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Atatürk 
Karadeniz• 
Yolunda 
Büyük Önderimiz Atatür
kün lstanbuldan lzmir va
puruyle bir Karadeniz seya
hatine çıktığını yazmı§tık. 
Atatürk ilk olarak Trabzona 
gitmektedir. Yandaki re· 

1 
simde Büyük Önderimizi 
I z m i r vapurunda görü
yorsunuz. 

-ie 

Sümer 
Bank da 

Falih Rılkı AT AY 
Ya bizzat devlet teJebbüı et

meseydi, acaba, bugünkü endüs
trimiz nasıl kurulacaktı ve ma
denlerimiz nasıl itliyecekti? Belki 
de birçokları tahakkuk etmiye
cekti. Y ahud ecnebi grupların ö
nüne dü~en miJli kılavuzlar bizi l 
mukaddes liberalizme sömürtüp 
duracaklardı. Böyfe memleketler 
biliyoruz: timdi onlar miJJi gelir 
kaynaklarım ecnebilere kaptırdık· 
ları için yanıp durmakta ve baca 
dumanı ile t.,.,olli hulmamaktadır· 
lar. 

.Bız yoKsuı t>İr kırtasiye sal
tanatından geliyorduk; hem ferdi 
teşebbüslerin büyük baıarılarda 
bulunmasına yetecek milli semıa
yeden, hem de iş terbiyesinden ve 
kadrosundan mahrumduk. Devle
tin vazifesi iki idi: biri Türkiyenin 
yeni milli ekonomisini kurmak ve 
bunun sermayesini bulmak, ikinci· 
si de yeni türk nesillerini bu tees
süsleri idare edebilmek bakımın· 
dan terbiye edip yetiştirmekti. 

R®~ôm ~~ır~ü!®ö 

<dl ltB lri1 @l cç; n U ©J o 
Rusyanın geniş devletçilik tec· 

rübesinin neticelerini görüyor· •• 1 b• •• J 
duk: devlet işletmelerini iflastan r a ımız güze ır soy ev 
kurtarmak için, onlar, gerek kre- • 

Dr. Arasın sözleri 
Fransa-Türkiye arasında 
münasebetler ço iyidir 

« Bu dostluk müşterek menfaat ve prensiple-
-

rin neticesidir. Ayn ı sulh arzusu, Milletler 

Cemiyetine aynı b a ğ 1 ı 1 ı k, enternasyonal 

haklara ve m u a h e d e 1 e r e aynı saygı > 
La Tribün de Nasyon gazetesi Dı§ bakanımız B. Rüştü Arasla. 

Vensan Lavua tarafından yapılmış aşağıdaki mülakatı neşretmekte
dir: 

Sancak meselesinin mesud bir 
§ekilde halledildiğini gören Mil· 
Jetler cemiyeti toplantısından he
men sonra, Türkiye dı§ bakanı B. 
Rü~tü Aras, 30 mayıs günü Sor
bonda B. Aristid Briyanın 75 inci 
doğum yılınrn anılışında hazır bu
lunmak üzere Parise gelmiştir. 

Bu dostluk jesti, ne zamana tesa. 
düf <:tse, Fransa tarafından hararetle 
takdir edilirdi. Fakat, bu hareket tam 
zamanında vaki oldugu için, daha faz. 
la memnuniyeti mucib olmuştur. 

Türk diplomasisinin şefi memleke
timize daha yeni gelmişti ki, son lspan. 
ya hadiseleri, "Doyçland,, kruvazörü. 
nün İberyadaki hükümetçi kuvvetlere 
mensub bir tayyare tarafından bombar
dımanı ve alınanlar tarafından Almeria 
limanına kar§I yapılan misilleme, 
Akdenizde gerginliği sulhun mukadde
ratı hesabına azablı endişelcr verecek 
bir hale getirmişti. 

Bu nazik şartlar içinde, dostlukla.. 
rı saglam temellere dayanan Fransa ile 

Rapid f akımı 
dün geldi 

Viyana'nın profesyonel takımlA1111 -
dan Rapid dün akıam Anknraya gdmq
tir. Rapid bugün tıaat 17,15 de Ankara 
tıtndyomunda Ankar~ Gücü ile knrfı)a

gncaktır. 

Bugünkü maça aid ıpor muhaniri -
mizin yazdığı y zı, ve Rapid tnım. 

aporcul nnın rcıimlcri bcıinci sayfa -
mızdadır. 

Türkiye arasındaki samimi münascbcL 
lcrin bu tezahürünün sulh davasına yap. 
tığı iyilik ölçüsüz bir kıymette idi. B. 
Rüştü Aras, bıze bahşetmek Jütfunda 
bulunduğu bir kaç dakika esnasında 

bu sağlam dostlugıı hatırlatını§tır: 
(Sonu S ıncı s:ıyfada) 

di, gerek idare ve gerek ~c~etleı· ver ı . gı·yi Kamutay 
için kapitalist usullerden ıstıf a~e 
etmek zaruretinde kalmışlardı. Bn baş nı • dülhalik Ren da açb 
ticari işletme sistem~ ve o~un ken· 
dini ce'ıreden hususıyetlerı vardır. Güzel Sanatlar birliği resim şubesile Müstakil ressamlar birliği ve 

Ek b k 1 
v S" bank D nrupu tesekküllerinin aralarında yaptıkları bir anlaşmanın mah-

·onomi a an ıgını umer ı c. .. 
Eti bank, Dneiz bank gibi tesisleri sulü olarak ilk defa bütün türk resoamlarını ve resim sanatı temayül-
vücuda getirmeğe ve en semere )erini içinde cemeden yıllık büyük sergi halkevi salonunda dün saat 

Dış Bakanrmızrn evvelki gün Tophane rıhtımrnda karşılamşrna aid bir enst:ıntane 

verir usulleri arayıp bulmağa sev· 18 de açılmıştır. 
keden kaygı, devletçiliği ~u~~!= Kültür bakanımızın davetlisi 
fak kılmak ve devlet işletıcılıgı olarak Kamutay başkanı B. Ab-
hakkmdaki, basmakalıp aksi kana· dülhalik Renda, birçok vekilleri· 
atleri iflas ettirmekti. miz, alman ve rus elçileri, macar 

Henüz yeniyiz; ihtısas kad~o- işgüderi, kordiplomatiğe mensub 
muz gençtir; tekniğe ve mekanız· birçok çehreler, mebuslar, bakan· 
maya birkaç senedir alışıyoruz; lıklar ileri gelenleri, sanat ve ilim 
pek çetin satış ve pazar davaları muhitimizin maruf bazı simaların· 
ile, ve ihtikarcılarla karşı karşıya dan mürekkeb güzide bir kalaba-

v şunu lık açılış resminde hazır bulunu-
bulunuyoruz. Buna ragm~n, yordu. 
katiyetle söyliyebiliriz kı ~ u - Kültür Bakanı B. Saffet Ankan şu 
v a f f a k ı z ! Kamutayın, Sumer 
bank umumi heyetini teşkil eden 
iki encümenin bir azası toplantı 
sırasrnda diyordu ki: . 

- Sümer bank müesseselerın· 
de israflar yapıldığı telkinleri al~ 
tında buraya gelmiştik. !fer ş~yı 
tetkik ettik. Sümer bank ıdaresın· 
de israf değil, tasarnıf vardır! 

Bu hüküm, bir işte verim~ artıran 
ve kaliteyi temin eden hiç hır ~b:· 
rafı israf telakki etmiyen iler~ ır 

.. .. .. h"km"d"r Ekonomı ba-
goruşun u u u . ov• • 

kanımızın aynı celsede verdıgı ı-
hı . b' h··k" tı'n devlet 2a ar ıs~ ıze u uıne . . 

i§letmeleri hakkındaki polıtı.k~sı· 
nm ana hatlarını ve hedeflerını a· 
çık olarak anlatmaktadır. Devl~t 
itletmelerini bir taraftan kırtaskı· 
yeciliğe düşürmekten konım~ ' 
diğer taraftan onları, her h:ı:~J a, 
h · ç bir ticari işletınenin te . ~ e· 
d . . b" ük' e--.... eJlıP • 
~ıy« eiı ır m ...... 

hitabeyi irad etti: 
<Sonu 5 inci sayfada) 

karmak, fiatları, kaliteyi, pazar 
faaliyetlerini mütemadiyen kon
trol altında bulundurmak zaten 
hükümetin üstünde durmakta ol
duğu kararlardır. Biz birkaç sene 
içinde, şu bu eksik veya fazlaya 
rağmen, bize bugünkü ~et!ceyi ~~
ren türk mütehassıs ve ışçı kabılı
yetinden do.l~>:ı kendimiz.i ancak 
tebrik edebılırız. Bu tebrık mesul 
olanların yorgunluklarının bittiğini 
değil, beklediğimi~ ~aha. ç_o~ ileri 
neticeleri almamız ıçın, bıla.kıs da
ha artacağına delalet eder. Hiz
met edenlerin emekleri tnkdir e
dilmek ve onları her türlü yıpran· 
malara kartı müdafaa etmek b~ 
devri eskisinden ayıran huıusı-. . . 

Yukarda: Kamutay Başkam B. Ab
dülhalik Renda ve Sihat Bakanı B. Re· 

lik Saydam sergı'yi geziyorlar -Aşağı· 
da: Kültür Bakanr B. Saffet Arıkan 

1 
Cenub Hududumuzda 

Salgın hastalığa 
Karşı tedbirler 

Dünkü Kamutay toplantısında si
hat bakanımız B. Refik Saydam, cenub 
hududumuzun karşısında Suriyede çı. 

kan zatiırriyeJi veba ve buna karşı alı
nan tedbirler hakkında izahat vermiştir. 
Bu izahatı bcfinci sayfamızda aynen 

lfbnisina için 
Garb dille~inde ne§rİyat 

yapmalıyız 
'l'ürü Tarih Kurumu, büyük tüdc 

hekimi İbni Sinan'm dokuzyüzüncü 
yıldoniimünu kutlamak için zengin bir 
proğram hazırlamaktadır. 

Bu maksadla neşriyat yapılacağım 
öğreniyoruz. Butiın dunyanın henüz 
zifiri bir karanlık içinde bunaldığı bir 
devirde Asya ortalarında alnında mil
letinin büyuk medeniyet guneşini ta
şıyarak doğan büyuk adam, asırlarca 

şarka da, garbe de hoc. lık etmişti. Bir 
çok dillere çevrilmiş olan kitabları ha. 
la, belli ba 1ı klitüphanelerde hürmetle 
çevrilmiş bir yer tutar. 

13üyük İran şairi Firdcvsinin bi
ninci yıldönümü de bir iki yd önce 
kutlanmıştı. Bu ve ile ile lranlılarm 

garb dillerinde yaptırd ıklnrı neşriyatı 
da gbrmüşsünuzdür. 

Büytik Türk hekiminin dokuzyü. 
zUncü yıldönümü kutlanırken bizim de 
bu noktaya ehemiyet vermemiz yerin
de olur. : Tilrkiln dünya medeniyet 
ailesinde almış olduğu yeri göstere. 
cck bu büyük ndamlarclan birisi olan 
lbni Sina hakkındaki neşriyatımız da 
yalnız sınırlarımız içinde kalmamalı. 
dır. Garb dılleriyle de bunu culaadl-
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Bir kaç gündenberi büyük Şe
fimizin ve memleketimizin misa
firi olan Ürdün - ötesi emiri Emir 
Abdullah Hazretleri memleketle
rine dönüyorlar. Kendilerinin Tür
kiyeden en güzel intibalarla ayrıl
dıklarından şüphe etmemek lazım
dır. Çünkü Kemalist inkilabın bü
yük yaratıcısı Atatürk ile, anka
ralr devlet adamlariyle, bundan 
l aşka da, yeni Türkiye ve yeni 
tür~ milleti ile şahsan tanışını! 
bulunuyrolar. Emir Hazretleri, Ke
malist Türkiye'yi ziyaret etmez
den önce de onun büyük bir dostu 
idiler. Şimdiye kadar bir çok be
yanatlarında izhar etmiş oldukları 
bu dostluk hissinin ziyaretten son
ra derinleşmesi tabiidir. 

Bu ne kadar tabii ise, Türkiye 
ile bütün komşu memleketler ara
sında dostça münasebetlerin tees
süs etmesi de o kadar tabiidir. Tür
kiyenin Balkan politikası, lran, I
rak ve Afganista·n ile yaptığı Ön
asya politikası, ıimdiye kadar gös
termiştir ki, Kemalist Türkiyenin, 
barış politikasını tayin eden esas, 
onun az çok bi.· balkanlı devlet 
yahud bir müslüman millet olması 
değildir. Türkiye, barışa inanan, 
ve bu inancını konstrüktif bir barış 
politikası ile realize eden bir mem
lekettir. Bunun içindir ki, millet
ler cemiyeti'ne bağlı kalmış ve bu 
bağlılığıyle cemiyet'e hatta hizmet 
etmiştir. Montreux ve Sancak da
vaları, bunu isbat için meydanda
dır. Keza, bunun içindir ki, Sovyet 
Rusya ile olan dostluğunu her tür
lü çelmeden kurtararak muhafa
za eylemektedir. Ve gene bunun i
çindir ki, İngiltere ve Fransa ile 
imparatorluğun hiç bir defasında 
olamadığı kadar dost bulunmakta 
ve gerek Almanya gerek İtalya gi
bi büyük devletlerle hiç bir ihti
laf yüzünden çekişmemektedir. 

Binaenaleyh Türkiye'nin cem.ıb
taki komşulariyle olan münasebet
lerini de bu çerçeve dahilinde gör
mek lazımdır. · 

Türkiye, yeni bir yurd ve yeni 
bir millet inıa etmek davasında
dır. Türk milleti üç kıta üzerine 
İmparatorluk oturtmuı bir millet 
olduğundan, ondan yeniden geniş
leme ihtirasları beklemek yersiz
dir. Çünkü onun bu çeşid bir ih
tirası, yalnız osmanlı tarihi değil 
bütün türk tarihi kafi mikdarda 
tatmin etmiıtir. Bugünkü Kema
list Türkiyenin ihtirası, medeniyet 
çırağını en yüksekte ve en ileride 
koıturan bir millet olmak ve bu 
milleti, yurdların en güzelinde ve 
en mamurunda yaşatmaktır 

Hakikat bu iken türk diploma
sisi elini nereye atıyorsa muvaffak 
oluyor d;ye Kemalist Türkiye'ye 
lıer vesile iie bir takım emeller at· 
fetmek doğru değildir. Sancak me· 
selesi devam ederken gördük; bir 
takım kaynaklar, Türkiye'ye em
peryalistçe emeller atfetmekten 
çekinmediler. Şimdi de, lrak, İran 
ve Afganistan ile ötedenberi elan 
alakamızı ve güzel münasebetleri
mizi ileri sürerek ayni tahrikçi id
diaları ileri sürenler vardır. Bazı 
yabancı basmlarda, bu iddiı:.ları o
kuyor ve hayrette kalıyoruz. Bu 
iddiaları husui maksadlarla yapı-.n 
l<:aynaklar, tabii Emir Abdullah 
Hazretlerinin seyahatlerini de bu 
tekilde davula koyarak bu güzel 
ziyareti fenaya yormaya çalışacak~ 
lardır. 

Fakat bütün bunlar, ne Türki
ye'nin komşuları üzerinde bıraktı
ğı derin emniyet hissini sarsmağa 
muvaffak olacak ne de genç Ke 
malist diplomasisinin devam et
nıekte olan muvaf fakiyetlerine en
gel olabilecektir. 

Mesela, ~ür;..iye'nin Irak ve Af. 
ganİstan'a askeri misyonlar ve 
:nütehassıslar gönderdiği ileri sü
rillerek, bundan adeta şikayete
dilmekte ve lıir nevi kıskançlık 
C • ;:ı !..-:tedir. 

ki, düne kadar bu aibi 

1 
disi ancak getirtmek mevkiinde o
lan bir millet ycr:ne bunları b--~
kalarına göndeı-mek mevkiine gel
miş bir milletin kaim olmus olma
sı, bu gibi hakların kendi i~tiynz
lazı kalmasını istiyenleı-i üzebilir 
ve kıskandırabilir ama, Kemalist 
Türkiye'nin medeniyet öğreticilik 
ve medeniyet yayıcılık misyonu
na mani olamaz. 

Türkiye'yi içeriden ve dışarı
dan bu kadar şahsiyetli bir hale 
koyan büyük Şefimiz, memleketi 
gezmeğe çıkarken, bu noktaların 
iftiharla tesbitini faydalı bulduk. 

Burlıan BELGE 

Kadıköy su 
Şirketinin 
Vaziye i 

İstanbul, 9 (Telefonla) - 1 tem· 

muzda belediyeye geçecek olan K"dı

köy su şirketi iş kanununun mükellefi

yetlerinden kurtulmak için bütün mc 

murlarına bu ayın on ikisinden itibaren 

işlerine nihayet verdigini ve ayın otuz 

birine kadar kendilerinin gündelıkle 

çahştırılabilmelerinin mümkün olduğu

nu bildirmiştir. Bu vaziyet karşısında 

memurlar keyfiyeti alfikalı makamlara 

haber vererek ayın on ikisinden otuz 

birine kadar çalışamıyacaklarını bildir

mişlerdir. Fakat belediyenin şehrin bü

yük bir kısmının susuz kalmaması için 

bir hal tarzı bulması ve memurların iş 
!erini bırakmalarına meydan vermemesi 
muhtemeldir. 

Talebe yurdu genişletiliyor 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Türk ta

lebe yurdunun bir misli fazla talebe a
lacak tarzda genişletilmesi için bir 
proje hazırlandı. inşaata temmuzda 
başlanmak için hazırlıklar yapılıyor. 

Kamutay Çağrıları 
Hariciye encümeni bugün saat 10.JO 

da toplanacaktır. 

İmtihan 
Dün yolum düştü; Ankara Kız 

Lisesinin önünden geçtim: binamn 
gölgeli bahçe merdivenlerinde, yüz
lerce genç kız, eJlerinde kitab, ça
lrFyorlardı. imtihan devresinde ol. 
duğumuza göre bunlar, biraz son. 
ra, bütün bir yıl öğrendiklerinin he. 
sabınr vereceklerdi. 

imtihan denilince Napoieon'un 
meşhur sözünü kim hatırlamaz? 
Kalbimi bir el, bir an, tazyiki içine 
aldı; kendimi mümeyyizler önünde 
görür gibi oldum. 

- Dairenin murabbalrğını isbat 
eder misiniz? 

Böyle sualler ve bu gibi sualler 
kaı §ısında kalan talisiz çocuk/an 
dü~ündüm. Fakat, kara tahta başın. 
daki talebe için hangi imtihan suali 
kolaydır ki! 

Ders yılı sonunda imtihan usulü
nü eskimiş bulan terbiyeciler var. 
Bunlara bakılrrsa imtihan, iyi tale
benin muvaffakıyet taliini azaltan 
tehlikeli bir sınama yoludur. Diğer 
bazılarrna göre de imtihan faydalr. 
dır: talebenin çalrşkanlığını, zeka. 
sınr, hafızasını, hazır cevablrğınr, 

itidalini gösterir. imtihan tehlikeli 
veya faydalr olsun, bizim kabul et. 
miş olduğumuz imtihan usulü bazı 
sınrllar için bir nevi can kurtaran, 
diğer bazı sımflar için de bir zaru. 
rettir. 

iyi sahibi gençler, imtihansız 
veya imtihanlı, sımflarrnı geçecek
lerdir. Asri onlar için hayat imtiha. 
nrnda muvaffak olmalarını dileye. 
lim. - N. B. 

• Demiryollannda 

Devlet demiryollan ve limanları iş.. 

)etme idaresinin ihtiyacı olan muharrik 
ve miıteh.arrik edevatın siparişi için 
16.000.000 liraya kadar teahhüd icrası
na dair hi.ıki.ımetin teklif ettıgi knnun 
projesi Kamutayın ilgili encümenlerin
den geçmiş ve ruznameye alınmıştır. 

Hiikumet projenin hazırlanması sebcb. 
terini mucib sebebler layihasında şöyle 
anlatmaktadır: 

"Hatlarımızın uzaması ve genişle. 
mesi ve nakliyatın gittikçe artması yü. 
zünden mevcud lokomotif, furgon, yol
cu arab ve yuk vagonu l.afi gelme
mege bıı lamı~tır. Bundan b-ş':a, her 
sen! 20 - 30 lokomotif, 30 _ 40 yolcu a
rabası, 300 • 500 } ük vagonu yenilemek 
mecburiyeti vardır. Bütün bunlar göz 
önüne alınarak yapılan hesaba gore hat
larımızın Erzuruma varacağı 1940 se
nesine l·adar en az 122 lokomotif, 22 

furgon, 172 yolcu arabası ve 3900 yük 
vagonu tedarikine ihtiyaç vardır. 

30 lokomotif, 22 yolcu vagonu ve 200 

kadar yük vagonu Dinko mukavelesi 
tatbikatın an olarak ısmarlanmak üze. 
redir. Geriye ka~an malzemeden 2400 

yük vag-onu Sıvas atelyesi bitince ora
da senede 800 yeni yı.ik vagonu imal 
edilecel:tir. Bundan artakalan 1300 yük 
va0 onundan 200 tanesi 1937 finad yılı 
biıdce kanununun beşinci maddeı;iylc 

temin edilecektir. En geriye kalan 92 

lokomotif, 170 yolcu arabası ve !100 
yük vagonunun öniimüzdeki 3 • 4 yıl 

içinde tedariki zaruridir. Bunun bugün. 
kü rayice göre tut<ırı 16.00D.OOO liradır. 
Layiha bu sebeblerle hazırlanmıştır.,. 

İlgili encümenlerce aynen kabul olu
nan projeyi yazıyoruz: 

1 - Demiryolları ve lim .. nları umum 
idaresi t .. rafmdı:ın lokomotif, yolcu ve 
muhtelif yiık vagonu satın a ınması ve 
bunların her türli.ı masrafları için mü
teakib senel~re geçici olmak ve tediye 
edilecek mikdarı 1938 ve 1939 senele. 
ı inJe birer milyon lirayı ve mUteakib 
senelerde ikişer milyon lirayı geçme. 
mek üzere 16.000.000 liraya kadar teah
hı.id icrasına Nafıa Vekili memurdur. 

2 - Bu teahhüde müsteniden her se
ne sarfeclilecek mikdar mezkur idare
nin biidcesiııe tahsisat olarak konur. 

3 - Bu teahhüdlere ve icabında bu. 
nun için cıkarılacak bonolara Maliye 

• 
Bay Baldvin'in i.tidadları 

lngiliz devletinin büyük adamla
rından biri olduğunu çekilirken de İs· 
bat etmiş olan eski başbakan B. Bald
vin: "Politikacıhğn tercih edebile
ceğim bir çok meslekler vard !'' söz
leriyle siyasetten hoşlanmadığını her 
zaman tekrar edenniı. Kembric;tc 
talebe iken Baldvin'i tanımı§ olan 
lar, kendi dediği gibi, onun, politi
kacı olmak arzusunu hiç bir zaman 
izhar etmemiı olduğunu bugiln de 
tasdik etmektedirler. 

Baldvin, amcaları gibi reuam ve
ya muaikiıinas, yahud yeğeni Kiı'
Jing gibi muharrir olabilirdi. FakP.t 
Baldvin'in, babasının tek çocuğu ol
mnsı onu Baldvin Ltd. ticaret evinf' 
girmeğe mecbur etmi~tir. Eski ba§
bakan, 1908 de, kırk iki yaıında me· 
buı seçildiği zaman bu ticarethane
nin müdürü idi. 

Eceli ile ölmek 

lskoçyalılar hasistir ve rivayete 
aöre haıtalandıkları zaman para 
harcamamak için hekim çağırmaz
lar ve bundan dolayı da lakoçyada 
hekim yok gibidir. 

Bir İngiliz aonnuı: 
- Hastalanınca hekimaiz ne ya

parsınız? 

- Ecelimizle ölürüz. 
Garanti 

Yüzlerine balalamryacak kadar çir
kin iki kız kardeı Ankaradan lstan
bula giderlerken demiryo!lar idaresi 
memurlarmdan biri bunlan bir kom
partimana yerleıtirdi ve rahataız e
dilmemelerine dikkat ..,....ni ele 
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Banliyo hatlarında 

15 günlü l< bir ayh\r ve 
iıç aylı tenz. at ~. 

arne er ih as edi d · · 
Dünkü sayımızda devlet demiı yolları idaresinin Ankara ve stan

bul banliyö trenlerinde bilet tarifelerinde esaslı tEnziller yaptığım 
yazmıştık. Bu idare ayrıca on beş günlük, bir aylık ve üç aylık ol
mak üzere tenzilatlı karneler yapmıştır. 

r 
da 
·kıi 

Valilerim.z arasında yapılacağını ev
velce blidirdigimiz tayin ve değişiklik -
ler Bakanlar Heyetince kabul edilmiş ve 
yü'.sek tasdike iktiran etmiştir. Tayin 
ve değişiklikleri yazıyoruz: 

Edirne valisi BB. Osman Şahin baş 
sınıl ile Maraş valiliğine, Muş valisi Ni
yazi sınıfı ile Edirne valiliğine, Muş va
liliğine Elaziz valisi Tevfik sımfı ile, 
Elaziz valilıgine Bingöl valisi Şefik sı
nıf: ile, açık Gümüşane valiliğine Diyar
bekir valisi Ferid sınıfı ile Diyarbekir 
valiliğine Zonguldak mebusu Doktor 
Mitat il "nci sı.ıı;Ja, Rize valiliğine İstan
bul belediye reis muavini Nuri dördün
cil sınıfla. açık bulunan Trabzon valili
ğine Yozgad valisi Yahya Sezai sınıfı 

ile, Yozgad valiliğine mülkiye müfetti~i 
Abdullah Feyzi dördüncü sınıfla, Van 
valiliğine mülkiye müfettişi Süheyip dör
düncü sınıfla, Bingöl valiliğine Van va
lisi Saib sınıfı ile, açık bulunan Çanak
kale valiliğine Urfa valisi Atıf sınıfı ile, 
Urfa valiliğine Diyarbekir vnli muavini 
Kazım dördı.incü sınıfla naklen ve yeni
den tayin edilmişlerdir. 

Bitlis valisi B. Hasan Fehmi. Gümii-
şane valisi B. Hilmi, Rize valisi Cevdet 
tekaüde sevkedilmişlerdir. 

Vekfıleti kefalet edebilir. 

4 - Birinci maddede de yazılı 

16.000.000 liralık malzeme gümrük rÜ-
sumiyle, muamele vergısı, her sene 
300.000 lirnyı geçmemek üzere ayrıca 

büdceye konulacak tahsisatla mu!;:assa-
ten hazineye ödenir. 

tiren ıefinden rica etti. 
Kızlardan biri: "Diğer istasyon

larda kompartimana başkaları gir~· 
cek olursa gece uyuyamıyacağız," de
di. 

Tiren şefi cevab verdi: 
- İstasyonlarda ikiniz de kapının 

önüne çıkınız. Sizi kimse rahatsız et-
mez. 

Zalim hakikat 

- Amcaın, ölümünden bir ay e· 
ve!, ne zaman öleceğini biliyordu. 

- Tuhaf şey, bazı hadiseler in
sanlara, bakınız, nasıl mallım olu· 
yor! 

- Tabii, onu kendisine cinayet 
mahkemesi reisi söy?t?miştir .. 

Clarlz Gable'in eşi 

Denildiğine göre filmleri daha çok 

kndın müşte~İ celbeden sinema akfo

rü Clark Cable'in eşi aranmaktadır. 

Gazetelerde okuduğumuz için bunun 

sebebini hepimiz biliyoruz: Bir inr,i · 

liz kadını, 1923 de tanıdığı bir erkeğ: 

bu e.rtiste benzetmiı, mahkemeye ba§ 

vurarak, arliıti kızının babaıı olduğunu 

itirafa dawet etmiıtir. Mahkeme, iddi

asını isbat edemiyen kadını - aktör a

leyhinde küçültücü tezahürlerde bu

lunmak suçu ile - para cezasına mah
k\ım etmittir. 

Kızına bir baba ve bir isim araya:ı 
kadıncağıza acıyan Glark Gabh'!, ken
di eıini buldurup aldatılan kadını ve 
babasız çocuğu sevi;1dirmck için, ıimdi 
arattırmalar yaptırmaktadır. 

On beş günlük karnelerde on 
beş günlük gidiş geliş ücretlerin
den yüzde yirmi tenzilat yapıl
mıştn·. 

Ankara ve Haydarpaşa banliyöleri
nin birinci mıntakalarında on beş gün
lük tenzil.ith karne fiatları bütün re
simler de dahil olmak üzere birinci 
mevki 177, ikinci mevki 123, üçüncü 
mevki 87 kuruştur. Bir aylık karneler
de 30 günlük gidiş geliş ücretlerinden 
yüzde otuz tenzilat yapılmıştır. 

Bir aylık karne ücretleri birinci 
mevkide 309, ikinci mevkide 216, iiçün
cü mevkide 151 kurştur. Üç aylık kar
nelerde 90 günlük gidiş - geliş ücretle· 
rinden yüzde kırk tenzilat yapılmıştır. 
3 aylık karne iicretleri birinci mevkide 
794. ikinci mevkide 554, üçüncü mevki
de 388 kuruştur. 

İkinci mıntaka karne ücretlerine ge· 
lince on beş günlük; birinci mevkide 
252, ikinci mevkide 172, üçüncü mevki· 
de 123, bir aylık; birinci mevkide 441, 

ikinci mevkide 302, üçüncü mevkide 
216, üç aylık; birinci mevkide 1134, i
kinci mevkide 775, üçüncü mevkide 554 

kuruştur. 

Üçüncü mıntaka karne ücretleri şu· 
dur: 

On beş günlük: birinci mevkide 378, 

ikinci mevkide 246, üçüncü mevkide 
173, bir aylık birinci mevkide 662, 

ikinci mevkide 431, üçüncü mevkide 
302. üç aylık birinci mevkide 1701, ikin
ci mevkide 1107, üçüncü mevkide 775 

kuruştur. 

Haydarpaşa banliyösünün dördün· 
cü mıntakasının tenzilatlı karne ücret· 
leri şudur: 

On beş günlük; birinci mevkide 
454, ikinci mevkide 332, üçüncü mevki
de 222. bir aylık: birinci mevkide 794, 

ikinci mevkide 582, üçüncü mevkide 
388, üç aylık: birinci mevkide 2042, i
kinci mevkide 1495, üçüncü mevkide 
997 kuruştur. 

Haydarpaşa banliyö hattının be~in
ci mıntakasının tenzilatlı karne ücret
leri şudur: 

On beş günlük: birinci mevkide 630, 
ikinci mevkide 455, üçüncü mevkide 
308, bir aylık; birinci mevkide 1107. i
kinci mevkide 797, üçüncü mevkide 
539, üç aylık; birinci mevkide 2835, 
ikinci mevkide 2048, üçüncü mevkide 
1384 kuruştur. 

Halkımızın iyice anlayabilmesi için 
şunu da ilave edelim ki seyahate başla
nacak ve bitecek istasyonlar hangi mın· 
takanın içerisinde ise yolcular o mmta
kanın bilet ücretini vereceklerdir. 

I-Iususi idarelerin 
büdce projeleri 

lç Bakanlık, vilayet umumi meclis
lerince kabul olunan hususi idarelerin 
1937 büdce projelerinin incelenmesine 
devam etmektedir. Bakanlık; Rize, 
Trabzon, Seyhan, Sinob, Bingöl, Maraf 
Kırşehir, Erzincan, Mardin. Aydın, 

İçel, Bilecik, Zonguldak ve Denizlı vi
layetlerine aid büdce projelerinııı in. 
celenmesini bitirmiştir. Projeler - bu. 
gün yüksek tasdika arzedilmck üzere 
Başbakanlığa verilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••• 
: HAVA : . . . . . . . . . . ... . . . . . " ....... . 
Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş ve 

ısı 21 dereceye kadar yükselmiştir. Me.. 

teorolo ji işleri genel direktörlüğünden 
verilen malfımata göre dün yurdun Ka
radeniz sahillerinde hava LuJutlu. di. 
ğer bütün mıntakalarda açık ge~miş. 
tir. Diin en çok yağış Rizede olmuş ve 
karemetreye 7 kilogram su brral::mıştır. 
Dün en düşük ısı Erzurum, Kayseri ve 
Ulukışlada 2, en yüksek ısı da Eoclrum 
ve Adanada 31 derec~ olarak :.a} dcdil-

n .r. 
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"_lD/illüfiZI Cebelüttarık boğazında Kutba yenı 
ti!:;;!te:u:!:=:~:ri topçu düellosu oldu bir sefer Atatürk'ün şark 

vilayetlerimize seyahati 

İ ngiltere ile Amerika dünyanın ik· 
tısad ve maliye muvazenesinde en 

büyük iki ağırlıktır. Binaenaleyh bu iki 
memleket arasında iktısadi ticari ve 
mali sahada herhangi bir anİ:ışma ve ya
hud anlaşreazlık, her memleket iktısadi
yatı Üzerin~ müessir olur. iki mem!eket 
arasında yeni bir ticaret muahedesi akd 
edilmek için bir müddettenberi Vaıing• 
tonda müzakere cereyan etmektedir. Bu 
müzakerelerin istihdaf ettiği gaye, bazı 
maddeler Üzerinden gümrük resminin 
Asgari bir hadde indirilmesidir. Amerika 
ziraat mahsullerinin büyük ihracatcısı 
lnciltere'de aynı maddeJerin büyük it~ 
halatçısı olduğundan, bilhassa bu mad • 
delerin gümrük resimleri etrafında pa • 
zarlık yapılmaktadır. 

Fon Ribbentrop kontrol işi hakkında heyeti gidiyor 
B. Bitlerle görüşüp Londraga döndü 

Londra, 9 (Hususi) - Cebelüttarrktan bildiriliyor: 
Gcc~ yarısını 40 dakika geçe, Cebelütt~rık boğazında ~iddetli bir 

topçu duellosu olmuştur. Karanlık dolayısıyle ne olup ne bittiği anlaşıla
mamıştır. Bununla beraber aşağıdaki hadiseler kaydedilmektedir: 

Ceuta' claki ışıklar birdenbire 
sönmüştür. Bu sırada bu ilehrin 
projektörleri karanlık içerisinde 
araştırmalar yapıyor, bataryaları 
da ateş açıyordu. Bütün ışıklarını 
söndürmüş olan iki harb gemisi
nin, projektörlerin ışıkları altında 
teressüm ettiği görülmüştür. 

Asilerin Karnero burnundaki batar. 
yaları da ateş açmışlardır. Akesiras 
projektörleri de işlemeğe başlamıştır. 

Hükümetçilere göre 
Hükümetçi kaynaklardan bildirilL 

İngiltere yeniden iki 
büyük transatlantik 
yaptırıyor 

Londra, 9 (A.A.) - Deyli Ekspres 

gazetesinin yazdığına göre, İngiltere 

hükümeti, büyük iki yolcu vapuru da. 

ha yapmağa karar vermiştir. 

Amerikanın mukabil tedbirleri 

Vaşington, 9 (A.A.) - B. Ruzvelt, 
kongreden ticaret vapurları inşaasına 

yardım tahsisatı olarak JO milyon ve in

şaat programını tamamlamak için de 

150 milyon dolar istiyeceğini bildırmiş.. 
tir. Hüküemt ticaretin genişlet ilnıeı.i 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyetler Bır. 
liği kutub enstitusü Sadko buz kıranı u
zerinde yeni Siberya adası için yeni bir 
ilmi sefer heyeti tertib ediyor. Heyet 
Kotelnyi adasının batı şimalinde 1810 
da Sannikof ve 1886 da da Geolof Toll 
tarafından gbrülmüş olan Sannikof kı. 
tasının mevcud olup olmadıgını araştı
racaktır. 

Mevcudiyeti farzedılen bu kıta böl
gesinde, 1893 de Nansen muhtelif cins.. 
te bir çok kuşlar görmüştür ki bu da 
bu kıtanın mevcud olduğunu göstcrmi • 
tir. 

Kutub tayyarecisi Çereviçni, bugiın. 
!erde Moskovadan yeni Siberyaya ha
reket edecektir. 

Sonuncu tayyare dün RoJoll 
adasına döndü 

Moskova, 9 (A.A.) - Şmitten gelen 
bir haberde, tayyareci Alekseefin kon. 
duğu buz kütlesi uzerinde yoluna devarr: 
edebilmesi için gereken benzini yardı
ma gelen tayyereden aldıktan sonra 
oradan havalanmış ve Rodolf adası tay· 
yare meydanına inmiştir. Bu suretle 

yor: Madrid yeniden bombardıman e
dilmiş ve bu, şiddetçe eskilerini aşmrJ
tır. Halk sokaklarda olduğu için zayi. 
at mühimdir. Küba elçiliği binasına bir. 
çok obüsler düşmüştür. Nüfusça zayiat 
yoktur. Kuba hükümetinin keyfiyeti 
bir nota ile protesto edeceği öğrenil. 
miştir. Karabançel'de bir asi taarruzu 
püskürtülmüştür. Hükümetçiler Koron
ya yolu üzerinde taarruz etmektedirler. 

ve harb halinde memleketin iaşesi için 

kuvvetli bir ticaret filosu arzu etmek

tedir. 1 
kutub harekatına iştirak eden bütün 
tayyareler hareket üslerinde toplanmış 
bulunuyorlar. 

Ataıürkün fark vilayetlerine ae. 
yahatleri dolayı· iyle Yunus Nadi 
Cumhuriyetin bat yazısında ıunları 

ya7.ıyor : 
Atatürkün lstanbuldan Karad<' i

ze açılıtı teklindeki her hadise bize 
1919 mayısının 19 unda kendisini 
Samsuna çıkarmış olan meşhur seya. 
hali hatırlatır. Bununla beraber o 
gÜnl rden her tnanuiyle ne kadar U• 

zağız l bir kere o günlerdenberi ara· 
dan tam on sekiz yıl geçmiıtir. Ondu 
sonra dil bu on sekiz yıl zarfında a
ziz vatan ve milletimiz o zaman ma
ruz bulunduğu dehşetli felaketlerde. 
yÜz kere, bin kere, milyon kere ve 
sayılamaz kere kurtulmu,ıur. Bu he.. 
saba, tarihi bir zaruretle tasfiye olu
nan osmanlı imparatorluğunun anka· 
:ı.ı üzerinde yükselttiğimiz yeni deY
lctin İmpnratCJrluğu gölgede bırakaa 
inkikab ve terakki hamleleri içinde 
yükseldikçe yükselmekte olduğuna 

hepimiz iftihar gözlerimizle her güa 
göğüslerimiz kabararak temap et· 
miyonnuyuz 7 

lngiltere'nin bu noktada elini kolunu 
bağlayan vaziyet dominiyon)arı ile yap· 
tığı Ottava aranjmanıdır. MalUmdur ki 
lngiltere bir asra yakın bir zaman ser
best ticaret usulünü tatbik ettikten son
ra dünya iktısad krizinin tazyikile bu 
sistemden ayrılıp baıka memleketler gi
bi, himaye usulünü tatbika baılayınca, 
dominiyonlarile rüçhan esasına dayanan 
bir takım karııbklı ticaret itilafları yap
mııtır. Çok girift olan bu ticaret anlat • 
malariyle İngiltere dominiyonlarınm zi· 
raat mahsullerine, dominiyonları da ln
gilterenin sanayi mamülitına preferanı 
vermişlerdir. Bu aranjmanlardan her 
memleket müteessir olmuıtur. Fakat ti
caret hacminin genişliği dolayısiyle en 
çok müteessir olan da Amerika'drr. 

Aıilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bis. 

kaya, Santander, Leon, Arogon. Mad
rid ve Avila cephelerinde vaziyette de
ğişiklik olmamıştır. Asturi cephesinde 
hükümetçilerin bir taarruzu püskürtül. 

müştür. 

8. Fon Noyrat Sof yada 

Atatürkün Knradenize ilk aç.ıld1-
iı o seyahatile aonraki seyahatleri a· 
rasındnki meaafe bu kndar büyük oı
makla beraber Büyük Şefin bu dela
ki seyahatinin artık hakedilmit bir 
tenezzüh ve istirahat seyahati olma. 
dığmı kaydetmekle yeni türk rejimi
nin farik bir vaafını tebarüz ettinniı 
oluruz. Filhakika yeni türk rejiminde 
Atatürkün tesis ettiği anane ıudur : 
Baıarılan her it, esasında ne kadar 
büyÜk ve önemli olursa olsun, ancak 
ifa edilmit bir vazifenin ifadea.i olur. 
O it ba§&rıl ınca yalnız vazifenin ne 
kadar iyi ifa olunduğunun teabitiyle 
ikti!a olunarak hepsi yeni türldüğüa 
himmetlerini bekliyen yeni vaz.ifele
rin ifasına geçilir. Başarılanlardaa 

dolayı hatta övünmeyi lüzumauz bit
nümayiş sayan rejim, bilakis önümüz
de başarılması yeniden yeniye gay. 
ret hamlelerimizi İstiyen yeni vazife. 
lere en büyük ehemiyet verir. lıte 
Atatürk neslinin en ba müm"ssili 
olan cumhur Reisimiz, kendi yap111 
olan rejimin bu :zihniyeti içinde bu 
aeyahate çıkıyor. 

Ottava itilafları imzalanalı, aradan 
beı sene geçtiği halde ne lngiltere, ne 
de dominiyonları bu aranjmandan um • 
dukları neticeyi elde etmemişlerdir. Di
ğer tarafı.an İngiltere'nin tatbik ettiği 

himaye sistemi dünya krizini geniılet -
niş ve derinleıtirmiştir. fngilterenin tat-

Mayine çarparak hasara uğrayan 
Hunter destroyeri hadisesi dolayzsiyle 
ingiliz elçisi Salamanka hükümetini 
protesto etmek için talimat almıştır. 

Be?grad gazeteleri'' Yugoslav dış 
politikası değişmigecek,, diyorlar 

bik ettiği gümrük tarifeleri bazı memle· 
ketlerin tarifeleri kadar yüksek olma • 
makla beraber, mutedil de olsa bu hi
mayenin lngiltere piyasası gibi çok zen
gin bir piyasaya tatbikı, enternasyonal 
mübadeclyi büsbütün darlaştırnııştır. 

Bunun akis!eri mali sahada hissedildi. 
Siyasi sahada akisleri görüldü. iptidai 
madde ihtiyacının tazyikı altında bazı 

memleketler iktısadi politikalarını kö • 
künden değiıtirdiler. Alma.ıya, kendisi
ni mal ithalinden ~müstağni kılacak bir 
ik.trsadi program tatbik etmeğe baıladı. 
Bır dereceye kadar harb hazırlığına ben· 
zeyen bu teıebbüs her tarafta fÜphe 
uyandırmııtır. 

Bir zamandanberi Amerika'da ve İn
giltere'de öyle bir kanaat kök!eımeğe 

başlamıştır ki siyasi derdlerin batında 
iktısadi kriz vardır. Bunun başında da 
gümrük tarifelerinin yüksekliği ve en • 
temasyonal ticareti darlattıran konten
jantman ve kliring gibi tahdidat geliyor. 

OsJo devletleri adı verilen 1 akandi • 
navya devletleri kombinezonu - bunlar 
yedi devlettir: İsveç, Norveç, Finlandİ· 
ya, Danimarka, Hollanda. Belçika, Lük
semburg - geçen haf ta aralarında bir 
mukavele imzalıyarak kontenjanları mü
tekabilen kaldırınıılar ve bundan böyle 
gümrük tarifelerini yükseltmeıneği teah· 
hüd etmiılerdir. İngiltere ve Fransa da 
Belçika baıvckili Van Zeeland'a bu me· 
ıelc üzerinde tetkikat yapmak için va· 
zife verdiler. Van Zeeland birkaç ay
danberi bu mesele ile met1ruldür. Ve 
Almanya ile temas ettiği gibi, bugün • 
lerde Amerika) a gidecektir. 

Bütün Avrupa devletlerine ve Ame
rika'ya ıamil olan bu teıebbüsten ayn 
olarak timdi İngiltere ile Amerika ara• 
:unda hususi bir itilaftan bahsediliyor. 
lngilterenin Amerika ile böyle bir i tilaf 
yapabilmesi için dominiyonlanna kartı 
teahhüdlerinden kurtulması lazımdır. 

Kontrol meselesi 
Londra, 9 (Hususi) - Alman büyük 

elçisi Fon Ribbentrop, bu akşam Lon
draya dönmüştür. Alman politik mah -
filleri mumaileyhin Berhstesgaden'de B. 
Hitlerle İspanyanın kont~olu meselesi -
ni konuştuğunu haber vermektedirler. 
B. Fon Ribbentrop yann B. Eden'le kont
rolu temin eden gemiler hakkında bir 
konuşma yapacaktır. 

lıpanyol görüıü 
İspanyol büyük elçisi dün dış ba· 

kanlıgına giderek kontrol meselesi hak
.kında Valansiya hükümetinin görüşünü 
izah etmiştir. Büyük elçi şimdiki güç· 
lüklerin, bazı devletler tarafından Va -
Jansiya hükümetine karşı takınılan düş
manca tavırdan ileri geldiğini anlatmış 
ve İspanyanın kontrolle meşgul olacak 
gemilere enternasyonal bir mahiyet ve
rilmesini kabule hazır oldugunu bildir -
miştir. 

Öte taraftan Valansiya hükümeti, 
alman neşir vasıtaları tarafından orta • 
ya atılan ve Doyçland kruvazörünü bom
bardıman eden tayyareler pilotlarının 

sovyet olduklarına dair olan şayiaları ya
lanlamakta, tayyarelerin İbiza'ya sırf is
tikşaf için gittiklerini bildirmektedirler. 

Roma mahfillerine göre 

Belgrad, 9 (A.A.) - B. fon Noyrat 
ile B. Stoyadinoviç arasındaki göruş.. 
meler hakkında mutalealar serdeden 
yarı resmi Vreme gazetesi, Belgrad'ın 
B. fon Noyrat'ı sulhun ilk hadimlerin
den biri olmak sıfatiyle karşılamış ol. 
dugunu yazmaktadır. 

B. fon Noyrat'ın ziyareti politikada 
hiç bir tebeddül vuku bulmuş olduğu 
manasını tazammun etmez. Belki Avru. 

panın sulhunu müdafaa eden ve Avru. 
payı kargaşalıklardan korumak ıstı. 

yen bir politikanın saglamlaşması ma
nasını ifade eder. Almanya ile Yugos. 
lavya arasındaki politik ekonomik ve 
kültürel işbirligi, ancak B. Fon Noyrat 
ile B. Stoyadinoviç arasında yapılan 

görüşmeler sayesinde kati formülünü 
elde etmiştir. 

Yugoslavyanın Almanyaya karşı ka
bul etmiş olduğu politik hattı hareket, 
bu ana kadar çok mesud neticeler ver
miştir. ilerde de böyle olacağı ümıd o. 

lunur. 
Bu hattı hareket, Yugoslavyanın Al. 

manyayı anlamış olması esasına müs
teniddir. Nasıl ki Almanyada da Yu. 
goslav milletini anlamış oldugunu is. 
bat etmiştir. Bu ziyaret, her iki taraf 
için feyizli olmuştur. Fon Noyrat kırat 
Alcksandır'm mezarına çelenk koymuş. 

tur. 

Belgradda Hitlerizm aleyhinde 
nümayiıler 

Roma'dan bıldiriliyor: Salahiyetli 
mahfiller kontrol işinde bir anlaşmaya 
varıldığının şimdiden iddia olunamıya

cağmı söylemektedirler. İtalya, bu me
sele hakkında gerek kendisi. gerek Al -
manya için kabulu miımktiJı bir formül 
bulmak üzere Londra konuşmalarına iş
tirak edecek ve bu husuı>ta kati bir ka -
rar vermeden önce Berlin kabinesiyle 
istişare edecektir. Bununla beraber, İtal
yan gazeteleri prensip anlaşmasını mem· 
nuniyetle kaydetmekte ve bunun alman 
• italyan anla~ası sayesinde mümkün 
olduğunu ilave etmektedirler • 

Belgrad, 9 (A.A.) - Şehrin birçok 
noktalarında üniversite talebesi nüına. 
yişleri olmuş ve 200 kişilik bir grup 
hitlercilik aleyhınde bağırarak alman 
dış bakanı Fon Noyrat'm oturmakta 
olduğu villanın önüne gitmek istemiş
se de polis şiddetle müdahale etmiştir. 
Bazı talebe tevkif olunmuştur. 

Fon Noyrat Sal yada 
Sofya, 9 (A.A.) - Bugiın saat 17 

Bulgar baıınının yazdıkları 
Gazeteler bu ziyaret dolayısiyJe çok 

samimi makaleler neşrctmektedirleı. 

Hiıkümetin organı olan Dnes gazetesi, 
fon Noyrat'ın resmen Bulgaristanı zi
yaret eden ilk devlet adamı olduğunu 
ve Bulgari..tanm bu jeste kayıdsız ka· 
lamıyacağını söylüyor. Slovo gazeteı.• 

de iki millet arasındaki dostluğu teba
riız etirerek fon Noyrat'ın ziyaretinin, 
bu dostluğun yeni bir tezahürü olduğu
nu yazıyor. 

Sofyadaki alman elçisi, fon Noyrat 
terefine birçok kabul resmi tertıb etmif 
ve bunda kıralın kardeşi ve yaverleı ı 
ile başbakan ve bakanlar ve diğer şalisi
yetler bulunmuşlardır. 

Hamidiye Korf oya 
g itti 

Atına, 9 (A.A.) - Hamidıye bu sa. 
bah saat 6 da Korfo'ya hareket etmiş. 
tir. Yunan denizcilerinin ve bütün hal. 
kın tezahürleri son dakikaya kadar de-
vam etmiştir. 

Lübnan cumhur reisi 
bugün İstanbulda 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Liıbnan 

Cumhur Reisi B. Emil Erlda bugun To
ros ekspresiyle Adanadan geçmiştir. 

Yarın sabah Ankaradan geçecek olan 
mumaileyh yarın İstanbula gelecek ve 
sonra da Ccnevreye hareket edecektır. 
Kendisiyle beraber Lübnan Kültür Ba. 
kanı da bulunmaktadır. 

Deniz müsteşarı Adanaya 
gi t ti 

Baıarılan cidden her biri ayn ayn IMi
yük itlerin hiç biriaini mühimaeme
mezlik ediyor defiliz. fmparatorlak 
bakiyesi bir harabeden gül bahçesi 
bir vatan yaratmafa ufraf&JI reji-., 
bütün bir İnanla attığı her mUYaffa
kiyetli a tlnnm kıymetini pek iyi bilir. 
Fakat onun gözünde bu muYaffaü
yetler bilhaua memlekete getirilebi. 
lecek daha büyük iyiliklerin ancak 
sağlam temelleri ve giderek saraıJ. 
maz baaıuuaklarıdır. Onun iç.indir ki 
yaptık lanmız nihayet iyidir, fakat 
yapacaklarımız daha ehemiyetlidir. 
Yeni rejimin it ömeği olan Büyük 
Ata bu seyahatiyle i,te yeni Türlö
yenin çalııma usulündeki bu eaua 
bir misal daha veriyor. O rejimin ça
lııma usulünün zaten bir timsalidir. 

14 mayıstan beri Londra'da içtima eden 
dorniniyonlar konferansının metıul ol· 
duğu ehemiyetli bir mesele de budur. 
Eğer lngiltere dominiyonlanyle bu nok
tada anlatmaya muvaffak olur ve Ame
rika ile de bir ticaret itilafı imzalarsa, 
bu umumi tekilde gümrÜk tabdidabnın 
derhal kaldırılmasına deiilse de her bal· 
de indirilmesine ve hafifletilmesine doi· 
ru atılrnıt bir adım olacaktır. Dünyanın 

Bir kruvazörle dört destroyerden mü 
rekkeb bir filo, ölen 6 italyan deniz .su
bayının cesedlerini almak üzere Polima
ya ~itmişlerdir. 

de tayyare ile Belgraddan hareket eden ve 
tayyare meydanında B. Stoyadinoviç'
le diğer yüksek zatlar tarafından uğur
lanan alman dış bakanı fon Noyrat, Sof. 
yaya geldiği zaman kıral müşaviri ve 
başyaver, Batbakan ve dış bakanı B. 
Köseivanof, birçok yüksek şahsiyetler 

ve bir müfreze asker tarafından karşı
lanmıştır. Sofya sokaklarında halk ta· 
rafından alkışlanan alman dış bakanı, 
saraya giderek hususi defteri imzala· 
mıştır. 

Istanbul, 9 (Telefonla) - J!;konomi 
Bakanlığı deniz musteşarı B. Sadullah 
bugün Adana'ya hareket etti. Oradan 
Diyarbekir'e gidecek olan mumaileyh, 
Diyarbekirde kurulacak olan hava mey· 
danlarını tetkik edecek ve Ankaraya dö

necektir. 

Bulgaristanda zirai tetkikat 

Cumhuriyet hayatımızın yaYaf ya
vaı ıııklannı en Ücra köylerimize ka. 
dar götüren bu canlı güneı sistemi 
bu suretle gözler önünde aerildiklem 
aonıa Atatürkün bu gün baılamakta 
olduğu seyahatin manasını, makaadt
nı ve gayesini daha iyi anlayabiliriz. 
hatta onunla bundan on sekiz yıl eY
velki latanbul • Samsun aıçramaaı ara

sında bir mukayese ve hatta bir mü.. 
ıabehet kurabiliriz. On ıekiz yıl eY• 
velki hareket dahi nihayet bir tark 
seyahati id i. O zaman da Atatürk 

Samsundan sonra Havzaya, Amaıya
ya, Sivasa, f.rzincana ve Erzuruma 
gitti, ve bu yerlerden yavat 7aY&f 

dönerek Ankaraya kadar gelmitti. 
i tte timdi de ona benzer bir seyahat 
yapıyor. Trabzona çıkacak, Erzuro
ma yükselerek, belki tekrar S..mıun• 
ve Sivaaı görecek. O zamanki l"'.Jahat 
vatantümul bir hareketti. o7İmdi de 
pek baıka türlü değil. Atatürküa 
teveccüh ettiği her istikamettelııi her 
itin mutlaka vatanıümul bir mana• 
vardır. 

iktısadi ve siyasi veçhesini değiıtirebile

cek derecede ıümullü olan böyle ltir adı· 
mın ehemiyeti aıikirdır. 

A. Ş. ESMER 

A NKARA BiRASI 

Zirai tetkikatta bulunmak iızerc bır 
müddet evel Bulgaristana gıtmiş olan 
Ankara Ziraat Başmüdürü Bay Hamdi 
dün şehrimize dönmüştür. 

Mevsinıin 
tenıiz 

en güzel 
içkisidir 

v a 
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~~~~~~asında okuduklarım•~") 
Meshur Amerikan Romancısı Emest Hemingvey Madrid'dedir. Bu 

muharririn bu İspanyol şehri hakkında yazdığı bir kaç g ü z e 1 

yazıyı tercüme etmiştik. Deyli Herald'ın son gelen sayılarından 

birisinde gene aynı muha Tirin «Dört İspanyol şoförü » başhğı -
altında yeni bir mektub çılanıştır. Bunu da dilimize çeviriyoruz: 

Yıkılan yakı an Madrid 
e gezintiler içinde otomo 

B izim Madrid'de çeşid çeşid şo

förlerimiz vardı. Bir tanesi To. 
mas isminde bodur, kısa boylu ve ma
vi elbiseli bir Valeskenez cı.kesi idi. 
Bunun ön dişlerinden birkaç tanesi ek
ıikti ve kendisi pek vatansever görü. 
niırdü. İskoç viskisini de pek severdi. 
Valensiya'dan Madrid'e Tomasın ara. 
basiyle gitmiştik ve bu şoför, uzaktan 
bu ovanın ortasında beyaz bir kale gL 
bi goriınen Madrid'i gorünce: 

- Yaşasın Madrid, benim gönliımün 
merkezi 1 dıye bagımuştı. 

Ben de aynı şekilde sözler söylemiş. 
tim. Bunun üzerine Tomas bağırmıştı: 

- Yaşasın 1 Ve bir aralık direksıyo
nu elinden bırakarak arkamı okşamıştı. 
Bu sırada askerler ve subaylarla dolu 
iki kamyonun ~·anından geçmiştik. To
mas: 

- Ben hisli bir adamımdır, dedı. 
- Ben de öyle, dedim, fakat aı .. ba-

ya dikkat et. 
- Bu his, en necib histir, dedi şoför. 
- Buna şüphe yok, fakat otoDlobili 

nereye aürüyorsun biraz da ona bak ar
kada,. 

Tomas: 

- Bana itimad edebilirsiniz, dedi. 

Ertesi gün, çamurlu bir yolda bir ta. 

kım tanklar önümüze çıktılar. Düşman 

tayyareleri de bu tankları görerek bom
balamağa karar verdiler. 

Çamurlu yamaçlara bomba yağmağa 

başladı. Bu yüzden üzerimize devamlı 

bir zifos yagmuru fışkırıyordu. 

Bize bir şey olmadı ve tayyareler de 

kendi hatlarının arkasına çekilip gitti

ler. 

Ertesi sabah Tomas, araltasını bone. 

ket ettiremedi. Ondan sonra gündüzle. 

ri yola çıkamaz olmu,tu; hep geceleri 
yolculuk ediyorduk. 

Kendsini Valensifa'ya geri gönder. 

dik ve matbuat dairesine bize bu ada. 

mı verdiği için teşekkür ettik; Tomas

ın yüksek hislerini övdük; fakat biraz 

daha cesur bir adam gönderecek olur. 
lana d.ııa memnun olaca&ımızı bildir. 
dik. 

Bunun üzerine onlar, 90förlerin en 
cesuru olduğunu beyan ederek bir ba,. 
ka 90fôr gönderdiler. Bu adamın adını 
bilmiyorum; çünkü kendisini hiç gör. 
medim. Bu aaba, daima emre amade 
bulunacaktı. 

Çünkü bir hücum bekliyorduk. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
i tv1adridde i 
• • 
· şoförler ! . 

tuhaf ! . 
• • adamlardır i . . 

! .......................................... ~! 

Ş oförün ertesi akşam saat yedi 
buçukta otele gelmesi emrinı ver

miştik. Fakat görünmedi. Çünkü ken.. 
disi o akşam petrol yüklenerek Valen. 
ıiya'ya gitmi,ti. Şimdi Valensiyzda ha. 
piste idi. Zannederim ki oradan hoş 
Janmaktadır. 

Daha sonra David isminde bir şoför 
aldık. David, Toledo yakınlarında doğ
mut bir anarşist çocuğu idi. Dehşetli 
yüksekten atıyor, palavra savuruyor. 
du. Onun ağzından duyduğunuz sözle. 
rin yarısına bile inanamıyordunuz. 

Kendisi gerçekten cesur bir çocuk
tu. Bir tek kusuru vardı: ,oförlük biL 
miyordu. İyi otomobil sürmesini bece
remiyordu. Onun elinde otomobil bir 
beygir gibi, yalnız ileriye ve geriye ha
reket edebiliyordu. 

Artık, onun yerine biz arabayı kul. 
]anıyorduk. O da elindeki JQgat kitabı. 
nı tetkik etmeğe vakit ve fırsat buldu. 
&u için memnun görünüyordu. 

Yolun ilerisine bir gülle düştügü za.. 
man David: 

- Ole! diye bağırdı. 
Ben dedim ki: 
- Dinle beni, bunlar fena şeyl"rdir. 

bunlar bizi öldürebilir. 
David: 

- Bunların ehemiyeti yok, dellı, ıiz 
ıu sürüp giden oğultuya bakınız. 

Nihayet, otele gittik ve ben Da
vidi biraz petrol alabilmesi için bir pu. 
sula ile belediyeye gönderdim. 

Ben de haber yazıyordum. David 
dönüp geri geldiği zaman ben y.ızımı 
bitirmit bulunuyordum. 

- Aşağı inip de şu arabaya &Jclİtın, 

dedi, kan revan içinde. Müthiş bir fey. 
Zangır zangır titriyordu. Yüziı mo. 

ramu~tı; dudakları titriyordu. 
- Ne var, ne oldu? dedim. 
- Yemek alabilmek için bekleten 

kadınların üzerinde bir gülle pat
ladı; yedi kişi öldü. O ç tanesini de ben 
alıp hastahaneye götürdüm. 

Allaha ısmarladık. 
Fakat bunun ne kadar müthiş ol

duğunu tasavvur edemezdim. Ben, diın
yada böyle bir şey bulunduğunu l.ilmi
yordum. 

- Dinle David, dedim, sen cesur bir 
çocuksun. Bunu hatırlamalısm. t< akat 
bütün gün duydugun gürültülere kar • 
şı cessur davranmakla vakit geçı;;ıyor. 
sun. Şimdi gordübün, bütün bu gurül. 
tülerin ne demek oldugunu gösterdi. 
Bundan böyle bu gürültülerin ne de. 
mek olduğunu bil de öylece cessurluk 
göster. 

H er ne kadar David cessuı 'uıse 

de işlerin eskiden sandığı gibi 
toz pembe olmadığını anlıyordu. Öte 
taraftan, bir türlü şoförlük de öğrene
memişti. Her ne kadar bir işe yaramı. 
yorsa da ben onun telaşlı telaşlı konuş. 
masını fJinlemekten hotlanıyordum. 

Yalnız istifade ettiği fty, li'ıgat ki
tabı idi. Bir gün bir köyde çekilecek 
bir filmde şoför olarak çalışması için 
kendiııini gönderdik ve yerine Hipoli
to'yu aldık. 

Hipolito Tomaıtan biraz daha uzun 
boylu idi. Fakat granitten oyulmuı bir 
blok gibi bir adamdı. Salına Nlına ken
dine mahsus bir yürüyüıü vardı. Bir de 
kocaman bir tabancası vardı ki beline as· 
tığı zaman bacağının yansına kadar ge
liyordu. Acaib bir eda ile bir: 

- Salud l deyiıi vardı ki sormayın. 
Motörden iyi anlıyordu. Kendisini 

saat altıda çağırırsanız, mutlaka on da· 
kika evvel, istenilen yerde bulunuyordu. 

Hipolito, muharebenin ilk günlerin
de Montana kıılaıuru almak için yapılan 
harbta bulunmuştu. Hiç bir partiye men• 
sup deiildi. Yalnız cümhurieyte inanı • 
yordu. 

B ir&ün Madride 300 den fazla gül
le dilf tÜ. Bütün ana caddeler cam 

kmklari tugla tozlariyle dolmuıtu. Hi
polito'nun arabası otelin yam bafında 

bulunan dar bir sokakta duruyordu. Bu
rasını gayet emniyetli buluyordu. Hat
ta orada benim yanımda bulunurken ği
dip aralıasının içinde oturacağını söyledi. 

Onun ayrılmasından on dakika geç .. 
memiıti ki otele bir gülle isabet etti; 
fakat içende infilak etmedi. 

Eğer infilak etseydi. ne Hipolito'dan 

Sovyet S. C. B. 
kür yerleri 

"Inturist'', Soçi, Kislovodsk ve Yalta'da bulunan meşhur Sovyet kaplı
calarında bir tedavi devresini geçirmek hakkını veren hususi biletler 
satmaktadır. 

Her türlü malfunat için, 
İstanbul, Galatasaray, ''Natta" veya İstanbul Galata, Havagimyan Han, 
Skembri Figli ajanslarına müracaat olunmaları. 2-2440 

. 

17 inci beynelmilel 
jeoloji kongresi 

20 temmuz 1937 de Moskova'da 17 inci enternasyonal jeoloji kongresi 
açılacaktır. 

Gerek kongreye iştirik etmek istiyenlerin gerekse kongrenin Teşkilat 
komitesinden davetiye almı' olanların, vize vesaire muamelesinin icrası 
zımnında, bir an evel Inturiıt Yakın Şark Mümessilliğine (İstanbul, Gala-
ta, Havagimyan Han) müracaat etmeleri rica olunur. 2-2439 

ne de arabasından bir eser kalmıyacak
tı. Araba isabet mevkiinden on beş ka
dem ileride duruyordu. Koşup pençere. 
den baktım. Nefesimi tutarak seslen 
dim: 

- Nasılsın? 

- lyiylm. 
- Arabayı yolun daha uzağına çek. 
- Deli mi oluyorsun? Diye cevab 

geldi, senın işin yok galiba, sen benim. 
le meşgul olma. İşinle, gücünle uğraş, 
beni rahat bırak. 

Bugünün öteki tafsilatı karmakarı

şıktır. Çünkü on dokuz gün birteviye 
bombardıman edilen bir ıehrin bir günü 
ötekisinden ne kadar farklı olabilir? Sa
at birde bombardıman kesilince biz de 
Gran Via oteline gidip karnımızı doyur
mağa karar verdik. Ben, en u tehlike
li olan köşeleri hesablıyarak yürüyor • 
dum. Hipolito sordu 

- Nereye gidiyorsun? 
- Yemek yemeğe. 
- Otomobile atlasana. 
- Sen deli misin? 
- Gel gel de Gran Via'ya götüre-

yim. Artık bitti. Onlar da yemek yiyor
lar. 

Otomobile atladık. Yollar delik deşik 
içinde, karmakarışıktı. 

Otele varabilmek için yıkılmıt dıvar
lann ve yapılarının yığınlan üzerinden 
yUrümeğe mecbur olduk. 

Madridin bu en geniş caddesinde bir 
tek canlı adam göremedik. Her tarafta 
ölüler vardı ve bir tek otomobil yürü -
yordu. 

Hipolito, arabasını bir yana çekti; 
hepimiz bir arada yemek yedik. Şoför, 

yemeiini bizden önce bitirdi ve kalktı, 
otomobiline gitti. 

V emeği bitirdiğimiz zaman, gene 
top sesleri duyulmağa ba9lamıştı .. 

Yukarı kata çıktık. 
Kö,edeki arabaya baktım. Oldofu 1 

yerde toz toprak kilmesi içinde arttıı
mü,. kalmıştı. 

- Amanm, dedim, Hipolitoyu da hak
lamıtlar. 

Adam, ıoför yerinde başı arkaya 
dogru yatnmıtı. Yanına gittim. Hipoli
to, derin bir uykuda idi. 

- Yahu, dedim, ben de seni ölmüş 
sandım. 

Hipolito gözlerini açtı ve gerindi
- Que va hombre, dedi, benim ade

timdir, damia yemekten sonra vakit bu
lursam bir şekerleme yaparım. 

Madridden ayrılacağım zaman ken
disine biraz para verdim. 

- Ben senden para almam, dedi. 
- Yok yok, bunu al da çoluğuna 

çocuğuna bir fCyler ahrıın. 

- Hayır, dedi, bu kadar beraber bu
lunduk, iyi vakitgeçirdik ya, o bana ye
ti,ir. 

ı····R-·A···o··;;··a·· ... i 
ı ........................................ i 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plik ne,riyatı. 12.50 • 
13.15 Plik: Türk muaikiıi ve halk tar· 
kıları. 13.15 - 13.30 Dahilt ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 • 19.00 
Muhtelif plik neşriyatı. 19.00 • 19.30 
Türk musikisi ve halk ,arkıları (Mak· 
bule ve arkadaıları). 19.30 - 19.45 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 .. 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkada9ları). 20.15 - 20.30 Ka
zım Nami Duru (Terbiye). 20.30 - 21.00 
Plikla dms muaikiıi. 21.00 • 21.15 Ajanı 
haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or
kestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki procram 
ve 1ıtikW martı. 

Alaka kesilmesi 
Akköprü civannda iıletmekte oldu· 

iunıuı: Suhulet marangoz f abrikısı 9e
tiklertaden Mustafa Avnatın fabrika 
ile ~937 tarihinden itibaren teriklik· 
taa 81ftlmıftır. Fabrikamu firmuuıa 

brfı pbaı itibarile hiç bir ıünı alikHr 
b\lluamadığı ilin olunur. 

Suhulet maranıo• fabrikası 
tcriklerinden Ziya 

Tefrika No.48 arkadaşı için gösterdiği bu kadar yüksek 
bir sevgiden dolayı alınmadı ise de gene 
şu cevabı vermekten kendini alamadı: 

keder ve merhametle dolmuştu. lemeie başladı ve Antonio'ya seslendi. 
- Gel buraya, hazırlan bakalım! 
Portia: Şekspirden Hikayeler 

l''amnlar: Mary ve Charleı La . 
Çeviren: Nurettin ART AAıı 

Venedikli tacir 
feragat içinde, ölüme hazırlandığı için di
ıyeceği bir şey bulunmadığı cevabını verdi. 
Sonra Bassanio'ya döndü. : 

- Bana elini ver Bassanio, dedi! hepi
nize veda ediyorum! senin uğrunda bu f e
tikete uğradığım için kederlenme 1 sayın 
karma benden bahset ve benim seni sevdi
iimi anlat. 

Bassanio, büyük bir istirab içinde şu ce
!nbı verdi: 

- Ben bir kadınla evlendim ki o benim 
için hayat kadar kıymetlidir; fakat hayat da, 
karım da, bütün dünya da benim nazarımda 
senin hayatından yüksek değildir. Bütün 
bunları senin için feda etmeie bazının. 

Portia, bunu duyunca, her ne kadar kal
binin yüksekliği dolayısiyle kocasının bir 

- Eğer kannız burada hazır bulunsay
dı, yaptığınız bu tekliften dolayı size pek 
teşekkür etmiyecekti. 

Her zaman, efendi sinin ağzını kullan
mak, onun gibi konuşmak itiyadında olan 
Gratiano da söze girişerek katib kılığında 
orada bulunan karısı Nerissa'nın kula6ının 
dibinde şunları söyledi: 

- Benim de bir kanm var. Onun sev
gisini inkar etmiş olayım. Şimdi onun cen
nette olmasını ve oradan aldığı bir kudret
le bu kalbsiz yahudiye bir parça merhamet 
vermesini isterdim. 

Bunun üzerine Nerissa da dedi ki : 
- Bereket ki arkasından bu sözleri söylü

yorsu.1uz; yoksa yüzüne karşı söylemiş ol
saydınız, evdeki rahatınız kaçardı. 

Shylcok, durduğu yerde sabırsızlanıyor 
ve bajmyordu: 

- Boş şeylerle vakit geçiriyoruz; rica e
derim, hükmü tebliğ ediniz. 

Artık bütün mahkeme, korkunç bir inti
zt- içindeydi ve herkesin kalbi Antonio için 

Portia, kseilecek eti tartacak terazinin 
hazır olup olmadığını sordu ve yahudiye 
dedi ki: 

- Shylock, siz, fazla kan akıp ölüme 
sebeb olmaması için yanınızda bir de hekim 
bulundurmalısınız. 

Antonio'yu fazla kan zayi ettirip öldür
menin maksadını güden Shylock: 

- Fakat, dedi, senedde böyle bir kayıd 
yoktur. 

Portia dedi ki : 
- Senedde bulunmayabılir; fakat insan

lık böyle icab ettirir. 
Shylock cevab verdi: 
- Ben hekimi nereden bulayım? Zaten 

senedde de yazılı değil. 
Portia: 
- Öyleyse, dedi, Antonio'nun bir okka 

eti sizindir. Bunu onun göğsünden kesebi
lirsiniz. Kanun buna müsaade ediyor ve 
mahkeme bunu uygun buluyor. 

Shylock, tekrar bağırdı: 
- Ey akıllı ve idil hakiın ! Daniel ha

kimlik etmeğe geldi. 
Bu ıözlerden sonra bıçağını yeniden bi-

- Yahudi, biraz dur, dedi, yapılacalf 
başka bir şey var. Senedde sana bir damla kan 
bile verilmiyor; yalnız bir okka et alabilecek.. 
sin. Onun için eğer yere bir damla hıristi
yan kanı damlatacak olursan o zaman bü
tün toprakların ve malların Venedik dev· 
leti tarafından müsadere edilecektir. 

Shylock için hiç kan dölaneden bir okka 
et kesip almanın imkiru yoktu. Portia'nın 
bu akıllıca buluşu ile Antonio'nun hayatı 
kurtulmuştu. Genç hukukçunun gösterdiği 
bu feraset, herkes tarafından takdir edilmi§ 
ve senato binasının her tarafı alkıılarla çın
lamıştı. Gratiano bunun üzerine Shylock'un 
kendi sözlerini tekrarladı: 

- Ey akıllı ve doğru hakim! dikkat et 
yahudi, bir Daniel gelip hüküm vermiştir! 

Shylock, partiyi kaybettiğini anlayınca 
yüzünü buruşturarak parayı alacajuu söy
ledi. Basaanio, arkadaşı Antonio'nun kurtul· 
duğu için büyük bir sevinç içindeydi. Hay• 
kırdı: 

Devamı var 
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Suriyede çıkan salg n 
hastalığa karşı tedbir 

ı 

Viyanah fudbolcular 
(Başı ı iac; say! ada) 

.. - Sayın bayanlar, sayın baylar, 
Ressamlığın; güel sanatlarda tuttu· 

ğu çok esaslı yeri bu mevnu benden 
çok iyi bilen bu güzide heyete karp te

Sıhaf Bakammız dün 
Kamufayda izahlar yaptı 

barüz ettirmek gayretinde bulunmıyaca-
Kamutay dün B. Hilı:;;an (Seyhan) ın reiıliğinde toplanmıtbr. bugün 17,15 de A. 

Gücü ile karşılaşıyor 
ğım. 

Benim burada seviqçle üzerinde du
racağım idari ve kültürel mevıu şudur: 

Bu yıl açılmasını kutlıyacağımız ser
ginin, şimdiye kadar olduğu gibi, şu ve. 
ya bu grupun eserleri. sergileri değil; 

birleşmiş türk ressamlarının; bu seçkin 
camianın sergisi olmasıdır. Rekabetin; 
ancak milli varlı~lar arasında yaprlma
sı lazımgelen bir mefhum olduğunu, 

yalnu ve yalnv.: milli davanın; en büyük 
zevk ve yarış .kılavuzu bulunduğunu an· 
Jamış güzirlelerin sergisi olmasıdır. 

Celse açılınca, Sıhat bak ız Dr. Refik Saydam, cenub hududumuz. 
da Suriye dahilinde vukua gelen za türreeli veba vakaları hakkında fU 
mallimatı vermittir: 

"- Müsaade buyurunamz ce
nub hududumuzda, Suriye dahi
linde vukua ıelen zatürreeli veba 
vakaları hakkında arzı malUınat 
ederek aldığımız tedbirlerden de 
bahsetmek İltiyorum. 

masa eeçti. Aynı zamanda derhal hu
dud üzerinde bulunan köyleri ve hudud
la alakadar olan jandarma ve hudud kı
taatı ve di~er timendüfer memurlannın 
ve ista11on müdürlerinin kaffesinin llfl
lanmasuıa baflandı. Aynı zamanda vaka 
ile alikadar olmaları itibariyle hudud 
berinde bulunan diğer vilayet valileri· 
ni de bu meseleden haber<lar ettik. Ke
zalik Millt Müdafaa Veklletini de ha • 
berdar, ederek hudud üzerinde mevcud 
olan kıtaatın aplaıımasmı rica ettik. 

• 
Kaleci: 

Kra1. sen 
Sağbek: 

• 
Slıoamal 
Sağaçık: 
Havliceh 
Sağiç: 

Salgın bir haatalılı 
Wagner 
Solbek: 

Luel 
Sağha/: 

Flegel 
Santrlorvetl: 

30 mayıs 1937 de Urfa valiliğinden 
gelen bir telgrafta Re.ülayin cenubun
da bir aşiret efradı arasında ulgm bir 
hastalığın zuhur ettiği ve tetkikata de
vam ettikleri bildiriliyordu. Aynı gün 
öğleden sonra aldığımız bir telgrafta bu 
hastalığın bir zatürreell veba olduğu, bu 
yüzden §imdiye kadar 15 kişinin öldü
ğü, Viranşehir ve Haran kaymakamlık· 
Jarına da bu hususta mallımat verildiği 
bildirildi. O giin pazara tesadüf ediyor· 
du, biz 31 mayısta apğıdaki tedbirleri 
aldık; 

Probst 
Ortahal: 
Smistik 
Sollıal: 

• 

Bintler 
Soliç: 

Hobec 
Solaçık: 
Peuer 

• 

İıtanbulda iki maç yapan Rapid takımı dün ~i Toros ekspre
siyle tehrimize ıelmiılerdir. Viyanalı sporcular ııtasyonda Stadyom 
direktörü B. Kerim Bükey ile kuliip idarecileri ve ıporcular tarafın· 
dan kartılanDUflar ve Aydm oteline inmiılerdir. 
Fenerbahçeyi 4 - 1 yenen ve Fe- derasyonu veznedarı bulunan Rapid 

ner - Günet muhteJitine 3-2 yeni- takımı kafile reisi B. Hierat, otele yer. 
len avusturyalı profesyoneller bu- lcşfikten sonra, kendisiyle konuşan 

gün saat 17. 15 de ilk maçını An- spor muharririmize şunları söylemiştir: 
kara Gücü ile yapacakbr. "-Eski müttefikimiz türk milleti. 

İkinci oyun, cumartesi günü Genç- nin merkezi hükümeti Ankaraya böyle 
ler birliği ile ve üçüncilaü de pa:ıar gü· bir vcaile ile goldifimisdea dolayı çok 
nü Ankara muhteliti ile olacaktII". bahtiyarız. İ•taabulda tfirk miJleti ve 

Mim küme maçlariyle futbol zevki- türk sporculuğu için iyi intibalar edin. 
ni tatmine alışan ankaralılar için Avus- dik. Türkiye futbolu birçok milletlere 
turya !ikinde iyi bir derece alan Rapidi nazaran hayli ilerdedir. Birinci maçı. 
seyretmek herhalde kaçırılmaz bir fır- mızı yaptığımız Fenerbahçe daha iyi 
sat olacaktır. Rapid, bu yıl Jikin beJin~ ve ikinci oynadığımız takım çok canlı 
clsi olmuştur. 1stanbula hareketinden e- idi. Takımlarda birinci sınıf oyuncular 
vel bu senenin şampiyonu olan Admira var. Bunların içinde Fikret başta gelir. 
ile yaptığı maçta 3-3 berabere lralmış • Fenerbahçe, birinci devrede çok canlı, 
br, çabuk ve teknik kabiliyetini iyi kulla· 

Orta Avrupa futbol ileminde iyi nan bir takımdı. İkinci devrede yoruL 
bir fÖhreti o1aa bu kulüp AYasturya dular. Rapid böylece kendilerini kolay· 
milli talmnma her aman birkaç oyun· !ıkla yendi. Birinci devre göz önünde 
cu vermittir. Buraya ıelen takım için- tutulursa, Fenerbahçe, bizim dengimiz 
de enternasyonal 0 lmut altı oyuncusu olan Viyana takımlarının aynı idi. İ· 
vardır. Bunlar: kinci devrede bu vasfını tamamen kay. 

Santrfor Binder, untrhaf Simiçek. 
Sk betti. 

10laçık Preaser, bek Luef, haf um· Bira.ı sert cereyan eden ikinci ma~ 
mayi ve forverd Holeudir. İlk üçü bu· taki takımla oluı oyun belki daha gii· 
gün bile milli takım kadroauna dahil el olacaktı. Ukin saha çok fena idi. 
bulunmaktadırlar. Şimdiye kadar takımımız bu kadar fena 

Geçen yıl ölen Hugomaysel bu ta· 
·ıır bir sahada oynamamıttır. Rüzgar her 

Jumı çok sevmekte idi ve bu mı ta· 
tım için bu takım oyuncularından çok iki tarafın da oyununu bozdu. Hakem 

de rüzgar kadar oyuna tesir etti. Bi.. 
istifade etmiştir. 

Moskova, Bükreş, Atina ve Belgrad 
ıergiler:mizin muvaffak oluşlarının; bu 
çok J:ayrrkar zihniyette amil olduğunu 
söylemek; benim için müstesna bir zevk· 
tir. 

Sayın ziyaretçiler: 
Bundan önceki yıllarda, gezdiğimiz 

sergilerin realite ve ideoloji bakımmdan 
fakirliklerini, Kültür Bakanı sıfatiyle te
barüz ettirmek mecburiyetinde kalımı • 
tım. Bu iki esasi mevzuu; bugün sergi
yi gördükten sonra gene hatırlatmak zo. 
rağında kalırsam genç ve seçkin arka • 
daşJanmm bana gücenmiyeceklerini u -
marrm. Biz her sene görülen yüksek in. 
kişafı takdir ile, zevk ile mütahede edi· 
yor ve tebarüz ettiriyoruz. Fakat, bu 
asil milletin naçiz bir vekili ve bize va
zife tevdi eden Büyük Şefimizin ve 
Başbakanımızın sadık bir işçisi sıfatiy
Je gördüklerimizi olduğu gibi söylemeği 
de en kutsal bir borç biliyoruz. 

Alınan tetlbir/er 
Evveli Urfa ve Mardin vilayetleri 

dahilinde, Dicle ve Fırat nehirleri ara • 
aındaki hududun, umumi hıfZJ11Jhha ka· 
nununun 55 inci maddesine istinaden 
derhal kapatılması emrini verdik. Aynı 
zamanda hudud üzernide umumi tekay· 
yüdat yapılması ve adı.iye müdürlerinin 
hudud civarında bulunan köyleri dolap
rak mevcud sıhiye memurlannm ve icab
eden doktorların da bu iş için derhal 
harekete getirilmesi emrini verdik. An
karada da bilumum makamatı resmiye· 
yi haberdar ederek bu hususta memurini 
aideaini müteyakkız bulundurmalarını 

rica ettik. Aynı günde Paris beynelmi -
lel hıfzıssıhha ofisini haberdar ederek 
kendilerinin bu hususta bir malumatla
rı olup olmadığını sorduk. Hariciye Ve
kiletinden rica ettik, Suriye hüküme • 
tinden bu hususta malumat alınmasını 

Ben; bu yıl realite ve ideoloji bakı • 
mından çok inandırıcı ve hamleli eser -
Jer göreceğimizi umarak sergiyi açmak 
lutfunu Kamutayımızın sayın başkam 

Bay Abdülhalik Renda'dan rica ediyo • 
rum. ve bu güzide sanat arkada§lanmı· 
zm, benliğini vererek yarattıkları eıer • 
leri IUtfen görmek zahmetinde buluna • 
cak sizlere de ert samimi teşekkürlerimi 
sunuyorum.,, 

Bundan sonra sergi Kamutay Ba,
bnı B. AbdUlhalik Renda tarafmdaa 
açılmıt ft ayısı ybleri a,an lraJaba
Jılr ziyaretçiler, tabloların doldurduğu 
iki büyük salonu gezmişlerdir. 

Sergide bu eene göze çarpan huauai
yet, tefhir edilen eaerler sayısının biç 
bir yıla kıyaalanamıyacak kadar yük.. 
sek olufuydu. Bu, bqlrbapna övflnllle. 
cek bir keyfiyettir. Fakat bundan ayn• 

istedik. Aynı zamanda vekiletimiz Ha • 
leb konaoloaluğundan kendisinde mev • 
cud oJan malO..tı bildirmesini rica etti. 
Aynı efbıde lnı8da merlru IPfaı• hN 
ildııci direlrtaıiimliıre bndiaine muayyen 
seyyar doktor " bakteriyoloı terfik e. 
derek, mevcud veba seromlanmu ve ve
ba qıcılanmızla derhal Toros elııapnsi
le Resülyne tahrik ettik. Uç akpmı he
yetimU Reıüla:JM vaul oldu, teddbta 
batladı.., ve franaıı heyeti aıhiyeaile te-

dan Ttlrkiyenin ıayretiyle tal!akkulr 

Muayene ve kontrol 
1 haziranda Haleb konsolosumuz. 

dan aldığıma malUınatta: zatürree şek· 
linde Yeba mevcut olduiu bakkmda 
makamatr resmiyeden malUınat aldıf ı. 
nı ve 12 musaptan 11 inin öldüğünü, 
vakanın Suriye hükümetince 27 mayıL 
ta öğrenildifini ve 23 mayısta hafla.. 
mış olması muhtemel olduğunu ve mU· 
cadele için Şamdan iki doktorla birçok 
mualecenin &önderildiğini bildiriyor
du. Kezalik Urfa vilayetinden gene ı 

haziranda aldığımız malUınatta; fran. 
sızlarla vaki temas neticeainde iıastalı
ğrn veba olduğunun kendilerine bildi.. 
rildiğini öğrendik. 2 haziranda 4 enıra. 
zı aariye küçük sıhiye memuru ve sey
yar emrui sariye mütehauıaını, 1ıudud· 
larımız dahilinde bulunan köylerde ta.. 

rama yapmak ibere yola çıkardık. Ma. 
hallinde ite ba§ladılar. 2 haziranda 
trenlerden inen ve binenlerin muayene
y~ tibi tutulması tekarrür etti. Ayrıca 
hudud kapıları tesisine başlandı. Yal· 
nrz hududun çok vasi olmaaı dolayısiy. 
le büyük teftişler yapılmasına sllratle 
imkan olmadıiı görüldü. İki sepetli 
motosiklet alınarak derhal sevkolundu. 
Bunlarla köylerde ve h,alk üzerinde it 
daha çabuk ıördiirülebiliyor. 
Aynı tarih; Derbesiyeden itibaren 

Reaillayne kadar, Nuaybinden de Der,, 
_,ye'ye •dar olan .,unlarda aynca 
tıbbi tedbirler ittUıu oJund~ Bunlu 
kısım Jaaua .,,rdarak her birinin batı
na birer tabib kondu. Mücadele he7etf 
5 huiranda fraaau h9"'ti uhJyaiyJe 
temaa etti, aldığı malOmat ilk vakanın 
'I ma711ta pktı;ına dairdir. Huta ade. 
dinin 13 oldufunu fransız heyeti adıi.. 
yeıi siylemiftir. Yaptığmus tetkikat 
ve aldıfım~ maJGmat: ba bastaJıfın J. 
rak lıtibmetinden ıeleıı ve Suri)'ede 

ca bu sene, kalite itibariyle de bir yük.. 
selif farkedilmektedir. Sergide, çok 
dikkate değer sanat eserleri vardır. 

Dün davetlilerin hepsi, bu seneki ser. 
ginin çok üstin olduğu fikrinde mtitte. 
flktiler. 
. Bu sergiyi, resim sanatımızda bir 

kalkınma deUli olarak bbul ederken, 
bu mesud hadisenin, yeni bir tekAmOI 
ve olgunluk devrine batlangıç teıkil 

etmesini temenni edelim. 

etmiı olan balkan antantının satlamlıfı· 
ki Keımlist cumhuriyetinin Bqbakaııı 
lamet lnönünün Yunanistan 11yaba• 
ti esnasında parlak bir delili daha gö· 
rillmüftür - dolayrsfyle husuıf bir kuv
vet kuanmaktadır. 

B. Rüftü Araı, kati bir ifade ile i
Jan ediyor : 

- Kuralmat olan nl.,.,...,o
nal nizamın nuıltalazan, biyiilı 
llİ1' kuma itihari;,le, 6u milletler 
6lolıanıın büyük mancui ve aMe• 
ri lıavvetine btıflıtlır. 

itkina tibi tutulacak olan Nuturiler 
tarafmdan getirildifi ve Habur çayı 
istikametinde geçen sene tubatmdan 
beri böyle tek ttlk vukuat oldup ve 
bunun y&Y&f yavq yukarıya dotru in
tikal ettiti ve nihayet bududumuu 
yakl .. tıfı merkesindeclir. 

·------
Dr. Arasın 
Sözleri 

(Başı ı. inci sayfada) Rapidin 1stanbulda aldığı aon neti· rinci maçın hakemi B. Şad Tezcan ne 
celer de bu takımın değeri hakkında bir kadar iyi ise ikinci maçm hakemi B. 
fikir vermektedir. Herhalde bugün ve Nihad da o kadar aksine idi. 
müteakip iki maçta Orta Avrupa fut~ Türkiyede bulunan yurddqlanmız 

~ · · ·· bize Ankara talcımlanrun oyunlanru ve lunun güzel bir ömegını gorecegız. 
Karşılaşmayı yapacak takımlarımız, her futbolcularım çok methettiler. Ankaralı 
!lalde futbolu iyi bilen bir ekiple karşı· ıporcularla &ilzel bir maç yapacatımızı 
latmak bakımından çok şan. shdırlaı· . umuyoruır.,, 

1 k Takımm antrenörü B. Niç de ' ' - Ta-
çünkü bir çok şeyler öğrenmış 0 aca • 

kımımıza güveniyorum. Oyunumuıru her 

lar~~lnız ,.unu kaydedelim ki, Türkiye halde beğeneceksini2..., demıiftir. 
" k ta B. Niç Avusturya futbolunda adı ge-

futbolunda bir mevkii olan An ara · 

''Bu tlo•lluk miifterelı menlaat 
ve prenaplerin neticeatlir: aynı 
-1h anıuu, Milletler ~dine 
qnı bailJılı, enternayonal halı
llllW w ,,.,,,/aet/elere aynı •Y••· 
ni/ttqet ıarlıi ve garbi Aluleniztle 
aynı politilıa lıi canlJığını, Cenev
rJe, Mumn Milletla cemiyeti
ne kabalii ~in toplanm11 olan mil
letl.,. öniintle bir lıere tlalaa teyit/ 
ettim.,, 

Fransa ile Türkiye arasında askeri 
bir ittifak akdi makaadiyle görilfDlelere 
batlanmıf olduğuna dair dönen pyia. 

lar hakkında kendisine sual 10rarken 
B. Rüştü Arasın bakıtlarındaki canlı 

ve müsterih manayı da biç şüphesiz bu 

teskin ve emniyet faktörü vücude ge• 

tiriyordu : 

"- Buıiin mernlelıetiml• Frtın-
• 11rauula ~ bir ,,,,_. -1Nrl 
ittilalt ,,,,,,,1aet1ai yolar. MiJntıN. 
6etlerimi:in rniilıemntellili 6irtolt 
patlara betle/ tlefil mü/iri •• ,, 

, , ..... ,,,.,,, Httıhr tet16irlttr 
Fransız heyed srhlyffiyle heyetlerL 

mia btr tarafta temastadırlar. BUtiln 
tedbirler alUllDlftır, bununla beraber 
itin vahameti daha nfl olmamlfbr. Ba. 
güne kadar ~dudumuz dahilinde hiç 
bir llöyde Ye biç bir ırerde tUphtli bir 
vaJra ye emmaıeye tesadüf etmedik. 

Çok arau edilir iri bundan IOllra da 
tesadüf ediJmeıin ve bunun için de her 
tilrHl tedabir lttilw edilmiıtir. (Te,eıc. 
kir ederis aealeri). 
K.w etlilen Aanun projeleri 
SIDaJil tepik kanununun 30 ft 36. 

ıncı maddelerinin değiftirilmeıi hak. 
kmdakl kanun projesiyle, cedlkli kü. 
çilk aablt membalarına dair olan 2505 
uyıb kanuna bir madde eklenmesi hak. 
kındald kaaun projesi, telsiz kanun 
projesi, Anbra'da bir tıb fakültesi te. 
ıiai ballkmclaki kanun projesiyle bet 
bu tefkili hakkındaki kanun projele· 
ri ICamutaym dün kabul ettiil projeler 
arasındadır. 

d lmak çen enternasyonal olmUf ve §Öhret ka· 
kımlan için bu maçlar, bir en o • 
la beraber, muhakkak büyük farklarla saıunış eski bir profesyonel f6tboJcudur. 
tecelli edecek zannedilmemelidir. Genç· Rapidi karplayanlar armada bulu • 

· · ı nan Ankara Gücü Jraptam klllCa: 
Jerimiz gayret ederler ve e_11erJı e· 

h "-Neticeyi kazanmak için çabpc:a-
rini boş yere ıarfetmeılerse netıce ~r~ 
halde ümid edildiğinden çok daha ıyı :::· Bu bizim için bir vazifedir . ., deınit-
çıkabilir. 

Bugünkü maçı yapacak 01~ ~nk~· 
ra ücü 1stanbuldaki son zaferı ıle bı· 

g ' "b" ··rünmek· ze bunu temin edec:ek gı 1 go . 
tedir • .Kendilerine muvaffakiyetler dile-

riL lt 
Aynı zamanda Avusturya futbo e· 

P.apidin bugün şöyle bir ta1am çılra
raca ğı talımin edilmektedir: 

Luef 
Slııomıal 

Kravsea 
w......, 

Smistik Proltat 
Pesser Holec Sineler FlegeJ Havlic:ek 

Ve tDrk bakanı, kendi s6zlerini zik. 
retmelrten öaiir dileyerek bize nutku· 
nun bir puajını hatırlattı, burada ''Ak.. 
deniade yeni bir muvazene faktlJrO o. 
Jııca1ı lpa Mısırı cemiyet uau olarak 
Jrabul etmekten memleketinin duydu· 
lu al'emnuniyet daha büyük olduiunu 
llylo,ordu. Türkiyenin politikası da. 
ima "istatiiko.,nun muhafazaaı ve Ak· 
deni• devletleri arasında sıunimt bir it 
birliği lehinedir. 

Bu beyanat, bir yandan Türkiye ile 
aovyetleri birleştiren ittifak ve öte yaıı-

Ve Bay Rilftii Araa, Sanc•lr mesele. 

sine telmih ederek ilave ediyor : 
,._ Kiiçiilı 6ir noltto üaintle 

,,.ıohılı lıalmJıAtan •onra, werüi 
~in""'°""""""" kabil midir?,, 
o., baltanına Ankara,,_ w•li1or 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Dıt işler 

bakanımız B. Teyfik Rüftil Araa bu· 

giln Büyükadaya giderek bazı hususi 

ziyaretler yaptıktan sonra akşam üıtO 

Ankaraya hareket etmittir. 

Birinci aöriifmeleri yapılan ...... 
deler aruında Kültür Bakanlılı ,.... 
vantoryona ve sanatoryomıt' baklandald 
kanun pr4;>jeaiyle ıene Kültlr .Baha 
lığı merkez teşkilat ve nırifeleri balr· 
krndaki 2287 sayılı kanuna nyl kanun 
projeıi de vardır. 
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ve • 
sanayı Anli.ara • ticaret 

odası riyasetinden: 
s-Sicilli ticaretin ''746" numarasında müsecel bulunan Mişon E 

kinazi ve Vitali Eskinazi kqj.lelltik şirketi unvanı ticarisini ha 
şirketin İstanbul Beyoğlu birinci noterinden musaddak S.6.937 giı 
ve 7811 sayılı feshi şirket beyannamesinin dairede mahfuz vesaik 
müsteniden 8.6.937 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 2-257 

iz 
n 
e 
ı - -

Jandarma Genel 
Ankara satın alma 
dan: 

l(omutanlığı 

li.omisyonıın • 

-
e 

Dört yaşından küçük ve sekiz yaşından büyük olmamak ve boy 
lan da en az bir metre kırk üç santim olmak üzere suvari bineğin 
elverişli hayvnı olupta satmak istiyenlerin Yenişehirde jandarm 
genel komutanlığı satın alma komisyonuna baş. vurmaları. (1503) 

a 

2-2577 

l\~ERİNOS Y APAGISI SATIŞ iLANi · 
Karacabey Merinos Yetiştirme 

Çiftliği Müdürlüğünden : 

-
e 

1 - Merinos yetiştirme çiftliğinin 937 senesi hasılatından 
12500 on iki bin beşyüz kilo safkan merinos yapağısı ile 6200 altı 
bin iki yüz kilo yarımkan merin"s yapağısı kapalı zarf usuliyl 
arttırmaya kanuJmuştur. 

2 - Artırma günü 25-haziran-937 tarihine müs3.dif cuma gün Ü 

saat 15 dir. 
o 3 - Muhammen fiat olarak merinos yapağ.smın beher kilo 12 

yüz yirmi kuruş yarım kan merinos yapağının beher kilosuna da 
110 yüz on kuruş tahmin edilmiştir. 

4 - Her ikisi için 1637 bin altı yüz otuz yedi lira muvakkat te -
minat alınacaktır. 

-
I 

5 - İsteklilerin karacabey kazası dahilinde merinos yetiştirme 
çiftliği müdürlüğüne ihale gününde ve 2490 sayılı kanun hükümle 
ri dahilinde teminat ve teklif mektublarr ile birlikte müracaatlar 
ilan olunur. (2935) 2-2389 

ÇaüaKı<aıe Nafia Müdürlüğünden · 
-Çanakkalede mezarlık civarında yapılacak 137.394 lira 69 kc.ı 

ruş bedeli keşifli 3 pavyonluk jandarma garnizonu inş,aati 22.6.9~7 
tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Çanakkale Nafıa müdürliı
ğü odasında komisyon tarafından ihalesi yapılmak üzere 8.6.937 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle tekıar 
eksiltmeyeçıkarılmıştır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di
ğer evrakı Çanakkale nafıa müdürlüğüne Ankarada yapı işleri u
mum müdürlüğüne ve İstanbulda Nafıa müdürlüğüne müracaatla 
görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8119 lira 73 kuru-,luk 
muvakkat teminat vermeleri ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ile ~e· 
raber şimdiye kadar 50 bin liralık tek bir bina inşaatı yaptıklarına 
dair aynca bir vesika ibraz etmeleri lazımdır. İsteklilerin teklif 
mektublarını 22.6.937 salı günü saat 14 de kadar Çanakkale nafıa 
müdürlüğü odasında komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver-
meleri mulcte .. idir. (3271) 2-2587 

·--- MADENİ KROM YAZILARI-.. 
Fennin son ıcadı olan işbu yazılarla gayet zarif ve sağlam 

tabelalar yapılır, katiyen düşmez ve kararmaz her istenilen ye
re, cama, tahtaya, demire, dıvara, mermere yapıştırılabilir, fi. 
atlar gayet ucuzdur. Her nevi sipariş kabul edilir 

Telefon: 1847 

2-2305 
Yıldız Tecim evi 
Ulus meydanı No. 6 

Tire Orta Okul l(urma 
Ceıniyeti Başlianlığından 

1 - Tirede yeniden yaptırılacak olan ve tahmini keşif bedeli 
umum yekl'ınu 42507 liradan ibaret bulunan orta okul binasının te
mel, taş ve tuğla dıvarları, betonarme ve çatı inşaatına aid 24113 
liralık kısmı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu birinci kısım inşaatın eksiltmesi 14 haziran 937 pazar
tesi günü saat 15 de parti binasındaki cemiyet merkezinde yapıla
caktır. 

3 - İsteklilerin 1808 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat akçe 
veya bank mektuplarım şartnameye uygun bir şekilde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarına leffederek bu mektupları ihale saatine 
kadar imza mukabilinde cemiyetimize vermiş olmaları Ş,arttır. 

4 - İsteklilerin bu baptaki şartname ve inşaatın keşifname ve 
plan dos}asını görmek ve izahat almak için İstanbulda Bahçekapı 
Anadolu han (24) No. da Mimar Abidin Mortaş ile İzmirde Liman 
işleri mühendisi Yusuf Karasuya ve Tirede de cemiyetimize müra
caat etmeleri ve istiyenlere 10 lira bedeli mukabilinde bu dosyalar-
dan bir nüshasının verileceği ilan olunur. (1419) 1-2427 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Ağrılan~ 
. 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 
1 

Güveler, çok pahalıya mal olur. Onları . 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz / 

FLiT, bOtOn haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır .. : Bu 

!!ıııo:m-.ll sabit olmustur. Fllt'in formülü hiçbir vakit taklit edil- ~, i~~~· 
~;;;;;;:.ıı memiştir. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükem· nr !!!!!!!!!!.ı~ 
ı.-1':~~· melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 

kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığmıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

1 

TURK 

B (j Y i1 I{ 
HAVA KURUMU 

PiY ANGOSl1 
2 ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büyük İlcramiye 
4 O • O O O Liradır 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık ikrami
velerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat var 
dır. 

Ayrıca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya ka
daı büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz ... -
Aukara V ~!iliğinden: 

Mahallesi Sokağı Cinsi 
İstasyon Depolar Kargir 

Mağaza 

Aylık 
Kapu Metruke !car 
No. No. Lira Kr. 
3-A. : 62 30 00 

Dipozit 
Lira Kr. 
27 00 

İstasyon Depolar Ambar 8/ 1 49 16 70 15 00 
Hatuniye Cami Fırın 16/ 50 58 83 35 75 00 
Aşağı Ayvalı mevkiinde 4596 ,jQ metre murabbaı boz Senelik 
Kapu No. 34 25 00 1 90 icarı 

Yuakrıda evsafı yazılı gayri menkullerin 31.5.938 gayesine ka
dar aylrk icarmm ihalesi 4.6.937 tarihinden itibaren bir ay pazar· 
lığa bırakılmıştır. Taliblerin hizalarında gösterilen dipozito mak
buzlariyle Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 2-2574 

Daima sabit 
Daima tabii 

.Juvantin 
sa~ boyaları 

r 
İngiliz kanzuk l!czanesi 1100. 

atuvarlarında hazırlanan Juvan
in saç boyaları muzur ve zehirli 

maddelerden tamamen ari olup 
açlara tabii renklerini bahşeder. 

t 

s 

s 
r 

Juvantin saç boyaları kumral ve 
iyah olarak iki tabii renk ü.ze
inde tertib edilmiştir. 

1 

LlNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

İnşaat 

e 

İşinde ışçı yevmiye hesab
arını, vergi muamelatını idare 
decek tecrübeli bir zata acele 
htiyaç vardır. Görüşecek kadar 
ır ecnebi lisanı, tercihan al
anca bilmesi şarttır. İş en az 

i 
b. 
m 
ır senedir, daimi olması da b' 

mümkündür, maaş yüksektir. 
Müracaat posta kutusu 92 Tele· 
f on 3102. 2-2546 

Acele Satılık Ev 
Belediye otobüs idaresi mu

asebe şefi Enver İren'e müra-h 
c aat. 2~2536 

KİRALIK EV 
Üç oda, bir hol. 
Yenişehir. Demirtepe. Akbay 

sokak No. 3 - A 2-2551 

Yarıklara ve köşelere tJ1raz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

Adana belediye reisliğinden: 
1 - Belediye buz fabrikasındaki suyun salabet derecesi 0-1 

fransız sertlik derecesine düşürecek ve saatte asgari 1500 litre 
su tasfiye edecek bir adet tasfiye cihazı açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yedi yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 53.25 liradır. 
4 - İhalesi haziranın 28 inci pazarlesi günü saat on beşte bele

diye encümeninde yapılacaktır. 
S - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. İstiyenler 

oradan parasız alabilirler. 
6 - İsteklilerin ihale günü muayyen saate kadar teminat mak· 

buzları ile birlikte belediye encümenine ya şahsan ve yahud teklif 
yapmak suretiyle müracaatları ilan olunur. (1508) 2-2581 

Ankara Yülcseli Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 -ımıı:ara Yüksek Ziraat enstitüsünün 585 talebesi ile 140 
müstahdeıninin 10 haziran 937 den 31 mayıs 938 sonuna kadar mü
teahhide ihalesi ilan edilmişti. 

Tayin edilen günde talih çıkmadığından eski şartlar üzerine 
tekrar ilan olunur. 

2 - Bir temmuz 937 iptidasından mayıs 938 sonuna kadar bit 
senelik sabah öğle, akşam yemekleri kapalı zarf usuliyle eksiltme
ya konulmuştur. 

3 - 25 haziran 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 on al· 
tıda ihalesi yapılacaktır. 

4 - Talebenin beheri için elli ve müstahdemin beheri için o
tuz kuruş günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

5 - Muvakkat teminat tutarı olan 6138 lira 50 kuruşluk banka 
mektubu veya vezne makbuzlariyle tekliflerini muhtevi zarflarının 
ihaleden bir saat eveline kadar komısyon reisliğine vermeleri ve 
ihale saatında komisyonda hazır bulunmaları 

6 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerin 
yüksek ziraat enstitijsü müdürlüğüne müracaatları (1514) 2-2583 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve H t • • ı · • d t • İ 1 Halil Naci Mıhcro<Ylu er ur U ra yo amıra 1. Anafartala; No: l~l 

il{tisat ''elialeti Doktor aranıyor 
Keciborlu Kükürtleri Türk 

levazım ınüdürliiğündeıı~ 1 
Ankara Lt~\azım Amirli~i ~ ı•·nulıııu 

Komi yonıı lliinl.ırı 
--~------ ~~-~--------~ 

Anonim Şirketinden : 
Makam otomobilinin 937 senesi ihtiyacı için (3440) lira mu

hammen bedel ile (800) teneke benzin arttırma ve eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

23.6.937 çarşamba günü saat onda levazım müdürlüğünde topla
nacak komisyonda ihalesi yapılacaktır. 

1 LAN 
Tekirdağ kıtaları için 125 bin kilo Malkar. dakı kıt. o 

bin kilo sığır kapalı zarf usuliyle mün:ıkasaya konu m ı tur. Tekir. 
di:ğ etinin beher kılosl•na 28 kuruş muhammen b d 1 lizerind n 
muvakkııt teminatı 2625 lira ve Malk radald kıtaat etinin beher Jd
losuna 25 kuruş muhammen b<>del uz:erinden muv;ıkkııt temin tı 
1312 lira 50 kuruş her iki et'nde iha" .i 18. Hazi an. 937 cııın .gii. 
nü saat 16dadır. Şartnamesini okum k i tiyenlcr her r,un ve ~ na· 
kasava is tirak edeceklerin mektublann ihale saatrnd:ın bir saat 
evveline kadar komisyona m:ıkbuz mukabilinde vermeleri (1395) 

Şirketimizin Keçiborludaki madeni için bir doktora ihtiyaç 
vardır. Ev, şofaj, ve ekleraj madence temin olunmaktadır. Talib· 
lerin şirketin Ankarada lş hanında Eti banktaki merkezine tahri İsteklilerin şartnameyi görmek ve 3 7,5 muvakkat teminat pa-

rasını yatırmak üzere müracaatları i15n olunur. (1481) 2-2517 ren mür:ıcaatlarr lfizımdır. (1490) 2-2542 

Eti Bank f,en memuru aranıyor 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden : 

2-23 7 
t L A N 

Freğ-Ji J((irrıürleri işletnıesiııdeıı Belediyemizin açık olan 80 ila 100 Jira ücretli fen memurluğu
na istekli olanların müracaatı, rı ilan olunur. 

Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için k palı zarfla 50 bın ki
lo sade yagı satın alınacaktır. Muhammen bedeh Q5 kuru olup 
tutarı 47500 liradır. İlk teminatı 3562 lira 50 kuruş ur. Şar namesi 
her gün satın::ılma komisyonunda gorülebilir. İhalesi 18 6 937 cumn 
gi"nu saat 16 dadır. fstekliJeri kanunun 2, 3 uncü maddelerindeki ves 
kn v• temınat mektublarını havi zarfların belli gün ve s :ıtt n en 
a.ı bir saat evveline kadar tumen satın alma komisyonuna v rme-

Bazı gemi ve motorlar Zanguldağa gelerek peşin para mukabi
linde kömür almak üzere satış birliğine müracaat etmektedirler. 
Teşkilatımız kömür satışlarını İstanbul müdürlügümüz nezdinde 
teksif ettiğinden gerek ihrakiye ve gerek hamule olsun kömür satın 
almak için - şimdilik İSTANBULDA BAHÇEKAPIDA TAŞHAN 
DA. 6. iNCİ KATTA (ETlBANK EREGLİ KÖMÜRLER! lŞ 
LETMESİ KÖMÜR SATIŞ ŞUBESİ MÜDÜRLOGONE) (Te· 
lefon 20031) müracaat etmeleri rica ve badema alelade ahvalde mü· 
bayaa için Zonguldak mümessilliğimize vaki olacak müracaatlarm 

Talihlerin diplomasını hamil ve şehir planını tatbika muktedir 
bulunmaları şarttır. 

Makine; elektrik; su işlerinden anlayanlar tercih olunur. Miı· 
racaatta evrakı müsbitenin eklenmesi Jfizımdır. (3100) 2-2443 

Akhisar Parti Başkaıılı«ıııdaıı: 
leri. (1396) 2-2388 

İLAN 

Kapalı zarf usuliyle inşaat münakasası : 
ifa olunamıyacağı ilan olunur. . 

Hamiş - İstanbul şube müdürlüğümüz yakında yazıhaneyi 
değiştireceğinden bu keyfiyet de ayrıca alakadarana ilan edilecek· 
tir. (1489) 2-2541 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Manisa Akhisarda yapılacak parti 
ve Halkevi binası inşaatı olup bedeli keşfi 40000 liradır. 

2 - Bu işe dair keşif şartnamesi ve projeler 3 lira mukabilinde 
Akhisar parti başkanlığından alınabilir. 

İzmir Bornovad ki topçu alayı hayvanlarının ınuyacı için 484 
bin kilo yulaf kapalı zarf usuli ile munakasaya konulmuştur. Mu· 
nakasası 28.6.1937 pazartesi giınü saat 1 ı de yapılacaktır. Umum 
tahmin tutarı 24.200 lira olup muvakkat teminatı 1715 liradır. İs
teklilerin münakasa s atinden bir saat eveline kadar muvakkat te· 
minatlarile teklif mektuplarını Bornovadaki askeri s tın alma ko---- 3 - Eksiltme 21-6-937 pazartesi güniı saat 16 da parti başkanlı- misyonuna vermeleri. (1500) 2-2576 

ikti at \
7 ekaletindeıı ğında yapılacaktır. ---

4 - İstekliler diplomaJı mimar vepa mühendis olacak ve bu gi
bi işleri yaptığına dair temiz k5ğıdı ve ihale kanunu 3. iıncü mad • 
desindeki evrakla beraber 3 bin liralık teminatlarını muhtevi kapa
lı zarflarını ihale saatından bir saat evvel Parti Başkanlığına ver-

İLAN 

150 - 200 lira aylıkla Kontrolör alınacaktır. 
1705 ve 3018 numaralı kanunlara müstenit nizamname ve ka· 

rarnamc hükümleri dahilinde ihracatı ınürakabe teşkilatı için me· 
mur alınacaktır. 

miş olmaları lfizımdır. (1400) 2-2396 

Harita o·enel o direktörlüğü 
k:omisyonundaıı: 

Talihlerin haiz olmaları Hizım gelen vasıflar şunlardır: 
1 - En az lise veya buderecedeki ticaret mektebi mezunu ol· 

satın alma mak, 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak, 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak, 
'f - Memleketin her mıntakasında vazife görmesine sıhhatca 

1 - Muhammen bedeli (2625) lira harta kıta erlerinin bir sene
lik sığır eti ihtiyacı açık eksiltmeye konmuştur. 

manii bulunmamak, 
Yüksek iktisad ve ticaret, yüksek ziraat veya mülkiye mek

tebi veya hukuk fakültesi mezunu olmak, yabancı dillerden bir 
veya bir kaçını bilmek tercih sebeblerindendir. 

Yukarıdaki vasıf ve şartları haiz olan talihler müracaat istida· 

2 - Etin mikdan 7000 ilci 10.500 kilodur. 
3 - İstekliler şeraiti anlamak için hergün ve eksiltmeye girecek

lerin de (196) lira 88 kuruş teminatı muvakkate makbuzlariylc 
22.6.937 salı günü saat (10) da Cebecide harta genel direktörlüğü 

lan na 
ı - Doğum tarihleriyle bulundukları işleri ve son vazifelerini 

ve haklarında kimlerden malumat alınabileciğini de göstermek ü
zere kısa bir tercümeihal varakası, 

2 - Tahsil dereceleriyle askerliklerine aid vesikaların suret-
lerini, • 

3 - Nihayet 1937, de çekilmiş iki adet kartpostal büyüklüğün
de boy fotoğraflarını eklemelidirler. 

Talihler arasından istenen vasıf ve şartları en çok haiz olanlar 
vekfıletçe ihtisas kursuna devam etmek iızere seçilecek ve bunlara 
kurs müddetince 100 lira aylık ücret verilecektir. 

Kurs l temmuz 1937 de başlayacak ve iki ay kadar sürecektir. 
Talibletin ihtisas kursuna iştirak için hiç bir manilerinin ve serde· 
dilecek her hangi bir mazeretlerinn bulunmaması şarttır. 

Kursa grmesi kabul olunanlardan vekaletçe tayin edilecekleri 
mahallere itirazsız gitmeği önceden kabul eylediklerine dair teah
hüdname istenecektir. İhtisas kursundan ehliyetname alanlar kad· 
1odaki ücreti 200 Jira olan kontrolör memurluklarına başlangıçta 
150 lira ücretle alınacaklar ve memleketin muhtelif ihraç merkez 
ve limanlarında istihdam edileceklerdir. 

17 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan müracaatla
rın iktisad vekfüeti iç ticaret umum müdürlüğüne yapılması lü-
zumu ilfin olunur. (1442) 2-2467 

D. D. YoJJarı Sandı en t) 

l\lüdürlüğüııd~n 
1 - Devlet demiryolları tekaüt sandığı ~üdürlü~ü!1e müsaba

ka ile bir memur alınacaktır. Müsabakaya gırmek ıçın en aşağı 
orta mektepten mezun olmak şarttır. ~aı_ıana tahsil derec~sine 
göre 61 altmış bir liradan ı 13 yüz on uç Jıraya kadar aylık ucret 

verilebilir. . .. .. d 
2 - Müsabaka 21 haziran 1937 panrteaı gunu saat 14 e yapı· 

lacaktır. .. b ka tl "ğ 
3 _ İsti yenlerin aranılan vesaik ve _musa a ~ şar arını o re:ı -

mek üzere pullu istidaname ile veya dogrudan dogruya ~andık otÜ· 
dürlüğüne müracaatları. (1496) ,--2-2550_ 

Ekmek eksiltmesi 
Cumhuriyet . 
l\f üddei Umumiliğindeıı: 

Afyon 

h • hanesinin ı Haziran 1937 tarihinden Mayıs 1938 
Afyon k ars bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 

gayesı_n~ ~ 
1
ar .. de 600 adet fabrikada üğütülmüş ikinci nevi 

gram ıtıbany e gun · ~ d'I · k k k ı f • 
1 

bu ;day unundan ımöl e ı mış e me apa ı zar 
safı. Anado ~ g e konulmuştur. Teminatı muvakkate 900 liradır 
usuJıyle eksıltmey ·~· kkil komisyonu mahsusunda 15 
ıh 1 . C M u hgınde muteşe 

a ;sı · · : . .• dif Salı günü saat on beşte yaprlacak-
Hazıran 937 ~arı~ıne musa aliimat almak isteyenlerin komisyona 
tır. Şartname~lı ft gormı enkurve m(l365) l ~ 2331 
müracaatları ı an o u · ~ 

Zonguldak Belediyesi_nden: 

satın alma komisyonuna gelmeleri (1461) 2-2507 

Askeri Jı'abrikaJnr Umum Miidiirliifrii Satınalma 

Koınİs\01111 11 .inl:.rı -------5 TON MUKAVVA 

Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 23.7.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ih le 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisrondan verilir. T, liblerin 
muvakkat teminat olan 318 lirıı 75 J..uruş ve 2490 numaralı k unun 
2, ve 3. üncü madedlcrindeki vesaikle mezkCır gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. ( 1451) 2-2503 

J.200 KiLO KLORAT DÖPOTAS 
Tahmin edilenlJedcli 1200 lira olan yukarıda mikdan ve cınsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğii satın alma ko· 
misyonunca 26.7.937 pazartesi gıinu saat 15 te açık ekı;iltme ılc İ· 
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. T •• 
liblerin muvakkat tem"nat olan 90 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa:ıtte komis ona 
müracaatları. (1477) 2-25Z8 

1.200 KİLO KİBRİT ANTİMON 
700 KİLO CAM TOZU 

Tahmin edilen bedeli 1690 lira olan yukarda miıman ve cınsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğii satın alma ko· 
misyonunca 28.7.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme :le i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. ı·a
liblerin muvakkat teminat olan 126 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaiklc mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatlan (14iB) 2-2529 

561 TON ADİ KOK KÖMORO 
Tahmin edilen bedeli 13.464 lira olan yukarda mikdarı ve cin· 

si yazılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlügü satın alma 
komisyonunca 23.6.937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartnrme p"rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liblerin muvakkat temi ıat olan 1009 lira 80 kuruşu havi teklif mek· 
tublarmı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkilr giin ve saatte komisyona miıracaatları. (1453) 

2- 2505 

60000 METRE HARTUÇLUK HAM !PEK KUMAS 
Tahmin edilen bed ... Ii 45.000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

hartuçluk ham ipek kumaş askeri fabrikalar umum miıdürlüğiı 
sntın alma komisyonunca 24.6.937 perşembe günü saat 16 da kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname 2 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. ·ra
liblerin muvakkat teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektublar nı 
mezkur günde saat 15 c kadar komisyona vermeleri ve kendi'erinin 
de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncU maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte ko;nisyona müracaatlan (1385) 2-2451 

1000 KİLO KALAY VARA Ki 
Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlil;fü satın alma ko
misyonunca 26.7.937 tarihind pazartesi giinü s~t 14 te açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kom:syondan ve
rilir. Talihlerin mu•;akkat teminat olan 157 lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün \'C 

saatte komisyona miıracaatlarr. (1452) 2-2504 

.ı Ankara Bclccl iyt• Reisliği lfonlurı I - -

Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan 20 bin kılo ek· 
mek 28.6.937 p zartesi günü saat 14 : 15 şe kadar açık eksiltme ıu
retiyle sat n alınacaktır. Muhammen bedeli 2000 liradır. İsteklile
rin 150 lira ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhase· 
beciligi veznesine yatırılarak belli giın ve saatte mekteb satın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (1506) 2-2579 

İLAN 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Pınarhisarın 125 hın kilo sıgır eti. 
2 - İhale kapalı zarfladır. İlk teminatı 2525 liradır. 
3 - Tutarı 35.000 lira, fiat tahmini de 28 kuruştur. 
4 - İhalesi 26.6.937 cumartesi bünü saat 1 l de Vizede yapıla

caktır. 
5 - Şartnamesini görmek isti yenlere her gün Vize• atın alma 

komisyonunda gostcrilmektedir. (1507) 2-2580 

Ut•\ lt·l IJt·ıııİr) ollurı H' Liuıanfarı Lumrıı 

\Jiiıliirliilii 'atmulmu Konıİ!-i)Ollll llitnları 

İLAN 

Aşağıda isimleri muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları 
yazılı muhtelif malzeme 23.7.937 cuma günii saat 15.30 da ayrı ayn 
sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatları ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.937 giın ve 3297 NO hı 
nüshasında intişar etmış olan talimatn:ımc dairesinde alınını' ve
sikn tekliflerini ayni gun saat l4 30 - a k dar komisyon reialıgiııo 
vermeleri la ımdır. 

Şartnarr.elcr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. '-1. 
Paşada teselliım ve sevk ,eflifinden d ğıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli Muvakkat tt'mmat. 

1 

Malzemenin ismi 
1 - 4 adet elektrikli bagaj 

,ıraba ve teferruatı 
2 - 14 adet elektrikli el matkap 

maldna ve teferruatı 
3 - Bir adet boru ucu 

daraltma tezgahı 

Lira J.ira 

12000 

4000 
( 1468) 

675 

900 

300 
2-2524 

1\1 illi liiı fafna \'ckii lt•ti ~11lırrnı111a 

Komi"' o nu llıinları 

İLAN 

300 lira ücretli bir mühendis, 200 lira ücretli li~ mımar, 140 lira 
ücretli üç inşaat fen memuru ve 90 lira ücretli iki daktilo ve teksir 
memuru alınacaktır. Mimarların biri İstanbul ve diğerleri Ankara
da çahştırılacaktu. Talib olanların her gıin M. M. V. inpat t U· 
besi müdurlüğüne müracaatları ilıın olunur. (1436 ) 2-2460 

ti.AN 
M. M. vekaletince bu sene muhtelif yeılcrde yaptırılacak büyCik 

skeri binalarla hastahaneler n kalorifer, mutbah, ç maşırhane, e
tü, temiz ve pis su, elektrik, banyo gibi sıhhi tesisatın plan ve pro-
jeleri raptırılacnktır. 

En muvafık olan ve beğenilen proje ve pııinlara M. M. V: le· 
tince 500 lira verilecektir. 

Yapılacak işlerin bina p~!in ve. p~ojeleri M. M. V. in aat tube
sindedır. 1 htısası olanlarla ıstel:h fırmaların Ankarada M. M. V. 
inş"at şubes nden izahat nlmak uzere mutehassıs mulıendislcriyle 
me kOr Ş. Md. ne muracaat etıncleri. (1435) 2-2459 

lLAN 
ı - Hepsine tahmin edilen fiat 64 bin lira olan 40 tane yarım 

tonluk Şev ole. Ford ve bunlara mu dıl evsafta emsah kamyonetler 
J.ap Jı a fla eks · ameye konulmu tur. 

2 - lh;ıle .. i 25 • hazir n.937 cum gltnO saat 11 dedir. 
3 - !darı şartname 320 kuruşa M. M; V. satın :ılma Ko. dan 

alınır. 
4 - 1lk teminat 4~50 liradır. 
5 - Ll:siltmeye girebılmek şartları: bu eksiltmeye girmek is. 

tiyen firmalar \•erecekleri kamyonetlerin evs r. şartname pi n ve 
resimlerini 15 • Haziran • 937 tarihine kadıır Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. na vereceklerdir. Bu evrak uzerinde } apılacak tet • 
kıkat sonunda kendılerinin eksiltmeye girebileccl:lcrine dair tah· 
riri teblır,at yapılacaktır. nu tebligatı alan firmnlar eksiltmeye tek· 
lif mektubu veerbilirler. 

6 - Eksiltmeye girme şartını haız i tekliler kanuni teminat ve Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı: 
I - Eksiltmeye konulan bir et tba~lı'mad. kamyonu, bir çöp 

b" -m taş.rma otomo ı ı ır. 

iLAN 24go sayıJr kanunun 2 ve 3 iıncu maddel~rinde yazılı belgelerle bir-
1 _ Halde 

8 
ve 54 numaralı liradır. likte teklif mektuplarmr ihrue saatından en nz bir saat evvel M. 

taşıma kamyonu 1~ ?. .. muhammen bedeli tutarı 7200 liradır. 
2 - Bunlar~ çunun ft şartnameleri Ankara, İstanbul, Zon· 
3 _ Hususı ve umuını 

l d" l · den ,.Jrnrr guldak be~ e _ıye erın 
6 937 

P~zartesi günü saat ıs de Zonguldak 
4 - Eksıltm~ ~4. . .. en tarafından kapalı zarf usuliyle ya.. 

belediyesinde daımı encum 

pılacaktır. . . b"I k için isteklilerin 540 lira muvakkat 
5 - Eksıltmeye gıre ı me 

t . t ·ermesi ISzrmdır. - dd d 1 eırı"!a " ' ., . ldif mektuplarını 4 iincu ma e e yazı ı ' - }:t: ~~· ::~el~~1~ ka ar be'..diye ı,.isl~ ine makbu~ muka-
S? . k 'd'r Poı.tada vul.ua gelecek gecıkmeler 
J) esı mu t .. z. 1 • ı . 2339 

(137.'i) 
kauuı 

çayhane bir sene müddetle kira- 4 - Şartnamesini görmek is· M. V. satın alma ko. na vermeleri. {1309) l-2245 
ya verilmek üzere açık artırma- tiyenler her gün hesap işleri Di· İLAN 
ya konulmu,tur. rektörlüğüne ve isteklilerin 18-6- l -Her bir çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan 60 bin çift 

2 _ Muhammen J senelik ki- 937 cuma günü sant on buçukta kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
ra bedeli (600) liradır. Belediye encümenine müracaat • 2 - Şartnamesini 1275 kuru ·a almak ve 8rneklerıni görmek lı· 

3 - Muvakkat teminatı (45) lan. (1422) 2-2430 tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
İLAN 3 - İlk teminat mikdarı 13.950 liradır. 

Hipodrom sahasında açılacak olan küçük bahçevan yatı okulun:ı 4 - İhale 24-6-937 perşembe guniı saat ıs dedir. 
hu yıl 50 ta!ebı.: ahı • caktır. Şartları anlamak üzere talihlerin ılk S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı k nun. 2 ve 3 linciı 
okul diplomaları ve hüviyet ciızdanlariylc 15 haziran 937 tarihi- maddelerinde yazılı vesikaları ilk temına lan ılr birlikte teklif 
ne kadar koşu yerindeki bah~ler direktörlüğune müracaat mektublarmı ihale ıaatından en az bir saat evel milli müdafa.a ve-
eylcn elrri. (!SJ7) 2-2585 Weti Atnl .ıa. komiı onuna vennebri. (1470) 2-2~Ş 

~~~ ...... -~-----------------
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Nafıa Vekaleti 
Van su işleri onhirinci şul:.e 

mülıendisliğinden: 
1 - · Eksiltmeye konulan iş ; Van civarında Şamram sulama ka

nalınm 15 ~ 000 den 35 + ooo ye kadar 20 kilometrelik ikinci kısım 
kancı! h~friyat ve imalatı smaiye inşaatı olup keşif bedeli (44.993) 
lira (32) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
o. - Eksiltme şartnamesi 
b - trrnkavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
d - Keşif cetveli ve projeler 
e - Fenni şartname 
f - Taş ve kum grafiği 
İstiyenler şartname ve sair keşif evrakını Van su işleri on bi

rinci şube mühendisliğinde görebilirler. 
3 - Bu iş 10 haziran 937 den itibaren 25 haziran 937 tarihine 

kadar 16 gün müddetle eksiltmey e konmu~tur. Eksiltmesi 25.6.937 
tarihine r astlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle Van 
su işleri on birinci şube mühendisliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i!;İn ; isteklilerin (3374) lira (50) 
kuru\! muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağ ıdaki vesi
kal <' r, ibraz eylemesi lazımdır. 

a - Nafıa velraletindcn alınmış müteahhidlik vesikası 
b - Bu gibi inşaat ı veya ben7erini yaptı ğına dair ehliyet vesi

kası 
c - 937 yılına aiu tic:ıre t odası vesikası 

5 - 'fe~clif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evel Van su işleri on birinci şube mühendisliğindeki komisyon 
reisli ğine makbuz mukablinde verilmelidir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihcıyct 3 üncü maddede yazılı saate kadar komisyond 
gelmiş olması ve dış zaıflann mühür mumu ile iyice kapatılmış bu· 
lunm:.m şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-2575 - . 
Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 

Küçük y ozgat barut fabrikalarında mevcud cins ve mikdarı aşa
ğıda yazılı yağ bidonu, glisı:rin fıçısı ve demir bidon 21 hazira"l 
937 tarihinde saat 14 de t icaret kaieminde pazarlıkla satıl acaktır. 
1stiyenler her gün Küçük Yozgat barut fabrikasında görebilirler. 
İs teklilerin muhammen bedelı olan 1230 lir. nın % 7.5 u n isbetinde 
muvakkat teminatla tayin edilen gün ve saatta ticaret kalemine 
mür. caat cvlemeleri. Hurda Sağlam 

A det Adet 
Saç rg bidonu 200 ıoo 
Demir gl iserin fıçısı 100 500 
Saç gliserin fıçıs ı !>O 250 
Dem,. oleum fıçısı (çift demir çenber li) 300 

(1512) 2-2582 

Satı Hi tomo )il 
Halen faaliyet te olan ve y e

dek ı:-ksamı haiz şcvrole marka 
açık t enez üh bir otomobil 3SO 
liraya satılıktır. 

Adres : Anafartalar caddesi 
mühendis han. 2 numarada Bay 
Mustafaya müarcaat. 

2-2475 

ANKARA İCRA DAİRESİ 
İFLAS MEMURLUÖUNDAN: 

Ankara Yeğen bey mahalle
sinde Şengül hamam karşısında
ki apartıman sahibi Muzaffer 
Kazımın Anknra ticaret mahke
mesinin 8.11.932 tarihli ilamiyle 
iflcıs;na ve iflasın 9.11.932 ta. i
hine müsadif çarşamba günü sa
at 9 dan itibaren acılmasına ka
rar verildiği ilan olunur. 

2-2593 

l(iralıl{ Ev 

Işçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift
liğine miiracaat etsin. 1.2347 

ZAYİ 

Ankara kültür direktörlüğün
den zayiinden aldığım 28-4-936 
tarih ve 828/ 615 No.lu ilk okul 
öğretmenliği diploma suretini 
misafir kaldığım İzmir otelin
de 1/ 2 haziran 937 tarihinde k~
tab çantamla beraber çaldırdım. 
Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olu
nur. 

Öğretmen Kadir oğlu 
1. Hakkr Emre 

Daktilo Aranıyor 

1 
Istanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Cınsı Mikdarı 

Azı Çoğu 
Tahmini Fiat M. Garanti 
Kuruş San. 

Sartname 
- bPtje}i 

Şekli Eksiltmenin tarihi 

Ekmek 
Francala 
Sade yağ 
Karaman 
Dağlıç 
Kuzu 
Sığır 
Süt 
Ka:;e yoğurdu 
K ilo yoğurdu 
Mutbak yum~rtası 
Günlük yumurta 
Kuru kaysi 
Kuru fasulya (Akliye) 
Kuru fasulya 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç (Akliye) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kırmızı mercimek 

680500 -
1800 -

31000 -
110000 -
51000 -
17200 -
34000 -

179000 -
13500 -
10500 -

276000 -
125000 -

25SO -
15000 -
11100 -
18750 -
50500 -
30000 -

1850 -
1550 -

(akliy<) 10000 -
Kuru üzüm 4900 -
Kuru ı..züm (Akliye) 5000 -
Kuru barbunya 2600 -
Kuru barbunya (akliye) 12000 -
Bulgu_ 35050 -
Kuru soğan 31000 -
Pateıte:; 36000 -
Patates (akliye) 35000 -
Zeytin yağı 16000 -
Zeytin 487 5 -
Zeytin (akliye) 3500 -
Sabun 25900 -
Yeşil sabun 
Tereyağı 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Toz Şeker 
Kesme şeker 
Makarna 
Makarna unlu 
Şehriye 
Şehriye Unlu 
Kuskus 
P irinç ur.u 
Un 
l:-1ra:;a 
Lahana 
Bakla 
Ispaı.ak 

Barbunya 
Ayşekadın fasulyesi 
Çalt fasulyesi 
Bamya 
Sırık Domatesi 
Yer domatesi 
Enginar 
Sakr kaabğı 
Patlıcan 

Semiz otu 
Kereviz 
Karnı bahar 
Havuç 
Kesilmemiş odun 
Kesilmiş odun 
Mangal kömürü 
Kok 

10050 
3900 
9200 
3750 

62800 
2500 

10700 
20000 
2850 

12000 
ıoso 

3925 
19850 
16000 
11500 
8450 

21300 
4300 

31850 
5500 
2450 
2900 
ı8500 

11800 
ı3500 

56200 
6500 
2500 
1500 
4000 
1100 
515 

24000 
2180 

858000 
23500 
38000 

126700 
69000 
25000 
49500 

225900 
21000 
13 .. 00 

341ZOO 
165000 

3900 
2~.,JO 

13200 
29450 
58200 
50000 
2500 
2400 

12000 
5350 
6000 
3500 

20000 
50100 
41200 
44200 
50C l 

20000 
6350 
SJOO 

30500 
ısıoo 

5300 
11800 
sooo 

80900 
3500 

13200 
30000 

3910 
18000 
1600 
5700 

26175 
21400 
15400 
11500 
28200 
6000 

46200 
7400 
3775 
4050 

24000 
14600 Adet 
20000 Kilo 
71700 
8050 
3300 
2000 
7000 
3350 

695 
45000 
2965 

Çeki 
Çeki 
Kilo 
Ton 

11 
ıs 50 
82 
39 
41 
4S 
32 
11 

5 
18 

1 50 
4 

65 
11 
13 
ıo 

21 
17 
ı2 

11 

10 
20 
18 
10 
8 

11 
5 
7 50 
6 50 

60 
30 
23 
36 
22 

105 
35 
60 
27 
30 
25 
20 
25 
20 
25 
17 
16 
3 50 
5 
9 
5 

13 
ı3 
13 
20 
7 50 
5 
7 
9 

12 
4 50 
6 

16 
5 

260 
280 

4 50 
1850 

Krıple 1600 2030 '.ı. on ı500 
Benzin 19500 271 ~1 L itre 25 
Gaz yağı 4300 5700 Litre l. J 
:Arpa 27000 35SOO Kilo 5 5l 
Saman 8000 ~ - ~1 Kilo 2 5( 
K epe"; 9000 12000 4 
Kuru ot 5000 6300 3 50 
İyi su 2000 2500 Damacana c;o 

Lira Kr. 
7336 69 

2337 00 

7859 48 

2124 68 

878 86 

3697 98 

2201 78 

417 38 

534 75 

1716 91 

14S7 59 

1997 03 

951 

6397 b!I 

593 63 

216 79 

112 50 

Lira Kr. 
4 90 Kapah 

1 56 Kapalı 

5 24 Kapalı 

1 42 Kapalı 

Kapalı 

2 47 Kap:ılı 

1 47 Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

1 34 Kapalı 

Kapalı 

4 27 K ::pal 

Kap al 

Açık 

Açık 

16-6-1937 
.: ,, 

,, 

18-6-1937 

18-6-1937 

23-6-1937 

25-6-1937 

25-6-1937 

25-6-1937 

30-6-::-;z 

30-6-1937 

2-7-1937 

7-'i-1937 

" .. 
,, 

" 
9-7-1937 

" n 

Sa:..: 15 
" lS,30 

,, 16. 

s. 15 

s. 16 

s. ıs 

s. ıs 

s. 15,3Q 

s. 16 

s. 15 

s. 15,30 

s. 15 

s. 15 

s. 15,30 

s. 16 

s. 14,30 

s. 15,30 

Sıhhi müesseselerin 1937 maliyılı ihtiyaçları olbaptaki şartname ve numuneleri veçhile eksiltmeye konulmuştl•r. 
ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, tahmini fiat ve muvakkat garanti miktarları karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını komisyo-

na vermeleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan fiatların hem yazı ile hem de rakam ile yazılması lazımdır. · 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız olarak komisyondan alınabilir. Ven~ 

muneler her zaman görülebilir. 
5 - İstekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin tamam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
6 - lsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya banka 

mektuplarını kapalı zarfların içerisine koymaları lazımdır. (3000) 1-2373 

l(asiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyo1 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. 1-2281 

ZAYİ 
Ankara emvalinden 685 liva 

numarasından almakta olduğum 
maaş cüzdanımx kaybettim. Bir 
kıta yenisini alacağımdan eski
sinin hiç kıymeti olmadığını i
lan ederim. 

Ulucanlarda Şehid Yüzbaşt 
Şakir karısı Refika 

2-2S91 

KİRALIK ODA 

Çankaya birinci mmtaka tapu 
Sicil Mulıaf ızlığından 

Ankaranın Dikmen deresi mevkiinde kain verginin 3/3252 U• 

mum ve 1 husus sayısında Satılmış oğlu İbrahim namına kayı~lt 
şaıkan sağır Hüseyin garben rumlardan metruk yer şimalen H:-lil 
ve H :.iseyin cenuben Mustafa bağlariyle çevrili bir kıta bağın se
netsiz tasarrı.:fattan tapuya tescili istenilmiştir. 

ÇANKA YADA: Okul arka
sında asfalt yol üstünde su, e
lektirk, havagazı, banyolu ve mu
şamba döşeli bağlı ev kiralık
tır. Talihlerin içindekilere mü· 

Çabuk ve iyi yazan bir dak. 
tilo alınacaktır. Ulus ilan me
murluğuna müraca..ıt. l-228l 

Mobilyalı apartıman 

(Temmuz, ağustos, eylül) 
i ç i n 

1 
Mürebbiye Aranıyor 

9 - 11 yaşında almanca bi
len iki erkek çocuğuna ders ver-

Ayle ya.unda, banyolu ve 
möble. Şerait ehven, Yenişehir, 
Tuna asfaltı bitişiğinde Yiğit-
koşun sokağı: ı5 2-2553 

Bu gayri menkulün mülkiyeti hakkında yerinde tahkikat. ve 
tetkikat yapılmak üzere 28.6.937 pazartesi günü saat 10 da yerır.e 
memur gönderilecektir. Bu yerd~ ?en.im hakkım var ~i~enlerin el· 
)erindeki belgeleriyle Çankaya bırıncı mıntaka tapu sı~ıl ~.u~:ıfı~· 
lığına ve yahud yerine varacak memura baş vurmaları bıldırıhr. 

(1518) 2-2586 

racaatları. 2-2589 

l(asiyer 
Bayan aranıyor 
1055 No. lu telefona müracaat. 

2-2559 

Atatürk bulvarı üzerinde 
4 oda, telefon, confor 
3648 telefon ediniz 

ZAYİ 

Mülkiye mektebinden me
zun olduğuma dair mezkur mekteb 

________ , ______ ., idaresinden aldığım 25.7 .927 tarih 

Kooperatif karşısında Noter 
dairesinin üstündeki apartıman. 
Kı~n veya tamamen 

2-zss4< 

ve 471 No. lu vesikayı kaybet
tim. Bu defa şahadetname ala
cağımdan kaybolan vesikanın 
hükmü kalmadığını ilan ediyo-
rum. 

321 doğumlu Osman oğlu 
İsmail Hakkı 

mek üzere bir alman mürebbiye
sine ihtiyaç vardır. 3063 telefo
na veyahud Düzenli sokak No: 
ıs müracaat. 

2-2590 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı AT :AY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umuml neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Y ENt SiNEMAl~AR HALK 
BU GECE 

HAY AL ve HAKİKAT 
Baş rolde: sinema aleminin en yüksek 

sanatkarı 

EMİL JANNİGS 
Tarafından yaratılan ibret amiz film 

GÜNDÜZ 
Mevzuunu hakiki hayattan alan gayet 

müessir bir eser 

Günah gecesi 
Gaby Morlay - Charles Vanel 

BUGÜN BU GECE 
Sinema mevsiminin en nefis en 
muhteşem ve en muvafık revüsü 

Dans devam ediyor 
Baş Rolde : 

Dünya Dans Kıraliçesi 
ZARAH LEANDER 

llavetei: Eğlenceli Canlı Resimler 

Halk matinesi: 12.15 de: 
KIRIK KANATLAR 


