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Yarın 
Sa ifil at 

Nankin varuşlannda harb oluyor! 
Türk şehirlerini 

Yeniden 
·Kurarken ... 

Şehir şiddetle bombalandı 

Yangınlar, yağmalar ve 
Yazan: Dr. Enieniör Martin Wagner 

CUtnlıur Reisi Atatürk, l ilkteşrin r ""\ 
~utku ile, imar işlerinin memlekıetin " ••• Şehircilik işlerinde Je, 
1nkişafı bakımından olan büyük ehe- uteknik ve pliinlı e&aılar da
~Yetini yeniden belirtmiştir. Tekmil ' 'hilinde çalışmak lazımdır. 
unan. . işlerinin bir merkezden idare e-
diiın "Bunun için belediyemizi tü-esini ve nutkunun sonunda. Van 

büyük bir panik basladı 
gölünün en mutena bir noktasına yep "reli bir surette aydınlatmak 
Y.~ni bir kültür şehri kurulmasını teş- "kılavuzlamak itüe uğTaşa
rıı kuvvetlere tavsiye etmiştir. "cak, merkezde, bir teknik 

Türkiye devlet reisinin icraatını ta- "büroğ kurulmaaını tavsiye Mareşal Çank-Kay-Sek 
tayyare ile uzak/aşh 
Japonlar takib ettiler 
fakat ele geçiremediler 

nıyanıa.r, onun, düşüncelerini hemen "ederim.,, 
kuvveden file çıkardığım, vıe dirıektif-
lerinin, hükümet tarafından, "rasyo
n~ı ve planlı çalışmalar" ile.hemen te
Yıd edildiğini bilirler. 

ATATORK 
J 

Modern türkiyenin yeni hükümet 
tnerkezi olan Ankara dahi önoe, sade
ce bir tasavvurdan ibaretti; fakat sür
a~le bir realite olmuştur. Vaktile gene 
bır tasavvurdan ibaret olan e n d ü s • 
t r i 1 c ş m e , bugün yerden fışkıran 
fabrikalar ve kurulan yeni şehirlerle, 
keza hakikat olmuştur. Issız ve tenha 
bir bölge olan Karabük'ü göz önüne 
getiriniz : Şimdi orada en modern ev
leriyle, bir çelik şehri kurulmaktadır. 

Jetinin gizlentliğini tesbit etmekten 
kenlini alamıyacaktır. Hele bu inkişa
fın, medeni ve kültürel tekamülü, şe
hir standardından çok aşağı kalan köy- [ Gazetemizin çıkmadığı üç bayram günü zarfında 
lünün fedakarlığına dayandığını anla- Çinde birçok mühim hadiseler ohnuıtur. Yabancı imtiyaz 
ymca, sefaletin ehemiyeti gözünde bölgeıinde japonlann yaptıkları geçid reımi eınaıında 
kat kat büyüyecektir. bir çinli tarafından atılan bomba hadiıeaini, iki yeni hadi-

Tenkidlerini derinleştirmek isti-
yen bir kimse, tayet büyük şeıhirlerin se daha takibetmittir. 
yığın halindeki makine inkişafını bir Ayın dördünde bir kaç ıilabb japon kamyonu franıız 
ekonomyacı ve mühendis göziyle araş· iımtiyaz bölgeıine girmek iıteıni,, bunun üzerine franıaı 
tıracak olursa, serbest kuvvet hareket- makamlan derhal ihtiyat tedbirleri almı§lar ve japonlann 
!erinin, makine inkişafını hiç bir su- franıız taleblerini kabul etmeleri Üzerine hidiıe kapan· 
retle rasiyonel olmıyan bir şekle sok- mı§tır. 

! 

Türk ülkesinde daha orta çağdan 
kalma tehir biçimlerinin değiştirilip 
lnodernleştirilmesi için bir çok proje 
~e plaruarıa hareket edildiğine yalnız 
ışaret etme.kle iktifa edeceğiz. Devlet 
r : isinin imar pllanları s.ayıesinde, Tür
kıycnin devrimizin şehir kuran ve i
mar eden memleketlerin ilk safına 
ge~miş olduğuna hiç şüphe yoktur. 

muş ve dolayı.siyle ,insanlığa hizmet Aynı gün Tıung Nung adasına uğrayan bir ingiliz 

edecek yerde insanlxğı köleleştirmiş vapuru mitralyöz ateıine tutulnıuı, J====...:::==========~==:!;rı:r===:::ıı=-ır 
olduğunu adım başmda müşahade ede- tayfalardan biri ölmüı, diğeri yara- RlJ5yA 

dern bir t~~zda idare e
0

dil~ butthı a;;_ 
letlerin hükümet programlarının ne
den özünü teşkil etmekte bulunduğu 
ve bu meseleye bundan 50 yıl evel 
niçin hiç temas edilmemiş olduğu su
alini ortaya atmak faideden hali de
ğildir. 

Cumhur Reisi Atatürk, yukarıda 
bahsi ge~ nutukta bunun cevabını 
gayet sarih bir ~kilde vermiştir. Ata
türk demişt~r ki: "Büyük davamız, 
en medeniğ, ve en müreffeh bir millet 
olarak varlığımızı yükseltmektir.,, 

.Acaba, fransız ihtilalinden bugüne 
:adar bütün Avrupa ve Amerika dev
etlerinin gayretleri aynı gayeye mü

teveccih değil mi idi? Kuvvetlerin 
aerbestçe hareket ettiği bu devirde, li
beralizmin, insanlık tarihinin hiç bir 
devrinde tesadüf edilmemiş bir ölçü
de milyonluk şehirler kurdurmuş ol
d~ğunu bilmiyor muyuz? Bunu göz ö
nune getirince, kuvvetlerin serbest h a
reket devri olan geçen asrm, şehir ku
ruculukta en ileri olduğunu kabul 
Ctınek lazım gelmez mi? 
. Y ı ğ 1 n halindeki büyüklüğe mede

~~Yct ve gene y ı ğ ı n halindeki ma-
ıne köleliğine refah adı verilmiş ol

•aydı, on mııyonluk fllevyork ve .ı...., ...... 
ra ile, beşer milyon nüfusu olan Pariı:ı 
\>e Berlinin, medeniyet ve refah bakı
:1ndan, boy ölçüşememesi icab ederdi. 

1 
ncak, biz yirminci asır çocukları, 

k~ U~c_u asır şehirlerinin inkışaf ve te
l illnülunde.ki kütlevi karakter ve bina-
~rın cephe zenginliği ile kendimizi 

a d~tacak kimseler değiliz. 
y ·~~~ler, bu milyonluk :ııehirlerin iç 
l ~unü pek ala bıliyo4uz. Ve bu şehir--
~rın, .Atatürkiln ifade ettiği mana v.e 
r Cfhurndaki "En medeniğ ve e.n mü
l Cffeh" seviyeden çok uzak bulunduk-
arında.n da n haberdarız. 

b u yığm şehirleri, kuvvetlerin ser
~at hareket rejimi netice.sinde tama
ta.rYle plansız, biçimsiz ve sanatsız bir 
lt zd~ meydana gelmiş olduklarından, 
cn~ılerini orta çağın plaruı yahud or
~~~ bir şekilde kurulmuş olan şehir
d:ı ile kıyas ettikleri zaman utanç 
~lllaktadır lar. 

~Unlar~ inanmıyanlar ;bu şimdiki za
tch ·da Roma, Paris, Berlin, Londrada 
fı ~r tnirnarisi bakımından nelere kar
ltli ayranlık duyduklarını gayıet sami
hdıo~arak ~endi kendilerinden sorma
bu r ar. Bızzat kendilerine sordu.kları 

sualin . · l'ap la cevabını alırken, yenı devrm 
\>c i;k rın_ı görmek için değil, orta çağ 
hat k~ag eserlerini görmek için seya-
" ulf · ca.ıcıa d etine katlandıklarını anlaya-

r ır G . 
l'ap:U-b ~e~_irleri hakkında tenkidlerini 
hirlcp _hukum yürüten bir kimse, bu şe
heler~ın pek de ihtişamlı olmıyan cep-

ı arkasında büyük bir yığın sefa 

cektir. la.nmqtır. ı 
İıjte asıl bu bakımdan, zamanımız-

da, makinel.er insanlar i!iin ~alışacakla- Ayın be§İnde, Hankov'a gelmiı o
rı yerde, insanların hemen sadece ma- lan lngilterenin Çin maslahatgüzan, 
kine için çalışmaları sebebi ile, büyük kendi treninin önüne " arkuma bolD'! 
, -~·-·-- ·-... , ·-••···· ........ _ J ... ._.~ t.. :... h.t-- .nldıvnn hildirnıittir- 1 
med niyet ve refaha doğru inkıişaf et- Bu üç gün zarfında ulıeri bare-1 
ınesine engel olmak ve hatta bu inkişa- kit da hayli inkipf etmİ§tİr. ıJapon. 

fı imkansız bir hale sokmakla itham e larm Nankin üzerine doğru bafladik· 
dilmektedir. lan ileri hareketi devam etmektedir. ! 

o 
~ 

_J 

f. .,. 
....( 

............................. 
Bu aütunlara 

koyduğumus ik 
haritada Çin' in 
1895 denberi kay 
bettiği araziyi v 
Çin'Je t••UÜJI 
den ya1i hükü· 
metlerle yabancı 

nü/ıu: bölgelerini 
aon harb eancum 

da japonlann al 
dıklar• yerleri gö

rüyoraunu:ı. 

-·-------

Yaşadığımız devrin en ehemiyetli Japon kaynaklarından gelen 6 ilkki· 
meselesini teşkil eden insan ve maki- nun tarihli telgraflar, japon krt&la· 
ne arasındaki synthese'i, büyük şehir-

1 

nnm tehre çok yaldaıtıklarım ve 
leırimiz henüz hal edememişlerdir. Nankin'in her an dü§mesinin bekle-

1 

Hatta bu davayı henüz kavramak kud- nildiğini bildinnektelirler. Dün bu hu• 
retini bile gösterememişlerdir. Zama- suıta gelen telgraflar ıunlardır: 
nmuzm ıehir kuruculuğu bu bakımdan Şanghay, 7 '(A.A.) - 90 dan faz. 
dikkate almdıkta:ı ~e ~ehir kuran biı_ la tayyare, Nankin'i bombardıman et-

( Sonu 8 ıncı sayfada) (Sonu 3 üncü sayfada) l=======!b=~==:;;::=======::ıc=-Y 

Yugoslav baıbakanı 
Berline de gidecek 

Romada görüımeler devam ediyor 
Y \lgoslavya baıbakan ve dıı i§ler 

bakanı: B. Stoyadinoviç, Roma'ya 
gitmiıtir. 

B. Mu.oJini 6 ilkkanun akıamı B. 
Stoyadinoviç terefine Venedik sa
rayında bir ziyafet vermit ve iki hü
kümet reiıi bu ziyafetin aonlarma 

Kırıkhan'da yeni Hatay rejiminin ilanı üzerine yapılan şenlikleı doğru birer nutuk teati ederek, &e·. 

kiz ay önce Belgradda imzalanan 

Suriye ile iyi komşuluk mukavelesinin paktın verdiği iyi neticelerden bahs 
etmiıler ve iki memleket arasındaki 
münaaebetlerin dostane bir tekilde 
inkitafını ehemiyetle kaydetmiıler· 
dir. Ziyafetten sonra bir de kabul hükümetimiz tarafından feshi üzerine 
reami yapdmıftır. 

Yeni müzakereler Fransa 
hükümeti ile yapılacak 

Dünkii görüşmeler 
Roma, 7 (A.A.) - Yugoslavya 

Başvekili B. Stoyadinoviç bugün 
B. Musolini ile biri öğleden evel ve bi
ri de öğleden sonra iki mülakatta bu
lunmuştur. Bu konuşmalara Harici
ye nazırı Kont Ciano da iştirak et

[ Dün çıkan Kızılay gazetesinde 
Anadolu ajansı, Hatay meselesi hak
kında, Türkiye • Fransa araamdaki 
muahede mucibince büyük erkaru 
harbiyeler arasında bir temas yapı • 
lacağını ve franıız askeri heyetinin 
aym on dördünde Ankaraya gelece
ğini bildiriyordu. 

A,yrıca ajanı, Türkiye ile Franaa 
hükümetleri arasında 1926 da akte· 
dilmi! olan İyi koDl§uluk muahede
sinin de hükü:metimiz tarafından 
feshedildiğini haber veriyordu. Dün 
bu mesele hakkında fU telgrafı al
dık:] 

Paris, 7 (A.A.) - Havas ajansı bil -
diriyor: Salahiyettar fransız mahafi -
linin mütaleasına göre 1926 tarihli 
t~k - suriye iyi komşuluk muahede -

sinin Ankara hükümeti tarafından fe. miştir. 
hi, Hatay hakkında Suriye parlamen 1 Papa bugün Stoyadinoviçi kabul 
tosunda vuku bulan son müzakerele lerek kendisiyle uzun müddet gö-
rin Türkiyede hasıl ettiği intıbalardan işmüştilr. 
ileri gelmiştir. B. Stoyadinoviç Berline de 
Aynı mahafilde, Ankara hükümeti- •d k 

. d•v• b k gı ece 
nın ver .. ıg~ u . ararın muhakkak &~- Bertin, 7 (A.A.) _ Yugoslavya 
ret~e T~rk~yenı~ m~zkO.r h.adhıeler ü • ; aşvekili Stoyadinoviç ikincikanun 
zerı:ıe urıye 1

• e 0 an m~nase?v~tı~ı ıonlanna doğru alman hiiktlınetini 
yenı baştan tanzım etmek ıstedıgının · t d k · 

·ı· ld ~ .1,.. ~esmen zıyare e ece tır. 
bir deh ı o ugu ı ave edilmektedir. Bu suretle ge'" h · d alman 

B d d · b" . . :sen azıran a 
un an . . a yen~ . 1.r türk • sun ye ariciye nazırının Belgrada yapmış 

mukavelesının akdı ıçın yakında, Bey- ld ğ i t" · d d k · 
S 

. .. . > u u z yare ı ıa e e ece tır. 
rut ve urıye uzerındeki fransız man- ''l . . 
dası nihayet bulmadıkça Suriye mena- stıkbal.e emnıyetle 
fiinin himayesi Fransaya aid olduğun- bakılabilir" 
dan Ankara - Paris hükümetleri ara - Belgrad, 7 (A.A.) - Yarı re5mi 
sında müzakerelere başlanacağı istib · nuprava gazetesi yazıyor: 
raç olunmaktadır. •'Stoyadinoviçin Romada gördüğü 

~ 

lngiltere askeri erkanı arasında mü
him değiıiklikler yap ltlığıru yaz
mıştık. Yukanda büyük Britany.t ge
nel kurmay baıkanhğına tayin erlilen 
Vikont Gort'un ıon çekilen bir res-

mini görüyorsunuz. 

samimi kabul, 25 mart 1937 tarihli 
dostluk muahdesinin semere vermeye 
başladığını isbat eder. Yugoslavya i
le İtalya arasında dostluk inkişaf e
decektir ve istikbale emniyetle bakı
labilir. İki memleket siyasi, iktisa
di ve harsı münasebetlerini derinleş
tireceklerdir .,. 

Yugoskıvya ideolojik 
blokkıra girmiyecek 

Novosti Zagreb gazetesi yazıyor: 
"Halihazırdaki vaziyeti vakar ve 

(Sonu 8. inci sayfada) 

B. Celal Bayar 

istanbul 
plOnını 

tetkik etti 
-

Taksim meydanı 

daha genişletilecek' 
lstanbul, 7 (Telefonla) - Başba· 

kan B. Celal Bayar ve İç İtler b~~anı 
ve c. H . P. genel sekreteri B. Ş~~ 
Ka a bugün Perapalasta gazetecılen 
ka:ul etmişler ve kendileriyle muh~e
lif memleket meseleleri hakkında ıki 
saatten fazla konuşmuşlardır. . 

B. Celfil Bayar yarın akşamki treı;ı 
le, B. Şükrü Kaya yarın sabahki 
trenle, şehrimizde bulunmakta olan 
Milli müdafaa vekili general Khmı 
Özalp ve maliye vekili Fuad Ağralı da 
öğle treniyle Ankaraya hareket ede • 
ceklerdir. 

B. Celôl Bayar'ın tetkıklerl 

Başbakan B. Celil Bayar bugüıı 
3.45 de belediye fen müdürlüğünün 
bulunduğu eski maarif nezareti bina • 
sma gelmi1 ve orada bir saatten faz • 
la kalarak vali B. Muhiddin Ustün· 
dağ'dan latanbulun imar i1leri hak • 
kında etraflı izahat almıştır. 

Başbakana Prost'un yaptığı avaıı
proje ile bu projeye göre ıehrin bazı 
semtlerinin istikbalde alacağı tekille
ri anlatan maketler gösterilmiı ve 
bımlar etrafında izahat verilmittir. 

B. Celil Bayar Takaim'de kurul
ma.sına karar verilen daimt eergi bina
sına biran evvel başlanılması için va
li B. Muhiddin Ustündağ'a direktif 
vermiştir. Proje ile ali.kadar olarak 
Taksim meydanmın ıimdikine naı:aran 
biraz daha genifletilmesi esası kabul 
edilmiş, Karaköy meydanıyle Beyoğ· 
lu yakasının ana caddeleri hakkında 
Prost'un tasavvurları tasvib edilml~ 
tir • 

Fıkra 

istiskal 
hıponlar Şanghay a aaker ~ 

mağa b"fladıklan .zaman, ajana ı.ı. 
graflan bircu bedbinleıtiler: "Lon
dra' da vaziyetin 11erginleftiii .öy
lenmektedir.,, 

Japonlar ıehirde her adım attık
ça, avrupalılar aoruyorlardı : 

- Menlaatlerim~i müdalaa ede• 
ceğinize söz vereyor manınıu; 1 

Japonlar toprak almaktan celHlllt 
vermeie vakit bulamıyorlardı. Niha
yet b e y a z l a r kendi aralaruula 
toplanmağa karar verdiler ve mıı• 
hayyel atratosler uçuflarının bile .-rİ• 
femiyeceği bir fehir intihab ettilerı 
Brüksel! 

Netice maliimdur : "Hiç bir karar 
vermedihse de, ileride bir karar .,.,... 
meğe yeniden niyet etmek imlıanlcaı 
büsbütün ihtimalden uzak değildir!,, 

Nihayet japonlar Şanghayda ya• 
bancı imtiyaz. bölgelerine yaklQftı• 
lar ve bir z.aler alayı yapacaklarını 
söylediler. Alayın önüne de kılauu~ 
olarak ingilU: polislerini aldılar. 

Şimdi öğreniyoruz. ki japon polU. 
leri imtiyaz bölgelerindeki ecnebi 
otellerinde tevkiflere bile bQ§lam.ıı· 
lardır. Bu haberi veren dünkü ajana 
tel~ralları eliyorlar ki: "Londrceda 
va;::;iJ•el ciddi addolunmaktadırl,, 

Bilmem softanın hikayesini hatır. 
laı· mısınız.? Yatağını, yorganını ve 
e§yasmı sokağa atmıılar ve oturmak· 
, a olduğu camiin kapısını sımaıkı ka· 
pamışlardı. Adamcağız; kaldınm iU· 
tündeki e§yasına bakarak, kendi 
kendine söyleniyordu : 

- Fak at bu bir istiskale benz.i· 
yor 1- Fatay 

Bir i ı ah - Atinada çıkan " Etnos" gaze
t~sinde benimle mülakat ettiğini söyliyen 
bı r :vunanh gazetecinin yazısını gördüm. 

Bu zatın bir defa umumi bir ziyafette 
temas ettiğim gazeteci lerden hangisi ol
duğunu bile bilmiyorum. Bir hakikat varsa 
o da yazıdaki tafsilitın ve mülakatın, doğ
ru ve yanlış tarafları ile, baıtan nihayete 
kadar tamamen ve katiyen uydurma olma
sından ibarettir 
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Şiddetli lodo 

Birma afacaa çocal9. ,_ı bir 
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nl olaa iN Wtlilıecl• Jırmdhi lr.-
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takilt ......... bltiD ....a.ji pdi ............ ..,.., .,_ ....... ......,... ... ................ ~ 
W*..W......._.7&Pd•OllP ...... ....,.. ............... 

Filim karikatürlm DUd 7apd-
daimclu ............ ,... ---
el-. Bu it olcl.q& _.. .... 

Fakat bir iki hafta içinde •T· 
Nttillmla.. ld..... bakarak 
Jaühnaeclebiliria & Karikatür filim
.... filim karikatiirlwi kadar ıüç 
7apılmamaldacllr. 

Bir IDPli• Diik'94lam ........ 
......ı,.wıt•ı 

"Uç fq Yardir ki WrWrlaiue 
...... ılclirar f&llalr, ,......_, 
seU1w ................ Dlplo-
_tlar, kaclmlar, ,.apcl•I., 

Awapa dlplomatlumaa IMa b· 

dar fula laanMt ett.ild.;. --
w.tı .................. Jrilr 
dolmclaldan bir •• ••• hfb_, 
,......ald...._Jİ........._ _, ................... ..,.... .. 
Jalda~ ............ k,.. 
ridir. Yabua ba ..ı., .tlp._.tlar 
sici-. sönialp sitmi,_. cleiill•ı .-. ..,...., ,... ......... ....,...,... ................ ..... 
.... ,......_ ......... ,.il 1 

Belpadda toplanan BIJlnın 1D ~ 

tantı tadltlk konferamma lttlrlk • 
mit bulunan Tflrkofls reisi &. Burbd 
Zlhnl yupla~la kllrlnı bna • 
Uyle 400.000 undıkbk bir kereete _. 
•• .,,,.. ,apmqtı. Haber atdzlımdS 
... teker prbtl ba bretteled 'f'1t 
landa pdrtecektlr. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu balosu 

11 ilkkOnun 
Ankara palas 
salonlarında 

Çocuk Eeira.... Karaam
- .. IWlki milb Jroltiim. 
16 '-lwama .... pmanlıja. 

.... claha parlak, daha .... 
H •• etı.nc.ıı olM&tmı ha
bnwadan çıbnnaJllllS. 8a 
w.,,. tertih için Anbra
mn en atmde ailelerine 
mwuh hapnlar sinler-
denherl çalıpmktadll'lar• 

Balo fiplaeıi• menimin • 
-- ....... olacaldlr • 
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~ ............................... . DÜNYA HABERLERİ 
Fransa - Lehistan 

Fransız hariciye vekili Delboa, 
Ot-ta A. d h . vrupa a yapacağı uzun aeya ~ 
V a.tua ilk nıerhaleai olmak üzere 
b'e.rtova'ya vardı ve orada eamimi 
~· kabu] gördü. FranBız hariciye ve· 
l~~ere~ine ziyafetler v.erildi. Nu
lı' . r. aoylendi. Ve Delboa aeyahati-
0~ ık1;?ci merhalesini te~kil edecek 

2.~.8ukreş'e hareket etti. Bu birkaç 

8 U~u de Bükre§'te geçirdikten •onra 
~~ada ve aonra Prağ'a uğraya• 

İngiliz hükümetİ F rankonun 
koyduğu ablukayı tanımıyor 

F Lehistan, malumdur ki Avnıpada 
d ransa'nua en eski müttefikidir. lki 

Karısma.zhk tô11 komitesi gönüllüler 
işi hakkındaki Barselon ve Burgos 

notalarını gözden geçirdi 
.;:ıet arasındaki ittifak 1921 sene. Londra, 7 (A.A.) - İngiltere hü· 
1 k.e k~dar geri gider. Fakat bu itti· kUmeti, Franko'nun ispanyol hükü
iia. ı:n ılk on üç senelik devri ile son met sahillerinin abloka edilerek sa-
~ Ydlık devri araamda rnk ehemi - · l'etl' f :r- hillerin açığına torpıller korunası 

8• l ark vardır. Lehistan 1921 sene- hakkındaki projesini teyid eden 
~~on 19.34 ıenesine kadar emniye- salamanka'nın notasına cevabını ver• 
~ Fransa'ya day&n1fh. Bir taraf· mi~tir. Bu cevabta, Frankoya rnuha· 
t Franaanm da Lebistanm da doa- rib hakları verilmemit olduğundan 
~ <>lınayan bir Sovyet Ruıya, diğer Londranın, Salamankanın a:bloka yap 
el aftan da aynı vaziyette her iki mak hakkını tanımadığı beyan edll
t ~lelin rakibi olan bir Almanya a • mektedlr. Binaenaleyh hUktimet li
U<aa.ıtıa sıkı§ıp kalan Lehistan dört el mantarına giden ingiliz ticaret gemi-

e Fraııaaya aarılmııtı. leri ingiliz bahriyesinin himayesin-
de 

1~~6 ~eııesinde Lokarno muahe- den istifade etmeğe devam edecektir. 
• •ıntıı ıınzaaı, Lehistan ile Fransa 
rlt.\ıtıdaki münasebetlerin soğuma- Karl§mazlık komitesinde 

~ltla. başlangıç te§ki] eder. Maliim- Londra, 7 (A.A.) _ Karıpnuhk 
h llr ki bu muahede Avrupa'run ga.rıb komiteıl bugUn CSğleden önce ve aon
f:ı:Udlarını garanti altına almııtı; ra iki toplantı yaparak İlpanyadaki 
" at tark hududları için Almanya- b · "llill · · k'l · 
,,a, Yeni bir teahhüd kabul ettirile~ ya ancı gonu erın gerı çe ı mesı 
ltıeın· t' G l hakkında Burgos ve Barselona gön
b· l§ 

1
' erçi Lehistan'ın hudut arı derilen notalara bu hükümetler tara-

t ır defa milletler cemiyeti tnisaki1e fından verilen cevabları ve gönüllü
ı~C:VÜzden maaundu. Sonra Franııa lerin geri çekilmesi işinin ne ıuretle 

1 rnuahedeaile bu bududları ga - yapılacağı hakkında teknik komite 
~illlti altına almııu. Fakat 1926 Lo • 
ıı:ar tarafından hazırlanan raporu gözden 
di no rnuahedesile Almanya da ken- geçirmittir. 

rızasile garb bududlarmı tanı-
bırı oluyor. Şark hududlan ise, yal • Gönüllüler İ§i 
~2 Veraaillea ıulh muahedesi ve 
b ~1 ınuahedeıinin hükümlerine TAH komite, hpanyadaki taraf-
llgJı kalıyordu. Lehistan, Fransa.nm, lardan gelen cevabların, kendisine ça 

~ark ve garb hududları arasmda böy- lışmalarma devam imkanmı verecek 
e bir fark yapılmasına muvafakat mahiyette olduğu neticesine varmış

'bnesini asla affetmemi§tir. tır. GönUlllilerin geri çekilmesine ne-
llununla beraber, Lehiatanla Fran- zaret edecek komisyonlar için de ta
~ aı-a.ındaki münasebetler eski va_ li komite alAkalı devletlerle katt ma
:ı:ı:yette devam etti. Lehistan henüz hlyette olmıyan görüşmelere giriş.e
:ı:ayıftı. Askeri te§kilatmı tamamla• cektir. Komiııyonların vazifeleri de 
:an:uıtı: Almanyadan da çekiniyor· bir takım projeler halinde teabit o· 

M uharib haklarının 
tanınması meselesi 

Muharib haklarınrn tanınmuı me
sele•inde bir netice elde olunamamış
tır. İngiliz planının, muharLblik hak
kının verilmeıine dair olan kısmına 
teknik komlte tarafından huır
lanan raporla yukardaki projeler, de
legelerin hUkUmetlerinl vaziyetten 
haberdar ederek bu husustaki katt 
teklifler yapıldığı uman mUnkere
lere ittirak edebilmeleri için, bu de
legelere tevdi olunmu,ttur. 

Portekia Salamanka'ya 
elçi gönderiyor 

Portekiz dıt bakanlıtının bildir
diğine g<Sre bu hUkUmet general 
Franko ile mutabık kaldıktan sonra, 
halen ticaret bakam olan B. Pereira'
yı Salamanka'ya orta elçi tayin et
mittir. 

Tayyare bombardımanları 
Barselona, 7 (A.A.) - Bugün saat 

15 de Saragoee'den gelen 15 ; llai tay
yare Barıelonayı ve civar köyleri 
bombardıman etmiıtir. Hasar ınü
bimdir. Kırk kiti ölmÜf ve yüz kiti 
yaralanmıştır. 

idama mahkum olan 
hükümeıçi kumandanlar 

Bilbcıo, 7 (A. A.) - B i l b a o 
radyosunun verdiği bir harebere gö
re, Barııelonada Malaga mağlilbiyetl 
ile alakadar olmak üzere üç general 
ve bir albay idama mahkQm olmuş
lardır. '-'· Fakat Almanyada Hitler iktida· lunmuştur. 

~~ geçtikten sonra vaziyet değitti. ..;..._....:._--:. __ .::._ ______ ~_;,_;._;;.-. ___ ...... ..._--:------;""."" 

;~y:=::a~~v:..a::nara~:r~: B. Delboı Lehlerin sömürge 
~ıgo~ taraftan Franıa araaına sıkıt • 

· -:-- .. - -- ., ----- 'J"-- --~· ... . 11 • 

h~zıyete dü,tüğüııü bildiii için ı... isteklerini ıcal>UI ebiıi• 
\~tan ile anla§J11aya karar verdi. Y 
~ aeneei kanunu.aaniainde Lehia. 
&ı on sene için bir aaldumazlık 

t 'ktı imzalamayı teklif etti. Lehiı • 
il~ da bunu kabul ederek Almanya 
e anlaştı, 

'1 liundan sonra Lehiatanın harici 
f~ll&eti birbirine zıd gibi görünen 
iır~~--hakikatte telif edilebilen bir 
hi 1'CUbet takib etmeğe baıladı. Le -
~•tan Franıa ile imzaladığı ittifak 
h "-iıedeaine bağlı kalmakla bera
., e~ A:lınanya ile de bir saldırmulık 
.: tı. llnzaladığındaıı bu büyük kom
aa.;_u ile de dost idi. Almanya, Fran • 
itqil t~ca:vüz edersep Lehistanm 1921 
f 

1
• a.kıle Üzerine terettüb eden vazi

~1 Yapacağını biliyordu. Fakat Al
ı~:Ya Fransaya taarruz etmek eme
telQ. e 0lnıadığını da birçok defalar 

ar etnıi§ti. 

~J:hiatan ile Franıa arasındaki 
41~ ilsebetler, 1935 senesinde fran -
~~ rus ıniaakL imzalandıktan ve bu 
'<>tlr ka Çekoslovakya da girdikten 
~ h:dl~ ki büsbütün karı§ıyor. Fran
·~h rnısak ile garb sulhunu ~k 
ltar Una bağlıyor ve müttefiklerine 
lta.r 11 Yapılan tecavüzün kendisine 
ki ~ da Yapılmıı bir tecavüz telak· 
ha.~ ecoiini bildiriyor demekti. o 
al'r\ı e Fransa doğrudan doğruya ta
~~:ıa Uharsa Lehistan Fransaya 
t t'a lll edecekti. Burası sarih. Fakat 
tı y ~. rnesela Çekosluvakyaya kar
b,. .al>dan bir tecavüz do]ayısile har· 
.. ·~t· 

cakt ıra.le edene Lehistan ne yapa-
, ı? Fr .. ~ dı 
Rıl\d anıa tecavuze ugrama • 
~·t'a. an Lehistan bitaraf kalacaktı. 
leri ~sa ile Lehistan'ın harici siyaset
la.y, .~ada ayrddı. Franaa ittifak do
~i~~~ değilae de milletler cemiyeti 
~İfe d ıle lehistana terettüb eden va
~ıy olayııile Lehistanın bitaraf kala
ta11 ~cağını ileri sürerek eğer Lehis • 
batı ollektif barı§a kayıdsız, §artsız 
Orta~ olan devletlerden biri olsaydı, 
hiata a tnesele kalmazdı. Fakat Le
ittı~ ~ A.lrnanya ile 1934 tniaakmı 
•iat: ~d~kta.n sonra kollektif barıı 
t- lll.ının d" y . l't-ill\ U§ınanı olmuttur. anı. 
hatd ııanrn resmi müttefiki olduğu 
bleae~ ~ınui sulhun muhafaza.aı 
ta.kib esı~de Ahnanyanm siyasetini 
l:ıerj J\~dıyor. l..ehiıtanm üç &eneden 
tl'an ~aııya ile beraber yürümeai, 
lQ Alsa a endi§e uyandırmı§tır. Hat-

tnany ·ı •atkı a ı e Lehistan arasında 
li bir ar-alarında paylaşmak için giz-
dilrne~u~~ede olduğu bile rivayet e
~acer e ır. Lehistanın böyle bir 
' t aya · 
~Q.tiınal gınneğe ra: ~ olacağma 

ıle ı921"~~?1ek güçtür. Ve . Franaa 
•fal.:nıa sadık kalacağın • 

Lehistan ve Fransa arasında tam 
bir görüş birliOi var 

[Franaı.ıı: dıı iıler bakanı B. Delboa, 
ba§bakan B. Şotan'la beraber Lan• 
draya gidip Halilak• • Hitler müla
katına dair malUnıat &ahibi olduktan 
sonra V arıova ve küçük antant dev
letleri merkulerinde bir aeyahate 
çıhmııtır. B. Delboa evvela Berlin! 
den ge~erken i.taayonda alman ıllf 
ifler bakanı von N oyrat' la konU§
muıtut. Sonra V arıova')'a gitmiftir. 
Varıova konufmalarında Polonya
nın da kendisini tatmin edilmemi§ 
devletler artuında gördüğü ve .sö
aömürge istediği bahis mev.zuu edil• 
mİ§.se de dün çıkan bit teblilde iki 
devlet adamının tam bir görüı birliği 
içinde enternaıyonal vazi~eti tedkik 
ettikleri haber verilmiıtir. 

Dün bu hususta gelen telgraflar 
ıunlardır:] 

B. Delbos'un mesajı 
Var§ova, 7 (A.A.) - B. Delbos, 

Bükreş'e hareketinden evel Leh mil
letine hitaben radyo ile bir mesaj 
neşretmiştir. Mumaileyh, bu mesajın
da Lehistandaki ikanıetinden pek de
rin ve mesud intibalarla ayrılmakta 
olduğunu söylemiştir. 

dan da §Üphe edilmez. Fakat Alman
yanın ıimdilik, doğrudan doğruya 
fransaya kar§ı taarruza geçmeğe ni
yeti olmadığına göre, 1921 muahede. 
aile girittiği teahhüdlerin ifaaı baliiı 
me-vzuu olamaz. Lehistan tark sulhu 
ve kollektif barıf hakkındaki &an. 
sız aiyasetini tatbik etmeğe muva
fakat ettiği :zamandır ki Fransa için 
çok kıymetli bir müttefik olabilirdi. 
Bunu da kabul etmiyor. Fransız ha
riciye vekili Delboı ve Lehistan ha -
riciye vekili Beck tarafından bu defa 
söylenen nutuklar da gösteriyor ki 
her iki taraf da kollektif banı hak -
kmdaki noktai nazannı muhafaza 
etmektedir. Delboa'un Lehiıtana ae .. 
yahati belki franaız - leh münuebet
lerini daha ziyade aağlamlattlrmı§ -
tır. Fakat bu, ııailamlqmıya pek 
muhtaç deiildi. Ehemiyetli olan §ey, 
şark ve garb sulhu arasındaki müna
sebet ve kollektif barıt meseleleri ü
zerinde iki devletin harici siyasetle
rinde bir ahenk terıini idi ki bu da 
oliiıamıta benziyor. 

A. Ş. Esmer 

B. Delbos'un Varşova seyahati 
hakkında dün ıece Krakovi'de net· 
redilen resmi teblijde deniyor ki: 

,. 
Resmi tebliğ 

"B. Delbos'un, Varşovada l>UtUn 
Polonya, erktnı ile yaptx~ı görilşnıe
ler esnasında, Fransa - Polonya mü
nasebetlerini al4kadar eden biltiln 
meseleler, dürUst bir işbirli~i zihlıi· 
yeti ile, tetkike t!ıbl tutulmuş ve 
1921 senesindenberi mevcud Fransa -
Polonya ittifakının iki memleket po
litikasının esaslı ve daimi unııurlann
dan birini teşkil eylediği ve iki mem
leketin de, iki millet arasındaki mU
nasebetlerin sulhperver bir tarzda in
ki§afr menfaatine olarak bu ittifaka 
aynı derece bağlı bulunduğu, bir ke· 
re daha, müşahede edilmittir. tiki na· 
zır, iki milletin aynı zamanda menfa
atlerine ve iıteklerine tekabül etmek
le beraber, enternasyonal işbirliği 
politikasına her ıahada devam etmek 
hususundaki mlişterek azimlerini te
yid eylemişlerdir.,, 

B. Delbos, bu sabah saat 11.50 de 
BUkreş'e hareket edecek ve yarın sa
at 8.12 de oraya varacaktır, 

Sömürge istekleri 
Paris, '7 (A.A.) - Havas ajansı

nın hususi .nuhabirinin Karakova'dan 
bildirdiğine göre Vartovadan Kara· 
kova'ya kadar devam eden seyahat 
eanaaında Polonya Hariciye Nazırı 
B. Beck, memleketinin sömürge iı
teklerini Delboı'a bildirmiştir. 

İyi haber alan mahfiller, Polonya 
tarafından serdedilen &fağıdaki de
lilleri kaydetmektedirler: 

"Polonya'nın ekonomi sahasında 
inkltafı için iptidat maddelere doğ
ru bir mahreç ve fazla olan nUfuı ia
kanx için de denizatırı bir ıömUrge 
ihtiyacı vardır. Polony• bu hayat ih
tiyaçlarının nazarı itibare almmaıı
nı istemektedir. Bunun için ba.zı IÖ· 
mürgc topraklarını itleten firketlere 
iştirak edebilir. Aynı ıuretle Polon
yalıların bazı sömürgelere hicretleri
ni tanzim etmek üzere tedbirler alın
ması l!zımdır. 

Delbos, prensip itibariyle bu pro
jeleri tasvib ettiğini bildirmiştir. 

Nankin 
varuşlarında 
harb oluyor! 
(Başı ı. inci sayfada ) 

mişlerdir. Bu bombardıman, Çin - ja
pon harbmın başlangıcından beri ya -
pılınış olan muharebelerin en şiddetli
si olmuştur. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Nankin varoı
larının en mühim sevkulceyş noktala
rını işgal etmiş olan japonlar, sabah· 
leyin §Chir üzerine umumi bir taar -
ruz yapmağa başlamışlardır. 

Şehir, keşif bir duman tabakası i
çindedir. 

Çang - Kny - Sek 
Nankinden ayrıldı 

Şanghay, 7 '(A.A.) - Ecnebi bir 
membadan bildirildiğine göre Mare
şal Çang • Kay - Sek, beraberinde hu· 
susi müşaviri olduğu halde Hanokva 
gitmek üzere bir tayyare ile Nan
kinden hareket etmiştir. 

Maregalin hareketinden beri Çin 
merkezinde büyük hercümerç hüküm 
.silrmektedir. 

Japon tayyareleri Mare§alı 
ıakib ettiler 

Nankin, 7 ('A.A.) - Mareşal 
Çang - Kay - Şek ile karısı ve avus -
turyalı müşaviri hamil olan ve Nan -
kinden hareket eden üç motörlü tay
yare japon avcı tayyarelerinin fiddet
li takibine uğramıştır. Kaçan ve ko· 
valıyanlar &ilratlerini azami dereceye 
çıkarmışlar ve nihayet Çin tayyaresi 
japon tayyarelerini açmaya. muvaff~ 
olmuıtur. Japon tayyarelen Anhoveı 
vil~yetinin ınerkezi olan Ankeing ü • 
3erinde takibden vugeçerek ıeri dön
mµşlerdir. 

Burada ıannolunduğuna göre e -
ğer japon tayyareleri kimi takib et
tiklerini kati olarak bilmiş olııalardı 
takib herhalde daha ıiddetli olacaktı. 

Şanghay, 7 '(A.A.) - Ja.pon mah
filleri Çin ınukavemetinln tamamiyle 
çl>kmilf oldutu11u ve Nanldr'ı'in pek 
yakında dUfeceği ıöylcnmektedir. 

Manevt kuvvetleri kınlmıt olalı e
yalet askerleri Nınldn'in mUdafaatma 
memur llç gUılde fırkanın hadan a • 
ruından ricat etmlıttr. 

N'arılc1n'ne yağmacılıklar yapılmıf, 
yangınlar çıkarılım! oldufuna dair o
lan haberler, Jlmdiye kadar teeyyild 
etme!nlştlr. 

Au"'1Sta amnd8lci amerikan h&rb 
genılşinin Nanktn Hnilnde demirlemiş 
bir ganbottan ılmıt olduğu bir ha
berde bu sabah ~ehirde ailld\n olduğu 
blldlrilrnektedtr, 

Japon tebliği 
Nankin civannda kamp kurrmıı 

olan Çin orduları, Hcate baılamı§lar
dır. Kıtaatın bir kısmı, Wuhu'ya doğ
ru gitmekte ve diğer bir kıamı da 
'Y'an~sc'yi geçerek garb istikametin· 
de rlcat etınektedir. 

Japon tayyareleri, rlcat halinde 
bulunan Çin ordularını takib ve kllt· 
le halinde 'Ve mukarr~r bombardıman
larla izaç etmektedir. 

Şanghay, 7 ('A.A.) - Japon or -
duaunun ileri kıtaatı Nankln önUnde 
d\lrmaya mecbur olmuglardır. Çünkü 
Şanghaydan beri ciddi bir mukavemet 
göstermeksizin çekilmit olan çinliler 
burada bir müdafaa hareketi göster • 
mişlerdir. 

Maamafih Mareşal Çang - Kay -
Şek'in Nankinden hareket etmi§ ol -
maSI Nankinin müdafaasının ancak 
kUll1 kuvvetlerin ncatini temin ede -
cek kadar devam edeceği suretinde 
tefsir olunmaktadır. Bu ricat aan neh
rin sağ sahili boyunca cenubu gar -
bi l.ıtikametinde yani Uhua doğru 
yapılacağını tahmin olunmaktadır. Çin 
kuvvetlerinin son günlerde Kuankteh 
mıntakasında japonların garba doğru 
olan ve Çin kuvvetlerinin Uhu üze
rine çekilmelerine mani olmak tehli -
kesini yaratan ileri hareketini durdur
mak için yaptıktan haklı taarruzlarda 
buna bir delil olarak g<Sıterillyor. 

Bununla barebar Hankeo çin me
nabiinden gelen haberler Nanklnin 
rnüdafaa edileceği merkuindedir, taki 
Nankin mUdafaa edilenıu hale gel -
dikten sonra japonlann kabul edemi· 
yccekleri ıartları Japonyaya kabul et
tirmek mümkün olsun. Şanghaydaki 
müşahitler Hankeo Çin mehafilinin 
askeri harekatın inkişafından kafi de
recede haberleri olmadığı içindir ki, 
böyle bir zehaba kapılıyorlar. 

I ngili:s gemilerinin bombar
dımanı proıeııo edildi 

Londra, 7 (A.A.) - Londra mah
filleri japon tayyareleri tarafından 
Yangtse nehrinde ingili.z cemilerinin 
bombardıman edilmesi meselesi hak -
kında mütalea ytirütmekten kaçın -
maktadırlar. 

Fakat Şanghay'dan alınan haber -
lere göre ingiliz amiralr Llttle, japon 

Kutubta 

200 günden 
beri yapdan 
tetkikler 

Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı· 
nm bildirdiğine göre, "şimal kutbu" 
sovyet istasyonu şefi Papanin, aşa
ğıdaki raporu göndermiştir: 

"Sabih bankiz üzerinde ilmi tet
kiklere başladıiımız gündenberi iki 
yüz gün geçmiştir. Çok heyecanlı ve 
devamlı çalışmalar içinde, zamanın 
geçtiğinin bile farkında olmadık ve 
muhtemeldir ki tayyarelerimiz bizi 
almak üzere geldikleri zaman hava
lanmak için biraz daha beklemelerini 
kendilerinden rica edeceğiz. Vakıa, 

balen cenuba doğru çok aşağıya düş
tük ve şimdi Groenland kryılan ya
kinlerinde bulunuyoruz. Buna rağ
men, tetkiklerimize durmadan devam 
ediyoruz. Zira, bu mmtaka, şimdiye 
kadar tamamiyle tetkikten uzak kal
mıştır. 

Papanin, bundan sonra ilmi tetkik
lerin ne büyük zorluklar içinde ya
pılı:nakta olduğunu anlatmakta ve 
sözlerine şöyle devam etmektedir: 

''V'zerinde bulunduğumuz buz par
çasının katettiği bütün yolu tes:bit 
için yUzden fazla astronomik tetkik 
ve hesab yapxlmıştxr. Jeofizik ilmine 
il!veten miknatlsiyet bahsinde 35, 
siklet kuvveti bahsinde 13 yeni tetkik 
ile havanın elektrik sahaları hakkın
da bir seri mllşahedeler getiriyoruz. 
Her iki saatte bir havanın biltün de
ğişikliklerini tesbit ediyor ve her de· 
fasında ıimal fecrini tetkikten geçi
riyoruz. 

Telsiz istasyonumuz çok iyi işle
mekte ve memleket ile daimi müna
sebetJ idare etmektedir. Vatanrmıza 
dönerken utanmıyacağız, zira çok mU 
hiın •e büyük ilmt tetkikler ile gele· 
ceği.r;. Kutubtan itibaren timdiye ka· 
dar 1200 kilometre yol aldık, tetkik
lere devam için bu kadar daha yol al
ınağa hazırız. Mesud vatanımızdan 
ayrı bir vaziyette bulundutumuzu 
hitsetımlyoruz. Kutub gecelerinin ıo
fuiundan müteeHir deifli:z. Zira, bl
zi, bütün memleket tarafından gös· 
terilen sempati ıaıtmaktadır. Sovyet 
ilmini zenginle,tirmek ve muhterem 
babamız ve aevgili Uıtadımız Stalin· 
ln bize olan itimadını hak etmek için 
mUmkiln olduğu kadar fazla Umt tet
kikler ve mUphedeler yapmağa gay
ret ediyoruz. 

Sovyetlerde -
Anayasanın 
Yıldönttmü 
ıenlikleri 

Moıuc:ova, 7 (A.A.) - Taa Ajanu 
bildiriyor : 
İlkkinunda sovyetler birliğinin bll

tUn halkı , ana yuanın ilk yıldönUmü 
nU bilyilk bir heyecan ile kutlamıştır. 
Biltün memleketteki tehir ve köyler 
sokaklar, bu kanunun yapıcısı StaU
nin, yakın mücadele arkadaıtarının re
ılmleriylo ana yasaya ve ıeçime aid 
veciı:elerle ve aynı zamanda yüksek 
aovyet namseclliklerini koyanların 
portreleriyle elislenmit bulunmakta
dır. 

Her tarafta. du .. nyanın en demokrat 
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Fransanın hatalan 
AKŞAM' da Necmeddin Sadak, al• 

h yedi aeneden beri Avrupa muvaze· 
nesini Franaa'nın hataları bozmU§ 
olduğunu, Fransanın bu hatalar yü
zünden, dost ve müttefiki birçok 
devletleri gücendinnİ§, kendisinden 
uzakla.ştınnı§ olduğunu söyliyerek 
diyor ki: 

"Silah1arı azaltma konferansı 
Fransa yüzünden bozuldu. Eğer, Al· 
manyayı V ersay muahedesinin hü· 
kümleri altında :zorla bırakmak e
melini Fransa gütmemiı, ve eğer o 
zaman Almanyanın haklı olarak is
tediği müsavat eaasmı kabul etmiş 
ol.eaydı bugünkü silah yarı~ı olmaz, 
Almanya milletler cemiyetinden çe • 
kilmez, hakıızJ.k ve tazyık altında 
feveran etmiı bir tehlike halini al
mazdı. 

Gene tarih bir gün Habeş harbının 
mesuliyetini ararken, Franu.'da La· 
val politikasını parmakla ~östere

cektir. 

Franaız •iyasetinin muhakemesini 
yapmak bize düıme:z:. Burada yalnız 
bir iki mühim hadiseyi hatırlatmak 
istedik. Maksadımız da, Hatay do • 
layı&ile yenilenen politika acemiliği· 
ne çok f&§mamak lazım ıeldiğini an
latmaktır. 

Fransa, sıkıtık bir ıcamanda eıki 
dostluklarını tazelemek için hariciye 
nazırını seyahate çıkarll'ken~ millet• 
ler cemiyetinin kararına bağlanmı!f 
basit bir meselede Türkiye doı.t1uğu• 
nu bozmak aünahını iıliyor. Bunun, 
bilerek, düıünerek yapıldığına inan· 
mnk güçtür. Fakat, §U veya bu ihmal, 
bu ınüsamaha yüzünden biriken ha • 
tilar o kadar ağır ve ezici bir yük «> 

lur ki bunun altından Fransa ıibi 
kuvvetli bir de-vlet bile zor kalkar. 

Bunun için, bin bir müşkülat ara .. 
sında çırpınırken, ve "hali benimle 
beraber misin?,, diye dost kapılarını 
çalarken, Fransa ile biç alakası ol· 
mayan bir avuç toprakta emperya· 
list emellerle Türkiyeyi büsbütün 
kendisinden u:zaklaıtırmaeı kolaı 
tasavvur edilemez. Aklı selimin ga • 
lehe çalacalrna ve Türkiyenin ho§ • 
nud edileceğine hlla ümidimiz var • 
dır.,, 

TORKLOCE YABANCI 
PANTORKIST'LER 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen 
ton zamanlarda Japonya, Polonya 
•• Alnıanyada yapılan panturam.t 
ve pantürki.t propagandaları ınev• 
zubahı ederek bu gayretlerin ..be. 
bini araıtmyor ve bütün bunlarm 
altında So'Vyetler Birliğini devirmeyi 
istihdaf eden japon emperyalizminin 
emellerini buluyor ve diyor ki ı 

"Her iki aiyaıet de türklüğe ya• 
bancı olan iki "siyaaet,, ten baıka. 
bir ıey değildir. Umumiyetle türkle
rin ve bilhasaa biz Türkiye türkleri
nin iyi bilmemiz lazmıdır ki türk ol• 
mıyan devletlerin yaptıkları bu 
tarzda aiyaaetleı-in gayesi, ne ~eniı 
manada turanlılarm, ne de huaıui 
ve ya.km manada türklüjün menfa -
ati heaabmadır. Her iki manada ve 
her iki istikamette de, bu siyasetler. 
yalnız onu takib ve tatbik edenlerin 
kendi menfaat heaablarına göre ter· 
tib edilmiş ıeylerdir. Bunlardan, ge
rek turanldıim ve gerek türklüğiin 
elde edec:ekleri İstifade ya hiç, ya• 
hiç denecek derecede ehemiyetsi~ 
ıeylerdir. Bu noktayı açıkça söyle• 
meyi, itleri sathi surette görmeye mÜ· 
temayil bir kısım türk efkan için ıu 
sırada çok faydalı buluruz. 

Hatta bu kabi1den olarak bizzat 
türkler elile Paris merkezinden ida-

ana yasası ve onun büyük muharriri re edilen bir hareket de ayrıca dik-
şerefine mitingler ve halk tezahürleri kate değer. Bunun da bir nevi beyaz 
yapılmaktadır. rushık hareketi olduğunu zannedi· 

Moskovada yapılan 280 mitinge yoruz; bizce bu da mualleldir. Ya 
1.800000 ki~i, Tbibinideki mitinglere Franaanm bir zünıreai ve ımıfı ile a• 
300.000 kiti, Baküdeki mitinglere Jakadar, ve yahud, sırf beyaz ru-slar• 
150000 kişi, Kubişevdekilerine 150000 la münuebettar bir zümrenin işidir. 
kişi ve Erlvandakilerine 60.000 kişi 
iştirak etmiftlr. En yakın türklUk meselelerinde 

bile, Türkiye türkler.i için irüdülecek Akşam, biltllfi meydanlar ve sokak-
lar donatılmış, tiyatrolar, sinemalar, müteaddi bir ıiyaaet bahis mevzuu 
lı:u1Ublcr ve sairedeki ,enliklere, biltün olamaz. Tarihi realiteleri olduklan 
hal1c İftiralı: etmiş ve karnavallar, ıpor gibi kabul ve bu realiteler içinde 
bayramları ve konserleri tertib olun- tiirkler için daha ifİ hayat ıartlan 
mu9tur. temenni eylemek biz türkler için ye-

Biltün memlekette tenlik, halkın g&ne makul olan bir göriittür. Tür· 
partiye, hükiimete ve teflere karşı mu- k' d l tinin 80vyetlerle takib et. 
habbe · · b '" '' k zah" ü h ı· · al ~ ıye ev e tının uyu te ur a mı ~ , _. d 1 k . ti ise hem yerind 

t tıgı ost u aıyaae e, 
mıt ır. f l • 
· hem de iki tarafın men aat erıne ga-

amirali Ha,segawa'ya Yangtse nehrin
deki ingiliz gemilerinin japon tayya • 
releri tarafından bombardıman edil -
mesini protesto etmi§tir. 

l mtiy~lı bölgeye bir 
daha girdiler 

Şanghay, 7 (A.A.) - Japon kon· 
ııoloıhaneıine mensub polisler, kon • 
ııoloahane tarafından aleyhinde bir ih
zar müzekkeresi yazılmıı olan bir Ko
reliyi tevkif etmek üzere ikinci defa 
olarak dün akıam enternasyonal im -
tlyaz mıntakasrna girmişlerdir. 

yet uygun bir siyaaettir. Pantura
nizm, Ziya Gökalp'm bile, bilahare 
"kar helvası., tarzında bir icad oldu
ğunu bizzat kabul ve tudık etınİ§ 

olduiu bir hayalden ba§ka bir teY 

değildir. Bununla beraber, aksini 
far:zettiğim.iz :zaman dahi·, bu siya
aeti yapacak olanlar ne japonlar, ne 
alınanlar, ne lehler, ne de bir takım 
fransızlar veya onlarla münasebet~ 

tar olan beyaz rus taraftarlarıda. 
Bütün bu hareketlerin hiç biri türk, 
hiç biri turanlı sayılamaz.,~ 
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INGİLİZ ZABİTİ 

Yazan: Ceviren: 
Yüz batı F. W. von Her bert Nurettin ART AM 

Modern ziraat · usullerini 
öğreten bir ziraat şübesi: 

OGLE NEŞidYATI: 12.30 M 
Pllk neıriyatı - 12.50 Plll: Türk mL,

11 
ve halk prkıları - 13.15-13.30 Dao
harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 M . 

pllk neıriyatı - 19.00 Türk muıikill 
halk ıarkıları (Hüsniye ve arkadaılatı~ 
19.30 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 1 
Türk muıikiıi ve halk ıarkılan (H 
Rıza ve arkadaıları) - 20.15 h:tiaadl 
nuıma: Şevket Süreyya - 20.30 P . 
danı muıikiıi - 21.00 Ajanı haberleri 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 - Pu S 
Le Villi. 2 - C. Franck: Danse len• 
Fetras: Mondanacht auf der Alıter. 1 

Boldi: Chanson Bohemienne - 21.5 
Yarınki proıram ve İıtiklfil marıı. 

Bukovaya ricat emri verilmişti; Bundan 
müşirin haberi olmadığını biliyorum 
Biz hareket ettiğimiz zaman Ja

ck'ın takımı, gitmiı bulunuyordu. 
Biz geri çekilirken bir çaVUf ku
mandaımda on iki nefer, geliıi gü
zel ateı ederek pcatrmızı örtüyor
lardı. Düıman bayırı tırmanmak 
mecburiyetinde bulunduğu için biz, 
ııkıtık bir vaziyette değildik. Gör
düğüm aon manzara, karıı yamaç
tan aıağıy ..l doğru kalabalık bir ruı 
yığmınm inmekte olması idi. Bir 
dakika daha geç kalmıı olaaydrk, 
mahvolduğumuz gündü. 

Takımımı, mükemmel ıurette 
harb vaziyeti almıı olan takımın e· 
aaı kısmının yanma hiç bir ıey ol· 
maksızın götürdüm. 

Bizi oradan geriye gönderdiler 
Ye taburun cerrahı ile bir onbaıı ve 
tıbbiye mektebinde talebelik etmiı 
gönüllü bir asker tarafından yara
lılarımız tedavi edildi. 

Jack'm takımı benimkinden da
ha önce buraya gelmiıti. Onlardan 
bir tehid vardı, fakat ağır yaralı 
yoktu. Mülazım evvelin takımı bir 
iki dakika r.onra geldi. Mevzi aldı
ğı aahanın önündeki bayır daha az 
dik olduğu ve dÜ§man oraya kül
liyetli bir kuvvetle yiiklendiği için 
onun takımı nularla göğüs göğüae 
çarpıımağa mecbur olmU§tu. Bu ta
knndan iki ıehid, Üç ağır yaralı, 
bir kaç ta hafif yaralı vardı. İlerle
yen öteki bölüklerin de geriye çe
kildiklerini haber almııtnn. En aon
ra çerkesler yayan olarak geldiler. 
'Atlarına bakmağa bıraktıktan a
damlar, baıka bir istikamete doğru 
çekilip gitmiılerdi. Bunlar, aradaki 
dar yolu iararla müdafaa etnıitler 
ve çekilirken atefi keamemiılerdi. 

Bu adamların kendi atlarını bul. 
malan için günlerin geçmesini bek· 
lemek laznn geldiğini söyliyecek o
lunanı okuyucumuz, ilk günlerdeki 
karıtıklık Ye kargqahk hakkında 
bir fikir edinmiı olw-. 

Alet biraz tavaamııtı. Fakat tah· 
minime göre aa.at 6.30 da bir yay• 
hm atefi bizi yerimizden oynattı. 
Tekrar vaziyet alarak yeni bir mu
harebeye hazırlandık. Şimdi Yanı:. 
bayırın cenub yamaçlarında bulu
nuyorduk. Cenub yaınacmm içtima 
noktası bizim altı bölüğümüzün it
gali altında bulunuyordu. Oç bölük 
te ihtiyatta idi. Bölüklerden üç ta
nesi de geride itsiz bekliyordu. 

Miralayla iki Binbaııyı ve erki.
nılıarblerini tepenin Üzerinde ihti
yat bölükleri harbe aokacak ku
mandalar verirlerken gördüm. Et· 
rafnna bakmrrken bir bataryanın 
Cfa bizden ayrılıp ileri gittiği gözü· 
me çarpb. Şarka doğru bir tepe Ü· 

zerinde de piyadeler harbe giritmiı 
bulunuyorlardı. Her taraftan yeri 
aaraacak derecede tiddetli muhare· 
be gürültüsü geliyordu. Bütün cep• 
he boyunca mücadeleye umumi bir 
tekilde giriıildiği anlatılıyordu. 

Bu vadinin timal ucunda ve bir 
mil kadar uzakta bulunan Buko'· 
va'ya ricat için emir aldığımız za-

man ziyadesiyle hayretler içindıa 
kaldım. Her ne kadar nu gülleleri 
yakına düımeğe baılaınıı idi isede 
henüz bir zarar verdiği yoktu; bi
zim mevzilerimiz de sağlamdı. 

Bu kumandanın harbi, Plevnenin 
tam farkında bulunan bir teped .n 
takib eden Mütir tarafmdan veril
mediğini biliyorum. Onun için bu
rada fÖyle bir mütalaa yiirütece
ğim: 

Liva kumandanı, henüz aayımız 
dolgun bir halde iken ve efradın 
maneviyatı yük&ek b.ılunurken em
niyet, selamet ve intizam içinde ri
cat etmemizi daha muvafık bulmuf. 
tu. Ricat için de henüz hic harbe iş
tirak etmemi, olan iki tabur tara
fından iıgal altında bulunan Buko
vayı münasip görınüıtü. 

Ondan r.onra anladığıma göre bu 
noktaya yakın bir yerde bir rus ala. 
yı (üç taburlu Vologda alayı) beı 
türk taburu ile (bizden iki, sağ ce • 
nahtan üç tabur) karıılafJUlfb. Türk 
taburlarile ruı taburlarmm kuvvet
leri arasındaki farkı hesaba katacak 
olursanız, bu iki kuvveti müsavi sa
yabilirsiniz. Bundan ba.şka bir bat • 
ka alayın (Galiç) Nikbolu yolu ile 
gelmekte olduğunu da biliyorduk. 
Maamafih bu kuvvet, çok geç gele
bilmiıtir. 

İhtiyat bölüklerimiz, tepenin öte -
ki tarafında, ihtimal ki bizim ncati • 
mizi gizlemek üzere, kayboldular. 
Bir nizamiye süvari bölüğünün de 
tırıs olarak ilerlediklerini gördüm. 
Benim takımım çekilen kuvvetin en 
batında bulunıcyordu. Ben, bu takı • 
mm batında idim, her feyİ ve her y .. 
r.i bilen Bakkal çavuı da yanımda 
kılavuzluk ediyordu. Yanımızda Üat• 
leri yaralılarla yilklü tek atlı bet la· 

ne araba da vardı. Fakat bunlar, bi
zi aola saptığımız zaman Plevneye 
dojn& bizden ayrılddar. Bir hayli 
müddet yürüdük. Arkamızdan at .. 
devam edip gidiyordu. Her halde 
kafilenin en arkada kalan kıammı 
ilerleyen dÜflnan, gittikçe, daha 
fazla sıkııtınyordu. 

Gülleler, sağımıza, aolumuza dü
ıüyor, fakat isabet etmiyordu. Buko
va'ya vardığımız zaman saat 7, 7 bu· 
çuk olmuıtu.Mubarebenin ikinci aaf· 
ha.sına dair aklımda kalmıt olan teY· 
lerin doğru olduğunu ıanmıyorum. 
ihtimal ki buna, zihnimin biraz ka • 
rıımaaı sebeb olınuttur. Bütün hatır· 
la.yabildiğim ıunlardır: Bölüğümle 
birlikte, Griviça'nm kollarmdan biri 
olan bir derenin kenarında, bir kö • 
yün dıımda, bir camiin yanında mn· 
zi almııtık. Kamım fena halde acık
mıth; yanımda kalan pekaimetler 
de karnımı doyuracağa benzemiyor• 
du. Matralarımızı cizlice doldurma
ğa uğraııyorduk ki derenin öteki kı
yısında bir rua müfrezesi rörünü
verdi. Şiddetli bir atet açıldı ve bu. 
nun neticesinde birkaç ıehid verdik. 

-Sonu var-

Turhalda herkes pancardan ve şe-
kerden bahsediyor ; 

- Ah bir yağmur yağsaydı ! 
- Bu kadar çok mu lazım ? 
- Ekilen pancarlardan alacağımız 

şeker mikdarı belki % 20 fazla olur
du. 

- Pancarların ,ekeri mi çoğalırdı? 
- Hayır, pancarlar büyürdü. 
- Ne kadar pancar ekildiğini bi-

liyormusunuz ? 
Böyle bir suali soran, pancarcılı

ğm ve şekerciliğin şaşılacak kadar 
cahili olduğunu hemen isbat etmiş 
olur. Zira pancar ekimi, tütün gibi, 
afyon gibi bir takım kanuni tahdid
lere değilse bile şeker fabrikalarının 
- iş icabı olan - takyidlerine ~bidir. 

Pancar ziraati tekniğinin bu icab
larını fÖyle telhis edebiliriz : 

"Pancar, arz ve tul derecelerine ve 
ekilen sahanın tabiatine uymak şar
tiyle 400 - 1500 metre yükseklikte, 
ilk ve son baharı normal olan ve yıl
da en az 350 milimetreden yukarı 'te-1 
ressubatı bulunan sahalarda yetiş
mektedir. 
Tere88ubatı az, fakat diğer iklim 

,artları mevcud olan yerlerde ise em
niyetle pancar ziraati yapmak, ancak 
sulama kabil olduğu takdirde, müm
kündür. 

Kati bir mana ifade etmemekle be
raber pancara senede, orta besabla 
2500 ıubunet derecesi lazım olduğu 
ileri ıilrülmektedir. 

Pancar toprak içinde büyüyen bir 
nebat olduğundan ekildiği sahanın 
turabrnebatisi, yani nebata yarayan 
toprak kısmının hayli derin olması, 
toprağın gıda itibariyle pek fakir 
bulunmaması, ne fazla kumsal ve ne 
de ıuyu aşağı tabakalara bırakmıya
cak kadar killi ve ağır topraklardan 
olmaması llizımdır. 

Bu ıebeble toprağa gıda verici ve 
hikemi vasıfları tadil edici gübrele
rin pancar ziraatinde rolü çok bU
yilktUr. Yalnız memleketimizde umu
mi bir davt olarak, gilbre mikdarı zi
raat ıahalarımıza niıbetle çok dil§ük
tUr ve bu yüzden biltün tarlaların 
hayvan gübresiyle gqbrelenmed 
milmkiln olamamaktadır. Bu nobanı 
karfılamak için ancak mUteırimim ma· 
hiyette olan fDnik gübreler kullanı· 
Jır. Memleketimizde kullanılması he
nüz pek yayılmam19 olan bu gübrele
ri köylüye fabrika dağıtmaktadır. 

Pancar, kimyevt reaksiyonu itiba
riyle de, hamızt olan toprakları sev
mez. Böyle topraklar zamanında pul
luk, killtivatör, tırmık ve saire gibi 
ziraat aletleriyle hazırlandıktan ıon
ra illd>aharda tohum ekilir. Memle· 
ketimlzde ekim martta baflryarak nıa· 
yıı orta11na kadar devam eder. 

Şeker pancarı her ıene ayni tarla
ya ekilmez. Tarlanın bu ıuretle de
ğiftirilmeıine manavebe denir. Yağ
muru az olan memleketlerde en iyi 
münavebe, pancarın, kara nadas deni
len ifleniıi, fakat üstüne her hangi 
bir mahsul ekilmiyerek dinlendiril
meıidir. Kara nadas mUnavebesinin 
yapılamadığı yerlerde ise toprağa 
kuvvet veren bakliyeler ekilir ve bun· 
dan ıonra pancar ziraatine geçilir ki 
bu ıuretle yapılan münavebelerden 
de iyi neticeler alınmıştır. 

TUrlU nebatların bir aıraya konula-

Pancarcı ilk 
Türl. /Öylüsü için ''göreneğe bağlı'' derler. Ona nasihat 
vermeyin, yapacağı i§i fili ıureıte öğretin; doğru yolu 
takib ettiğini görürsünii~. 

................................................................................................ 

Turhal'da pancar •ulama te•iaatı 

di, mürakibi ve yardımcısıdır. Pan-y AZAN: car ziraatinde çiftçiye düşen vazife 
tarlasını tarif edildiği gibi hazırla-

JUasuhı• Bay..Jar mak ve teker fabrikalarınca ekilmiş 
l"'fj aı olan tarlasından mahsul çıkınca bu-

nun çapa ve tımarını yapmak ve ba
rak uzun ve kısa müddetli münavebe-

1 
ıadını bitirdikten sonra istasyonda 

ler tesisiyle de bu işi rantabl bir ha- kantara teslim etmektir. Şeker fabri
le sokmak mümkündür. · kalan pancarın istasyonlardan fabri-
Şeker pancarı filizlenmeğe başla- kaya naklini dahi üzerine almıştır. 

<lığından hasadına kadar çok ihtimam **" 
istiyen bir mahıuldür. Tarlanın, ne- Şimdi gene Turhala avdet edelim : 
bat görünmeğe başladığından itiba- Bu mmtakanm ziraat sahası Sivas 
ren hiç değilse dört defa çapalanma- şehri civarından başlıyarak demiryo· 
aı ve pancarın bir defa seyretilmesi lunun iki tarafında yirmi beşer kilo
ve bir defa da teklenmesi lazımdır. metre derinliğinde geniş toprakları 
Bu ameliyelerden her hangi biri ih- içine almak ıuretiyle Samsunun Ka
rnal edilecek olunsa iyi bir mahsul al- vak istasyonuna kadar devam etmek
ınağa imkln olmaz. tedir. Ekim zamanında, bütün bu 

Her nebat gibi pancarın da iki çe- mıntakaya 200 kadar ekici ustası da
tid diltmanı vardır : Böcekler ve ğıhr. 
hastalıklar. Fakat pancar bizde yeni Pancar ziraatine dair olan yukarı· 
olduğu ve fabrikalar bu ziraate bil- ki izahları hatırlayınız, ve 90nra, i9in
yUk takayyUd göeterdiği için panca- de ehil bUtUn bir te,ldlltın ekimde, 
ra musaıı .. ~ oıan t:>Ocekıer az ve nas- Ud&uuud, naıeıc v"' .................... --
talık ta ancak bir tanedir : Zerkospo- cadelede ve nihayet hasadda köylll 
ra. • ile ifbirliği ettiğini diltUnUnUz : Bu 

Zerkospa, tuhaf bir kelime de~il itbirliğinin umumi ziraatimiz Uze-
mi ? rindeki tesirlerini ıizde, benim gibi, 
Pancarın nerelere, ne zaman ve ne fÖylece 11ralaraını.z : 

kadar ekileceğini tayin etmek, güb- Şeker fabrikalarımz, kendi mınta· 
reletmek, ıeyrelttinnek, tekeltmek, takalarında köylüye, 
çapalatmak, hafereler ve hastalıklarla 1 - Ziraatte milnavebenin t.ablt ve
uğraşmak, hasadını vaktinde yaptır- ya aunt gübre kullanmanın faydasını 
mak ve diğer bin tUrlü i'leriyle uğ· öğretmekte; 
ra§mak Uzere, bizde, her !tCker fabri- 2 - Toprağı ifleme tarzı, yani 
kası geniş ziraat teşkilatı vücude ge- anız bozmanın, derin ıümıenin ve 
tirmiıtir. Fabrikada bir kaç ziraat hele sonbahar hafriyatının elde edi
mıntaka Amiri ve bunların batında da len mahsul üzerinde kemiyet ve key
bir ziraat direktörü vardır. fiyet bakımından yaptığı tesirler 

Bu tetkilatın vazifeaine gelince : hakkında umumt maHhnat vermekte; 
Pancar tohumu teker fabrikalarınca 3 - Hatereler ve hastalıklarla na
çiftçiye bedava dağıtılır ve gene te- ıd aavaıılacağını fiğli ıurette anlat
ker fabrikalarının malı olan pancar makta; 
ekme makineleriyle ve yukarıda hah- 4 - Pancardan sonra topraklarına 
settiğimiz tClki11t vaırtasiyle ekti- ekeceği diğer mahsuller hakkında da 
rilir. Pancar ekildikten .anra bu teı- bu ıuretle hareket etmenin, yani mo
kilit ekim sahalarını dollfillak sure- dern ziraatin ne kadar verimli oldu
tiyle pancarın tenebbiltUnU takib edip ğuna köylüyü inandırmaktadır. 
yapacağı işler hakkında çiftçiyi ay- Tilrk köylUsU için "göreneğe bağ
dınlatır. Bu tetkiU.t çif~inin mUrıi- b,, derler. Görenek nazariye ile el-

ISTANRUL : 
OGLE NEŞRİYATI: 12.30 Plilda 

muıikiıi - 12.50 Havadiı - 13.05-14 
la türk muıikisi • 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 P 

dans muıikiıi - 19.00 Bayan İnci 
da.n pn: Piyano ve keman refakati1l• 
19.30 Radyo fonik komedi: Fatma 
mahkemede - 19.55 Boraa haberleri 
20.00 Mustafa ve arkadaılan taraf 
türk muıikiıi ve halk şarkıları - 20.30 
va raporu - 20.33 Ö. Rıza tarafından 
söylev - 20.45 Nezihe ve arkada&lan 
fından türk muıikiıi ve halk farlalan ( 
at ayan) - 21.15 Bedriye Tüzün taraf 
pn: Orkeıtra refakatiyle - 21.45 
KESTRA: 1 • Ro11ini: Diebisene B 
uvertür. 2-Tıcbaikovvsky: Pique Damef 
tazi. 3 - Translateur: Ballnachtatravm. .f 
Musique: Tziıoanne - 22.15 Ajana 
leri - 22.30 Plikla sololar, opera ve o 
parçaları - 22.50-23 Son haberler ve 
ıünün proıramı. 

AVRUPA: 
U.i:' .t;<.;.l<A ve U.PERETLER: 15 Pral 

19.10 Frankfurt - 20.45 Monte Ceneri 
21 Milino - 21,15 Pariı - P. T. T. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve 
FONİK KONSERLER: 11.10 Praa -
Strazburı - 14.10 Laypzir - 15.25 JI 
burr - 16.40 Kolonya - 16.45 Londoa-11 
rional - 18 Prağ - 20 Doyçlanzender 
Prai - 20.35 Sottenı - 21.10 Ko 
21.15 Droitvich - 21.30 Strazburı -
Kopenhaı. 

ODA MUSİKİSİ: 16.SO Berlin - 21 
Hamburı - 21.30 Stuttıart - 24 Keıı:L 

SOLO KONSERLERi : 14.45 Sto 
- 16 Frankfurt, Münib - lfi.15 V&rJOYI 
17.15 Beromünster - 19 London-Re · 
- 19.30 Stokholm - 20 Könipber -
Varıova - 22.20 Roma - 22.30 Do7ç 
zender 23.5 Lüksenburr. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.) 

Franlr.fort - 12 Köniısber, Laypzic, 11· 
- 18.25 Viyana - 22.15 London-Rerioııal

ORG KONSERLERİ ve KOROL~ 
17.S Stokholm - 17.15 Varıova - 11>.S.S '1 
yana - 20 Monte Ceneri. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburı ve 

alman iıtaıyonları - 7 .30 Prağ -
Laypziı, Münib - 10.30 Hamburı - ıiJf 
Bedin - 12 Breılav ve diğer almaa !'~ 
yonlaı - 14 Stuttgart - 14.10 FranP""· 
14.45 Berlin - 16 Doyçlandzender, ~ 
burı, Köniııberı - 16.30 Fra.nld1aıt ""' 
17.15 Münib - 18 Berlin-19.10 Hambd 
Kolonya., Könipberı - lg.15 Stuttprt ""' 
20 Keza - 22.20 Münib - 22.30 F~ 
Stutiiart - 18.5 Vaqova - 20 ~ 
22.30 Stuttp.rt - 23.10 Budapeıte~ 
müzili). 

DANS MUZİGİ: 21.45 dsı itit.rea ... 
yana - 22.35 Könipberı, Laypziı - ~ 
Doyçlandzcrıder - 23.10-24 Brillı:MI. 4 
23-23.30, Krakovi, Lemberı - ~:ı~ 
London-Reıional - 24 Droitvich - ~ 
Lükıemburı. 

İstanbul kültür kadrosundl 
Bakanlar heyeti İstanbul viliyc!I 

killtür kadrosuna yeniden 28 ilk ttd' 
riaat müfettiıliği illveaini kabul .C' 
mlııtir 

bette değişmez. Fakat zeki olan kflf' 
lümüze doğru yol fİJiyatla gösteri~ 
ıe onun et>ki göreneğinde israr etsP" 
yeceğine, şeker fabrikalarımızın t" 
zim ve idare etmekte olduğu paıı~ 
ziraati en susturucu misal değiuP' 
dir ? 

Fakat nasihat vermenin; yapJ 
ifi fiğli surette öğretin: Köyl~ 
doğru yolu takibte gecikmiyecer'" 
görürsünüz. 

utanarak yapmııtı. Öbürü, ancak tetekkür etti: Doktor Hikmet, geniş bir aoluk aldı. Denilebilir 
ki, lzmirden çıktığı dakikadan beri, ilk aldığı aoluk 
budur ve sevinçten, az kalsın, ürkek kuı gözlü ada
mı bağrına basıp Öpecekti. O, denıinki hayretinden 
biraz sıyrılmağa çalııara.k aordu : BİR SÜRGÜN 

"- Böylelikle, fransız edebiyatının ıimdiki vazi
yetini yakında &'Örüp öğreneceksiniz; diyordu. Ba 
mecmua için aize bir mücadele organı dedim. Bea 
mücadeleyi severim. Fakat daima objektif olmak 
ıartiyle.... Tenkit, bazılarmm zannettiği gibi bil' 
aaııat değildir, bir ilimdir. Değipnez, ezeli kaide
leri ·ne diyorum? ·kanunları vardır. Edebi kıymet• 
leri Julea Lemaitre veya Anatol France usulüne 
göre ölçmeğe kalkııanlarm aklına ıatarım. Çünkü 
bu usulün adı, aerapa usulsüzlüktür. Bu efendiler 
iddia ederler ki, kritik nisbidir. O halde ne kadar 
inaan varaa, ne kadar zevk ve mizaç vana, bir edebi 
eaer hakkmda o kadar kriterium olmak lazmı gelir. 
Buna nasıl imkan verirainiz? 

"- Bari size evinizden iyi bir haber getirebildim 
mi? 
"- Oh, teıekkür ederim, tetekkür ederim, çok 

iyi ..• 
.,_ Ne güzel franaızca konufuyorsunuz. Bir fran • 

ıızdan hiç farkınız yok, doğrusu •.• Kuzenim, mek· 
tubunda, fransız edebiyatına da vukufunuzdan U• 

zun uzadıya bahsediyor. Ben de edebiyatın bir eski 
emekdarıymı. Mutlaka, bazı antolojilerde benim 
adıma rastgelmiJ olacakıınız. Jean Savaliere... He
le bir dü§ünün. Bu iaim ıize bir ıey hatD"lat.mıyor 

ınu? 

Şimdi, Paul Faure diye bir kıymetsiz tair var. 
"Mensur ıiir,,'in babası olarak geçiniyor. Halbuki 
ta Verlain zamanından beri bu çığırın yegane aa
habi bendim. Sonra, yaıım ilerledikçe • daha doğ
rwu. Paul Faure beni taklide baılayınca bundan 
vaz geçtim. Kendimi tamamiyle "aan.at tenkidi,,'ne 
verdim. Yıllarca semboliate ekolüne kartı mücade· 
lede bulundum. Ben, uatam Verlain gibi, bütün edebi 
ekollerin düpnanıyım. Zaten kabahatim de bu ol
du ya ••. Ancak, birbirlerini tutarak ve birbirlerinin 
reklamını yaparak suyun üstüne çıkan bir ıürü tu
feyli ve nebati ehliyetler araımda tek bir adam, bir 
kocaman meıe ağacı da olsa, nihayet, boğulup git
mcğe mahkUındur. 

Jeaıı Lavaliere'in bu aon cümlesi gizli bir hıçkı
nlda titredi; Ürkek &Özlerinin iiatünden karanlık 
bir duygunun gölgesi geçti. Fakat, birden, kendini 

-37-

topladı. Küçük ııska vücudu isterik bir enerjiyle 
gerildi ve enaeaindeki kül rengi yeleleri diken diken 
oldu: 

"- Lakin; dedi. Li.kin, ben~ kendimi asla yenil· 
miı aaymıyorum. Elimde bir mecmuanı var. O be
nim kalkanımdır. Mücadelede devam ediyorum ve 
bunun aayeainde artık yalnız değilim. 

Melon ,apkasmı tekrar iki dizinin ara.ama aıkıt
tırdı, elini yine deminki jestle paltosunun iç ceble· 
rinden birine aoktu ve oradan, i.deta aıy~ 
çıkardığı, üçe katlanmıı, uzun formada bir mecmua• 
yı doktor Hikmete uzattı: 
"- Alın, bir göz gezdirin ..•• Dedi. 
Bu, (Les annalea litteraireı)) ıeniıliiinde, fa

kat, ondan en az on defa daha ince, ve aon derece kö· 
tü kaiıda baaılınq bir riaale idi. Soluk, yefil renkli, 
çırıl çıplak kabmm üatünde bir kaç yazman fihriati 
ile ıu iddialı unundan batka bir feY görünmüyor
du: La Voie. 

Kabı çevirince bat aahifanın dörtte üçünü ancak 
doldurabilen ve J. L. iniıialerine cöre Jean Lavali
ere'in olduiu anlatılan bir kronikaya raat gelini
yor. İkinci aahifada, bir Neocla11ime'den bahsedile
bilir mi? aeı-levhah ve yanaı üçün~ aahifaya kadar 
geçen imuaız bir etüt ... Daha IODr& bir kaç tiir; bir 

YAKUB KADRi 
bibliyoğrafya •.• Doktor Hikmet, rialaeyi evirip çevi
riyor ve sahibine no diyeceğini düıünüyordu. Jean 
Lavaliere onun bu tereddüdünü .ezmiı gibi ı 

"- Ali.kadar oldunuza<., aize bu nüahayı bıraka· 
ymı; dedi, Sonra tetkik eder, okuraunua. Zaten a
bonelerime birinci nü.hadan itibaren bir kaç aylık 
koleksiyonu hediye ediyorum. Siz de arzu ettiiiniz 
takdirde .... 

Ve ufak mavi gözleri Doktor Hikınetin yÜzüne o 
kadar yalvancı bir bakııla çevrildi ki, genç adam 
hayır. Diyemedi, 

"-Hay, hay; ne kadar takdim edeyim? 
"- Oo!.., Büyiik bir teY değil. Zaten temamiyle 

bir fikir Ye mücadele organı olduiu için kazanç 
dütünmüyorum. Geniı bir okuyucu kitleai de aramı· 
yorum. Yalnız abonelerim için mahdud mikdarda 
basıyorum. Bir aeneliii yirmi frank .... 

Bunları .öylerken bir tarafdan da paltoaunun 
yan cebinden abonman defterini çıkarıyordu. Dok
tor Hikmet kalktı. Kendiaine yazi.h.ane hizmetini 
gören bir küçük masanm sözünden para ç.antasmı 
aldı ve içinden bir Napolyon altım a,yınp ihtiyar ıa· 
ire uzattı. Genç adam, bu hareketi, i.deta refah ve 
debdebe zamanlarına tahit oldufu bir devlet düt
kü.nüne bir aadaka veriyonnut aibi uJular&k 

Doktor Hikmet, timdiye kadar okuduğu kitab
lardan, mec.mualardan fransız edebiyat aleminde 
böyle bir meselenin münakaıa edildiğini müphem 
bir tarzda biliyordu. Fakat, ıu dakikada, bu lakır
dıların hiç biri onu alakadar etmiyor, babaamdaıa 
gelen mektubu, içine sindire &indire bir kere daha 
okumak için bu acaib ziyaretçinin bir an evel git• 
meaini bekliyordu. Jean Lavaliere, halbuki, hiç de 
ıuamaya meyyal görünmüyordu. Uzun uzadıya kri• 
tile hakkındaki nazariyeaini tarif ve izah etti. Sonra 
bir çok miaaller getirmeğe, bir aürü i.aimler aayıp 

dökmeie baıladı. Derken eski edebiyat i.leminİll 

menkıbelerine geçti. 
Adamcaiız bunları anlattıkça zekasına cazibeli 

bir inkiıaf geliyor, gözlerinin içinde mavi kıvılcını 
pırıldıyonlu. Ki..h vecitli, ki..h iatihzalı, ki..h aadec• 
teJtani tehONiimlerle açılıp kapanan ağzı hayret 
vrici bir tazelikle aençletmifti. lakemlesinin iiatün-

- Soııu var -
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Mide neden yanar? 
f iirlü türlü aebeblerden. Bir ker- ı aebeb bulunamadan mide yanar du

t'e, ~er gün adet edildiiinden fazla rur. Böylelerine de aadece ainirli de· 
Yenden yemeklerden, mesela ağır nilir. En ziyade ıikayet çıkaran ve 
\'e rani ziyafetlerden aonra mide tedavileri en güç olanlar da bunlar
J~rnaaı geldiğim herkea az çok tec· dır. 
~~Yle bilir. Kimiıinin de fazla yeme- ~ide y~aaı hangi aebebte.ıı il~ri 

İstanbul mUhtelif yerlere 
ne kadar mal ihraç eder? 

iı halde, her hangi bir yemekten, ıelırM ıelaı.n, yakın vakıtlara gelın
lneıeli mevıiıninde patlıcan dolma· ceye kadar, dalına midede ekıinin 
•ından yahud bu mevsimde lahna fulalıtma atfedilirdi. Halbuki ıim· 
bı~kkaımdan mideıi yanar. Böyle di bir çok defa, midede ekti fazla 
~ıde Yakan yemeklerde 0 yemeiin olmadıiı halde, midenin gene yandı· 
b en~iainden ziyade baharlı veya bi· tı bilinir. Bu halde mide ya.ıımaıı 
er la olmaımın da teairi unutulma· ektiliiin f azlahiından değil midede 

lllalıdır. hazmın bozukluğundan dolayı haııl 
h lfı'et etmenin de mideyi yaktıiını, olan aa:derin ~eıirinden gelir. Bazı

ele nıezelerin karııık oluraa mide larında da ınıde yanması safranın 
7aıun.ıının ziyadel91tiiini, kendi Ü· bir kıammm mideye geçmesinden ile· 
:~rinizde tecrübe etmiı olmasanız ri gelir. 
ıle elbette duymueıunuzdur. Şu ka- Onun için mide yanmaaı gibi, pek 

~•r .. ki nıidenin yanmaaı mutlaka •.1- ç°.k kU:Oaelerin !ikay~t ettiği ve e~e
l olUn ve muelerin çoklujuna de~a- ~~y~taız buld~~u b~ ~rızan~ bıle 
1
et etnıez. Bazıları bira:a ıarab içtık.· kokunden ıeçırılmeıı ıçın hekım mu· 
·~ halde bile midleri yanar. Böyle ayeneai lazım.dır. Bir çokları midele-

bl.ideler alkola hiç tahammül edemi· ri yanıyor diye karbonat alırlar ve 
Y<>l"lar demektir. bununla rabataıdığı büsbütün geçire-

Memleket istihsalltının üçte birini 
ihraç eden İstanbul, Ulemleket içinde 
geniş bir istihsal ınıntakalı, memleket 
dıııncla da, aynı nisbetle &enit pazar
larla doğrudan dotruya temaa halinde
dir. İstanbul 937 nin ilk bet ayında, ve 
937 eylUlündc miktarca u bir Ç<>k di
ğerleri istisna ediline bilhaua,; 

Yaprak tütün, yapağı, tiftik, ham de· 
ri, av derileri, bağırıak, taze, tuzlu, 
konserva balıklar, bu&dıay, arpa, çav
dar, kepek, yumurta, ham af yon, gül
yağı, halı, ya9 ve kuru meyvalar, pa
çavra. ilh ... ilh ... ihraç etınittir. 
İstanbulun memleket dıtındaki pa

zarları, 1937 nin birinci ayından itiba
ren ilk beş ay ve 1937 eylCUü içinde, e
hemiyetlerine göre töyle tunif edile
bilirler : 

Bunlar geçici aebeblerctir. Mide ceklerini ıanırlar. Halbuki karbonat u I kinci kanun 
r~Aıl.tn~ıı beııı baılı bir baatalığm a- alııurıa ektiyi çoğaltır, fazla alınınca Memleketıe, ınracat mikdarı 
. &ıneti olabilir, meaeli. aafra keaeai ela hunu bozar. Kararını bulmak an
Ütihablarmda, bu keaede tat olduiu cak hekimin muayeneaiyle olur. 
••kit, yahud bir iltihab bulunduğu O vakte kadar yapılacak ıey mi· 
1 aJnan ınide yanmaaı haylıca iatirab deyi yakan yemeklerden, bilhaıaa 
;erir bir rahataızlıktır. Mide ülserin· baharlı ve biberli teylerden, alkol-

~•lllcLO~-

ltalya 
Amerika 
Çekoslovakya 
Franaa 
İngiltere 
Ruaya 

.e de hasta midesinin yandıimdan dan aalr.ınmaktll'. Pek aıcak çay ıh
ııkayet eder. lamur gibi içilecek ıeyler mideyi da
.. k.iiçük kızlar genç kız olmak ha ziyade yakarlar. Buzlu içkiler de, 
~re bulundukları zaman, bazıları midenin yanmaımı geçirecek gibi 
~delerinin yandıiım anlatırlar. gelirlerae de aonradan onlar da yan· 
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unlar aonradan her ay hatlarında manın artmasına aebeb olurlar. Almanya 
lene aynı halden ıiki.yet ederler, Bizim K.ızılayın Karahiaar maden Ruaya 
>'dlarca aonra, kadınlıim aon baha· ıuyu, bir çok derdlerde olduğu gibi, Amerika 
rına erdikleri zaman mideleri gene mide yamnasmda da iyi gelir; tabii Çekoslovakya 
ranar. Bu da yumurtalıklardan ge- pek aoğuk olmamak Jartiyle. Sıcağı ıtalya 
en ınide yanmasıdır. .lngı1tere 

l k.inıiainde de belli batlı bir ha.ata- da zaten içilemez. 1aveç 

~ııbaı 

ık teıhia edilemeden, yahud hiç bir G. A. r ranaa 

------------------------------- : !.'İğer 26 menue~fi 

Şose yapan 
yeni bir 

. · makine 

Bir yılda Almanya 
Çekoaıovakya 

Avusturya 
franaa 
ltaıya 

Amerıka 

Rus.ya 
Belçika 
-'-r--a·• 

~iarl 
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Nis<ın 

"'·'"""' .. ., 
221.896 
168.983 
130.367 
128.865 
120.857 
titi.173 

3."iU4.452 

2.026.681 
435.868 
243.778 
277.899 
197.579 
172.896 
145.8!:1:> 

77.571 
3.681.25ts 

1.036.863 
~5.b'I~ 

371.106 
229.744 
l6:l.643 
lb9.962 
166.473 
130.319 
103.015 

'3.594.293 °fi .ınsam yük ve eziyetten kurtarmak 
~birçok itlerin makinelere yaptırıl
bıası tekniğin esaa ödevidir. Doğrusu 
~~knik ierlemelerin içyüzü ve ülküsü 
ıraz araştırılırsa bu ödev anlaşılıveri-

Ne kadar 
demir 

paslanıyor? 
Almanya 913.695 

>'or. 

Gene teknik bir Avrupa gazetesin
den alıyoruz. Bir makine, bir saatte 100 
lnetrc uzunluğunda bir fO&a yol inşa 
Ctınektedir. Bu makine iki kısımdan 
~iirekkeptir: Önde giden kıaım geçti
i• Yer üzerinde iıtenilen biçimde bir 
~dde profili meydana getiriyor. Çu-

Urlar doluyor. ".l'ümsekler yok olu-
Yor Bu. . k" . k • ışı yapan ma ınenın ar a tara-

Bir heeaba göre bir yılda yer yüzün- Çekoslovakya 363.935 
de 400 milyon ton demir paslanarak lngiltere 313.348 
mahvoluyormuş.. Bir yıllık demir çı- Avusturya 266. 742 

Franaa 224.764 
karılı§ı bir milyar ton olduğuna göre Amerika 224.516 
mahvolan mikdar yüzde 40 demektir. Japonya 18a.859 
Kendi haline bırakılan demirin paslan- Ruaya 155. 791 
ınamaaının imkAnı yoktur. Demiri pas- Diier 32 memleket J.271.293 
tan korumak için birçok kimyevi çare- • Mayıı ihracat yekGnu l.lS32.089 dur. 
ler olduğu ve bunun pek çoğu da her- İhracat mevıimi~in oicıukça dıtında 
kes e bilindi~i halde gene bu kadar de- kalan bu ge~ ay ıçınde latanbul<lan 34 

~ • . . memlekete ıhracat yapılınıt ve bu aya 
mırın ınahvolutuna bakılırsa, demırın kadar, İatanbul piyaaaaının en yüksek 

..... .. • 

1937 
Senesinin birinci 
ayından itibaren 

ilk 5 ay 
içinde yapılan 

ihracat 
1--.......,., YAZAN : · 

Neıet Atay 
evvelki nisbetlere yükıelmiı, fakat Al
manya, hatti nisan ayı içindeki vaziye
tine dönmemiştir : 
Rwya 
lnailtere 
Çekoslovakya 
Almanya 
Amerika 
Diier 32 memleket 
Bu aylar içinde İstanbul 

·803.315 
463.476 
360.680 
295.325 
275.859 

3.101.121 

İtalyaya; buğday, taze ve tuzlu balık, 
kut yemi, ham deri, ham afyon, 
yumurta, faaulye, yulaf, ~çav
ra, ağaç kütüğü, kiğıd kırıntıaı, 

Amcrikaya; yaprak tütün, bağırsak, 
av derisi, yaı kuru meyva, kitre 
tuzlu balrk, ham deri, halı, kuf
yemi, gUlyağı, kUabe, haf a~
yon, paçavra, ıebze. konıerve. 

Çekoılovakyaya; yaprak tütün, yün ve 
yapağı, bağıraa.k, ham deri, halı, 
yumurta, av derisi, ham afyon, 
kitre, keçi kıh, tiftik, ağaç kü
tüğü, iç fındık, yat ve kuru mey
va, kağıd kırpıntısı. 

Fransa ya; yapağı, yaprak tütün, kon
serva, faı;ulye, iç fındrk, gülya
ğı, av derisi, tiftik, paçavra, kit
re, afyon, ham keten, halı, yaş 
ve kuru meyva. 

lngiltere'ye; tiftik, av-deri.si, kaba un, 
kepek, nzmal, ağaç kiltUğU, kit-

Kuru buzun makine 

yapısında kullanılişi 
Sıfırdan pek çok a9ağıda buz yapıla

rak bunun uzun zaman dayanan ve pek 
ç.ok i9lere yarayan bir madde olduğu
bilirsiniz. Şimdi bu çok soğuk buzdan 

makine inşaatında da istifade ediliyor. 

Bilininiz ki Iıçılarm yahud araba 
tekerleklerinin çevresine demir çem

ber geçirmek için bu çemberler ıııtılır. 
Tabii ısınan demir büyür. Sonra soğu
yunca geçtiği yere sıkıca oturur. 

Şimdi bunun tamamen aksini gözü-

fında sıra ile yerlcftirilmit çekiçler 

:vardır Bu çekiçler düzelen toprağı dö

:~rek ona bir sağlamlk veriyor. İkinci 
dır sıra tokmak da sokağı tamamiyle 

Uzeltiyor, 

bozulmadan durdurulması için timdi- alıcısı olan Almanya - tediye zorlu.k
lik milkemmel bir çare bulunmu' değil ları yüzünden - altıncı dereceye düş
demcktir. müştür. Helli ba,ıı rakamlar ıunlardır: 

Çekoslovakya 378.801 nüı;ün önüne getirin. Dökme demirden 

le _Arkadan gelen makine ıokağa dö-

l 
lUen Çakıl ve kumlarını döverek yer
eır · ırıyor ve bu prtlar altında bir aa· 

•tte 100 metre uzunluğunda bir toıa 
ltıeydana gelmi9 oluyor. 

\'aınız tunu işaret edelim ki bu ma-

kineyi pek tabii olarak geliıi güzel bir 
yer üzerinde kullanmak imkanlı de
gıldir. Gene dütünebilirainiz ki buma
kine, toprak teıviyeıi yapılmı9 yerler 
ıizerine fOH dötemek içindir. lt ıoıe
yi döıemekten de ibaret olaa, bir saat
te 100 metre herhalde büyük bir ittir. 

1 Hayat, sen ne güzelsin! 1 
'-- ,,/ 

-3s_ Nakleden: N. B. 

' cici 
Son ·· 1 • na ıoz erım ağzımda kalı) uruu 

do na doğru geliyor, kollarını bana 
llu ~ru uzatarak sanki aşkını ıunuyor
lle' onu dudaklarından almamazlık e· 

lllediın. 
Gözı · ne . crınde bir zafer kıvılcımı çaktı. 
nı tekrar teshir etmi.,ti: 
- suı y -l<e1· cyman artık suı;unuz.... Bıı 
ııne b"l biribi . ı. e telaffuz etmeyiniz ... Bızı 

&el rıınıze yakla~tıran kuvvete karşı 
"ar~~~en boş kelimelere ne lı.izu •. 
nas 

1 
oreceksiniz ~ıotikbalimiz maziyı 

ı unut1 k ··y uraca .... 
gibi ~lnız ~iz de benim size inandığım 
bana ~a ınanınız ... Görüyorıunuz ki 
olduğ apıyı açan kadının bu evde ne 
biliy unu bile sormuyorum.... Yalnız 

orum ki b .. h Dıank· ugun, atkıınıza, er za-
ha.ıd 1~ci;n fazla hürmet göıterecek 

esınız ··a ... 
Aiındt~di Y~~acı~a gidelim.... Bizi 
llrtı B d rada goremıyenlere iki nişanh
Baat . a. ece yabancı gözlerden bir kaç 
b.ı ve~;;? uzakla§m·ı' oldukları zebabı
Cideli ıın. .•. Haydı, Süleyman evimize 

nı ..... 
Giizi · nın davetini kabulde tereddüd 

.., v w ·~• ıyorum: Mühlet iıtemek itiya
dmdan mı, yokaa Cenan hakkında ba
zı tedbirler almak makıadından mı? ... 
.t::vet ı.:ıcı 'den utandığım için Zizi ile 
ueraber gitmek iıtemiyorum. 

- Yok Güzin, bu akşam olmaz, ol
maz bu akpm. tahammülüm kaldı mı?.. 

Yüzüm bem beyaz olacak ki Güzin 
de ıarar etmedi. 

- .t'eki, yarın gideriz ... Ben bu gece 
...;ihangirde yatarım ve aiz de beni ya
rın aabah, erkenden, gelir alırsınız. 
Merak etmemesi için babama telefon 
ederim ... 

"Haydi Siileymancığım, dinleniniz ... 
Uzanınız turaya .. Baıınızın altına bir 
yastık koyunuz ... Bir tane, bir tane da
ha ... Hah i9te böyle ... Şimdi rahat ra
hat uyuyunuz ... I9ığı da ıöndüreyim ... 

Güzinin elleri alnımı ok9uyor. 
- Hayır, hayır, hiç kımıldaınayınız. 

Ben yolu bulur, giderim... Allaha ıa
marladrk ... Yarın sabah göriitürllz.-
Kapı ae11izce kapandı. Sokak kapı

sı biraz daha gürültülü örtüldü; bir 
otomobilin marşı çalıştı ve &onra, mo
tör vıe vites hırıltıları arasında otomo-

tnailtere 285.605 bir gömleğin içine yerleştirilecek olan 
Ruaya 198.927 bir motör silindiri sıfırın altında 76 

Franaa 162.060 dereceye kadar soğutulup gömleğin i-
Amerika 169.413 
Almanya 142.693 ç.erisine yerleştiriliyor. Bu büyük so-
ltalya ı 17.776 ğukluk kaybolup normal sıcaklığa ge-

1937, ihracat mevsiminin arifesi olan, çince bu silindir gömleğin içine adam-
1937 eylfılünde yekun tekrar, mayıstan akıllı ycrleşmif bulunuyor. 

bil uzaklaştı; ıes ititilmez oldu. 

O zaman, kapıdaki örtünün hafiflet
tiği bir hıçkırık kulaklarımda çınladı: 
Cici mutbakta, ba9ını maaaya dayamı,, 
kollarını oğarak ağlıyordu. 

XVII 

Maceramızın 

kurbanlar1 
"Samimiyetine inandırmak iıtcdik

lerin karımnda aldığın tiyatrocu tav
riyle "yarın gideriz, Cici," diyen ıcn 
değil mi idin? Evet, gidiyorswı, ama 
benimle değil, bafka biriıi ile. •• 

"Sen daima ayni adamaın: Yalancı, 
kendini beğeıunit, ba.§.kalarını dü9ün
miyen, yalnız arzularının derhal ya
pılmaıını iatiyen, önüne &elenin kalbi· 
ni merhametıizoc çıiğneyen adam. •. " 
Cenan'ın iatirablı bir iatihfafla Uzıe

rime dikilmit olan yatlı gözlerinde it· 
te bunları okuyorum. Onu aldım, yata
ğa götürdüm. Samimi bir &rdakaf ha
liyle onu teselli etmek iıtedim. Fakat 
ellerimin tQmaaında bir ateı yakıciiı
ğı varmıt gibi beni birden bire itti. 

Bir çok hakikatlerin ifadeli olan 
ae11izliğinde ne zalim tikiyetler var! .. 

- Ben ıenden hiç bir 9ey iateme
dim 1 Evi ve seni bekledim .... Daha da 
beklerdim .... Geldin, "gidelim," dedin, 
gidiyoraun, benıiz olarak ... 

"Benimle alay ettin; bUtUn erkek
lerle, bütün kadınlarla alay ettiğin gi-

bi ... Senin nazarında kim oyuncak de
ğil ki 1 Sana göre seraenı olmıyan kim 
var ki 1. ... Evet, senin para için, zevk i
çin mutlaka birini aldatman lizım. .. .'' 

Gözleri yarı açık, fakat bütün hidde
tinin toplandığı göz bebekleri daha a
levli: 

- İtte sen en iyi niyetleri böyle yıp
ratıyoraun .... En derin sevgilerin cesa
retini böyle kırıyorsun. ,lı;n samimi 
muhabbetleri böyle yoruyonun .. Ve 
böylelikle de dostlarını üzüp kendin-
den uzaklattırıyoraun .. . 
"İşin gücün palavra. ... lnaanı palav-

ra ile yakalıyor, palavra ile Kviyor, 
palavra ile elinde tutuyonun .... Ve bir 
gün geliyor, ondan da yorulup bırakı
veriyorsun. 

"Sana karıı duyduğum ıevgiyi kal
bimden her dakika biraz daha uzaklaş
tıran kıskançlık olmadığını iyice bil: 
Onu da, •enden bütün ıevgileri de ka
çıran ve kaçıracak olan herkeıi aldat
mak ihtiyacındır .... Yarattığın iatirab
ları hiı etmeyi9indir ... Batkalarını itip 
dürterek Y&§arnak iıteyifindir ... Onla
rm acılarına, f.cryadlarına, hıçkırıkla
rına gözlerini, kulaklarını tıkaya tı
kaya acılara, feryadlara, hıçkırıklara 
aebeb olmandır ... " 

Gözleri kapanıyor. Yalnız ara ııra 
bütün vücudunun aarsılı91 hali acıla
rını yüreğinde hia etmekte oldutunu 
göıteriyor. On sekiz yatının derin uy
kusuna giriyor. Yarın aabah yarı te
selli bulmuş olarak uyanacaktır. 

Kıyısına ilişmiş olduğum karyola-

re, ham afyon, keçi kıh, ham de
ri, yaprak tütün, gülyağı, paçav
ra, halı, tuzlu balık. 

Ruıya'ya; yün ve yapağı, tiftik, zey
tin, ıusanı, ham deri. 

laveç'e; yaprak tütün, halı. 
Avuaturya'ya; yaprak tUtün, ıigara, 

Y&f ve kuru meyva, • 
Belçika'ya; arpa, ham afyon, yaprak 

tütün, çavdar, kitre, halı, ıebze 
konaervaaı. , .• 

Japonya'ya; ham afyon. 
Ve Almanyaya bütün bunlarla beraber, 

ihraç piyasa.sına arzedilen vo 
yukarıki listeye yazılmıyan 
muhtelif çeşidler ihraç edilmiş
tir. 

Tam olmamakla beraber, yukarıdaki 
rakamlar ve tafsilat lstanbulun ihraç 
ettiği mallar ve münasebette bulundu
ğu dıf pazarlar hakkında bir fikir edin
meğe yarayabilirler. Fakat bunlardan, 
klirıng mukaveleleri olmadığı takdir
de de, ihraç mallarının aynı pazarlarda 
aynı fiatlarla aatılabileceği hükümleri 
çıkarılamaz. Hatti muhtelif malların 
muhtelif memleketlere ihraç tarihleri, 
bir de bu memleketlerle olan kliring 
hesabları dikkatle tıetkik edilir6e, ih
raç mallarımızın fiatlarının yükack te-
9ekkülüne yardım eden şartlar daha 
vuzuhla anla,ılabilir. 

lktisad vekiletinin 10-11-937 tarihi-
ne kadar tesbit ettiği kliring hesabları 
bakiyeleri, Cumhuriyet Merelu Ban
kasında 28165200 türk lirası, muhtelif 
memleketlerin merkez bankalarında da 
20,169,600 lirası Almanyada olmak üze
re, 20177700 liradır. 

Şimdilik tesbit edilmesi lazım gelen 
nokta gudur : 
Dıt ticaretimiz ve dı9 ticaretimiz le

hine olan ,artlar, devletin yabancı 
memleketlerle akdetmif olduğu, ticari 
mukavelelere ve yine devletin dıf tica
reti himaye için temin ettiği kredi yar
dımlarına iatinad ediyor. Ve bu yardım 
ile ayakta duran dl§ ticaret kirlarının 
üçte bir hiueal, latanbul §clırinin belli 
batlı gelirlerinden birini teşkil ediyor. 

Denizaltı, hava DstO 
Me§hur riyaziye Uatadı Aynttayn, 

yeni bir ilet icad etmittir. Bir deniz
altı olan bu ilet, bildiğimiz denizaltı
lar gibi ufkt ıekilde ıuyun altına ine
cek yerde pkult bir tekilde denizin 
dibine kadar inecek ve orada yumu
§8k kum tabakaları içine, tıpkı bir 
tirbuıon gibi gömlilecelrtir. Bu tlet, 
deniz UıtUnde duran bir gemiden ida
re edilecek ve oraya kablolarla bağlı 
bulunacaktır. 

Bizzat Aynftayn bu tecrübe eana-
11nda icad ettiği iletinin içinde bulu
nacaktır, 

İşin daha garib tarafı Aynıtayn bu 
tecrübeyi yaparken meşhur stratos
ferci prof eıör Pikann kardeşi de, bir 

balonla stratosferde 15 kilometre 

yüksekliğe çıkacak ve deniz üstünde
ki geminin vaaıtalığiyle denizin di· 
bindeki Aynıtayn havanın en yüksek 
tabakasındaki Pikarla muhabere ede
bilecektir. Aynıtaynın telefonla ve-

nın ayak ucundan yavaşça kalkıyo

rum ; üzerine eğilerek taze nefesini 
kokluyorum. Lambanın yüzüne yan
dan vuran ışığı profilini bütün vuzu
hu ile göı;lerimin önüne koyuyor: Da
ha fimdiden binlerce hafif çizginin kı
rıştırdığı dar alnı, ince kenarlı düz ve 
biçimli burnu, küçük kulakları, yan
lara doğru yavaş yav&§ incelen orta 
tarafları kalınca kırmızı dudakları ve 
bu, hafifçe açık dudaklar arasından in
ci iltimalariyle parlayan düzgün dişle
ri ... Sonra, uzun aıyah kirpiklerınde 
hali pırıldayan göz yllfları .... 

Benim küçücük Cenanım, ıeni böy
le ııoo defa seyrediyorum... Bunun i
çindir ki hayalini hafızama iyice nak
fetmek istiyorum. Senin sessiz şika
yetlerin her hangi natıkalı naAihatci
nin nutuklarından daha müessir ... Ar
tık kendini bulan vicdanımda en 
kuvvetli akisleri onlar yaptı ... 

İki güne kalmıyacak ki bir haber a
lacaksın ve hükınü o zaman vereceksin. 
Beni artık sevmiyeceksin, fakat tik
sinmiyeceksin de... Senin tefkatini 
kaybetmif, fakat saygını kazarunış o
lacağım. 

Cici'yi uyandırmamak ıçın ayaıdarı
ının ucuna basark apartımanda dolaşı

yorum. Her oda.da bir an duruyor, san

ki canlı imişler &ibi her eıyaya elim
le dokunuyor ve veda ediyomıuşw:ca
sına her birini ayrı ayrı okşuyorum. 

İnsanlara vedadan daha acıklı olan 

-!-

Oç tatil günü 
Cumartesi, pazar, paurteai .... Oç 

ti.til gününde ne yaptınız? Ziyaret• 
lw, futbol maçı aeyirciliii, ai.nema, 
at yarıtlan .•. Bunlar bu Üç gününÜ· 
&Ü doldurdu mu? 

Ben biraz yürüdüm ve okuyama• 
mıı olduğum bir kaç kitaba göz gez· 
dirirken birisine yakalandım. Beni 
sayfalarına bağlayan kitaptan bir 
parça nakledeyimı" •• Gözler daha u 
ferli, kulaklar daha az keakin duYUf
ludur; daha az kuvvetli olan mide İn• 
tizamsızlanmııtır. Belki cild kqııımak 
tadır. Merdiven çıkmak, hızlı yürü
mek, kofmak nefe6İ daraltmakta
dır. Hafıza ve ç.ahfma kabiliyeti ha· 
fiflemiı; kendine aıüvenme, hayat 
zevki, yarma inanıı azalmııtır. Bun· 
lar aüjenin kendi tabaa&üaleridir • ., 

"Zahiri ali.metlere gelince; alm 
kırıımakta, karın fırlamakta, ve ya· 
hud, bütün vücud .zayıflayarak deri
ler aallanmaktadır. Renk sararmak
ta, veya elmacık kemiklerinde, ya
naklarda ve burunda kızarılıklar zu
hur etmektedir. Ensede iki çizgi beli· 
rirken yanakJann ağız hizaaındaki 
kısımları da aarkmaktadır. Biraz 
yorgunluk neticeainde ve hatti. yo
rulmadan alın damarlan falamakla• 
dır .... Bütün bunlar devamlı bir ze
hirlenme, yani devamh bir yorgun
luk yüzünden ihtiyarlığm gelip ç.at
mıı olduğunu anlatır. Bir doktora 
baı vur&anız kanınızda pek ziyade 
üre ,fazla ,eker, lüzumundan çok 
kolesterin ve idrarınızda da belki 
kolibasil ve albümin bulacaktır. 
Korkmayın, fakat biliniz ki haya

tınızın aonbaharındcuıııı~; ancak bu 
devreyi ttpcyte w:at.mak da elinizde
dir ." 

l>oktor Victor Pauchet'yi Okur
ken, bu &cmbahar alametlerinden ~ 
ğunu kendimde buldum. 

Yalnız doktor iyi niyetli bir zat· 
tır: "Bu deYreyi çok uzatmak eliniz
dedir" diyor. 

- Naaıl elimizdedir?. 
Tavsiyeleri biliyoruz: Kendinize 

göre spor yapınız. Üzülmeyiniz. Yo
rulmayınız. ~u ve ıu gıdalarla beale
niniz. Erken yatınız. Temiz hava &• 

lmız. Ve ilah. ••• 
CUmarlesi, pazar, pazartesi ..• Sia 

de belki benim gibi tatil günlerine 
bıraktığınız bir çok itlerle me,gul o
larak apor yapmadınız. Üzüldünüz. 
Yoruldunuz. Karaciğerinizi harab 
eden gıdalarla biraz daha zehirlen
diniz. Geç yattınız. Cigara dum&· 
niyle dolu odanızdan çıkmadınız. J. 
li.h ••• 

Doktor Pauchet'yi isterseniz oku.
yunuz: Ne halde bulunduğunuzu öi· 
renir, ve, eliniz kolunuz bailı, sonba
harın kıta doiru hızla yilrüdüğünü 
daha iyi anlaraınız - N. B. 

Ankara Ilalkevinde koro 
tlcr1:tlcri 

Halkevi Başkanlığından : 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de 

evimizde koro ve lisan derslerine baş
lanacağından çall§mak arzuııunda bu
lunanlar 12-12-1937 ye kadar halkevi 

sekreterliğine müracaat etmeleri. 

receği haberler radyo ile balona 
ulattmlacak ve iki alim, dünyanın 
eri9ilebilen en alçak ve en yükıek 

yerlerindeki ilmi müşahedelerini bi· 
ribirlerine bildireceklerdir ... 

e;;yaya vedaın ne demek olduğunu ben 
zaten bilirim; onlar size hiç olmazsa 
kötülük etmemişlerdir .... 

Şimdiye kadar böyle kaç duraktan 
ayrıldım? Bekar odalarından, kı;;la ko· • 
ğuşlarından, ucuz otel odalarından, a
partımanlardan, palaslardan, köşkler
den ve konaklardan.... Ben sarı:na§ığa 
benzeyen insanlardan değilim: Bulun
duğum yere ebedi olarak yapışmasını 
bilmiyorum. ... 

Tatmin edilmemi§ ihtiraslar pe~inde 
diyar diyar dolaşırken yorulduğum 

bir ak§'.am gözüme bir ıığınak ilişiyor; 
botuma gıdiyor; oradaki kadın güzel 
oluyor; arkada9lar iyi arkadaşlar olu
yor; hoşa gidiyorum; artık biraz din-
lenmek istiyor ve zihnimde bir takıı:n 
iyi tasavvurları evirip çevirerek uyku-

ya dalıyorum. Uyandığım zaman pen
cerelerde oynayan güne§ huzmeleri be
ni gene serseriliğe davet ediyor, ho
rozların ötü;;ü uzun yolculuklara çıkı-

lan sabahları hatırlatıyor.:. ve ba'ımı 
bir kerre bile geriye çevirip sığınak

ta bıraktıklarıma bakmadan, hareket 
ediyorum. 

Şayet ben, ezeli yolcu, biraz sarsak

la;;ıruşsam, elimdeki değneğe biraz da
ha sık dayanıyorsam, bunun sebebi, 

sırtımdaki heğbenin, her ıeferimde, e

ıefler1e biraz daha dolup ağırla§ZDlf 

olmaımdandır. 

-Sonu var-
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Diyarbakır T ürkiyenin 

Merkezlerinden Biri 

En Gazel 

Olacaktır 

Bursada bayındırlık işleri 

Bursa tam bir turist 
şehri olmağa çalşıyor Bir plln hazırlandı 

Eski ile yeni telif edilecek 
ömek bir ıehir olacaktır 
Diyarbakır, (Hususi) - Büyük Şef, bu defa 

Diyarbakır'a geldiği zaman, §ehrimiz ve halle 
ile ne kadar alakadar olduğunu gazete telgraf 
ve mektublarından öğrenmiısinizdir. Atatürk ne
fis Diyarbakır kalesi ile, sonra da fehirdeki yeni 
ve asri umran hareketleri ile ayrı ayrı mefgul ol
mutlar, Diyarbakır'a hem eski ve tarihi değe
rini mu haf aza ettirecek, hem de halkına modem 
tehircilik usullerinden istifade ettirecek en doğ· 
ru tedbirleri aramıılar ve tavsiye etmislerdir. 
Oyle ki Diyarbakır için verilen direktifİer • k: 
bütün şehirciler aynı da vadadırlar - memleketi . 
mizin bir taraftan tarihi olan, bir taraftan da zn
manımızın hayat ve umran §artlarına intibak 
edecek olan tehir ve kasablarımız planları için 
esas teıkil edecektir. 

Yeni plan ıehri kaleden dıtanya çıkarıyor : Fakat 
bu kadar güzel bir kale, gitgide da ha artacak olan 
bir takım harabelerin bir mahfazası 1

"""
1111111111

"
1
""1 " 1 " 

Diyarbakır ka· gibi terk olunabilir mi? Cumhur rei-
lesinin istasyoı: 

caddesinden seç • 
mekte olan büyük 

aimiz dıt yeni tehir inkitaf ederken, 
kaleiçi tehrinin tanzimi için de bir 
çalıflJla planı hazırlanmasını emret-
tiler. Bu planm eaasları ıunlardır: kapısınm yanın 
Evvela, bütün kaleyi iç taraftan çe • daki kapı. Bu ka
virecek olan bir yol yapılacaktır. Ka- pı ahtaP Üzerine 

0 

leiç.inin orta yeri bir park olacak, bir kaplamadır 
ve bu park - meydandan, kale du- Çiviler dört köte 

· varını devreden yola caddeler açıla- olup her biri ko
caktır. Bu caddelerin araımdaki yun batı. akrep, 

· parçalar da tehrin iskan ve inıa böl- yıldız. öküz baıı ,..._...,. .. 
gelerini teıkil edecekler, ve mahalli tekillerini temsil 
tipte avlulu ve bahçeli evlerle dola- eder. 
caklardır. Fakat bütün bu çalıpna · """""'".""""""-

lar eanaıın.:la hiç bir eıki eserin tah· 
rib olunmaıına meydan verilmiye
cektir. 

Eıaaen yeni bir umran hamlesi ile 
dirilmekte olan Diyarbakır, Atatürk 
direktiflerine göre tanzim edilmit 
bir pl&nm eaaı tatbiklerini de gör
dükten .onra, hiç ıüpheaiz, Türkiye
~en dikkate deiu merkezlerindea 
biri olacak, eaki • yeni'yi, mazi •• 
hal'i, tarihi hatıralari!e yeni ihti· 
yaçlan gÜzel bir ihenk içinde telif 

eden bir örnek - ıehir haline gelecek
tir. 

Muğlada yol 
çahşmaları 

Mutia. (Huausi) - Vilayette muh
telif iatikametlerd.e yol çalışmalarına 
önemle devam edilmektedir. Bir çok 
yolların kaldırımı yapılmıştır. Ahi
köyle, Süleymanbey arasındaki beton 
Doğanca köprüsünün iki göz beton ve 
orta ayakları tamamen bitmiştir. Milas 
yolunda 650 metrelik yerde ıilindiraJ 
yapılmıştır. Bozburun - Mamıaria yo 
lu.nun etüdleri de bitirilmiştir. Köyce
iiz - Fethiye yolunun silindirajı da 
yapılmııtır. 2350 metre murabbamda 
kaldırım yapılmıştır. Yol hendekleri 
açılmaktadır. 

Çakallıkta 1825 metre uzunluğunda
ki kaldırım inşaatı da bitmiştir. Bu yo
lun 110 - 155 kilometreleri arasında bu
lunan 14 menfez kıamen tamir edilmiş. 
kısmen yeniden yapılmııtır. 

105 inci kilometre ile 151 inci kilo
metre araaında bulunan çamur yapan 
kıamılarda tamamen çakıllaştmlmış· 
ur. Yeniden bet kilometrelik hendel. 
açılmıştır. 

Aydın' da nuf us durumu 
Aydın (Hususi) - Aydının merkez 

kazasının 165 köyü ile birlikte nüfusu 
88.790 dır. Geçen dokuz ay içinde 1156 
kişi ölmüş, 1821 doğum tesbit edilmiş 
tir. 

Alman gençlik teşkilat. 

reisi Ankaraya geliyor 
Almanya gençlik terbiye dairesi rei

si Baldur von Schirach bugün öğle Ü· 
Rri tayyare ile Ankara'ya gelecektir. 
Öğrendiğimize göre, istikbal oluna

caktır. 

Nazır Çankayaya giderek dcfteri
mahausa kaydolunduktan sonra avdet· 
tc maarif vekilini ziyaret edecek ve bu 
ziyaret kcndiıine iade olunacaktır. 

Atatürk. Diyarbakır 
kalesinin nefis 

kapısı önünde .................................................... 

Aydında 
evkaf 
çahşmalar1 
Aydın, (Hususi) - Bu yıl Nazillidt 

Mendres üzerinde 5000 liraya bir köp 
rü yaptırılacaktır. Köprünün ihales• 
yapılmıştır. Elektrik cereyanı olan 
bütün şehir ve kasaba camilerine elek· 
trik tesisatı yaptırılmıştır. Aydın va 
kıflar idaresi, cumhuriyetten önce biı 
memur ve bir katible idare olunur 
bunların maaşını karşılıyacak kadaı 
bile gelir elde edilemezdi. Cumhuriyet 
kanunları tatbike batlanınca, bütün ev-
kaf malları meydana çıkarılmış, tennir 
icabı ıekildc imar olunmu~ orman ha 
tindeki bahçe ve zeytinlikler bugün ör· 
neklik birer ~mure ve gelir kaynağ 
halini almıştır. 

Mulladı ıeytlı Saat 13.30 da miıafir şerefine alman 
büyük elçiliğinde bir öğle yemeği ve· 
rilecektir. Akpm saat 20.30 da da maa
rif vekili misafir ve maiyeti şerefine 

Anadolu kulübünde bir akfCUD yemeği 
verecektir. 

B. von Schirach pel"fcmbe sabahı 

tayyare ile latanbula gidecek ve ora· 
dan cuma sabahı gene tayyare ile Bük
rcfC hareket eyliyecektir. 

Muğla, (Husuai) - Vilayetin he r 
tarafında zeytin mahsulü toplanmag 
başlanmıştır. Bu yılki mahsul geçeı 

yıla nazaran biraz noksandır. Bununla 
beraber bu yılki zeytinyağ ~hsulü i 

ki buçuk milyon kilo tahmin edilme'k 

tedir. 

Yeniden 
asfalt 
yollar 

yapılıyor 
Bursa (Hususi Muhabirimiz. 

l den) - Borsanın tam bir turist 
! ~ehri olmaya doğru giden çalış-

• ; ması bize yarın için hakikaten 
i büyük ümidler verecek bir ma
hiyet almış bulunuvor. Turizm 
itine yoldan ve otelden baılan
mıt olduğundan çalıımalar mu
vaffakıyetle neticelenmiıtir. 

Bursanın (yol) meselesi hemen 
hemen hallol unmuş gibidir. Mesela : 
şehrin en işlek Çekirke ve Muradiyt' 
istasyonu yolları asfalt yapılmıştır. 
Rskiden Yeşil Bursayı kaplayan ve 
yolun kenarıarmdaki yemyeşil ağaç
ları kar yağmış gibi bembeyaz yapan 
tozu, asfalt bir hamlede ortadan kal
dırmıştır. Şimdi Mudanya yolunun 
asfaltına başlanmıştır. Haber veril-
diğine göre: Bayındırlık Bakanlığı- r·· k • • . l Ş e h i r d e k i eksik ve k6ti 

şılanmış ve karşılanacak demektir • ı· yolunun genişletilmesine ve genişli• 
Bu ıı T et· t .k nın ne ıı pence-

yo ara vı ay ın znı ve Apol- • yen kısma parke döşenmesine başta-

nı~ da Yalova yolunu asfalt yaptıra- ."1 mımarı~ı-ı yolların tamamlanmasına doğrO 
c.agı anl~.şı~m~kt~dır. ~u halde turis- nın şaheıerlerın- yeni bir adım daha atılmış bulunu· 
tın en muhım ıhtıyacı ılk planda kar· den Yeşil cami-ı yor: (Zafer meydanı . Altıparmak) 

yond yollarını da ilave edersek tu- relerınden biri. nacaktır. Bunun için icab eden ir 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-iz_m~y_o_l_la_r_ım~ız~b-üsbUtün ta~mla- ~·1111111111111111111 •••• timlak i~ belediyece bir ~tikraz y~ 

nacaktır. Şehir dışındaki yollardan pılmak suretiyle temin oJunacaktıt· 
başka bir de tehir içi yollarını ele al- Çünkü: Bursa ile Çekirgeyi birleşti• 
mak lazımdı. Gerçi, bunların mühim ren bu yolun bugünkü haliyle datr 
bir kısmı parkelenmiş ve tamamlan· cık kaJışı bir turist şehrinin çehresi• 
mıştı. Fakat geriye kalan en mühim ne yaraşmıyan vaziyettir. Hulasa: 
iki yol ki • bunlardan biri; bugün yol çahpnaıında Bursa, turizm bakı• 
Bursaya gelen her yabancının ilk zi· mından oldukça muvaffakıyetle ça
yaret ettiği Yeşil Cami yoludur - hşmıştır. 

Adana turist ıehri oluyor 

Dağ otelleri ve 
plajlar kurulacak 

Adana (Hususi) - Adana 
gerek tabiat zenginliği, gerek 
tarihi eserlerinin bolluğu ve kıy-
meti itibariyle bir turist ft' hri 
için lazım olan bütün vasıfları 

sinesinde toplamııtır. 
Belediye, turizm işleri için bir plan 

dahilinde çalışmağa başlamış, ve ilk o· 
tarak turistik asfalt yollar yaptırmağı 

kararlattırmıştır. 

Torosların en güzel yerinde bir dağ 
oteli kurulacak, Akdenizin en güzel 
sahilleri olan Ayas ve Karataıta mo
dem birer pJij ve otel yapılacaktır. T oro•larJa Bozanlı yaylan 

Yıllardanberi tamir görmemiş ve ea- Otel meselesine gelince: itte it 
ki 7.llm.a" ı-.1.ı.rnnr nl:ar.alr t .. rlrttlil. turizl'\Ün...a41~-:.,,. .... _:"t:.;""'"-ll••.,... 
mif bulunmakta idi. Bu aene beledı· aaya aevıetın yapacagı en ouyuK ~ 
yenin ilk çalıpıa pllnına alındığını dım bu İ§ üzerinde olacaktır. Bir ~ 
sevinçle Sğrendiğimiz bu yolun da si istisna edilirse bugünkü otellefV 
derhal parkelenmeye başlanması için miz turizme elverişli değildir. 
(120) bin taş sipariş edilmiştir. M. ATAŞ 

Bafrahlar tarafından 

ka11ılandr 
I 

Bafra, (Hususi) - Bölgeler futbol birinciliğini kazanan Bafraspor ı.
kımının Ankaradan şehrimize döndüğünü ve törenle karşılandığını telgraf 
havadisi olarak bildirmiştim. Gönderdiğim fotoğraflar, muvaffakiyetli 
sporcularımızın kaza erkanı, sporcular ve halk tarafından nasıl karşılan· 

1 d;ğını gösteriyor. 
~alkevimiz, sporcular şerefine yüz kişilik bir çay ziyafeti vermiştir . 

~~----.--.--~---------~ .................... 
,Karsta 

bayınd1rhk 

iıleri 
Kars, (Hususi) - Vilayetin bayıır' 

dırhk işleri gün geçtikçe daha geııif 
hacimli bir hal alıyor. Muhtelif cep~e' 
!erdeki çalışmalar neticelenmişti'• 
Bu yıl Karsta yapılan işleri şöyle bil' 
lasa etmek mümkündür. : 

Bu yıl vilayetin muhtelif yerleriıı' 
su getirilmesi için 123.000 lira harca;; 
mıştır. Posof ta - Gölede - ArapçaY 

: mekteb ve hükümet konağı yapılı;ı:ııtr 
' Sarıkamııta hükümet konağı yapılollJ. 
tır. Kağızmanda su işleri tanzim ed 

11 miş, bazı nahiye ve köylerde mekte 
yapılmııtır. Kars ilinin hususi büdC:~ 
si 400 bin liradır. Bu paranın 200 bin ıı• 
rası henüz sarfediJmemiştir. 

Kars, Iğdır, Sarıkamış elektrik teti• 
satları da eksiltmeye çıkarılmıştır• 
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Nasıl Yetişiyorlar? 
-

Madame Curie 
-3-

r:::::~~~······················································-J ~.~!?.~~.~ ... ~~~.~.~ ... 
Marie, teşrinievvelde ilmi çalışma

larına devam etmek ve Pierre Curi 
ile münasebetlerini kesmemek üzere 
Parise döndü. Buluştular. Dostlukla
rı gün geçtikçe ilerliyordu. Pierre, 
1895 de doktorasını verdi, Fizik ve 
kimya mektebine profesör oldu. Ayni 
Yılda başka bir gayesi de gerçeklef
tnişti. Marie ile evlendi. Karı kocanın 
geçimleri çok mah.dud ve pek müte
vazi idi. 3 piyeıali küçük bir apart
rtıan tuttular. Aileleri onlara ufak te
fek bir iki eşya vermişti. Akrabala
rından birinin hediye ettiği az bir pa
ra ile kendilerine birer bisiklet aldı
lar. Balaylarını açık havada, kırlarda 
dolaşarak geçiriyorlardı. Tabiatin 
kendisinden aldıkları kuvvetle kış 
başında Hi.boratuvarlarına döndükleri 
zaman daha iyi çalışabileceklerdi. 

Pierre'in evvelce söylediğimiz fik
ri ve ahlaki vasıflarına Marie'nin u
tnumi fikirlere yükseliş kabiliyeti, 
ruh kudreti, sabır ve tahammülü ila
ve ediliyordu. Fizik ilminde büyük 
Yenilikler bu iki çalışkan dimağın i
çerisinde hazırlanmakta idi. Bu vadi
de meşgul olan ilim adamlarının te
cessüs ve dikkatleri bir kaç seneden
be.ri bilhassa gaz maddelerdeki elek
trık deearizmi hadisesi üzerinde top
laıunıı gibi idi. Henrie Poincar~ ve 
'Be<:querel bu meselelerde dikkate 
PY&ıı nazariyeler ileri silnnüşlerdi. 

madeniler arasından ikisi Pechblende 
ve Chalcolite, Uranyumdan daha çok 
aktiftir. Böyle<:e Uranyum ve Tor
yum madenlerinin o zamana kadar 
radyo aktif tanınmış cisimlerden da
ha kuvvetle radyo aktif ve az mikdar
da yeni bir cevheri ihtiva etmekte 
oldukları neticesine vardı. 

Bu mesele ile çok alakalanan koca
sı Pierre bilHlrlar üzerindeki çalış

malarını - kendi zannınca muvakkat 
olarak - bıraktı ve karısının mesaisi
ne iştirak etti. Artık ikisi de Uran 
oksidinden dört defa fazla aktif olan 
Pechblende'dı seçtiler. 

18 temmuz 1898 de Pierre ve Marie 
Curi ilimler akademisine Pechb
lende'da bulunan yeni bir radyoaktif 
cevherin mevcud olduğunu bildirdi
ler. Bunda diyorlardı ki : 

''Pechblende'dan çıkardığımız cev
herin, şimdiye kadar görülmemiş o
lan ve tahlili haBBalariyle bizmuta 
benzeyen bir madeni ihtiva ettiğini 
zannetmekteyiz. Bu yeni madenin 
mevcudiyeti kabul edildiği takdirde 
ikimizden birinin doğduğu memleke
tin adına olarak ona Polonyum ismi 
verilmesini teklif ediyoruz.,. 

26 EylQl 1898 de bu mevzu Uzerine 
bir not n~redilmişti. Bunda Pierre 
Curie, Madame Curie, G. B&nont'un 
imzaları vardı. Bu raporun bir yerin
de diyorlardı ki : 

1896 yılında, daha önce Agregasyo
nunu bilyük muva!fal..-iyetle gcçirmi~ 

, olan Mada.me Curie doktora tezi ol-., 

"Yeni radyoaktif cevher yeni bir 
unsuru ihtiva ediyor. Buna Radyum 
denilmesini teklif ederiz.,. 

Böylece radyomun ketfi ilk defa 
ilan edilmit oluyordu. Yalnız bunun 
elde edilen mikdarı ancak eser halin
de idi. Fazlasını çıkarabilmek için 

mak Uzere Uraniyum şuaları üzerine 
bir etild hazırlamağa karar verdi. Di
yordu ki r 

"Bu araştırma bana çok cazip gö- Curie'lerin aldıkları mikdardan çok 
tündü ve tamamiyle yeni bir mesele daha ziyadesiyle ite başlamak icaıb e
olduktan batka bu mevzuda müracaat diyordu. 
edile<:ek kitaplar da yoktu.,, Kazandıkları para azdı. Bunun ya-

Havadan geçirilebilen çok hafif ce- şamağa ayrılan küçük bir kısmından 
reyanları ölçmek için Curie kardeşler artaniyle Bobemyadan bir kaç ton 
~arafından bulunmuş olan bir usulden Uranyum milni getirttiler. Bunlar!n 
ıatifade ediyor ve kocasının adiyle kimyevi muamelelerini yapabilmek 
lnılan hassas Elektrometr aletini için bir yer bulmak lazımdı. Pierre 
tullanıyordu. Oran mürekkepleri şu- Curie'nin vazifedar olduğu fizik 
•nın Uranyumun atomik bir hassası mektebinin laboratuvarından istifade 
Olduğunu keşfetti. Şimdi bu hassayı ettiler ve makinelerin yerini değif
haiz olan madeni milhin yalnız Uran- tirmeye hacet kalmamak için kimyevi 
Yuın olup olmadığını aramağa koyul- muameleler yapabilmek zaruretiyle 
d.u. Aradığı cisimler içerisinde Tho- atelyenin karıısındaki bir hangarı 
rıum mürekkeplerinin Uranyumunki- seçtiler. Zemini katranlı ve camdan 
lere benzer 'ualar neşretmekte oldu- tavanı yağmurla ıpğa karşı yarım ya
iunu gördü. Uranyumda ve Tor- malak kendilerini koruyan bu han
Yumda gördüğü bu yeni hassaya garda çalışıyorlardı. 
Radio activite, bu hassayı haiz olan Kışın soğuklarından kendilerini vi
tiairnlere de Radio elcments : radyo- kaye etmek için kurdukları küçük 
lu unsurlar diye isim verilmesini tek- dökme soba bu harab ve delik deşik 
lif etti. yerin ancak havasını tadil edebili-

Bu araştırmaları esnasında Mada- yordu. 
tne Curie gördü ki Radyo aktif filizi Haıan-Ali YÜCEL 

uı;us 
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E Anketimize gençlerden gelen cevablar E . . 
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Vangölü kıyılarında kurulacak 
çahşma§a haz1rlanan bir 

üniversitede 
genç •.. 

Değerli (Ulus) gazetesinin genç
ler için açtığı ankete, ben de Ulu A
tanın kutsal emanetini omuzunda ta
şıyanlar arasında bulunduğumdan it
tirak içimden koptu. 

1 - Ttirk tarihinde en ziyade 
zevkinizi okşayan hidise hangisidir? 

C - Her yaprağı bulut yaşmaklı 
utkularla dolu tarihipıizin şanlı des
tanları ve her türklin göğsünü ifti
harla kabartan hadiselerinden en ya
kın olan ve diğerlerinin muhassalası 
sayılanı ulusal kurtul ut ( eğemenlik) 
savaşıdır. Bu sava§, uçuruma yuvar
lanan bir ulusun, milıterek ölüm teh
likesi karşısında benliğini içten du
yarak ayaklanıp, tarihte eşine raslan
mıyan coşkunluk ve heyecanla acun
sal bir hak kazanış ve öldü sanılan 
varlığın canlılığını su götürmez bir 
açıklıkla ispat edişin öz türk kanla· 
riyle yazılmış destanıdır. Bugünkü 
türk devriminin ve bilhassa tamamen 
sosyolojik türk milliyetçiliğinin kö
kü bu savaş olduğundan gönlüm yaş
lı, pnlı tarihin bu yaprağını seçti. 

2 - Yurdda ve cihanda barıtı ken
disi için Ulkü edinen Kemalist Tür
kiyeye ne tilrlil hizmetlerde bulun
mak üzere hazırlanıyorsunıız? 

nakkid ... ) en çok sevip beğendiğin 
kimdir; hangi eserlerinden hoşlanır
sınız? 

C - Türk devriminin yetiştirdi
ği pirlerden en çok Necip Fazılı be
ğenirim. O, kalemini eline aldığı 
gündenberi ulusal vezin ve öz türk
çeyi yazdığı şiirlerle türk 'iirine tat
madığı tadı ve ııcaklığı verdi. Bil
hasaa onun (Ben ve ötesi) şiir der
gisi, içinden inliyen berrak, lirik bir 
pınardır. Onun da Üzerini gölgeleyen 
alev kanatlı kelebekleri, gönül sürük
liyen parçaları vardır. 

4 - Medeniyet dünyasının son a
sır kefifleri içinde en ehemiyetli gör
düğünüz hangisidir, niçin? 

C - Medeniyet dünyasının son 
asır keşifleri içinde en ehemiyetlisi 
elektrik ve onun lambaya tatbikidir. 
Çünkü gene son asır keşiflerinden o
lan telefon ve radyo hep elektriğe 
dayanır. Bu sebeble elektrik mede
niyet dünyası keşiflerinin muhassa
lası, aynasıdır. Bugün bir kafanın 
kıymeti nasıl zeki ve akıl ile ölçülü
yorsa her memleket ve her yerin de 
kıymeti elektriğe verdiği önemle ölçü
lür. Bu yönden insanlık alemi (Edi
son) u yerinde olarak sonsuzluğa ka
dar saygı ile ansa gene azdır. 

5 - Ulus gazetesinin gençlik say
fasını nasıl görmek ve içinde ne tür
lü yazılar okumak istersiniz? 

_,_ 

C - Yüz yıllarca yapılan gaye
siz ve sonuçsuz savaşlar yüzünden 
medeniyet yolunda geri kalışı yen
mek için dev adımlariyle ilerliyen 
Kemalist Türkiyeye şanlı hasletine 
yaraşan bir hız vermek, her yönden 
ön ulus yapmak için çalışmak ve bu
nun için de ilmi kaynağından kana, 
kana içerek mükemmel bir insan vas
fını kazanmak istiyorum. Gayem, il
min engin ufuklarını kucaklamak ve 
kafamı kültUr ıtıklariyle olgunlaş

tıktan sonra büyük kurtarıcı Atanın 
da kıymetli söylevinde iıaret ettiği 
gibi taşiyle, toprağiyle, kafasiyle iş

lenmemit bir konu olan doğu Ana
doluyu bilhassa kültür yönünden it
lemek ve Van gölU kıyısında yükse
le<:ek doğu yükıek killtür yuvasında 
çalı§!Daktır. 

C - Bugün Kemalist Türkiyenin 
kalb ifadesi olan Ulus gazetesinin 
gençlik sayfasını, çölde kalan bir in
san susuzluğu ile ilmi içmek için iki 
koldan edebiyat ve fen !lemini ku
caklamağa kopn kültür ~ver türk 
gençliğinin yarasına merhem olacak 
kıymette görmek istiyorum. Yani bu 
sayfadan gençlik olgun kültürü ilik
lerine ka<iat itana, kana içebilmelidir. 
Ulus gazetesinin içinde, en değerli 
mütefekkirlerimizin olgun tenkit, ak
syon, felsefe, edebiyat, acun edebi
yatından akisler ... gibi gençliğin kül
tür hevesini kamçılayan yazılar oku
mak istiyorum. 

Genç kızlanmız bir geçid reıminde 

3 - TUrk inkılabı muharrirleri 
içinde (şair, gazeteci. romancı, mil-

Musta Ersöz 
Balıkesir lisesi son edebiyat kolu 654 

En büyük kuvvetimiz: Türk birliQi 
1 - Tilrk tarihinde zevkimi okşa

mıyan hiç bir hldise yoktur. Tür~ 
tarihinde her biri bir inkılibla netı
celenen bu hadiseler büttin dünyaya 
tUrk varlığınm, tilrk iradesinin, tUrk 
azminin neler yaptığını ve neler ba· 
şarmış olduğunu son defa göıtennlt 
oldu. 

Bu hidiselerden en ziyade hofU· 
ma giden ve bütün uluslara örnek o
lan türk cumhuriyetinin yarattığı 
"birlik" h.idisesidir. 

Birlik ... Sarsılmaz, yıkılmaz bir 
kaledir. Birlik neler yaratır, ne kö
tilltikler yok eder. Bunu inkılab sa
vaşlarımızda da bir parola olarak ka

bul eden bizler; "Hepimiz birimiz, 
birimiz hepimiz içiniz.,, demedik mi, 

demiyor muyuz? Hep birden savaşı
mıza devam ederken; kulaklarımızda 
tatlı bir meltem gibi "Daima toplu 
fakat fUurlu ve inzibath." kumandası 
çınlamıyor mu? Fazla izaha ne lü
zum var? "Ordular hedefiniz Akde

Halkevi gençlik için ve 
gençlik halkevi • • 

ıçın 
niz'dir, ileri 1" savaşında Akdenize Ulua'un aayfalarını açtıiı gençli
birlik halinde bulunan ordu yürüme- ie kapılarmı açan ve gençliği bekle
di mi? Her sahada "birlik" in yarat- yen bir kurumumuz var: Halkevle
tığr, yaşattığı varlıklar gözilmilze ri .. Gençlere memleket aevgilerini, 
çarpmıyor mu, göğsUmilzü kabartmı- tetkili.tçıhk kabiliyetlerini, yapıcılık 
yor mu, eski günlerin acııını çeken- ve yaratıcılık ihtira•larmı halkevle • 
lerde sevinç göz yaşları döktünni- rinde aıelittirecekler, hayata ha.zır· 
yor mu? Türkllik öyle bir birlik ki, lanma ıtajlarını halkevlerinde yapa
başmda bir gilneı var. Bu "birlik,, cakJardır. Ruhunda inan ve kafum
bu "günet" in varlığında sağlık, ege- da bilgi olup da memleketini aevdi
menlik buldu. Ve onun aydınlattığı ğini, milletinin iatikbalini dütündü
yolda yürUdü, yürüyor, yürüyecek- ğünü iddia eden aıence, halkevine 
tir. devamlı ve halkevinde faydalı iae 

2 - Yurdda ve cihanda sulhu ken- inanıp kulak verebiliriz. 
disi i~in ülkü edinen Kemalist Tür- Muhitinin halkevini muvaffak e
kiyeye "Görüşte ülküye, gidişte bil- dip etmemek gençliğin elindedir. 
giye inan" mak için canla. başla biz- Halkevinde ıençliğe her türlü imkan 
mette bulunmak, onun her attığı a- ve vasıta hazırdır; bina, malzeme, 
duna adımımı uydurmak üzere bazı- ıahne, küraü hatta dinleyici ve öğre-
rım. Çünkü her ileri admı için "Muh- nici •• Her ıey... Gençlikten aa.dece 
taç olduğum kan daınalarımdaki asil hamle, arzu ve it beklenmektedir. 

~ kanda mevcuddur.,, Halkevine uğramayan, milletinin 
1 3 - Türk inkılabı muharrirleri kendiai için harcadığı emeği milleti · 

1 
içinde şair olarak Faruk Nafiz Çam- ne göaterdiği feragatli hizmetlerle 

. lrbel'i "AT" ve "Çankaya" şiirleriy- ödemiye yönelmiyen bir gencin ana
le beğenirim. smın gönlünü almayı ve elini öpmeyi 

Gazeteci olarak da doğru sözlü ve ihmal eden hayırsız bir evli.ddan 
doğru özlü yazılariyle "ULUS" a ya- farkı nedir? Halkevine uğramıyan 

1 
raşan gazeteciyi beğenirim. Roman-
cılardan hemen hepsini okudum ve 

1 hepsi de bende ayrı ayrı zevkler bı
rakmıştır. Fakat bunlardan muhak

. kak birisini seçmek lazım gelinıe; 
' küçücük kütüphanemden elime ''Çalı 
kuşu" ile "Allaha ısmarladık" gelir. 

Milnakkide gelin<:e: Bu suale tam 
bir cevab veremiyeceğim. Çünkü: 
bizde tenkid dedikodu demektir ve 
bu mahiyete girdiği zaman ne en tatlı 

genç, ana kucağma, evine ve mekte
bine uiramayıp turada burada aür
ten çocuk gibi görülse yeridir. 

Halkevi varken kahveyi arayan 
ve o~aya devam eden aıençten ne 
kendine hayır aıelecektir ne de mem
leketine ... 

Yarın ,aynı ülkü aaflannda aynı 

büyük makaadlara hizmet için T&D
fe alacak olan aıençlerin timclicleD 
birbirlerile tanıpnalarmı ve anlat
malarmı aa.ğlayacak biricik .-.la 
kurum halkevleridir. 

Halkevinin örsünde dövülmi,.a 
genç, aafımızm istediği kılıç oım.k 
i.çin ileride çok eziyet çekecektir. 

Gençlerin halkev.i hizmetlerine p 
ritlri ile halkevi aamim.iyete ve b..... 
leye kavutacak, daha çok kendini 
bulacak ve yararlı olacaktır. 

Gençlik halkevi için ve halken 
gençlik için .. 

Ne küıkün, ne raybi, ne menfi ol· 
manın mani.aı yok .. Hangi aalim clü • 
ıünceniz, hangi coıkun hiaa.iniz, han
ıi taze eseriniz var da halkevinde 
ileri .Unnek için imkan arayıp IMl
lamadmız? 

Halkevinde ıanat için, halk için, 
köy İçin, ilim için, her iyi ve s\İHI 
fey için çalıımak imkanı var. 

Gençlik, kanaatsizlik ve ihtiru 

çağı olduğu kadar hayata hazırlık 
ve birçok teyden iıtikbali bekley .. 
rek feragat deYrMidir de. Bulundu • 
ğunuz ıehri yatınız için en güzel Ya. 

kit geçirilecek. en iyi faydalanılacak 
bir hale eokmak tizin elinizdedirı 

Halkevinizi ıen, kalabalık ve kubal 
bir ev yapınız; toplantılar, aıezil• 

ve konutmalarla bot saatlerinizi dol· 
durunuz .• 

Çağlar 

bir tenkidin kıymeti ve ne de beğe- na kadar elektriğin girmediği keşif ı 5 - "ULUS" gazetesinin gençlilı: 
nilecek münakkid kalır. yok gibidir. Velhasıl en ehemiyetli sayfasını gençlerin yazılariyle n 

4 - Medent dünyanın son keşif- keşiflerin anası ve atası elektriktir. dünya gençliğini tanıtan yazılarla 
leri içinde en ehemiyetlisi hiç şüphe- MeseUl. : Eskiden pedal denen maki- dolu görmek ve hazan da bu aayf~· 
siz "elektrik" dir. Aydınlık ve ay- nelerle ünde 500 baskı yapan bir la~d.a ge.nçliğe önder olan büyüklen
dmhk doğuran her şey sevilir. Elek- g . mızın bızlere nümune olacak genç· 

Genç lkoz:Daromoz ritmik dansDarda 
triğin girmediği kefif var mıdır?. matbaa makinası, şimdi bir düğmenın liklerini anlatan yazıları okumak i1-
Muhabere, nakliye, matbaa ve hatta çevrilmesiyle 1000 ler 100.000 ler ba- terim. 
mutfak ocağından, ameliyat maaası- sıyor • Ankara: S. Ç~tiDU 

• 
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Türk ıehirlerini 
Yeniden 
Kurarken~.~, 

Hatayda zulüm 
TAYYARE POSTALARI 

( Bs~ı 1. inci sayfada ) 
teknikçi mühendis, ve mUtebaaaıı da 
bir universalist olduktan sonradır ki, 
insanların tehir ve köydeki milli var
lıkları, ''En medeniğ ve en müreffeh" 
seviyeye erif1Di' olacaktır. 

bir kimae, ıehirlerimi.zin bir tek tehri 
değil, bilakia biribirlerinin inkişafla· 
rına engel olan ve he.r birinin ayrı bir 
mar,arıdi.z ve yolcu istaayonu, elektrik 
• havaga.zı fabrikaaı, pazarı, kendine 
has ekonomik ve aoayal karekteri, ayrı 
idareıi olan bir çok 9ehirlerdcn mürek
keb bir ÇCfidi temsil etmekte oldukla
rını görmekte uli güçlilk çekmez. 

Delege Garo suçsuz 
türkleri tevkif ettiriyor 

Ankaradan kalkıı 
İltanbula vanıı: 
İltanbuldan kalkıı 
Ankaraya vanı 

14.10 
15.00 
10.00 
11,50 

NÖBETCl ECZANELER 
Pazar : 1ıtanbul eczaneai 
Pazartesi Merkea ,. 

11 
Hedefe varmak istiyen bir k:imıse, bu 

hedefe vardıracak olan vasıtayı da ia
temelidir. Bu vasıta iae, 19 uncu aarın 
değil, 20 inci asrın vaaıtası olmalıdır. 

19 uncu aaır, kuvvetlerin serbest ha
reketini bir vaııta olarak ele alıp çalış
mıı ve bu vasıta ile de fehirlennı .kur
mu9tur. Bu ıuretle, biri öbüriyle mü· 
cadele ederek, tehirler, plansız ve fer
diyetçi bir zihnıyetl<: meydana gehnif· 
tir. Ancak yenı makine devri 9ehirie· 
rin plaruı bır 9ckilue kurulmasını em
retmektedir. Plinlıdan murad edilen 
şey, biT ıehir mimarının kiğıd üzerin
de her hangi bir plllnı hazmayıp kuv· 
vetlerin serocat hareketine teuetmcsı 
demek değildir. Şehirlerimizın plin· 
ları çok dana derinlere elinı uzatmalı, 
bütün milletin refahını hareket nokta
sı ittihaz ederek, hayat ve ekonomik, 
yapıcılık ve kuruculuğun her 9ubesinı 
ihtiva etmeli ve halktan her ıcrdın i· 
radiyle bütün milletin sa.yal veıı.minı 
göz önünde tutmalıdır. Modem tehir 
yapıcılığı henüz bu prensiple hareket 
etmiyor. Hatti büy\ı.k bir ihtimamla 
hareket eden 'l'ürkiyede bile şehir ya
pıcılığı henüz bu çıgıra sapmamıftır. 

.t;n yilkael( medeniyet ve refahın 
sadece milyonluk tehirlerde inkişaf 
edeceğini •anmak, çok büyük bir na
tadır . .lnaanları muazzam şehirlere yı
ğıb bir araya toplamak devri artık geç
ınif tir. 

Muvasala ve nakliye vasıtalarımız 
sayesinde, dolaylarındaki topraklara 
sucı bır ıurette oagıı bulunan ve her 
oırının nuıuau 5u.uuo i ilf'D&lına lüzum 
olmıyan şehirlerdeki baı.ıumızm tek
mıl medeni ve kültürel ihtiyaçlarını 
tatmin edebilece.ıc mevkideyiz. 

ili 
Ancak modern şemrciliğin bütün bu 

teknıJı: ve ekol)()mık tcv.t<aladeiiklerı 
yanında, Türkıyeye ayrı bir vazife da
ba düşmektedir. Bu da, 9ehirlerine 
mımarı ıekil verirken, çok caki olan 
.kültür ve NJUlt aruuıesuıi devam ettir
mektir. 

Üzerinde bugün hali en büyük kül
tür mılletıerının yapı abide.lc:rı görül
mekte olan topri!.klar, turk mıuetinin 

genç neıJını, azamı sanat .ıtuarcuerını 
goatermege ve tamamıyle miilı karak
teri haiz olan itler baprmaya davet 
etmektedir. 

Hele niabeten fa.kır olan milleuerin, 
19 uncu asır tehirciliğinin ekonomik, 
teknik ve sanat hatalarını tekrarlama
ınaları ve büyük güçlüklerle temin et· 
tikleri sermayelerini hatalı tehir te· 
aialcrine yatırmamaları, yil.bek refah 
seviyesine varışlarında çok ehemiyet
li bir meseledir. 

Tekmil memleketlerin tehir kuru
culuk ve ekonomisinin en modenr tel
kinlerinden faydalanmak ve bunlar
dan kendilerine muvaffakiyet temin 
etmek, billkiı bu milletlerin hedef ve 
ıa~lerlni te§kil etmelidir. 

Muvaffakiyete ulaıtıracak olan 
vuıta ve çareleri bu yazının dar çerçe
veıi içinde birer birer anlatmağa im· 
kln yoktur. Bu itibarla yeni bir tehir 
kuruculufuna çığır açabilecek olan ba
.zı tedbirlerin kı aca izahiyle iktifa e-
.ı ..... ,l .. 
inşaatı elveriıli olup da inşaat yı· 

pılmımıı olan srssları para yatırılma
sıaı tıbdid etmek modern ve ekon<>mik 
şehirciliğin ilk şartıdır. 

Türkiyenin yepyeni tehirler kur
mak isin büyük tutarda para harcadığı 
göz önüne alının>a, bir ekin tarlasının 
anıa fiatını, eski sahiplerinin bu arazi
ye yatırmıt oldukları para ile mütena
aib olmıyan bir dereceye çıkarmak 
çılgınlık olur. Arsa pekUlaıyonuna 

ıermayo yatırmak bir milleti zengin 
etmez; bilakis fakir düşürür. 

Cumhur Reisi Atatürlc'ün nutkunda 
işaret ettiği gibi, modern fthirciJlkte 
ehemiyetli ~artların ikincisi de bütün 
şehirlerin planı ve imar işlerinia mer· 
kezleıtirilerek bir elden idare edilme-
6İdir, 

Kliiıd üzerindeki her plan iki bu'· 
udludur. Ancak 9ehir miınariıi, ka~ıd 
illerinde yapılan bir plin i~ deiilaır. 
Üç bu'udlti bir hacım planıdır; hattl 
yckn"'k bir ıurette tatbik edilince, 
biriblrindc.n katiyen ayrılmıyan dört 
bu'udli.l bir uman, ekonomi ve mem
leket plinıdır. 
U~üm;ü §art da, hat ve hacim plinı

Dın, maliyeı ve ekoaonıi pliaiyle bir· 
Jikte organik bir b U t ü a h•lİne so
kuımasıdır. Zamanunzzm gehırcUıgı 
bu maliyet ve ekonomi planına hem.ı .. 
intıbak ctmcmi9tir. Çünkü ekonomik 
inkişafınm henüz emekleme devre
ıindedir. 

Huıuıi bina yaptıran bir gahıs, mi· 
ınar veya müteahhidine bir maliyet 
hesabı yaptırmayı adet edinmittir. 
Halbuki resmi makamlar, ~cbıricri 
kurdukları ürbaniıtlcrden, yaptır· 
mış olduiu planın maliyet heıabı
nı pek ender olarak istemektedir. 
ler. Acaba bütün bir şehrin veya ~tür 
parçuının inşası, bir tek evin in§aıın
dan çok deha ehemiyetli ve pahalıya 
malolan bir ı, delil midir? 

Bundan dolııyıcsır ki, şehir imarma 
aid planların fantezi sahasına eirerek 
biç bir zaman tatbik edilmemesine 
hakikt bir ıehir mimarı asla şaşma
maktadır. 

Modern tehir mimarisinde dördiln
çU prt, fehir imar proıramının "hal" 
ve "istikbal" ölçüsünü sarih bir su· 
rette tesbit etmektir. 

ÇünkU, modern ~bir mimarisi, şe
hirlerin ıonıua bir ölçüde büyüyüp 
yayılmaları prenaipini kabul etmediği 
aibi, §Chirlerin modem olan makine
lettirilmesi, büyümeğe e&onomik ve 
teknik bir sınır tayin ctti&inden, böy
le bir tevessüe tahıammülü yoktur. 

Bi.;ı:zat teknik, her makine kudretine, 
aşaınıyacafı en ınükemmel bir aınır 

koymaktadır. 

Bu bakımdan t~tkikını yapacak olan 

Buna ip.ret etmekle, yeni türk fC· 
birlerinin geçmif uırların stilinde ın
p ve imar coılmesi luımgeldiğini as
li iddia etmiyorum. Böyle Dir taV11iye, 
tarihi bir karnavalı da aıacak derecede 
gülünç olur. 

Her devir kendi ıtiline biçim verir. 
Bütün dünyada hükmünü ıuren maki
ne devri; otomobil ve tayyarelerınin, 
hayat 9ekilleri çoktan ölmi.ı9 olan yapı· 
lar ıçine ıokulmaa;ını artık havıalaaına 
11ğdıramıyor .• Bu itibarla, türk ,ehir
lerı de, modem biçime girmekten uzak 
kalamıyacaklardır. Fa.kat, zamanımı

zın fCbir mimarları, ana vatanları Ber
lin, .Pariı veya Nevyork olan yapı bi
çimlerini TUrkiyede meydana getir
mek ııuretiyle, itler.ini kolaylqtırma
&• !W&l•t.ıııam.a•ıaırlar . 

Her modern milletin, kendi ,ekliyle 
kendine hu olan bir atili vardır. An
cak, diğer milletlerin ,artlarından bü
yük farkları olmıyan arazi ve iklim, a
det ve tcamilllerin, bu teıkil veriş üze
rindeki rolU de esaslıdır. 

Ankaraya gelen bir yabancı, bu şe
hirde, Viyana veya lierlinde alışık ol
duiu bir hayatı sürmeyi beklemediği 
gibı, Viyana veya Berline gelen bir 
tilrk de, kendi ba§ş.chriyle karşılaşmak 
istemez. 

Her insan gibi, her millet de kendi
ne has olanı istemektedir. Şüphesiz ki, 
milletin kendine haa olanını, yeni bir 
sanat şekline sokmak kolay bır iş de
ğildir. Hele buna, muazzam ve yeni bir 
bıçim vermek bahsin mevzuu olunca, 
çok sabırlı olmak guektır. Hiçim ver
mek iateğine aanıo olm&JC e&aaur. Bir 
milletin .kendine ınahıus yapı atilinin 
inkitaf etmeıı için, bu ıstegın ıerbeıt 
bıruılınnıı p.rttır. 

Modern ti.ırk felıirciliği, bu daviyı 
heni.la halletmemi9tir. bunu halledip 
etmiyeceği, ve nasıl halledeceği meıe
lcaı, memıeketteki yapı Uötaaıarının, 

bu nusuıta milletin, meKteb ve hükU-
1uet c:n goreceklerı yardıma bağlıdır. 

A.Uıture şekil veruirken, ona bunun 
ı ... ;).ı verueceğl dUfUniıiüyor ki, bu 

uUl>US :.adece '8natkarlara bağlı Ol&n 
cır rneıele degildir. Hu ··nasıı ' aynı za
manda, nulletın §ekil vermek isteği ile 
derinden derine alakalı bir meaeiedir. 

Bu itibarla, yeni bit fehir kurulur· 
ken mllletin bu tekil vermek isteğini 
denemek gercktır. Zamanında dünya
ya en yükıelı: ıanati veren bu top
l'a.lcların, bugün aıe nakikt ve yeni bır 
ti.irk sanatı yaratacak kudrette olduğu· 
na tupnem yoktur. 

Bu ıanatın kökleri, gıdasını, türk 
ananesinden alabilir. 

Bir akıl hastasını 

tren çi§nedi 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Bakır

kHy akıl hastahanesinde tedavide i
ken taburcu edilmesine karar verilen 
Dinar nbıt kltibi HUıeyin Avni bas· 
tahaneden kaçını§, barut fabrikaaı ö
nünde Yeşilköyden Sirkeciye iiden 
bir katarın altında kalarak çiğnenmiş 
tir. Vakanın bu sabah, anlaşılması ü
zerine h4dlse yerinde bir ke~if yapıl
mı,tır. 

lstanhulda yeniclen bir 
ce ·ecl claha bulundu 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Bu sa
bah Hıydarpaşada bir cesed bulun
muş ve aahilo çıkarılmıttır. Cesedin 
hüviyetinin tesbitine çalışılmaktadır. 

Antakya, (Hususi) - Şekerci 
Mustafa isminde bir tilrk bayram şe
kerlerine küçük Hatay bayraklarını 
koyduğu için Garo'nun emriyle tev
kif olunmuştur. Mustafa elan mev
kuftur. 

İskenderun jandarma kumandanı 
kUrd Urfalı Münir binbaşılığa terfi et
tirilerek Sancak jandarma umum ku -
mandanhğına tayin edilmiştir. Bu ada
mın Sancakla hiç bir alakası yoktur. 
Hataydaki mandater memurlar P?lis 
kadrosunu genişletmektedirler. 1938 
senesi için şimdiden istedikleri adam
lardan 100 suvari ve 60 piyade polis 
kaydedilmiştir. 

Şam'da, Hama'da, Humus'da Ha
tay'ın rejim bayramı dolayısiyle pro
testo mitingleri yapılnuştır. 

Hatay'da çıkmakta olan Vahdet 
gazetesi Ulusun Hatay hakkındaki baş 
makalesini tercüme ettiğinden ve Ha
tay temsil heyeti listesini neşrettiğin 
den dolayı bir hafta müddetle kapa
tılmıJtır. 

Delege Garo'nun yaptığı 
tahrikler 

Haleb, 1 (Hususi) - Hatayda 
tetkikatta bulunan milletler cemiyeti 
komisyonunun Beyrut yoluyle Cenev
reye döndüğünü bildirmiştim. Bu mU
nasebetle Garo'nun heyeti yanlış hü
kümlere sevketmek için nasıl acaip ça
relere bq vurduğunu anlatmak epey 
enteresan §eydir. Garo Milletler Ce
miyeti murahhaslarını vazifelerini ifa
dan alakoyacak ıekilde hareket et
miştir. Mesela 2.11.937 tarihinde mu
rahhasların türk köylerine gitmeleri
ne mani olmuştur. Heyet azası türk 
köylerine gitmek istediği zaman Garo 
daha önce köylere gitmiş ve temas 
edilmesi icabeden adamları zorla ta
yin etmek istemiştir. Bilhassa halkın 
seçtiği tercümanları kabul etmemi!J 
franıız iıtihbarat tercümanı Antuvam 
resmi tercüman olarak tayin etmiştir. 
5. 1 ı. 1937 tarihinde heyet Hacılar 
mmtakasına giderken refakatine Ah· 
med Reşit isminde bir muallim halk 
tarafından tercüman olarak tayin e -
dilmişti. Fakat Garo türk muallimin 
tercUmanlığıru muvafık bulmamıg he
yete türkçe bilmeyen tilrk düşmanı 
bir adamı tercüman olarak tayin et
mittir. 2.11.1937 tarihinde de Millet
ler Cemiyeti Heyeti Süveydiyede Ga
ronun talimatile ortodokslardan Cor
ci, Medeni ve müsllimanlardan Meh • 
med, alevilerden Mahruf Hatemi ile 
görüımüşlerdir. Fakat halkla temas 
imkanını bulamamışlardır. Süveydiye 
ermeni köylerinde heyet Garonun cm· 
ri ile ermeni ve fransıs bayraklarlyle 
karşılanmıştır. Garo aynca tahrif 
edilmiı malumatla heyeti şaıırtmak 
yolunu tutmuştur. Netekim bunu ba· 

.............................. 
Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık kUçük lllnlardan· 
Bir defa için 30 kuruı 

İki defa için so kuruş l 
u~ defa için 70 kurut 
D!Srt defa için 80 kurut alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defası 
için IO kuruı alınır. Mcaeli IO dofa 
neıredilccek bir ilan i'in 140 kurut 
alınacaktır. 

Bir kolayhlr olmak Uzore, her aaur, 
kelime aralanncıaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir kü,ük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fada her satır ı,ın ay
rıca 10 kurus alınır. .................................................... 

Kiralık : 
Kiralık - Çankaya caddesinde 

(Kınacı Apartımam) kalorifer vo sa
ir konforu havi beı odalı daire. Tel. 
1270 3~8724 

Kiralık Mobilyalı oda - Güzeller 
ıokak kooperatif arkasında Yuıuf 

Eiendemir ikinci ıpartıman daire - 8. 
3-6781 

Kiralıı Ev - Yenişehir Tuna cad
desinde biltiln konforu havi bir hane 
kiralıktır. 19 No. haneye müracaat. 

3 - 6770 

zen herhangi bir adamı söyleterek 
yahud söyleneni tercüman vasıtasiy

le tahrif ettirerek elde etmek arzu
sundadır. MeselJi kılıbıklı Mehmede 
bazı sualler sormuşlar, söyletmeğe ça
lışmışlardır. Kılıbıklı Mehmed saçma 
sapan bazı JCYler söylemiş tercüma
nı da bunu daha ziyade tahrif ederek 
anlatmıştır. Halk Kılıbıklı Mehmedi 
hakikate uygun olmıyan sözlerinden 
dolayı taşa tutmuştur. Heyet Hatay 
köylerinin isimlerini deftere kayde • 
derken nahiye mildürleri bililtizam 
türk köylerinin adlarını kaydettirme· 
mişlerdir. 

Gizli nufus kaydı -
Kırıkhan, 7 (Husust) - .Kırık

banda Haremli Bermede zadelerin bir 
çiftliği olan Signnlı köyilnde ancak on 
hane varken köy muhtarı Kırıkhan 

nufus memuruna başvurarak bu köy· 
de 300 kadar mektftm nufus bulundu· 
ğu iddiasiyle bunların nufus sicilline 
kayıdlarıru istemiştir. Bunun üzerine 
türk nüfus memuru meselenin tahki· 
kini jandarma dairesine havale etmiş
tir. Kaymakamlığın emri ile tilrk me
murun itirazına rağmen bunların nu· 
fusa kayıdları yapılmıştır. Gene bu şe· 
kilde Gözübüyük köyü 11 haneden 
ibaret olduğu halde orada da 150 nu· 
fusun gizli olduğunu iddia eden köy 
muhtarı nufus dairesine bir muhtıra 
vererek bunların nufusa geçirilmesini 
istemiştir. 

Salı ı Ankara " 
Çarııamba Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Perıembe Halk ve Sakarya 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yenişehir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

Hcrgün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

MATİNELER 
Cumarteıi 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden ba~ka 
HALK sinemasında ber(ÜD H a l k 
matineleri: 12.15 

Film değişme ctlnleri: Puartesl ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon milracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mcsajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıl Telefon numaralan: 
Zincirllcami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
ıehir: 3333 - Hıvuzbaıı: 3390. 

OTOBÜSLERİN İ l lı: ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dereden Uluı M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M . .ı:ıa 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Kec;lörenden Ulua M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etllk'tcn Ulua M. na 

ıefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

Akıaaı 
Son 
ıefer 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

Sancağa arab ithal eaiyf!rlar / Uluı M. dan Cebeci'ye 
Reyhaniye, 7 (Hususi) - Manda· Cebeci'den Uluı M. da 

7.00 
7.00 

20.30 
20.30 

6.30 ter hilkümet, bir arab ekseriyeti ya • Cebeci'den Aı. fabl. ra 
ratmak için civar köylerden mütema· Aı. fabl dan Cebeci'ye 
diyen yabancı arabların getirilmesine 

S. pazarı'ndan Akköpril'ye 15.30 
müsaade etmekte ve Hatay nufusuna Akköprü'dcn s. pacan'na -

17.15 

7.15 
11.45 

Yeniıehir, İıtaayon ve Bakanlıklara 
her ıaatı bet ıeçe muntazam ıeferler 
vardır. Pa:ıar ~nleri ilk aeferler birer 
1aat ıonra baılar. 

kayıdlarını tescil eylemektedir. Bun
dan bir hafta evvel Antakyadaki Us
becilerden bazıları Reyhaniye tarafla
rına giderek haylı propaganda yap· 
t?U§lar ve muhtelif arab kıyafetleriyle 
çektirdikleri fotoğrafları etrafa dağı- TREN SAATLltRt 

Haydarpa1&ya ı Her sabah 8.20, her 
tarak ortalığı karıştırmak istemişler- aktım 19.15 ve 19.45 
dir. Aynı şekilde olarak Reyhaniye de (Salı, peqembe, cıı· 
taraflannda Ucretle al b marteıl Toroı ıilrat). ç ışan ya ancı • Samıun hattına H 
1 1 d harl • ·ı · b : ergün 9.35 (Kayme • ar a sonra an çten getırı mış a- ri, Sıvas, Amas7 a bu 
zı arablar Kırıkhan kaYf!l'\kamma ba :_ ,_ bat üzerindedir). 
Yurarak nufusa kayıdlarını istemişler- Diyarbakır hattı : Her~ 9.40 

. . Zon1tUldak battı : HerıUıı 15.00 
d_ir. Kaymaka~ bunların evrakını ıh : Kmkkaleye rayotobüı 115.05 
tıyar heyetlerıne havale ederek tasdı· 
kini emretmiş, köy muhtarlarının bu 
şekilde olan evrakı tasdik edemiyecek
lerini bildirmeleri Uzerine kaymakam 
bunları çağırtarak: 

POSTA SAATLERİ 

Poıta saat 111 a kadar lıtaııbul cihetine 
mektub kabul eder. 
TaahhiltlU 18 e kadardır. 
Tayyare poıtaaı 13 e kadar mektub alır. 

"- Ya bu evrakı tasdik edersiniz, 
yahud da muhtar mühilrlerinizi teslim G ÜN L Ü JÇ: 
ederek iıtifa edersiniz." diye tehdid Arabi • 13515 
etmiıtlr. Rumi· 1353 

Muhtarlar evrakı tasdik etmemek· 
te ısrar ettikleri için mühürleri alın
mış ve başkalarına veriüniştir 

lı, blltiln konforu havi. Devlet Şurası 
arkasında Yı§ sokağında Suphi binası. 
Ost kata mllracaat. 3-6703 

Kiralık - Demirtepe urunç sokak 
No. 8 de üç büyük oda banyo, mutfak 
ve teferruatı tamam ev. Müracaat ye
ri, aynı evin üçüncü katı Telefon 
(1129) 3~6727 

Daireler ve Dükkanlar - Y eniıe
hir Kazımözalp caddesi Ataç sokağın
da 2, 3, 4, oda ve hol ve her türlü kon
forlu daireler. Her şeye elverişli ma
hallin biricik 2 dükkanı. Ucuz kira
lıktır. Mahalline müracaat. 3-6740 

Kiralık Oda - Kalorlf er, banyo, 
her tarafa yakın. Telefon : l 598 

3-6768 

Kiralık Daire - Karanfil ıokafın
da vekdletlerin tam karııaında ( 6 ) 
oda, geniı ıalon, bUtUn konforu haiz 
bir daire kiralıktır. Ostekilere mU
racaat. Tel: 3312 3-6769 

Kiralık dairo - Bahriye caddesi
ne nazır Şenıuı hamamı sokağında 17 
No. lu havuzlu apartımanda Uç oda
lı daire. Kapıcıya mUracaat. 3-6780 

Kiralık Oda - Mobilyalı ve mobil
yasız. Yenitehlr İsmet İnönU cadde
si No: 74 3-6767 

Kiralık - Beı oda havaguı elek· 
trik, ıu, elli lira. Erkek Hıeıi altında. 
Kıtay ıokak. Fazla izahat, Y enigehir 
KA.zım8ıalp caddeıi Düzenli sokak 
No. 23. 3-6794 

4 Şevval 
S. D 

Güneı 7 12 

İkinci Teırln 20 
S. D. 

Akvam 16 40 

lktısad fakültesine getirtilen 
yeni profesör 

İstanbul, 7 (Telefonla) - İktıaad 
Fakültesinin iıletme iktııadı kilraü-
ıll için Almanyadan angaje edilen 
profeıör fsaac çarşamba gilntı ilk 
dersini verecektir. 

Vilayetlerin muallim kadroları 
Maniıa, Kırklareli, Tunceli, Van 

Gümüşane, Burdur, vilayetlerinin 937 
muallim kadrolarında yapılan deği 

şiklikler Bakanlar heyetince kabul o
lunmuştur. 

nişçe 3 • 4 odalı kiralık ev veya apar· 
tıman arıyorum. Uluı'tı B. Salthad· 
dine mektupla mUracaat. ~92 

Bir piyano aranıyor - Kullarul
mıı iyi bir piyanoıu olup aatmak lıtl
yenlerin 1983 çe telefonla müracaat • 
lan. 3-6701 

Satılık . 
Satılık Kamyonlar - Ford, Fiat 

ve Brennabor marka milıtamel kam
yonlar satılıktır. 

G8rmek ve g8rUımek iıtiyenlerin 
Yenigehirde Bomonti fıbrikaıma mtl· 
racaatlan. Telefon : 1842. 3-6747 

Satılık arıalar - Y enlıehirdo Se
llnik caddesinde Maliye tubeai karıı· 
ıında 592, 439, 423, metre murabba· 
ında. Telefon: l 538 3-6294 

Çok mühim bir fırıat - Çocuk 
sarayı caddcıinde, Kurıunlu camii ya· 
runda, asfalt Uzerinde, müıtaldl iki Kiralık üç odalı aparbman - Ye

ni,ehirde, Elektrik Şirketinin tam ö
nünde No. 34 Bay Ekrem evinde. 

3-6611 

Kiralık - Yenigehirde Bakanlık
lara iki dakikalık mesafede Karanfil 
sokak No. 37, 3 odalı, kullanışlı bir da
ire müsaid fiatla kiralıktır. Telefon: 

iş Arızanlar ı 
İngilizce de;, - İngilizccai kuv· 

vetli olan bir Univenıiteli ehven fiat -
la ders vermek istiyor. ı. S. K. rumu· 

aaıreli ıu, hava ıazı, elektrik teıiıat• 
1ı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numarıılı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona mUracaat. 3-6725 

S bhk - MUkemmel bir piyano 
ve bir Philips mrka radyo gidiş dola
yısiyle çok ucuz satılıktır. Evkaf apar
tımanı ilçUncU kapu 4 numaralı daire-

ziyle Ulus'a müracaat. 3-6719 

2274 3--6689 Aran!,ror: 

Kiralık daireler - Dört ve Uç oda- ARANIYOR - Yenişehirde ge· ye mUracaat. 3--6729 

8-12.1937 

Yugoslav 
basbakanı Berline 

gidiyor 
( Ba§ı ı. inci sayfada) 

haysiyet e1asına milıtenid addedebl· 
liriz ve bizzat dostlarımız için sulhun 
tenıiklne hAdim bir unsur ve çok kıy
metli bir milttefik olabiliriz. Yugos· 
lavyanın· harict siyasetinin ıu veya 
bu mihvere doğru istikamet almasını 
ve fU veya bu ideolojik bloka dahil 
olmasını akla getirmek bile mümkün 
değildir. 

Bizim Belgrad anlaşmalarını tama· 
miyle tasvib etmekte olan küçük an· 
tanta kal"§ı teahhüdlerimiz vardır. 

Yugoslavya, B. Delbos'un ziyare• 
tini silkun içinde ve eski siyasetinin 
çizmif olduğu hat üzerinde kalmak 
suretiyle bekliyebilir. B. Stoyadino
viç'in harici siyasetinin büyük v• 
baflıca muvaffakıyeti, bu ahenkte, 
bazan sureti zahirede mütenakıs gö
rünen bu temayüller irtibatında mün• 
demiçtir.,, 

Macar harb bakanı da. 
I ıalyaya gidiyor 

Budape,te, 7 (A.A.) - Macar mil· 
li müdafaa bakanı general Röder, ll 
kAnunuevelde İtalyaya resmi bir zi· 
yarette bulunacaktır. General italyıuı 
harbiye müsteşarının macar manev• 
raları sırasında Budapeıteye yaptığı 
ziyareti iade etmektedir. 

Roma anlaşmaaını imzalıyaB 
devletler toplantı.3ı 

Viyana, 7 (A.A.) - Roma itilifr· 
nı imza etmiş olan devletler konfe• 
ranaı, 10 ve 11 ikincikAnunda Buda• 
pe~tede toplanacak ve bu konferansa. 
İtalya, Avusturya ve Macaristan dıf 
bakanlan iftirak edecektir. 

lstanbul borsası 
7 - 12 - 1937 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 623.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 100.- 108.-
Belç. Franıı 80.- 84.-
Dıahmi 18.- 23.-
İL Franıı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Cek. 78.- 82.-
Şilln Avuı. 21.- 23.-
Puet& -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pend 21- 26-
Ley 12.- 14.--
Dinar 48.- 52.-
Yen -- --Kuron ta. so.- S2.-
Altın 1112.- 1114.-
Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parlı 
Mlllno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterdam 
Praı 
Viyana 
Mıdrid 
Berlin 
Varıova 
Budapqte 
Biikret 
Belırad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

624.25 624.-
0.8015 0.8015 

23.56 23.5725 
13.2262 15.2325 
4.7136 4.7140 
87.544 87.58 
3.4613 3.41525 

154.0768 64.1025 
1.4385 1.4394 

22.7570 22.71564 
4.2200 4.23 

13.7765 13.7820 
1.9884 1.9892 
4.21415 4.2162 
4.0240 4.02515 

106.8482 106.8!HO 
34.5214 34.5350 
2.7520 2.7530 

23.575 23.565 
3.1085 3.11 

ESHAM VE T AHVlLAT 
AÇILI$ KAPANIŞ 

1933 TUrk borcu 
1 14.375 14.375 peıln 

1933 Türk borcu 
II 13.50 13.50 peıin 

11133 ikrımiyeli 
Erpni 96.25 116.-

Sivaa • Erzurum 
hattı tı. (1) 101.50 101.50 

Anadolu D. Y. 
1. ve II. 40.10 40.10 vadeli 

Sivas 
(ll) vo (III) 95.- 05..-

ANKARA 
Borıaıı 

Günlük fiyat cedveli 
7 - 12 - 1937 

Aumt Aıgarl Vauti --Yumu1&k buiday 5.20 4.55 4.82 
Hrt 4.115 4.40 4.75 
MahHlt 4.47 4.30 4.44 
SUnter 4.70 4.63 4.157 
Arpa 3.20 3.00 3.00 
Çavdaı 3.25 3.00 US 
Yulaf 3.80 S.60 3.ISO 
Bulıur 15.02 6.02 6.02 
Nohut 15.00 15.00 6.00 
M111r 15.75 3.50 4.36 
Mercimek 5.08 4.00 4.20 
Faeulye 7.00 7.00 7.00 
Ankara plyaıaeında mUhlm bazı 

maddelerin va11tl perakende fiıtlan: 
VAHİDİ KIY ASİ 

METAIN ve 
tSMt KALİTE KUR US 
Ekmek Birinci Kilo ıu 
Francala -. .. 14 
Ko:ywı etl Klloıu 40 
Dana eti 30 
Sıiır eti 

Torik." Adet 
35 

Balık 55 

" Kefal. 
" 75 

Koyun batı Adet 10 



8. 12 - 1937 uı:us 9 

~· . .-ı~~ilôyetler .· 
• J.~ • 

Şose tesviye ve 
menfez 

yaptırtlacak 
Mani .... · v·ıA t' D · • En ·· . - ı aye ı aımı cume-

cıınden : 

'+ l -Turgutlu - Manisa yolunun l 
~ 074 - 17 + 430 uncu kilometreleri 
_asında yaptırılacak ~ose, tesviye ve 
... enr · :s 
luk kez .•nşaatı {10S687) lira 34 kuruş-

' 
eşıfnamesi üzerinden kapalı zarf 

Utetil k · e e sıltmeye konulmuştur. 
(sis - Bu işe aid keşif ve sair evrak 
lnüd~. k~r~.ş mukabilinde Manisa nafıa 

urluğunden alınabilir. 
gü 

3 .~ Eksiltme 23-12-937 perşembe 
ını nu saat on birde Manisa vilayeti dai

encünıeninde yapılacaktır. 

374k- Muvakkat teminat (6S34) lira 
uruştur. 

~ Sf - Eksiltmeye gireceklerin içinde, 
b a ıa V ekfiletinden alınmış ehliyet, 
t u ~ıla aid ticaret odası vesikaları ile 
beınınata aid banka mektub veya mak
ıauıu ve teklifname bulunan kapalı 
zn:~arı~ı 2490 sayılı kanunun 32 inci 
h 

1 
desıne göre hazırlanmış olduğu 

,/ de bu ilanın üçüncü maddesinde 
~lı vakitten bir saat evvele kadar 

t . buz mukabilinde daimi encümen 
eısr~ · n ıgıne vermeleri ve kapalı zarfları-
1 Posta ile göndereceklerin aynı ka

~~nun 34 üncü maddesi hükümlerine 
ıayct etmeleri ilan olunur. 3 - 6801! 

Bina İnşaatı 
:&tanbul Nafia Müdürlüiünden 

d 2· 12. 937 pazartesi günü saat 15 
(;

6 
Istanbulda nafıa müdürlüğünde 

e k~32.51) lira ke§if bedelli Vefada ,:k 1 talebe yurdunda yapılacak yük-
nıuaUim mektebi binası ikmali in

r;81 kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
onulınuştur. 

ı ~ukavele, eksiltme, bayındırlık iş· 
erı g 1 t' ene , hususi ve fenni p..rtnamele-

fı, Proje keşif hütasasiyle buna müte· 
er · d' l' rı ığer evrak (283) kuruş mukabi 
ınde d . . . k. 

aıresınde verılece tır. 

ruvakkat teminat (4077) liradır. 
Steklilerin teklif mektublan ve en 

~ (40.000) liralık bu işe benzeri§ yap-
0;dına dai.r nafıa vekaletinden almış 

~ğu muteahhidlik ve ticaret odası 
~esıkal ha · 
12 arını vı kapalı zarflarını 22. 

•937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
llafıa mu"d" ı••v .. ur ugune vermeleri. 

(7815/4318) 3--6601 

yan Zonguldak vil!yeti içinde Bar
tın kazasında yapılacak 33254 lira 3S 
kuruş keıif bedelli ceza evi in§aatı işi 
artırma, ekliltme kanununun 40 ıncı 
madedsine tevfikan 9-12-937 perşem
be günü saat on beşte Zonguldak Na
fıa Müdürlüğü odasında toplanacak 
komisyonda ihale edileceğinden is
teklilerin muvakkat teminatları ve 
Nafıa V ekAletinden a1ınını§ müteah
hitlik vesikasiyle ticaret odasından 
937 yılında alınmış vesHca ile birlik
te teklif mektuplarını ihale saatın• 
dan bir saat evveline kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(7777/4305) 3~542 

Pavyon yaptırılacak 
lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttır

ma ve eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeye konulan it: Bakırköy 
Emrazı akliye ve asabiye hastanesin
de yaptırılacak pavyon. 

Keşif bedeli 43289 lira 44 kuruş 

Muvakkat garanti 3246 lira 71 ku
ruş. 

Bakırköy Emrazı akliye ve asabi
ye hastaneıinde yaptırılacak olan 
pavyon kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. · 

ı - Eksiltme ~o - 12 • 1937 gü
nü saat 15 de Cağaloğlunda Sılüat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bi
naıında kurulu komiıyonda yapıla
caktır. 

2 - Mukavele. Bayındırlık .işleri 
genel hususi ve fenni şartları, proje 
ve keşif hulasası ile buna mfiteferri 
diğer evrak 217 kuruş bedel mukabi
linde komisyondan alınabilir. 

3 - İstekliler cad seneye aid ti
caret odası vesikasiyle bu işe benzer 
30,000 liralık iş yaptığına dair Nafıa 
Vekllletinden almış olduğu müteah
hitlik vesikasiyle muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile bir· 
tikte ibate eaatından bir ıaat evvel 
tekliflerini havi mektuplarını komis
yona vermeleri. (7833/4315) 3-6S44 

Betonarme menfez yapılacak 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 

Bolu Nafıa Müdürlüiünden ı 

1 - Eksiltmeye konulan it: Bo
lu - Dilzce yolunun 22+6SO - 40 + 
819 kilometreleri arasında keşlfna

mesinde kilometreleri yazılı 3 adet 
2.00 metre açıklıfında ve 1 adet 1.00 

metre açıklığında betonarme ka-

E Ekmek alınacak palı menfez ile 1 adet 6.00 metrelik 
tan~~tahyada 6 sayılı J. OkUl Komu- betonarme köprU ve 28+264 - 40+'819 

ıgından : uncu kilometreleri araıındaki kırma 

ı~tarı Çoğu Tahmin taıı hazır olan bozuk 11261 metre u
Azı edilen fiat 

zunluğunda toıe eıaalı tamiratı. Tah-ıra ku. Kilo 
'--- Kilo kuruş Sa. min edilen mikdarı 10218 lira 93 lcu-

19.000,00 190.000 
3 7,5 

'I'eıninat ---
160.000 10 - 9 50 

1425 Francala nev'inden birinci 
ekmek 

ti 1 - 6 sayılı Jandarma Okulu ih· 
~~cı için yukarda miktarı yazılı ek
k kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
onulnıuştur. 

la 2 - Talipler kapalı zarf mektup
d:ını kanunda yazılı 9artlar dahilin
ko ~uayyen saatten bir saat evvel 
lta~1~Yon başkanlığına makbuz mu-

tlınde teslim edeceklerdir. 
ili 3 .. - Eksiltme 20-12-1937 pazarte
ktılgunu saat 10 da Kütahyada J. 0-
lac: ~- satın alma komisyonunda yapı-

aıı;tır. 

1 4 -Şt ... k'' er k . ar nameyı gorme ıstıyen-

tı 113°ınısyon işyarlığına müracaatla-
n olunur. (8049/4439) 3--6763 

Muşamba alınacak 
b:>.iglstanbul Jandarma Satınalma Ko 
~i1!0nundan : 

c;tarz c· . 
Adet ınsı 

'l' 2088 Nöbetçi muJBIIlbası 
ahrnin bedeli İlk teminatı 

lira 
~ 

Lira kuruş 

25056 1879 20 
l 

llıik;- Jandarma birlikleri için cinsi, 

ruıtur. 

2 - B ui9e ald J&rtnameler ve ev-
rak 9unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projeıi 

1 
C - Bayındırlık işleri genel ıart-

namesi 
D - Menfu, k<Sprü ve fose tami

rine dair fenni ve busuıi tartnıme 
E - Kegif hulasaıı, silsilei fiat, 

mesahat cetvelleri. 
F - Köprü ve menfez projeleri 
lıtiyenler bu prtnameleri ve ev

rakı Sl kuruf mukabilinde Bolu Na
fıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-12-937 tarihinin 
cuma günü saat ıs de Boludı hükü
met binasında Nafıa mUdUrlüğU oda
sında eksiltme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır, 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy· 
le yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin "767" lira m.uvakkat temi
nat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup g<Sstermesl l!
zımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bu
lunduğuna dair vesika 

2 - İstekliler on bin liradan yu
karı inşaat işlerini yapabilece&ine 
dair nafıa vekiletinden 937 tarihiyle 
alınmış ehliyet veıikasının teklif ev
rakı meyanına konulması. 

6 -! Teklif mektupları yukarda 
üçüncü maddede yazılı saatten bir 

Veterinerler Cemiyetinden ı 

1937 yılı kongresi 11 birinci kanun 
1937 cumartesi günü saat 14 de Bend
deresinde tiftik cemiyeti merkez bina
sında aktedilecektir. Azaların mezkur 
saatte hazır bulunmaları rica olunur. 

Cemiyet reisi 
Urfa Saylavı 

Ahmed 

Harita Umum Md. ., 

Fotoğraf 
malzemesi 
ah nacak 

Harita Genel Direktörlüğünden · 

1 - Harta Genel Direktörlüğü kar
toğraf 5ubesi fotoirafhanesi için açık 
eksiltmesi yapılan altı kalem fotoğ
raf malzemesi için talibi tarafından 
teklif edilen 760 lira fiyat gali görül
düğünden pazarlık suretiyle alına
caktır. 

2 - Pazarlı~ı 20. 12. 937 günU saat 
14 de Cebecide Hrt. Gn. Drk. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (58) lira 
olup komisyonca yalnız teminat mek
tubu veya banka mektubu kabul olu
nur. 

4 - İsteklilerin evsaf ve ıeraitini 
CSğrenmek için her gün ve pazarlığa 
iştirak için de yukarıda yazılı giln ve 
saatte komisyona müracaat etmeleri. 
(4450) 3~790 

17 .500 metre beyaz bez 
· alınacak 

Harita ~enet Direktörlüğünden : 

1 - Harta genel direktörlüğü ihti
yacı içih evelce eksiltmeye konulan 
17500 metre beyaz beze istekli çıkma
dığından açık pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16 1. kAn. 937 perıenıbe 
gUnü eaat (14) de ~bccide harta genel 
direktörlüğü binasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 525 lira o
lup komlıyonca yalnız teminat mak
buzu veya banka mektubu kabul olu-
nur. 

4 - İsteklilerin Jeraiti anlamak ve 
nütnuneyi gönnek için pazarlık günü
ne kadar her gUn ve pa.ıarlığa i'tiralt 
için de yukarıda yuılı gün ve saatte 
müracaatları. (4427) 3-6760 

İktisat bakanlığı 

Boş benzin teneke~i ve müsta4 

mel otomobil dı§ lastiği 
satilacak 

lkbsad Vekaletinden : 

Vekiletlmlzde (641) adet bog ben~ 
zin tenekesi ile 14 Adet müstamel oto
mobil lbtiğl satılmak Uzere artırma
ya konulmu9tur. 

Taliplerin 17·12-937 tarihine tesa· 
dif eden cuma gUnU saat (10) da ve· 
kilet satın alma komisyonuna mlira· 
caatları nan olunur. ( 4459) s - 6784 

lstonbul Deniz Lv. A. 

35.000 kilo sade yağ 
alınacak 

Deniz levazım ıatınalma komi• • 
yonunda.n : 

1 - Tahmin edilen bedeli 30100 li· 
ra olan 35000 kilo aade yafr, 8 birin· 
cikSnun 937 tarihine raatlıyan Çar· 
yamba gilnU aaat 14 de kapah zarf u· 
auliyte alınmak IUzere mUnıkuaya 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2257 lira 
50 kuruJ olup, tartnamesl 151 kuruş 
mukabilinde komisyondan her gUn 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı zarf mektublarını en 
geç belli gUn ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz mu
kabilinde venneleri. (7776/4304) 

3--6553 

b:>.İ.kd arı, tahmin bedeli ve ilk teminat 
ta?nb arı Yazılı "2088" adet nöbetçi mu
aiınaası kapalı zar! eksiltmesiyle satın 

taktır 
2 - Ek : 

saat evveline kadar Bolu nafıa dai- --_..;;-~------............. ....__ 
Perş sıltme 9 birinci kanun 937 
ki j::be günü saat ıs de Gedikpaşada
Yapı} darına satın alma komisyonunda 

acaktır a . 
kom:- §artname ve nlimune her gUn 
naın ısr,on~nıuzda görülebilir ve şart
labiı~ 125 ' kuruş mukabilinde aldın 

ır. 

~ : 
l'ct - İsteklilerin eksiltme günU niha· 

saat 14 d nun ta . e kadar 2490 sayılı kanu-
larını rıfa.tı dairesinde teklif mektub· 
}'azı}ı ve ılk teminatlariyle kanunda 
lunrnatvrakı komisyona vermiş bu-

arı lhımdır. {7877/4327) -6585 

Zonguldak ceza evi 

Yapılacak 
Zonguldak Naf M-d·· )"-·· d :Muk ıa u ur uıun en: 

tksiltnı addema kapalı zarf usuliyle 
eye !i 1karıhp da talip çıkma-

resine getirilerek eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühUr mumu ile kapa
tılmış olması lizımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(8064/4440) ~74S 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa

talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Aparbmam No. 1 3-5645 

Hayrı Ahcıoğlu 
Emlôk Ahm Satım Evi 

Anafartalar cıddesi Konak ardı sokak No. 2 Telefon: 1538 
Apartıman, ev, arsa almak ve satmak istiyenlerin müesaeıemi.ze 

bir kere uğramaları menfaatleri iktizasıdır. 3-6795 

Defterdarlık 

Satılacak ev 
Ankara Defterdarlığından ı 

Kıymeti 
Lira x. Clnıl Sahibi Müllhazat 
2000 Boıtancı mahal- Osman kın 672 lira 

lesinde, Ada IO• Hacer 91 kuruı 
katında klin bir borcu 

bab üipp ev için 
Kazanç vergisinden borçlu Osman 

kızı Hacetin bostancı mahallesinde A
da 'sokak mevkiinde kUn bir bab ah
şap evi tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye vazedildiğin

dcn talihlerin birinci kAnunun 22 inci 
çarşamba günü saat 15 ae vilayet idare 
heyetine müracaatları illin olunur. 

3-6696 

Avcı yeleği alınacak 
Orman koruma genel komutanlığı 

H.tm alına komiıyonundan ı 
1 - Orman koruma genel komu

tanlık kıtaları ihtiyacı için (3500) a
det avcı yeleği kapalı zarf usulü ile 
ihalcti 11.12.937 cumarteıi gilnü saat 
11 de Ankarada Yenitehirde orman 
koruma genel komutanlık binasında 
yapılacaktır. 

2 - Avcı yeleğinin muhammen 
bedeli (4900) lira muvakkat teminatı 
(367) lira (50) kuruştur. 

3 - Avcı yeleğinin şartnamesi be
delsiz örneğini görmek üzere her gün 
komiıyona gelmeleri. 

4 - İsteklilerin şartnamede ıyazı
lı veıikalarla beraber teklif mektup
larını ihaleden bir saat evetine kadar 
komiıyona vermeleri illin olunur. 

3-6619 

Ankara Belediyesi• 
~ • . ! . . ~ .~ 

Su aatleri hakkında 
Belediye Reisliğinden : 
Su saatlerinin iyi bir ıurette muha

fazasından aboneler mesuldür. Kışın 
bunların donmaması için saat sandık
larının talaş.. saman gibi maddelerle 
doldurulması lizımdır. Bu hususta 
klfi tedbir alınmaması yüzünden aaat· 
lere geleoek zararların tamir masrafı 
ve saat değiştirilmesi işçiliği abone· 
lerden alınacaktır. (4444) 3-6775 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ı. - -E ALLAHIN BAHÇELERİ = - -- ---- Charles Boyer - M. Dietriche : -..,,,,,,,,,,, ............................ ,.. 

Gayri menkullerin mülkiyet ihalesi 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi S<>kağı Cinsi 

Misakı MUli Tahrirciler Ahşap ev .. 
,, 
,, 
,, 

Yeğenbey 

Kızılelma 
tçkale 
•Doğanbey 

**Bozkurt 

lsmetpaşa 
Yenice 

,, 
Lakafoz 
••• Kubbeli 

Hanardı ,, .. .. 
Kardüşmeı " 
Tapucular ., 
Daracık ,, 
Pazaryokuşu ., 
Mektep Kiliıe 

,, Ah,ap ev 
Çankırı Ahıap ev 
caddeıi ve dükkan .. 
Namazgah .. 

Arsa .. 
,, 

Bağ 

Bağ 

• 1/8 Hissesi satılacaktır. 
** S5S/1S360 Hiseeai aatılacaktır. 

Mevkii veya 
Miktarı Metruke 
M.2 N. 

9S 
53 

130 
119 
212 
120 
87 

444 
292 

928 
281 
102,5 
157 

2120 
5514 

117 
118 
124 
128 
144 
167 
247 
311 
445 

323 

Kapı 

N. 
Vergi 

N. 

13 223,'7 
22 256/9 
67 269/10 
20 24S/6 

6 215/14 
3 67/1 

11 39/6 
ıs 33/22 

13/4632 

7/8/87,89 
2/34 
23/4 

" 15/1 
16 

Ada Parsel Muhammen Dipozit 
N. N. Lira Kr. Lira Kr. 

167 
167 
168 
168 
175 
225 
402 
493 
290 

72 
13 

218 
,, 

37 
32 
7 

21 
16 

1 
10 
24 
20 

7 
14 
1 .. 

1200 00 
3000 ()() 
4200 00 
6000 00 
2000 00 
2400 00 
1200 00 
2400 00 

690 00 

150 00 
843 00 
512 00 
785 00 
318 00 
600 00 

90 00 
225 00 
315 00 
450 00 
ıso 00 
180 00 
90 ()() 

180 ()() 
sı 75 

11 25 
63 2S 
38 40 
58 90 
23 85 
45 00 

••• Bedeli ıeklz ıene sekiz tabitte iıtifa olunacaktır. 
Kubbeli mevkilnde bağın hududu: Şarkan kasap Bedros, garbcn yol, şimalen Eğinli Kımıs, cenuben terzi 

Petir. 
Lakafoa mevkiindeki bağın budu du: Demirci Kaşif kansı Azime, ekmekçi deli Mehmet, Çiğdem oğlu 

Artin. 
Diğer ev ve arsaların hududu: Pllnına göredir. 
1 - Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 27-12-937 pazartesi günü saat 15 de ya

pılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. Ev ve arsaları gö 
rmek istiyenler ihale gününden evel defterdarlık milli emlak müdürlüğü ne müracaatları. Ve taliplerin ihale 
gününden evvel hizalarında yazılı di pozitlerin defterdarlık veznesine yat ınnalarr. 

2 - 6000 lira bedeli muhammenli evin artırması kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. Taliplerin teklif mek 
tupları saat 14 den 14,30 kadar defterdarlık satıf komisyonu reisliğine vermeleri ve ihale saatında sözü ge-
çen komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (4446) 3--6787 

Bayındırhk Bokanlıoı 

Mobilya eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden ı 

23-12-937 perıembe eünü aaat 15 te 
Ankarada Nafıa Vekileti malzeme ek
ıiltme komisyonu odasında çom'an 
11130 lira muhammen bedelli 222 parça 
mobilyanın kapalı zarf uıullle ekıllt
mesi yapılacaktır 

Muvakkat teminat mikdarı 834 lira 
75 kurugtur. Eksiltme tartnaınesi ve 
teferrüatı Ankarada vekillet malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına· 
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını tali· 
ınatnamesine g<Sre vekiletten alınmıı 

ınalzeme ınüteahhidlili veıikuı ile 
birlikte 22-12-937 çarpmba günU ıaat 
14 e kadar komiıyona vermeleri lizım 
dır. (H56) 3 - 6805 

Konya belediye sinemasının 
ihale& hakkında 

Konya Bolediye Rei&liğinden ı 

Aksarayda ilk 
mekteb binası 

Yeni tamir edilip 29·11-937 paı:arte- J k 
si günü iki buçuk senelik :icarı kapalı yapı aca 
zarf uıuliyle ihale edileceği evvelce İstanbul Belediyesinden : 
llln edllmit olan Alleddin tepeainde- Ketif bedeli 34654 lira olan Aksa-
kl belediye ıinema binası için ihale rayda yapılacak ilk mekteb binası ka _ 
günü getitllen ır:arflar 2490 numaralı 
arttırma, ekılltme kanununun bu bab- palı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. 

Keşif evrakile şartnameıi 173 kuruJ 
takl tarif atına uyğun garUlmedifin- mukabilinde isti yenler levazım müdür· 
den me%kQr binanın ıs. 1. klnun. 937 lüğUnden alabilirler. 
tarihinden 31 - mayıs - 940 tarihine Eksiltme 20•12.937 pazartesi günü 
kadar iki 1ene be9 buçuk aylık icarı saat lS te daimi en•ümende yapılacak-
14 - ı. kanun· 937 salı günU saat 14.30 tır. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda ya
da ihale edilmek Uz ere gene kapalı zılı vesikadan baıka nafıa müdürlü· 
zarf uıuliyle tekrar arttırmaya çıka- ğünden alacakları fen ehliyet vesika· 
rılmı1ır. sile 2599 lira 5 kuruıluk ilk teminat 

Bir senelik icar isin muhammen be- makbuz veya mektubile beraber tek
deli 4000 liradır. Talip olanların ve lif mektuplarını havi kapalı urfları· 
fartnameyi görerek fazla malfunat al- nı yukarıda yazılı günde ıaat 14 e 
mak istiyenlerin Konya belediye ri- kadar daimt encümene vermelidirler. 
ryasetlne mliracaatları ilin olunur. ı Bu saatten ıonra verilecek zarflar 

(4461) 3--6786 kabul olunmaz. (8181/4465) 3 - 6811 

Makashk kayın traversi ahnacak 
Nafıa Veklletinden : 

Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan ceman 273393 adet normal ve "140 takımlık" S460 adet basit 
ınak_aıhk kayın traverıi dokuz partl ve 24 blrinclk!nun 937 cuma gUnil saat 15.30 dan itibaren ayrı ayrı ekliilt
mesı yapılacak surette kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuttur. 

Eksiltme Ankarada Vektlet Malzeme Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye ait ekıiltme ıartname si ve teferruatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada 

Vekftlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
lsteldilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizalarında göste

rilen muvakkat teminat ve talimatname.ine göre Vekiletten alınmıı malzeme müteahhitliği vesikası ile bir
likte 24 birinciktnun 937 cuma 2'ilnü ıaat 14,30 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. 

Partiler 

I 

II 

III 

IV 

v 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Miktarı 

Baıit 
Normal makıslık 

adet adet 

30835 

24003 

41524 

61901 

20622 

16954 

9289 

55265 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

Muvakkat 
teminat 
Lira Kr. 

70920 50 4796 03 

55206 90 4010 3S 

95SOS 20 6025 26 

216653 50 12082 68 

69083 70 4704 19 

49166 60 3687 50 

27867 00 2090 03 

17S190 05 10009 50 

Şartname 

bedeli 
l.ira Kr. 

Traverslerin kesileceği devlet 
ormanları 

3 55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
Çamdağı - Atbaşı ormanından 

2 76 Kocaeli vilayeti Karasu kazasındaki 
Mollahaaan pınarı ormanından 

4 78 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
• Keremali Haraklıüstli ormanından: 

10 83 Bolu viliyeti Düzce kazasındaki Gi
rişkuzu ormanından. 

' 3 45 Bolu vilayeti Dilzce kazasındaki Kel-
kaya ormanından. 

2 46 Bolu vil!yeti Düzce kazasındaki Ka· 
balak - Koyunağılı ormanından. 

ı 39 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Ko
kurdan ormanından. 

8 '16 Bolu villyeti Akçakoca kazasındaki 
Orhandağı ormanından. 

13000 5460 67730 00 4636 50 3 39 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Ke· 
çidere - Dikmenaltı ormanından. 

Eksiltmelere hususi orman sahipleri de girebilirler. ( 4457) 3-6806 
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A. Levazım Amirliği 

68.000 metre Teli 
alınacak 

'Ankara levazım amirliği aatm 
alma komisyonundan : 

ı - Askeri okullar ihtiyacı için 
68000 metre tela ı5 ı. kan. 937 saat ı5 
de Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
satın alma komisy1>nunda kapalı zarf
la alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17000 lira 
ilk teminatı ı275 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. İstekli
lerin kanuni vesikalariyle teklif mek
tublarını ihale satından bir saat eveli
ne kadar komisyona vermeleri 

(4356) 3--6637 

Pirinç alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Kor. merkez kıtaatının senelik 

ihtiyacı olup 19.11.937 tarihinde kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuş olan 
25000 kilo pirince eksiltme gününde 
teklif edilmiş fiat layik hadde görül
mediğinden münakasası mezkur tarih
ten itibaren bir ay içinde pazarlığa dö· 
külmüştür. Ve pazarlığı da ıo.ı2.937 
cuma günü yapılacaktır. 

2 - Pazarlık için her gün komisyo
na müracaat edilebilir. Şartnamesi de 
görülebilir. 

3 - Pirincin muhammen bedeli 
5250 lira kati teminatı 788 liradır. 

4 - İsteklilerin pazarlık içın Kay
seri Kor. satın alma lromisyonuna mü-
racaatları. (4375) 3-6749 

Arpa ve ekmeklik un 
alınacak 

A. Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
Cinsi Miktarı İlk Münakasa 

Kilo Teminatı Günü Saati 
Arpa 4+4000 1574,28 15.12.937 10 
Ekmeklik 

un 132000 1214,73 15.12.937 11 
Yukarıda cins ve miktar ve teminat

larile ihale günleri ve saatleri yaıılı 
yemden bir kalem ve yiyecekten bir 
kalem erzak kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Erzak hizalarında yazılı 
ihale gün ve saatlerde Gazianteb aske
ri satın alma komisyonu dairesinde 
icra edilecektir. Talip olanlar müna
kasa prtnamesini öğrenmek üzere ko
misyonumuza müracaat edecekleri gi
bi dışarıda çıkacak taliplere parası 
mukabilinde gönderilir. İsteklilerin i
hale gün ve saatinden bir saat önce ka
nuni vesika ve teklif mektuplarını ko-
misyona vermeleri. ( 4398) 3-6664 

Sadeyağı alınacak 
'A. Levazım Amirliği S.. Al. K.o

miıyonundan : 
1 - Sarr Kamıttalıti tUmenln aene

Jik ihtiyacı için 30000 kilo sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmesi 18 1. kin. 937 
cuma günü saat 11 de San kamıfta tü
men Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24000 lira ilk 
teminatı ısoo liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
teminat mektub veya makbuzlariyle 
kanuni vesikalarını havi teklif mek
tublarını belli gün ve saattan bir saat 
evilen kadar komisyona vermeleri. 

(4366) 3--6651 

45.000 kilo sabun 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sa. Al. 
Ko. dan: 

ı - İdareleri İstanbul levazım a
mirliğine bağlı müessesat ihtiyaçları 
için 45,000 kilo sabunun kapalı zarf
la eksiltmesi 13. ı2. 937 pazartesi gü
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Lv. amirliği satın alma Ko. yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 15750 lira 
ilk teminatı 118ı lira 25 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün l.'e 
eaatından bir saat evvel vesikalariyle 
birlikte teklif mektublarını komis
yonda bulundurmaları. (4309) 

3-6549 

300 ton yulaf alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 

ı - Harb akademisi suvari grupu 
hayvanatı için 300 ton yulafa teklif e
dilen fiyat yüksek görüldüğünden ıo. 
ı2.937 saat 15.30 da pazarlığı Tophane
de İstanbul Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ı5ooo lira ilk 
teminatı 1125 liradır. Şartname ve nü
münesi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle birlikte belli 
gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

(4434) 3--6754 

Arpa alınacak 
Ankara levazım amirliii aatmal· 

ma komisyonundan : 
ı - Muhafız alayı hayvanatı ihtiya

cı için 240 ton arpanın kapalı zarfla 
eksiltmesi 16. ı. kan. 937 saat ıs de An
kara Lv. amirliği .atın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9600 lira ilk 
teminatı 720 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Teklif mek
tubları saat ı4 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin kanuni vesikalarını havi 
teklif mektubları ile belli gün ve aaat
te komisyonda bulunmaları. 

( 4413) 3--67ı5 

180 Ton un almacak 
Ankara levazmı amirliği aatmal

ma komisyonundan : 

1 - Mardin hudud birliği için 180 
ton unun kapalı zarfla ekailtmeıi 20. 
ı2. 937 saat 10 da Mardin hudud bir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 lira ilk 
teminatı ı7S5 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Zarflar saat 
9 a kctdar lcabul olunur. İsteklilerin 
komisyona müracaatları. (4424) 

3-6717 

120.000 kilo pirinç 
alınacak 

Ankara levazım &mirliii Sa. Al. 
Ko. dan : 

1 - İdareleri İstanbul Levazım i
mirliğine bağlı müesseaat ıçın 
120,000 kilo pirincin kapalı zarfla 
eksiltmesi 13. ı2. 937 pazartesi günü 
saat ıs de Tophane İstanbul Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22800 lira 
ilk teminatı ı 110 liradır. Şartname 
ve numuneıi komisyonda görülebiliT. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir 
ıaat evvel vesikalariyle birlikte tek
lif mektublarını komisyona ve~le-
ri ( 4308) 3--6548 

Buğday öğütülecek 
Ankara Levaz11D Amirliii Satın 

Alına Komisyonundan : 

ı - Ankara garnizon birlik ve müeı
ıeseleri ihtiyacı için 500 ton buğday 
öğütülmesinin açık eksiltmesi 15.12. 
937 saat 15 de Ankara Lv. imirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilkte
minatı 375 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka· 
nuni vesika ve tcminatlarile belli gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

3--6693 

Arpa alınacak 
Ankara levazun imirliii aatmal· 

ma komiıyonundan ı 
1 - Harb okulu ha.yvant ihtiyacı i

çin 240 ton arpanın kapalı zarfla ek
ıiltmnl 17. 1. kin. 937 Mat 15 de Anka 
ra Lv. amirliği aatrn alma komiayo
nuuda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli '9600 lira ilk 
teminatı 720 liradır. Sartnameai her 
gün komisyonda görülür. Teklif mek
tubları saat ı4 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin kanuni veaikalarmı havi 
tek!if mektublariyle belli gün ve aa
atte komisyonda bulunmalarL 

(44ı4) 3---6716 

Arpa alınacak 
An. Le. A SL AL Ko. dan ı 

1 - Ankara garnizon birlik ve mU· 
esseıeleri hayvanat ihtiyacı için 
284.400 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 20 1. kin. 937 ıaat 15 de An
kara Lv. imirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11376 lira ilk 
teminatı 853 lira 20 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 
Teklif mektubları saat ı4 e kadar ka
bul olunur. İsteklilerin belli gün ve sa
atte kanuni vesika ve teklif mektubla
riyle komisyonda bulunmaları. 

( 44ı5) 3--675ı 

Çatı tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Selimiye kışlası çatısının tami
ri ihalesi kapalı zarfla 15 1. kin 937 
çarşamba günü aaat 16 da Fındıklıda 
komutanlık aatm alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen ketif bedeli 25110 
lira ilk teminatı ı884 liradır. Şartna· 
mesi her gün öğleden evel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı 

vesikalariyle beraber nafia vek!leti fen 
müdürlüklerinden alacakları ehliyet 
vesikalariyle birlikte ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar teklif mek
tublarını komisyona vermeleri. (4350) 

3-66ıo 

Yulaf alınacak 
Ankara levazım Amirliii aatm 

alma komisyonundan ı 

1 - Denizli Birliklerinin 349400 
kilo yulafın kapalı zarfla ekailtmesi 
10/ 1. Kan./937 cuma günü aaat 11 ue 
Isparta Tümen satınaln.a komisyo
nund. yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher kilo.u 
beş kuruştan ilk teminatı ı310 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür. İsteklilerin kan..ı· 
ni vesika ve teklif mektuplarını iha
le saatından bir saat evveline kadar 
komieyona vermeleri. (4336) 3---6591 

o ı.:us 

Kı§lık sebze eksiltme 
Ankara levazım imirliii aatm 

Cinsi 
Pıraaa 
Lahna 
Ispanak 
Kuru eoğan 
Patateı 
Tue bakla 

Miktarı 
Kilo 

450 
4SO 
450 

·350 
550 
150 

suretile satın alınacak 
alma komiıyonundan ı 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

Lira Kuru9 Lira Kurut 
45 
45 
78 75 
35 
55 
37 50 -296 2S 22 22 

Kırıkkale aaked sanat mektebleri muhafı% eratının ihtiyaçları olan 
altı kalem kıttık sebze 8. 1. k!nun. 937 çarpmba günü saat ı4..40 - 15.50 
kadar açık eksiltme suretiyle satın al macaktır. !eteklilerin yukarda mu
hammen bedeline mukabil gösterilen 22 lira 22 kuruttan ibaret ilk temi· 
natlarını Kırıkkale askert fabrikalar muhasipliği veznesine makbuz mu· 
kabilinde yatırarak belli gün ve saatte mekteb, Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

( 4295) 3-6521 

2000 kilo sığır eti alınacak 
Ankara levazım amirliği aatm alma komisyonundan 

Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 
Cinsi kilo Lira kuru9 Lira Kuruf 
Sığır eti 2000 600 45 
Kırıkkale askert sanat mektebleri muhafız eratının ihtiyaçları olan 

2000 kilo sığır eti 8 1. kanun. 937 çarıamba günü saat 15.20 : 16 kadar a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bede
line mukabil gösterilen 45 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale aa· 
kert fabrikalar muhasebesinde makbuz mukabilinde yatırarak belli gün 
ve ıaatte mekteb Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (4296) 3--6520 

10,000 kilo ekmek alınacak 
Ankara levazım 1.nıirliii aatnı alma komisyonundan 

Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı 
Kilo Lira Lira Kurut 

Ekmek 10.000 1100 82 50 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri muhafız eratın ihtiyaçları olan 10.000 

kilo ekmek 8 ı. k!n. 937 çarpmba saat 13.30: 14.30 kadar açık eksiltme ile 
aatın alınacaktır. lsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil 
ilk teminatları 82 lira 50 kurutu Kırıkkale askert fabrikalar muhasipliği 
vemesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte mektep Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (4297) 3--6519 

20.000 kilo elma 1 

ah nacak 
Ankara levazmı imirlif İ aatm al

ma kcımiayonundan : 

Sıhat bakanhgı 

Alat ve Kimyevi madde 
alınacak 

Ankara Merkez Hıfzıaaıhha Müea· 
1 - Ankara garnizon birlikleriyle &eMaİ Sabn alına K.omiıyonundaaı 

harb okulu ihtiyacı olan 20.000 kilo 
elmanın 3. 12. g37 açık ebiltmeıinde 1 - Müesaese ıubeleı:Ine aa~ alı • 
ıtaıib çıkmadıfından 14. 12. g37 aaat nacak muhammen bedeli 1

0
6220 lira 75 

14 de Ankara Lv. Amirliii satın alma kurufluk alit ve ~yevı maddeler 
komiıyonunda pazarlığı yapılacaktır. l8-l2·937 cumart~ ~fl ... t 11 de 

2 _ Muhammen bedeli 4000 lira ilk kapah sarf uıulü ile ebiltmeye lı:onul-
t i t 300 1' dı Şartn i ko muttur. 
e~ na ı ıra r. . ~ • 2 - Muvakkat teminat 1216 lira 
mısyonda görülür. İateklılerın kanu· 

56 
ku 1 li · k 

nl vesika ve teminatladyle belli gün mi ":f 0 ~p ~~ ve te:;. ~ • 
ve saatte komisyonda bulunmaları. bsyili~n an er •-· paruıı: 0 ar • 

(4463) 3--6791 na r. 

12.000 kilo kereviz 
ah nacak 

3 - İsteklilerin 2490 aayıh kanu· 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek • 
leri kapalı teklif mektuplannm en geç 
belli gUn ve saatten blr aaat evveline 
kadar komisyon bqkanlılına makbuz 
mukabilinde vermeleri. ( 4385) 

Ankara levazmı Unirliii aatm al- 3-6677 
ma kom.iayonundan. ı 

ı - Harb Okulu ihtiyacı olan 
ı2.000 kilo Kerevizin 3. 12. 937 açık 
eksiltmesinde talih çıkmadığından 
15. 12. 937 saat ı4 de Ankara Lv. !
mirliği satın alma komisyonunda pa
zarlıiı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 144-0 lira 
ilk teminatı 108 liradır. Şartnamesi 

her gUn komisyonda görilllir. latek
lilerin belli gün ve saatte kanunt ve

sika ve teminatlariyle komisyonda 

bulunmaları. (4464) 

İki pavyon, bir ahır, 
hamam, etü, 

çamasırhane ve 
mutbah 

yaptırllacak 
Ankara levazmı imirliği utan al· 

ma komisyonundan : 

1 - Kırkağaç garnizonunda krtaat 
askeri için inp edilecek iki pavyon 
ile bir ahır ve bir çatı altında hamam, 
etüv, çamaıırhane ve mutfak eksiltme 
ve artırma kanununun 31 inci maddesi 
mucibince kapalı zarf usulile münaka
saya vuedilmittir. 

2 - Münakasaaı 23-12-937 perşembe 
günü saat ı6 dadır. 

3 - Tahmin bedeli 23900 lira ilk te
minatı ı 792 lira 50 kuruttur 

4 - Keıifleri plln ve ,artnameıi her 
gün komisyonda görülebilir • 

S - İstekliler artırma ve eksiltmeye 
girebilmek için kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaiki haiz olma
sı prttır. · 

6 - Talip olanlar teminatı muvak
kate ve teklif mektuplarını münakua
nın icra kılınacağı gün ve saatten bir 
saat eveline kadar Maniaada tUmen 
aatm alma komisyonuna vermit olma-
ları llzımdır. (4468) 3 - 6807 

M. M. bakanlığı 

Kimya alôt edevat 
ve eczası ahnacak 

M. M. V . Satm Alına Komiayonun
dan: 

1 - Hepisine tahmin edilen fiyatı 
2367 lira olan 70 kalem kimya i.lat 
edevat ve eczası açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 30. 12. 937 perıembe 
günü aaat ıo da M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 177 lira 53 kuru•
tur. Şartnamesi parasız olarak M. M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Ebiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. aatın alma Ko. da bulunmaları. 
(4454) 3~789 

At satllaaak 
M. M. V. aatm alma komisyonun

dan: 

Çürüğe çıkarılan bir bat at artırma 
suretiyle satılacaktır. Artımwaı 
ıo. 12. 937 cuma günü saat ıo da M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Atı görmek için Genel Kurmay daire 
Md. ne ve artırmaya girecekler artır
ma gün ve aaatında M. M. V. satın 

alma Ko. na müracaat etsinler. 
(4453) 3-6788 

Azot dö potas 
alınacak 

M.M. V. SL Al. Komisyonundan : 
1) Tav ocakJ.arında kullandacak 

Dural malzemeainin banyoau için 3000 
kilo Azotat dö Potaa ve 3000 kilo A
zotit dö ıud a~ık ekeiltmeye konmut· 
tur. 

2) Tahmin edilen bedeli 3400 lira 
olup ilk teminat parası 255 liradır. 

3) İhalesi: 9 • 1.inci k!nun • 937 
perıemhe günü saat 10 dadır. 

4) Ekailtmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerine 
tevfikan iatenilen belgeleriyle birlikte 
ihale gün ve saatinde M.M.V. satın 

alına komisyonunda hazır bulunmala
rı. (389ı) 3--5815 

Benzin alınacak 
M M. Vekaleti Satmalma Komia

yonundan : 
1) Beher kilosuna biçilen ederi 30 

kurut olan ı65 ton 37 oktanlık benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuftur. 

2) Tahmin edilen bedeli 49500 lira o
lup ilk teminat parası 3712 lira 50 ku
ruftur. 

3) İhalesi 10 1. kanun 937 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

4) Şartnamesini 247 kuruş mukabi
linde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
giliı ve saatında teminat-ve teklif mek· 
tublarını en geç bir aaat eveline kadar 
M. M. V. aatın alma komisyonuna ver-
meleri. ( 4274) 3---6508 

Matara alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Bir tanesine tahmin edilen 

75 kurut olan (95000) adet çıplak 
aleminyüm matara kapalı zarfla ek
siltmeye konmuıtur. 

2 - İhaleıi 20-12-937 pazartesi 
gilnü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (4812) lira 50 
kuruıtur. 

4 - Şartname bedeli 357 kur~ 
mukabilinde satın almadan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
&ayılı kanunun 2, ve 3. Uncü madde
lerinde gösterilen vesaikla teminat 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale 
aaatından en az bir saat evvel M. M. 
V. Sa. Al. komisyonuna gelmeleri. 

(4389) 3---6738 

Rüzgar ölçme fileti 
alınacak 

M. M. Veületi Saba Alma Komis
yonundan ı 

20 : 30 adedi 2620 lira olarak tahmin 
eoilen illigtr ölçme tleti açık ekailt
me ilo aatm alınacaktır. İhaleei: 11.1. 
938 .alı günli saat 11 dedir. İlk temina
tı: ı96.5 liradır. Fennt prtları M.M.V. 
aatm alma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün 
ve vakitte 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
maddelerinde iıtenen belgelerle bir
likte M.M.V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. 3--6609 

(F) tipi Hangar, Hamam, 
Çamaşır yeri ve tesisatı 

yaptırdacak 
M. M. V . Sabn Alma Komiıyo

nundan : 
1) Çorlu mmtakasında yaptırıla

cak olan iki adet (F) tipi hangar, ha
mam ve çamaıır yeri, mutbak ıu te
sisatı ve altı adet erat pavyonu in~a
atına talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Hepsinin kefil bedeli 509 bin 
224 lira 18 kuruttur. 

3) İhalesi 20/ı. kanun/ 937 pazar
tesi günü saat ı5 dedir. 

4) İlk teminat parası 28119 lira
dır. aŞrtname ve keşif ve projeler 
2547 kuru,a M. M. V. satm alma ko
misyonundan alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin kanu
n! teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerile idari tartnamenin 4 cü madde
sinin (F) fıkraamda yazılı vesikala
rile birlikte teklif mektuplarını iha-, 
le saatından behemehal bir saat ev
vel M. M. V. satınalma komisyonu
na vermeleri. (44ı9) 3- 6739 

180 ton ağır benzin 
alınacak 

M. M .Vekaleti utın alma ko
miıyonundan ı 

ı - Beher kilosuna biçilen ederi 
21 kurut olan 180 ton ağır benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - İlk teminat parası 2835 lira
dır. 

3 - İhalesi 14 1. kinun 937 Salı 
gUnil saat ıs dedir. "' 

4 - Şartnamesi ıs9 kurut muka
bilinde M. M. V. satın alma komis
yonunda alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de iatenilen belgeleriyle birlikte te
minat ve teklif mektublarını ihale 
gUnUnde ve saatinden en geç bir sa
at evveli~ kadar M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. ( 4300) 

~577 

8. ·12. 1937 
. 

Fotograf malzemesı 
!ksiltmesi 

M. M. Vekaletinden : 
1) 35 kalem fotoğraf malzemesi 

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. . 
2) Tahmin edilen bedeli 5800 ıı 

olup ilk teminat parası 435 liradır· 
3) İhalesi 23 birinci kanun 937 

fCmbe günü eaaat ıs dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin 
istenilen belgelerile birlikte teıni 
ve teklif mektuplarını ihale günUıı 
en geç bir aaat eveline kadar M.?d· 
satın alma komisyonunna vermeterio 

( 4ı37) - 3-6205 

Araba koşumu ve başlık 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alına JC 
misyonundan : 

50 elli çift araba koıumu ve bafİ1 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
her çiftine başlığı ile beraber 90 r 
fiat tahmin edilmiştir. İlk teminJ 
337,5 liradır. İhalesi: 14.ı2.ı937 
günü saat 11 dedir. Fenni prtnaıne 
nlimunesi Hrb. D. 4. Ş. de görülebil 
Eksiltmeye gireceklerin ilk tem 
ları ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 
!erinde istenen belgelerle birlikte 
M. V. satın alma komisyonunda bul 
malan. ( 4363) 3-66+4 

M. M. Vekaleti Satın Alma 
yonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 14 
lira olan 86 kalem suni aza malzeııı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
siltmcsi 13 birinci klnun 937 pazartt' 
günü saat 10 da M. M. V. satın 
ko. da yapılacaktır. Şartname veli• 
si her gün öğleden sonra parasız o 
rak M. M. V. satın alma ko. da gö 
lilr. İlk teminat llı lira S kuruttııf 
Eksiltmeye girecekler kanuni teıni 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Un' 
maddelerinde yazılı belgelerle bir1İ\I 
te eksiltme gün ve saatında M. M. 
aatm alma Ko. da bulunmaları .~ 

Çelik malzeme 
eksiltmesi 

M. M. Vekaletinden ı 
1) 7820 kilo çelik malzemesi~ 

zarfla eksiltmeye korunu,ıw. 
2) Talunin edilen bedeli 6500 lirı O' 

lupı ilk teminat parası 487 lira 50 ~ 
ruf tur. 

İhalesi 22 birinci kanun 937 çar,aı' 
ba günü saat 15 dedir. 

4) Ekeiltmey•..gireceklerin 2490 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin 
istenilen belgelerile birlikte temi 
ve teklif mektuplarını ihale giinü 
geç bir uat eveline kadar M.M.V. " 
tın alma komisyonuna vermeleri· 

(4138) - 3-6206 

3 adet motopomp 
alınacak 

M. M. Vekaleti SL Al Ko. dans 
1 - Hepsi (30.000) lira fiat ~ 

min edilen 3 adet otopomp ve bir i~ 
üç motopomp kapalı zarf usuliY11 

münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 10-1-938 pazartesi ~ 
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (2250) liradır· 
4 - Evsaf ve şartnamC11i (150) ~ 

rut mukabilinde M. M. V . .atın alııı' 
komisyonundan alınır. ; 

5 - Eksiltmeye gireceklerin z.4 
sayılı kanunun 2, ve 3 üncü ınad~ 
terinde gösterilen vesaikle ve tefli" 
nat ve teklif mektuplariyle birli~ 
ihale saatından en az bir saat e~ 
M. M. V. satın alma komisyon\J 
vermeleri. ( 4283) 3--6541 

Gardrop alınacak 

M. M. V . Sa. Al. Komisyonu~; 
ı - Bir tanesine tahmin edilen (~ 

lira olan (180) adet gardrop ka~ 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi ı6.ı2.937 perşembe gıJ 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (864) liradır. fi 
4 - Evsaf şartname ve örneği g i· 

mek istiyen bedelsiz olarak M. ?tf. 
satın alma komisyonuna müracaat· rJ 

5 - Eksiltmeye gireceklerin z4 f 
sayılı kanunun 2, ve 3, üncü madde~ 
rinde gösterilen vesaikle teminat 
teklif mektublariyle birlikte ihale 1, 
atından en az bir saat evel M. ?tf. 
satın alma komisyonuna vermeleri· 

( 4388) 3--6654 

Aleminyüm matra irtı91 

eden makina alınaca1' ., 
M. M. Vekaleti Satmalma Kol"" 

yonundan : ·~· 
Millı müdafaa vekaletince aleıtl'" 

yüm matra imal edecek bir makin' ( 
teferruatı en müsaid şerait teklif ed r 
cek bir firmadan satın alacaktır. :rd.~, 
kQr makina ve teferruatını vereb\,i· 
cek firmalar makinanın kudret, k~ ti 
liyet, katalog ve resimleriyle birl~~O. 
fiyat ve ıeraiti muhtevi tekliflerin' .1~ 
birinci kanun 937 tarihine kadar ~I ( 
müdafaa vekileti levazım dairesi rı~ 
ıtetine vermeleri ilin olunur. J--64 



s. 12. 1927 ULUS 

Demiryollara 
Çam traversi 

ah nacak 
k D~vlet Demiryollan Satın Alma 

Ollliayonundan : 
~haınmen bedeli (208000) lira olan 

24- adet normal hat çam traversi 

Boya ve sabun ahnacak 
Devlet Demiryollan ve Limanlan Umum MGcla.llfil Sa.. AL Ko. dan • 
Muh..,,,,.n bedeli ile mikdar ve latmleri •fıda yuılr 11 kalem muh· 

telif bo,a n l&bu1l1ar 23-12-1937 perfembe günü .. at 15,15 de kapalı zarf 
uıullle Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu ite ılrmek lıtlyenlerin hbalannda yuılr muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettlil nelkaları ve Nafıa mtlte.a.hltllk ftllkuı n tek
liflerini aynı gUn uat 14,15 e kadarlromiıryon Reialiğine vermeleri li
sımdır. 

Şartnameler paruıı olarak Ankar ada Malzeme dairetlnden ve Haydar
papda TOHllUm ve HVk tcfliğindendağıtılmaktadır. 12-1937 cuma günü saat 15,45 de ka

l>alı zarf usulü ile Ankarada idare hl· 
llaaında aatın alınacaktır. 
raı Bu ite girmek iıtiyenlerln 1165011 • Malaemenın 111111 
ta ı~ nıuvakkat teminat ile kanunun 
Yın ettiği vesikaları ve nafıa müte -

~idlik veıikaaı ve tekliflerini aynı t'!'_ aaat 14,45 e kadar komiayon rei.9-

Muhammen 
bedel 
Lira 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

·~~enneleri llzımdır. 
t..kiuuımeler 1040 kuru .. Ankara, 
1_ ..... tehir, İmıir ve Haydarpqa veme
~de aatılmaktadır. ( 4442) 3 6802 

Eb'&Ju matbua yapbnlaeak 
D. D. Yollan S.. Al Ko. elan : 

1 • Sarı toprak tos boya 
2 - Kül rencl " ,, 
3 - ı. llyahı • • 
4 • Su ılyahı • ,, 
5 • Kanarya .. r111 " ,. 
6 - lngflis kırmız111 afı 

tos boya 
7 - lnallb yeıili &fi 

tos boya 
8 - Verminyon tos boya 
9 - Okeid dafer 

5000 Kg.) 
10000 n ) 

8000 n ) 

3000 n ) 

1000 n ) 
) 

1000 .. ) 

3000 .. ) 
2000 n ) 

8000 .. ) ka 15591 lira muhammen bedelll 54 

1. leın evrakı matbua tabettirilece
Pctrı~n bunun eksiltmesi 16-12-1937 ıo • Beyu 11bun 

11 
rtcınbe günü saat 15 de kapalı zarf 11 - Arap sabunu 

..,. •uıu ile Ankarada idare binuında 
,,.aPılacaktır. 

10000 kalıp) 
25000 kg.) 

li Bu ite girmek isti yenlerin ı 169,33 
talık muvakkat teminat ile kanu

~~~ tayin ettiği vesikaları ve Nafıa 
"ttahhitlik veıikaıı ve tekliflerini 

r•~nı gün saat 14 de kadar komisyon 
tısı 'ğ· 1 ıne vermeleri lizmıdır. 

fld Şartnameler paruıs olarak Anka· 
da a malzeme dairesinden ve Hay
tıtPaşada mağaza teflilinden dağı-

Jnaktadır. . 
Evrakı matbua örnekleri de aynı 

rıtrdcn istenmek suretiyle rörülebi-
r. (4397) 3-6711 

Sanat mektebi mezunu 
alınacak 

.a.!!· D. Yollan ve 1,imenlen Sabn 
---na Komiayonundan : 

Travent alınacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan ı 
Muhammen bedeli 46710.96 Ura olan 

10000 adet. dar bat mete trav..ı ile aor· 
mal hat için 12 takımlık 756 adet ingi· 
llz tipi makas traveai ve 3000 adet nor· 
mal hat JDef9 Jı:öprtl traveal 20.12.937 
pazartesi günü saat 15.45 de kapalı 
zarf uıulil ile Ankarada idare binaam· 
da satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iatiyenlerin 3503.32 
lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettifl Yt1ikaları ve nafıa mUte
ahhidlik veaik•ı ve tekliflerini aynı 
ıün uat 14.45 e kadar komisyon rc.ia
liiine vermeleri 11.zımdır. 

Şrtnameler 234 kuruf& Ankara, h
mir, &kifehir, Mudanya ve Haydar
pap yemelerinde 1&tılmaktadır. 

(4430) 3--6762 

20390 

5725 

(4460) 

1529,25 

429,38 

3--6803 

Enstitüler 
Elbise ve Palto almaeak 

Ankara Yükaek Ziraat EDetitüaü 
Rektörlüiünden ı 

1 - Yüksek Emtlttl talebeleri 1-
çln apğıda isim ve miktarları yaıılı 
4 kalem elbfae ve palto kapalı rarf 
uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - lbale 17·12-917 tarihine rast
layan cumartesi pnU ıaat ıo da 
YUkıek Enstitü rektörlük binasında 
komlayon odaaında yapdacalrtu. 

3 - Muhammen bedel (11500) ve 
muvakkat teminat (863) Hradır. 

m- Ekautme 10-:ım • H7 tarihine 
rutbyan cuma günü IUt 14 de Kaba
tqta leYUUD ft llllbaJaat fUbeain • 
deki ahm komfaJonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 23 ku • 
ruı bedel mukabilinde İnhisarlar U • 
mum MfldUrUllG lnpat ıubeaiyle An
kara Bq MfldUrllllflnden alınabilir. 

V - Ekailtmeye iftlrllr edeceklerin 
fenni evrak ve veaaild İnhisarlar ln • 
§&at ıubeline lbru ederek bu ito clr· 
mek için aynca ehliyet vesikası alma
lan J.Uımdır. 

VI - lıteldilerln kanunen kendi
lerinden aram1uı vesaik n % 7,S ıü· 
venme paralariyle birlikte eksiltme i
çin tayin edilen sfln ve uatte yukarda 
adı ıeçen komiayona relmeleri ilin 
olunur. (7878 - 4325) 3--6558 

Memur m yapbnlacak 
lnbiaarlu- Umum Müdürlüiüadenı 
1 - Küçük Yozgatta tartname ve 

projesi mucibince yaptırılacak 3 oda· 
1ı memur evinin infaatı 23. X 1.937 de 
ihale ediletneditfnden yeniden ve pa
zarlık uauliyle ebil~yıe koamuı· 
tur. 
lI - Ketlf bedeli 3730 Ura 95 kurut 

ve muvakakt teminatı 280 liradır. 
III - Puarlılk 20. X 11.937 tarihine 

rutlayaıa puarteal ıüntl saat US da 
Kabatqda levuım ve mUbayaat tube· 
sindeki alım komlayonunda yapılacak
tır. 

iV - lartname ve projeler 19 ku
rut mukabilinde inhisarlar umum mü
dflrlUğU in,aat tubeıiyle Ankara bat
müdilrlüiünden alınabilir. 

V - Ekafltmeye fttlrak etmek llti• 
yenlerin fenni evrak ve veuikinl in
hisarlar intaat 9ubeıine ibraz ederek 
milnalraaaya tıtirak için ayrıca vnika 
almaları lbundır. 

VI - lıteklilerln puarlı.k lçln ta
yin edilen iÜD ve saatte %7.5 pven
nıe paralariyle birlikte adı ıeçen ko
misyona 191meleri ilin olunur. 

(8087)/4438) 3--6759 

Yazlık elbise 
yaptmlacak 

4 - Teklif melıctuplan ihaleden 
bir aut evveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reialiline verme-

-------------- leri ve ihale uatlnde komi910nda ha- GGmriik Mulıafaa Genel Komu-

Maliye bakanhğı 

Telefon santrali ile 
buna aid tesisat 

yaptırılacak 
Maliye V eküetinden ı 

1 - Muhammen bedeli on bin lira 
olan satın alınacak yüz elli numaralı 
dahili telefon santraliyle buna aid 
tesisat kapalı sarf uıuliyle elllliltme
ye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 22. 12. 937 ıah gtlnü 
saat on bette Levazmı müdürlüğünde 
toplanan eksiltme komisyonunda ya
pılacalıctır. 

3 - Fennt ve idari ,artnameleri 
levazım müdürlüğünde ve İİtanbulda 
Dolmabahçede maliye evrakı matbua 
anbarından parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 •yılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yuıb bel
geler ve 7SO liralık teminat makbuz 
veya banka kefalet mektuplariyle 
birlikte kanunun tarffatı ve prtna
melerdekl ıeraltlne tamamen uygun 
ve nokaanııs olarak yazacakları teklif 
mektublarını ha•i ka.,_Jı Arflarmı 
Wıale saatinden bir .. at nvel komie
yon reisliğine vermeleri. (4455) 

~793 

Kanaviçe almacaka 
Maliye nk&letinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Bir 

metre eninde on musluk yirmi bin 
metre kanaviçe. 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. . 

3 - Tahmin edilen bedeli Uç bin 
iki yüz ve muvakkat teminatı lyi ıyllz 
kırk liradır. 

4 - Eblltme 14-12-937 .. ıı gfl.nü 
saat ıs de vekllet levuan mtıdUrlU
ğiindeki eblltme komiayonunda ya
pdasaktır. 

5 - ~rtnameal levazım mUdUrlU
ğllnde ve fatanbulda Dolmabahçede 
maliye evrakı matbua anbarmda gCS
rtllebfllr. 

-11-

luk banka mektubu veya o mikdar 
paranın Ankara defterdarlığı vezne
sine yatırıldığına dair malııbualariy· 
le birlikte yevmi ihale olan 8 birinci 
ldnun 937 tarihine rastlayan çargam
ba ıflnll aut ıs te Ankara cumburi· 
yet müddeiumumiliğinde müteıekkil 
komisyona, prtnameyi görmek vo 
fazla izahat almak istiyenlerln Cabe
cide ceza evi mUdürlüğüne müracaat• 
lan ilin olunur. (4447) 3-6801 

80 ton kriple kömürü 
alınacak 

Ankara adli1eai aatm alma ko
mi•:roaanc:lan ı 

1 - Ankara adliyesi için 80 ton 
kriple ki:SmürU açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1760 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 132 
liradır. 

4 - Eksiltme 13.12.937 pazartesi gU
nU saat 15 de Ankara adliyeal bina
sında toplanacak aatm alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Fenni Ye bus11Si prtnameal 
Ankara C. Müddei Umumiliilnden 
parasız olarak verilir. (4370) 

3-6645 

Dahiliye bakanhOı 
Harita tanzim ettirilecek 

Dahiliye Veületinden ı 
Malatya vi11yetinde Adıyaman 

kuabumm halihasır barıtalaı ının 
tanaimi iti eksiltmeye çıkarılmııtır. 
Muhammen ketif bedeli 4000 liradır. 
Eksiltme, 20.12.1937 tarihin~• aut 
11 de, Ankarada, Belediyeler Eanka
ıı binasında Belediyeler lmar Heye
tince yapılacaktır. Muvakiıtııt teminat 
300 liradır. Şartnameler oH1bede1 
Belediyeler imar heyeti fen tefliğin-
den alınabilir. (4387) 3-6679 

Artezyen kayıuu açılacak 
DAHiLiYE VEKALETiNDEN ı 
T .... uata llflh..ıc hir artayen a-

İleride makinist yetiftirilmek Unre, 
~~ okulları tesviyeci, tornacı. de
.,;rcı, kazancı ve buna mümasil demir 
d'l~ k11ımlan mesunyarmdan fim-

1 •k 40-so kiti alınacaktır. P. T. T. nr bulunmalan. tanlıjl l•tanbul Satmalma Komia10- İıte.ldilerin 2490 sayılı kanunun 2 
5 - Da fula luhat " parasız n1111C1anı Ye S ncU maddelerinde yuıb belge-

rattırma -- puarldda •• 
ailtmni 

lıteklilerin mekteb tcbadetnameai 
:ını veya tasdikli bir ıuretini fıti- Kapalı zarfla 450 terazi 
le arınna baf lıyarak Ankarada Dev-
lll~ denıiryolları cer dairesi reiılitine alınacak 

prtname alalelr lıtlyenJerln enıtltti 1 - QUınrllk muhafua eratı için lerle ve muvakkat teminat makbuz 
daire midürltlttlne müracaatları ilin 3409 takım yazlık elbi1enin 10.12.937 99ya baka kefalet melitubiyle birlik· 
olunur. cuma pü saat 15 de kapalı zarfla ek- te belli gün ve saatte komisyona gel-

Mu.baınmen ailtmeıi yapılacaktır. meleri. (4355) 3-6666 

Tarıuaa 2,S kilometre meeafede ve 
ve Bordan vadisi civannda bir artezi.. 
yen arqtmna kuyusu açılmuı pazar
lıkla ekailtmiye çıkanhmıtır. 

racaatları. (4361) 3 - 6672 Cinai El P. T. T. ı...aan MidlrlQin._ 1 Adet Jd11Deti Ura 2 - Tumlanan tutarı 18749 lira 50 ------------- 1 - İfin muhammen bedeli 4000 
liradır. 

ektrikJi ba~J arabalan ve 1). ldare ibtiyacı lçin iki kilo tartı Erkek elbiHli 333. 

D 
teferruab alınacak aiuında 450 tane terui kapalı zarf u- Ku pal 17 

(11,500) 

~let D~ Saba>.-. ıuliyle .. tm alınacaktır. tosu. 4. 
~oınısyonundan 

1 
1) • Malw• •n bedeli (5Ml,50) Retml elblee. 8&. ~ 

...._Muhammen lMdeli IZIOO ltra olUı e- ..ıdrat tmninat (447,19) Ura olup ek- Tayyor. Jl. M7~ 
~.'ektrtkli bapj arabaları ve tefenua'1 .Utmeal SO.lZ.937 perJembtr athıtl mı A'yakkabı iilmacak 
l?.l.938 puartea! ,anı -t ıuo da (ll) dıt ..... P.T.T. u.....ı ıntl- Gul T.wya EnatltGıl D~ 
\a~paJı zarf uaulfl ile Ankarada idare dUrlflltl •tm alma kom1sJ011111U1a ya- ı::z.::-.1-

pı'·-t...- ---· ında aatm alınacaktır. ~UI". 
. Bu ite gtrımk lıtlyenlerln l6l?.50 1) • lateldller, annüJrat t.mnat 1 - Gui Terbiye EnatitUaU Er
Jıraııır muvakkat temfnat ile kanumuı mmkbu ...,. baka mektubuma Tica- kek talebesi içi11 USO • 170 çift ayak· 
~Yln ettlil vealkalan ve nafıa mitte- ret odur veelC•ındn bafb mtlteah- kabı satın alınacaktır. Beher çiftinin 
'hhidlik ve.ikaı •e t Lllfl _,_1 bltllk ftllkurm ve teklif mektubunu muhammen fiatı 495 lınanat. ilk temi· 
l>i:- " ea enua aynı muhtevi ...... t. arflanm _,._ natı 63 lira ıı kuruftur. 
·~ &aat 14.30 a kadar komlıyon relıll- ..- . 

0 
•- Nat 2 - hıaleıi a,.ık elnil11ne ile 9-13-lıne verm 1 · 1ı:ı d (14) e kadar mezkar komııyona tevdi • 

e erı c&zım ır. 1937 pertembe gtınU aut 15,30 da An· 
~--- - ·· ıer nal'ıl••• 

0
, ___ ,_ & -L-- edeceklerdir. 

daw-uıaıne ..--- .._._ ~ 4) lartname Aııkarada PTT kara Mektepler muhaaebeciliiiladt 
llıal.zeme daireıfnden, Haydarpap- • • w • • · toplanan komisyonda yapılacaktır. 

da teıellii- ,_ fl•w• ..:ı- dal levumı ve lıtanbulda Beyoglu P.T.T. I B 
ı.1 _ _ • - ve ıeva il ııınuwn ı· bl d ki A-• t be d ınL 3 - atekliler elli gtlnde ihale 
--.uıiktadır. ("'"'~) o..____a713 nasın a y..-ya fU mil Ur ı&&· 

T"l'H - !erinden paruu nrillr. ..tmdMa Wr •t nn1 temlaau mes· 
Dingil degı"'""tirme vereni (4215) _ 3-6385 ldır muhaıebe .emetfne 11trrmrt bu-

'» luilacaktır. 

I> alınacak 70 adet bisiklet 4 - lartnamtll her liln Ouf 
lto •~let Demiryollan Satm Alma Terbiye BmtltUd DtrekterlUğüııde 

llliıyonundan: aluıacak görülebilir. (4311) 3-6545 
~~hammen bedeli 15010 lira olan 
hı ill ~ğiştirme verenleri 17.U»38 
'-ıa~~sı günü saat ıs.ıs te kapalı sarf 
tıQ u ıle Ankarada idare biııaunda • 

alınacaktır. 
~u ite ıirmek iıtiyenlerin 1125.75 
")'ık nıuvakkat teminat ile kanunun 
~rı ~ttiii vesikaları " nafıa mite
~ dlik vesikası ve tekliflerlDi aynı 
ltıı .laat 14.15 e kadar komiayon ~ 
~e vermeleri llzımdır. 

ta nameler paruız olarak Ankara
Ga :abeıne dairesinden Haydarpap
td-~~ellüın ve sevk tefliiinden dalı· 
~dır. (4420) 3-6712 

I> Elektrikçi alınacak 
\' · D. Yollan Sa. AL Ko.claa ı 
~ ~lcu vagonları elektrik tenviratı 
~ t'inde yetiıtirilmek tuere aanat o
•le~~lclctrik ıubeainden mer:un (15) 
l1bi .•kçi imtihanla alınacaktır. Ta
h :; nıekteb ,ehadetname aslını ve
hrak ildi ıuretinl iatidalatma balla
tea· ~rıkara'da D. D. yolları cer dai-

1 (reııliğine müracaat etmelerL 
lo 4428) ~1eı 

D k~rnotif yedekleri abnacak 
11 • · Y ollari Sa. Al. Ko. dan ı 

~o ~en bedeli 66000 lira olan 1 
bcd;J~· lıate ile 13S500 lira muhammen 
loJtoın~ 2. No .lu liıt~ muhteviyatı olan 
~ t~~ .Yedekleri 20. ı. 1918 per
'nı .A. ilinü aaat ıs den itibarın atn 
~ 'Iİarada idare binaamda kapalı 

llıu'Ti1e au . . aatın alınacaktır. 
liıte 1te gırmek iıtiyenlerin 1 No. lu 
~o. 1 n;~hteviyatı için 4550 lira n 2 
l'alık u ıate nıubteciyatı için de 8025 li
ta'"ı'n nıuvakkat teminat ile kanunun 

I ett'ğ' llıbidl 'k 1 1 ~eıikaları ve nafıa mllte -
tiiQ 1 veaıkaaı ve tekliflerini aynı 
liııe ~t 14 de kadar komiıyon reilll 
~eleri lizımdır. 

llll'dar eler 330 kurup Ankara ve 
dır. c43:;ıa) veznelerinde atılmakta-

3 - 678CS 

P. T. T. le.asım mflclGrlüfGnden: 
1 - İdare ihtiyacı için ·10 adet bi

ılldet aglk elllliltme lle münakasaya 
konulınu1tur. 

2 - MuhMnmen bedeli (4900) mu· 
vakkat teminatı (367.50) lira olup ek
ıUtmffl 10 lklnciklnun 938 puarte1I 
lilDU at (15) de Ankaradı P. T. T. 
U. MUdtlrlUk 1&tm aJma lcomiayonun
da yapılacaktır. 

1 - lateklller, muYakkat teminat 
makbuz nya banka mektubu lle ka· 
nunf veuildnl bamfl olarak o gün 
saat (15) de meslıcQr komisyona mü
racaat eylfyecelrlerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. le~zım mUdilrlilfUndeıı, llltanbul
da P. T. T. ayniyat ıube mfldllrlUPn
den parasız verilir. (4301) 

~550 

Afyonda yapılacak 
P. T. T. binası 

Afyoa P .T. T. M ..... ülhd•ı 
Afyonda yapılacak otur: dört bin 

altı ylb on lira otuz be' kurut ketif 
bedelli posta telgraf binası inpatı 
kapalı zarf 11ıull11 ekıiltn:leJe konul
du. Şartnamelerle, plln ve ketifname 
ve buna miitefırri diler evrak 153 
lnınat mukabllbıde Afyonda Poata 
MüdUrlülündeo An.karacla P. T. T. 
levazım mUdUrlUiilnden ve İıtanbul
da P. T. T. ayniyat fUbt mildUrlfl• 
pnden alınabilir. Muvakkat teminat 
2596 liradır. 

lıteklilerln teklif mektubları Ye 
Nafıa Veklletinden 917 yılı için a
lrnmıt on bet bin liradan yukarı mü
teabhltli1r Y•i1r11ını 10-12-937 cuma 
ıtlnflnUn .. t on dardilne kadar A.l
yon P. T. T. mUdUrlUIUndekl ebllt
me komisyonuna verllmeal ilin olu-
tt~. 3--6496 

Gümrük ve inhisarlar B. 

10.000.000 adet 
mantar ahnacak 

inhisarlar Ummn Müdürlü_.. 
d.a: 

1 - Şartname ve nUmuneai muci· 
bince 20 X 25 eb'admda 10.000.000 a· 
det mantar pazarlıkla satın alınacak· 
tır. 

il - Pazarlık 24-1-938 tarihine 
raatlayaaı puartell lilnfl saat ıs do 
Kabatatda Levuım ve mübayaat fU• 
beılndeki ılmı lromlıyonunda yapıla· 
caktır. 

III - Şartnameler paraeız olarak 
her gUn 161U rettD fUbeden alınabi
lir. 

iV - &kail...,. ittlrak etmek 
lttlyenlerfn Mantar numunelerini 
mOnıtıu gttnOnden 5 gUn enellne 
lradtır tahiurlar Levumı " mUba
yaat 911beıi mUdilrliliiine vermeleri 
llımıdır. 

V - Lteldllerln pazarlık lçln ta
yin edilen giln ve aaatte % 7,S rü
venme paralariyle yukarda adı geçen 
komiıyona gelmeleri ilin olunur. 

(8171/4467) 3-6809 

Banıt deposunda bina 
yaptırılacak 

lahiaarlar Umum Müclürlüfün
den: 

ı - idaremizin Ankara Barut ele -
posunda. prtname ve projesi muci· 
bince yaptınlauğı aatq yeri ve me
mur lkametglhı inpatı açık eksiltme
ye konulmuttur• 

II - Keılf bedeli 4.622 lira 33 ku
ruı olup muvakkat teminatı 346.68 li
radır. 

kuru9tur. 
3 - lartname ve evaf komiıyonda

dır. Garebilirler. 
4 - la•ldllwiD ilk l 'ınat olmk 

H07 liralık wune ınakbuu veya bmka 
nwkhablan n feaal veıUrahriyle bir
lllıcte ealltme .. tmdan bir saat eve
llne kadar teklif mektublarmr Oalata
da nJd lthal&t Silmrilil bhı•mdak4 
koıniıyona venneleri. (7708/4265) 

3-6483 

Askeri Fabrikalar 

Bir adet buhar 
lokomotifi 
ah nacak 

A*wi Pabftblar Um9D lllda... 
lüiünden: 

Tabnıln edflen bedeli (3S.OOO) li
ra olan yukarda yazılı blr adet buhar 
lokomotifi Ankarada Aıkert Fabrl· 
kalar Umum MOdUrUltD Satın alına 
komisyonunca 28-1-938 cuma güntı 
saat 15 de kapalı sarfla ihale edile
cektir. 
iu1n-. (1) lira (75) kl&n&f mtı· 

kabilinde ..Komiayondan verilir. Ta
liplerin mu•akkat teminat olan 2625 
lirayı havi teklif mektuplarını mes
kQr günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 nmnaraıı kahunun 2 ve s mad
delerindeki veaalkle meı:kQr gün ve 
autte komisyona müracaatları. 

( 4448) 3--6804 

Söğüt çabulu almacaktır. 
Askeri Flllwilml. Umum Mldir

lüiü T14111ret kaMmin4- ı 
ll'*lkalar lhtlyacr için ı IOO ton 

ıöğUt çubuğu alınacaktır. 
1ıteklilerln 1/2. ırtnun/931 tarih

li pazartesi günü saat 14 de yüzde 
15 temlnıtlarlle birlikte Ankarada • 
Askeri fabrikalar Umum MüdürlüP 
ticaret kaltmlnı mUracaatlarL 

&amıaane: Her giln saat U,30 dan 
15,SO kadar lıtanb\llda Fındıklı'da 
Aıkerl fabrikalar yollama mUdUrlG
fünden Ankaracla Ticaret kalenıin
dn paruıs alıubilir. (4411) a--6717 

Elektrikçi • telef onca 
alınacak 

Aakdr Fabrikalar Umum Mlcffir.. 
J&flnclea ı 

Kırıkkaledeki fabrlkalarunudan 
birinde çahpnak tlzere llanyatolu te
lefon tamiri iflerlnde ehliyet keabtt
mif iki uıta elektrikçi • telefoacuya 
ihtiyaç vardır. 

Kmkkalede yapılacak imtihanları 
neticesinde &Öltereceklerl liyakate 
ıöre 2 - 3,5 Ura ye911llye verilecektir. 

Harcırahları kendilerine ald ol
mak Uaere lateklileriıı veelkalariyle 
birlikte ırup mUdilrlülUne mUraca-
atlarL ( 4382) 3-6736 

Ankara Valiliği 2 - lttekliler bu ite ait prtname, 
vesaire evrakı bilibedel belediye!~ 
bankav binw ikincl lr.atmda Dahiliye .Puttuk satın veklleti belediyeler imar fen ıeflittn
den aWhlllrler. 

ahnacak • - Puarldı ıe-ıJ..ff' tarihine 
l'MCll7m pel"lllDbe itlrdl -* oallirde 

Ankara ~ t Ankarada belediyeler bankau binam 
Ankara vlUyetl çiftçilerine dalıtıl- 2. inci katında toplanacak belediyele~ 

mak tuere prtnameıi mucibincııe agık imar heyetince yapılacaktır. 
elıcailtme ile aatuı alınacağı evelce ilin 4 _ Pazarlıia prebilmek için m. 
edilen ecnebi mamulatı (75) adet iki tekilerin aıalıda yazılı teminat Ye ve
tearleldi (100) adet Ud demirli ve l&lJd Jromiıyon relalltfne vermete mec
(25) adet Uç demirli ve sandıklı pul- burdurlar. 
lukların aatın alınmuı yirmi bet aUıı A _ 2490 aayıh kanunun 16 ve 17 
daha usatılmlftır. İfbu iç çepd pullu- lnd maddelerine uııun 300 liralık 
ğun ihal11l ayrı ayrı olacaktır. Pulluk- muvakkat teminat, 
ların 20-12-937 pazartesi &UDU saat on B - Kanunun tayin ettlt\ veaalk· 
bepe açık tk.Utmeıi yapılacaktır. Jer, 

bd tekerlekll pulluklarm ıwıham- C - kanunun d8rdttnc:U maddeli 
men bedeli (1175), iki demirMletin mudblnce ekııiltınlye clnneye bir ma
(4500), üç demirlilerin (1500) liradır. ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 

lattnanıelerl Ankara ve latanbul si- tub, 
raat mUdiltlüldırinden meccanen "ri- D - Belediyeler imar heyeti fen 
llr. bteklilerin pullukların yilsde ye - ıefliğinden pazarlığa iıtirak için ala· 
di buçuk tutarı olan meblağa aid banka caklan vesika,, 
mektubu ••1& buıuıl muhaaebe mil- 5 - Posta lle c8nderllecek teklif 
dUrliltu vemeılııe yatmlmıı makbu· mektublannm iadeli teahhtıdltı olma
zu ile birlikte ekılltıne rumı ratterl. il Ye nihayet lllt 10 a kadar komltyo
leıı aaatıe .ua,.t daimi encümenine na celmlt bulunması linmdır. 
gelmeleri ilin olunur. ( 4431) 1 - 6800 Bu it hakkında fula lahat a1ınak 
Bahçe tesviyesi ve dlvar fnfUJ ledyealertn Belediyeler imar heyeti 

Aakara Vllililbulea ı fen tefliibı• milraccat etme1erL 
Bedeli keffi 8220 llradan lbuet bu· (4384) 3 - 8671 

lunan Etlik merku liboratunn bala -
çe tea•lyeıile iıtinat duvarlan inpatı 
20. 12. 937 cUnUııe rutlayaıı puartni 
günü aaat 15 dı viliyet binası dahilin· 
do nafıa komisyonunda ihalesi yapıl -
mak üzere açık eksiltmeye konulmuı -
tur. Munktat teminat 618 lira 50 ku -
ru,tur. 

lıtekliler teminat mektubu ile tica
ret odam veeiku& ve Ankara nafi& idil· 
dllrlüğünden bu ite ait olmak iiaere a· 
laukları fennt ehliyet veaikaıile bir· 
likte sözü geçen günde nafıa müdür -
lüğü odasında tcıekkül eden komisyo
na &elmeleri ve buna ait keıil ve prt
nameyi nafıa dairesinde ıörebilecek
leri. (4449) ~777 

Adliye bakanhğı 
Sömikok kömürü 

ah nacak 
Aakara Ceaa Evi Müclürlüjiin • 

deaı 

Ankara ceza evinin 937 malt yılı 
ihtiyacı olan (25) bin kilo yerli aö
mükok kömürü için 26-11-937 ıaribin· 
de yapılan ~·k enfltme ıaredyle 
mllnakaaaıına bir iıtekli ıeımemit 
ol411lun4an mızkilr k&latlr mllnaka
auı 2490 sayılı kanun mucibince 10 
gün mttdcletlt uatılmrftll. 

1ıteklilerin % 7 ,5 teminatı mu
vakkate akçesi olan 54 lira 38 kuru1-

Zayiler 
Zayi - Terhis tezkeremi kaybet

tim. Yenlainl alacatımdan ealdainlıı 
hükmü yoktur. il 7 doiumlu Saımy 
köyUnden Kayaal oğullarından .lama-
il of. Bllll 3-6796 

Zayi - Depolar komutanhfı ge
dikli erbqlarla Ucrltli memurların 
ınaaılanna aıukabil Ankara leYUDD 
imirliği mühaaebedlilindd Cumbu -
riyet Merkcs Bankul Ankara ıubeai 
üzerine aldıizm iki lata da 1·1 kinun 
937 gUn ve 159281 " 159 279 sayılı 
cekleri zayi ittim, ba cekler mubtevl
)'ltmı biç bir JriınMY• ciro ve emrine 
tevdi etmemif oldufumdan bulundu-

. ğunda bana nrUmeli akli halde hilk
mü olmadıftm iltn ederim. Ankara 
Akköprl umum depolar komutanhlz 
mutemedi Cemal Oillpmar. 3--6797 

AJmaaca bilen kadın daktilo 
alınacak 

Müzik öiretmen okulu direktörlü
fGnden : 

Okulumuza (75) lira ücretli (iafeal 
okul• aid) almanca bilen bir adın 
daktilo alınacaktır. 

İsteklilerin 10.12.937 cuma pnB 
aaat 13 te ıınayları yapılmak U.ere 
müıbit evrakları ile birlikte Ankara
da mü~ik &iretmen okulwıda bulwa· 
malan. ( 4354) 3-6634 
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1 Emniyet Sandığı İllnlan 1 

T oksitle em lok sahşı 
SEMTİ 

Kuzguncukta eski Kumbaoğlu yeni 
Bamyacı sokağında eski 6 yeni 6 
No. 1ı 

CİNSİ 
Muhammen kıymeti · 

LİRA 

İki katta dört odalı ahşap 
bir evin tamamı 300 

Fatihte eski Mollaahaveyin yeni İki katta beş odalı kuyusu 
Muhtesipiskender mahalle&inde es- ve elektrik tesisatı olan 
ki Cevizci, yeni Balipaşa sokağın- kargir bir evin tamamı 2000 
da eneski 15 eski 17 yeni 148 No lı 

Üsküdarda Altunizade mahallesin- Üç katta yedi odalı bahçeli 
de Hacıibrahimağa (Sırmapercle) so- ve kuyulu ahşap bir köşkün 
kağında ~ski 5 yeni 11 (kapı üzerin- tamamı. 200 
de 13) No. lı 

Şehzadebaşında Babahasahalemi ma
hallesinde eski Mahmudefendi mek
tebi yeni Serezli sokağında eski 9 
yeni 23 No. 1ı 

Kumkapıda Muhsinehatun mahalle
sinde Molataşı caddesinde eski ve 
yeni 19 No. h 

Beşiktaşta eski Rumeli yeni Türk
ali mahallesinde Uzuncaova cadde
sinde eski ve yeni 10 No. h 
Sultanselimde Çirağıhamza mahal
lesinde eski Sakızağacı yeni Tabak
yunus sokağında eneski 20 mük. es
ki 68 yeni 65 No. h 

Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
Küçükhendek sokağında Kuledibi
meydanı karşısında eski 2, 4, 4, 4 mük 
6, yeni 2, 4, 6, 8, 10 No. lı 

Üçbuçuk katta on odalı e
lektrik tesisatını havi ahşap 
bahçeli bir evin tamamı 

İki buçuk katta beş odalı e
lektrik tesisatını havi bah
çeli kargir bir evin tamamı 

İki katta dört odalı ahşap 
bir evin tamamı. 

Üç katta beş odalı ahşap 
bir evin tamamı 

Dörtbuçuk katlı yirmi bir 
odalı altında bir gazino ve 
bir mağazası olan, terkos ve 
elektrik tesisatını havi kar
gir üç evin tamamı. 

2500 

1400 

300 

650 

12000 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin- Üç katlı beşer odalı altm-
de eski Ar navut yeni Mısırbuğdayı da iki dükanr olan kargir 
sokağında eski 24, 24 mük. 24 mük. iki ev ile ayrıca arka kı-
24 mük. 24 mUk. yeni 20, 22, 24, 26, sımda on odadan mürekkep 
28 No. lı kirgir bir evin tamamı. 3500 

1 - Arttırma 23-12-1937 tarihine düşen perşembe günü saat 15 de ya
pılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir, taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (8180) 3-6810 

~---REÇETELERİNİZİ---~ 
(Sakarya eczane) ıindon yaptınnız. Her iatecliği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Remnt huauet mtleueeata anmt 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ·ı-ssı 7 

Yol yaptırılacak 
Zonguldak Valiliğinden: 

Zonguldak vilayeti içinde aşağıda isimleri ve keşif bedelleri ve mu
vakkat teminat miktarları ya.zıh. 

Eksiltmeye konu-
Keşif bedeli lan kıamın tutarı Teminat miktarı 

Yolun ismi • Lira Kr. Lira kuruş Lira Kr. 
---

ı - Bartın - Safranbolu 68130 24 27000 00 2025 00 Şose 
2 - Zonguldak - Devrek 25367 68 10000 00 750 00 esaslı 
3 - Ereğli - Devrek 32269 60 13000 00 1075 00 tamir-

leri 
4 - Beycuma - Çaycuma 57834 92 22500 00 1688 00 Yeni 
5 - Safranbolu - Araç 25014 89 10000 00 750 00 şoee 

inşaatı 
82500 00 

Yolarında şose esaslı tamirleri ile yeni şoee inşaatı i'lerinin 937 mali 
yılı aonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kısımlarının 
inşası işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 13-12-937 pazartesi günü saat 15 de Zonguldak vilayeti ·Dai· 
mi Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di
ier evrak Zonguldak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat yukarda yollar hizalarında yazılıdır. lstekliler bu 
itlerin ya hepsine ve yahut içlerinden herhangi bir veya bir kaçına talip 
olabilirl~r. Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa 
Vekiletınden 937 yılında alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret 
odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte 
teklif mektuplarını, yukarda yazılı günde ihale saatmdan bir saat evveli
ne kadar vilayet Daimi encümeni reisliğine vermeleri ilan olunur. J-6543 

4·61.104 lira 34 kurusluk 
:; 

elektrik tesisah 
Kars Valiliğinden : 

1 - Kars fehrinin idrolik elektrik 
tesiatı 296.400 lira. 

2 - Sarıkamış şehrinin lokomobil e
lektrik tesiatı 80.011 lira 71 kuruş. 

3 - İğdır şehrinin lokomobilli elek
trik tesiatı 84.692 lira 63 kuruı ki ce
man "461.104" lira 34 kuruş olarak ka
palı zarf usuliyle ve 45 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

4 - İstenilirse % 20 si dahilinde na· 
f ıa vekaletine tasdika gitmiş olan 
Tuzluca, Kağızman, Arpaçayı, Susuz, 
Selim kasabaları elektrik tesisatların 
dan herhangi biri yaptırılacaktır. 

5 - Nafıa vekaletinden tasdik edil· 
miş yukarıdaki üç şehrin dosyasında
ki evrak ıunlardır. 

Proje, keş.if silsilei fiat, fenni şart
name, hususi şartname, bayındırlık iş
leri genel prtnamesi, mukavele proje
si, nafıa vekaletinin 938 senesi için ka
bul ettiği elektrik nizamname ve şart
namesidir. 

6 - Talihlerin bu iıleri yapabilece
ğini gösteren 937 senesi için nafıa ve
kaletinden aldığı ehliyet vesikaaı ile 

937 senesi ticaret odası vesikası. 
7 - En aşağı 200.000 liralık bir şe

hir tessiatı yaptığına dair vesika gös 
termesi, 

8 - Muvakkat teminat 24.306 lira
dır. 

9 - Tediyat peşindir. 
10 - Dosyalar Kars ve İstanbul na

fıa müdürlüklerindedir. 

11 - İhale 30.12.937 perşembe günü 
saat 15 de Kars hükümet konağı için-
deki daimi encümen odasında yapıla
caktır. 

12 - Talihlerin teklif mektublarını 
mühür mumu ile iyice kapatmıf ola
rak saat 14 de kadar daimi encümen 
komisyon riyasetine vermiş olmaları, 

postada vuku bulacak gecikmeler ka
bul edilmez. (7942/4374) 3-6656 

Evkaf apartmanında 

Yedi odah bir daire 
kirahkt1r devren 

Telefon: 1897 3-6730 

Başağrısı, dişağr1sı 
.NEVRALJi 

Bütün i.tırablan teskin eder 

GRİPİN 
Bilhaüa bunlara kartı müessirdir. 

it bqınd~ seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

isim ve markaya dikkat Taklidlerinden sakınınız 
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Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ıefi 

Dr. Muzaffer Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Günde yalnız bir defa 

HASA 

Diş macnnu ile di§lerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi par lak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7 ,S' dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 

DAKTİLO KURSU 
42 inci DEVRE 

42 nci devre 1. llkkanun. 937 de başlar. 
En son kayıt 7. llkkinun. 937 de biter 

Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 
Mezunlara (2) ayda DIPLOMA verilir. 

Kınacı Han No. 7 Tel: 3714 

Yarış ve ıslah encümeninden: 
Hususi haraların yetiştirdiği safkan ve yarımkan İngiliz, 

tayları, arkasında ve karnında tayı ile damızlık kısraklar 12/ B. 
Kinun/937 pazar günü Ankara Hipodromunda müzayede ile 
aatılacaktır. Daha evel görmek istiyenler Atlı Spora müracaat 
edebilirler. (4437) 3-6758 

KOHİN. OR 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

Viyana Üniversitesi kadın kli· 
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
8arayı hizasında Ahmed Şahin i
partımanında hastalarını her gün 
kabul eder. Telefon: 2022 

Öksürenlere ve 

göğüa nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

lmtiya.z sahibi ve Ba,muharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

BU AKŞAM 

YENİ VE HALK SİNEMALARINDA 
Aşk - Güzellik -ih ti§am - Musiki faheseri 

LEYLAKLAR ACARKEN 
Baş Rollerde: 

JEANETTE MAC - DON ALD ve NELSON EDDY 
Ayrıca - Dünya havadisleri 

Yeni sinemada: Genel istek üzerine HALK MATİNESİNDE 12.15 de 
4,45 seansında: . 

NİNA PEROVNANIN YALANI ucuz matıne: TOP - HAT 

Numaralı yerler her iki sinemada saat 2 den itibaren satılmaktadır. 

• 


