etmesine göre, eğlenmek 
veya tedavi olunmak ürere dışardan ge
lenlerin bu kısa müddet zarhnda vere
bilecekleri kiralar, son sistem apartı • 
manlarm senelik amortismanlarını kar
şılayamaz. 

Maar.ıafih bina meselesinin büsbü.. 
tün yiizüstü bırakılması ve harab olan 
eski evlerin yerine yenilerinin yapılma. 
maaı doğru değildir. Şehirde seyyahla. 
mı asıi ihtiyaçlaı ıru tatmin edecek te
sisata da ihtiyaç vardır. 

Bu itibarla Busa'ya gelen ecnebi &ey· 
yalılar için Çekirge'de eski türk mima
rtai tarzında ve asri konforu haiz misa. 
firhaneler yapılırsa. şehre bir kat daha 
rağbet kazandınlnnş olur. Öerçi Çekirge 
kapbcalannm sahiblcri kendi müessesele
rini yeni ihtiyaçlara uydurmak hususun
da ellerinden gelen gayreti sarfetmiş -
lene de, bu binalara yapılışları ve vazi
yetleri yönünden, asri konforun hakkiy. 
le tatbiki mümkün olamamaktadır • 

Kaplıcalar mıntakan 
Bursa ovasının bir yeşillik denizi 

Yazan: Agah izzet Y AZGAÇ 
halinde misli bulunmaz manzarası, uııı· 
dağ, Kaplıcalar, şehrin İstanbula ya~ 

hğr, seyahat vasıtalarının çokluğu bel: 
sene Bursaya birçok seyyah ve ziyaret
çi çekmektedir. Hükümetçe Yalova 
kaphcalarma yapılan fedakirlığın bit 
kısmı Bursa için de esirgenmezse, Ya• 
lova ve Bursa mıntakaları müşterek bit 
kaplıcalar hinterlandı haline gelir ki. 
buralara arsıulusal bir şöhret temini içd 
en müessir bir tedbir olur. 

Avrupada bir seyyah ıruntakası var· 
dıı ki, yazın Fransanın şimalindeki 
Normandiya plijlan, kışın ise Fransa 
ve İtalyanın cenub sahilleri yani Nis. 
Montekarlo ve havalisi gibi yerlerdir· 
Fakat Avrupa ve amerikahlar her sene 
buralara gide gele artık bıkmışlardır· 

Seyahatte yeni ülkeler, yeni alanlar ve 
yeni tipler istiyorlar. Eğer Bursa • Ya· 
lova hinterlandı meydana getirilir, Mu• 
danya'da yapılacak plajlar da bu müşte
rek kaplıcalarla birleştirilerek dağ spor· 
lan ve dağ gezintileri tertib olunursa 
her sene seyyah kafilelerinin buralara 
ııkm etmesi temin edilmiş olur. Hele 
'Bursa muhitinin Avrupanın su şehirle· 
cine kıyas edilemiyecek olan ucuzluğu, 
':ıatta orta halli ecnebilerin bile bu se • 
yahatlere iştirak etmesine ve her gelen 
1eyyahm buralarda uzun müddet kal • 
masma önemli bir sebeb teşkil eder. 

Fakat bu işi öyle senelere taksim e
dilecek bir programla değil, belki Ani 
bir hızla girişip bitirmelidir. Çünkü But
aa, coğrafi ve mahalli vaziyeti itibariy • 
le Türkiye için aynı zamanda en gUzet 
bir propaganda merkezidir de .... Onun 
bu önemli hususiyetinden biran evvel 
istifade etmeliyiz. 

Fransa'da yeni ithalat 
kararnameleri çıkarılıyor 

Faris, 7 (A.A.) - Ticaret bakanlı• 
ğı yakında bazı kararnameler neşrede
rek yeni kontenjanlar ihdas ve güm
rük tarifesinin bazı gayri tabiiliklerini 
giderecektir. 

Bu kararnamelerle evvela kontenja· 
na tabi olmıyan bazı yabancı eşyası· 

nın çok miktarda ithalinin önü alına· 
caktır. 

Filhakika bazı maddeler seneniıı 
ilk aylarında 1926 senesinin aynı ayla· 
rındaki mikdardan yüz misli fazla O

larak ithal edilmiştir. 
Sonra, kontenjana tabi olupta it

hali anormal bir şekil almış olan ba~ı 
eşyanın gümrük reisimleri arttmJaca1r• 
tır. 

Trabzon yeni liman 
idaresi 

latanbul, 7 (Telefonla) - BugUJI 
liman umum müdürlüğünde bir toplaO"' 
tJ yapıldı. 14 ağustosta tasfiye toplal19 
tılarma başhyacak olan Trabzon li• 
man şirketinin tasfiye işleri görüşül• 
dü. Yeni Trabzon liman idaresi bir illr 
teşrinde çalışmaya başhyacaktır. 

Tefrika: No. 93 

Ş~kspird~n, .Hikayeler. 
Ya.uuılar: Mary ve Charla Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Yanlışlar komedisi 

nun arkasından da böyle hastalıklar gele
bilir. Diyorsunuz ki onun bütün eğlentileri 
sizin sözlerinizle burnundan gelmiştir. Ce
miyet içinde eğlenmekten, neşelenmekten 
mahrum kalan bir kimseden de ümidsizlik 
ve melankoli'den başka ne beklenebilir? 
Netice şu: Kıskançlık saralrı kocanızı çile
den çıkartmıştır. 

Biribirine benzemeleri yüzünden iki kar
deşin de başına böyle türlü türlü işler gele 
dursun,. ayı;ıi günde Aegeon'a para bulması 
icin venJmış olan mühlet de bitiyordu. Gü
neş batmak üzere idi. Eğer gün batarken is
tenilen parayı bulup da veremezse ölüm ce
zası yerine getirilecekti. 

yeyi vereceğine emniyet hasıl etmişti. BtJ 
sebeble, bir babanın söyliyeceği kelimelert.e 
Antifolus'a hitab etti ve kendisini bu vazı
yetten kurtarmasını söyledi. Fakat ihtiyar. 
gördüğü karşılıktan dona kalmıştı: Bu gen~ 
bu ihtiyarı hiç tanımadığım, bilmediği~1 

söylüyordu. Bu Antifolus, gerçekten, pek ı~U
çükken o fırtına esnasında ayrıldığı babası• 

da lakırdının bir biçimini getirir, oraya do
kundururdwn. Sözün kısası, benim üstü
me başka kadın sevmesinin ne büyük alçak
lık olduğunu daima başına kakar, durur
dmn. 

Kıskanç Adriana'dan bu itirafları kopar
mağa muvaffak olan rahibe, bunun üzerine, 
dedi ki: 

- Anlaşılıyor ki kocanız bu yüzden çıl
rurmıştır. Kıskanç bir kadının vırvın köpe
ğin dişinden daha zehirli, daha öldürücü
dür. 

Sizin vızıltılanruzdan ona uyku haram 
olduğu anlaşılıyor. Böyle bir insanın kafa
sı da zivanadan çıkar. Onun yediği etin sal
çası da sizin takazalarınız olmuş, huzursuz 
yenilen yemekler hazımsızlığa yol açar. O-

Lusyana, ablasının bütün ihtarlarını yu
muşak ve mutedil bir dille yaptığını söyli
yerek onu haklı çıkarmak istedi ve ablasına 
dönerek dedi ki: 

- Peki, bütün bu azarları cevab vermek
sizin ne diye dinliyorsun abla? 

Fakat rahibe onu o hale sokmuştu ki ab
lası, ancak şu cevabı verebildi: 

- Ne yapayım, beni kendi delilimle il
zam etti. 

Adriana, kendi hareketlerinden mahcub 
olmakla beraber, gene kocasının teslim e
dilmesi hususunda israr ediyordu. Fakat 
rahibe, ne kimseyi zorla kendi evine soka
cağını, ne de kendisine sığınmış bir adamı 
kıskanç kansının ellerine teslim edeceğini 
söylemiş içeriye girmiş ve kapıyı onların 
yüzüne kapamıştı. 

İdam mahalli, anlattığımız mabedin ya
kınlarında idi ve Aegeon, rahibe içeriye gir
dikten sonra oraya varmıştı. Dük, kendisi
ne bir para veren çıkarsa ihtiyarı af edebil
mek için beklemekte idi. Adriana ise işin 
içinden kestirme olarak çıkabilmek için 
Dük'a müracaat etmiş, delirmiş kocasının 
kendisine teslim ettirilmesi için adalet is
temişti. Asıl kocası ile Dromio da bu arada 
bağlanm çözmüşler ve yalancıktan bir deli
lik kulpu takılmak suretiyle deliğe tıkıl
dıkları için Dük' a şikayete gelmişlerdi. A
damcağız, başına gelenleri muhaf 12larından 
çektiklerini birer birer anlatıyordu. 

Adriana, mabedde sandığı kocasını ora
da görünce hayretler içinde kalmıştL 

Aegeo~ ise onu görünce, anası ile kar
deşini aramağa çıkan oğlu sanmış ve bu 
sevgili oğlunun kendisi için lazım gelen fid-

m bir daha hiç görmemişti. . 
Fakat, çektiği istirab ve f elaketlerııı 

çehresini kendi oğlu tarafından bile tanııı
mıyacak bir hale soktuğunu sanan zavallı 
ihtiyar, yeniden, boş yere kendisini tanıt
mağa çalışıyordu. Olabilirdi ki oğlu, baba'" 
sıru bu kadar sefil bir halde tanımak ist: 
memişti. Tam bu şaşkınlık esnasında rahl"' 
be de öteki Antifolus ile Dromio'yu berabe
rine alıp oraya gelmesin mi? Bu sefer, kar
şısında iki tane kocasını, iki tane Dromio'}'lJ 
gören Adriana şaşırıp kalmıştı. 

Şimdi, artık, hepsini fena halde şaırtat' 
bu yanlışlıklar anlaşılmış, ortaya çıkmış b\J'" 
lunuyordu. . ~ 

Biribirine benzeyen iki Antifolus ve ıla 
Dromio'yu gören Dük, işin sırrını anlaınıt 

(Sonu var) 
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ô ULUS 

Hava yoilarınrn güzel, temiz ve konforlu emniyetli bir tayyaresi: Can 

1 ANKARALININ DÜŞÜNCESi : BU PAZAR NEREYE GITESM? ' 

Tayyare ile Ankara üstünde 
güzel bir gezme fırsatı var 

Bir Ankara'lı anlatıyor: 
, . 

Yalnız 2 liraya 
unutulmaz bir 
gün yaşadım 
G eçen pazar günü idi. Arkadaşımla beraber 

gideceği yeri bilmiyenlere mahsus tered-
düdlü adımlarla gölgelerin lütfuna sığrnarak rast
gele yürüyorduk. Tam postahanenin önüne gelmit" 
tik. ikimizin de eğlence arayan gözlerimiz bir mavi 
otobüsün büyük yazılarrnda birleşti: Bir pazar günü _Hava yollarınrn tayyaresile gezenler 

"HAVA YOLLARI" 

Otobüs dolmuş, kalkmak üzere idi. 
Hava yolları idaresinin pazarları tenez
züh uçuşları olduğunu işitmiştim, şo

före sordum: 
- Bu otobüs tenezzüh 

değil mi? 
- Evet bayım. 
- Hemen kalkacak mı? 

uçuşu için 

Postahane saatine bakarak cevab 
verdi: 

- Üçte kalkar. Tam kalkma vakti· 
dir ama bilet almanızı bekleri~. 

Artık kararsızlıktan kurtulanlara 
mahsus bir canlxhkla dostumun bile 
fikrini sormağa vakit bulamad.ın _.osta
haneye girdim. Hava yolları ıdaresinin 
kişesinden iki bilet aldım. İki arkadaş 
biribirimize hiç bir şey söylemeden o
tobüse yerleştik ve asfalt yollar üzerin
den tayyare meydanına doğru yollan
dık. Dostum bu hareketime memnun ol
mamış gibi: 

- Ne yaptın sen ayol, nereye gidi
yoruz? ... 

Başımla yanımızda ihtiyar Bayanı 
ve küçük çocuğu işaret ederek cevab 
verdim: 

- Onlar nereye gidiyorsa biz de o
raya ... 

- Peki ama şimdiye kadar hiç tay
yareye binmiş değiliz ki.. 

- Bütün uçanlar da evelden bizim 
gibi değiller mi idi? 

O sustu. Ben ilave ettim: 

- Hele gidiyoruz işte... Otomobiı 

gezmesi yapıyoruz.. Kendine dünyayı 
zehir etmeğe ne mana var işimize ge
lirse uçarız, bizi zorlayan yok ya!. .. 
Gidip gelme otuz kilometre kadar gü
zel bir gezme için iki lira çok bir pa
ramı ? ... 

İlerliyoruz: Stadyomu asfalt yol
dan bütün uzunluğunca seyrederek geç· 
tik. Akköprüden Tayyare meydanına 
kadar, solda çiftliğin koyu yeşil orman
larında gözlerimizi dinlendirerek on 
beş dakikalık bir yolculuktan sonra ha
va yollarının tayyare istasyonuna gel
dik. 

İstasyonda bizden evel taksi ile ge
len daha bir çok uçma meraklısı vardı. 
Gövdesinde (T. C. CAN) yazdı, ale
minyüm renkli, sevimli ve ismi gibi ca
na yakın bir tayyare, hız almak için 
karnını alçaltan koca bir kuş gibi, du
ruyordu. Ne yalan söyleyeyim; kork
mıyordum ama içimde ilk denize girdi
f im zarnanki helecanı his ediyordum. 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •: (CAN) ın pervanesi birdenbire canlan-

: Yetmişlik bir : dı. Sakin kuş tozu dumana katan bir 
: --------- : ejder kesilmişti. İhtiyar, son vapurunu 

: ihtiyar anlatıyor: • • • 
: kaçırmak korkusiyle bilet elinde koşan 

geç kalmış Boğaziçi yolcuları gibi fır
ladı ve ilk uçacak kafileye karıştı. Tay
yare sabrı tükenmişlere mahsus bir çe· 
viklikle kalktı ve meydanın uzakların· 
da rüzgarı göğsüne alarak havalandı. 
Garson ısmarladığımrz gazozları geti 
rinceye kadar tayyare görünmez olmuş· 
tu. 

• • • Korkulacak ne var sanki... • • • 
: Ben Medineden Şama kadar : 
: trenle gittim de korkmadım. : 
: Bunlar medeniyetin son icad- : 
: ları. Yazık ki biz. bunlara çok : 
: geç yetiştik. Sizin gibi bol bol : 
: uçmağa vaktimiz yok. Öbür : 
• taralda adama sorarlar: "Gel • • • 
: bakalım ihtiyar!" derler "E- : 
: /inde iken dünyayı görmeden : 
: neye geldin buraya?', Sonra : 
• ben ne cevab veririm? • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Bütün ömrünce yalnız rüyasında uç
muş bir insanın ilk defa göklere çıkma
sx, esrarh ruyalarmrn tahakkuk ettiğini 
görmesi her halde helecansız olamaz
dı. Hislerimi sezdirmemek için: 

- E hadi bakalım, dedim, şimdiye 
kadar hep aşağıdan yukarısını gördük. 
Biraz da yukarıdan aşağısını görelim .•• 

- Apartnnanın pencereleri ne gü
ne duruyordu sanki? ... 

Elinde bileti yanımızda dolaşan bir 
ihtiyar ikimizin de nazarı dikkatini 
celbetmişti. Ayni yol yolculuğunun ver
diği tanışıkhkla ihtiyara sokuldum 

- Bayım, dedim, siz de tayyareye 
mi bineceksiniz? 

- Öyle yapacağxm oğlum. 
- Af edersiniz bey baba. kaç yaşın-

da varsınrz siz? 
- Tam 73 oğlum. 

- Allah daha ziyade etsin .. Isminı-
zi öğrenebilir miyim? 

- Bana samsnulu Hace Hasan der
ler. Canik liva katibi •.• 

- Hiç içinizde korkuya benzer bir 
şey his etmiyor musunuz? 

- Korkulacak ne var sanki.. Ben 
Medineden Şama kadar tırenle gittim de 
gene korkmadım. 

Bunlar medeniyetin son icadlan; 
hepsi yüz tane olacakmış bunların; 

şimdiye kadar ancak kırkı bulunmuş, da
ha altmış tane var. Yazık ki biz geç ye
tiştik bunlara.. Sizin gibi bol bol uç
mağa vaktimiz yok. Öbür tarafda ada
ma sorarlar: "Gel bakalrm ihtiyar, der
ler, elinde iken dünyayr görmeden ne
ye geldin buraya" ne cevab veririm ben 
sonra ... 

'Gayri ihtiyari dostuma baktım. ü
çümüz de gülüştük. Tam bu sırada 

Artık içimde korkuya benzer bir 
dolgunluk his etmiyordum. Yalnız bek
lediğim uçma zamanının uzayan daki
kaları sıkıntısı içindeydim. 

O n beş dakikalık ilk tenezzüh bit
miş, tayyare kalktığı noktaya 

gelmiş ve otomobilden daha toplu bir 
hareketle dönerek tam kapının önünde 
durmuştu. 

Gözlerimizin aradığı ihtiyar, diğer 
uçan gençler gibi gülerek indi. İnenler 
şimdiye kadar uçmadıklarına çok müte
essir olduklarını, uçmanın bu kadar tat
h olduğunu tasavvur edemediklerini bi 
ribirlerine anlatacak turinkeden istasyo. 
na geçtiler. 

CAN'ın pervaneleri ağır ağır dö
nerken ben, dostum, altmışlık bir ba
yan, bir genç kız, bir ç.cx:uk, yaşlı bit 
Bay, ve bir bayan altı kişi koltuklara 
yerleştik. Burası süslil ve temiz bir sa
loncuk idi. Rahat kanapeleri, kalörifer 
ve vantilatörleri, herkesin önünde iner 
kalkar masası ile her şeyi tam, her kon
foru haiz bir yerdi. Ufak bir tuvaleti 
bile vardı. 

Kapı kapandı. Genç. kuvvetli ve ya
kışıklı bir pilot yolcuları dikkatli bir 
göz muayenesinden geçirdikten sonra 
pervaneler son hızını aldxlar. Tayyare, 
bozuk yollarda giden bir otomobilden 
farksız ve fakat insanı hiç rahatsız et
miyen tatlı sallanışlar, arasıra şahlana. 
ack gibi sıçrayışlar''\ gittikçe hızlana
rak koştu koştu .. Sarsıntıların büsbü
tün yumuşayarak yok oluverişinden ve 
altımızdan süratle kaçan yerin alçah
hşmdan artık boşlukta olduğumuzu an
lıyordum. Bu anlayış bana korkuyu büs
bütün unutturmuştu. 

Dostum kolumu dürttü: 
- Bak, bak .• Çiftlik, 
- Görüyorum, görüyorum ... Enfes .. 

Sen bak .. Bira fabrikası işte .•• 
Her baş pencerede, gözler dört açd. 

mxş ve herkesin biribirine sevinçle bir 
şeyler gösterdiğinin farkındayım. 

Yükseldikçe yer yüzü yasxlaşryor, 

88-l,H=~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: DÜNYADA OLUP BiTENLER : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir kanarya 
beraet etti 
Budapeşte mahkemesi gayet tuhaf 

bir dava hakkındaki kararını vermiştir: 
Davanın suçlusu bir kanaryadır ve sa
hibi de davaya dahil edilmiştir. Bunlar 
umumi nizamı sistematik bir şekilde 
bozmakla itham olunmaktadırlar. 

Ojen Roboz adında biri olan dava
cı, bu kanarya yüzünden, apartımanda 
oturan kiracıların sabah saat beşten iti
baren uyumağa imkan bulamadıklarını 
söylemekte idi. Kiracılar günün birin· 
de kapıcı vasıtasiyle kanaryanın sahi
bine para göndererek bununla yem alıp 
kuşu susturmasını istemişlerdir. Fil
hakika kanarya karnı tok olduğu za
man ötmemekte, sahibi yem vermeği u
nutunca sabah konserlerine yeniden 
başlamakta idi. 

Mahkeme huzuruna yalnız başına 
gelen kuşun sahibi davacının iddiasını 
reddetmiş, mahkeme reisi de kanunda 
bu gibi suçlar için bir kayıd bulunma
dığından kanaııyayı beraet ettirmiştir. 

Saat hesabiyle 
içki sallşı 

Amerikada Teksas'da bir otelci, bul
duğu orijinal bir fikir sayesinde bil 
yük karlar elde etmektedir. Bu otelci 
müşterilerine, kullandıkları duble, bar
dak ve sairenin büyüklüklerinin artık 
haizi ehemmiyet olmadığını, çünkü hıra. 
yı bundan sonra saat hesabiyle sataca
ğını bildirmiştir. 

Az zamandanberi tatbik edilen bu 
usul büyük bir muvaffakiyet kazanmış
tır. Otelin içki salonuna giren müşte
ri 60 sent vererek bir bilet almaktadır. 
Bu biletin üzerinde, verildiği saat ya 
zılıdır. Müşteri, bileti aldığı andan İ· 
tibaren bir saat zarfında, istediği ka
dar bira içmek hakkına maliktir. Bir 
saatlik müddet dolunca müşteri ister
se bileti yenileyip bira içmeğe devam 
etmektedir. 

Fakat, amerikan otelcisine para ka 
zandıran bu usul, Belçika ve Almanya 
gibi biranın çok içildiği memleketler· 
de belki de bunu tatbik eden bir kim· 
seyi iflasa sürükleyebilir. 

Zayıflamak için 
yağ yiyiniz ! 

Glaskov üniversitesi profesörlerin. 
den Cathart son günlerde verdiği bir 
konferansta, zayıflamak için en iyi ça
renin, yiyeceklerden yağx kaldırmak 

değil, bilakis istenildiği kadar yağ ye_ 
mek sayesinde mümkün olacağını söy· 
lemiştir. Profesör iddiasını isbat için 
şöyle demektedir: Yağ, gayet az mik
darda yenilse bile insanda doyduğu 

hissini uyandırır. Bu yüzden de insan 
az yemek yer ve netice itibariyle daha 
kolayhkla zayıflar. 

bir tabağa yapılmış yağlı boya bir tab
loyu andırıyordu. 

İşte koyu yeşil ipekten yapılmış bir 
kabartmayı andıran Çiftlik, bütün gü
zelliğiyle tam altımızda: Marmara ve 
Karadeniz havuzları, koyu yeşil tepe
nin göğsünde sanki zümrüdden bir broş .. 
Karadenizin içindeki kırmızı dubalar bu 
zümrüd broşun yakut mineleri gibi 
parhyor .. Yüzenlerin, atlayanların yap· 
tığı beyaz köpükler bu manzarayı ne 
kadar süslüyor. 

İşte bakanlıklar mahallesi.. Düz bit 
zemin üzerinde ideal bir şehir maketi. 
Gazi bulvarı, Çankaya caddesi, Bank3-
lar caddesi, Emniyet meydanının şehre 
verdiği güzelliği dakikalar içinde kav
ramağa imkan yok ... 

Hele Yenişehir, cetvel ile yapılmış 
dört köşe yem yeşil bahçeler ortasınd<J 
gene dört köşe kıp kırmızı damlan ve 
bunlar arasında parlak kurşuni asfalt 
yolları ile parlak taştan işlenmi5 miya
tör bir levha gibi gözleri alıyor. 

Yeni bir şehir manzarası yanx başın
da eski Ankaranın havadan görünüşü 
bana çok tuhaf geldi. Arada baş döndü
rücü başkalık var. 

Telsiz istasyonunun koca direkleri 
aşağıdaki çalunım kaybetmiş, boşlukta 

bize yetişmek için öyle hazin bir uza 
nxşlan var ki.. 

Bir fare 
çiftliği 

lngilterede Memel Hamstead'da ı>
turan Misters Blower evli bir kadın, e
vinde büyük şefkatle 11.000 tane fare 
beslemektedir. Fakat bu şefkat, onun 
fareler yüzünden para kazanmasına da 
engel olmamaktadır. 

Filhakika İngilterede bir çok fare 
merakhları vardır. Bunlardan Misters 
Blower'e gelen talebler o kadar çoktur 
ki, kadıncağız fare "stoklarını'' arttır
mağı ve çiftliğindeki mevcudu 250.000 
e çıkarmağı düşünmektedir. 

Bu kadının yetiştirdiği fareler ac.ı
smda 32 muhtelif cins vardır. Burnu si· 
yah, vücudunun diğer kısımları beyaıı: 
olan bir cins farenin bir tanesi 10 ster· 
linge satılmaktadır. Fakat yakında pi· 
yasanın yükseleceğini ve bu fiyatın 30 
sterlini bulacağı söyleniyor. 

Farelerin derileri kadın robları i
malinde de kullanılmaktadır. Fakat bir 
rob için 400 tane fare derisi lazım oldu
ğuna göre bunun tanesi aşağı yukarı 70 
sterline mal olmaktadır. 

Reçete mi? 
mektup mu? 

Yazısr gayet okunaksız olan bir dok· 
tor, ahbablarmdan birine mektub ya· 
zarak kendisini yemeğe davet etmiştir. 

Tayin ettiği günde ahbabının yeme 
ğe gelmediğini görünce hayret etti. 
Ertesi gün iki ahbab sokakta karşıla 
şınca, doktor arkadaşına sordu: 

- Yahu. sana gönderdiğim mektu· 
bu almadın mx? 

- Aldım ve hemen eczacrya götür· 
düm. O da bana bir ilaç verdi. O gün 
bu gün mide ağrxlarırn geçti ve şimdi 
kendimi çok iyi his ediyorum. Çok iyi 
ilaçmış doğrusu. teşekkür ederim 1 

Sağır ve dilsiz 
futbolcular 

Bulgarlar sporu çok severler ve Sof· 
yada yapılan muhtelif maçlar ve müsa· 

bakalar çok rağbet görür. Bu millet 

spor sevgisini o kadar ileri götürmüştür 

ki, Bulgaristan'da yalnız sağır ve dil· 
sizlerden mürekkeb bir futbol takanı 

vardrr. Bu takım milli futbol federa:>· 
yonunda da azadır. 

Şüphesiz bu takım şimdilik uıun 

boylu maçlar yapacak kabiliyette değil· 

dir. Çünkü, sağır ve dilsizlere bak=min 
düdüğünün sesini işittirmek için henüz 

bir çare bulunmadıktan başka. dilsizle
rin lisanında avt, korner, firikik v. s. 
gibi ıstılahlarm mukabili de henüz bu. 
lunmuş değildir. 

Onun için dilsizler kendi oyuncula· 

rı arasında antreman maçları yapmakla 

iktifa ediyorlar. 

Yeşil yataklar arasında parlak birer 
crva yolu gibi kıvrılan dereler, açık. 

koyu sarı tarlalar, renk renk erazi taba
kaları. simsiyah kalın bir çizgi gibi u
zayıp giden tren yolu .. Baktıkça çoğa· 
lan, çoğaldıkça kavranması ve duyul· 
ması güçleşen renkler, gene renkler ... 

B ütün güzellikleri içmek için yer• 
den ayrılmayan gözlerim birdeıı

bire hava yollarının büyücek ve kara 
bir kümesi andıran hangarına ilişti. 

Yazık! artık iniyorduk. 

İnişde de hiç bir fevkaladelik his 
etmedim. Salıncakta sallanırken insa· 
nın hissettiği iç gıcıklanmasını bile 

duymadım. 

Yere değdikten sonra birkaç 
hoplayıp zıpladık ve nihayet kalktığı· 
mız yerde durduk 

Dostum çok memnun ve yeni sınıf 
geçen çocuklar gibi r.evinerek : 

- Vallahi, diyordu, bugünkü kadar 
eğlendiğimi hiç bilmiyorum. 

- Evet, dedim, bam başka bir gün 
• yaşdaık, unutulmaz bir gün. İşin asıl 

tath tarafı, uzun otobüs gezintisi; uç· 
mak, Ankarayı havadan ögrmek ve gün
lerce bu görgünün tatlı intibalarını ya· 
şamak hepsi hepsi iki lira içinde. - Tok· 
ı;öz 
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~nkara Levazım Amirliği Satrnalma 
1 c Komisyonu llinlan 

tLAN 
1 - EJaziz birliklerinin ihtiyacı için 497792 kilo arpa satın 

alına("aktır. Tahmin edilen bedeli 24889 lira 60 kuruştur. . 
2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 14 de Eliı:ude tll· 

nıen satın alma komisyonunda yapıla~ktı~. 
3 - Eksiltmesi kapalı zarf uaulıyledır. . b 
4 - Muvakkat teminatı 1866 lira 72 kuruştur. ŞartnaJlle&ı er 

gün komisyonda görülebilir. . · 
5 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindekı veaıkı ve te-

~inat makbuzlarını havi teklif mektublannı ih~le aaatından en az 
hır aaat eveline kadar mezk<ir komisyona vermış bulunınaları. 

(2403) 2-3749 

tLAN . 
Miktarı M. fiatı f. teminatı t.h~lenın 

Kıtası c· . Kilo Kuruş Lira Krş. Tarıhı Saati 

U
Edirne birUkleri Sığ:~s~ti 83ÔOO 35 2179 lS.8.937 ~~ 

zun köprü 21000 32 648 " .. Ed' " " " · ·h · k palı zarfla muna· ırne tuğay birliklerinin sığır etı ı tıyacı a .. v ihale sa-
kasaya konulmuştur İsteklilerin yukarıda yazılı gun e . t 
ıtinden bir saat eveİine kadar kanuni vesikalarile birlikte .te~~na 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını Edirne~e milfettiş1ı~3~~;· 
llnda askeri satın alma komiıwonuna gelmelerı. (2388) 2 

tLAN .1 
l - Çanalrk•le mUatahkem mevki birlikleri için kapalı zarf ı e 

71 bin kilo sığır eti satın alınacaktır. . . . . 
2 _ Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 21.300 lıra bic;ılmıştır. 
3 _ ihalesi 17.8.937 salı günü saat 16 da Çanakkale müstahkem 

mevki satın alma komisyonunda vapılacaktır. 
4 - fsteklflerin teminat akçaları olan 1598 lirayı ve ihale k•· 

nununun 2. S cü maddelerindeki vesaik ile bir saat evel komisyona 
müracaatları. (2212) 2-3592 

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

ıarf usulivle eksiltmeye konu1'1luştur. 
2 - Ek:>iltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 9 da Et!zizde tU· 

men satın alma komisyonunda yapılac<>ktır. 
3 - Tahmin bedeli 40647 lira 40 kuruş olup muvakkat temina· 

tı 3048 lira 56 kuruştur. Şartnamesi her gUn komisyonda görUlebi· 

lir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te-

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en aı 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermis bulunmaları. 

(2406) 2--3751 

tLAN 
1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için lti5962 kilo sıj~u eti kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmutt~r. / 
2 - Eksiltm.esi 2.5. 8. 937 çarşamba" gilnll saat 9 da Elazizde tü-

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

2239 lira 49 kuruştur. Şartnamesi komisyonda he~gün görül.ebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındeki vesıka ve te· 

minat m:ı'tbu,.larınr havi teklif mektuplarını ihale ıaatinden en aa 
bir saat evvel mezkurkomisyon başkanlığına vermiş bulunmaları. 

(2493) 2--3921 

tLAN 
1 - Hacet tepesinin a~açlanması iC(in bahçeler idaresine alı

nacak ağaç ve saire ıs gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko-

nulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 9590 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 719.25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istivenlerin her gün yazı işleri ka-

lemine müracaatları ve ihale 17 ağustos 937 salı günü saat 11 de 
beled've encümeninde yapılacağından isteklilerin de saat ona ka-
dar belediye encümenine vermeleri. (2426) Z-3178 

tl.AN 
1 - Malatya briliklerinin ihtiyacı için 1,141,756 kilo kuru ot 

kaplaı zarf usuliyle eksiltmeve konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartetlİ günü uat 9 da Elisiade tii· 

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 57087 lira otu~ muvak~~ ~e~n.atı 4281 lira 

58 kuruştur . Şartnamesi her gün komısvonda g?rülebıhr .• 
4 - isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerındetd vesıka ve te· 

minat makbuzlarını havi teklif mektubların1 ihale saatından en as 
bir aa~t eveline kadar mezkur komisyona vermi' bulunmaları. 

(2400) 2-3746 

!LAN 
l - Malatya birlkilerinin ibtivacı için 701334 kilo arpa kapalı 

zarf usulivle eksiltmeye konulmu~· 
2 - Elrailtmeıi 16.8.937 pazartesi günü saat l4 de Ellzude til· 

ınen satın alma komisvonunda yapılacaktır. . . 
3 - Tahm·n bedeli 38595 Ura olup ınuvakka! t.~ın~tı 2894 lıra 

65 kuruştur. Şartnamesi komisvonda her ıün ~örul~bilır: 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü ınaddel~nndekı vesıka ve te

~inat makbu:ı:larını havi teklif mek.tublarını ıh~le ıaatından en az 
bır uat eveline kadar meakfır kodlltfODA vennıt bulunmaları. 

(2404) 2-3750 

t LA~. 1 H 'h · er ıçın 309156 kilo arpa kapalı 
- a zat birliklerinin ı tıva 

zarf uautiyle ebiltmeye konuıınu11tu~· .. .. · 
2 - Eksiltmesi 

16
•8_937 pazartesı gunu saat 15 de Etbız tü-

men satın alma komisvonunda yapılacaktır. . 
3 - Tah · b d 

1
. 

18549 
lira 36 kuruştur. Muvakkat temınatı 

139 mın e e ı k . d .. ü1 bT 
1 lira 20 kuruştur. Şartnamesi her gün ~~ıs~o~. a g~~ e ı ır. 

. 4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü madde e.rınl e ı ves~ a ve te
~~ınat ınakbuz:Jarını havi teklif mektublarını ıh~ e bsalatın ~n en u 
ır saat eveline kadar mezkur komisyona verınış u un~ 8{;47 

(2401) --

tLAN . 
1 - Elaz· b' l'kl · "htiyacı için 810096 kılo kuru ot ka-

palı ız ır ı erının ı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. d Eli · d tü ıne: - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü aaat 11 e :111: e • 
8atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 36454 lira 32 kuruştur. Mu~ldm~. ~~mi~~tJ 
2734 Ura 7 ku i koıniayonda her &Un gorulebıhr. 

4 - lstekl!lu~r.kŞartnam2eı 3 cil maddelerindeki veaika ve t• 
nı· ı erın anunun • . 1 t d .ınat makbuzlarını havi teklif ınektublarını ıha e aaa ın an en az 
bır ıaat evetine k d k ... r komisyona vennit bulunmaları. 

(ı402) a ar mez u Z-3748 

iLAN • 

1 
l - Erafncan tümen birlikleri için 759 bin kılo arpa kapalı ıarf. 

8 eksiltmeye konulmuftur. . • 
2 - Arpanın tutarı 37950 lira olup aı~kkat temınatı 2

846 h.r~ 
25 kul'llftur. Şartn•mesi 190 kuru' mukabilınde koml•yondan venlır. 

3 - İhalesi 16. ağustos. 1937 puartcsi günil eaat 16 da Erzincan 
tOmen aatın alma komisyonunda yapılacaktır· . . 

4 - latektilerin kanunun 32 34 Uncil oıaddelerındeki vesika Ye 

teminat makbuzlarını havi teklif mektUplarnu ihale aaatmdan en u 
bir saat eneline kadar komisyona vermeleri veya göndermeleri. 

(2303) z-3650 .. 
!LAN 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı için kapalı nrfla 1327 
ton un satın alınacaktır. MubaınlDen fiati 14 kurut olup. tutarı 
185780 liradır. ilk teminatı 10539 liradır. Şartnam~i her gün tü
men satın alma komisyonunda J,!örUlebilir. İhalesı 20.8.93'7 cuma 

ULUS 
günü saat ltidadır. Şartname ve ı:11sat ı 950 kuı uş mukabilinde is 
teklilere verilir. istekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın· 
dan en az bir saat evel Kırklareli tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2465) 2--3864 

lLAN 
1 - Erzincan tümen birlikleri ;btiyacı için 444200 kilo arpa ka· 

pah zarfla münakasaya konulmuştur. . . 
2 - Arpanın tutarı 22210 lira olup muvakkat ternınatı 166S hra-

dır. Şartnamesi her gün komısvonda görülebilir. 
3- ihalesi 16. 8. 937 pazartesi günü saat 17 de Erzincanda tU -

men satın alını komisyonunda yapılacaktn. . . 
4 - İsteklilerin kanunun 32,.34 üncü maddelerindekı vesıka ve 

teminat makbuzlarını havi teklif mektup\annı ihale saatinden en aa 
bir saat evel Erzincan satın alma komisyonuna vermeleri veya gön-
dreıneleri. (2304) 2-3651 

t LAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için ka-

palı zarfla eksiltmeye konulan 257600 kilo kuru ota istekli çıkma
dığından 2490 sayılı kanunun 40. ıncı madcsi mucibince bir ay zar· 
fnıda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.8.937 perşembe günü saat 16 da Manisada tü· 
men satın ~ima komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Kılosunnn muhammen fiati 3 kuru• 50 santım ve muvak-
kat teminatı 677 liradır. Ş:ırtnamesi her giln mezkur komisyonda 

görülebilir. 
4 - llk taksit 2. teşrinden itibaren alınacaktır. . 
S - İstekliler!n ticaret odasında kayıdlı olduklarına daır v_e· 

sika ve m~vakkat teminatlariyle birlikte belli gün ve saatte mezkur 
koııı&iyona mürıı caatları (2580) 2-4016 

tLAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için kapalı aarfla mü-

nakasaY konulan 65 ton sığır etine istekli çıkmadığından 2490 sa
yılı kanunun 40 ıncı maddsei mucibince bir ay zarfnda pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.8.937 perşembe giinü saat 10 da Manisada tÜ· 
men satın a.lma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Etın muhammen fiyatı 25 kuru~ ve muvakkat temınatı 
1219 liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak mezkftr komisyonda görü-

lebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklarma dair ve-

sika ve muvakkat teminatlariyle birlikte belli gün ve aaatte mez-
kur komisyona müracaatları. (2581) 2-4017 

tLAN 
İdareler~ İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için yüz 

bin kilo yogurdun pazarlığı 10.8.937 salı günü saat 14.30 da Topha
nede ask~ri satın a.lma komisyonunda yapılacak~ır. Ta~min bedeli 
on yedi bın lira ve ılk teminatı bin iki yüs yetmış bet hradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. lateklilerin kanuni vcaikalariyle 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (2594) 4018 

İLAN 
ı ~ ~~köae g_arnizonu için 200 bin, Kağızman g:ımiz~n~ için 

200 bın, İgdır garnııonu için 300 bin. Sürbehan garnizonu ıçın 300 
bin kilo askeri evsafta fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konul-

muştur. 
2 - K.araköaey eaid unun muhaııunen bedeli 28 bin lira, ilk te-

minatı 2100 lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günU saat 10 da. Kağız
mu garnizonuna aid unun ' muhammen bedeli 30 bin lira ve ilk te
mina.tı 2250 li~ ve ihalesi 25.8.937 çarşamba günü s.aat 11 de. ~ğdir 
garnıı:onuna ııd unun muhammen bedeli 51 bin hra ilk temınatı 
3800 lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat ıs de. Siirbehan gar· 
nizonuna aid unun muhammen bedeli 51 bin lira ilk teminatı 3800 
lira ihalesi 25.8.937 çarşamba ıünü saat 16 dadır. 

3 - İhaleleri Karakösede aatın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

f stekliJerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 cii maddelerindeki hü
kümlere göre teklif mektublarını ihale saatlerniden birer saat evel 
komisyona vermi• olac.aklardır. (2595) 2--4019 

ANKARA iCRA DAİRESi GAYRIMENK'OL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Anafartalar mahallesi Karaoğlan sokağında 34 husust 
21 pafta 127 ada Si panel numaralı 188 metre murabbaı üzerinde
ki ahşab ev aşağıdaki yuılı prtlar daircainde ıuyuun isalesi &UD• 

nında satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
Evsaf ve müttemilltı 
Sokak kapısından giriJince ~· diifeli bir avlu sağda bir halt 

solda ahşab ve kapalı bir merdıv~nle yukarı çıkılınca iki oda ve 
mutbah olarak kullanılan di~r .. bır oda_ ve semini pp dö"li .bir 
mutbah ve ayrıca bir oda v.e onu .aç.ık b~r taraça ve bu taraça üze
rinde büyük bir oda ittiaalı?d~ lril~iik hır oda natamam bir ç8:tı a
rası odası vardır, üzeri yerh kıre?tıt ve dıvarları kısmen kerpıç ve 
kısmen taşdır. Heyeti uınumiyesıne 4128 lira kıymet takdir edil-

miştir. 
Satış ,artları: Satış peşin para ile ohD&lr U.ere 9.9.937 tarihine müaadif per· 

şembe günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra daireai gayri menk\11 
satış ınemurluğu odasında yap~laca~tır. 

Talihler gayrimenkule t8:kdır ~dılen kıymetin % 7 buçuğu ni1-
betinde pey akçesi veya aıılll hır bankanın teminat mektubu ve 
yahut teminat olarak kabul~ lbı~ gelen tahvil vereceklerdir Tapu 
ve dellAliye mUşteriye aiddır. Bınanı.n vergi ve resimleri satı' be
delinden ödenecektir. Arttırımı. ~ekhf edilen bedel gayrimenkule 
takdir edilen kıymetin % 75 ,ını bulduğu takdirde üç defa nida 
ettirildikten sonra en çok arttıra~ mUş~erisine ihalesi yapılacaktır. 

Teklif edilen bedel mala ta~ın edılen luyınetin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde ~n yüksek teklifde bulunan mütterisl· 
nin teklifi baki kalmak şart.ıyle 24.9.937 tarihine müsadif cuma gü
nü 14-Hi yapılacak ikinci bır. a:ttıı:mada üç defa nida ettirildikten 
sonra en çok arttıran müşterısıne ıhale edilecektir. Her iki arttır· 
ma sonunda ihale bedeli der1,tal ve yahud taleb üzerine verilecek 
mühletin hitamında verilmedığl ve kendisinden bir evelki müşte
ri de teklifi veçhile alınağa razı olmadığı takdirde ıs günlilk bir 
ilan neticesi yapılacak arttırmada en çok arttırana ihale edilecek 
ve aradaki farklar evelki mUşteriden tahsil edilecektir. 

2 - Şartname 20.8.937 tarihinden itibaren dairede herkese a
çıktır. Talihler arttırmadan evet gayrimenktıtun husust vaziyetleri
ni ve satıf şartlarını gönnüt ve ?kumuş ad ve itibar olunur. 

t potek sahibi alacaklılarla dı ter · alacakblarm gayri menkul ü
zerindeki hklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dir olan iddUarını 
evrakı mOsbiteleriyle 20 gtın içinde gayri menkul aatıf rnemurlu· 
funa bildirmeleri askl halde hakları tapu sicilleriyle sabit olma
dıkça satış bedelinin payıaşınuından hariç kalacaklardrr 

Alacaklıların 37 • '19 doıya numaraaiyle müracaat eyİemeJerl 1-
J!n olunur. 2-4014 

Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezinden 

, Bir memur almacak 
TUrk hava kurum yan ı,1erl fubeaine (85) lira aylık (15) Ura 

mesken bedeliyle çah•tırılmak tbere bir memur almıcaktır. Ara
nılan prtlar ,unJardır: 

A) Lise tahsili g&nPBt olmak, 
B) Aakertiğlni bltlnnit olmak, 
C) Yafı otuau geçmemek, 
Ç) Yuı makinesiyle yası yanbllnıek, 

lt1teklller kurum genel aekreterlitine müraac:at etmelidirler. 
2-4035 
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, _____ A_n_k_a_"'_ Helecliy.- Reil"llii _l_ı,._,_•l_a_r_• ___ _.I 
iLAN 

.. 1 - Sa idareıine alınacak demir boru ve teferruatı on beş gün 
muddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 5518.45) liradır. 
3 - Muvakka tteminatı (414) liradır. 
~ - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı İ$leri ka· 

lemı~e miiraca~tları v~ iıtekJiler.in de .17 ağustos 937 sah günü saat 
on bırde beledıye encümeninde ıhalesı yapılacağından saat ona ka
dar teminatlariyle birlikte teklif mektublırını belediye encümeni· 
ne vermeleri. (2424) 2-3775 

tLAN 
1 - Su idaresine alınacak kösele, keten, kalay ve saire on beş 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1612) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 121 liradır. 

. 4 - Ş.artha?1esini görmtk istiyenlerin her gün yazı ı,lerl kale
mıne .ve ıstekhlerin de 17 ağustos 937 salı günü saat on buçukta 
beledıye encümenine müracaatları. (2421) 2-3772 

tLAN 
1 - Otobüs idaresine alınacak boya ve levazımı on beo gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. 
2 - Muhammen bedeli 3813 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 286 liradır. 
4 - Şartname ve listeıini görmek istiyenlerin her gün vau it

leri kalemine _ve isteklilerin de 1'1 aRustoa 937 sah günii saat on 
buçukta beledıye encümenine müracaatları. (2419) 2-3771 

tı~AN 
1 - Gökçe oğlu mahallesinde 147 inci adada 3 parselde 10 met· 

re murabbaı belediye malı arsa on beş gül\ müddetle açık arttır
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (300) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (22.5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler he rgün yazı işleri kalemi

n~ ve isteklilerin de 17 ağustos 937 sah gUnil saat on buçukta bele· 
dıye encümenine müracatları. (2417) 2--3769 

tLAN 
1 - Su idaresine alınacak 23.000 kilo kuru meoe ve gürgen odu-

nu on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 517,5 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (39) liradır. 
4 - Şartnamesini ıtörmek istiyenlerin her pn yası itleri kale· 

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salı günU saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2418) 2-3770 

t LAN 
1 - Su idaresine alınacak baklavalı saç, çelik, kuyruklu men

teşe köşebend, yuvarlak demir, perçin çivisi on beş gün milddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. · 

2 - Muhammen bedeli (1984) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (149) liradır. 

• 4 - ~artn~~ini görme~ iıtiyenlerin hergiln yazı işleri kale
mıne ve ısteklılerın de 17 agustos 937 salı günü saat on buc;ukta 
belediye encümenine müracaatları. (2422) Z-3773 

t LAN 
ı - Su idaresine alrnacalr 35.000 kilo ı&ni kok kömUril 15 gtın 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 980 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 73.50 liradır. 

• 4 -Ş.rtn~me~ini görmek istiyenlerin her gtin vası itleri kale
mı~e ve 1steklılerın de 17 ağustos 937 salı gUnU saat on buçukta be-
ledıye encümenine müracaatları. (2423) 2-3774 

ti.AN 
1 :-- Harb okulu ile civarındalti müesaeaatın ıularmm Çubuk 

der~sıne kadar akıtılması işi on beş ıün müddetle kapalı zarfla 
eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (69.834) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4741,70) liradu. 
4. - .Şartname ve k~ifnaıneaini görmek iativenJerin her gün 

fe nışlen müd~rlüğüne müracaatları ve ihale 13 ağustos 937 cuma 
gilnU aut .on bırde belediye encümeninde yapılacağından saat ona 
k~dar temınat.Iarivte birlikte teklif mektublannı belediye encUme-
nıne vermelen. (2377) z-3729 

tLAN 
Yeni ve eski şehirde muhtelif yerlerde yaptırılacak 24015 SO lira 

bed~li k~şifli yollar 6 ağustos 937 cuma gUnU saat 10,5 da b~lediye 
e~cumenındt pazarlıkla verilecelinden talihlerin belediye encilme· 
nıne Uracaatları. (2530)· 2--3913 

Kırklareli iskan Müdüriyetinden 
.K~rklareli merkez ve kiSylerinde yapılacak 273 evin vekiller he

yetının 19.1_2:935 ~Un ve 2/3711 sayılı kararına dayanarak aşağıdaki 
şartlar içerısınde ıhaleleri pazarlıkla icra edilecektir. 
• l - .Vllly~t merke:ıinde 20 şehir tipi kerpiç ev yapılacak üze

n M~mlya kıremidi ile örtülecek beherinin muhammen bedeli 
286 hra 80 .. kuru, olup toptan 5736 lira 08 kuruştur. 

2 .- Koylerde 38 adet köy tipi kerpiç ev yapılacak Uzerleri 
~arsılya kirmeidi ile örtülecek beherinin muhammen bedeli 264 
Ura 48 kuruş olup tutarı 10050. lira 23 kuru,tur. 
.. 3 - Köyl~r~e 124 adet kerpiç ev Uzerleri yerli kiremidle ör· 

tülecek. beherının muhammen bedeli 195 Ura 30 kurut ve tutarı 
24218 lıra 6 kuruştur. 
.. .~ -- Köyler~e ?1 adet köy tipi kargir ev üzerleti yerli kiremidlc 
ortulecek. beherının muhammen bedeli 244 lira 75 kurut olup tuta• 
rı 22272 lıra 27 kuruştur. 

S -- Şehir tipi kerpiç 20 evin beherinin yanlu i11çilik muham 
men bedeli 85 lira olup tutarı ı 700 liradır. -

6 - Köyleı't!e yapılacak 91 adet köy tipi kh'iir evin beherinin 
itçilik bedeli 75 lira olup topunun 6825 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beherinin 
muhammen bedeli ~5 lira olup topunun 10330 liradır. 

8 - :Vukarıdakı muhammen bedellere &öre 273 evin keresteden 
maada bıl<Unum malzemei iııtaiyeıiyle berabcı toptan ve anahtar 
tcılimi veya ~?Y ~?Y perakende olarak ve yahud da yalnıs ifçiliii 
toptan veya koy koy perakende olarak ibal~leri icra kdınacaktır 

9 - Muhammen bedelin % 7.5 iu teminat akçeai olarak yatı· 
rılacaktır. 

_ıo - t~.in tarf!ıinden itibaren talihlerin her gün iskin mUdüri
yetınde m~teşekkıl komisyona müracaatları ve oartnune Ue plln
la~ı !e .~e91f~eleri görmek ~çin 1atanbul, Edime, Ankara iakln 
müdurluklerıne ve kazalarda ıskin menmrluklarına müra t et• 
meler!. caa 

ı~v - Ta!ibler 2~90 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerint 
ve dıger ntıkaları Ulru etmeleri ilin olunur. ı-4037 

iktisat Vekiletinden 
Sanat mektcblerinin elektrik kısmından ı 

bl!in:nlerden lktiaad vekAleti 6lçil1er ve ay:C:U~ü~l~pğü~k~rlif i~l 
trıkçı ayar fen memurları alınacaktır çın e e • 

Şeraiti haiz olanların en kısa • d fimdiye kadar tı tıklan zaman 8 evrakı müsbfteleri ve 
likte Ankarada ~1 ~·1 yerlerden aldıkları bonservisleriyle bir-

(2535) 0 çu er ve ayar müdUrlilğUne müracaat etmeleri. 
2-3967 
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Jandarma genel komutanhğı ı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Bir çifti (26) kuruş kıymet~enen 112516 içft tire ç~~ap 
kapalı zarf usulünden pazarlığa tahvılen 19.8.937 perşembe gunU 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname 146 kuruş karşılığında komisyondan 
her vakit alınabilir. 

3 - Pazarlrğına karışmak istiyenlerin (2194) lira "6" kuruşluk 
teminat makbuzu ve yahud banka mektubu ile belli gün ve saatin-
de komisyona baş vurmaları. (2451) 2-38"'8 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Ereğli - ~ev~e.~ yo!unun 1+6~~21: 

000 kilometreleri arasında yapılacak yırmı uç hın do~uıı: Y~~ ellı 
altı lira kırk sekiz kuruş keşif bedelli şose esasl.ı tam~ratı ışı ka· 
palı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuşt~r. E~sıl~eAsı ~~.8.1~37 
çarşamba günü saat on beşte Zonguldak vılayetı daımı encumenın-
de yapılacaktır. .. . . _ .. . 

Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı dıger evrak yuz yırmi 
kurus mukabilinde Zonguldak Nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 
Muv~kkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksiltmeye 
girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında ç.ık'?1 
talimatnameye tevfikan Nafta vekaletinden alınmış müteahhıdlık 
ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve 
muvakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıda ya• 
zılt günde ihale saatinden bir saat eveline kadar daimi encümen 
reisli~ine vermeleri ilan olunur. (4850) 2-3957 

Bitlis naf ia müdürlüğünden: 
1 - Mutki kazasında yapılacak olan 50715.80) lira bedeli keşif

li hükümet binasının yalnız 15 bin liraya tekabül eden aksamı ka
pafı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d - Yapı işlerine aid fenni şartname, 
e - Keşif cetveli, silsilei fiyat ve metraj cetveli, 
f - Projeyi. 
Bitlis nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 tarihine müsadif cuma günü saat 

15 te Bitlis nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 

teminat vemesi ve bundan başka da nafıa vekaletinden verilmiş 
yapı müteahhidliği ehliyet vesikası ve 937 yılma aid ticaret odası 
vesikalarını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektublarr yukarıda üçüncü maddede yazdı saat
ten bir saat eveline kadar Bitlis nafıa dairesine getirilerek eksilt
me komsiyonu reisliğine makbuz mukabili~de ve~~ı~:e~~ir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nıhay~t .~çuncu I?ad?e.de 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhur mumu ıle ıyıce 
kapatılmış bulunması şarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Nafıa vekaletine tetkika gönderilen bu evrak üzerinde ve

kaletçe yapılacak her türlü tadilat ve tashihatın müteahhid tara
fından aynen kabul edilmesi şarttır. 

(2479) 2-3872 

l{ocaeli nafıa müdürlüğünden: 
ı - Adapazarında yapılacak orta okul binası inşaatından 85 

bin liralık bedeli keşiften 80 bin liralık iş kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardrr. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif metrap ve hülasai keşfiye defterı. 
F - Proje. 
3 - İhale 20.8.937 cuma günü Kocaeli nafıa müdürlüğü daire· 

sinde saat 15 de toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli nafia 

müdürlüğünden 4 lira bedel mukabilinde alabilirler. 
6 - Eksiltmeye griebilmek için isteklilerin 5250 liralık mu

vakkat teminat vermesi, 
A - Ticaret odi'lsına kayıdlı olduğuna dair vesika ile nafıa ve· 

kaletindcn asgari 35 bin liralık bina inşaatı yaptığına dair müteah
hitlik vesikasını hamil olması. 

7 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince izhar edecek
leri teklif mektublarını eksiltme tarihi olan 20 ağustos 937 günü. 
saat 15 şe kadar naha müdürlüğünde toplanacak komisyona mak-
buz mukabilinde vermesi lazımdır. (2476) 2-3950 

l\1anisa islian müdürlüğünden: 
Keşif 

Mevkii Tip Cinsi tek ev bedeli 
Salihli kazası Yeşilova köyünde 3 kerpiç 4 1836 
Akhisar kazası merkezinde 2 kargir 3 1593 
Akhisar Marmara nahiyesinde 2 ,, 5 2655 
Akhisar Palamut nahiyesinde 2 ,, 2 1062 
Akhisar Selendi köyünde 4 ,, 12 5316 
Akhisar Sakar kaya köyünda 4 ,, 3 1329 
Akhisarın Mecidiye köyünde 4 ,, 1 443 
Akhisarrn Dere köyünde 4 ., 1 443 

1 - Yukarıda yazılı yerlerde göçmen evleri inşa edilecektir. 13 
ağustos 937 tarihine müsadif cuma günü saat 15.30 Manisa iskan 
müdürlüğünde her kaza ayrı ayrı ihale edilmek için açık eksiltme 
ile münakasaları yapılacaktır. 

2 - İnşa edilecek işbu evlerin keresteleri de dahil olduğu halde 
billlmum malzemesi müteahhidine aid olmak üzere inşaat anahtar 
teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler yukarıda yazılı kıymetlere göre yüzde 7,5 nisbe· 
tinde teminat akçesini teslimi vezne etmeye mecburdurlar. 

4 - Bu evlere aid kesifnamelerini fenni ve idari ve münakasa 
şartnamesini ve pJanlarm.ı istekliler Manisa iskan müdürlüğünde 
Akhisar ve Salihli kaymakamlıklarında görebilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin umum! tarifata göre vesaikini ko
misyona ibraz ve 2490 sayılı kanım ahkamına riayet etmeleri ilan 
olunur. (2510) 2-3903 

Ank~ara Dil, Tarih, Coğrafya 
· Fakültesi Direktörlüğünden: 

1 - F:ıkülte için kitab mübayaa edilecektir. 
2 - Kitabların listesini görmek istiyenler her gün kütüphane 

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

ciliğinde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar 354 lira 

98 kurştan ibaret olan muvakkat teminatı mektebler muhasebeci
liği veznesine yatırmış olmaları lazımdır. 

5 - İlan ücreti alıcıya aiddir. (2358) 2-3712 

ULU S ============================================ ..... -======== 8-8 - 1937 

Samsun' da İnşa Edilecek P. T. T. Binasının 
Kapalı Zarf Usuliyle Eks iltme İlanı: 

A - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda yapılacak posta, telgraf 
ve telefon binası inşası. 

İnşaatin keşif bedeli (57044) lira 42 kuruştur. 
B - Bu işe müteallik metraj cedveli, keşif defteri, tahlili fiat 

cedveli, fenni şartname, fenni şartname layihası, elektrik tesisatı, 
fenni şartnamesi su tesisatı ve sıhi tesisat keşif cedveli kalorifer te· 
sisatı keşfi, kalorifer tesisatı fenni şartnar•0si kapalı zarf usuliyle 
eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, elektrik te• 
sisatı keşfi 13 parça proje (2) lira (85) kuruş bedeJle Samsunda P. 
T. T. müdürlilğünden Ankarada P . T. T. levazım müdürlüğünden 
ve İstanbulda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden alınabilir. 

C - Eksiltme 18-8-937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Sam· 
sun P.T.T. müdürliiğü binası içinde toplanacak artırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yaprlacaktır. 
E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4103 dört bin yüz üç 

lira muvakkat teminat vermesi. 
F - İsteklilerin aşağıdaki sartları haiz olduğunu isbat etmesi 

lazımdır. 
1 - 2490 No.lu kanunda yazılı vesaiki göstermesi. . .. 
2 - Nafia vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesıkası gos

termesi ve yaptığı en büyük isin bedeli 30.000 liradan aşağı Aol~ama· 
sı lazımdır. İhale güniinden Iaakal 8 gün evvel nafia vekaletınd_en 
talebte bulunmamıs olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunmıyaca~ı
nın ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin nazarı dık· 
kate alınması icabeder. 

3 _ Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veye mimar olmas; 
veya bunlardan biriyle mür.~ereken teklif yapması ve mukaveleyı 
birlikte imza etmesi lazımdır. 

G - Teklif mektub1ar-ı yukarda (C) fıkrasında yazılı ~a~tten 
bir saat evveline kadar Samsun da P.T.T. müdürlüğü biı:t~sı ıçınd~
ki artırma eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabıllnde verı· 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yuka:. 1 ~? (C) 
fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhur mu· 
mu ile iyice kapatılmış bulunması laztmdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (2509) 2-3902 

Anliara merkez hıfzıssıhha 
müessessi satınalma k.omisyonu 

reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Müessese Serum aşı kısmına satın 

alınacak muhammen bedeli 7620 lira olan 240 dana ile 14 malak yav-

rusudur. r-· 
2 - Şartnamesi parasız olarak müessese muhasib mutemet ıgın-

den alınabilir. 
3 - Eksiltme 21-8-937 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır • 
5 - Eksiıtmeye girebilmek için isteklinin 571 lira 50 kuruş mu• 

vakkat teminat vermesi ve aynca ticaret odasına kayıtlı olup bu ne
vi isler üzerine müteahhitlik yaptığım tevsik etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede gösterile~ ~~~t
ten bir saat evveline kadar müessese satın alma komisyonu reıshgı
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması sarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (2521) 2-391 O 

ORDU BELEDİYESİNDEN: 
(Su borusu satın alınması hakkında) 

Ordu şehri su şebekesi tesisatına muktazi boru ve sair teferru
atının satın alınma işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 

ı. - İşin muhammen keşif bedeli 30284 lira 31 kuruştur. 
ı. - İstekliler bu işe aid şartname, malzeme listesi \·c sair ev· 

rakı parasrz olarak Ankara, İstanbul ve Ordu belediyesinden ala
bilir. 

3. - İhale 7 eylül 1937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
Ordu belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 
5. - Bu iş hakkında fazla malftmat almak istiyenler Ordu bele

diyesine müracaat eylemeleri. (4768) 
2-3858 

---~-------------------------------------------------
Bina İşleri Merdiven İnş aatı İlanı 

Nafia vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara. polis, }andarma mektebi 

bahce merdivenleri inşaatıdır. Keşif bedelı 3694 lıra 35 kuruştur. 
i - Eksiltme 19.8.937 perşembe günü s~at 15 de Nafıa Vekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komısyonu odasında açık ek-
siltme suretiyle yapılacaktır. -

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna ınüteferri evrak 18 kuruş be • 
del mukabilinde y'apı işleri umum müd.ürlü~ünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talıplerın 278 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi • 
hsı J?;ös.termesi lazımdır. (2469 ) 2-3898 

Nafia Vekal .. tinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Aydın vilayeti Nazilli kazası ci

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

saat 15 de Nafıa vekaleti sular umuın mudurlugü su eksiltme ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle v.apılacaktır. 

3 - İsteklier: Eksiltme şartnamesı, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname .. ve projeyi (6) lira 
(40) kuruş bedel", mukabilinde sular umum mudürülüğünden ala· 
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9) ku
ruşluk teminat vermesi ve (50~ bin liralık ?afıa ~u işlerini teahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kaAbıl .su ışlerini başarmakta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa ~ekaletı.nden alınmış müteah· 
bidlik vesikası ibraz etmesi isteklilerın tekhf mektublarmı ikinci 
maddede pazılı saatten bir saat eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge-
cikmeler kabul edilmez. (2 l04) 2-3706 

Zonguldak Valiliğinden · 
Bartın • Safranbolu yolunun 0+000-18+000 kilometreleri ara

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

Bitlis nafia müdürlüğünden: 
1 - Tatvan kazasında yapılacak olan ( 48931.63) lira keşıfli hil· 

kümet binasının yalnız 15 bin liraya tekabül eden aksamı kapalı 
zrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d - Yapı işlerine aid fenni şartname, 
e - Keşif cetveli, silsilei fiyat ve metraj cetveli, 
f - Projei. 
Bitlis nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 t~rihine müsadif cuma günü saat 

tS te Bitlis nafıa müdürlüğünde yapılacaktır.. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmey: girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvak~t 

teminat vermesi ve bundan başka da nafıa vekaletinden verilrıUf 
yapı müteahhidliği ehliyet vesikası ve 937 yılma aid ticaret oda51 

vesikalarını göstermeleri meşruttur. 
6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat

ten bir saat eveline kadar Bitlis nafıa dairesine getiirlerek eksilt• 
me komsiyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Nafıa vekaletine tetkika gönderilen bu evrak üzerinde ve· 

kaletçe yapılacak her tiirlii tadilat ve tashihatrn müteahhid tara· 
fından aynen kabul edilmesi şarttır. 

(2478) 2-3871 

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

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

lim edilmis olacaktır. 
3 - MÜbayaa edilen keresteler Elaziz iskan ambarlarında tes· 

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

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

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

lüzumlu vesaiki ve kıymeti muhammene üzerinden tutan olan te· 
minat bedelini ihaleden 3 saat evel yatırmış olması lazımdır. 

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

Bina İşleri İlam : 

Nafıa Veli.aletinden 
1. Eksiltmeye konulan iş: İstanbul yüksek mühendis mektebi 

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

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 13 lira beş ku· 
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14.186,30 liralık ın~· 
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlık 
vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük inşaat bedelin in 50.0~0 
liradan aşağı olmaması ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendı& 
veya mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliycti altında .. 
işin yapılacağı ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacagı 
nı teahhüd etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublanru ikinci maddede yazılı saat• 
ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. 

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

Manisa iskan müdürlüğünden: 
Mevkii Tip Cinsi Tekev Lif' 

Alaşehir kazası Dere köyünde 3 kerpiç 31 142~ 
1 - Yukarda yazılı 31 tek göçmen eivnin inşası 16-ağustos-93? 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 15.30 da Manisa iskan müdürlil· 
ğünde kapalı zarf ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İnşa edilecek işbu evlerin keresteleri de dahil olduğu halde 
bilfimum malzemesi müteahhidine aid olmak üzere insaat anahtarlar• 
teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. · 

3 - İstekliler yukarıda yazılı kıymete göre %7.5 niabetinde te· 
minat akçesini teslimi vezne etmeğe mecburdurlar. 

4 - Bu evlere aid keşifnameyi fenni idari ve münakasa şartna· 
mesini ve planını istekliler Manisa iskan müdürlüğünde ve Alaşehir 
kaymakamlığında görebilirler . 

5 - Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 16-8-937 pa• 
zartesi günü saat 13.5 ğa kadar Manisa iskan müdürlüğüne vermele
ri kapalı zarflarını posta ile göndereceklerin mezkilr kanunun 34 nncl 
maddesine riayet etmeleri ilan olunur. (2511 ) 2-3904 

l{ızılay C. Genel Merkezi 
Başlianlığından 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Mamak maske fabrikasında yaptJ· 
rrlacak atelye binası, iki adet depo binaları ve muhtelif istinad dı· 
varları inşaati tahmini keşif bedeli ( 44763) lira (55) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme sarntamesi, 
B - Mukavele~ame projesi, 
C - Keşif hütasaları, 

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

besinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13.8.937 cuma günü saat 15 de Kızılay genel ıner· 

kezinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3357- lira 55) tc~· 

ruşluk muvakkat teminatı vermesi bundan başka aşağıdaki vesl-
kaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. . 

A - En az bir parçada (50.000) liralık bina inşaatı yapabılt• 
ceğine dair nafıa vekaletinden aht'l(llış müteahhidlik vesikası. 

B - Bu seneye aid ticaret odası vesikaları, 
C - Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için mal sahiblerindeıt 

aldıkları iyi hizmet vesikaları. ıı 
6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat~e 

bir saat eveline kadar Kızılay C. genel merkezine getirilecek eksılt 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

7 - Kızılay C. en az fiyat teklif edene ihaleyi yapmağa ıne~; 
bur değildir. İhale vesaiki ve ehliyeti fenniyesi Kızılayca tasdı 
olunan talibe yapılacaktı:. . . . .. .. de 

8 - Posta ile gönderılecek teklıflerın nıhayet 3 uncu madde.
1 yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu 1 ' 

iyice kapatılmış olması Jazımdxr. Postada olacak gecikmeler kil' 
bul edilemez. 2-4004 



8- 8- 1937 

l\lüsabaka imtiham tehir 
ed·1 • • ımı.ştir 

Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankasından 

T" t mekte.bi mezunlarının 
(İstanbul YUkıek lktııad ve ıcare 1 bitıni eceğl vuku bu-

bmplarının ağuıtoı 1937 sonun~ e~baka imtihanının bq· 
lan müracaatlardan anlat1ldığmU01& m 
1-gıcı 8 eylQle tehir ~~itınişti~fe ve mu.ababda gösterilecek 

1 - Bankamıza musabaka (12) den az olmamak 
muvaffakiyet derecesine gö.re ınecm~u ve fef namzedi alına
IMre lüzumu kadar miifetttt namz 

caktır. u.abak ya girebilmek için Sıyasal Bilgiler veya 
y . 2 - Bu m ~caret okulundan veyahud Hukuk Fakül-

t 
ü}cadek lktıaadbunlve arın yabancı memleketlerdeki benzerlerin-
eaın en veya kt. 

den
3
dipl;1:SJe.;: 1~r~yU11 937 de Ankara ve İstanbul 

ziraat bankalarında yazı ile ya_p!lacak ve kazanan}~~· r,ot .~a
\arı verilerek Ankaraya getirtilıp, ey161 zarfında ıozlu hır un-

tibana tlıbi tutulacaktır. 
y ni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da 

~ ;;,.; tartiyle miifettit n3D;1zedler.ine (140) ve 9ef nam
ndl ri (l30) ar lira aylık verılecektir. 

~uf'!tı, namzedleri ilci senelik bir stajdan so~ra müfet-
tlfllk imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) bra aylıkla 
mUfettitliğe terfi edileceklerdir. . 

Ankarada Umum müdürlük servislerınde çalıştırılacak O• 

lan tef namzedleri ise bir senelik ıtajdan s?nra ya~>Jlac:aJ' eh
liyet imtihanında muvaffak olurlarsa teflığe terfı edılecek-
lerdir. .. matbualu 

5 - İmtihan programı ile sair ~rtları gMteren . 
Ankara, İıtanbul ve İzmir Ziraat bankalarmduı elde edılebl· 

lir. 6 _ tıtekliler, aranılan belgeleri bir mektupla An~ 
Türkiye cumhuriyeti Zinat bankalı tefti9 heye~ reisliğine 
vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmi9 bulunmalı· 
dırlBar. U t mektubunun en geç 25 atustOI 937 tarihinde 

u m racaa 2-3992 
ele değmiş olması şarttır. (2595) 

inşaat usta okulu 
direktörlüğünden: 

...... 
! t: 
= ıf 

Kaput bezi 
(150 Sm. eninde) 500 M 65 

Kaput bezi 
{120 Sm. eninde) 1000 " 60 

Kaput bezi 
(85 Sm. eninde) 1200 " 33 

Kaput bezi 
.... ~ eninde) 200 • 

25 

1 

325 

600 

396 

50 

24 

45 

29 

s 
101 

70 

75 
IS 

2 ı 
Pamuklu kumat 

(Haki renkte 70 Sm. M 65 
eninde) llOO 

3 1 
Pamuklu kumat 
(Bej renginde 75 Sın. 45 

eninde) t400 " 

200 çift 500 
Postal 4 1 

I 1 lıkarpin 200 " 
495 

6 1 ' Hamam havluıu 50 • 
130 

YUz havlusu 250 " 
75 

715 

630 

1000 

65 
187 50 

1110 

47 

75 

74 

4 
14 

83 

25 

25 

88 
07 

7 (~ket, yelek ve pantalon) 110 165 11 18 

1 

Harici elbise 60 takdD 
1850 

llarici kasket 150 • 9S 6S 

~ flyatlan ft IDU• 

1. - Yukarıda adları, mikdarları. =eaı gt~ efPll açık elıa-
vakbt teminat akçeleri yazılı on iki talihlerine ihale edilecektir. 
llltme suretiyle ve parti part! tıalinde t 15 de Ankarada okullar 

Z. - İhale 19.8.937 p~rşcmbe P~ından yapılcaktll'· 
u.tıflD&nhğında toplanan tomsiyon tıe!Dİnat aJıcçelerini imnl ıe-

3· - Talihlerin ihale uatzncllll ~}__.,.,r 
ten 111uhaıebe veznesine yatırmaları iP~ ~leri okumak ve-

4. - ihale edilecek giyim qyaslll• aıd gUn inpat usta okuluna 
fa nUmunelerini görmek istiyenler ııer 2-3867 
bq vurabilirler. (2380) -

Kültür baka~Jığından: 
Ankarada fakülte inşaatı 

Eksilune ııanı Açık ... tttüan ne de-t önU kız e... 1 
iDi 1 - Eksiltmeye konulan it: (tsınetf.:U.tesine aid sahada teme 
~ol~ ~asındaki tarih, dil, coğrafya 

llının ihzarına aid hafriyat) 
keşif bedeli: 4761,60 liradır. uııJatdır ı 
1 - Bu işe aid prtnameler ve evrak ' 
• • Eksiltme prtnameıtl • 
b • Mukavele projeai 1, 
1 • Bayındırlık itleri genel prtna111e• 
C • Huıuıt prtname, 
f • lt.ttif hulhuı cetveli itleri 
ı · Vanyet ptanı ve ma]ttalar N fıa veklletl yapı 

-.ı •tlyenler bu şartnameleri ve e4 ~pek atretim dairesin• le::' lllbilfldürlUğUnde ve KiUtUr bakaJJlı 1 
y 6 d Anka• 

~ re lrler gnnu saat 1 a rad! - 'ltbU~e 19.8.937 tarihinde pe:.:: koınfıyonunda yapıla
'-k kUltUr bakanlığı arttırma ve e 

tır. • ıtacaktır. 
: - Eksiltme açık ebiltme u~ul!yle fı:f n 357 Ura 12 ku~t mu• 

"•kk - Eksiltmeye girebilmek içın ıst:. kabtl tesviye lfler~~ 
br at tcıninat vermesi bundan b,ka ka a viıtyeti Nafıa m 
Yet~uret~e ikmal edebileceğine daır An r 

~ne b r vesika getirmesi lazımdır. 
3 

üncU maddede yazılı saate 
kadar- E~siltmeye girecekler yu~arı~uıtiir bakanlılı arttınna ve 
•ka · ı ternınat makbuzlariyle birbkte ( 543) 2- 3925 

ı tıne kornisyonuna ba• vurmaları. 2 

ULUS 

1 
Aukara valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam kazası yatı okulu talebesinin iaşeleri için 

mukta.zi cins ve mikdarı aşağıda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle 
ebiltıneye konulmuştur. 

2 - Bu erzakın muhammen bedeli 5641 lira 50 kuruştur. Müna-
kasaya gireceklerin bu mikdarın yüzde 7,5 nisbetindeki muvakkat 
teminat akçclerini hususi muhasebe veznesine yatırmaları ve mak
buzunu kanuni tarifata göre tanzim edecekleri teklif mektubunun 
içine koymaları ltzımdır. 

3 - İhale 23.8.937 pazartesi günü saat 16 da vilayet konağında 
daimi encümeninde yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek ü 
zere hergün Kültür direktörlüğüne mürcaatları. 

Kızılcahamam yatı okulunun 1937 mali yılının erzak listesi 
Tutarı Fi. Sa. Miktarı 
Kuruş Ku. Kilo 
144000 12 12000 

52500 35 1500 
37500 25 1500 

600 
2400 

1500 
21600 

4000 
10400 
3000 
3000 
3600 
1500 
1500 
6000 
2700 
2250 
1500 
1600 
1800 
8000 

13500 
3500 
1000 
2500 
2000 
7000 
9600 
1200 
2000 
600 

1500 
5400 
4000 
6000 

100000 
7500 
7500 
2700 
4500 
2000 

12000 
3000 
3500 

900 
1600 
600 
750 

1800 
8400 
500 

5000 
2000 -535000 
2000 
3500 

6.JO 
Z800 
1400 
500 
500 
208 
800 

1500 
1500 
1000 
600 
500 

1000 
750 

5000 
2000 
3000 

10 
100 

10 
18 
10 
19 
10 
10 
30 
30 
30 
12 
45 
30 
30 
80 
30 
40 

45 
75 
10 

100 
40 
35 
3Z 
20 

400 
100 

15 
18 
4 
1,50 

100 
100 
75 
45 
30 
20 
48 
10 
5 

30 
8 

300 
15 
45 

' 10 
10 
10 -Yetrea 
10 
10 
10 
7 
7 
s 
5 
4 

• IOO 
ıs 
10 
10 
10 
10 
ıs 
10 
s 

10 

60 adet 
24 .. 

150 
l200 
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 ti 

1000 
75 

100 
60 

150 
100 
250 
300 
700 

30 
200 

z 
50 
40 

1 
~ 

200 
sso 
60 

400 
200 
100 
100 
50 

100 
s 

ıot 
lOI .. 
50 

100 
50 

500 
400 
300 - -564150 Yeldln 

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 olmıy~caktır). 
Pirinç yerlı çok temız 
Bulgur (Halis buğdaydan temiz) 
Faıulya Selanik cinsi temiz 
Nohut (Kabak temiz) 
Mercimek (Temiz kaynamış) 
Makarna (iki No. paketle) 
Şehriye arpa v~ tel 
İrmik 
Un (Ebtra. ekstra) 
Ka 1 (Tokalı oğlu iri taneli) 
K:r: nzüDı (çekirdeksiz en iyi) 
İncir (SUzme en iyi) 
tç fındık (kavrulmut taze) 
Konserve (Muhtelif cinsten) 
Zeytin danesi. (İri taneli yi-

yimsel) Ed' 1na· ) Peynir (yağlı ırne c ı. 
Bal (Petek beyaz oğul) . 
Göce (Buğdaydan çok temız). 
Ku. bamya (Amasya çiçek ) 
Reçel (Şekerden) muhtelif 
Kesme şeker (sandıkla) 
İnce şeker (kristal torba ile) 
Pekmez (koyu ve halis \izUm) 
Çay ( Cava veya J:Iindlye) 
İblamur. Taze, çıçek. 
Süt (Yağlı çiy, inek) . 
Yoğut (çir sütt~n en ıyl) 
Limon (irı tanelı taze). 
Yumurta (taze) 
Sade yağ (sUzillmü•) 
Tere yağı tuzsuz. 
Zeytin yağı (birinci Turan l 
Taban helvası. 
Salça (Taze) 
Sirke (Üzümden) 
Sabun (Hacı Şakir marka kuru.) 
Soda (çamatır için) temiz 
Kuru soğan (istenilen mlkdar 

taze) 
Sarımsak (ciciklb yalnız bq ku.) 
Tuz kuru ve (çekilmit) 
Biber (siyalı çokilmlt) 
Salamura bal yapralt 
Pastırma 

!
~ (San.,. md ııt tanell) 

bel yapralı 
tbcan 

Biber dolmhk 

Domates 
Taze faslllye Ay,e kadın 
T. bakla 
lspanak 
Prua 
!Abana 
Pancar yapraklı• 
Turp 
Havuç 
Sandık portakal 
Armut 
Elma 
Kiru 
Vifne qı 
Ayva 
T. kayıaı 
T.Uztim 
Kavun, karpus ytız ~ &rpuz 
T.kabü 

(2507) 

---REÇETELERINIZıhl --·ı 
( Sakarya Eczane ) •inden yaptırmu. Her lıtecH· 
ğlnh yerli" Avrupa lllelan bulunur. Resmi, buauı! mile11• 
ıata uamt kolaylık ge.tirilir· Ulu, Halk sineması sıruıncla 
Telefon: 2018 

Çanakkale Viliyeti Daimi Encümeninden 
Bedeli kefif Mu~t teminat 
Lira lnarUf Lıra kuru9 
49847 63 3739 00 

ı Gelibolu • KeflD yolunun OX000-21X 168 kilometırelerl 
aras~ yapılacak olan 18171 metre tulündeki fOIC tamiratı esui· 

esi 17 ağustoS 937 taribiııt rutlay~ cuma günü saat 15 de ihalesi r kıl nmak &sere kapalı sarf uıulıyle eksiltmeye konulmuttur. 
ıcra2 ~ •niltme müddeti 29.7 .937 tari~nden itibaren 20 gündür 
ma16mat atmak latlyealer Çlnakkale daimi encümen kalemine mil• 
racaat edebilirler. htetlllerln 17.8.937 cuma günü saat 15 de bizzat 
veya tahril\tll 2490 •yılı kanunda yudı biletimle vesalkle beraber 
viliyet daimi encttmenine 111Uracaatları. (4870) 2-3960 

Tarsus American Colloge 
Amerikan Erkek Lisesi 

DERSLER 28 EYLULDE BAŞLAR 
Tam devreli lise oldutu KilltUr Babnlıfmca tudik edil-

miftir. kun T ' Türkçe tngilizce, :rranuzca o ur. ıcaret denleri vardır. 
' Leyli ücret 230 Ura, nehari ücret 50 liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 
2-3888 

Ankara Valil~inden 
Onuncu yıl yatı okulu talebelerinin ia,eleri için muktazi yuka

rıda yazdı (8076) lira (64) kuru, muhammen bedeli olan erzak ka
palı zarf usuliyle yapılan münakasaıında talip zuhur etmediğinden 
29.7.937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konuJmuftur. 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere KüJtür direkötrlüğıine mfl
racaatları ve her perşembe ve pazartesi günleri saat 15,S da daimi 
encümene müracaatları. 

Cinsi Fiatı 
Koyun eti 37 
Ku zu eti 35 
Hindi ıoo · 

Karaciğeı 20 
Tavuk 50 
Koyun ayağı 5 
Uskumru 60 
Ekmek 11 
Sadeyağ 90 
Zeytinyağı 70 
Pirinç 20 
Makarna 30 
İrmik 30 
Un ıs 
Nişasta 30 
Pirinç unu 30 
Şehriye 30 
Kuru incir 35 
Kuru üzüm 30 
Sarımsak 40 
Salamura yaprak 40 
Ceviz içi 50 
Kara biber 120 
Kuş üzümü 30 
Şam fıstık 80 
Fındık içi 80 
Kuru kaymı 70 
Konserve 30 
Zeytin 40 
Sabun 45 
Soda 12 
Buğday 8 
Bulgur 14 
Nohut 20 
Limon 4 
Kuru bamya 100 
Ihlamur 60 
Kuru ıoğaıı S 
Patates 7 
Mercimek 18 
Kuru fasulye 15 
Tuz 7 
Yumurta 2 
Çay 380 
Ekmek kadayıf 25 
Tel kadayıf 30 
Salça 20 
Sirke 15 
Reçel 50 
Şeker 32 
Süt 15 
Yoğurt 20 
Peynir 35 
Kaşar 65 
Kuru vitn' 40 
Tereyağı 160 
Kaymak 160 
Buz 3 
Paatmna 65 
Tahmı SS 
Pekmes 20 
Taban helvuı 40 
Tue yaprak 15 
?tfaydanos 2 
Dere otu ı 
Hıyar S 
Patlıcuı 1$ 
Biber lZ 
Domates 8 
Taze fuulye ıs 
Ispanak 7 
Prua 7 
Tue hakli 12,t 
Lahna s 
Kabak 7,1 
Sembotu 15 
Kerevb U 
Tue bamya 20 
Kanubahu 17 
Yar elmuı 7 
Taze bezelf' 20 
Pancar S 
Turp 6 
Enginar 20 
Tue 10iul ı 
?tfarul 6 
Havuç 7 
Portakal 4 
Armut 15 
Elma 20 
Kiru 20 
Taze vltn• 20 
Ayva 8 
Taze kaynı 15 
Taze i.bUm ıs 
Kavun 8 
Karpus 8 
Palamut 20 

(2471) 

Kilosu 
4500 
500 

75 
11000 

1100 
350 
850 
250 
25 

700 
10 
12 
40 
50 
60 
25 
90 
ıs 

3 
4 
15 

10 
50 

350 
500 
400 

8 
150 
150 

ıs 
5 

1250 
1500 

125 
600 
300 

11 
20 
25 

200 
150 
120 

1000 
350 
751) 
500 
125 
~o 

10 
7 

60 
5 
ıı 
25 
12 
75 

l= 

2-3825 

800 
800 
750 
800 
150 
800 
7"0 
250 
150 
100 
1 
125 
130 
20 
50 

225 

125 
100 
60 
40 
75 
60 

325 
350 
300 
200 

Adet 

25 
250 

6(' 

40() 

180 

1100 

6000 

6000 
1000 
350 

159 
SOi 
20I 

351 

Tutarı 
Lira Kunq 
1665 00 
175 00 
25 00 
so 00 
30 00 
20 00 
40 00 

121 0 00 
990 00 
245 00 
170 00 

75 00 
7 50 

105 00 
3 00 
3 60 

12 00 
17 50 
18 00 
10 00 
36 00 
7 • 
3 50 
1 • 
4 • 
• Ol 

35 Ol 
48 00 

140 OG 
225 00 
48 00 

64 
21 00 
30 Ol 
44 00 
15 00 
3 Ol 

62 50 
105 00 

22 50 
90 00 
21 00 

120 00 
41 80 
5 00 
7 50 

40 00 
22 50 
60 00 

320 00 
52 Si 

150 
175 
81 
1 

16 
11 
ı 

: 
11 
12 
2 

17 
180 
60 
64 

120 
52 
56 
18 
40 
52 
37 
22 
20 
17 
8 
6 
1 
s 

30 
so 
lZ 
ıs 

14 
18 
20 
12 
8 
6 
g 

48 
28 
24 
40 

8076 

Ol 
Ol 
25 
00 
00 
20 

• 
Ol • 25 
Ol 
Ol 
51 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
51 
Ol 
71 • • Si 
51 
Ol 
Ol 
75 
Ol • Ol • 00 
00 
75 
00 
75 
00 
00 
00 
09 
00 
75 
00 
00 
00 
64 

Türk Hava Kurumu 
BUYOK PiYANGOSU 

41 üncü kefide 11 Aiutoe 937 dedir 

Büyilk ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan bqkaı 15.000, 12.000, 10,000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 n 10.000) liralık 
iki adet müklfat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ağ111tos 1937 gUııU alqamıu 
kadar biletini değittlrmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet Uzerindeki hakla aakıt olur.. 2-3016 



ıo ULUS 

1 
Milli Müdafaa Vekfile_ti _Sa-tın-alm_· ___ ı ı Yu·· ksek ziraat enstitüsü 1 

Komisyonu ilanları 

---------------------- rektörlüğünden: 131LİT 

1 baş öküıt, 5 koyun 5 tiftik keçi 3 büyük TC 6 yavru domuz pa
zarlıkla sattl~lrtlr. 83tış günü 10.8,931 salı günü s.aat 10 dadır. 
Hayvanları gönnek istiyen serum aşı evi müdürlüğüne müracaat 
ve satışa gireceklerin belli gün ve saatxnda M . .M. V. satın alına 
komisyonuna müracaat. (2567) 2-3977 

BlLtT 

1 - Kütahyada meydan tesviye işi kapah zarfla eksiltmeye ko
nulmuştUT. 

2 - Keşif bedeli altmış bir bin yedi yüz doksan altı lira 99 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 16. ağustos. 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - İlk teminat 4339 lira 85 kuruştur. 
5 - Şartname, keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. V. satm al-

ma KO. dan alınır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanıı

nan 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 
4 üncü maddesınin (F) fıkrasrnda yazılı vesikalarla birlikte ihale 
saatmdan behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma KO. na 
vermeleri. (2335) 2-3723 

BİLİT 

ı - Bir metresine tahmbin edilen fiati 300 kuruş olan 180.000 
: 213.805 metre kaputluk kumaş ile bir metresine tahmin edilen fi
yatı 275 kuruş olan 200.000 : 273.050 metre kışlık elbiselik kumaş 
ayn ayn kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kaputluğun şartnamesirıi 3208 ve elbiselik kumaşın şart
namesini 3686 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin 
her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 29.406 lira 60 kuruş ve el
biselik kumaşın ilk teminaı 33.239 lira 40 kuruştur • 

4 - Kaputluk kumaşın ihalesi 12.8.937 perşembe günü sa.t 11 
de ve elbiselik kumaşın ihalesi 12:8-937 perşembe günü saat 15 tedir. 

5- Münakaslara gireceklenn 2490 sayılı kanun. 2 ve S cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatlarından en .az bir saat evet M. M. V. SA. 
AL. KO. na vermeleri. (2244) 2-3589 

tLAN 

ı - 198 kalem alat ve sıhhi malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 13.000 lira olup ilk teminat parası 

975 liradır . 
3 - thalesi 13 eyHiJ 937 p~zartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerın 2490 sayzlı kanunun 2 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat "e teklif mektup -
lannı ihale gününde en geç bir saat evveline kadar M.M.V. satm 
alma komiı.yonuna vermeleri. (2300) 2-3654 

tLAN 

1 - 6 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli yirmi beş bin lira olup ilk teminat 

parası 1875 liradır. 
3 - İhalesi 9 eylül 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma 

komisyonundan alabilirler. 
5 - Muhabere ile şartname gönderilemez. 
6 - Ek9iltmeye gireceklerin ?490 asyılı kanunun 2, 3 üncü mad

de1erinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektublarmı M. M. V. s.atm 
alma komisyonuna vermeleri. (2194) Z--3587 

B!LlT 

1 - 46 kdlem fotoğraf malzemesi kapah zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - ·Tahminedilen bedeli 13.000 lira olup ilk teminat parası 
975 ,iradtr. 

3 - İhalesi 11.9.937 cumartesj günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif me'ktub
larını iha1e gününde en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın 
alına komisyonuna vrnıeleri. (2247) 2-3591 

tLAN ı 

1 - 6 kalem sıhhi malzeme açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 450 lira olup ilk teminat parası 

33 lira 75 kuruştur. 
3 - İli<ılesi 11 eylfil 937 cumax~si günü saat 10 daclıc. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ünciı mad.. 

deelrinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde 1VL M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2299) 2-3653 

tLAN 

1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 145 kuruş ol&D 
30.000 : ~.000 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 295 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenlerin her ~ün komisyona gelmeleri. 

3 - tık te~inat mikdarı 4185 lira 25 kuruştur. 
4 - lbalesı 14.8.937 C. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya giI"Qlek istiyenlerin 2490 sayılı kanun. ı ve 3 

cü maddelerinde yazrlı vesikaları ilk teminatlan ile birHlrte reklif 
mektublarını ihale saatmdan en az bir saat evet M. M. V. SA. A.L. 
KO. na vermeleri. (2245} 2-3590 

t LAN 

1 - Vekalet ihtiyacı için muhtelif ebatta sekiz metre mikabl 
kereste, bir tane hesab makinesi ve 20 tane hamınal 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 

B1L1T 

BİNA İCARI: Cebecide Abidin paşa köşkü civarında ve Ye
nişehird~ D~mirte~e v~y.a Maltepe civarında olmak üzere işbu iki 
ıemtte cıhetı asken ye ıçın 7: 9 odalı m'fuıtakil birer bina mali sene 
90nuna kadar tutulacaktır. İşbu .şeraiti ha.Ti !binası olup da icara 
"ennek istiyenler. 11.8.937 günü saat on beşe kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelsiriler. (2566) ~-3976 

1 LAN 
1 - ~ir çiftine tahmin edilen fiyatı 450 kuruş olan 25.000 çift 

.k~nd~ra ıle bir_ çif~i~e ~ edilen fiyatı 900 kuruş olan 10.000 
'ıft çızme ve bır çıftıne tabının edilne fiatı 200 kuruş olan 10.000 
~ift yemeni ayrı ayn kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kunduranın şartnamesini 563 ve çizmenin şartnamesini 450 
!kuruşa almak ve örneklerini gönnck istiyenlerin her gün lromisyo-
11a gelmeleri. 

• ~ - Kuı:duralarm ilk temniatı 687 5, ~izmenin 57 50 ve yeme
nının 1500 lıradrr. 

. 4 -. K.unduz:anm ihalesi 25A93/ çarşamba günü saat 11 de. 
~ızmC?m ıhalesı 25..8.937 çarşamba günü saat 15 de ve yemeninin 
ıhalesı 26.8.937 perşembe günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gir«eklerin 2490 sayılı kanunun 2 \TC 3 cü 
adelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlan ile birlikte tekli mek

tkubl~nnr ihale saatlarmdan en u bir saat eırel M. M. V. 'SA. AL. 
om s n a vermeleri. (2565) 2-4020 

Bu yıl Ankara yüksek ziraat enstitüsüne ,;iraat, baytar fakül
tesine kTz ve erkek orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, 
par.tlı yatılı ve yatısız: talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını 
vererek bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasmı almış 
bulunmak lazımdır. (Bakaloryasını yapmamrş veya olgunluk dip· 
lomasmı almamış olanlar enstitüye alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orad aokudukları sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi 
kabul edilerek baytar, ziraat ve orman fakültesinin üçüncü sömesı:
lerine alınırlar. Ancak baytar fakültesine girenlerin bu fakültenın 
birinci ve ikinci sömcstrlerinde okunan anatomi dersine de ayrıca de
vam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapma-

ları gereklidir. 
3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yu-

karı olmaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be

den kabiliyeti ve sağla.ınlıkları hakkında tam teşekküllü bir ~~s~ 
evi kurulunun raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenin her turlu 
askeri hizmete kabili~ti olduğu ayrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yaz1lan talebe iki ay içinde, yeniden s~ğlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdi
ği beden kabiliyetini göstermiyenJerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat f-akültesine girecek talebe Ankarada Orman çift· 
liğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Paraıuz yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
her ne sebeble olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bı
rakanlardan veya cenen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan .mas
rafları ödeyecekleri ha.kkıcda verilecek nümuneye göre noterlikten 
tsdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan baş
ka nüfus kiğrdıru, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları 
özgidim kiğıdlarmı. orta mekreb ve liselerde görmüş oldukları 
süel ders1er hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılariyle 
yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
doğruca Ankara'da yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğüne baş vu
rurla.T. Talihler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıd olunmak is
tediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında 
bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci 
maddede yazılı kağıdlann ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sa
yılır. Ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 

10 - Birioci ve 8 inci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş 
vuranlar arasından pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. 
Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve bas vurma tarihlerine 
göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta· dereceliler de baş 
vurma srnısma göre alınabilirlec. Ayni şerait altında liseden fen 
ktsmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Ccvab istiyenlcr ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma .zamanı ağustosun birinci gününden eylülünün 

30 uncu ı;inü akşamına kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar 
kabul edilmez. (2298) 2-3795 

Cocuk Esirgeme 
Genel 

l\.urumu 
Merkezinden 

Satılık cins iki boğa 
Kurumumuzca Keçiörendeki ana kucağı müessesinde bulunan 

Kırım ve Semental cinsi iki güzel boğa müsaid fiyatla satılıktır. 
Görmek istiyenlerin müessese müdürlüğüne, fiyat için görüşül
mek üzere genel merkez hesab işleri direktörlüğüne müracaat e
dilmeli 

Bina işleri ilanı 

Nafıa Vel~aletinden: 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi te~biye enstitüsü yanın· 

da yapılacak müzik öğTetım:n okulu pavyon ınşaatidir. 
Keşif bedeli: 31600 lira J5 kuruştur. 
2. Eksiltme 24.8.937 sah günü saat ıs de nafıa vekaleti yapı 

işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı ~rl 
usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi 'f'C buna mütef~ evrak lS8 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri ı:unum müdürlupınden almabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklile:ın 2370 lira 03 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alın~, yapı müte
ahhidliği vesikası ibraz ~i lfümdrr. 

5 •. İsteklileri~ teklif mcktublarmı i.ki?~_i. maddede yazılı saat
ten bır saat evelıne 'kadar kt:ınm>yon reıslıp~e makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Ponada olacak ~t1kmeler kabul edilmez. 

(2586) 2-4027 

l\ılilli Miidafaa Vekileti 
Deniz merkez satınalma komisyonundan: 

1 - 28 temuz 937 çarşamba günü yapılan eksiltmesine talibi 
çikmryan 3000 ton kardif kömürünün paradtkfa ehiltmeis Z0.8.937 
~ günü saat 14 de müdafaa vekaleti binasında müteşekkil ko
mısyonumuzca yapılacaktır. 

-· ı_-:: [~n ~eli 66.600 ve ilk ~atı 4995 lira olan işbu 
komuru~ eksıltme.sıne gir?1ek istiyen1enı:ı '2490 sa}'l1t kanunda ya
zılı vesaık ve t:emın.at!an ile beraber tesbıt olunan günde komisyo
numuzda hazır buhmmaları. 

3 - Şartnamesinin İstanbul'da Kasımpaşa deniz levazım satın 
alına komisyonunda ve Arikar.ı'da kolnisyonumuıı:da i33 kuru~ mu
kabilinde verilmekte olduğu. 

4 - uayyen saatten sonraki .miiracaa:tlarm kabul olunmıya-
cağı. (2456• 2-4021 

Pazarlık suretiyle verilec ek yol inşaatı 

1\ılanisa Valiliğinden 
1 - Muradiye - Menemen yolunun 2+262-'90-4+664.50 inci 

kilometreleri arasmda 9099 lira 18 kuruş keşifli şosa inşaatı eksilt
mesine t.alib çıkmadığından bu inşaat 29 ağustos 937 tarihine 
kadar bir ay içinde pazarlık suretiyle verilecektir. 

2 - Pazarlığa girme.k istiyenlerin muayyen olan mezkur müd
det ve mesai azmanları içinde Manisa vilayeti daimi encümenine 
geleceklerdir. 

3 - Keşif ve sair evrak parasız olara'k Manisa nafıa müdür
lüğünden alınabilir. 

.-. - Bu inşaat kimin üzerine ihale olunursa müteahhid ihale 
bedelinin yüzde on beşi nisbetinde kati teminat verecektir. 

5 - Pazarlığa girmek istiycrılerin bu yıla aid ticaret odası ve
sikalarını beraberlerinde getirmeleri ilan olunur. (2538) 

8-8-1937 

Kültür Direktörlüğünden 
~· Bu yıl hükümet hesabına okumak üzere yabancı illere göıı

derılecek talebe sayısı, bu talebenin okuma kollan, hangi memle
ketlere ve hangi bakanlık hesabına gönderilecekleri aşağıda göt
terilmiştir: 

'Gönderilecek okuma kolları gidecekleri hangi bakanbk 
talebe adedi memleketl~r hesabına okuya~ 

4 Halmk ve ceza Muhtelif 
memleketlere 
Almanya 
Almanya 
Almanya 

Tüze B. 
1 
1 
1 
1 

Deniz inşaiye Müh. 
Deniz makine Müh. 

Ekonomi B. 
,, " 

Telsiz ve elektrik Müh. .. " Mendirek, iskeJe 
mümasili liman 
inşaatı .Müh. Almanya •• . 

Muh. memleket. Finans B. 11 
8 

Maliye ve iktisat 
Mühendislik Almanya \2 si inşaat, Kültür B· 

3 ü elektrik. 3 ü makine) 
2. Hukuk ve ce.r:a kolundan tahsile gönderilecekler 1stan~ 

veya Ankara hukuk fakültelerinden, deniz inşaiye ve deniz ınaki· 
ne mühendislikleri için gönderilecekler yüksek deniz ticareti okU· 
lunun 1934, 1935, 1936 ve 1937 yılları mezunlarından. telsiz ve e
lektrik mühendisliği ve mendirek, iskele ve ınümasili liman inşa
atı mühendisliği için gönderilecekler ile maliye ve iktisad ve in
şaat, makine, elektrik mühendislikleri tahsili için gönderileceklel' 
1936-37 ders yılı lise olgunluk sınavını verenler arasından seçile
ceklerdir. 

3. Hukuk mezunlarından sınava gireceklerin 7 senelik idadi 'lC' 
Y~ lise tahsilini yaptıktan sonra hukuk tahsilini bitirmiş ve ııa· 
kı~er kanununun 2 inci maddesinin hükümlerine uygun evsafı 
haız bulunmaları ve bunlardan askerliklerini yapmamış olup ta te
cil cdilnıiş olanların 25 yaşını ve askerliklerini yapanların 30 ya· 
şını geçmemiş olmaları lazımdır. Hukuk kolundan seçilecek döS: 
~l~be gönderilecekleri memlekette dört yıl i~inde lisans tahsilill1 

bıtıreccklerdir. Hukuk tahsiline namzed olanlar (medeni hukuk, 
ceza hukuku. hukuk muhakemeleri usulü. ceza muhakeme1eri uSd" 
iti, hııkııku düvel, hukuku hususiyei düvel, hukuku idare hulcukıl 
esasiye ve yabancı dilden) sınav geçirecek1erdir. Bunla;m sın~· 
lan Ankara ve İstanbul hukuk fakültelerinde 15 eylül çarsarnbll 
günü başlayacaktır. ' 

4. Yüksek deniz ticareti mezunlarından sınava girecekler, ı:net· 
lelclcrine aid bilgilerden yoklanılacaklardır. Bunların sınavları b· 
tanblıl yüksek deniz ticareti okulunda 15 eylül çarşamba günü baf· 
layacaktır. 

5. Lise olgunluk mezunlarından mühendislik öğrenecekleriı1 
sınavları {riyazi.ye, fizik, kimya., yabancı dil ile Türkçe kompozi,.. 
Y·on) dan yapılacaktır. 

Lise olgunluk mezunlarından maliye ve iktısad tahsil edecek· 
lerin (içtimaiyat, tarih ve yabancı dil ile türkçe kompozisyon) dan 
yapılacaktır. Lise olgunluk mezunlarının sınavları bulundukları 
yerin resm1 erkek liselerinde ve 20 eylül pazartesi günü başlıya· 
caktır. 

6._ Bütün kollar~an smava gireceklerin kendilerini aday seçtir· 
mek uzere en çok agustos 1937 ayının 27 inci cuma günü akşamına 
kadar mezun oldukları fakülte veya okul direktörlüklerine beşer 
adet vesika fotoğrafı göndermek suretiyle baş vurmuş olmaları la· 
zımdır. 

7. Aday se~.il~ikleri fakülte ve okullarca kendilerine tebliğ edi
lenler sınav gununden üç gün önce sınav geçireceği müessese di· 
rektör~iiğüne başvuracak ve sağlık kurulunun muayenesinden ge· 
çecektır. Adayların kendilerini isbat için tahsil askerlik ve hüvi-
yet belgelerini hamil olmaları lazımdır. (2614) 2-4026 

Y e§ilova Belediyesinden 
~add.e 1 - .Aksaray ilçebaylığına bağlı Yeşilova belediye mer

kezınde ınşa edılecek 2388 lira 37 kuruş bedeli keşifli gazino ve fı· 
rm kapalı zarf usuli ile kısaltmaya konulmuştur • 

Madde 2 - İhale müddeti yirmi gündür. Ve kati ihale 20.8.937 
cuma günü saat on altıda Aksaray ilçebayhğı makamıdna Yesilova 
belediye encümenince icra kılınacaktır. ' 

Madde 3 - İnşaata aid plan ve kroki ve şartn.ame Aksaray ka1· 
makamlığı tahrirat kaleminden bedelsiz alnur. Ve posta ile isti· 
yenlere gönderilir. 

Madde 4 :._ Talihler şartname hükümlerini kabul ettiklerini 
meşrubatla tasdik etmedikçe ihaleye iştirak ettiniemez. 

Mad~; 5 - Talihler Yeşilova belediyesine nakden veya eshaIJl 
ve tahvi..lit ve yahud banka mektubu ile muvakkat teminat olaralı 
179 lira 13 kuruş yatıracaklardır. Bu mikdar ihaleyi müteakib bir 
misli daha kati teminat olarak artırılacktır. 

Madde 6 - Mukavele pul, dellaliye ve sair masraflar müteah· 
bide aid olacakttr. 

Madde 7 - Teklif melctublan ihale saatmdan bir saat eveline 
kadar belediy.eye v_er.ilmiı. ve hariçten posta ile gönderenler bu sa· 
ate kadar yetışmesını temın etmiş bulunacaktır. 

Madde 8 - Tekliflerin arttırma ve eksiltme nizamnamesinİll 
ahkamı wnumiyesine uygun olması lazımdır. 2-4038 

Pazarlık suretiyle verilecek yol inşaatı 

M • Valiliğin·....,· d an ısa en 
1 - Bor1u - Demirci yolunun 17+108-27+448 inci kilometre

leri arasında hepsi 18682 lira 87 kurur.; keşifli ZZ adet betonaTIJle 
menfez inşa.ati ile ayni yolun Z6+85Q-Z9+911 inci kilometreleri 
aras.ınd!" 3061 metrı:, ıı:unluğunda şosa inşaatı eksiltmesine girefl 
olmadıgından mezkur mşaat 29 ağustos 937 tarihine kadar bir a1 
içinde pazarlıkla isteklisine verilecektir. 

2 - Bu ~şi pazarlık surctiy•e almak istiyenler btt bir ay mfui
det ve mesaı azmanları içinde Manisa vilayeti daimi eN:ümettine 
geleceklerdir. 

3 - Bu işe aid keşif ve sair evrak Manisa Nafıa müdürlüğün· 
den parasız olarak ahnabilir. 

4 - İş kimin üzerine ihale olunursa müteahhitten ihale bede· 
linin yüzde on beşi nisbetinde kati teminat alınacaktır. 

5 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin nafıa vekaletinden a• 
lmmış ehli~t vcsikalariyle ha yıla aid ticaret odası vesikalan yan· 
larmua olduğu halde müracaatları ilan olunur. (2536) 2-4023 

Manisa C. H. P. ilyönkıirul 
Başkanlığından 

1 - Manisa spor sahasında tribün inşaatı 29222 lira 80 kuruş· 
luk keşifnarnesi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve keşifname ve sair evrak 1 lira 46 
kuruş bedel mukabilinde C. H. P. Manisa ilyönkurul başkanlığın• 
dan alınabilir. 

. 3 - Eksiltme ağustosun 23 üru:ü pazartesi günü saat 17 de JV[a· 
nısa halkevinde parti ilyöc.kurul huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 2191 lira 71 kuruştur. 
~ - Eksiltmey.e ,gireceklerin nafıa vekaletinden alınmış eb1iyet 

vesıkalarını ve bu yıla aid ticaret odası vesiltasını beraberlerinde 
bulundurmaları şarttır . 
. .6 :--- Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılacaktır. '.fa 
lı~l~~ın kapalı zarflnrım bu kanun dairesinde hazırlayarak ih ıe 
gunu saat on altıya kadar µarti ba kan1ı;,ına tevdi etmf'leri ve kap 11 

zarflarını posta i1e gönde~eceklerin mezkur kanunun 34 iincil JU d· 
desine ria\•et eylemeleri iUi.11 olunur. (2599) 2-4020 
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Orman Çiftliği __ . ..,.,.... .. ----
Çıttlik Sütü ıle besıenen 

çocuklar böyle olur. 
Ormaa ÇI rtlltt Mat ... ıar 

P T T U 1\1 .. d.. ı··..., .. d . . . . u ur ugun en 
Telsiz ücret tarifesi 

1 - Umumt telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus teaisat 
1) 3222 numaralı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin A fıkra

sında yazılı, umumi telsiz: telefon neşriyatını almağa mahsus tesi
sattan her mali sene için alınacak ücretler aşağıdaki fıkralarda göa· 
terilmiştir: 

a) Yalnız kulaklıkla dinliyebilen kristal dedektörlü limbasız ve 
hoparlörsüz ahizelerden 2 lira, 

b) Meskenlerden, nüfusu on binden az olan yerlerde S ve nüfu
su on binden çok olan şehirlerde 10 lira, 

c) Kara ve haya nakil yasıtalariyle liman dahilinde çalışan de
niz nakil vasıtalarındaki tesisttan 10 lira, 

d) Liman haricinde çalışan yolcu Yapurlarmın salon veya gü
ğertelerine menu tesisattan 30 lira, 

e) Nüfusu on binden az olan yerlerde, umuma mahsus kahYeha
ne, ç~yhane, kıraat!ıane, pastahane, lokanta, birahane, gazino, sine
ma, tıyatro, dans salonu ve barlarda otellerin umumi salon ve bah
çelerine mevzu tesisattan 10 lira, 

f) 10 ila 100 bin nüfuslu şehirlerde, e) fıkrasında sayılan umu
ma mahsus m:aıhallere mevzu tesiaattan birinci sınıf için 20. ikinci 
sınıf için 10 lira, 

g) 100 ila 2SO bin nüfuslu şehirlerde; e) fıkrasında sayılan umu
ma mahsus mahal1ere menu tesisattan birinci amıf için 30, ikinci 
ıınıf için 20, üçüncü sınıf için 10 lira, . 

h) Nüfusu 250 binden fazla olan şehırlerde, e) fıkrasında sa
yılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 
so, ikinci sınıf i"in 30 üçüncü sınıf için 20, dördüncü sınıf irfo 
lQ lir T ' T a. ........... . 
h i) Halkevleri, s.por kulüpleri,. askeri ~~lilp ve. mahfel~e~, hast~

ane ler, mektebler ile belediyelrın mna.fıı umumıyeye hadım tesı-
Batından s ı· . ıra, . 

J) Spor kulüpleriyle askeri kulüp ve ınahfıllerdcn gayri kulüp-
l~~e, bankalara ve telsiz alıcısı satan müesseselere mevzu tesisattan 
nufuıu on binden az olan yerlerde 10, 10 ila yü~ bin nüfuslu şehir
lerde 20,100 ila 250 nüfuslu şehirlerde 30,250 bınden fazla nüfuslu 
şehirlerde SO lira 
. k) Yukardaki

1 

fıkralarda sözü geç.miyen biHlmum tesisattan 10 
hra, 
.. . ~) Birinci maddedeki ücretler be~er .tesisatın yaln~z bir hop·~~~·· 

loru mevcut olduğuna göre tesbit edılmış olup bu tesısattaki ho
parlör adedi birden fazla olduğu takdirde beher fazla hoparlör için 
keza her sene % 25 nisbetinde fazla ücret alınır. 

3) Birinci maddenin e) fıkrasında sayılan umumi mahaller; 
tnahalli belediyelerce tasnif edilmemiş ise birinci sınıf ücrete tabi 
tutulur. 

il - Hususi tesisat 
4) Kanunun 7 inci maddesinin B fıkrasında yazılı - abone olan

lar için matbuat, borsa gibi haberleri almağa yanyan - hususi tesi
&attan keza her mali sene için 10 ila 100 bin nüfuslu şehirlerde 50 
Ye yüs binden yukarı nüfuslu şehirlerde 100 lira alınır. 

III - llan, reklam ve transmisyon 
5) P. T. T. İdaresinin telsiz postalarrndan biri vasıtasiyle neş

rettirilecek iHin ve reklamlardan aşağıdaki cetvelde gösterildiği 
Yeçbile ücret alınır. 

Günde bir defa okunmak 
üzere ilan müddeti 

Gün Ay -
Beher defası için kelime 

ba§ına almcak ücret 
Lira Kuruş 

00 30 
00 25 
00 20 

1 
3 

12 
1 00 15 

- 3 00 10 
Bu ilan ve reklamlardaki kelimeler, telgraf kelimelerinin tada

~ındaki esaslara göre sayılır ve beher itan ve reklamda meYcut ke-
lıme adedi beşten az elliden fazla olamaz. . . . 

6) P.T.T . İdaresinin telsiz postalarında~ ~ı.n vasıtası~le ~apı· 
lacak transmisyonlardan beher saat ye k~s;ı ıçın altmış l!ra ii_7ret 
alınır. _Ancak; gerek Devlet müesseselerının. g_erek .. husu~ı mues
ıe.selenn yaptıracakları bu transmisyonlar ıçın .s~udyo. ıle trans
nusyon yapılacak mevkiler arasında vücuda getırılmesı muktazi 
neşriyat devresi ile telefon deYresinin P.T.T. idaresi tarafından 
l~iz~ gösterilecek şekilde tesis masrafı • allikadar . müesseselere 
aıddır. Aksi takdirde transmisyon taleblerı kabuf edılmez. 

7) 5 ve 6 ncı maddelerdeki ilan, rekHim ve transmisyonlar için 
alınacak ücretler Deylct müesseselerinden ve menafii umumiyeye 
had im müesseselerden üçte bir olarak alınır. P.T.T. idaresinin ilan, 
Jekl m ve transmisyonları ücrete tabi değildir. 2-4040 

Oevl.-ı O.:nıir}olhtrı ,.t' Llmanlıtrı llmuıo 
Miidiirliij!ii Satınalma Komi~yonu lliinlan 

t LAN 
29.7.937 ve 2.8.937 trihli ilanlarda iki numarada mukayyet kilo

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

lLAN 
Birinci işletme mıntakasmda aşağıda mevkileri. mikdarları ve 

muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle mU
nakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltm~ 18.8.937 tarihindeki çarşnmba günü saat 15 de Haydar· 
pa$2 garı bınasmda birinci işletme eksiltme komiıvonunca yapıla~ 
caktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat 
ve evrak ve vesaikle teklif mektup'arını eksiltme günil saat 14 de ka
dar komisvon reisliğine vermiş 0ımaları 131.ımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname y~ mukavele projesinden km. 
186:4?0 .d_:ki or.a · a aid olanını 14.'i kuruş bedeli m~kabilinde diğer
lerını bılabedel Havdarpa-.a garındaki idare veznuınden alabilirler. 

Balast ocağının 
mevkii 

İhale edilecek 
mik .ar 

M' 
10000 

M~ mı M8 ın MuYakkat 
ihzar tahmin Muhammen teminat 
bedeli bede1i bedeli mikdarı 
kuruş kuru~ lira L. K. 

1· 184.600 H paşa ı:i'o;;ki 

Sehir 
130 15 14500 1087 50 

3. 217.500 .. . 
4- 40.000 i':skişeh it . 

5· S36.600 
6 ~38 750 

.. 
" 

Afyon 
Ankara 

12000 
2:ıooo 

5000 
5000 

125 
95 

135 
135 

(. ~<l5) 

15 
12 

10 
10 

161300 1260 00 
!4610 1845 7S 

543 7S 
72SO 543 ".'S 

2 - 3716 

Afvon - Antalya hattında betonarme 
açık tiin~ı .. v~ .Sandıklıda su deposu 

inşaahna aid eksiltme 
Afyon • Antalya hattının 33 üncü kilometresinde betonarme açık 

tünel inşası ile aynı hat üzerinde Sandıklı kasabasında bir su depo· 
su inşası ka~alı ~arf usuliyle eksiltmeye konmuş~r. . 

1 - Bu ışlerın mecmu muhammen keşif bedelı 77.000 lıradır. 
2 - İstekliler bu işlere aid fenni sartname, proje ve sair eksilt· 

me enakını Devlet Demiryollarının Ankara. Sirkeci ve Afyon iş • 
!etme müdürlükleri veznelerinden 385 kuruş bedel mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Eksi.itme 20.8.937 tarihinde cuma günü saat ıs de Ankarada 
Devlet Demıryolları işletme umum müdürlüğü binasında toplana -
cak olan me~kez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin aşağ1da yazılı temi 
nat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmis olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun t6 ve 17 inci maddelerine uygun SlOO li-
ralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunı:n t~yin ettiği Ye şartnamede yazılı yesikalar, 
c) Nafra Vekaletınden musaddak ehliyet yesikası, 
~ .- Teklif_ mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabılınde komısyon reisliğine teYdi edilecektir. Posta ile gönderile· 
cek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu sa
ate kadar komisvona gelmis bulunması lazımdır. 

. 6 - Bu işler hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Devlet De-
mıryolları yo) dairesine mi.iracaat etmeleri. (2515) 2-3908 

Ankara İstasyonundak.i . 
markiz., peron ve bagaj 

• eksiltmesi 

demir 
tüneli 

ın~aatı 
Ankara istasyonundaki demir markiz, peron ve bağaj tüneli in

,aati kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
ı - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceman 317.740,73 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid fenni şartname, proje ve sair eksiltme 

evrakını devlet demir yollarının Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve 
tzmir işletme aıüdürJükleri veznelerinden lS.88 lira bedel muka
bilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.9.937 tarihinde çarşamba günü saat 15 de An-
karada deYlet demiryolları işle~e umum müdürlüğü binasında top· 
lanacak olan merkez birinci komı.s~no~nca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın ıstek1ilerin aşağıda yazılı te• 
minat ve yesaiki ayni giin saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
tevdi etini~ olmaları Iizrmdrr. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 16.460 

Jiralrk muvakkat teminat, . _. 
b) Bu kanunun tayin ettıgı ve şar~aınede yasılı vesikalar, 
c) Nafia vekaletinden ınusaddak ehlıyet vesikası. 
s - Teklif mektublan ihale güı:tü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine te~dı edilecektir. Posta ile gönderi
lecek teklif mektublarınm iadelı teahhüdlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulun~~sı lizımdır . 

6 - Bu işler hakkında fa.~la tafsılat almak iatiyenlerin devlet 
demirvolları vol dairesine muracaatları. (2375) 2-3731 

Pazarlık suretiyle verilecek yol inşaatı 
Manisa Valiliğinden 

1 - Muradiye - Menem.en yolunun 0+000-4+ 6M;SO inci ki
lometreleri arasında 10912 tıra ~3 kuruş keşifli şosa inşaatı eksilt
mesine talib çıkmadığından bu 10Jaat ~9 ağustos 937 tarihine kadar 
olan zaman içinde pazarlı~ s~rctıyle ısteklisine Yerilecektir. 

2 - Pazarlığa girmek. ıstıy~nl:r m~.ayyen olan müddet ve me
sai zamnaları içinde Manısa d~ımı encumenine geleceklerdir. 

3 - Bu işe aid keş!f. ye saır evrak parasız olarak vilayet nafıa 
müdürlüğünden alınabılır. . . . 

4 - Bu iş pazarlıkla kım.e yer!hrae nıüteahhid ihale bedelinin 
yüzde on beşi nisbetinde k~tı. temın~t verecektir. 

S - Pazarlığa girmek ıstıye?ler~n nafıa vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikalarını ve bu yıla aıd tıcaret odası vesikalarını bera-
berlerinde getirmeler ilan olunur. (2537) 2-4024 

Zonguldak valiliğinden: 
Zonguldak _ Devrek yo.lun_u~ ~ ~ 516 - 47 + 02S kilomet

releri ar sında yapıla.cak yırn.1ı ıkı bın altı yüz yetmiş üç lira 
do}.san altı kurııs keşıf bedellı şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 18 Ağustos ?.37 ~rşamba günü saat on beşte Zon
guld 1 el" Vilı:yet Daimi. encumenın~.e yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesı ve buna mut~ferri diğer evrak yUz on dö
rt kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürliiğünden alınacak. 
tır. a· .. 1 

Muvakkat teminat ~in ye ı _YUZ ira elli beş kuruştur. Eksilt-
meye girmek isteyenlerın. Resmı g~zetenin 3297 sayılı nushasında 
çıkan talimatnameye te~fıkan. Nafıa Vekaletinden alınmış müte
ahhidlik eıbliyet vesikas~yle tı~aret ?d~sından 937 yılında alınmış 
vesika ve muvakkat temınatla~ıyle bı~lıkte teklif mektublarmı yu
karıda yaz h gü~de i.ha.le. saatınden bı.r .s~t eVYeline kadar Vilayet 
Daimi Encümenı Reıslığıne yernıelerı ılan olunur. 

( 4957) 2 • 4041 

= 1 -
Askeri fatwilHt!a• 111111111, l\1iidiirlıi~rı ~atuıafnıa 

Komi •\otHı lli"111htrı ... ----------~- -----~~~----' 
10 ton GÜMÜŞ KUMU 

Tahmin edilen be<leli 800 lira olan yukarı da mikdnrı ve cinsi 
y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürliiğü satın alma ko
mısyonunca 24.8.937 tarihinde salı günü saat 14 te pazarlık ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liblerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2; 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (25Sfı) 2-3978 

100 TON DÖKÜM KUMU 
Tahmin edilen bedeli 3200 lira olan yukarıda mikdarı ve c insi 

ya.zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğil satın alma ko
mısyonunca 20.8.1937 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şaı tname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin munkkat teminat olan 240 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelern ideki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2461) 2-3847 

148 KALEM MUHTELİF ÇELİK 
Tahmin edi en bedeli 37,500 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum miidürlUITü satınalma konıis
yonun~a 23-9-9:'7 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi -
l~c.ektır. Şart~ame (1) lira (88) kuruş mukabilinde komisyondan ve
r.ılır. Talıplerın muvakkat teminat olan 2812 lira SO kuruşu havi tek
lıf mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendiler :nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde -
]erindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona miiı:acaatları. 

(2462) 2-3894 

3 ADET OTOPOMP 
4 ADET MOTOPOMP 

Tahmin edilen bedeli 30.000 lira oıan yukarıda mikdarları ya
zılı otopomp v~ motopompl2r askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın a~ma ko~ısyonunca 21 eyliil 937 salı günü saat 15 de kapah 
za.rfla ıha1e edı1ecektir. Şartname 1 lira 50 kuruş mukabilinde ko
mısyonda_n Yerilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2250 lirayı 
havı tekhf mektuplarını mezkür günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ye kendilerinin de 2490 .ayılı kanunun 2. ye 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (2373) 2-3849 

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

27 temuz 937 günlerinde neşrettirilen 3 adet otopomp ve 4 adet mo
topomp şartnamesinde değişiklik yapılmauna lüzum görüldüğün· 
den m~zkar ilanlar hükümsüzdür. (2372) 2-3848 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 
Keşif bedeli 23843 lira 40 k~ruş olan yukarda yazılı inşaat aske

rf fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 24 ağus • 
tos 937 sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna
me 1 Jira 20 kuruş mukabilinde komisyondan Yerilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 1788 lira 26 kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkOr r,ünde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 No. 1ı kanunun 2 ve 3 maqdelerindeki Yesaikle muayyen gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (2460) 2--3893 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır İs· 

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

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

yete girmiştir. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu kanu. 
n.un m~vakkat maddesi mucibince 1 Ağuııtos 937 de meycud tel
sız tesısatı ve radyo sahibleri Ağustos 937 içinde ruhsatname al
maga mecburdur. Bu ruhsatnameler P. T. T. Merkezlerinden alı
n~~ak 15 kuruşluk damga puluna tabi matbu beyannameler muka. 
bılınde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kuruş. 
luk damga puluna tabidir. 
. Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin İcra Vekilleri Heye. 
tınce kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neşredilecektir. Bu 
tarifeye_ ~ör~ !"üfusu on binden fazla olan yerlerde ikametg&blar
dan eskısı gıbı se~ede on lira ve nüfusu on binden aşağı olan yer· 
lerde s; nede be~ .!ıra alınır. İkametgiihlardan gayri yerlerden alı
nacak ucretler ıçın ayrıca gazetelrele neşredilecek tarifeye veya 
P. T. T. Merkezlerine müracaat etmek icab eder. 

937 mali senesine aid ücretlerin Eylül 937 nihayetine kadar 
P. T. T. idarelerine tesYiye edilmesi lazım gelir. Eylül sonuna ka
dar verilmiyen ücretler % 20 fazlasiyle taMil ve Teşrinievnl ni. 
hayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile on beş gı.inlUk bir 
mühlet Yerilir. Bu on beş gün içinde de borçlarını vermiyenlerin 
ruhsatnameleri iptal ve haklarında kanuni takibata tevessül olunur. 

. 2 .- Telsiz Kanununun meriyete girdiği tarihten evvel tediye 
edılmış olup da 937 mali senesine cari olan ücretler 937 aenesi isin 
alınacak ücretten mahsub edilecektir. 

3 - Bu kanun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi caiz 
olmıyan kimselerden yerici veya hem verici ve hem ahcı telsiz te • 
s~ıatı vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye kadar ha
pıı cezası hükmolunur ve tesisat zabt ve müaadere edilir Ruhsat 
alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat ılınmaksız~ verici 
veya hem Yerici ve hem alıcı tesiaat ricuda ıetirilirıte bir aydan al
tı aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağ ır para ce. 
zası hükmolunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alrcı tesisat veya cihazı vücuda geti. 
renler veva kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında Ye yahud hazarda örfi 
idare mmtakalariyle her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci 
fıkrada yazılı fiili i§leyenler hakkında beş seneden on seneye ka. 
dar agtr hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında bir 
seneden üç seneye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili 
işleyenler hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası veri. 
lir. 2. 4039 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

ı - 832 takım süvari ve 1131 takını piyade eratı kışlık elbise
sine istekli çıkmadığından 23.8.937 pazartesi günü saat ıs de pa. 
zarlığı yapılacaktır. 

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

tubla.~ı v~ ~an~ni vesikalariyle birlikte o glln Galat.\da eski itha
lat ~mriiğu bınasındaki komutanlık satın alma komisyonuna gel-
melerı. (4683) 2-3859 

Polatlı Malınüdiirlüğünden 
2000 lira bedeli keşifli Polatlı kazasına tabi Samutl ı ·· k·· t 

k ğ . . . ' h 
1 

. u ıu ume 
ona ın.~n tamırının ! ~ esı 25.8.937 çarşamba günü saat 17 de ya-

pılmak uzere bermucıbı şartname ve mukaYelename eksilt k • 
nulmuştur. meye o 

. 1:.a]~~leri":_ 150 liralık muvakkat teminatlıriyle Polatlı mal mU-
dilrlugune muracaatları. (2613) 2-402~ 



12 =======================ULUS 

Amerika Hükümetinin 
ettiği meşhur tercih Westinghouse buz dolaplara 

8 J-1937 ~ 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar 111 Tel: 1230 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

' Harita Genel Direktörlüğünden 
. 1 -H~r~a. k . tası için aşağıda muhammen fiat, ihale gün ve tarilıle· 

rı yazı lı ı kı kalem yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Güveler, çok pahalıya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz / 

2 - . İstekliler şeraiti an~amak üzere her gün ve eksiltmeye gi· 
recekJerın de muvakkat temınat makbuzJariyle yazılı gün ve saat. 
lerde Cebecide Harta Genel Direktörlüğü satın alma komisyonun.ı 
gelmeleri 
Muhammen B. Mikdarı Muvakkat T. 
Lira Cinsi kilo Lira K. İhale günü saati 

24.8.937 salı ıo 
dan 11 re kadar 

4200 kok kömürü 150 ton 315 00 
450 gürgen odunu 20 ton 33 75 

FLiT bOtOn hasarat öldürücü mayilerin fevkindedir. • • 
90 muhtent millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmustur. Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- E"'~~~ 

(2579) 2 - 4022 

!!!ı::::..-fl memiştir. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükem- ~-f!ll 
;1':'1'~::11 melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı Kiralık Daire Mütenasip bir EndaeıJ 

kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri red~e.dini~. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak ıçın: sıyah ku
saklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Bahk pazarında Ticaret Türk 
Anonim şirketinin üstündeki bi
rinci katta iki daire on bir oda u· 
fak devaire ve şirketlere elveriş· 
li. Talibin arzusuna göre tadi
lat ta mümkündür ve ikinci kat
ta üç oc'lah üçüncü katta dört o
dah aile için daireler vardır. Al· 
tında iki kapılr 150 metre mu
rabbalık bir depo kiralıktır. 

J Rouuat IC.Of'l•l•rt (0..lnı) •• K•· 
.. ,..,., wacucht ••km•htı•• ·····"' ••"'la •der Se•lmUih•• h•1et ı•• .... · _ 
9'd• wDcvhı ruwtvt.atıt •• ••celtlt. • 

f'l1•tl•P : Ke••ti•f' e 11,.da.. \ 
Korıetu (Gılne) ıutıerıle • .,. • .,. • 

Yarıklara ve köselere biraz FLİT TOZU 
serpiniz. Hasar~t derhal telef olur. 

' 

Satı" r•rf raln•; ı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komısyonundan : 

Tasınlanan tutarı İlk teminat Eksiltmenin 
Eşyanın cinsi Miktarı L. Ku. L K. tarihi günü saati 
Yazlık elbise 4031 takım 22170 50 1663 00 13.8.937 cuma 11 de 
Erat kaputu 2147 tane 19580 64 1469 00 13.8.937 cuma 15 de 
Erat bineği eğeri 367 tane 20919 00 1569 00 14.8.937 cumartesi 11 de 
l - Gümrük muhafaza eratı için yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Şartname ve cvsafları komisyondadır. 
3 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektuplarını kanuni vesikalariyle birlikte 

teklif mektuplarını günlerinde eksiltme saatinden bir saat eveline kadar Galatada eski gümrük bina-
sındaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (4404) 2-3580 

Devlet Demiryollarz Adana işletmesinden: 
6 ıncı işletme mıntakasında aşağıda mevki ve kilometreleri, mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

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

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

İstekliler bu husustaki şartname ve ınukavele projesini Adana, Ankara, Haydarpaşa ,Afyon, Malat
ya işletmeleri yol baş müfettişliklerinden bila bedel alabilirler . 
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Kuruş Lira Kuruş Kuruş Kuruş Ma Lira K Lira K 

77.90 147 90 14 17.60 4000 6616 00 496 zo 

64.40 134 40 14 17.50 1100 16709 00 1253 17 

69.50 139 50 14 17.SO 6000 9420 00 706 50 

Mandason istasyon 
karşısında Km. 80 
+ 700 de hatta 950 
metre mesafede va
ki taş ocağından 
Hacı kırı istasyo
nunda ve 307 + 000 
312 + 000 Km. ler 
arasında hat kena· 
rındaki 307 + 000, 
310 + 500 ve 311 + 
500 mahallerindeki 
taş ocaklarından 
Ceyhan istasyonu
nun 8 + 500 Km. A
dana cihetinde ve 
Km. 411 + 500 d~ki 
taş ocağından 2-4036 

Kumbarcr/~ 

TtİRKIYE 
CUMHU RİYETj 

2IRAAT.B 

biri 
Kiralık oda 

Yenişehirde mobilyalı bir o
da kiralıktır. 

Rudolf G. 
Post restant Yenişehir 

2-40.32 

NİKELAJ 
ve 

BRONZ İŞLERİ 
DÖKÜMHANESİ 

Bilumum nikelaj, kromaj ve 
bronz işleri en temiz prinç ve 
bronz döküm işleri yapılır. 

Atıfbey mahallesi Ulucak 
cad. No. 828-a Telf. 1761 

Z-4033 

Hurda Demir 
alıyorum 

Her boyda ve ağırlıkta, her 
ne şekilde her ne demiri olursa 
olsun satın alxyorum. 

Soğuk kuyu Hacı usta 
Telef. 1130 2-4030 

imtiyaz sahibi ve Baı:mu 1 
harriri Falih Rıfkı ATA.Y 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idaıe:-

1 
eden Yazı İşleri Miidürü 
Mümtaz Faik FENfK. 
Ulus 8asımev1: ANKARA 

• 

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

2-3782 

Bilecil{ isk~an Memurluğundan 
1 - Bilecik vilayeti dahilinde mevki ve keşif bedelleri aşağıda yazılı dokuz yerde her tef' 

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

M e v k i i ev Tip Beherinin keşif 
adedi No. sı bedeli 

lira kuruş 
Bilecik Pe!itözü köyü 5 IV 439 77 
Bözüyük İnönü nahiyesi 19 iV 523 90 
Bözüyük Esnemez köyü 6 IV 472 96 
Bö7üyük Nemli köyü 10 IV 472 96 
Bözüyük Kümbet köyü 3 IV 472 96 
Bözüyük Dodurga nahiyesi 2 IV 472 96 
Söğüt Behçetiye köyü 6 iV 517 94 

.. ,, ,, 1 iV 939 79 
Söğüt Ortaca köyü 2 IV 517 94 
'Gölpazarı Yenipazar nahiyesi 2 iV 559 29 

2 - Bu işlere aid şartname ve evrak şunlardır: 
A · Mukavele projesi 
B · Muhtelif fenni şartnameler 
C · Keşif defteri ve şartnameler 
D • Projeler ve tafsilat resimleri 

Tutarı 

Lira kuruş 

2198 
9954 
2836 
4729 
1418 
945 

3107 
939 

1035 
1ııs 

85 
10 
76 
60 
88 
92 
64 
79 
88 
58 

% 7.5 
Lira Ki 

164 
746 
212 
~54 

l06 
70 

233 
70 
77 
83 

92 
56 
76 
42 
72 
9S 
08 
4g 
70 
00 

İstiyenler bu evrakı Bilecik iskan memurluğundan görebilirler. 
3 - Eksiltme 26.7.1937 tarihinden 10.8.937 tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 10.8.937 s~Jı 

günü saat 10 dan itibaren yukarıda yazılan sıra ile ayrı ayrı olarak komısyonu mahsusunca Bilectlı 
iskan dairesinde ihale edilecektir. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - EksiJtmeye girebilmek için isteklilerin birinci maddede yazılı yüzde 7,5 muvakkat teminat ver· 

mesi ve bu işleri yapabileceğine dair Nafıaca verilmiş ehliyet vesikası ve 937 senesine aid ticaret odıı9' 
vesi 1,ıısmı ibraz etmesi meşruttur. (2569) 2-3980 

------~~~~~~~~~~~----~~---~~------~~------~------------------~--__... 

YENi SiNEMALAR H Al 1( 
BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 

1 - KALB MÜCADELESİ 

Çok kuvvetli bir aşk ve his romanı 

Baş Rollerde : 

Frederic March - Olivia de Havilland 

Geceleri yalnrz bir film gösterilir 
Ş E H l R 

Bugün gündüz ve gece 2 film birden 

GÜNDÜZ 

ı - <,,'ÔL SERSERiLERi 
2 - BEBEKLER PERiSi 

GECE 

1 - HORTLAK 
2 - PRANGA 

BAHÇESlN DE 

BU GECE SAl\T 21.30 DA 

YESİLDOMiNO 


