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Şimali Çinde Japonlara karşı 
mukabil taarruza geçilecek 

Çindeki harekat dolayısiyle yapı
lan masraflardan dolayı zorlukla

ra uğrayan japon kabinesinin 
Başkam 8. Knoye 

Gündelik: 

Bir mükellefiyet 
Kemal ONAL 

Geçen hafta içinde, doğu ve 
yayla Anadoluda beş büyük köp
rünün daha bitmiş olduğunu gaze
telerimiz yazdı. Bunların birkaçı 
Fırat ve Kızılırmak üzerine olduk
ça geniş kemerlerle yapılmıştır. 

Adapazarı yakınlarında Sa· 
karya üzerine kurulmuş olan daha 
büyük bir köprünün de Bayındır
lık bakanının huzurile haziran so· 
nunda açıldığı hatırlardadır. Bü
tün bunlar; devamlı bir progra
mrn son aylarda tahakkuk etmiş 
unsurlarıdır. 

Bu program içinde, daha bir
çok köprüler yapılmakta olduğu 
gibi yeniden başlanacak olanların 
da hazırlıkları ilerlemektedir. 

Türkiyede büyiik köprüler ve 
büyük şosalar; hususi idarelerin 
n~f ıa büdcelerinden ayırdıkları 
Yuzdelerle devlet büdcesinden ila
ve edilen para yekfuıuna göre ya· 
Pılır. Bu yüzde ilk yıllarda vilayet 
~a~ıa. hüdcelerinin yarısı nisbetinb: ıd~: Son beş senedenberi bu nis· 

t Yuzde onbeştir. 
. Hususi idarelere yüzde elli ye

r~ne seksen beş bırakılması şüph~ 
812 bir zaruretin neticesidir. Yol 
~ii~:_l.lefiyeti bedenen de yapıla-
ldıg1nden; bir çok muhitlerde 

Para vermek yerine yol İ§lerinde 
kalıtnıa.ğı tercih edenler oluy'?r. 
hu. §ekılde verginin ödenme nıs-
etı vilayetlerde her zaman yarı 

Yakrıya değilse de oldukça kaba
tı tn·. 

Y o), yalnız insan emeğiyle ya
iı~nıayıp birçok fenni malzemeye, 
be nik vasıtalara muhtaçtır. Ve 

unlar para ile tedarik edilir. 
rol vergisinin bir kısmı para ha
hn~e alınmalıdır ki mükellefi~et 
alındeki insan emeğiyle, para ıle 

Y~Phrılan aınai işler bir ahenk i
çılnde ilerlesin ve yol yapılabilmiş 
o sun v· ı- 1 . b h . k · 1 ayet er daıma u a engı :run;ak cehdindedir. Bu cehdi 
eku~k J11~. kı~mayan zaruri amiller 
d ~1' egıldır. Mahsulün iyi olma• 
ıgı yıllar iae dunım büsbütün a-

lırdır. ' 

B?ndan haıka mütehassıslar, 
V~rgı teklinde çalışılan yol itleri~ 
nı batka. bakımlardan da mahzur· 
lu hulmaktadrrlar. Mükellefin e· 
ineğiyle başarılan İ§le para ile ya
pılmıt bir İ§İn kıymeti arasında 
oldukça geni§ bir fark bulunuyor. 
Bu fark daima birinci tarzın aley· 
fıindedir. Ziraat işlerinin çok ha
fiflediği sıralarda da çalıştırılmış 

( Sonu 1. iincii sayfada ) 

Japon büyük elçisi ile olan 
görüşmelerin bir netice 
vermediği tahmin ediliyor 
Londra, 7 (Hususi) - T okyo~an ve Nan.kinden alman haberler Şi

mali Çinde yeni mühim bir hadıse olmadığım bildirmektedir. Yalnız 
japonlar işgal ettikleri mevkilerde ~fak tefek temizleme hareketleri 
yapmaktadırlar. Muhakkak olan hır !ey varsa iki tarafın da Şimali 
Çinde mühim mikdarda asker yığmakta olmalarıdır. Her iki taraftan da 
mütemadiyen vagonlarla asker gelmektedir. 

Dairenden Şanghaya gelen japon büyük elçisi Kovagoe'nin Çi·n 
mahfilleri ile yaptığı temaslar ha~mda henüz sarih maliimat gelme· 
miştir. Maamfih Çinıin eski talebler~~~e ısrar ettiği zannolunmakta ve 
bu temasların hiçbir netice vermedıgı tahmin edilmektedir. Çünkü Çin 
hükümeti şiddetli bir ınüdafaya 
girişmeye karar vermiştir. Nite
kim Çinin milli müdafa komitesi 
Nankinde ikinci defa toplanarak 
mühim noktalar üzerinde kararlar 
almıştır. Bu kararlara göre Şimalı 
Çinde japon kuvvetlerine karşı 
konacak, ve bu kuvvetlerin Pekin 
ve Tiyençin etrafında işgal etmek
te olduğu mevkileri geri almak i
çin mukabil bir taarruza geçile -
cektir. 

Bu karardan anlaşıldığına göre ja-
pon büyi.ik elçisi Şanghayda bir şey 
yapamamıştır. Çünkü Çin müzakerele
re girişmek için, bu mıntakanın eski 
haline ifrağını yani japonlarm bura
dan çekilmesini şart koşmuştu. 

Şanghaydan gelen haberlere göre, 
Cahar, Sansi ve Suiyen eyaletlerinde 
de askeri harekatın inkişafı beklenil· 
mektedir. 

Hankovda vaziyet 

Asi İspanyollar 

Bir gemiye daha 1 

bomba attılar 
Frankoya mensub asi tayyareler 

Cezayir önünde bir ticaret gemisini da
ha bombalamışlardır. Fransa, Deniz ba· 
kanlığı bir torpido ile bir gambotun 
fransız gemilerini himaye etmesini em
retmiştir. Bu hususta gelen telgraf ha
berlerimizi üçüncil sayfamızda bula· 
caksınız. 

H amburgd a tez gahta bir gem~ 

Yeni gemilerimiz 

Alman tezgihlarında 11 
ticaret gemimiz yapılıyor. 

Ticaret filomuzun kuvvetlenmesi için Kamutayın hükümete vermiı ol
duğu 10 milyon liralık mübayaa salahiyeti ile, Ekonomi Bakanlığının alman 
tezgahlarına ısmarlamı§ olduğu yeni vapurlarımızın inpsı faaliyetle de
vam ebnektedir. 

Vapurlarımız, Mersin ve Karadeniz olmak Üzere iki tiptir. Bu gemiler, 
alman loidinin bu tipler için kabul ettiği en yüksek sınıflara göre inp ol .... 
maktadır. lsmarlanan vapurlarımızın sayısı 4 dü Mersin ve 7 &i Karadenis 

tipinden olmak üzere 11 dir. 
Karadeniz tipi gemilerin uzunluğu122,00 metredir. Anagüverte yiiluek· 

liği 9.20 metredir. Yükleme kabiliyeti 2600 tondur. Azami sürat 16.S, serıria 

sürati 15.00 deniz milidir. 
Yapılmakta olan gemilerimize aid bir yazıyı ikinci aayfamızda 

cak&ınız. 

Sovyetler Birliği 

bula-

Amerika ya 
3 zırhlı 

ısmarlıyor 
Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork Tay

mi• gazetesinin bildirdiğine göre bir 
sovyet komisyonu halen 3 zırhlı inşam 
için görüşmelerde bulunmaktadır. 

Cenubta Hankov limanındaki vazi
yete gelince, burada bir japon imtiyaz.. 
h bölgesi vardır. Jaopnlar, Tokyonun 
bildirdiğine göre, burada çinlilerin tat
mini karşısında askerlerini geri çek
meğe karar vermşler ve bu kararı tat
bik etmişlerdir. Filhakika Domei ajan
sı da burasının 10.000 çinli tarafından 
kuşatıldığını haber vermişti. Bu ku
şatma hakkında mütemmim bir haber 
alınamamıştır. Fakat japonlarrn asker
lerini ve tebaasını buradan çekmeğe 

karar vermesi de Çin mahfillerinde mu
hasamatın yakında başhyacağı şeklin
de tefsir edilmektedir. Çünkü çinliler, 
ciddi bir hal'b çıktığı takdirde japon
ların burasını müdafaa edemiyecekle
rine kani bulunmaktadırlar. 

Geçen ıelerki nülıu ıayı.mında nüfus fitleri taınil edilirken Şimdiki halde yalnız 16 pusluk 9 

toplu 35.000 ton hacminde bir zırhh· 
nın inşası görüşülmekte ise de sovyct 
hükümeti ceman 16 pusluk 30 toplu S 
zırhlı satın almak tasavvurundadır. 

. 
Nüfus işlerinin ıslahı' 
için ~hnan tedbirler 

Hükümet; yem hazırlanan nüfus kanunu projesi üzerindeki son tet
kikleri de bitirmittir. Proje nüfus işlerimizi topyekun ıslah edecek hü
kümleri taııınaktadır. Yakında Kamutaya verilecektir. H:ankovdan Şanghaya akseden ha

berlere göre ,bu mmtakada eskidenbe
ri yerleşmiş olan japon aileleri bile 
şimdi vapurla buradan uzaklaşmakta
dırlar. Hankovda vaziyet gerginliğini 

muhafaza etmektedir. 

Birinci maddeye göre her türk Türkiyede devamlı bir oturum yeri 
göstererek kendini o yerin nüfus kütüğüne yazdırmağa ve bir doğum 
kağıdı almaya mecburdur. Devamlı oturum yerleri şehir, kasaba ve 
köylere bağlı ?laca~ır. ~ehir, kasaba veya köy sınırları w dışında kalan 
oturum yerlerı en munas1b komşu mahalle veya köye baglanacaktır. 

Nüfus kütüklerine kayıdlı ol

8 dakika güreşten sonra 

Mülciyim Kampl'i.n 
sırtlnı yere getirdi 
Dün İstanbul Taksim stadyomunda Önce Mülayunle Kamp] arasında 

Mülayimle Cenubi Afrika şampiyon· başhyan müsab~ka. çok ~ürmemiş, Müla-
larından Kampl ve Tekirdağlı Hüseyin- yim rakibini 8 ancı dakikada tuşla yen-

le gene cenubi afrikalı pehlivanlardan miştir. 
Vanderveld arasında güreş milsabaka- Bundan sonra Tekirdağlı ile Van-
ları yapılmıştır. dervald karşılaşmıştır. Tekirdağlı ilk da. 

Halk bu müsabakalara büyük bir ala- kikalarda rakibine. bir tuş tehlikesi ge-
ka göstermiş, stadyomun tribünleri vak- çirttikten sonra, bır saaat devam eden 
tinden önce hınca hinç dolmuştur. Te~ maç esnasında hiç bir netice almağa mu· 

hacümün arkası kesilmediğinden polis vaffak olamamıştır. 
işekan!:!arak kişeleri vaktinden önce ka- Müsabakaların tafsilcitı 5 inci say-

pattırmak mecburiyetinde kalmıştır. famızdadır. 

mayanlar hemen nüfus kütükleri
ne yazdmlacaktır. Mekteblere, 
memuriyetlere, askere alınmada, 
gayri menkullerin alım ve satı
mında, pasaport işlerinde, mahke
melere ve resmi dairelere müraca
atlarm da doğum veya oturum ka
ğıdmın gösterilmesi mecburiyeti 
konulmuştur. 

Nüfus kütük1eri kaza esası i.izerine 
tutulacaktır. Nüfusu on binden fazla 
olan kazalar nüfus kütüği.i mıntakala

rına ayrılacaktır. Nüfusu on binden 
yirmi bine kadar olan kazalarda bir me
mur, bir kütükçü ; ni.ifusu yirmi bin· 
den otuz bine kadar olan kazalarda bir 
memur, iki kütükçü ; nüfusu otuz bin
den kırk beş bine kadar olan kazalarda 
bir memur üç kütükçü, nüfusu 60 bine 
kadar olan kazalarda bir memur dört 
kütükçü, ve nihayet nüfusu yüz yirmi 

ı Sonu 3. üncü sayfada ) 

Siparişin bedeli 100 ile 200 milyon 
dolar arasında de~ektedir. 

Fıkra 

Kalıp - vücud 
Geçenlerde Boğazda misafir oldu· 

ğum bir yaltnrn yanrndaki lrstıklı boş 
arsaya birkaç kik ve bir güzel yelkerıH 
yanaştı. Tunç rengi, yağsız ve çevik vii· 
cudlu gençler karaya çıktılar; iki ça
dır kurdular. O günü geceyi, belki bir· 
kaç günü orada geçireceklerdi. 

Ev sahipleri: - Keşki birkaç güa 
kalsalar ..•. diyorlardı. 

ilk yüzmelerini yaptılar: birkaç ya
rış küreği çektiler; tuzlandılar, ktua. 
dular, nihayet fıstığın altına çekilerek 
yemek pişirmcğe koyuldular. 

Sıra kon.uşmağa gelmişti. Kulail .. 
rıma inanamıyorum: o ne türkçeıt ne 
küfür, ne ağız! O ne iaciat En iz.IH 
kelime, avurd dolusu bir u u J a a n I 
Bir aralık erkekler yanımızdaki lcadıo
lara bakamaz olduk. 

Kalıp· vücud'Jar üstünde takır - ka. 
lalar! 

Hayır hayır, biz spordan bunu de-
ğil, ~fendi genci bekliyoruz. Kulübler 
azalarına kik'ten eve/ biraz terbiye ver
sinler. - Fatay 
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Kritzk ve Otokritik 

Mekteb-filmleri 
.Eskiden mektebin verdiği ders yalnız nazari idi; birço~ me.~eni

yetlere ve devirlere şamil olan bu hususiyeti ta~il eden devır, mushet 
ilimlerin hayata ha.kim olmasını kabul eden devır olmuştur. ~rt3: tah
silde kimya, fizik liboratuvarlariyle geologya ve ha;rvanat ılmı .. ko.l
leksiyonlarma lümm gösterdik.len sonra yüksek tahsilde de amelı bır 
staj devresini §&rt kop.n bu clevird" r. 

Eğer bunlar yapılın.asaydı Avrupa orta ve yüksek tahsilde skolas
tik kalmaktan kurtulaımyacaktı. Mektebde ve tah · · her derecesinde 
ameliyata ve tatbikata ehemiyet v~, mekteble hayatı e nazariye 
ile ameliyeyi birle~ elemektir· . . .... 

A vnıpa ve bilhassa Amerika bu g~ü bugün çok_ d~ iler.1 !'otur
.. bulunuyor. Ve bilhassa film artık bir hoca ve hır kitab gıbı, ted::!e terbiyenin bütün derecelerine ve bütün kategorilerine teşmil edil-

miştir. 
Amerika.da çocuk alfabeden meslek diplomasına kadar ka.fasm.a 

ezberleteceği birçok ~leri gözlerine belletmektedir. Bn suretle hır 
yan.dan haftza Te zeki tazeliğini ve zindeliğini muhafaza e~e v.e 
bir yandan da göz b.naliylıe idrak, birçok bilgileri maddeleşmı§ bır 
halde kucaklamaktadır. 

Devrimizin başlJQ kan.kteristiii hergiiıı bir yenilik Ye bir terakki 
kayc:letmesidir. Bu itibarla nmasa millet bütün hu terakkileri hafta ve 
ay geçmeden takib edebilen, kendi cemiydine maledebilen millettir. 

lleri memleketlerde mekteh malzesnesi Ye vuıtalan arasında, film, 
artık hocanın takriri ve kitab gibi bir şey olmuştur. - B.B. 

İzmir faciası tahkikatı 

Depoda ateş söndürme 
tertibatı da eks ·kmiş 

Bayraklıda Anadolu Türk Petrol limited şirketine aid benzin ve 
petrol deposunda çJkan yangın tahkikatına müddeiumumilikçe de-
vam edilmektedir. 

Facia kurbanlarının sayısı, 17 
dir. Bn:rnuvaıım Narlıdere köyün
de obıran. Bn.. Gülistan admda bir 
yörük karısı, müddeiumumiliğe 

müracaat ederek kocası hmıhi
min bu depoda çalıştığını ve yan
gından sonra eve gelmediğini söy

lemiştir. lbrahim hakkında hiç bir 
malumat alınamamıştır, kendisi
nin ne olduğu belli değildir. Ka
zadan kurtulmuş olsa idi evine 
dönmesi laznndı. Yörük lbrahimin 
yananlar arasında. bulunduğu zan
nediliyor. 

Tabkikata göre yanan depoda 

yangın söndürmrğe malısın cihazlar ve 

tesisat çok nolr.sanmış. İşçiler, bu nok

sanlığı açıkça söyleurişlerdir. Yanan 

depo ve i~ndeki petrol ve benzinler 29 

bin liraya Viktorya dö Berlin ve Mağ

deburker aigol'ta lcumpanyalanna ei-

gortalı idi. 

Bu sigorta kumpanyaları, depodaki 
zararın mikdarım yakında tesbit ede
ceklerdir. Bunun için keşif yapılacak

tır. 

İtalyan hastahanesinde tedavi al
tında buluna.ıı yaralılardan gümrük 

muhafaıa memura B. Zühtüniin de öl
düğü hakkında bir şayia çıkmışsa da 

bu şayia asılsızdır. Bay Zühtünün ya
raları iyileşmiş vaziyettedir ve kendisi 

haatahane içinde gezinmeğe başhyan 

B. Ziihtüye yemek müsaadesi verilmiş-

tir. B. Zühtünün yaralarındaki tehlike 

zail olmu~a da bu memurun nazile ba
zı uzuvları yangında kısmen yanmıştır. 

Dün yanan deponun vaziyetini ya
kinen bilen bir zat bize verdiği malfı

matta, deponun tek kapısının ancak 70 
santimetre geııi~liğinde ve çok dar ol

duğunu söylemif, halbuki bir metreden 
geniş olması lazım geldiğini bildirm.iş

tır. Diğer yanıcı' maddeler depoları. 
nın etrafı birer metre derinlik ve ge
nifliğinde hendeklerle çevrili olduğu 
halde bu deponun kenarında hendek a
çılmamış bulunuyordu. 

llüddeiwıuım.ilikçe bugün de tah· 
ki.kata devam olunacak ve yangından 
yegane kurtulan ve yaraları iyiletcn B. 
Zühtünün italyan butah.aııes.inde ifa
desi alınacaktır. 

Faciada ölenlerin ailelerine, şirket 
tarafından tazminat verileceği yazılmıştı. 
Facia kurbax:ı.larının ailelerinin istiyecek
leri tazmin.atın mühim bir yekU:ı:ı.a baliğ 
olacağı sövleniyor. 
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Diyarbekirde sıcak 40 

derece 
Dün Ankarada hava kısmen bulutlu 

ve rüzgarlı geçmiştir. Gecenin en dü

şük ısı sı 18 en yüksek ısı da gölgede 

33, güneşde ve açıkta 59 derecedir. 

Yurdun Kocaeli ve Trakya mmta.. 

kalarmda bava bulatın ve ya~ı, Ce-

nuhi Anadolucla. orta Anadolunun şark 

kısmiyle karad~ni.z laytlarmda kısmen 

bulutla, diğer mıntakalarda açıktır. 

24' saat zarfında yurdda hiç bir yer-

de yağq olmamıştır. En düşük ısı mu.. 
kışlada 13. en yüksek ISI da Diyarbe. 

kinle 40 derecedir. 

Yddönümü 
Mektebe bevvabm veya lalaları· 

mızın nezareti altında giderdik; te
neffüs zamanı ismi ile müsemma idi: 
bu saatlik dersten sonra mekteb bah
çesinde ancak nefes alırdık. Kımrl
damak kabahat, ko§lllak bir nevi ci
nayetti: iki tevkif. bir izinsiz, üç 
izinsiz bilaaf._ Hareketsizlik, sessiz· 
lik, ve bualarm zaruri neticesi olan 
ili yüzlülük mekteb terbiyesinin e
sasla:rmclan sayılırdı. Tavır ve hare
lcet numarası sa.nlri miskinliğin mü
kafatı idi. Canlılığ3 ba.şarclılc adı 

verilirdi. Eve dönünce bir mahpes
tcn lcartu.lmU§çasnıa bahçeye fırlar· 
dık, fakat içerisi mektebin eşi idi: 
gülmek ayıb, şarkı söylemek yüzsüz· 
Jük, hatta dadımrzla münakaşaya gi
rişmek bayasuhktı. Anamıza ve ba
barı.ırza mektebteki muallim gibi mü· 
rebbi göziyle bakardık. Onlardan 
biraz sevgi gördüğümüz zaman dün
yalar bizim olurdu. Ana baba mu· 
babbetioe müştak, kalblerimiz her 
gün biraz daha taşlaşarak büyürdük. 
Bunun içindir lci evlerimiz ve şehit· 
/erimiz güler yüzlü delil, bir yük 
gibi taşınan hayat geçip gidinciye 
kadar bizi barındıran muvakkat bi
rer sığmak halllli almıştı. 

"'** 
Dün bir dost çocuğunun yıldö_ 

lliimünde bulundızm. Birer çiçek gibi 
giyinmiş Jcüçükler gülüyor, bağıuyor, 
düdük çalıyor, eğleaiyor, zevk edL 

ULUS 

Romanya 
Ne kadar kontenian 

verdi? 
Romanya, ticaret ve sanayi vekale

ti, 1937 senesi üçüncü ayı içinde (tem
muz • ağustos • eylfil) memlekete so
kulabilecek malların memleketlere tak
simini bitirmiş ve a.lakaıdarlara bildir

miştir. 
Bu müddet için memleketimize ay• 

rılan mikdar 160 milyon ley olarak tes-

bit olunmuştur. 
Bunun yüz milyonu kontenjana ta

bi olan, 60 milyonu kontenjana tabi ol
mıyan malların ithalinde kullanılacak
tır. Yugoslavyaya ayrılan mikdar 113 
milyon ley, Yunanistana ayrılan mik· 
dar ise 160 milyon leydir. Bu müddet 
ıçın Romanyanın umumi ithalatr 

5.750.000.000 ley olarak tesbit olunmuş
tur. 

' Yabancı memleketlerle 
ticari vaziyetimiz 

Türk.iye ile idhalat ve ihracat arasm
da Türkiye lehine yüzde yirmi fark olan 
ve olmıyan memleketler baklanda Türk
ofis tarafından bir taminı yapılmıştır. 

ı - Muhtelif memleketler ile ara
mızda meri olan klering ve benzeri an· 
taşmalara göre 2705 sayılı ve S Temmuz 
937 tarihli genel idhalat rejimi kararna
mesinin ikinci maddesinde zikredilen 
Türkiye ile idhalat ve ihracat arasında 
Türk.iye lehine yüzde yirmi ve daha faz
la fark bulun.an memleketler; 

Almanya, Betlçika ve Lü~enburg, 

Fransa, Holanda, İngiltere, Irlanda, İs
panya, İsviçre. İsveç. Yunanistan. 

2 - Türkiye ile idhaiat ve ihracat 
arasında Türkiye lehine birinci hkrada 
yazılı yüzde farki ol.mıyan memleketler: 

Avusturya, Bulgaristan, Çekoelovak
ya, Estonya, Fenlandiya, İtalya, Yugos
lavya, Japonya, Macaristan, Norveç, Po
lonya, Romanya, Rusyadır. 

Muğlada pamuk ekimi 
Mu~la, (Hususi) - Köyceğiz ilçesi

nin Dalyan mevkiinde ekilen tecrübe 
pamuk tarlasında pamukların çok gü
zel yetişmekte olduğu haber alınmıştır. 

Bu tecrübe tarlası 12 dekarlıktır. Mas. 
rafı hükümet tarafmdan verilmekle be· 
raber köylüler de büyük yardxmlarda 
bulunmaktadır. 

Bu pamuklar iyi nevi amerikan pa~ 
mukl.arıdır. Ge!ten yıl il~ bu yıl yapı
lan tecru*öeler sommda iyi yetişen cins
lerin çoğaltılması ve çoğaltıldıktan son
ra tohumunun me<:canett dağrtılmasına 

başlanacaktır. 

yorlardı. Ana babaları da onlarl.ll n~
esi ı'le onlar hdu mesııd İdi . .ronı.. 
yorlardı: 

- Sinema nasıl oynryor:ı 
Cevab alıyor, aolıyor, resimlere 

bairyor, fikir beyan ediyorlardı. 
Mikimavsa hayraııdılar çünkü Mi

lri bulutlar arasında dolaşıyor. Ak. 
im kabul etmiyeceği maceralar pe. 
finde koşabiliyordu. 

Bu çocuklar böyle büyüyecekler, 
muhayyeleleri akıllarının yardrm
cıs1 olacak. imkansızlık tanılrnrya
cak, muvaffak ve bahtiyar olacaklar. 

Mutlu devirlere eri~miş olan 
yavrulara nasıl imrenmemeli? N. B. 

Otellerde 

Her ,ey bakkıııda istatistik Yapılıyor, 
ve böylece, biz de ne olduğumuzu, 118• 

sıl insanlar olduğuınuzU daha İyi anlı. 
yonız. 

Ot(:U"rde yaşıyanlara dair • her hal
de istatistik meraklısı bir otelci tara • 
fından hıwrlamm, olan - fU. rakauılara 
bakınız: 

Otellerde 100 miqtericlea on döt-dü 
her vesile ile müdüre ,ikiyet etımek is -
ter; yirmisi hiç durmadan postannı se. 
lip gelmediğini sorar; yirmi ikiai muslu
ğu kapamağı unutur; yirmi beti oteli 
terkederkerı peşkirleri ele beraber cötü
rür; otuzu ocla.larında güriiltü eder; 
kırk üçü sagara tabaklanm lnallana.k 
lüzumunu unutup pgaralanmn kiiliinü 
yerlere silker,· ce:ne kırk ÜÇÜ mutbak 

9-8-1937~ 

Ticaret filomuz kuvvetleniyor 
--· -
Mersin tipinden 4, 
Karadeniz tipinden 

7 gemi inşa halinde 
Ticaret filomuzun, denizlerimizdeki nakil ihtiyac.uıı karp.layacak 

bir seviyeye yükselmesi için Almanyaya ısmarlanan gemilerin inpsı· 
na devam edilmektedir. Mersin hattı için yaptırılmakta olan dört ye-
ni gemimizden başka Karadeniz sahillerimizin ve kısmen Pire - ls· 
kenderiye hatlarmın ihtiyacına göre alınacak "Karadeniz" tipindeki 
n.purlanmız da alman Loidinin bu tip için en yüksek sınıfına göre 
yapılmaktadır. 

Esas itibariyle Karadeniz hat
b ihtiyacını karşılamak üzere yap
tırılan bu gemilerden 3 aded sipa
riş olunmuştur. Bu gemiler, ayni 
zamanda lzmir ekspl'es ve Pire -
lskenderiye seferlerini yapabile
cek en mükemmel tertibat ve kon· 
f or ile denizcilik ve yük alına ka
biliyetlerini de ihtiva etmektedir. 

Bu gemiler; gerek Karadeniz ve ge
rek Ege ve şarki Akdenizin incileri ola.. 
cak kadar güzel tertib olunmuşlardır. Bu 
geminin dahili tertibatırun ferahlığı ve 
mükemmeliyeti ile harici görünüşünfuı 
estetik bakımdan "güzel'' olarak tesbit 
ve bunlarla beraber mnvazene, denizci
lik ve yük alma kabiliyetlerinin de en 
müsaid bir noktaya yükseltilebilmesi, 
deniz inşaatı bakımından en müşkül bir 
meseledir. İftiharla diyebiliriz ki: bu tip 
gemilerimizde • büyüklüklerine nazaran 
b-.ı hassalann cümlesinde haddi gayeye 
.anlmıştır. 

Karadeniz hattı tipi gemilerimiz esas 
itibariyle yolcu ve mütenevvi tüccar eş· 
yası ve dökme yük nakline en müsait 
bir tarzda tertip olunmuştur. Bu gemi
lerde göre<:eğimiz mühim yeniliklerden 
biri de üç numaran ambarm dip kr.>rmn
daki büyük soğuk hava deposudur. Bu 
depoda 800 na. bin kadar kesilmiş koyun 
naklolunabilecek ve bu sayede müşkül 

ve meşakkatli olan canlı hayvan nakline 
kısmen lüzum kalmıyacaktır. Büyük ih· 
ti} açlar karşısında hayvan nakliyatını 

da temin etmek ürere gladura güvertesi 
baştan başa bu işe tahsis olunmuştur. Bu 
güverteye isabet eden ambarların derin 
ambar kaportan vasıtasiyle yolcu ma -
halleri ile olan hava temaslan tamamen 
ketıilip suni ve tabii tecdidi hava tesisa· 
tı tertip olunduğundan yolcuların ~ 
ku ve sada yüzünden rahatsız olmasına 
imkan kalmamıştır. Canlı hayvan tah -
mil ve Wıliyesi doğrudan doğruya bor
da kapaklan vasıtasiyle temin olurunuş
tur. 

kapandıktan sonra sıcak yemek ister; 
lork yedisi giderken odalannm anahta
nnı da alıp gider; altmış biri kundura~ 
lanm perdelerin etekleriyle parlatır; 

altım§ ikisi otelin mektub kağıd ve zarf
lanm apnnağı bir kazanç sayar; altmış 
sekizi uyorken lambalannı yakar; yüz. 
de sekseni de bütün otel müstahdemle
rini birden çağırır. 

Ne söyler, ne d~üniirleTmq! 

Çok görmüş, çok yaşamış bir adam 
anlabyor: "Kan koca arasındaki konuş· 
malara kulak veriniz, ve düşüniinüz: 

aaı-ih görünen hemen her sözün altında 
bir maksad gizli olduğunu anlamakta 
gecikme:uiniz. Mesela erkek kansına: 

- Neden ıiyah p.pkam ıiymiyor· 
sun. Sana çok yaraşıyor, dediği zaman 
bunun manası şudur: "Aman şu yeşil 

pplcuım aokağa bensiz ç.skbğı zamana 
bıralcsm~ dır. 

Kadın kocasına: 

- Bu mevsimde sen de herkes gibi 
ppkasız gezsen feaa mı olur? Dediği 

vakit olayınız ki kocasıwn şapka giyi
tini beğenmemektedir. 

Erkeğin: "Biraz yirüsen bava alız-. 

dık" demesi "zorla yedirdiği pastayı 

lıazmedebilmem içUı keııdiu de yüri • 
mek zahmetine katlansın.., filo:iyle bir 
nevi intikam alqtır.,, ilb.... 

Bundan soma kanmz.aı veya koca · 
ıuzm sözlerinde böyle gizli maba.dlar 
k~fine kallıaıınamz baıadaa da bı:ni 

mesul tutmayın. 

Umumiyetle bütün yolcuların gemi
ye giriş ve çıkış vaziyet e mevkileri 
serbest ve rahatttr. Yük alıp verme keY
fiyetine de bılhassa ebemi.yet TCrilmiştir 
2 ve 3 numaralı: ambarlarda tertıö edi • 
len büyük borda lumbar kapaklan va • 
sıtasiyle güverte yolcusu veya icabı ha
linde hayvan, araba veya otomobil, vinÇ 
istimaline lüzum kalmadan dıoğrudaı1 

doğruya rıhtımdan ambara alınabilir. 
Geminin dört ambar ağzı vardzr, Be

her ambar ağzına ilriş~r bwnba ve ikişC 
vinç kumanda eder. Aynca yalnu iki 
numaralı ambara kumanda eden bir de 
30 tonluk ağır yük dikmesi mevcuttur. 
İki numaralı ambarın bumbalarınJll 

beheri (10) ton kaldırabilecek kabili' 
yettedir. Gerek vinçlerin ve gerek de' 
mir ırgach ile halat ırgadlarmm elektrik
le tahrik edilmesi düşünülmektedir ki bt 
şeklin intihabı; gerek ekonomi ve gerek 
asri teçhizat bakımlarından en doğrU 

bir hareket olur . 

Kamaralann tanziminde en son ye
nilikler ve memleketimizin şeraiti tabi· 
iyesi bilhassa nazan itibara alınmış ve 
bütün kamaralar alabandalarda ve doğ· 
ru<ian doğruya ziya ve hava alan bir 
tarzda tertib edilmişlerdir. Bu gemilerlo 
en mühim hususiyetlerinden biri de ye
mek salonlarmm ve mutfağın tanzim tal 

zındachr. Büyük ve asri her türlü terti· 
batı ihtiva eden mutfağın üzerinde sıra

siyle müşterek ikinci ve ikinci ekonODlik 
mevki, yemek salonu, bunun üzerinde 
lüks ve birinci mevki yemek salonu ve f>. 
salonun üzerinde de büyük kış bahçesi 
ve dans salonu tertib edilerek bu salon
lann cümlesi hususi tertibatlı asaosör-

ler vasıtasiyle mutfağa raptedilmişlerdit 
Mutfağın havası, pusla güvertesine ka• 
dar yükselen büyük ve suni cereyan tel"' 

ti.batmı da haiz bulanan iki adet bac:S 

vasıtasiyle tahliye edilmekte ve bu saye
de mutfak serin tutulduğu gibi asansör 
kanallarının üst nibayetleri de bu ba· 
calara iştirak ettirildiklerinden yeınek 
salonlanna nahoş kokuların gelmesi 
ne katiyen imkan kalmamıştrr. Mutfa -
ğa hususi makineler vasıtasiyle güvertt 

den temiz hava sevkolunmaktadır. BÜ " 
tün bu tertibat vasıtasiyle geminin ye • 
mek servisi en kısa ve en muntazam ~e 

temiz bir tarzda yapılabilecektir. 

Kamara koridorlarının, antrelerin ve 
bilhassa salonların tertib tarzları ve 01' 
atlanchrılması büyük etüdlerin mahsı.J ' 

lüdür; bu tarzdaki tertibin neticesi ola· 
rak: bütün bu tesisat ve tertibat, yolcu • 
lan asgari on bin tonluk bir gemide hır 
lunuluyormuş hissini verecektir. 

Geminin bütün kam.aralan: bilhassa 
lüks ve birinci mevki kamaraları fevkal· 

idedir. 
İkinci ve ikinci mevki ekonomik ka· 

mara ve salon teşkilatı geminin başlı 
başına bütün bir güvertesini işgal edtıl 
ve mutavassıt yolcunun ihtıyacma ı:nii· 
kemmelen cevab verecek bir tarzda tef"' 

tib edilmiştir. Bu kamaralar elde rne~ " 
cut en büyük gemilerimizin birinci ka • 
mara teşkilatından daha ferah ve modet 

olacaktır. 

Sıhi teşkilat mükemmel ve boldut• 
Yangın ve tahlisiye tertibatı mükeıP' 
meldir. Seyir cihazları, bölme ve eın • 
niyet tertibatı en son terakkiyata göre 
tertib ve tanzim olunmuştur. 

Afyon belediyesinde kadın measO' 
Afyon, (Husa&i)-

Şehir meclisi, belediye %abıtası kad
rosuna bir memur daha ilave etınişrif · 
Bu tahsisatla bir lı:adm zab:tl ~ 
tayin edilecektir. Kadm memur düğil'O'° 
}erdeki israfatm meni ve lradm ~ 
!arının temizliğine nezaret gibi işletlC 
~srul ola4:4ktrr. 
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!Vüf us ışlerının 
ıslahı ıçın 

alınan tedbirler 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

bine kadar olan kazalarda bir memur 
sekiz kütükçü bulunacaktır. 

Mali hükümler: 
Doğum, ölüm, evlenme, göçme va-

kalarımn başlx ve ana kütüklere yazıl· 
ttıast soy düzeltme, doğum kağıdı ve 
evlenme kağıdlan verilmesi hiç bir 
resme, pul ve masrafa bağh tutulmıya· 
caktır. Evlad edinme veya bunları red 
veya fesb, boşanma kütüklerinin asıl 
zabıtlarına yarmışar liralık pul yapış
tırılacaktır. Alakalılar tarafından iste. 
nilen zapt hulasalarına ellişer kuruş

luk pul yapıştırılacaktır. 
Yalnız evlenme lianları yapılmak il· 

zere çıkarılan kayıd ve bulasalara pul 
yapıştırılmıyacaktır. 

Ceza hükümleri: 
Kanunla belli edilen müddetlerde 

doğum, ölüm, göçme ve evlenme vaka
larım bildirmiyenlerden beş liradan 
yirmi beş liraya kadar para cezası alı· 
nacaktır. Bu müddetler bittikten bir 
ay sonraya kadar bildirmezlerse ceza 
iki misline çıkarılacaktu. Ondan sonra 
haber verirlerse para cezasmdan başka 
mahkemelerce bir yıla kadar hapis ce
zası verilecektir. Soyun düzeltilmesi, 
evladlık edinme ve evladhktan çıkar• 
~~ vakalarrm vaktinde bildirmiyenler
aen beş liradan yirmi beş liraya kadar 
ve müddeti iki misli geçirenlerden on 
liradan elli liraya kadar para cezaısı alı
nacaktır. 

Proje nüfus memurlarının vazife 
görmenlerine aid hükümlerle, işlerin 
düzgün ve gecikmeden görülmesi için 
tnüteferrik hükümleri de ihtiva etmek· 
tedir. 

Gündelik -- -

Bır mükellefiyet 
(Haf?ı ı mcı sayıfada) 

olsa. mükelleflerin istihsal işlerin
den uzaklaşmakla kaybettiği kıy
metle, yolda yaptığı işin değeri a
rasın da da gene aleyhte bir fark 
vardır. 

İdare makamlarının iş mükel
lefiyeti iç.in harcadıkları emek ve 
zaman da para mükellefiyetinde
kinden cok fazladır, 

Modern nakil vasıtalarına gö
re yapılacak yollarda insan eme
ğinin yerini hemen hemen teknik 
vasıtalar aldığmdan böyle yerler
de iş mükellefiyetinden geniş isti
fade mümkün değildir. 

Bütün bunlara rağmen yol mü
kellefiyetini başka türlü ödemeğe 
nıuktedir olmayan yurddaşların 
~~yısı çok oldukça bunların eme
glnden büsbütükn mahrum kal
mak şüphesiz doğru olamazdı. 
Memlekette istihsal artıp bütün 
enerjiler mübadele değerini kaza
ntncaya kadar bunda devam zaru· 
ri idi. 

. Cumhuriyet, · yurddaş erneği
nın en geniş tatbik mevzuu olan 
~uğdayı değerlendirdi. Diğer İs· 
l~hsal mallarımızın kıymetlendi
}:.lnıe~i de ilerlemektedir. Bu ted-

trlerm yaratacağı geniş refah 
İrttı~ça, iş mükellefiyetinin aza
acag1 şüphesizdir. Ve bu azalış 
Yurdda imarın hızlanması demek 
?lacaktır. Başka memleketlerdeki 
ış mükellefiyetini bizde de tatbik 
~tmek İstiyenler bu mevzu üzerin-

e dururlarsa faydalı bir şey yap
~ış .0 1u.rlar. Ancak bu yazı böyle 

ı:r ıddıayı karşılamak için yazıl
bış -~lmayıp yol mükellefiyetinin 
.bugunkü şeklini kısa bir tahlilden 
ı arettfr. 

Kemal ONAL 

Fransada büyük bir 
orman yangını 

Bordo, 8 (A.A.) - Nedok'de kain 
Seıı Loren ormanında bir yangm çık
mıştır. 

Yangın öğleden sonra birkaç kilo
metrelik bir sahaya sirayet etmiştir. 

Yangın cephesinin 25 kilometre u
zunluğunda olduğu ve Listraç'dan Hur
ten'e kadar uzandığı tahmin edilmekte
dir. Yangınla mücadele eden askeri 
·.nüfrezeleri takviye etmek ve alevler 
içinde kalan Pikar kasabasının evleri
ni muhafaza etmek mecburiyeti hasıl 

olmuştur. 

ULUS 

Sovyetler birliği ile 
Amerika dostluğu 

Asi tayyareler 

Bir vapuru 
bombaladılar B. litvinof Amerikan dış bakanına 

sulha dair düşüncelerini anlatıyor 
Paris, 7 (Hususi) - İspanyol sula

rında ve civarında gemilere karşı taar· 
ruz devam etmektedir. Buglin Marsil
ya raıdyosu, Ktistakis isminde bir va· 
purun imdad işareti verdiğini ve bu 
işaretin Cezairden alındığım haber ver
miştir. Vapur Cezairin 18 mil garbın
da bir tayyare tarafından bombardıman 
edilmiştir. Hasarat hakkında mallımat 
yoktur. 

Vaşington, 8 (A.A.) - B. Hull'üo askeri ve ekonomik teslihatı 
terketmek suretile sulhun muhafazasını ve enternasyonal vaziyetin ıs· 
lahını temine dai~ d:ıvetine 37 millet cevab vermi,tir. Dış bakanlığı bu 
cevabları neşretmıftlr 

Berlin Roma, Tokyo, Nankin 
ve Valen~ianm bu hususta hiçbir 
mütalea yürütmemiş olmaları te
essüfle kaydedilmektedir. 

Neşredilmiş olan bütün cevablar, B. 
Hull tarafrndan izah ve te!jrih edilen u
mumi amerikan politikasının ana hat
larını kabulde müttefiktir. Bu ceva.b • 
lardan bazdarmm B. Hull'ün fikirleri
ni hararetle teyid etmekte olduğu bil
dirilmektedir. Bu cevablar arasında bil· 
hassa Paris ve Moskova ile bütün ce
nub Amerikası hükümetlerinin vermiş 
oldukları cevablar kayda 11ayan görül-

mektedir. 

B. litvinol'un B. Huliin beyanatına 
ceuabı 

Moskova, 8 (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: Amerika birleşik devletle
rinin Moskova büyük elçiliği, 21 tem
muz tarihinde, Amerika birleşik devlet
leri dış bakanlığı B. Hulllin 16 temmuz
da gazetelere yaptığı beyanatı B. Lit
vinofa tebliğ etmiş ve dış bakanlığı
nın talimatına uygun olarak bu beya
natın ileri sürülen prensipler hakkında 
görüşünü bildirmeyi B. Litvinof'dan 
rica eylemişti. 

23 temmuz tarihinde Amerika bir
leşik devletleri Moskova bilyük elçili
ğine B. Litvinofun aşağıdaki cevabı 
tebliğ olunmuştur. 

"Litvinof, Amerika Birleşik devlet
leri dış bakanlrğmın gazetelere yaptığı 

ehemiyeti nazarı dikkatten kaçmayan 

beyanatının kendisine bildirilmesinden 

dolayı B. Hull'e teşekkürlerinin iblağı· 

nı Amerika birleşik devletleri büyük 

elçiliğinden rica eyler. Litvinof, B. 

Hull'un bu beyanatına büyük bir alaka 

ile ittila kesbeylemiştir. 

Zira, bu beyanat bahis mevzuu me· 

selelerde Sovyet hükümetinin umumi 

hareket tarzına uymaktadır. Şüphesiz 

ki, gerginlikler, enternasyonal münase

betlerde anlaşmazlıklar ve nihayet dU9-

manca çarpışma tehlikeleri, başlangıç· 

ta, yalnız iki üç devleti alakadar etmek
te ise de sonradan bütün milletlerin 

haklarını ve menfaatlerini haleldar e. 

debilecek mahiyettedir. Bu tez, Litvi

nofun Milletler cemiyetinde ileri sür

düğü sulhun taksim kabul etmezliği 

prensipi ile kollektif emniyet prensi· 

pinde ifadesini bulmuştur. 

Litvinof, B. Hull'ün beyanatındaki 

tezlere de iştirak eylemektedir. Bu tez

ler, Sovyet hükümetinin yalnız kabul 

ettiği değil ,fakat aynı zamanda deş po· 

litikasmda bilfiil tatbik eylediği pren
siplere uymaktadır. Mesela: dış politi
kada bütün milletlerin kuvvet kullan· 
maktan kaçınmaları, başka milletleıin 
iç işlerine karışılmaması. Beynelmilel 
m~elelerin sulhperver müzakereler ve 
anlaşmalarla halledilmesi. Enternasyo
nal anlaşmalara tam surette riayet o
lunması. Muahedelerin ancak alakalılar 
arasında mus1ihane anlaşmalarla değiş· 
tirilmesi. MilJetler arasında tam bir 
müsavat gözetilmesi. Silahların azaltıl
ması ve saire ... 

Bir gün bir kıtada diğer bir gün ö
bür krtada baş gösteren enternasyonal 
sulh tehdidleri ile dolu olan vaziyt:t 
Litvinofun fikrine göre, filiyatta bü-

' Sovyet - amerikan ticaret andlQf-
ması IJe Pravda 

Moskova, 8 CA.A.) - Tas ajansı bil
diriyor : 

Amerika Birleşik Devletleri Sovyet
ler Birliği ticaret andlaşmasının imza
srndan bahseden Pravda gazetesi ezcüm
le diyor ki : 

"Bu gibi andlaşmalar, ilci memleket 
arasındaki ticaret münasebetlerinin nor
malleşdirilmesi ve iyileşmesi yolunda 

mühim bir merhale teşkil etmektedir. 
Esasen son iki sene içinde, Sovyetler 
Birliği Amerika Birleşik Devletleri tica-

reti daimi fazlalıklar kaydeylem.iştir. 
Sovyetlerin Amerika Birleşik Devletle
tün milletlerin en enerjik mukavemeti
ni icab ettirmektedir. 

rine ihracatta bulunması için elverişli 
şartların vücud bulmasını, Sovyet idha
lat organları tarafından Amerikan emti

ası mlibayaasımn fazlalaşması üzerinde 

tesirini göstermiştir. 

Son günlerde Sovyet tayyarecilerinin 
kahramanca yaptıktan Moskova kutub 

Amerika seferleri ve Amerika birleşik 

devletlerin Asya harb filosunun Sovyet

lcrni uzak şark karasularını ziyareti, iki 

memleket arasında mevcud ve dostane 

münasebetlerin daha ziyade iyileşmesine 

mühim surette yardım etmiştir. 

Fransız deniz bakanlığı bu tecavüz· 
ler karşısında tedbirler almıştır. Deniz 
ticaret müsteşarlığı bir tebliğ neşret· 

miştir. Bu tebliğe göre bir ganbotla bir 
torpido muhribi sıkı bir nezarette bu
lunarak, Fransa ticaret vapurlarını hi
maye edecektir. 

Ganbot, Cezair civarında ve torpido 
muhribi de Balear adaları arasında fa
aliyette bulunacaktır. Son tecavüz 
Akdenizde üç yabancı gemisine kar
şı vaki olmuştur. Bunların asiler 
tarafından yapıldığı hakkında birçok 
deliller vardır. Fakat, bugün Salaman
ka'dan gelen bir habere göre asiler bu
nu hiikümetçilere atfetmektedirler. Bu 
mahfiller, bir italyan gemisinin bu yol
da bir taarruza uğramış olduğunu ileri 

sürmektedirler. 

Karışmazlık 
t.ili 

komitesinin 

toplantııı 

Fransız ve lngiliz 
gazetelerinde 

yürütülen fikirler~ 
Londra, 8 (Hususi) - Tali karışmazlık komitesinin son toplantısı 

Londra ve Paris gazetelerini meşgul etmektedir. Söndey Tayms, İspan
ya İç harbiyle alakalı dört devletin, İspanyada harbeden taraflara mu
harib hakkı tanınması işinin, karışmazlık komitesi dışında halletmek 
imkanını kabul ettikleri•ni yazdıktan sonra diyor ki: 

"Ağustos ayında diplomasi fa
aliyetinin yavaşlamasından istifa
de olunarak büyük görüşmelere 
girişilmesi ihtimali vardır. Bu u
sul kabul edilirse Londra komite
si diğer meseleleri bir tarafa bıra
kıp lspaınya limanlarındaki gör
menler vasrtasiyle kontrol usulünü 

yeniden kurabilecektir.,, 
Fransız gazetelrenie göre 

Paristen bildiriliyor: Gazeteler 
tali kanşınazhk komitesinin toplantısı 
etrafında fikir yürtümeğe devam edi

yorlar. Eko dö Pari karışmazlık ko. 
ınitesinin çalışmalarının akamete uğra
miş olmasının her taraftan sükünla kar 
şılandığını bunun ise ·eski toplantılardan 
sonra görülen asabi hava ile tezad halin
de olduğunu söyliyor. Bunu vaziyetin 
düzeldiğine delil sayryor. Ayni gazete 

B. Fon Noyratm Londrayı ziyaretin. 

den yeniden bahsolunmağa başlandrğr• 

m, bunun da, lokarnocu devletler gö. 

rüşmelere başlayınca Almanyanm mün

ferid bir vaziyette kalmamak istediği

ne delil olduğunu ilave ediyor. 

Pöti Pariziyen de görüşmelerden hah. 

sederek diyor ki : 
"Zaman büyük demokrasilerin lehi

ne çahşryor, fakat bu demokrasilerin bu 

vaziyetten istifadeyi bilmeleri gerekti~ . ., 

Fransız sınırlarında bir çarpışma 
Barselon, 7·8 (A.A.) - Leridadan 

bildirildiğine göre sınır civarrnda Fran

saya geçmeğe teşebbüs eden kaçaklar

dan bir kafile ile 8 polis arasında bir 

çarpışma olmuştur. Bir polis ölmüş, 19 
kaçak yakalanmıştır. 

Hava yolları ıdevlet işletme idaresi 
umum müdürlüğünden: 

En Emin, En Rahat, En Seri Ankara- İstanbul 
Yolculuğu 

Nafıa Baka.nhğma bağlı Hava yolları Devlet İşletme idaresinin yol
cu ve posta tayyarelerinin Ankara • İstanbul - Ankara 2ünlük seferleri 
muntazam devamdadır. 

Hava yollarınrn acenteleri: 
A-Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. binasında (Telefon 

No. 3682) 
B - İstanbul - Karaköyde P. T. T. binasmda (Telefon No: 40374) 

1 BASIN 1CMAL1 

Tedaviyi millileştirmek 
TAN'da B. Ahmed Emin Yalman ba 

ba:tlıklı yazısında diyor ki : 
Türkiyeden harice giden seyahat a. 

lam seneden seneye artryor. Dünkü 18• 

ynnn:da bu akının memleketin dövi:ı: 

mevcudu Üezerinde ağır tahribler yap

bğınr ve bir kara borsa yaratbğmı an
lattdc. 

Bugün de 11hhat için, zevk için, zati 
eıya almak için her sene harice gidea 
milyonların memleketin umran ve inki
şafı bakımından ne gibi tesirler yaptlğ&. 
nı ara§hracağız . 

Harice seyahatin hükümetçe bile 
meşru görülen bir sebebi vardır ki, te

davidir. Hükfunetin memur ettiği dok
torlarbir hastayı muayene ediyorlar ft 

neticede şöyle bir hükme varıyorlar ı 

"Bu hasta Türkiyede bulunan dolc~ 
lar ve sıhhi vasıtalarla ıifa bulamaz. u.. 
riçte tedaviye ihtiyacı vardır. Seyahat 
için döviz müsaadesi vermek memleket 
için ağır bir külfet olmakla beraber bir 
vataodaım sağlığı namına böyle bir le.. 
dakarlık yerindedir.,, 

Burada Türk doktorluğunun ve Tit

rk sıhhi müeueıelerinin kifayetsizliğini 

resmen itiraf etmek gibi bir mana var· 

dır ki, fU suallere yol açar : 

1 - Hükumetin kanaatince Türlıı:i

yede mevcud doktorlra ve sıhhi va11ta· 

lar yardııniyle teşhis ve tedavisi müm.. 
kün olmıyan hastalıklar ve arızalar ne

lerdir ? 
2 - Bu hastaların hariçte tedavi ih

tiyacı hükii:metin bu ite memur ettiji 

doktorlar tarafından tasdik edildiğine, 

göre, harice seyahat ebniye kudreti ol

mıyan vatandaı;ların 11hhati o nevi bu. 
talık ve arızalar bakımından müdafaa. 
su: mı bulunuyor ? 

3 -Türk doktorluğunun hastaya br 
şı vazife görmek bakımından nokaanlan 
varsa nelerdir ve nasıl önüne geçilir ? 

IZMIR F ACIASININ MESULLERINI 
GÖRMEK iSTiYORUZ 

lzmi.rde .çıkan Yeni Asırda B. Şn

ket Bilgin "Facianın mesullerini gİİr· 

mek istiyoruz,. başhkh yazısında hadi

seyi izah etmekte ve yazısrnı şöyle bi

tirmektedir : 

"Şimdi sormak isteriz : Anadol8 
petrol şirketine Bayraklrdaki deposun• 

kurabi.lınesi için ruhsat veren makam 

yukanda mevzuu bahs ettiğimiz mura· 

kabeyi yaptırmış mıdır ? 

Yirmi Türk ailesini acı1arrn en miid 

hişine garkeden bir felaketin önüne ger

mek için şh·kete hiç bir ihtar yapılmq 

mıdır ? 
Bunlar yapdmaımşsa mesuliyetler 

yalnız şirkete aid değildfr... Şirketle 

beraber murakabe vazifesini ihmal et

nU! olanlar da bu faciamn heııabmı ver. 
meğe çağnlmalıdırlar. 

Anadolu petrol şirketi belki 50 - 60 
bin liradan ibaret olan maddi zaranm 
ıigoı·ta kumpanyalarmdan trkır bkır a
lacağı için müsterihtir. Ya en aziz var
lıklarını kaybederek sönen aileler ne o
lacakbr ? 

Onları kim tazmin edecektir 7 

Şirket değil mi ? Onun muazzam 
mesuliyeti göz önünde tutularak bahıL 

SlZ vatandaşların hakları aranmalıdır. 

Adalet vazifesini yapacaktır. 
20 vatanda§! ölümlerin en fecü De 

kar:tılaşbra.nlar kendilerine tevcih edile. 
cek bir çok sualler olduğunu bilmelidir
ler . ., 

1 elkik yapan 
Profesörler 

İzmir (Hususi) - İstanbul tıb fa. 
kültesi hıfzıssıhha kürsüsü ordinaryu.. 
su profesör Jiliyos Hirş, beraberinde 
doktor Bay Muhittin olduğu halde gar. 
bi Anadoluda yapmakta oldukları tet
kik seyahatine devam ederek şehrimi.. 
ze gelmişler ve evelki gün ve dUn sılı

hat müdürü B. Doktor Cevdet Sa~ 
oğlu ile birlikte sıhhi ve içtimai mi\ee
seseleri gezmişlerdir. 

Profesör, memleket, Eşrefpaşa, em. 
rabı sariye hastahanesini gezmiş, çocuk 
yuvası ve fabrikalardan bazılarını ge... 
zecektir. Profesör şehrimizde daha Uç 
dört gün kalarak tetkiklerine devam e
decektir 



[Yabancı basında okuduklarımız J 
-ın e har .... ,_ 

olaeak 
Bedbin 

Maınç.utıer Guardiyen gaze

'tctli Uı:alqark vakaları hakkın-

da şunu yazmaktadır: 
Nikbin 

1 • 
•• •• 

goruş 
Artık .Şimali Çin'dc harbm 

lngilizce Great 1lritaen and 
tlw East dergisi iae Usakf'Uk 
rcrgiııliii 'haklımtla bcdhiıa de
~ iattô nikbiıadir. 

• • •• Bu dergi, bu mevzu hakkın-
: önüııc zc_çilebileceği ümidi bcı;. goru c: : da yazdığı lnr f,apnalıaletle 

Jcııemez; çünkü csasc:ı oralarda ~ diyor iri: 
ham ıbeşlamış bulunmaktadu. Bundan ba,ka bu harbın ''Vaziyelte iimiil Hnm bir tartıl da müza.laıowlerin 
kJ5a bir müddet J:arfmda durdurulabiüceğini ue kimse çarpıpne nılta.sından J!Clmi§ mil kadar 0%Gkta balaıuuı 
Umid edemez. Birkaç :gündcnbcri pekiu civarındaki toz- ve daha sakin 1bir atmoaler 'içinde )'Ofl)'all Tiy.nfine 
lu abralar devamlı musadcmclcre ab:ne ohna'ktadn. na'ltledilmif olmasıdır. ÇinJc alakaları olan Amerika, 

Bir takım Çin Jcasabalan ıjaponlar tarafından zapt, Frcmsa 11e lngilterc gibi devletlerin de, müınkiin olan 
SOlllil Çin askerleri tarafmdan U.tirdad olurunuş, iki tara- bütün vasıtalara ba§ uurarak · iki taralı da ,yatı§tıra-
fın da hava ve topçu kuvvetleri f&aliycte girişmiş, bom- calr te§ebbüslerde bulunacaklarına itimad olunabilir. 
bardmıanlar yapılmış, hatta bombalanan bir garnizonda Fakat va%iyetin, en nazik tarafı fili bir müdahaleye 
japonlar, 800 çinliyi mahvetmişlerdir. imkan ıbalunmama.sıdır. Bu yüzdendir ki i§i biraz ka· 

Enternasyonal hukuk ve kanun alimlerini kendi halle- nşrk görebiliriz. ı/lir takım oportünistlerin, general 
rine bıralcalım da anlar, Japonya ile Çin ara.sında Tesmen Çan Kay Şeki, sonra içinden çıkamıyaccığı bir durum 
harb hali vardrr diyebilmek için kaç japonlunun, kaç çin- irine -girmeğe mechur edecekleri um labilir. 
linin önceden telef olmasını <tetkik etsin, kararlarını ve- •.••. Bugünkü 1ıôdisclerin ;ki memleket arasında mü-
redursanla:r; fabt birim için bugün 'Oilllarda olup biten nasebetleri boZTnU§ olmadığını :söylemde manaa% olur. 
hadiselere başka bir isim vermeğe de imkan yoktur. 'Bazı tarciflarda bir Çin - japon anlaftnazlıiından 

Bu hadiselerden önce geçen on ..gün içinde olup biten Rasyanm istifadeye kalkı1acağı tahmin edilmekte ise 
~eyler kısaca söylenebilir. Japon otoriteleri, merkezi Nan· de, bize 'kalına, ba hususta Rusya, ancak, tabii rolünü 
kin bükümetinin hiç bir müdahalesi olmakısızın Hopei ve oynıyacakhr. 

Çahar siyasi konseyleri Tie doğrudan doğruya milıakereye • & & JJI& JIA & tL1lOliRO&C1S OlaMIOZ 5 1'i 5 ftlltOt 
girişmek hususunda ayak dirediler. Japon Başvekili Prens Konoe de Di- Eğer bu iki millet arasında büyük bir 

'Nankin 'lıükümeti ise buna karşılık et meclisinde demiştir ki : ham çıkacak olursa bunun sebebini u-
olarak böyle muhal 'OtoTitelerle yapıla- - Japonyanın Çinden istediği şey, fak tefek hadiselerde -aramak doğru ol-
cak anlaşmalan tasvib 1"'C tasdik ıctmi- toprak değil, şark kültürünün inkişafı mıyacaktir. 

yeccğini, böylece .şimali Çinclc elde e- yolunda işbirliği etme1ttir. Tarihte hiç bir millet, ötekinin top-
edilmiş imtiyazları tanımıyacağını Ja- Fakat bütün bu cümleler, bu ada raklarını dostluk kurmak ve işbirliği 

ponyaya bildirdi. Bu vui_yet karşısın- imparatorluğunun Asya kıtamnda nasıl Vücude getirmek maksadiyle istila et-
da j<IJPonlar gayet kurnazca bir plan ter- pervasızca ilerlemiş olduğunu hattrlıyan. mi§ değildir. 
tib ettiler: Hopei ve Çahar koru;cyleri lan tatmin edemez. Bunlar, Zehol'un, Çinin bu .kadar çabuk, japon kudre. 
başkanı olan general Sung • Çeh - Yu- ançurinin naatl istila ve Şanghay'm tine karşı hücuma mecbur olduğu için 
an ile biT anlaşma yaptılaT ve general nasıl bonlbardıman edildiğini, Sim.ali esef edilebilir~ fakat bundan dolayı çin 
bu anlaşma haıkkmda merkezi Nankin sini elde etmek için nasıl metodik ha- ayıblanarnaz. 

hükümetine hiç bir şey açmamasını söy Tekctlerde bulunduğunu iYicete<lkik et- General Çan-Kay-Şek. eğer 29 uncu 
lediler. Eğer böyle bir anlaşma yerine ımiş olanlann kanaatini m deği tiremcz. orduya müzabaret göstermiyccek olur-
getirilmiş olsaydı, bu japonlar i_çin. bü- K'Cza, bu cürrileler, Tanaka 'hatırası, sa büyük bir diplomat telakki edilebilir. 
yülı: bir diplomasi zaferi olacaktı. Çün- ~irmi bir dilek, :A.man'ın beyanatı, Ta- Fa1cat bu takdirde de kendisi uzun za-
kü Nankin hükümetinin ne olduğunu da'ıun risalesi gibi japon emperyalizm 
bilmedigi bir anlaşma yüzünden barba <edebiyatını :gönnüı. okumuş. ve böylece 
girişmesi beklenemezdi. japonyanm istilii emellerini önceden Ö~-

Fakat bu 11nlaşmanm henüz neF"e· ırenmiş olanların da dü,Şündüklerini baş-
dilmemiş olan bir maddesi mucibince a bir maceraya sürükleyemez. Bunlar, 
general Sung 29 uncu Çin ordusunu ıolsa olsa, yalmz bugünkü buhranı gaze-
Pekin civarından çekmeğe mecbur -olu- 1te sahifelerinden takib etmiş olan alel-
yordu ve kendi kumandanlarından da- ıade bir aaama yeni bir kanaat verebL 
ha ziyade vatanperver olan bu 29 un- :lir. 
cu ordu, bu çekilme emrine itaat etme
diler. 'Bunun üzerine japonlar, bu Çin 
ordusunu geri çekilmeye mecbur etmek 
için harekata giriştiler~ berikiler ıtr'.ll· 

kavemet gösterdi; böylece har.b da ba_ş
larnış oldu. 

B azı iddialara gÖTe japonlar, .he
nüz hazırlıklar.ı tamam olmadığı 

için bari> etmek niyetinde değildiler 

ve bat5 da değilleroir. Japon Dış Ba

kam Bay Hirota büyük bir heyecan 

içinde demiştir ki: 

- Biz harb istemiyoruz. Biz toprak 
da istemiyoruz. Bilmem ki nasıl edip
te bu çinlileri kendileriyle dost olmak 
istediğimize ikna edebilirz'? 

E ğer Bay Hiroto, Çinlileri Japon
ların dost olmak arzusunda bu

lunduğuna dair sağlam ve esaslı bir ka
naat vermek istiyorsa ilk yapacağı iş, 
Japon kıta1arıru geriye çekmektir. 

Prens Konoe de şark kültürünü in. 
kişaf ettirmek emelinde ise bu gayesi
'Ile crişcbılınelt için Çin elıir~rini 1bom
:bardunan etmekten başka vasıta ve ça
Telcr bnlabilir. 

Japonyanm hakikatte istediği şey, 
Şimali Çindeki beş çin eyaletini seksen 
milyon nüfusu ile birlikte kendi kon
trolu altına almaktır. Ve Japonya, bu · 
işi Nankin hükumeti bu teşebbüse mani 
ıolacak kadar kuvvetlenmeden gerçek. 
lleştirmek arzusundadır. 

man Çinin şefi vaziyetinde kalamaz. 

'Çin mı11eti, 'Şimalden Peldn kapıla

rına kadar gelen istilacdardan kolayca 
yakayı lrnrtannak mümkün olamryaca
iım bilir : 

Mongollar yüz sene, Mançular üç a
ısır kalmışlardır. Her ne kadar bugünkü 

Çinin merkezi değilse de Pekin tarihte 
çinin merkezi olarak tandır. Bugün bi
le bu "memnu şehir,, 'in !kırmızı, san 
damlarının japon tayyareleri tarafmaan 
:bombardıman edilmesi, Çin c:ümhariye_ 
ti 'tarafından 'az tesirle karşılanmamak
tadır. 

J aponlar, vakit gecikmeden takdir 
etme1idirler ki Çinliler Pekinin 

·stilacılar elinde kalmasına müsamaha 
gosteTemezler. bundan başka uzak şark
"ta sulhun devamı ve japon Tela1ımın ba
kası komşn ile iyi geçinmcğe bağlıdır. 

Japon yanın prestiji büyüktür; aske. 
ri kudreti ise söz götürmez. Yalnız ja
ponyanın en müfrid militaristleri de çi
nin istilası, artık, pratik bir şey olmadr
ğını kabul ve teslim ederler. Japon eko. 
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1 BiR YURD GEZiSiNDEN NOTLAR 1 

Buır~~'ınnn ç~ır~u 
v~ lb>~nyoO~trn 

Çekirge otellerini ıslih 
için ne tedbir almalı? 

Buna sarşılaruıdaymı. Sıra &ıra bı· 
ç&kçı. saraç, takunyacı gibi yerli en
düstriye mahsus dükkanlar •.• Bir bıçak
çı, küçük bir çırağın kayışını çekerek 
işletti~i çarkta krvılcımlar çıkartarak 

ince ve kıvrak Bursa bçaklarını bileyor. 
Bir yemenici, tunç tokmakla ceviz kü
tükler ü%el"inde renk renk deriler dö
vüyor. Havada yanık boynuz ve meşin 
kokuları var. 

Adım başında ya bir ulu ~ara ve
ya bir ihtiyar asmaya rastlayorum. Bu 
~marlarla bu asmalar, bütün çarşıya 
yer yer gölgeler serpiştiriyor. Sadeliği 
kadar şirin ve çok sessiz bir muhit. 
Herkes ağır yürüyor ve sanki fısıltı ile 
konuşuyor. lstanbulun kozmopolit 
&emtlerinde olduğu gibi çığırtkanlık, 
sırnaşıklık yok. Kundura boyacısın
dan 1lrabacısına kadar, bütün esnafın 
çehresinde onürlü bir istifnanm gölge
si beliriyor. 

Y~ı çınarların geniş dallariyle es
rarlı bir loşluğa bürünen meydanlara 
sergiler kurulmuş. Meyve, 'Sebze_, ta
vuk. tereyağı gibi yiyecekler -satılıyor. 
Ne kadar da ucuz.. ~oyuk çınarların 
gövdelerine ya&lanarak derin bir huzur 
içinde nargile içenler görüyorum. 

Çekirge otellCl'inden birinin geniş 
bir odasındayım. Odam fena değildir: 
Dıvarlariyle tavanı beyaz boyalı. Pen
serclerde tertemiz patiska perdeler 
Köfede üstü halı ürtülü bir sedir. Bir 
tarafda mermer tuvalet masası. Her ta
raf gıcır gıcır. Salonlarda ve koridor
larda otel kokusu denilen tiksindirici 
kokudan eser yok. 

Pati.aka perdeyi araladu:n. T<:peler· 
den eteklere kadar bütün dağ buluttan 
!bir bulilı giyinmiş. Keşiş, duman için
de saklanan bevbetli bir canavar gibi 
:Bunanın tepesine binmiş. Hava serin ve 
rüzgadı. O '.halde bugün Uludağa çıka
mıyacağan. :Zarar yok, dağ tepelerin· 
deki güzelliklerden istifade edemesem 
de yer altındaki sıcak su hazinelerin· 
den faydalanabilirimya ...• ...... 

Yer ll1tmda bir demir kapıyı açmca, 
dıvarlan bir metre ~üksekliğe kadar 
mermer döşeli bir Jıalvete girdim. İki 
ayale merdivenle sıkılan yüksekçe bir 
ıyerde soyunup giyinmek için bir sedir 
lkurulu. Hizmet_çi. beraberinde getir
diği havlu bahçasını sedirin üstüne bı. 
ıraktı ve banyonun hazır olduğunu söy
lliyerek çekilip gitti. 

nomistleri ise :böyle bir harbe girişme
nin nelere mal olduğunu, pek ata, bilir
ler. 

Bu böyle olduğu halde ne manevi, 
ne de kanuni bir hakkı olmadığı halde 
Japonya, bugün başlamış olduğu harbe 
devam edecek olursa, bütün dünya ken
disini suçlu bulacaktır.,, 

Yazan: Agah izzet YAZGAÇ 
Banyoya deerceyi daldırdım: 41 •.• 

pek sıcak. Bir teneke borunun bir u
cundaki huniyi soğuk su musluğuna 

takıyor, öteki ucunu banyoya uzatıyo~ 
ruın. Yavaş• yavaş su soğuyor. '36 .•.• 
Tamam. Bu çelikli sıcak su i_çinde on 
dakiakhk bir dinlenme ,insana senele
rin yorgunluğunu unutturan bir hafif. 
lik veriyor. 

Kaplıca işlerinde ihtisası bulunan 
bir zat, Çekirge banyolarının ıslah ve 
tadili hakkında aşağıdaki dikkate de
ğer mütaleada bulunmuştur: 

Çekirge otellerinin bugünkü vazi
yetlerini hem mubafaza etmeğe, hem de 
ayni zamanda bunları ıslah ve tadil ey
lemeğe imkan yoktur. Bunun için yeni 
baştan tertibat almalı, mühim ve esas
lı teşkilat yapmalıdır. Bu mesele etra
fında bir çok fikirler ileri sürülebilir: 
fakat en uygun tedbir şudur: 

Bütün Çekirge hamamlarının sula
rını istimlak etmeli, bu sularla biri Çe
kirgenin yukarı kısmında, ikincisi eski 
kaplıca civarında, üçüncüsü de yeni 
kaplıca ve kükürtlü hamamın bulundu
ğu yerde olmak üzere üç büyük hamam 
..Ucuda getirmelidir. Bu hamamların 

teşkilatı da şu yolda olmalıdır: Alt 
kısımda fenni ve sıhi şartları tamamen 
haiz olmak üzere 3 banyolu, 2 banyolu 
TC 1 banyolu müteaddid kabineler yap
malı ve bu kabinelere birer kurna ile 
düş tertibatı ilave etmelidir. Her kabi
nenin önünde bir aoyunma ve dinlen
me yeri olmalıdır. Hamamın birinci ve 
ikinci Jcatlarmda sıcak ve soğuk su 
muslukları, kalörifer, konser ve konfe
ram salonu, hatta bilardo ve oyun sa
lonu gibi her türlü asri konforu bulu· 
nan ve ıson sistem mobilyalarla döşeli 
oteller vücude -getirmeli ve servi& işleri
ni de buna göre tanzim etmelidir. 

Kablıca sularının sahiblerinden is
timlil: edilmesi cihetine gelince: Bele
diyenin elindeki .kanun buna müsaid 
öir. Hatta beleaiye, kendi varida
tı yetişmediği takdirde, suların sahib
lerine bonolar vererek veya hisse sene
di çıkararak bir kaplıcalar şirketi teş· 
kil etmek suretiyle bu işi başarabilir. 
Şu kadar :ki, böyle büyük bir teşebbü
sün :muvafafkiyetle neticelencbilmesi 
için, hükümctin de geniş mikyasta yar
dım etmesi şarttır. 

Bu ısuretle yapılacak otellerin ban· 
yolanndan, otele inecek olan gezgin· 
!erden başka halk da istifaae edebilir. 
Bir de Barsaya banyo yapmak için ge
lenlerin ''Acaba hangi hamama gide
yim? Hangi hamamın fiyatı daha uy
gun ve servisi daha 'yidir?'' gibi düşün 
celcre ve ıüzüntiilere düş."tlelerine yer 
kalmaz. Biribirinin ayni olan ve resmi 
kontrola tabi tutulan bn üç hamamlı o· 
telden yalnız manzarası itibariyle canı 
hangisini isterse oraya iner. 

Tefrika: .No 93 
.. ... -. -t .. .·. 1 ' .:;~ 

ken de, 'bilmeksizin, kendi öz oğlunu koru
muştu . 

İhtiyar Aegeon da kan ı ve oğullariyle 
birlikte yıllarca Efes"te yaşadı. 

Bu yanlışlıklar ondan sonra tekrarlan
madı. Fakat arada bir, hepsi mazideki ko
mik yanlışbklan hatırlarlar, bir antifolus~
un ötekisi, bir Dromio'nun ötekisi sanıldı
ğını düşünürler, bu yanlışlar komedisini ha
tırlarlardL 

İyi kalbli Dü.k., tebaası arasında böyle 
bir hoşnudsuzluğun günden güne arttığını 
görmüş, anlamıştı. Fakat şimdiye kadar ta
kib ettiği mutedil ve mülayim idareyi bıra
kıp onun yerine şiddetli ve zecri bir idare 
takib etmeyi, bu suretler birdenbire değiş
meyi doğru bulmamıştı. O zaman olabilirdi 
ki tebaası kendisinin işi zulme, şiddete vur
duğuna kanaat getireceklerdi. Onun içi1!' 
bir müddet için Viyanadan aynlmağa, işinı 
bütün salahiyeti ile bir naibe bırakmağa 
karar verdi. Bu suretle ~m şerefsizce yapı
lan aşk münasebetlerinin önüne gececek 
kanun maddesi tatbik edilecek, hem de o
nun şahsına, beklenmedik bir surette şidde· 
te geçtiği için, soz gelmiyecekti. 

.Şel<:spirden · Hik$yeıeı:-·-_ 
" ~ ..... - • •.. ..rw- . .. "' . ..s..-~ 4 • • ,JI.. • - • ~ 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charleı Lamb 
Nurettin ART AM 

Yanlış ar komedisi 
ve Aegeon'un o sabah söylediği hikayesini 
hatırlamıştı. 

- Bunlar, bu İhtiyarın iki oğlu, ötekiler 
de ikiz köleleri olacak, dedL 

Fakat Aegeon'un sabahleyin büyük bir 
istirab içinde söylediği hikaye, güneş bat
madan önce beklenilmedik bir başka saa
detle de gerçekleşmi§, bahtiyar bir neticeye 
varını oluyordu. Sayın rahibe, kendisinin 
Aegeon'un uzun zamandanberi kaybolmuş 
karısı ve ıiki Antifolus'un .annesi olduğunu 
söylemişti. 

Balıkcılar Antifolus ile Dromio'yu alıp 
götürdükleri zaman o da bu mabede girmiş, 
nihayet iktidarı ve meziyetleri dolayısiyle 
baş ı:alıibe olınustu. Sonra kendisine sığın
~ bir yabancıya misafirpeıwerlik gösterir-

Birihirlerini uzun müddettenberi görme
miş olan ana baba, ve kardeşler arasında 
tebrikler, selaml malar o kadar sürdü ki 
bir aralık Aegeon'u nölüm cezasına mahkUm 
old~ö-u unutuldu. Ortalık biraz yattş!iktan 
sonra,. Efes'li Antifolus bahasmm fidyesi o
lan parayı vermek teklifinde bulwıdu. Fa
kat Dük. bunu il..-abul etmedi ve Aegeon'u 
doğrudan doğruya affetti. 

Dille, bu kadar t~ine gitmiş bir taliin 
mesud sonucunu kutlamak üzere yeniden 
.kurulmuş aile için baş rahibenin edeceği du
ayı dinlemek üzere mabede gitti Bu arada 
Dromio'lann da sevincini unutmayın. On
lar da biribrini tebrik ediyorlar ve biribir
lerine baktıkça aynada kendi şahıslarını 
görmüş gibi oluyorlardı. 

Adriana da kendi kaynanasının ve;diği 
öğüdden adam akıllı istifade etmiş, ondan 
sonra artık yersiz şüpheler yüzünden gös
terdiği kıskançlıklarla kocasını rahatsız et
memişti. 

Siraküze'li Antifolus, .kardeşinin güzel 
baldızı Lusyana ile evlendi. 

Cezaya ceza 
Viyana Şehrinde bir zamanlar hüküm sü

ren bir Dille vardı. Bu adam, o kadar nazik 
ve yumuşak huylu idi ki tebası üzülmesin 
diye kanımun bir takım şiddetli maddelerini 
:tatbik etmezdi. Hele bir kanunun bir mad
desi vardı ki bu Dük, onu bütün hayatında 
asla tatbik etmemiş olduğu için 'Unutulmuş 
gibi idi. Bu madde, kendi karısı olmadığı 
halde her hangi bir kadınla yaşayan bir 
kimsenin ölüm cezasına çarpılmasını emre
diyordu. Bu maddenin Dille tarafmdan ih
mal edilmesi izdivaç ve cıile denilen mukad
des müessese sarsılmağa ve evlerinden kct
çıp bekar erkeklerle beraber yaşayan genç 
kızların ana ve bahaları şikayetlerini her 
gün biraz daha arttırmağa başlamışlardı. 

Vıiyanada sürmekte olduğu hayat itiba
riyle bir aziz kadar pürüzsüz bir şöhret ka
.zanmış olan Angelo isminde bir adam, bu İ· 
şi gördürmek için biçilmiş kaftandı. Dük. b1l 
fikrini baş danLc;manı olan Eskalus'a açtığı 
zaman ondan şu cevabı aldı: 

- Bu vazifeyi V.iyanada bütün bir me
ziyet ve şerefle başarabilecek bir tek adanı 
varsa o da Angelo'dur. 

{Sonu var) 
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8 dakika güreşten sonra 

Mülityim Kampel'in 
sırtını yere getirdi 

Mülayim bu suretle cenu bi Amerika §ampiyonun
dan sonra Cenubi Afrika şampiyonunu da yendi 

İstanbul, 8 (A.A.) - Üç gün~en~ri ıehrimizde ~lunm.~ olan 
lngiliz güreşçi Kampl ile cenubı afr_ıkah Vanderveld ~~~ ~usabakal.a
rım bugün Taksim stadında baş pehlıva.nlarımızdan Mulayım ve tekir-

dağh Hüseyinle yftpblar. 
Stadyum timdiye kadar yapı

lan güreşlerde görülmemiş dere
cede kalabalıktı. Tribünler, bal
kon, karşı duhuliye tarafı, ayakta 
duracak yer kalmıyacak derecede 
dolmuştu. Bu kesafet on bine yak
la.tmıştı ki, polis halkın daha faz· 
la tehacümüne mani olmak zaru• 
rctinde kalmış ve gişeyi, ondan 
acmr da kapıları kapattırmıştır. 

Mülayim - Kampl maçı 
İlk güreşi Mülayimle ingiliz Kampl 

yaptılar. Mülayimin iri ve gösterişli 
vücudunun yanında ingiliz daha ufak 
kalıyordu. Fakat dikkat edilince Kampl 
ın da iyi işlenmiş adaleleriyle mükem
mel bir atlet olduğu farkedilmekteydi. 

Güreş çok seri başladı. Mülayim ilk 
dakikalarda seri bir zafer elde etmek 
için çok sıkı güreşiyor. Fakat ingifü:, 
hüt!in bu şiddetli hücumları çevik ve 
usta hareketlerle neticesiz bırakmıya mu 
vaffak oluyor. 

Maııınafih Mülayim aradaki kilo far
kından istifade ederek hakimiyeti ele 
almakta gecikmedi. Onuncu dakikadan 
itibaren Kampli minderin üstünde ve 
tehlikeli vaziyetlerde görüyoruz. Bu
na rağmen Kampl, şayanı hayret bir 
dürüstlükle güreşiyor. Minderden kaç
madan, bütün varlığını kullanarak mü· 
cadele ediyor ve halkın takdirini top~ 

· ıuyor. 

Mülayim galip 
On beşinci dakikada Mülayim gü

zel bir oyun tatbik etti ve Kamplin sxr
tınr yere getirdi. 

Tekirdağlı • Vanderveld 
karşıl CJ§mCW 

İkinci güreşi Türkiye baş pehliva
nı ile cenubi Afrika şampiyonu unva
nh le takdim edilen Vanderveld yapı. 

yorlardı. 

Tekirdağlı ile Vandervald arasın· 
da, tekirdağh lehine küçük bir kilo far. 
kı &eziliyordu. Maamafih Vandetveld 
kuvvetli ve mükemmel görünüşü ile Hü
ıeyinin karşısında tehlikeli bir rakib 

rnanzarası veriyordu. 
Mücadele Hüseyinin hücumiyle baş 

ladı. Büyük bir kuvvete malik olan te· 
kirdağlı Hüseyin alaturka ve serbest 

Tefrika No: 1 

Y <Qan: Pierre Loüy• 
• Beyaz Ayasloğun yeşil bahçel~ 

rınde, ihtiyar Briaksis'le birlikte iki 
renç çıkartık. 
k 1 o! yÜzü kadar solgun tattan bir 

0 tuga henüz oturmu,.tu • konuşmu-
yordu· kull .. ' k" · b ' anıla kullanıla es unıt 

Y
aadtonunun ucu He toprağı karıştırı
or u. 

zi Biz14:r, geç.kin yafına ve ondan 
Yade hurnıete 14 k l b""yük mu-vaffak· . ayı o an u 

ııa d ıye.tlerıne saygı göstererek kar· 
v .. .:.:n a, sıyah iki serviye sırtlarıınızı 
-•P o b' zı a~ kır ~~Y demezken ağızlarm:ıı-

ayakta ad curetini gösteremiyerek, 
uruyorduk. 

d 
Kunıtdanm . . d" arlıkl ıyor, onu bır nevı ın· 

bunu f:ı.kyred.iyorduk, ve kendisi ~e 
tanımak iat~l görünüyordu. Büt~ 
)'atamış ol 1 erinıiz gibi ölmeyıp 
ne nıin t ınasından dolayı kendisi • 
ititebil~:~~r~ık; kahraman seslerini 
biz b · •çın çok geç doğmllf olan 
.,.:b: ~ıut çocuklara, kendini olduğu 
a• ı goaterd"v• · · bk k · . ıgı .~çın aeviyor ve onu a;· 
Y•k ınıhtnı~ goremiyeceği günlenn 
parİ:k 0 u~unu hissederek kendisini 
mez b ~sel rme rabteden göze görün-

ag arı aeaai duk M zol'un [ı] h • ~C:e arıyor • . ~ 
h k . turbeaa ıçın bir frizle on ık• 

ey eh, Rodos •eh . .. .. d yük. ) b ., n onun e se-
en eş devi, kadın gözlerini hulyalar 

A r'l. Karia kıralı, ki karısı ikinci 
.rte'!'ıs kendisi için fevkalôJ.e güsel 

~~r turvbe yaphrmıgtı. Garb clillerinin 
ır çogunda türbe manasına gelen 

mausolee kelimesinin men.şei budur. 

güreş oyunlarını muceden bir ahenkle 
durmadan hücum ediyor. Fakat afrika.. 
lmm bu saldm~lara mükemmelen karşı 
koyduğu ve sade müdafaa ile iktifa et
tiği göze çarpıyor. Bu suretle ilk da. 
kikalar çetin bir çarpışına halinde ge-

çiyor. 
Vanderveld tehlikede 

Tekirdağlmm çok kuvvetli olma. 
sı beşinci dakikadan sonra Vanderveld' 
in aleyhine bir vaziyet gösteriyordu. 
Hüseyin rakibini bastırdı. ve eze eze 
sırtım yere getirmeye uğraşıyor. Afri~ 
kalının sırtı mindere yaklaştı ve hat
ta temas etti. Fakat profesyonel ser
best güreş nizamnamesine göre tuş sa
yılmak için sırtın minderde üç saniye 
kalması lazrm gelmektedir. Usta bir gü. 
reşçi olan Vanderveld dürt dakika e
zildikten sonra minder dışına kaçtı ve 

kurtuldu. 
Afrikah ayağa kaltığı vakit bitkin 

bir haldeydi.Gördüğü tazyik onun ber
bat bir hale getirmişti. Hüseyinin bu 
vaziyetten istifade ederek henıerı hücu
ma geçmesi lazımken bu fırsatı kaybet· 

ti. 

T ekirdağlının bir itircuı 
Profesyonel serbest güreş nizam

namesi mucibince iki güreşçiden her han 
gi birisi minder dışına çıkarsa güreş 
yeniden ve ayakta başlar. Vanderveld 
minderden dışarı çıkınca güreş yeniden 
ayakta başlıyacaktı. Fakat Hüseyin Van 
derveldin minderden kaçtığım söyliye
rek güreşe üstte devam edilmesini ileri 
sürdü. Bu iddia sarih bir bata idi ve 
bu hatanın acısını, beş dakika sonra 
münakaşaya nihayet verip mindere dön. 
düğll vakit raktbinin adamakallı din· 
lenmiş bulan tekirdağh çekti. 

Maç neticaiz bitti 
Güreşin bir saatlik devaını tekir. 

dağlının kuvvet itibariyle üstünlüğünü 
gösterdi. Fakat Vaderveld Hüseyinden 
az kuvvetli olmasına rağmen çok bilgi
liydi ve boyuna kurtulmak i.rnkanmı 
buluyordu. 

Neticede Hüseyin, serbest güreşi 
bilmediği için bir saatlik müddet için· 
de Vanderveldi yenemedi ve gü~ ne. 
ticesiz bitti. 

Türkçeye çeviren: N. BayJOT 

içinde bırakan Pazifae Boğasını 
Apollon'un tunçtan koca heyke .' 

lini, yeni payitahttaki Muzaffer So
lökoa'u bu dimağ düşünmüş. onları 
bu parmaklar balçıktan yaratmıştı .. 
Bütün bunların mübdiini seyrettikçe, 
aanıyorum ki, canlı denecek heykeller 
hakketmiş olan bu adamı ilahlar 
kendilerini diğer İnsanlara tanıtıp öi
retmesi için ruhuna nüfuz etmeden 
önce ona elleriyle şekil vermişlerdi. 

Birdenbire, ko~ adnnlarm, bir 
düdüğün, haykıran bir neşenin sesle· 
ri kulağımıza geldi: küçük Ofelion 
aramıza düştü. 

- Briaksis, dedi. Bütün fehrin 
tiındiden bildiğini sen de dinle. Eğer 
bunu sana ilk öğreten bensem Arte· 
ınis heykeline bir bakla nezredeyim .• 
Fakat evvela selim vereyim; unut. 
ınuştum ..• 

Çabucak, gözünün ucu ile bir işa-
ret yaptı ki bir selam da sayılabilir • 
di. şayed bununla şunu demek iste
ıniyor idi ise: söyliyeceklerimi dinle
ıneğe ha:zırlanmı:ı:. Ve hemen başladı: 

Biliyorınu idin ki Klezides Kırali
çenin re.smini yapıyordu 1 

- Bana bundan bahsedilmişti. 
- Fakat ya hikayenin sonu? O-

nu da söylemişler mi idi. 
- Bu işin bir de hikayesi mi var? 
- Elbette. Canım sen bir teY bil-

nıiyormuşaun ! Klezides, sekiz gün 
oluyor, mahsus Atina'dan buraya gel
miş. Onu saraya götürmüşler, kırali· 
çe hazır değilmiş 1 yani hazır olma-

Karadeniz havuzunda J l b )'d 
Y

.. san u a 
uzmelerve Kürek 
~!~~~~t~!bğ~ Yarışları 

nmhazırladığı müsabakalara karadeniz İstanbul, 8 (A.A.) - Kürek teşvik 
yüzme havuzunda dün de devam edil- müsabakalrının birincisi bugün Yeni-
di • 

Küçükler ve büyükler arasında ya· 
pılan ve muhtelif nevi müsabakaları ih
tiva eden bu yüame ve atlamalar çok gü. 
zel olmuş ve çok alaka toplaınıştrr. Ba
zı müsabakalardaki dereceler de fena 
değildir. Havua:un garb cihetindeki kıs
mın yanşlara tefriki intinmı temin et.. 
miştir. 

Neticeleri yazıyoruz : 

100 m. •erbest 
Birinci Cihad (hariçten) 1.18.7/ 10, 

ikinci Muzaffer (Gençlerbirliği), ücün· 
cü Hasan CGençlerbirliği). 

100 m. sırtü•tÜ 
Birinci Necdet (G.B.) 1.56, ikinci 

Halil <G.B.), üçüncü Mebmed (Altın 
ordu) 

200 metre kurbağalama 
. Birinci Cahid (G.B.) 4.6,9/ 10, ikin· 

cı Ne«iet (Güvenç spor). 

50 m. serbest (çocuklar) 
Bu müsabaka asrl bayanlar için ha

zırlanmıştı. Fakat istekli bulunmadığın. 
dan a3anlık müsabakayı 14 - 17 yaş ara
sındaki çacuklar arasında yaptırdı. Çok 
hey.eca~lı ve eğlenceli geçen müsabaka 
netıcesınde Raif 41.4/ 4 de birinci, Salim 
ikinci, İsmet üçüncü oldular. 

(Müsabakaya girenlerin en küçüğü 
olan Adnan ilk seçmede 42.4/10 ile bi
rinci gelmişti.) 

800 metre mukavemet 
Bu müsabaka bu mevsim içinde ilk 

defa yapıldığı için çok heyecanlı ol· 
muş ve sporcular çok alkışlanmışlardır. 
Neticede Cihad (hariçten) birinci, Ha
san (G. B.). ikinci Keşfi (G.B.) üçün· 
eti olmuşlardır. 

Atlamalar: 
Kırlangıç: 

Birinci Bülend (G.13.), ikinci Vah
det (G.B.), üçüncü Necdet <G.S.) 

Ône Mi balrklama: 
Birinci Vahdet (G. B.), ikinci Bü· 

lend (G.B.), üçüncü Necdet (G.S.) 
Geriye balıklama: 
Birinci Necdet (G.B.), ikinci Nec· 

det (G.B.). 
En son yapılan türk bayrak yarışı

na Gençler Birliğinden üç. Altınordu
dan bir takım iştirak etmiştir. Zevkli 
olduğu kadar heyecanlı geçen bu mü· 
sabakanın birincisi Gençler Birliği, 1• 

kincisi Altınordu takımıdır. 

Gelecek halta: 
Gelecek hafta yapılacak müsabaka· 

tar Halkevi namına ola.tak ve kazann
lara madalya verilecek ve azası en çok 
kazanan kuli'ıb de kupa alacaktrr. 

mak salahi~tini .. kendinde aörmüı! 
nihayet fÖrllDJllUf, ı:asanuıu §Öylece 
ael&mlamıt. ve, ~ batlanmak 
için vaziyet almış .. Eger buna n.ziyet 
almak denilirae. ADlA§ılan aevipnek
ten her tarafının aindığı bahaııesile 
durmayıp ~-l~~~U§. Klezidea 
resmin ~izg!lennı ·~ kotü. ve kıraliçe
nin vazıyetınde DeYJ teabıt edebilirse 
onu çiziyor:nıut- T ahlftia edebilece
iin gibi buna da fena halde canı sıkı· 
lryorınuf. Hazırlanaı:ı taılak henüz ta
mam olman11~ken kıraliçe dönerek 
resminin ıırtı~an ~~. r•pıbnaıı için 
va:z:iyet almak ~~tedıguu aöylemez mi! 

_ Sebeb gostern.ede11 mi? 
_ Çünkü: v dediğine göre. sırtı da 

vücudunun dager taraflan kadar mÜ· 
tenasipmit ve levhada onun da gÖ
rünme6İ li:zJJDllll! 1 Klezide. heykel· 
traş olmayıp re~ olduğunu. levha· 
ya arkaam~ ~ilıp .bakılmıyacağmr, 
aynı sabh uıs~~ bir kaduun her 
yandan reQD.IDID yapılaıwyacağmı 
istediği k.adar . ~a~a. çallfSID; 
kıraliçe, ırades.muı böyle olduğu, sa· 
nat kanunlannın kendine taalluku bu
lunmadıi•• kız kard~inia Penefon 
halinde, anaamı;n D~ter kıyafetin • 
de yapılınıt re.mılerını gard·· • ·· • · 
kendinin, !ani Strat_o~'in ~ ~ 

1fl: 
beler şekl~e reunım ya.ptıracajı ce
vabını vern»Ş. 

Briaksia: 
- Akıllıca bir feY, dedi 
ArkadapDUll hiddeüencİi. 
- iyi a.aı~, ya Kleaides yapa • 

JD&Jll, d.,.eydı? ı:amıec1en. ki bö le 
demekte eerbestti .. 5-natkira ~r 
verilmez. Bu kız bize tabunmül ede
miyeceğİln.İll ~~lelw yapmak is
tiyor. Babası böyle §eyleri, imkanı 
yok, yapmazdı. Protogen Yasil'i yap· 
maia çalıtırken Rodo6'1l muhaaara 
altına ... 

- Bunlan biliyorum. Sen. lıikaye-
ne devam eL 

_ Hulasa, Klezideı çok kızmış· 

kapıda yapddı. 

Alınan neticeler şunlardır: 

Müptediler: 
Bir çifte: Galatasaray birinci, Bey-

koz ikinci, Fenerbahçe üçüncü. 
I Jci çifte: Galatasaray birinci, Al

tmordu ikinci, Güneş üçüncü. 
ikilik klasik: Güneş birinci, Galata

saray ikinci, Beykoz. üçüncü. 
Bayanlar aıasıada bir çifte: Güneı 

birinci, Fenerbahçe ikinci. 

Kıdemsi~er: 
Bir çifte: Güneş birnici, Galatasa

ray ikinci, Fenerbahçe üçüncü. 
iki çifte: 'Galatasaray birinci, Al· 

tınordu ikinci, Güneş üçüncü, 
Dörtlük klasik: Güneş birinci, Altın

ordu ikinci, Beykoz üçüncü. 
Dörtlük klasik bayanlar: Güneş bi

rinci, F enerbahçe ikinci. 

Kıdemliler 
Bir çifte: Galatasaray birinci, Al

tmordu ikinci, Beykoz üçüncü. 
iki çifte: Galatasaray birinci, Bey· 

koz ikinci, Güneş üçüncü. 
Dörtlük klasik: Beykoz birinci, Gü

neş ikinci, Galatasaray üçüncü. 

Yarış1ann umumi tasnifine göre: 

Müptedilerde Galatasaray 13 puvan
la birinci, Günek 6 puvanla ikinci. Bey
koz 4 puvanla üçüncü. 

Kıdemsizlerde 'Güneşle Galatasaray 
11 er puvanla birinci. 

Kıdemlilerde Galatasarayhlar 11 
puvanla birinci ve bu suretle festival 
kupasının galibi. Beykoz 9 puvanla ı
kinci, Güneş 4 puvanla üçüncü. 

Çankaya - Konya maçı 
Konya, 8 (A.A.) - \_..ankaya. d· 

man yurdumuzla karşılııştı. Futbol 2-2 
berabere neticelenirken dört dakika ka
la hakemin Çankaya aleyhine penaltı 
vermesini Çankaya halwı bulduğun

dan sahayı terkeyledi. Hakem 3·2 İd
man yurdunu ıalib ilan etti. 

Yeni bir bisiklet rekotu 
Milan, 8 <A.A.) - Vigorelli meyda· 

nında Fransız Pccqueux. iki kilomet
relik bir sabayı bisikletle iki dakika, 26 
saniye, 1/ 5 de katetmek suretiyle dün
ya sürat rekorunu kırmıştır. 

Slavya Belgradda.. 
~lgrad, 8 (A.A.) - Praque'ın 

Slavya takımı bu akşam Belgradspor ku· 
IUbiyle ilk maçım yapacaktır. 

&a da belli etmem.İ§. Su-ttan yaptığı 
t.aalaiı bitirmq, kıraliçe kalkmı., er· 
teai gün gelmesini ressama söylemiş, 
o da bmıu kabul ederek saraydan ay
rılmış. 

Ofelion kollarım ıröisüne kavuı
turdu. 

- Ertesi gün brfısmda kimi bul
sa beğen ininiz? Üç ayaklı bir iskem
le üzerinde bir hizmetçi kız: "Stra
tonis bu sabah yorgun, resmi için po
se etmiyecelc üstadım. Resmi bitin • 
ceye kadar yerini ben aJacağnn. Böy
le karar verdi. 

Kahkahalarla giilmeğe başladık, 
Briaksis de bize iltihaktan nefsini 
menedemedi. 

Ofelion, ne~li, devam elli. 
- Esir kız giizelmif. Klezidea, 

k::ızm hanımına daha iyi benzemesi 
için, ona da, ee-ri§mekten ileri ıelme 
vücud tutuklarmı Yerecek amette 
itinayı ileri götünniit. sonra, artık 
kendillİll.e ihtiyacı olmadığmı kati bir 
liaaala kıza bildirerek yaptığı resim· 
leri alıp evine di'nmÜ§. 

Kendimi tutamıyaraık bağırdım: 
- Pek i.la da etmi§; :ı::ira, doğru

.., kın.liçe onunla alay ebniş. 
Ofelion devam etti: 
- Yolda, limandan geçerken, 

• kimse tarafından tevsik olunamadı
ğı halde • kıraliçeyi gizlice gördüiü 
dilden dile dolaş.an bir gemiciye rut
lamış; yani şu bildiğiniz Glokon'a •. 
Klizides gemiciyi evine çağırnu§, pa· 
ra vermiş, paze ettirmiı, ve, dört gün 
içinde. hakaret&miz. iki küçük tablo 
meydana getirmit: biri. bu adamın 
kolları arasında kıraliçeyi önden, ve 
diğeri arkadan göatereın iki tablo ... 

Söze karıştım: 
- Kıraliçenin istemit olduğu gi-

bi_. 
- Henaen hemen. Geçen gece 

• hangi saatte oldui:unu kimse bilmi· 
yOI' •• Klezides bu iki resmi götüriip 
Selökos sarayının dıvarma umış. in-

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Viyana - Dük ve dil§eS Dökent 

Avusturyaya gelmişlerdir. Kendileri 
Vasserleonburg şatosunda Dük dö Vind. 
sörü ziyaret edeceklerdir. 

X Pariı - Cümhur reisi B. Löbrön 
bugün Fransanın en uzun tüneli olan 
6.865 metre uzunluğundaki Voj tüne
linin asılış törerinne reislik etmiştit. 

Klennon Ferran (Franııa) - Mü
teveffa senatör Malsang'ın yerine 603 
reyle B. Alber Buison seçilmiştir. 

X Zağreb - Kahve ve lokanta işçi· 
leri, ücretlerinin arttmhnasınm istemek 
isin grev yapmışlardır. 

X Paria - Fransa P. T. T. idaresi 
yabancı memleketlerle telefon muhabe· 
resi ücretlerinin arttırılacağını bildirmek 
tedir. Belçika, İngiltere, Holanda, Lük
aenburg ve İsviçre ile olan muhabereler 
bundan müstesnadır. 

X Belgrad - Buradaki telefon işleri 
konferansında İsviçre • İtalya telefon 
servisinin de bundan sonra Yugoslavya 
vaaıtasiyle yapılması kararlaştırılmışdır. 

Bu maksadla Belgrad • Bükreş arasın
da doğru yeni telefon battı yapılacaktll". 

Bir batında 4 çocuk 
Londra, 8 (A.A.) - Ruffelk Kont

luğu dahilinde kain Braudon kasabası 
ahalisinden Bayan Lingword akşam 4 

erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Ço· 
culdarla annesi sıhattedir. 

L .. ·-·--~~.~--_J 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

• 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak~ Türk musikisi n halk şar· 
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 

Akşam neşriyatı: 18.30 - 19.00 Plak 
neşriyatı. 19.0 - 19.300 Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Makbule ft arkadaş· 

ları). 19.30 • 19.45 Saat ayarı ve arabça 
neşriyat. 19.45 - 20.15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Servet Adnan ve arka
daşları). 20.15 - 20.30 Necdet Atak: Mu· 
siki konuşması. 20.30 - 21.00 Plakla 
dans musikisi. 21.00 • 21.15 Ajans ha
berleri 21.15 • Zl.55 Stüdyo salon or
kestrası, 21.55 - 22.00 Yarınki program 

ve İstiklal marşı. 

DİKKAT! 
Hususi riyaziye dersi veri

liyot. 
İkmale kalan "orta okul ve 

lise" ö~rencilerini hazırlamaı. 
üzere ehven fiatla ders verili· 
yor. Her gün saat 15-16 arasın· 
da: 

Bahçeli Cihan kıraathane
si müsteciri B. Hüseyin 
İşcan vasıtasiyle O. D. 
rumzuna müracaat 

tikammı böylece ili.o ettikten &OD&"a 
bir aandala atlayıp kaçını~ olacak ki 
hiç bir yerde izi bulunamıyor. 

Hep birden: 
- Kıraliçe hiddetinden öliir1 ôe-

dik. 
- Kıraliçe mi? Bunu çoktan bi-

liyor, n içinden kıua bile kızgınlığı· 
ru hiç belli ebniyor. Bu rezalet ilanla
rnun önünden, öğleye kadar, büyük 
bir kalabahk geç.ti. Nihayet mesele. 
den haberdar edilen Stratonis de lev· 
haları bizzat ııönnek İstedi. Arkasın· 
da saraya menaub seksen kiş.i olduğu 
halde geldi, iki tablonun da önünde 
ayrı ayrı durup toptan ve her çizgi • 
yi ayrı ayrı tetkik ınaksadiyle ilerle
di. geriledi, uzun uzun seyretti .. Ben 
de orada idim. Gözlerimi üzerinden 
ayırmıyor ve hiddetten kendini zabt 
edemediği zaman hangimizi öldürte
ceğini titreye titreye düşünürken: 
"Hangiainin daha iyi olduğunu tayin 
edemiyorum ama ikisi de mükem • 
mel!" demez mi? 

Biz memnuniyetten çırpırurken 
Briaksis, ihtiyar çehresinde hayret 
ve takdirini ifade eden çizgiler belir· 
ten kaşlarını sadece çattı: 

- Kıraliçe, hayasız olduğundan 
az zeki olmadığını isbat etmiş, dedi. 
Hikaye hakikaten garibtir. Fakat co
cuklar, bundan nicio bu kadar mai _ 
rur oluyorsunuz? Bana öyle geliyor 
ki dinlediğim hiknyede sanatkarın 
biat.esine dfüıen rol modelin.ki değe • 
rinde değildir. 

Ofelion: 
- Kıraliçe eğer cesaret edebil

seydi Klezides'i denizlerin ötesine ka. 
d~ ~.ak~~ ettirib bir köpek gibi öl • 
durtürdu. Fakat o zaman, bütün yu
nan me'?'leketi, pomeion r l haline 
gelen bır Partenon'da doğmuş olma
aı lesadüfiyle kendini atİnl.\lı sanm k 
İsteyen onu barbar kadır" s.·wt\r<lı. 

(Sonu var) 
[
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Devlet Demiryollan '"·e LimanJaın Umum ı ı 
Miid ürJüğii Satmalma Komisyonu tlanlan 

Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünden: 

937 senesi idaremiz ihtiyacı için keşif bedeli ile mikda: v• 
mevkileri aşağıda yazılı bulunan (5) ocaktan (17000) metre m.ıkip 
balast ihzarı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10.8.937 tarihine rastlayan sah gilnü saat (15) de Kay· 
seride dördüncü mmtaka işletme müdürlüğü binasında toplanacak 
komisyonca yapılacaktır. • 

Bu işe girmek istiyenlerin (1353.75) Jiralxk muvakkat te~n~t 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar;.a kanunun. (4) üncü 
maddesi mucibince eksiltmeye girmeye manıı ~anuni hır h~i bu
lunmadığına dair beyanname ile rıesmi gazetenın 7_.5.936 ta.rıh ve 
3297 ve 1. 7 .937 tarih ve 3645 sayılı nüshalarında intış"! etmış olan 
talimantamelcre uygun olarak alınmış bel~elerle tek~ıf mektupla
rını eksiltme günü muayyen olan saatten bır saat evelıne kadar ko
misyon reisliğine vermeleri 11izımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavelename projeleri Kayseride 
dördüncü işletme müdürlüğünde, Ankarada yol reisliğinde; Sıvaa 
ve Samsun istasyonlarında parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Muhammen Ocak En yakın 
Balast miklan Keşif bedeli bedeli mevkil istasyona 
metre mikap lira lira K. M. İsmi 

6000 1.0S 6300 483 Şarkışla 
4000 1.10 4400 279 Kundus 
3000 ı.o5 3150 52 Ladik 
2000 ı.o5 2100 95 Hacıbay -

2000 1.05 2100 
(2288) 

204 
ram 

Zile 
2-3616 

Devlet demir}rollan h~inci 
işletme müdürlüğünden 

1 - Fevzipaşa - Diyarbekir hattı üzerinde kilometre 337 - 339 • 
(Şefkat - Yolçatı) arasında ocaktan çıkarılarak hat .kenarına. figü
re edilmek üzere şartnamesi mucibince 6650 altın bın altı yilz elli 
metre mikab balastın ihzar ve teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltmo
ye konulmuştur. Muhammen bedel 7315 yedi bin üç yilz on bet li
radır. 

2 - Eksiltme 10.8.937 salı günü saat ıs de Malatya işletme bina 
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 548 beş yiiz kırk sekiz lira 63 altmıf Uç 
kuruştur. • 

4 _Bu işe girmek istiyenleriı:ı 2490 No.lu kanunun 4 ~cü mad-
desi mucibince işe girmeğe manıi kanuni olmadığına daır beyan
name, kanunun tayin ettiği vesika, muvakkat t~inat ma~bu~ta
riyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komısyon reıslğıne 
vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa, Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, Narlı, E-
loğlu istasyonlarında parasız dağrtdmaktadır. (2399) 2-3753 

Devlet demiryolları 
umunıi idaresinden: 

Fakılı • Paşalı istasyonları arasında 300 - 305 kilometredeki taş 
ocağından çıkartılacak 4000 m3. balast pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 5600 ve muvakkat teminatı 420 lir aolup müd
deti 9. aydır. Pazarlığı 20.8.937 ye rastlayan cuma günü saat 15 de 
Ankarada ikinci işletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. Mukave
le projesi ve şartname Kayseri istasyonu ile işletme müdürlüğünde 
parasız olarak verilmektedir. (2532) 2- 3916 

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

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

Bu işe girmek istiyenlerin (1786.44) liralık muvakkat teminat i
le kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 T. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2519) 2-3933 
İLAN 

Metre mikabı muhammen bedeli 45 lira olan aşağıda cins ve 
mikdan yazılı çam kereste 20.8.937 cuma günü saat 15.30 dan itiba
ren sıra ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazdı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7.5.936 
T. 3297 sayılı veya 1.7.1937 T. 3645 sayılı nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde Nafıa vekaletinden alınmış müteah
hidlik vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermesi lazımdır. 

Şartnameler Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Adana 
veznelerinde 152 kuruşa sahlmaktadır. 

Liste No. Cinsi Miktarı Muvakkat teminat 
1 Çam dilme 675,220 M1

: 2278,87 lira 
2 " vagon tahtası 1757,799 " 5205,05 .. 

(2516) 2-3931 
t LAN 

İsmi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı 
muhtelif cins amyantlar, linoleumlar 26.8.1937 perşembe günü saat 
15 den itibaren ve ayn ayrı kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe gırmek istiyenlerin hizlarında yazılı muvakkat temınat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 G. ve 
3927 veya 1.7.1937 T. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün sa
at 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

İsmi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Muşamba ve LinoJeum 19382,50 lira 1453,69 lira 
Amyant ve klingirit 9204,75 lira '90,36 lira 

(2518) 2-3932 
tLAN 

Muhammen bedelleri (19979,04) lira olan muhtelif cins ve eb
atta 14990 adet galvanize saç 17.9.1937 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1498,43 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tyain ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 
veya 1.7.1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarmda intişar etmi!J olan tali
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. 
Haydarpaşada tesellüm ve se:vk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2356) 2-3852 
t LAN 

Şebekenin bazı mühim istasyonları tarafından satılmakta olan 
halk ticaret biletlerinin işarı ahire kadar Sirkeci - Edirne arasında 
mut"b"r olm::ı rlrğı ilan olunur. (2559) 2-3985 

ULUS ==================== 9 · 8 - L.,..,, 

Nafıa teknik okulu müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: İstanbul Be

şiktaş Yıldızda bulunan teknik okulu tedrisat binasında şertna
mesine göre yapılacak hedmiyat çatı inşaat; betonarme döşemeler, 
su ve elektrik tesisat ve teferrüatıdrr. 

2 - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat 
evetine kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mühen
dis mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 82 
kuru11tur. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı şartiyle mektebimizce verilir. 

4 - Eksiltme 25.8.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 
de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını eksiltme saatmdan bir sa
at eveline kadar yüksek mühendis mektebi muhasebesinde topla
nan komsiyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için nafıa vekaletinden alınmış v_e 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına daır 
müteahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulun-
mak şarttır. (4907) 2-4043 

İstanbul üniversitesi artırma eksiltme 
ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 83877 lira 54 kuruş keşif bedelli İsanbulda Gureba hastaha
nesi kulak, boğaz, burun kliniği bitirme ve hariciye operasyo? kıs
mı tamirat ameliyatı toptan götürü olarak kapalı zarfla eksıltme
ye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır ı 
A) Eksiltme şartnamesl 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D) İnşaata dair fenni şartname, . 
E) Keşif hülasa cetveli, silsilei fiat cetveli metraj cetvelı 
F) Projeler 

fstiyneler bu şartnameleri ve evrakı beş lira bedel ile üniversi
te rektörlüğünden alabilir. 

3 - Eksiltme 26.8.937 perşembe günü saat 15 de İstanbul üni
versite5i rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443.83 Jira muvakkat 
teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış 937 senesine aid 
(100.000) yüz bin liralık inşaat müteahhidlik vesikasını ve ticaret 
odası vesikasını haiz olması lazımdır. 

s - Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten bir sa.at 
eveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verıl
miş olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek tnektublarm nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mü~ür mu
mu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecıkmeler 
kabul edilmez. (4826) 2-4042 

Nafıa Vek~aletinden 
13 eylül 937 pazartesi günü saat ıs de Ankarada vekale1 mal

zeme eksiltme komisyonu odasında 19.200 lira muhammen bedelli 
130 adet takeometre mirası, 40 adet 50 m, lik 40 adet 30 m. lik 100 
adet 20 m. lik 60 adet 20 m. lik saplı 80 adet 10 m. lik saplı çelik 
şerit metre, 15 takım çelik şerit tamir paftası 60 adet alet şemsiye
si 3 adet prizma 15 adet plannımetre No. 2, 5 adet plannrmetre No. 
70 51 adet Regla'kalkül 19 takım simplograf 39 takım münhani 
cetvel, 50 adet pons cetveli, 50 adet yordan cetveli v eSO adet trase 
dö kurp kapalı zarf usulü ile eksilbneye konmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Anka
rada malzeme müdürltiğünden verilecektir. 

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

şar etmiş olan ta1imatname dairesinde vekaletten veya salahiyetli 
makamdan yeni veya eveJce alınmış müteahhitlik vesikası ibrazı. 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 13 eylüJ 937 pazartesi 
günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(2259) 2-3662 

t LAN 
1 - 29.7.937 perşembe günü eksiltmeye konulan Km. 436 - 456 

(Maden - Geyik) arasında 9000 m' balast için talib zuhur etmedi
ğinden 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince yeniden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(9900) dokuz bin dokuz yüz liradır. 

2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat 15 teMalatya işletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 üncü 

maddesi mucibince işe ginneğe manii ~anuni bulunmadığına dair 
beyanname, kanunun tayin ettiği vesaık, muvakkat teminat mak
buzlariyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara Haydar
paşa, Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, 'Narh, E
loğlu istasyonlarında parasız olarak dağıtılmktadır. (2558) 

2-3984 
İLAN 

Beher tonunun muhammen bedeli (52.50) lira olan takriben 450 
ton lokomotif, otomotris ve ocak ateş tuğlaları 20-9-1937 pazartesi 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1771,88) Iiralrk_muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazeten.ın ,7-S-936 gün ve 3297 
veya 1-7-1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında ıntışar etmiş olan ta • 
limatname dairesinde alınmış vesika ve te~liflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine verınelerı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada ma!zeme dairesinde, Hay -
darpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dagıtdmaktadır. (2355) 

2-3897 
t LAN 

Muhammen bedelleri (18105) lira olan 29030 kg. muhtelif cins 
çelik ile 2650 kg. muhtelif ebatta çelik te] ve 1000 adet bandaj çene 
torna kalemi 21.9.937 sah günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gimıek istiyenlerin (1357.88) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin tetiği vesikaları, resmi gazetenin 7 .5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No. lu nüshaların?a intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek!ıflerini aynı gün sa
at 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı1mktadır. 

(2517) 2~001 
t LAN 

İstanbulda Tan, Kurun ve Ankarada Ulus gazetlerinin 19. 21. 
23. 25. tarihli nüshalarında ilan edilıniş olan 150 ton çimento ek
siltmesine talih zuhur etmediğinden 2490 numaralı kanunun 43 ün
cü maddesine tevfikan eksiltme 16.8.937 tarihine müsadif pazarte
si gününe talik edilmiştir. Talihlerin ayni gün saat 15.30 da Sirke
cide 9 işletme komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2619) 

2~057 
İLAN 

Devlet demiryollan şebekesi üzerinde tatbik edilmekte olan 
D.D./47 numaralı fidan ve fide tarifesi 15 ağustos 937 tarihinden 
itibaren Avrupa hattına da teşmil edilmiştir. 

Fazla tafsil§t için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

P. T. T. U. l\ılüdürlüğünden 
Telsiz ücret tarifesi 

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

sında yazılx, umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus tesi· 
sattan her mali sene için alınacak ücretler aşağıdaki ftkralarda gÖl'S"' 
terilmiştir: 

a) Yalnız kulaklıkla dinliyebilen kristal dedektörlli tambasız v• 
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 hava nakil vasıtal<l.'iyle liman dahilinde çalışan de
niz nakil vasıtalarındaki tesisttan 10 lira, 

d) Liman haricinde çalışan yolcu vapurlarının salon veyıa gU· 
ğertelerine mevzu tesisattan 30 lira, 

e) Nüfusu on binden az olan yerlerde, umuma mahsus kahveha· 
ne, çaıyhane, kıraathane, pastahane, lokanta, birahane, gazino, sine• 
ma, tiyatro, dans salonu ve barlarda otellerin umumi salon ve bah
çelerine mevzu tesisattan 10 lira, 

f) 10 ila 100 bin nüfuslu şehirlerde, e) fıkrasında saydan umu~ 
ma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 20, ik:ineı 
sınıf için 10 lira, 

g) 100 iia 250 bin nüfuslu şehirlerde; e) fıkrasında sayılan umu
ma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 30, ikinci 
sınıf için 20, üçüncü sınıf için 10 lira, 

h) Nüfusu 250 binden fazla olan şehirlerde, e) fıkrasında sa
yılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 
50, ikinci sınıf için 30, üçüncü sınıf için 20, dördüncü sınıf içio 
10 lira, ..... .. .. . 

i) HaJkevleri, spor kulüpleri, askeri kulüp ve mahfelJer, hasta
haneler, mektebler ile belediyelrin mnafii umumiyeye hadim tesi
satından 5 lira, 

j) Spor kulüpleriyle askeri kulüp ve mahfillerden gayri kulüp
lere, bankalara ve telsiz alıcısı satan müesseselere mevzu tesisattan 
nüfusu on binden az olan yerlerde 10, 10 i11i yüz bin nüfuslu şehir
lerde 20,100 ila 250 nüfuslu şehirlerde 30,250 binden fazla nütuslu 
şehirlerde 50 lira, 

k) Yukardaki fıkralarda sözü geç.miyen bilfımum tesisattan 10 
lira, ....... 

2) Birinci maddedeki ücretler beher tesisatın yalnız bir bopar~ 
lörü mevcut olduğuna göre tesbit edilmiş olup bu tesisattaki h?4 
parlör adedi birden fazla olduğu takdirde beher fazla hoparlör içıo 
keza her sene % 25 nisbetinde fazla ücret alınır. 

3) Birinci maddenin e) fıkrasında sayılan umumi mahaller: 
mahalli belediyelerce tasnif edilmemiş ise birinci sınıf ücrete tabı 
tutulur. 

lI - Hususi tesisat 
4) Kanunun 7 inci maddesinin B fıkrasında yazdı - abone olan

lar için matbuat, borsa gibi haberleri almağa yarıyan - hususi tesi
sattan keza her mali sene için 10 ita 100 bin nüfuslu şehirlerde 50 
ve yüz binden yukarı nüfuslu şehirlerde 100 lira alınır. 

Ill - ilan, reklam ve transmisyon 
5) P. T. T. İdaresinin telsiz postalarından biri vasıtasiyle neş

rettirilecek ilan ve reklamlardan aşağıdaki cetvelde gösterildiği 
veçhile ücret alınır. 

Günde bir defa okunmak 
üzere ilan müddeti 

Beher defası için kelim~ 
başına alıncak ücret 

Gün Ay Lira Kuruş 

1 00 30 
3 00 25 

12 ()0 20 
l 00 15 
3 00 10 

Bu itan ve reklamlardaki kelimeler, telgraf kelimelerinin tada.
dındaki esasla ra göre sayılır ve beher ilan ve reklamda mevcut ke· 
lime adedi beşten az elliden fazla olamaz. 

6) P.T.T. İdaresinin telsiz postalarından biri vasıtasi~le r.apı
lacak transmisyonlardan beher saat ve kesri için altmış lıra u:ret 
alınır. Ancak; gerek Devlet müesseselerinin gerek hususi uıues
seselerin yaptıracakları bu transmisyonlar için stüdyo ile trans: 
misyon yapılacak mevkiler arasrnda vücuda getirilmesi muktazı 
neşriyat devresi ile telefon devresinin P.T.T. idaresi tarafından 
lüzum gösterilecek şekilde tesis masrafı alakadar . müesseselere 
aiddir. Aksi takdirde transmisyon talebleri kabul edılmez. 

7) 5 ve 6 ncı maddelerdeki ilan, rekl!m ve transmisyonlar için 
alınacak ücretler Devlet müesseselerinden ve menafii umumiyeye 
hadim müesseselerden üçte bir olarak alınır. P.T.T. idaresinin ilan, 
reklam ve transmisyonları ücrete tabi değildir. 2-4040 

P. T. T. U. Müdürlüğünden 
ı - 3222 sayılı Telsiz Kanunu ı Ağustos 937 tarihinde merL 

yete girmiştir . Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu kanu. 
nun muvakkat maddesi mucibince 1 Ağustos 937 de mevcud tel• 
siz tesisatı ve radyo sahibleri Ağustos 937 içinde ruhsatname al· 
ma oa mecburdur. Bu ruhsatnameler P. T. T. Merkezlerinden alı· 
na;ak 15 kuruşluk damga puluna tabi matbu beyannameler muka
bilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kuruş.. 
luk damga puluna tabidir. 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin İcra Vekilleri Heye. 
tince kabul ohınan tarifesi gazetelerle ayrıca neşredilecektir. Bu 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametgllhlar• 
dan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden aşağı olan yer
lerdn ..... nede beş lira alınır. lkametgahlardan gayri yerlerden alı• 
nacak ücretler için ayrıca gazetelrele neşredilecek tarifeye veya 
P . T . T Merkezlerine müracaat etmek icab eder. 

937 · mall senesine aid ücretlerin Eylül 937 nihayetine kadar 
P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi lazım gelir. Eylül sonuna ka.. 
dar verilmiyen ücretler % 20 fazlasiyle tahsil ve Teşrinievvel ni. 
hayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile on beş günlük bir 
mühlet verilir. Bu on beş gün içinde de borçlarını vermiyenlerin 
ruhsatnameleri iptal ve haklarında kanuni takibata tevessül olunur. 

2 - Telsiz Kanununun meriyete girdiği tarihten evvel tediye 
edilmiş olup da 937 mail senesine cari olan ücretler 937 senesi için 
alınacak ücretten mahsub edilecektir. 

3 - Bu kanun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi caiz 
olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı telsiz te. 
sisatı vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur ve tesisat zabt ve müsadere edilir. Ruh~a~ 
alması caiz ol an kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın verıcı 
veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir aydan al
tı aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır para ce. 
zasr hükmolunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücuda geti
renler veya kullananlar hakkmda 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahud hazarda örfi 
idare mmtakalariyle her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci 
fıkrada yazıh fiili işleyenler hakkında beş seneden on seneye k~~ 
dar a crır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında bır 
sened~n üç seneye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili 
işleyenler hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası veri. 
lir. 2 - 4039 

Diyarhekir Belediye Reisliğinden 
125 lira ücretli Diyarbekir belediye fen memurluğu açıktır. 

Kanuni evsafı haiz olanların evrakı müsbiteleriyle birlikte beledi-
ye başkanlığına müracaatları ilan olunur. (2572) 7-~982 



9-8-1937===============================================- ULUS 

1 Aukaı·a He!lt·dı~· ht'ı'"'ll~l 11 •• ııiarı 1 Ankara Levazım Amirliği Satmalma 
Komisyonu lli.nlan 1 

1 LAN 
1 - Kars garnizon ihtiyacı için ~30 bin kilo sığır eti kapalı 

zarf usuliyle 28.7.937 den itibaren ~k~~ltmeye konulmuştur. 
2 _ İhalesi 18.8.937 çarşamba gunu saat 10 da Karsta askeri sa-

tın alma komisyonunda yaprlacaktrr. . . 
3 _ Tahmini bedeli 22.100 liradır. 'Muvakkat temınatı 1650 hra 

50 kuruştur. ·· "h ı · 
4 _ Evsaf ve şeraitini görmek _istiyenlcr ~er gun ve ı a.eye ış-

tirak edeceklerin belli zamandan bır saat evelıne kadar teklıf me.k
tublannı ve kanuni vesika ve teminat makbuzlarının Karsta komıs-

. 8) 2-3807 
yona vermelerı. (239 

İLAN 
ı _ Hozat birliklerinin ihtiyacı için 11605 kilo sabun kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. A • •• 

2 _ İhalesi 23.8.937 pazartesi günü saat 10 da Elazızde tumen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Sabunun muhammen bedeli 6382 lira 75 kuru~. olup ~uvak-

kat teminatı 478 lira 71 kuruştur. Şartnamesi her gun komısyon-
da görülebilir. . . · 

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

(2504) 2-3941 

t LAN 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için 18.000 kilo tue üzüm 
17.8.937 sah günü saat 15 de açık eksiltme ile alınaca_ktır. . 

2 - -n .. ·• tutan 1440 lira olup muvakkat temınatı 108 lıra-
u zumun .... 1 bT 

dır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız g?ru e .ı ır .. 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerındekı vesı~ ~e ;;. 

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amırlıgı 
Mtın alma komisyonuna gelmeleri (2440) 2-3810 

tLAN 
1 - Harb okulu ihtiyacı için 10000 kilo taze rezaki üzüm 16.8. 

937 pazartesi günü saat ıs de açık eksiltme surteiyle. alınacakt_ır. 
2 - Uzümün tutan 1200 lira olup muvakkat temınatı 90 hra-

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

minat makbuzlariyle yazılı gün ve .saatte Ankara levazım amırlıgı 
ıatın alma komisyonuna gelınelerı. (2438) 2-3809 

İLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri için 40200 kilo sabun kapalı urfl~ 

23-8-937 pazartesi günü saat 16 da alınacaktır. ~uhammen bedel~ 
16482 lira ilk teminatı 1326 lira 15 kuruştur. Teklıf mektuplan bellı 
saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. İsteklilerin şartname· 
sini görme:C üzere her gün ve eksptm~ye iş~irak i~_in belli g~ ve 
saatte teklif mektupları ve kanunı vesıkalarıyle Lüleburgaz tumen 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2490) 2-3920 

t LAN 
Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyonun kapalı zarfla iha

lesi 18. ağustos 937 çarşamba günü saat 16 da ypılcaktır. Muhm· 
men keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur: ~ameai. her ~öğle; 
den evci komisyonda görülebilir. lsteklilerın 2282 Iıralık ıl~ temı
nat makbuz veya mektubları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cuma~
delerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale saatmdan en az hır 
•aat eveline kadar teklif mektublarının Fındıklıda komutanlık sa-
tın alına komisyonuna vermeleri. (2394) 2-3806 

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

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

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

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

4 - İsteldilerin kanunun 2, 3 cü maadelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatmdan en u 
bir saat eveline kadar me.zldlr komisyon bafkanlığma vermeleri. 

(2501) 2-3939 
tLAN 

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

2 - Eksiltmesi 24.8.937 salı günü saat 9 da Eli.zizde tü· 
ınen satın alma komisyonunda yapılacaktır •. 

3 - Unun muhammen bedeli 92.209 lıra olup muvakkat te· 
tninatı 6915 lira 76 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda gö-

rülebilir 
4 -

0İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddele.rindeki vesika ve te• 
minat ma',..buzlarını havi teklif ınektublarını ıhale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2499) 2-3937 
t LAN 

1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 197760 kilo aığır eti kapa-
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulınuş~.r ... 

2 - Eksiltmesi 25.8.937 çarşaınba gunu saat 9 da Elazide tü-
nıen satın alma komisyonunda yapılaca~r. 

3 - Etin muhammen bedeli 45484 lıra 8~ kuruş olup muvakkat 
teminatı 3411 lira 36 kuruştur. Şarınamseı her gün komisyonda 
&Örülebilir. . . 

. 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 eli maddele.rındeki •eaıka ve te· 
~ınat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ıhale ~saatından en az 
hır saat eveline kadar mezkCır komisyon b3fkanhgına vermeleri. 

(2498) 2-3936 

1 LAN . 
1 - Ho at b' l'kl · · 'htı·yacı için 622952 kılo un kapalı zarf 

uı 
1
. z ır ı erının ı 

u ıyle ekıiltmeye konulmuştur. · .. 
2 - İhale · 

24 8 937 1 .. nü saat 11 de Elazızde tumcn aatın 
alm k . sı . . sa ı gu 

a omısyonunda yapılacaktır. 
t ~ - Unun muhammen bedeli 87212 lira ;8 ~uruş :ıu~-~~v~~~at 
emınatı 6541 liradır Şartnamesi her gün o~~syo~da lgo. dek~ ır. 
Uc 4 - İıteklilerin Z490 sayılı kanunun 2, 3 cu ma e .:~ e ı ve

• a ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ı e sa:ıtın· 
dan en az bir saat eveline kadar ınezkOr tümen satın alma komısyo-
'&ana verıneleri. (2502) 2-3940 

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

nulmuştur. Ek .
1 

. 
937 

h günü saat ıs de Vızede tümen 
satın alına 81• tmesı 17 .8. sa Muhammen tutarı 67320 
lira l komısyonunda yapılacaktır. . h .. ko . 

o up ırıuvakkat teminatı 5050 liradır. şartnamesı er~ .UJl8· 
Yonda görülebili l . . kanunun 2. 3. cü nıaddelerındekı ve-
sika ve teminat r. ksteklılerınh ı' teklif nıektublarını ihale saatin-
d 

ma buzlarını av · · bul 
en en az bir saat evetine kadar ıneı:kOr konıısyona vermaş un-

maları. (2407) 2-3808 

tLAN 
ı. - Eliziz birliklerinin ihtiyacı için 52272S kilo un kapalı urf 

ıaıulıyle eksiltmeye konulmu•tur. . . 
.. 2 - Ekailtmeai 24.s..g37 aalı günü saat 1 ı de Elazızde tümen 

tın alına komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Unun muhammen bedeli 6S340 lira 6~ Icuruş .. ohıp ~vaJıı:. 

bt teminatı 4900 lira SS kunıŞtUT· şartıwunesı her gun komıayon· 
da görülebilir 

4 - İstekİilerin kanunun 2, 3 eli maddelerindeki vesika ve tc· 
minat makbuzlarını 'havi teklif mektub1armı ihale !aatından en .u 
blr ıaat eveline kadar mezkilr komisyon başkanlıgma yennelıerı. 

(2SOO) 2-3938 

--------------~ -----------------
lLAN 

1 - Otobüs idaresinde bulunan 8 - 10 ton yanık yağm açık art-
tırması on gün uı:atıtmrştır. 

2 - Muhamen bedeli (275) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (21) liradrr. 
4 - Yağları görmek istiyenlerin her gün otobüs idaresine ve 1s

teklilerin de 10 ağustos 937 sah ı;inü saat on buçukta belediye en-
cümenine müracaatları . (21\20) 2-3776 

İLAN 
1 - Otobüs idaresine alınacak keresteye talih çıkmadığından 

eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 472,5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 36 liradır. · 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 

mine ve isteklilerin 10 ağustos 937 salı günü saat on buçukta bele· 
diye encümenine müracatları . (2425) 2-3777 

İLAN 
. ~eledi~emize alınacak arazöz, vidanj ve süpürgeli araba ve sai

~e ?~~n ve~~lece~ tekliflerin 2 ağustos 937 tari?ine ka.dar ?elediye re
ıslıgıne gonderılmesi ilan edilmisti. Halbukı teklıflerın bu müd· 
det z.~rfmda yetiştirilemiyeceği ~aki müracaattan anla.şı_ldığmrlan 
bu muddet 2 eylül 937 tarihine kadar uzatılmıştrr. Teklıfı verecek-
lerin malumu olmak üzere ilan olunur. 2-3929 

t LAN • 
.. 1 - Kavaklrderede ı numaralı yolun yaptırılması on beş gün 

muddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (10876.73) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (81S 75) liradır. 
4 - Kcşifnamesini görmek istiyenlerin hergün ya.zı işleri kale

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

Hari<'İy~ 
26 temmuz 1937 tarihinde kapalı r.arf usuliyle ihalesi yaprla

cağr evelce ilan olunan 10778 lira 99 kuruş bedel ketifli hariciye 
köşkü müdür evi ~araj ve serlerin katörifer tesisatı ile sair inşıı· 
ata aid münakasası talih zuhur etmediği11den 9 ağustos 937 pazar-
tesi glinü saat 16 va talik eı1ilmistir. (2340) 2-3727 

İLAN 
Tümenin Tekirdağındaki tope;u kıtaları hayvanatı için 440000 

ve piyade ~ı.taatı hayvanatı için 1soooo bin ve Malkaradaki kıtaat 
hayvanatı ıçıo 300000 bin kilo yulaf ayn ayrı şartnamelerle kapalı 
zarf usuliyl~ münakasaya ltonulmuştur. . . 

440000 kılo yulafın muhammen bedeli olan 25()8() lıradan ılk te-
minatı 1881 liradır. 180000 kilonun muhammen bedeli olan 10560 
liradan ilk teminatı 767,5 liradır. ve 300000 kilonun muhammen be
deli olan 19200 liradan ilk teminatı \4400 liradır. 

Her üç münakasanın ihalesi 17.8.937 salı gönü saat 16 dadır. 
Şartnamesini okumak istiyenlerin her gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline ka-
du komisyona vermeleri. (2331) 2-3690 

İLAN 
1 - Sivas merkez kıtaatı için 700 ton odun kapalı zarf usuliyle 

eb.iltmeye konulmuştur. · 
2 - Bedeli 15750 lira ve ilk teminatı 1181 lira 25 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İhalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 1S de Sıvasta tuğ ko-

mutanlığı binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 ci maddeleri 

dairesinde hazırlanmış teklif mektublarım ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar komisyona vermiş bulunmaları lazımdır. 

(2562) 2-4045 
İLAN 

l - Sarıkamış .garnizonu ihtiyacı için 30000 kilo aade yağı ka
palı zarfla 8.8..937 den itibaren lS gün müddetle eksiltmeye konul· 

muştur. 
2 - Eksiltmesi 25.8.937 çarşamba günü saat 11 de Sankamıtt• 

askeri satın alma komisyon binasmda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 19800 lira olup ilk teminatı 1485 liradır 

Şartnamesi komisyondan parasız verilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 c:ü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale uatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2029) a z-4048 
ı LAN 

1 - İzmir müstahkem ınevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasada olan ı 28 ton ~~ hakkındaki yapılan ilinlardan tıtan
but levazım amirliğinden ıJan tel~rafı ihale ıaatine kadar gelm~
diğinden ihale yapılaaııyarak yenıd~n münakasaya konulmuş ve. ı
halesi 24.8.937 aah günü saat 11 İzmırde Kışlada ııatın alma komıs· 
yonunda yapılacaktır. . 

2 - Muhmmen bedeli 16.000 lıra olup muvakkat teminatı 1200 
liradır. Şartnamesi her giill parasız komisyonda görülebilir. 

3 - lsteklilerin 2490 aayıh kanunun 2. 3 cil maddelreindeki ve
sikalariyle teminat ınak~larını havi teklif mektublarmı ihale ~a
atından enaz bir saat evetine kadar mezkur komisyon bqkanlıgı-
na vermeleri. (2630) t L A N 2-4049 

ı - Ankara garnizon birlik .. ~. müesesat ihtiyacı için 75.000 ki
lo kuru soğanın 24.8.937 salı gunu saat 15 te açık eksiltmesi yapı· 
lacaktrr. . 

2 - Soğanın tutarı 412~ hra 0 1.up muvakkat teminatı 309 lira 38 
ltur,tur. Şartnamesi her gun komıs~onda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2• 3 cu maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariy!e yazıh gün v; saatte Ankara levazım amirliği 
satın alına komisyonuna gelınelen. (2631) 2-4050 

İLAN 
Kütahya aakeri ga.rnizoııu~da yaptırılacak 2649 metre tulinde 

yol inş,aaı kapalı zarfla eksıltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
24246 lira 56 kuru•tu~. M~vakkat ~eminatı 1818 lira 40 kuruştur. 
Fenni şartlariyle 1ı:eşıflerıyl~ Eıkışcbirde •kert aatm alma ko· 
misyonunda görülebilir. Elı:atltme ~7.8.937 cuma günü saat 16 da 
Eskişchirde askeri satm alma komısyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin bu gibi ifleri yaptıkl.arına n_afıa ve in.-at fUbeleri müdürlük· 
terince tetkik edilmiş ehh~ ~esıkaları kanunun tayin ettiği ve
sikaları getirmeleri. mecburıdır. !eklif mektublan ihale günü 1'R· 

at 15 e kadar koıruayon ba9lr.an.hgın_a verilmelidir. Posta ile gön
derilecek teklif nııektublannın iadelı teahhiitlii olmaaı ve nihayet 
saat 15 e kadar komisyona gelmil~~~nmalıdır. (2606) 2--4046 

ı - timir müstahke~ mev~i nıe:kez kıtaatı için kapalı zarfla 
sekiltmede olan ııo~oo. ~ılo sıgır ctı hakkında yapılan ilanlardan 
İstanbul ıevazmı imırligı .~tın ~ma komisyonunaaıı ilan telgrafı 
gelmediğinden v; tekemmul ctmıyen ~uameleden dolayı ihale ya· 
pılamıyarak yenı~n kçalı zarfla eksıltmeye 'konulmuttur. Ve i
halesi 24.8.937 salı günü saat 16 da kışlada satın alma komsiyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3030S lira olup muvakkat teminatı 2273 

liradır. 
3 - Şartnamesi ıs~. kuı:u.• müabillnde atnur. Ve arzu edenler 

hu gün komisyonda gorebılırler. 
4 - tste1dilerin ticaret odasmc!a kayıdlı olmalan Ft olmakla 

beBber 2490 sayılı kanun~n 2, 3 ıcii maddelerinde 'JUllı 'V'ellikaları, 
muvakkat makbuz ve tekhf me.ktublann:ı ihale -tından en u; bir 
aaat evetine kadar mezkOr komısyona vermeleri. ( fti21) 3--4047 
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_ Komisyonu ilanları 

~-------------------- ---- ~------~----~---
B1L1T 

Velense: 692 adet hayvan velensesinin kapalızarfına istekli çık
madığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Hep nin 
tutarı 8996 liradır. Evsaf ve şartnamesi parasız olarak süvarı şuue
sinden verilecektir. İhalesi: 21.VIIl.937 cumartesi günü saat on 
birdedir. İlk teminatı: (675) liradır. Eksiltmeye girecel:lerden il
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü macid,.'erinde istenen 
belgelerle birlikte teminat ve teklif me1<tuhhr ını havi z..ı rflaı t k
siltrne saatmdan en geç bir saat eveline kadar M. M. V. -.:ıtm ma 
komisyonuna versinler. (2541) 2-!-;44 

50 tane arka teskeresi 
50 .. çevrilecek kolu 

400 ,. kablo dolabı 

BtLIT 

50 çift talik tertibatr , 
Yukarıda cins ve mikdarları yazılı dört kalem muhabe malze

mesi satın alınmak üzere kapalı zarfla eksiltmc\'e konm• s ur. Hep
sinin tutarı (9700) liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonumuzdan 
parasız verilir ve nümuneleri de komisyonumuzda görülecektir. 
İhalesi 23.VIII.937 pazartesi günü saat on birdedir. tlk teminatı: 
727 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlik
te teminat ve teklif mektublarını havi zarflar eksiltme saatından cı 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna versin-
ler. (2542) 2-394~ 

BlLtT 
1) B_eher adedinin biçilen ederi SOO kuruş olan 1500 adet arica 

çantası ıle beher adedine biçilen ederi 200 kuruş olan 2100 adet ek· 
mek torbası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 877 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 25 ağustos 937 çarşamba günü saat ıs tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larını ihı.Ie gününde en geç bir saat evetine kadar M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (2S90) 2-4051 

tl.A.N 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 300 

bin ila 350 bin metre ve bir metresine talnııin edilen fiatı 7S kuruş 
olan 100 bin ila 150 bin metre portatif çadırlık bezler ayrı ayrı ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Birincinin şartnamesini 1313 ve ikincinin şartnamesini 
563 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün ko· 
misyona gelmeleri. 

3 - Birincinin ilk teminatı 14250 ve ikincinin ilk teminatı 
687S liradrr. 

4 - 300 bin ila 350 bin metrenin ihalesi 24.9.937 cuma günü saat 
11 de ve 100 bin ila 150 bin metrenin ihalesi 24.9.937 cuma günü 
saat 1S tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarmdan en az bir aaat evel M. M. v. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2611) 2--4052 

AMkeri fabrikalar umuru Miidürlüiü Satmalma 
Komi .. vonu tlanları ...._______________ ---~~~------ı 

KIRIKKALE CİVARINDA HASANDEDE'DE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 3134 lira 65 kuruş olan yukarda yazılı inşaat as 
keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 20-8-93'i 
tarihinde cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale edilecektir 
Şartname 16 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 235 lira 13 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komis 
yona müracaatları.. (2483) 2-3878 

KIRIKKALE CİVARINDA HASANDEDEDE Y APTIRILA 
CAK İNŞAAT: 

Kefif bedeli 1669 lira 20 kurut olan yukarıda yazılı inşaat a& 
keri fabrikalar umum müdrlüğü satın alma komiıyonuoca 20.8.937 
tarihinde cuım günü saat 14.30 da açık ekailtme ile ihale edile
cektir. Şartname 9 kuruf mukabilinde komisyondan verilir. Ta• 
liblerin muvakkat teminat olan 125 lira 20 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. 2-3879 

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

askeri fabrikalar umum müdürlilğü tıatın alma komisyonunca 27.9. 
937 pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olatak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan 1500 lirayı havi teklif mektublarım mezkOr günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezk\ır gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (2484) 2-3946 

230 TON ELEKTROLİT BAKIR 
. Tahmin edilen bedeli 149.500 lira olan yukarıda mikdarı ve cin· 

sı y~ılı malzeme ukeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
k?mısyo_nunca 28.9.937 sah günü saat ıs de kapalı zarf ile ihale e
~ılecek~ır. Ş_artname 7 Ura 48 kurt mukabilinde komiıyondan veri
Iır. Talıblerm muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi teklif mek· 
tublarını mezkUr günde saat 14 de kadar koaıitıyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 '"' 3 maddelerindeki vesaik
le mezkQr gün ve saatte komsiyona müracaatları. (2576) 2-4054 

t LAN 
16 eylül 937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile

ceği 28. 30. temmuz ve 1. 3. ağustos 937 gtinlerinde ilan edilen 230 
ton elektrolit bakır ilanına bir ga?.ete tarafından yanlış olürak 2SO 
t?.n olara~ _neşredilmiş oldı~~undan tekrar .il~anına lüzum görült11üş
tur. Bu ıtıbarla mezkfir gunlerde çıkan ılımlar hiikümsüzdür. 

(2S75) 2--4053 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN . 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 61 kuruş olan 40000 ki

lo zeytin yağı 10 - ağustos - 1937 tarihine rutlıayn salı günü saat 
11,S da kapah zarf usul~yle almmak ürere münaka'llBya lronnlmuştur. 

2 - Muvakkat temınatı 1830 liradır. Şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak almabi!ir. 

l - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun taıifat. dahilinde tanzım 
edecekleri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir 
aut evveline kadar Kuımpaşada bulunan kommyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (4444) 2-3657 

Bina işleri kalArffer tesisatı ilan1 

Nafıa Veki.1cFnden~ 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara müzik öğretmen okulun 4 

yapılan yeni pavyonun 'kalörifcr tesisatıdır. ' 
Kefif bedeli 4747 lira 58 kuruştur. 
2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat 15 de nafıa ve'k.81 ti 

yapı işleri umum mudürlüğü eksiltme komisyonu od da ek 
ekailtrne suretiyle yapılacaktır. asın açı 

3 - ~_iltme ~ame~i ve buna müteferri evrak 24 ku be
del mukabılınde yapı ışlen umum müdürlü-·· d 1 bil'nll 

4 Ek ·ıtm . b.l k gun en a ma t ır. 
ka - . 81 eye. gıre ı me için isteklilerin 3S7 linıhk muvalı:-
aa! :;::hrerm~ v.e nafıa v~kaletinden alınanı, kalörtfcr tesi-

dftti vesıkasmt ha1z olması. (2457) 2-3818 
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İstanbul Şehir Operet heyeti Sanatkarlarından - Hazim- Vasfi Rıza - ve Bale Heyeti her akşam Şehir bahçesinde 

Nafia Vekaletinden: 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Çarııamba ovasında Hamzalı ve ci· 

varında mevcud bataklıkların kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili 
mecra ameliyatı. 

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

15 de nafia vekaleti sular umu mmüdürlüğü su eksiltme komisyo
nu odasınla kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (5) li~a 
(71) kurus bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabı· 
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklileri~ (69~6) ~ir!l (10) 
kuruşluk teminat vermesi ve 50 bin liralık nafıa su ışlerını teah
hüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başar
makta fenni kabiliyeti olduğuna dair nafia vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikası ibraz etmesi. 

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

(2067) 2--3619 

Sinop C. ~lüddeiumumiliğinden: 
Sinop genel ceza evindeki mahkum ve mevkuflara ihale tarihin

den itibaren 1.6.938 gününe kadar verilecek ekmek 9.8.937 günün
den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılm ıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş unundan 
yap ı lacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Ekmekler ceza evi direktörlüğünün göstereceği lüzum üze
rine yevmiye 700 ila 1000 adet arasından her gün nihayet saat 14 
de kadar ceza evine teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan 2239 
lira 92 kuruşluk teminatı muvakkate verecektir. 

4 - İhale 23.8.937 pazartesi günü, saat 15 de C. müddeiumumi
liğinde müteşekkil komisyonda adliye bakanlığının mezuniyetine 
talikan yapılacaktır. 

5 - Teklif mektubları 23.8.937 pazartesi günü saat on beşe ka
dar sıra numarasiyle makbuz mukabilnide dördüncü maddede ya
zılı komisyon reisliğine verilecektir. 

6 - Mcktubların beşinci maddede ~österilen saate yetişmek ü
zere iadeli teahhüdlü mektub şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu 
halde zarfın mühür mumu ile iyice kapatılması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dışın
da şartları ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevvelid bilcümle rüsum ve tekalif ve 
damğa resmi ile ilan ücretleri indelhacce ekmeklerin veya unun 
tahlil ücreti ve masrafı ve sair bilcümle masarifat müteahhide aid· 
dir. 

9 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler tatil 
günlerinden maada her gün Sinop C. müddei umumiliği kalemine 
mllracaat etmeleri ilan olunur. (2341) 2-3709 

Sultan suyu harası 
müdüı~Iüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacı bulunan on dört hin iki yüz: lira bedeli 
muhammenli yüz elli hin kilo yulafın beher kilosu 6 kuruştan 
aeksen bin kilo arpamn beher kilosu dört kuruştan on bin kilo 
baklanın beher kilosu on kuruştan ve iki yüz bin kilo samanın be
her kilosu 50 santim hesabiyle 29. 7.937 gününden itibaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Talihlerin teminatı muvakkatesi olan bin altmış beş liralık 
bank ve yahud nakid makbuziyle teklif mektublarmı ihale gününe 
tesadüf eden 12.8.937 perşembe günü saat on üçe kadar hara mer
kezinde müteşekkil komisyonu mahsusa vermeleri ve daha fazla 
izahat almak istiyenlerin de hara müdüriyetine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2475) 2-3874 

J(astamonu orman 
müdürlüğünden: 

1 - Kastamoni vilayetinin Daday kazası dahilinde Balhdağ 
ırmanından 1504/ 072 M. 3. çam, 1778/703 M. 3. köknar mikdarında 
:erestelik satışa çıkarılmıştır. . . . 

2 _ Satış 14.8.937 günü saat 11 de Kastamonı orman ıdaresın· 
le kapalı zarf ile yapılacaktır. 

3 -Beher çamın muhammen fiatı 515 köknarın 385 kuruştur. 
4 _ Şartname ve mukavele projeleri Kastaınoni orman müdü

riyeti ~le orman umum müdürlüğünden alınır. 
5 _ Muvakkat teminatı 1162 lira 80 kuruş. (2459) 2--3819 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
16.8.937 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda nafia müdürl~

ğünde (14573) lira keşif bedelli İstanbul güzel sa~a~Jar akademı
sinde yapılacak mimari kısmı büyük resim atelyesı ınşaatı kapalı 
zarf usuliyl eeksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık i~leri genel .. husus! v_e_ fenni 
şartnameleri, proje ve keşif hülasalarıyle buna m~teferrı dıger ev
rak (73) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektır. 

Muvakkat teminat (1093) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarmı ve en az (15.000) liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair nafia vekaletinden almış olduğu müteah
hidlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 16.8.937 
pazartesi günü saat 14• de kadar nafia müdürlüğüne vermeleri. 

(4277) 2-3625 

Hava Yolları Devlet İşletme idaresinden: 
Makinist ve telsizci aranı yor 

1 - İdarc:mız için yer ve uçuş makinistliklerınde kullanılmak 
Uzere ''9'' tayyare ma!cinisti ile "5" şi ~.üzum:ına. göre ~ç~şta ~e 
''4'' dü yer istasyonlarında kullanılmak uzere ımtıhanla 9 telsız 
memuru alınacaktır. 

2 - Makinistlerin azami aylık ücreti 80 lira. 
Telsiz memurlarından imtihanda kazanacakları derecelere gö-

re: 
''3" Memurun azami ücreti 125 (ikisi uçucu) 
"5" ,, ,, ,, 100 (üçü uçucu) 
"l'' ,, ,, ,, 80 liradır. 
A -- Bütün makinistler ile uçucu telsizcilerin sıhatlerinin hava

cılığa müsaid olduğu Eskişehir hava sıhhiye muayene komisyonu
nun raporiyle sabit olmak (diğer telsiz memurları tam teşekküllü 
heyeti sıhhiye raporunu haiz olacaktır.) 

B - Devlet memuru olmak için icab eden evsafı haiz bulunmak. 
3 -- İsteklilerin ~l ağustos 937 akşamına kadar evrakı müsbi

telerini Ankarada hava yolları umum müdürlüğüne göndermiş ol· 
malan lazımdır. 

4 -- İmtihanlar: 
Ankarada idare merkezinde ve İstanbulda Yeşilköy tayyare is

tuyon müdürlüğünde 6 eylül 937 pazartesi günü saat "10'' da ya-
pılacaktır. (2605J 2-4044 

Çocuk Esirgeme 
Genel 

Kurumu 
Merkezinden 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN : 

Satılık cins iki boğ;. 

l - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 35 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1312 lira 50 kuruş olan 50000 k.ilo sabun 10 ağustos 937 
tarihine rasthyan salı günil saat 14 de kapalı zarf usuliyle alınma• 
üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzio 

edecekleri kapalı teklif mektuplarını 10 ağustos 937 saat 13 çc ka · 
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabi • 

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-

linde vermeleri. (4445) 2-3656 

dilmeli. 2-4043 

Müzik öğretmen Okulu 
Direl{törlüğünden: 

PAZARLIK İLANI 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Pazarlığa konulan iş (mahzeni evrak binasr kalörifer tesl· 

satı tamiri.) Keşif bedeli (2094) lira. 1 - Ankara müzik öğretmen okulunda yapılacak tamirat açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Keşif bedeli 2951 lira 31 kuruştur. 

2 - Münakasa 16.7.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
3 de okullar sağışmanlı~ında teşekkül eden komisyonda yapılcak
tır. 

2 - İstiyenler bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak içi.o 
maliye vekaleti mali emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

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

4 - Pazarlık 20 ağustos 937 cuma günü saat 15 de milli emlak 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 157 lira 15 kuruş te· 
minatı yatırmış olması ve Ankara nafıa müdürlüğünden bu iş için 4 - Keşif projesini görmek istiyenler müzik öğretmen okulu 

direktörlüğüne baş vurmala~ı. (2522) 2-3934 

Kiralık Villa 
Yenişehirde Atatürk Uranr

na bir dakika mesafede kain 5 
ve icabında 9 odalı, bahçe, ga
raj, telefon ile her nevi konfo
ru havi bir villa kiralıktır. Faz
la tafsilat almak isti yenlerin 
2772 numaralı telefona müraca
at etmeleri rica olunur. 2-3883 

Kiralık ev veya 
daire aranıyor 

Asgari dört oda, bir hol, elek
trik, havagazı, banyo olacaktır. 
Kullanışlı, temiz ve odalar ol
dukça geniş olmalıdır. Tercihan 
Ulus meydanı civarı, Işıklar 
caddesi, Anafartalar caditesi ci· 
varı. Böyle bir yeri loanın Ulus 
gazetesinde M. F. adresine fi
atile ve tafsilatile mektupla mü· 
racaati. 1062 ye telefon. 

2-3546 

NİKELAJ 
ve 

BRONZ İŞLERİ 
DÖKÜMHANESİ 

Bilfimum nikelaj, kromaj ve 
bronz işleri en temiz pri.nç ve 
bronz döküm işleri yapılır. 

A tıfbey mahallesi Ulucak 
cad. No. 828-a Telf. 1761 

2-4033 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

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

1 Nazmi Apart No: 9. O. 5 1 
2-3361 -----

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

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

- Tel~fon: 1816 

En boş meyva tw-;uaıu. fnki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolavlaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

imtiyaz sahibi ve Saşmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idart 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENfK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi lazımdır. (2547) 2-3952 

isk.an Memurluğundan 
l - Bilecik vilayeti dahi.li~de mevki ve keşif bedelleri aşağıda yazılı dokuz yerde her şey1 

müteahhide aid anahtar teslı~ yapılacak ceman 57 göçmen evi ayrı ayrı olarak eksiltmeye konul
muştur. Mevki ve keşif bedellerı ve adetleri şunlardır: 

M e v k i i ev Tip Beherinin keşif Tutarı % 7.5 
adedi No. sı bedeli Lira kuruş Lira Kr. 

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

,, tJ ,, 1 
Söğüt Ortaca köyü 2 
Gölpazarı Yenipazar nahiyesi 2 

ıv 
iV 
iV 
iV 
iV 
iV 
IV 
IV 
iV 
ıv 

lira kuruş 
439 77 
523 90 
472 96 
472 96 
472 96 
472 96 
517 94 
939 79 
517 94 
559 29 

2 - Bu işlere aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Mukavele projesi 
B - Muhtelif fenni şartnameler 
C - Keşif defteri ve şartnaz:neler 
D • Projeler ve tafsilat resımleri 

2198 
9954 
2836 
4729 
1418 

945 
3107 
939 

1035 
1118 

85 
10 
76 
60 
88 
92 
64 
79 
88 
58 

164 
746 
212 

106 
70 

233 
70 
77 
83 

92 
56 
76 
42 
72 
95 
08 
49 
70 
90 

İstiyenler bu evrakı Bilecik is kan memurluğundan görebilirler. 
3 - Eksiltme 26.7.1937 tarihinden 10.8.937 tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 10.8.937 salı 

günü saat 10 dan itibaren yukarıda yazrlan sıra ile ayn ayn olarak komisyonu mahsusunca Bilecik 
iskan dairesinde ihale edilecektir. 

4 - Eksiltme açık eksiltme u suliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in 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 odası 
vesikasını ibraz etmesi meşruttur. (2569) 2-3980 

Jandarma genel komutanlı~ 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Müstakil Jandarma Taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiyecek, yem. yakacak isim, 
mikdar, alım usulü, ilk teminat ve ihale tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Bunlara aid şartnameler pa
rasız olarak komisyondan almabili r. 

2 - Eksiltmesine girmek isti yenlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartnamelerinde yazılı belge ve 
ilk teminat makbuz veya banka mektubu içinde bulunduracakları teklif mektubunu en geç vaktinden 
bir saat evet komisyona vermeleri ve açık eksiltme için aynı vesika ve teminatı saatinde komisyona 
ibraz etmeleri. 

Tahmin bedeli İlk teminat Eksiltme 
Cinsi 

Mikdan 
Kilo Kuruş Lira K usulü İhale tarihi Gün Saat 

Sığır eti 15000 den 25000 kadar 27 506 25 Kapalı zarf 25.8.937 çarşamba 10 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 

1000 - 1500 
1000 - 2500 
2000 3000 

•• ,, 
" 

70 
36 
45 

) 
) 247 50 
) 

Açık eksiltme 25.8.937 .. ıs 

Sade 4000 6000 
Beyaz peynir " 

90 ) 441 00 
" 

,, 26.8.937 perşembe 10 

pirinç 
Kuru fasulya 
Tarhana 
Mercimek 
Nohut 

1000 1200 

3000 6000 
8000 - 12000 

700 -- 1000 
1500 2000 
1500 3000 

" 
" 
" 
•• 
" ,, 

40 ) 

18 ) 
16 ) 
15 ) 
15 ) 
15 ) 

Kuru soğan 
Çay 

2500 5000 " 5 ) 492 45 Kapalı zarf 26.8.937 perşembe ıs 

Kırmızı biber 
Bulgur 
Kuru üzüm 
Arpa 
!{uru ot 
Saman 

40 60 
400 500 

7000 - 12000 
2000 - 3000 

7 5000 --100000 
30000 - 50000 
30000 - 50000 

" 
" 

" 
" 

360 ) 
50 ) 
10 ) 
25 ) 
4,5 
3,5) 

337 50 
187 50 

Açık eksiltme 27.8.937 
Açık eksiltme 27.8.937 

cuma 

" 

ıo 

15 

" Odun 125000 --140000 •• 
(2571) 

1,5) 
2,5 262 50 Açık eksiltme 28.8.937 cumartesi ıc 

2-4058 

Haı·ta genel direktörlü~nden: 
1 - Harta kıta erleri için aşağıda muhammen bedeli, ihale gün ve saatleriyle şekli ihaleleri yazı

lı (100) adet mahruti çadır ile (20) ton toz şeker satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin de teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evet Cebecide Harta genel direktörlük satın alma komisyonuna ~etirmeleri. 
Muhammen B. Muvakat T. 
Lira K. Cinsi Miktarı Lira K. Eksiltmenin şekli Günü Saat 

Kapalı zarf. 10.8.937 salı 10 
Kapalı zarf 10.8.937 salı 15 
(2302) 2--3628 

5600 00 Toz şeker 20 ton 420 00 
6500 00 Mahruti çadrr 100 ac'let 487 50 

YENi StNEMALAR HAIK 
BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 

l - KALB MÜCADELESİ 

Çok kuvvetli bir a§k ve his romam 

Baş Rollerde : 

Frederic March • Olivia de Havilland 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 
Ş E H 1 R 

Bugün gündüz ve gece 2 film birden 

GÜNDÜZ 

1 - ÇÖL SERSERiLERi 
2 - BEBEKLER PERiSi 

GECE 

1 - HORTLAK 
2 - PRANGA 

BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

YEŞİLDOMİNO 


