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Atatürkle Ruzvelt arasında'Asya pakt 
çok samimi mektublar iııızalandı 

r 
Ruzvelt diyorki : Kısa bir zamanda 
meydana getirdiğiniz pek çok şayanı 

dikkat hususafı görünce h isse tt iğ i m 
zevk ve heyecam size arzetmek istedim 

' J 
Ruzvelt, Atafürkle bir gün mülô.ki olmak fırsatını 
bulacağı ümidinin daha kuvvetlendiğini yazıyor 

Büyük Önderimi2 
ATATÜRK 

~. T. A. 
Belki uzun Mehmed misalinden 

sonra, ve belki, ondan da önceki za
manlardan beri bı.zde b""t·· . .kb 1 .. . • , u un ıstı a 
umıdlerini, bir dag başında veya bir 
çay kenarında bulduğu renkli bir taş 
p.ar_çasma bağlamış insanlar, muhitle
rını kendilerıne, ba:zan tali eseri olarak 
hayran etmişler, ve ekseriya, acındır
n:11ı;lard r: Maden bulmak, maden im
tı.yazı almak, ve • on binde bir mi, yüz
bındc;. bir mi, milyonda bir mi? Fakat 
çok a b" "h · · z ır 1 tımal ıle • maden imtiyazı 
satmak: maden peşinde cervet kaybet
mek, gulünç oimak, yahud • nadir 
ender • bol para kazanmak, adının başr~ 
na "Madenci,, lakabını takmak .. M.T.A. 
ya kadar madencilikle ola .. b n munase e-
tımızı böyle tarif cdebileriz •• 

M. T. A., Maden Tetkı"k A . ve rama 
enstıtilsiınün huş harfleridir; ve ensti-
tünün unvanındaki T e t k i k v e 
A r a m a ke1imelerinin yanyana ge. 
lişi, kelimelerde ahenk arayan edebi. 
yatçılara göre mesud bir tesadüf sayıl
~ıyabilir; Fakat M. T. A. n n tesisi, 
turk madenciliği için, çok mesud bir 
hiidi c olmuştur: M.T.A., her vatanda
şa, bir ~ağ başında veya bir su kıyı· 
s~nda elı~e geçirdiği renkli taşın ticari 
bır ehemıyeti varmrdır, yokmudur; bu 
taşa az çok ümid bağlanabilir mi· yok. 
sa k ' onu~ arşısına geçip apartmanlar, 
otomobıller, köşkler ve seyahatler hül. 
yasma kendini kaptırmamak mı laz.m-
dır, bunu, derhal deg-ı·ı . . . d , • ısınının e 
hatırlattıgı gibi, • tetkikler ve aramalar 
yaptıktan sonra, açıkça söyliyen. ha. 
yali yıkan veya tahakkuk ettiren: ve 

kısaca, cehlin, yan bilginin hud~dun
da ilmin gözü, kulağı ve dimağı olan 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Ata türkün 
cevabları 

Bizim iki memleketi -. 
mız umumi sulh ve 

insanlığın s a a d e t i -
ni istihdaf eden aynı 

ideali güdmektedirler. 

Size bir an evvel müla

ki o 1 m a k benim de 
. " 

samımı arzumdur. 
Amerika Birleşik devletleri Cumhur 
başkanı B. Frank/in D. Roozevelt 

Ankara, 9 (A.A.) -Ahiren Türkiyede bir amerikalı tarafından alı
nan filmi seyretmiş olan Amerika Birleşik devletleri Başkanı Frank
lin D. Roozevelt Cumur Başkanımız Atatürk'e pek samimi bir mektub 
yazarak, memleketimiz hakkındaki iyi hislerini bildirmişti. 

Atatiirk, Roozevelt'e ayni samimi ifade ile teşekkür etmi§tir. 
Bu iki mektubu aynen aşağıya yazıyoruz: 

Ekselans Kemal A1atikk, 
Türkiye Cümhuriyeti Batkanı 

ANKARA 
Azizim Bay Cumur Başkanı, 

Ahiren Türkiyede Bay Julian Bryan taralınJan alınm~ olan lilmi, bir 
kaÇ akşam ev1Jel, Be)'az Evde seyir ettim. Nisbeten kısa bı~ za":'anda meyda
na getirdiğiniz pek çok §ayanı hayret husu•atı görünce hıssettığim §eVk ue 
heyacanı size arzetmek istedim. 

Kıymetli ıahsiyetinizin, e1Jinizde oe plajda küçü.k kızınız ile o"?~rken 
çekilmiş olan resimlerini seyir etmekle bilhassa bahtıyar oldum. Bu, sızın ue 
benim bir gün birbirimize mü!ôki olmak fırsatını bulacaiıml% ümidini, ben. 
de bir kat daha takviye etti 

Nadir ofon utirahat za~anlarımda, bana göndermek lütlunda bulundu
ğunuz türk posta pulları kollcksiyonunu seyir etmekteyim. Bunlar üzerinde 
resim edilmiş olan manzaraları, bir gün, hendi gözlerimle görmeyi ümid edi· 
yorum. 

Samimi sayğılar IJe halisane temennilerimle 
Vefakarını2: 

FRANKLIN D. ROOSF.VELT 

Ekselans Frankli.n D. Roosevelt, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 

VAŞiNGTON 

Azizim Bay Cümur Başkanı, 
Ahiren Türkiyede Bay Julian Bryan taralrndan alrnmıf .ol~ .. lilmi& seyret

mekten duyduğunuz memnuniyeti bildiren 6 nisan 1937 tarıhlı lutulkcır meh. 
tubunuzu hakiki bir se1Jinç ile aldrm. Mektubunuzda,_ a~IJ~l~ şer~it müsa
ade eder etmez, biribirimize bir gün mülcihi olacağımız umrdınr de ızhcır bu. 
yuruyoraunuz;. 

Samimi duygularrmzdan ve modern Türkiye'de elde edilen terakki 
hakkrndaki takdirkar telakkinizden dolayı size fevkalade müte§ekkir 
olduğuma inanmanızı rica ederim, Bay Cümur Başkanı. 

Bu fırsattan istifade ederek Amerika Birleşik d~vl~t~eri . h~ında· 
ki hayranlığımı tekrar bildirmek isterim, .b~l~as.sa kı hızım ıkı m.emle: 
ketimiz, umumi sulh ve insanlığrn saadetını ıstıhdaf eden aynı ıdeah 
gütmektedirler. 

Size bir an ev1Jel mülaki olmak benim de samimi arzum olduğundan ha
rikulade iıler yapmıf olan sevimli 11• kuvuetli fahsiyetinizi Tiirhiyede se. 
lcimlıyacağım güne sabırsızlıkla inti.z,.r ediyorum. 

Samimi saygılar ve haluanc temennilerimi• 
Ve{akinnız 

KEMAL ATATÜRK 

Tahran, 9 (A.A.) - Para ajanaı bildiriyor: 
Türkiye Dış işler bakam Dr. Tevfik Rüştü Aras, lran Hariciye nazı. 

rı B. Samiy, Afganistan Hariciye nazırı B. Feyiz Mohammed Han n 
Irak Hariciye nazırı B. Naciyülaail bugün saldırmazlık muahedesini im. 
za etmişlerdir. 

Muahedenin birinci maddesi, akid memleketlerin iç itlerine mutlak 
surette karışmazlık ve ikinci madde müşterek sınırların tecavüzdeu 
masuniyetine riayet hakkrndadır. 

Üçüncü madde, dört memle
ketin müşterek menfaatlerini ala
kadar eden bütün enternasyonal 
anlaşmazlrklarda istişareyi ve 
dördüncü madde de, harb ilanı, i
lin edilmeksizin işgal ve mütear
rıza taarruz hareketlerinden istin· 
kafı derpiş etmektedir. 

Müdafaai nefis hali ve milletler 
cemiyeti paktının 16 ıncı maddesi ve 
yah,ud 27 Ağustos 1928 tarihli Paris 
muahedesinin 15 inci maddesi mucibin· 
ce yapılacak icraat taarruz hareketle· 
rinden sayılmaz. 

6 mcı madde, mütearnza karşı 

muahedenin ihbar mecburiyeti olmak. 
sızın nakzedilebileceğini bildirmekte
dir. 

Yedinci madde diğer akid memle
ketlerden birindeki müessesatı devirme
ği istihdaf eden teşekküllerin ihdası
na mani olunacağı hakkındadır. 

Sekizinci madde, bütün ihtilafla
rın muslihane bir surette halledileceği· 
ni ve dokuzuncu madde de muahedenin 
akid devletlerin milletler cemiyeti 
paktından mütevellid vecibelerini ten
kis etmiye~ğini bildirmektedir. 

Onuncu madde mucibince muahede 
5 sene için muteberdir. Fakat inkızasın
dan altı ay evvel ihbar edilmediği tak· 
dirde pir o kadar müddet için daha 
kendiliğinden muteber olacaktır. 

Muahede milletler cemiyeetinde 
tescil edilecektir. 

Taksiler 
ucuzladı 

Benzin fiatlarında yapılan ten
ziller dolayısiyle Ankara tehrinde 
işliyen taksi fiatları da indirilmit
tir. Halk bugünden itibaren taksi
metrenin gösterdiği miktardan 
yüzde yirmi eksik ödeyecektir. 

Mesela bir yere taksimetre 100 
kuruş yazdı mı, halkın vereceği 
para 80 kuruı olacaktır. 50 kurut 
yazınca verilecek para 40 kurut
tur. 

Taksimetrelerde tadilat yapılın

caya kadar böyle yüzde hesabiyle bir 
tenzilat yapmak zarureti hasıl olmut
tur. Yakında bütün taksimetrelerde 

tadilat yapılacak, o zaman halkın ödi

yeceği mikdar taksi üzerinde rakam 

halinde görülecektir. 

Haber aldığımıza göre taksi açq 
ücretlerinin 35 kuruştan 26 ya indiril-

meai mevzuubahstir. Kilometre başına 

alınan 15 kuruş ücrette yapılacak 

tenziH\tta 2,5 kuruş kadar olacak yan.i 

bu mikdar 12,S kuruşa indirilecektir. 

Turizm pilotluğu için 
--

Ankara motörlü tayyare 
mektebi dün açıldı 

M otörlü tayyare mektebinin açılışında talebeler ve bava kurumu yar b~Iram 
B. Feridun Dirimtekin 

Türk Hava kurumunun turizm pilotu yetiştirmek üzere haz.ıTladrğı 
Ankara motorlu tayyare mektebi, dün saat onbirde Hava kurumu ge
nel merkezinde Yarbaşkan B. Feridun Dirimtekin'in, kamp talebeai i
çin yaptığı güzel bir konuşma ile çalışmaya başlamıştır. 

Motorlu tayyareciliği memle
kette sevilir ve hatırı sayılır bir 
meslek haline getirecek olan ve 
her şeyden evel bir memleket mÜ· 
daf aası meselesi bulunan bu ve
rimli mesleğin ilk talebelerine B. 
Dirimtekin şunları ösylemiştir: 

"- Geçen sene, İnönü kampında 
( Sonu 5. inci sayfada ) 

Bugün 
12 

sayf 
-- ----



2 

Politika bahisleri: 

Van Zeeland'ın misyonu 
Belçika başvekiline, milletlerarası ticareti otarşi anarşisinden kurtar

mak için başlıca memlekelerin salahiyetli devlet adamları ile temas e
derek bir anlaşma zemini hazırlamak misyonu verilmişti. Avrupadaki 
temaslarını bitirdikten sonra, Van Zeeland Amerika.ya gitti ve ora
daki konuşmalarmın neticesi ile Avrupaya döndü. 

1929 ekonomik krizi, dünyanın o zamana kadarki ticaret sistemini 
yani "serbest ticaret esası" nı parçalamağa başlayarak hemen bütün 
memleketleri kendilerine göre tedbir almağa icbar etti. Kontenjan, kli

·inğ, dirije para filan gibi yeni ba.zı kelimeler ile beraber yeni mef
humlar ve yeni usuller türedi. 

Serbest ticaretin büyük bir rahne aldığını ortaya koyan en büyük 
delil Ottawa idi. Bu ticareti çocuğu gibi bin itina ile büyüterek donan
masını kendisine dadı tayin ebniş olan bir devletin, cihan ticaretine 
birden arkasını dönerek ''imparatorluk ticareti" ne bağlanması, ''fre
etrade" in geçirmekte olduğu tehlikeye, gerçekten kafi bir işaret idi. 

.iyi düşünülmüş ve mükemmel tatbik edilmiş bir para politikasından 
sonra gelen Ottawa, imparatorluğun alım kabiliyetini yalnız İmpara
orluğun ticaretine tahsis etmek demekti. Bu, fngilterenin elinden, ci
han ''acceptation" işini yani cihar. ticaretinin nazımlık rolünü almak 
istiyen merkezlere yani New Y ork ve Parise verilmiş sert bir cevab i
di. 

N Y k b ·· . ''N D 1" . ew or , unun uzerıne, ew ea e geç.tı. Muazam bir iç pa
Roosevelt gibi bir zar; rahne almamış bir devlet kredi mekanizmuı; 

şef, Amerikayı kurtardı. 
Fakat Fransa'nın "albn bloku" cevabı bir kaç senelik bir mukave

metten ve ekonomik tencerenin dibinde salça bırakmayan bir deflas
yon' dan sonra, yıkılmağa ve teslim olmağa mecbur oldu. 

Şimdi, önce bu üç merkez arasında fakat bunu müteakib de İsteyen 
devletleri ihtiva etmek şartiyle yeni bir "serbest ticaret" sahası yarat
mak isteniyor. Van Zeeland'ın misyonu, böyle bir sahanın ne gibi şart
lar dahiHnde yaratılabileceğini tetkik ederek müstakbel bir konferan
sın raportörlüğünü yapmaktır. 

Demek ki, havada, ayrılıp kopan 
yeniden biribirine bitişmesi davası 
bir başka yazıya bırakmalıyız. 

lstanbul'da 
Bir cinayet 

ve kendi içlerine dönen pazarlarrn 
vardır. Bunun nasıl olabileceğini 

Burhan BELGE 

« Hamidiye » Samsun'da 
Samsun, 9 (A.A.) - Hamidiye mek

teb gemisi dün limanımrza geldi. Tören 
yaptldr. Halk neşe içinde gemiyi ziyaret 
etmekte ve kahraman denizcilerimiri sc
lamlamaktadır1ar. 

B. Nurullah Sümer Avrupaya 
gitmiyor 

Bir akşam gazetesinin Sümer Bank 

Umum Müdürü B. Nurullah Sümer'in, 

Bedin ve Londra'ya seyahate çıkacağı 

hakkında verdiği haber asılsızdır. 

ULUS 10- 7-1937 ~ 

Ff~b;iiif i;;·ı Şimendiferlerin ihtiyacı için 
• • 
1 fazlalık f Sıvas demiryolu atölyesi 
i Finans Bakanlığı 1937 finans f ld 800 k 
; ::!:ı:=:,~~~::::~:. ~e;';~ i yı a vagon yapaca 
! nam yılının ~l~ ayı olan haz.iran ! Devlet demiryollarınm Sıvastaki atölyesi, son ilavelerden sonra k•' 
! içindeki tahsılat 27 ,252,133 lırası ! paaitesini artırmak üzere olduğundan, yeni hazırla.nan programa göre 
! yeni alacaklarJan, 3.512.167 li.. ! faaliyete geçme hazu-lıklan yapılmaktadır. 
t rcua eskilerden olmak ü.aere t 
i 30.764.300 liradır. 936 finans yı- i 
i lının aynı ayına nazaran bu &e. ! 
i nenin hcıRran ayı taluilcitı ! 
i 1.882.574 lira lazladır. ! 
• • 
l-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-4 

A Devlet şurasına 

verilen 
arzuhalleı in pulu 

Devlet Şurasına verilen arzuhaller 

20 kuruşluk bir kayıd harcına tabidir. 

Bu para iş sahib:crinden Şura evrak ka

lemi yahud arzuhal verdikleri en bü

yük mülkiye makamı vasıtasiyle alın

maktadır. 

Lüzumu takdirinde telgraf çıeken

lerden ise kayıd harcının doğrudan doğ· 

ruya tahsili mümkün olamamaktadır. 

Telgraflar çekildiği yere gönderilerek 

vilayetler vasıtasiyle harcın ödenmesi 

temin edlimekte ve ancak ondan sonra 

resmi muameleye girişilmektedir. 

Çok tabii olarak, bu yol<ia muamele 

ifası iş sahihlerinin beyhude vakit kay

betmelerine sebcb olmakta ve haklı bir 

şikayete yol açmaktadır. 

Finans Bakanlığı halkın lehine bir 

karar vererek çekilecek telgraflara harç 

pulunun telgrafbanclerde yapıştırılma

sını temin etmiştir. 

Bayilerde harç pulu bulunmadığı 

takdirde 20 kuruş malsandıklanna ya -
tınlacak ve makbuzu telgrafla leffedil
diktcn sonra çekilecektir. 

Bu yeni karar bilhassa Ankaraya 
u.zak mesafede olan yerlerde bulunanlar 
için büyük bir kolaylığı mucib olmakta
dır. 

Devlet demiryollarmda 
halk ticaret biletleri 
Devlet Demiryollan ilşetme idaresi 

on beş günlük bir ve iki aylık halk tica
ret biletlerinin şimdiden sonra alındığı 

tarihten değil, yolcunun seyahate haj -
ladığr tarihten itibaren on bet gün. bir 
veya iki ay olarak hesab edilmesini ka
rarlaştırmıştır. Halk ticaret bileti alan 
yolcular bileti aldıktan zaman ilk yol -
culuk tarihlerini bildireedtler ve bu ta
r ih on beş günlük, bir ve iki aylık müd
detin başlangıç tarihi olacaktır. Bu ta -
rihten evvel seyahat edecekler biletleri
ne isaret verdireceklerdir. Verdinniyen
lerin biletleri başlangıç tarihine kadar 
muteber olınıyacaktır. 

1 KÜÇÜK lÇ HABERLER ' 
ı~----x İstanbul, (Telefonla) - Benzin 

meselesi halledildi.. Şimdilik 8Z,5 ku -

ruştan fiat tesbit edildi, fakat bir müd

det sonra fiatın 7 5 kuruşa düşeceği de 

söyleniyor. 

X lıtanbul, (Telefonla) - Taksi 

fiatlanrun yüzde 15 indirilmesi karan 

tatbik edilmeğe başlanıldı. 

X lstanbul, (Telefonla) - İşkcm -
heci dükkanlarında kellelerin artık ca

mekanlarda teşhir edilmemesi ve buzlu 

camlar arkasında saklanması belediyece 

dükkanlara tebliğ edilmiştir. 

X Devlet Demiryollarmda - Dev -
let Demiryollan Umum Müdür teknik 

muavinliğine yol dairesi reisi B. Fuad, 

yol dairesi reisliğine Afyon bölgesi in

şaat baş müdürü B. Ertuğrul Kemal, 

yol dairesi reis muavinliğine de istasyon 

inşaatı kontrol mühendisi B. Alaeddin 

tayin edilmişlerdir. 

Hatlarnnızın Erzuruma vara· 
cağı 1940 senesine kadar en al 
122 lokomotif, 22 furgon, 172 yol· 
cu vagonu ve 3900 yük vagonıı· 
nun tedarikine olan ihityacdaO 
2400 yük vagonu, atölye inşaatı 
bittikten sonra senede 800 vagoJ1 
İmal edilmek suretile kartrla~' 
caktır. Böylelikle Sıvaı atölyetlr 
üç sene içinde memlekete 2400 
vagon ktt.zandırmış olacaktır. 

Diğer ihtiyaçtan 30 lokomotif, 2Z 
yolcu vagonu ve ZOO kadar yük vagoıııı 
Dinko mukavelesi tatbiklerinden ol• 
mak üzere ısmarlanılmak üzeredir. Ut' 
ri kalan 1300 yük vagonundan 200 ade· 
di de 937 mali yılı büdce kanununııfl 
beşinci maddesi mucibince temin edile· 
cektir. 

Geriye kalan 92 lokomotif, 170 yol· 
cu arabası ve 1100 yük vagonunun J-4 

yıl içinde tedariki zaruri olduğundafl 

ve Kamutayın son toplantılarından bİ• 
rinde kabul edilmiş olan bir kanuni" 
devlet demiryolları ve limanları uınu· 
mi idaresi tarafından lokomotif, yolcıl 
ve muhtelif yük vagonu satın alınrnasr 
ve bunların her türlü masrafları içİfl 
gelecek senelere sari olmak ve tediye " 
dilecek mikdarı 1938 ve 1939 seneleriıt' 
de birer milyon lirayı, bundan sonral<İ 
yıllarda da ikişer milyon lirayı geçll'le· 
mck üzere 16 milyon liraya kadar ıe· 
ahhüd icrası için Bayındırlık bakanırı' 
salahiyet verilmif olduğundan bu ıs: 
ruri ihtiyaçlar da bu kanunun verdig1 

ulihiyetler dolayısyile sağlanacaktır· 
Bayındırlık bakanımızın İsveç se

yahati de devlet deıniryollarımı.un l:ııJ 
ihtiyaçlarının temini ile alakadardır. ~ 
rıca devlet demiryollan büdcesine her 
ıene konacak 300 bin lira ile de 3 ınil· 
yon liraya varacağı tahmin olunan 16 
milyonluk mübayaanın muamele vergi· 
si ödenecektir. 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Üskü

darda Kısıklıda Mazharın çobanr İbra. 

him bir cinayete kurban gitmiştir. Ka

til yugo&lall' tebaasından arnavud Nedi

dir. 17 yaşındadır. Araları.oda bir çayır 

üzerinde koywı otlatma meselesi yü. 

zünden ihtilaf çıkmış, Nedi, sopa ile 

İbrahimi öldürmüş ve cesedini kırda 

b.rakmıştır. Cesed dört gün sonra te

sadüfen bulunmuştur. Cesed güneş al

tında kaldığı için kokmuş ve kurtlan· 

nuş bir halde idi. Katil yakalanmış ve 
önce cinayeti tevil etmek istemişse de 
sonra itiraf ederek kemali safiyetle: 
"- Obana hücum etti. Benim yerimde 
her hangi başka biri de böyle yapardı.,, 
demiştir. 

·--.·y -:·:-·_,, ... A·~~~N .... K · 1 L ...... _A· R 
•• ~· ~~ :~ w';J • - • ' 

'=·?J (,. 

Sıvas atölyesi tamamiyle bitiriliP 
imalata başladıktan sonra devlet deınil' 
yolJarnnızın malzeme bakımından °' 
en mühim ihtiyaçlarını memleket içifl' 
den temine muktedir olacaktır. 

'Gerek hatlarımızın uzunluğu, gere~ 
başka memleketler hatlarına göre da111 

fazla muhtelif istikametlere nakli18' 

yapmasr, gerekse nakliyatın gittilıÇ' 
artan bir inkişaf göstermesi, sanayif ef' 
meden doğan bir nakliyat ihtiyacın111 

belirmesi, en nihayet yurdun müdaf1' 

ası gibi esaslı ihtiyaçların zaruri 1'11• 
dığı devlet demiryollarmrn yeter "'' 
ihtiyacı karşılar malzemeye sahih o.i
ması meselesi de böylelikle halledi].OJ1f 
olacaktır. 

Eski Suriye cumhur reisi 
İstanbul'da 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Suriye

nin eski cwnhur rrisi B. Mehmed Ali 

İstirahat için İstanbulda bulunmakta

dır. Kendisinin uzun zaman osmanlı i. 

daresinde büyük memuriyetlerde bu

lunduğunu söyliyen mumaileyh, Ata

türk'ün çok yüksek bir devlet ve mil

let fdi olduğunu, yeni Türkiyenin in
kipfı karşısında hayranlık duyduğunu 

ve Türkiye • Suriye dostluğunu çok 

arzu ettiğini ilave etmiştir. 

Yaş meyva ihracı için 
bir şirket kuruldu 

1stanbu1, 9 (Telefonla) - Yüz bin 

liralık bir yaş meyva ihracat limited 

ıirketi kurulmuştur. Şirket yaş meyva 

ibarcatı canlı faaliyetlerde bulunacak, 

bu iti de organize etmeğe çahşacaktrr. 

Daha şimdiden İngiltereye iki vagon 

karpuz aevkcclilıni~tir. 

Muhacirler için lazım 
gelen kerestelerin 

nakil tarifesi 
Devlet Demiryolları işletme idare

~ yurdumuza ıelen muhacirlerin iska -

runa aid inşaatta aarfedilmek üzere Sağ
lık ve Sosyal Yardmı Bakanlığınca sevk 
olunacak kerestelerden, nakil esnasında 
asgari tarife üaerinden yüzde elli tenzi
lat yapmağa karar vermiştir. 

Amelia Earhart 
Şiraal Amerikasıuda Miami 'jeh

rinden 1ca11'Jp. ceaub Amerikası yo
liyle Afrikayı, Arabistanr, Hindista
m, AYusturalya71 geçjp şimal Ame
rikasrnda Oakland'a ve oradan gen~ 
lliami'ye gelerek dünya etrafında 
46.000 kilometrelik bir tayyare yol
culuğuna çıkmış olan kad.ın tayyare
ci Amelia Earhard, bu uzun yolculu
ğun 35.000 kilometrelik kısmım bü
yük güçlüklere tesadüf etmeksizin 
bitirdikten sonra, Büyüle Okyanos
ta, Howland adındaki küçük ada ci
varında, tayyaresinin telsiziyle dün
yaya ilan etti: 

- Yarım saatlik benzinim var. 
Karayı görmüyorum! 

Büyük okyanosun ucsuz bucak
sız genişliği içinde bir deniz tayya
resi, ve bu tayyarede de bir kadın ve 
bir erkek ... S. O. S. /ar biribirini ta· 
kib etti. Civardan gemiler ve tayya
reler kaza mahalli olduğu stınıfo.n 

yere doğru yola çıktılar. Büyilk bir 
tayyare, Büyük Okyanosta nadir gö
rülen bir tolu ve kar fırtınasına cu
tularak geri döndü. 

Amelia Earhart'ın bu seyyahati
ni hazırlamış olan mütehassısa bakı
lırsa tayyareci/erin yanrnda bol er
zak ve içme suyu imaline mahsus 
malcine vardır: tayyare su üstünde 
günlerce kalabilir. 

Fakat 3 temmuzdan beri, her an 
beliren ümidler bfr türlü tahakkuk 
etmemi:jtir. 

Büyük Okyanosun sonsuzluğu i
çinde, bu yılmaz yolcular hangi kö
şede, hangi dalga kıvrımı arasında
dır; bulunacaklar mı; onlar da tay. 
yareciliğin Jıayıbları listesine altın 
harflerle ya.vlaca.lı iki isim bıraka
rak yıok mu olacaklar? 

Fıkat bdrn v.ya 11rkek, insan 
ollunu Uylc &aılgi macu.a ürküte-

bilmıştır! f~n terakki edec~.k ve Mı· 
ami'den Miami'ye gidilip gelinecek
tir. - N. B. 

Dünyanın en büyük dolum 

Geçenlerde müthi§ kuırgadan 
sonra, cenub Afrikasmdaki Durban 
~hrine dolu yağmııtır. Hadiseden aon
ra, damlan delik deşik olan şehrin 
sokaklarında bir kaç tane beheri bir 
kiloluk dolu toplanmıştır. 

Yeni bir ob•trüksiyon uwlü 

Amerikada, B. Ruzveltin ''ali mah
keme hakkındaki projesini tatbik •• 
mevkiine koydurmak istiyen senato 
azasından bazılarının yeni bir obstrük
siyon usulü bulmuş olduklarını gaze. 

telcr haber veriyorlar. 
Bunlar beşer kişilik yedi takım 

teşkil etmişlerdir. Bu taknnlann aza
sından her biri, proje senatoya geL 
diği zaman, proje aleyhinde birer haf
ta nutuk söyliyeceklerdir. ilk söz a. 
lan hatibin "proje hakkında ilerde i
rad edeceğim nutka başlangıç., unva- ( 
nını taşıyan mukaddemesinin 16 &aat 
süreceği temin olunmaktadır. 

Şayet bu zatlar dediklerini yapa
bilirlerse, demek ki, Amerika sena. 
tosu tam 35 hafta yalnız bunları din

leyecektir. 

Etsiz bir pul kolleksiyonu 

Bir pulcuhık gazetesinin yaptığı 
anketten anhyoruz ki en güael es. 
ki pulların kolleksiyonu rahmetli İn
giltere kıralı Beşinci Jorj'a aidmit
Dünyada bir eti daha bulunmıyan 
bu kolekaiyonun biçilen kıymeti beş
milyon türk lirası kadar bir ıeydir ve 
300.000 pulu ihtiva eden albümler 
BükiAgbam aaraymm bütün bir aalo-
nunu doldunnaktad.ır. 

Yeni çeşicl bir piyango 

Şarki Polonyada, Dukçiy tehrin-

de bir boksör, yalnı:a kadmlarm se
yirci olarak bulun.a.ca.kları bir maç 
terlib etmit ve biletlerden birne isa
bet etmek üzere bir de mükafat te

sis etmiştir. Bu mükafat, bizaat bok
sörle evlenmektir. 

Mükafatı ıc.zanan kadm ya &e-k
senlik bir şey olursa? 

Boksör bunu da dü~ünmÜ§ ve "bi
rinc:i müüfabn" ancak aanıua ve o
tuzdan fazla yaşlı olmıyanlara mah
sus bulunduiunu tasrih etmİ§tir, 

Esmerlere müjde. 

Sakallılara gaz maskesi 

Denildiğine göre ispanyada, ha
va barblarınm bir ayda aebeb oldu
ğu tahribat o derecededir ki dört 
aene ve üç ay sürmüş olan wnwni 
harb yüzünden lngiltere.Un kayıp
larını daha az far:ı:etmek 18.znndır. 

Ve bundan dolayı, şimdi, bütün dev
letler büyükler, küçükler, hayvan
lar ve hatta memedki çocuklar için 
gaz maskleri imal ettirmektedir. Yal
nız İngiltereli 1:az maskesi müte
hassısı yüz batı Schlotel'e bakılırsa 
bir güçlük iktiham edilememi§tir: 
Sakallılara uygun sistemde maske 
yapılamıyor. 

Sakallılar, bu takdirde, ne yapa
caklar? 

- Ya sakallarını kestirecek, ya
hud teneffüs edecekleri gazlann tah
riblerine katlanacaklardır. 

Tırnak tozu ve boğaz hastalıkları: 

Çinde uzatılan tırnaklann ecza
hanelere satıldığını ve buralarda 
bwıdan bir nevi toz yapılarak boğaz 
hastalıklanna karşı kullanıldığını bir 
hekimlik dergisi yazyor. 

iyi ki Çin hekimliği ATrUpa<la in
tiıar eb:nemittir. Yoksa tırnaklarmı 
kemiren çocuklarımızı ba kötü iti
yaddan nasıl vaz g"eçiı iı dik? 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük asıl' 

haf,._.. tec.t.1t-':tz bir. ··ı·· b. . lı S6 
--. ~ , ı o u, ın yara 

kaçakçı, 921 kilo gümrük kaçağı ile ıı 
kaçakçı hay.anı ele geçirmi~tir. 

Komiser ve komiser mua.vinfiiİ 
imtihanları 

Emniyet genel direktörlüğü 5 tetl 
muzda yurdun her tarafında yapılan ıcc' 
miser ve komiser muavinliği imtihatıl~ 
rına girenlerin evrakı üzerinde tt 
kiklere başlamıştır. Evrak vilayetle~ 
den geldikçe peyderpey tetkik ediJe:ı, 
ve daha evvelki imtihanlarda olduğu J; 
bi bütün evrakm gelmesi bekle~ 
yecektir. 

................................................ ·: . . . . 
: H A V A i 
: •••.•••••••••.••• - •.•••••••••••••.•.•••••••••• ı 

Dün ısı 33 derece idi 
"' Dün şehrimizde hava cu buluthl e 

hafif rüzgarlı geçmiştir. Isı 33 dere~ 
kaydedilmiştir. Meteoroloji işleri ge /. 
direktörHiğünden verilen malfunatll 
re dün hava Trakya ve şarki Ana~ı 
mıntakalariyle Karadeniz sahiller~ 
az bulutlu, diğer bütün •mıntak~ .; 
ise açık geçmiştir. Dün yurdun htÇ 

yerinde ya~ış olmamıştır. En dü~UlC" 
Kayesride 9, en yüksek ısı da Dl)'3 

kirde 40 derecedir. 
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FiLiSTiN HAKKINDAKI 

TAHRiKAT RAPORU 

Yahudiler 
şiddetle 
muhalif 

:DIŞ HABERLER 
TAii karışmazhk komitesinde 

KudUa, 9 (A.A.) - Tahkibt komls
JO~u raporunun netri yahudi ajan11nın 
Ye •Ki federasyonunun tiddetli muha
lefetiyle brtıla,mııtır. Bunlar, man• 
danm 1922 de tespit edildiği pkilde 
mubafazaaııu istemektedirler. 

Arab mahfillerine gelince, bunlar, 
m~fritler müstesna olmak üzere, ko
mıayonun tavsiyelerini çok bariz bir 
muhalefetle karplamamıtlardır. Bu 
mahfiller, inıiliz pllıunı, ''Def encepar
ty, teflerinin itidal ve kiyasete davet 
eden hitabeleri veçhile, nihayet bbu
le meyilli 18rUnmektedirler. 

y iiJraeJr ara6 lıomitai 6ir 
6eycınname nqretti 

Kudila, 9 (A.A.) - Yüksek arab 

komitesi netrettiii bir beyannamede, 

IDUatakbel arab politikumı tesbit için 
arap prenalerlle hemen iatipreye girl
tecefini bildirmektedir. 

r~· 

B. Foa Ribbeatrob 

----------------------------------...;.._~ 
Ç in -Japon anlaşmazlığı 
Dün gene kısa süren 

bir çarpışma oldu 
iki taraftda hlidisegi büyütmemek 

istiyorlar, fakat vaziyet ciddi 
Pekin, 9 (A.A.) - Gece yansından duğu ve ilerde ibtilltlara yol açabile. 

eonra batlanan ıariitmeler sabaha kar- ceği gizlenmemektedir: 
il muvakkat bir mlltareke akdine ve ge- • • • • • 
rek. Çin, .gerek japon kıtalarmın ged Çın lıabinaunn toplantm 
çekilme• hakkında emirler verilmeaiııe Şanghay, 9 (A.A.) - Marepl-Şan-
müncer ohnuttur. Kay-Şek ve Çin kurmay reisinin de it-

.~alıca~ yapılan anlapna mucibince Çin rak ettiği bir kabine toplantısı Kulinde 
n_ulislen Vangping Çin garnizonunun ye- y~pılmıt •e Japonya ile çıkan bidiae. 
rini almağa aittikleri zaman çarpışma. run ıulbçu bir ıa,zda balledilmesi ka-
~yeniden bqlamıttır. Yanlıtlrkla. ıulqtırWııııııır. at ucu çlp orduta 
Çın millileri ve japonlar da birbirle- anlapnazbğın mevzilettirilmeıi için 
rine atq etmitler, bir miliı öhnüt dört emir ahmttır. Öte taraftan japon ma-
miliı :raralanauttır. ' bmlanndan da fİmall Çin harekituu 

Çarp paaların yeniden baıladığmı durdurması rica edilmi9tir. Çin dıt it-
haber alan aallhiyetli resmi pbaiyetle. ler bakam japon elçisi ile göriifmelere 
rin aUratle muharebe aahn-. im giritmek üzere tayyare ile Kulingten 
1 • ll . .. .. ıne ge e- N--L:--
e? . zerane, atef teatiıi uzun sürme. ~ hareket etmiıtir. 
mııtır • 

Yapılan anlatmaya uygun olarak 
~apodnlar Yungting nehrinin aol, çinli· 

1~~ e aağ kıyııına çekilmitlerdir. Mi· 
ıı er de Çin kıtaları tarafmdan bopL 
tılan tehirleri itpl etmiflerdir. 

HlidU.nin oalaimleıtirilmemai 
t--..::• .. -·-ıuaa var •• 

Nankin. 9 (A.A.) - Japon atep
milteri Olddo dit itler bakanlığına gL 
derek Kamplna bidiaesi etrafında 1a
riitm6ftür. 

Sallbiyetll Çin mahfilleri mezkdr 
hadiseden dolayı Çinin btiy~n meıuJ 
olmadıfı göriitünde nrar etmektedir. 
konoye bbineli tarafından yapılmak
ta olan çalıpnalar neticesinde Çin _ ja
pon mtinaaebetlerinin düzelebileceği 
Umid edildiii bir llrada bö 1 b' bA d' . ye ır ._ 
.•aenın çıımu, olmaıma Çin mahfille-

nnde teeaıüf edilmektedir. Her halde, 
~llnuebatın daha ziyade vabimlqme. 
l1ne engel olmak temayülü görülmek
tedir. 

... .lalıat timdilıi vaziyetin vahimli
li de gizlenilmiyor .. 

Nanlıcin. 9 (A.A.) - Japon bü,-'' 
!Detin' • • ' AU-

lll liaıalt Çmdeki japon kıtalan 
tarafından yapılan faaliyete engel ol. 
1DUı bekleniyor. 

~ununla beraber, anlafmbhğm ta
mamayle tasflyeıinden önce bidiaenin 
lebebleri haldrmda vaziyetin tavazzu
~u aarurt göriilınektedir. Çin mahfille
nnde bulilnktı nziyetin çok vahim oL 

So'llget - Japon 
münasebetleri 
ger ginleşigor 

Moakova. 9 (A.A.) - Havas ajan11 
muhabirinden: Bolcboi bidiaeai be
rine Rusya ile Japonya arumdakl mU
nuebetler yeniden gerginlepittir. 

B. Litvlnof, japon sefiri B. Şige
mitsu ile göriitmüttiir. Burada söyle
nildiğine göre, Sovyet. Mançuko çen
ber battı. kati ıurette tesbit edilmedik
çe bu hidiaelerin arkaaı kesilmiyecek
tir. 

Sının tahdid etmek bere, muhtelit 
bir komiıyon tayini hususunda Sovyet
ler tarafından yaprlap teklife, japon• 
larm hali cevab vermemesi esefle kar
tılanmaktadır. 

Sooyetler yeniden proteato ettiler 
• ~~ova, 9 (A.A.) - Tau ajansı 

bildiriyor: D11 Bakanlığı 6 temmuzda. 
Amur üzerindeki Bolchoi adaaında bir 
J~pon - Mançuri müfrezesinin gözük • 
tüğü hakkındaki malibnatr almca, J• 
P?nyanın Moskova büyfik elçiliği nez -
dınde teıebbllıte bulunmqtu. Bu teıeb
büıe tatmin edici bir cevab alamayınca 
B. Litvinof 8 temmuad2_ japon biiyiik 
elçisini çağırarak kendisine, adalardan 

1 
So~et askerlerinin çekilmesinin büyük 
elçinin 2/7 tarihinde yaptığı ve adalar 
da Japon • Mançuri 1ataJannm artık 

İngiliz- Fransız ve İtalyan· 
Alman tezleri reddolundu 

l ngiltere ikisi ortası bir lıal tarzı 
bulmaya memur edildi 

Londra, 9 (A.A.) - Kanflll&zhk komitesinin bqiinkü toplantı
amda muhtelif memleket mümessilleri bükümetlerinin noktainazar. 
lanm müdafaa ettikten aonra umumi ıörüfllleler olmut ve tu neticeye 
Yanlmııtır: 

1 - ispanya kıyılannm yalnız Franaa ve lnsiltere tarafmdan kon
trol edilmesi Jıaldandaki franaız • iqiliz teklifi kabul olun
mamııtır. 

2 - ispanyadaki muharib taraflara muharib haklannm tanmmuı 
hakkındaki alman - italyan teklifi reddolunmuıtur. 

3 - Komite, Hollanda delegesinin teklifi ve İngiliz hükümetinin 
de kabulü üzerine ikiai ortası bir bal tarzı bulmak vazifesini 
lngilteryee tevdi eylemittir 

Komitenin tekrar bir haftaya kadar toplanacaiı umulmaktadır. 

Cebhelerde 
Madrid bölgesinde kara 

ve hava harblan oldu 
Londra, 9 (Hususi) - Hükümetçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Sierra bölge
sinin hemen her tarafında çarpifJD8lar 
devam etmekte ve hiikümetçi 1atalar ye
ni mevziler kazanmaktadırlar. Vsera böl· 
geainde bir lai hücumu püakürtülmüt
tür. 

Aragon cephesinde nbtettilderi mev
zileri muhafaza eden hükümetçiler, bir 
Asi hücumunu püskilrtmüşlerdir. Biaka· 
ya cephesinde ipra değer bir teY yok
tur. 

Hüldlmet tayyareleri de büyük bir 
faaliyet göstererek diin sabahtan gece -
ye kadar Madrid, Guadalajara. Toledo, 
ve Talavera Uzerinde bombardıman ve 
ketlf UÇUtlatr yap~Cfıi. YDJa ~ 
ka de KastDto b61a-indeki bir hava 
muharebesinde iki isi ve bir hllkümet 
tayyaresi dU,mliftür. Segovi bava mey
danm bombardımanı neticesinde 7 Asi 
tayyareainin tahrib edildiği ıarulmakta. 
dır. 

A.ıtere göre 
Aal kaynaklardaft bildiriliyor: Mad

rid cephesinde Vtera ve Brunete böl . 
gelerinde bQkUmetçilerin kullandıkları 
mUhim vasıtalara rapen yaptıktan hü· 
cumlar neticesis ka1ımt ve bunlar yllk -
aek zayiata uptıbmttır. Villa Franko 
de Kastillo ye Kuijoma bölgelerinde htl
lriimetçilerin tasyild devanı etmektedir. 
Bunlann blltiln ~zlan p.üskürtül -
mtıttür. Hava muharebelern,ide dört hil· 
kilmetçi tayyare dtltilrillmli§tür. Vsera 
bölgesinde blltdlmetçi taarruzu püskür -
tüterek bir mukabil taarruz yapılmıştır 

Aragon ve Biskaya cephelerindeki 
hllldlmetçi bUcumlan da püskürtülmü•
tü.r. Aıturl ve EndU1Us cephelerinde tll
fek atqi teati olunmu,tur. 

mevcud olmadığını temin eden beyana
tına milstenid olduğunu hatırlatmı' ve 
anlaşmanın bu ıuretle Japonya_ Man
çurl tarafından bozulduğunu bildirerek 
keyfiyeti şiddetle protesto etmiştir. 

Sovyet Ra•ytı kati bir tavır talnnclı 
B. Utvinof, adalar yakınında iki üç 

Sovyet vapurunun bulunduğu baklan • 
daki iddiayı da kabul etmemektedir. 

Bundan bqka. B. Litvinof, son za • 
mantarda aık aık tekerrür eden IIl1l1' 

geçme ve amır iizerlnden uçma hidise
leri baklanda da hüküınetinin nazan 
dikkatini celbetmesini rica etmi' ve Sov
yet aınır ıatalannm amın geçecek ja • 
pon • Mançuri askerlerinin her türlll 1 
vaaıtalarla pUıalıcUrtOlmeleri haldanda ka
d emir atdıklanlll Din etmiıtir. 

Göriifmeler 
Alman delegesi Fon Ribbentrop 

söz alarak, Fransa ve fngilterenin yal· 
nız Valanıiya hükümetini tanımıı ol. 
maları dolayıaiyle kontrolun yalnız bu 
iki devlet tarafından yapıJmasmrn bita
rafane olam:yacağını ileri sünnüt ve 
franaız, İngiliz tekliflerini red etmiştir. 
Fon Ribbentrop yabancı gönüllüle
rin geri çekilmesinin ilk önce Almanya 
ve İtalya tarafından teklif edildiğini 
anlatarak karıpnazlığm idamesinde 
ısrar etmittir. 

B. Grvmdinin sözleri 
İtalyan delegesi Grandi, italyan • 

alman projesinin General Frankoya 
yarayacağı iddiasmı red ederek, iki ta
rafa da muharib haklannın tanınmaaın
dan doğacak faydaları saymıştır. Grandi 
Frankonun ispanyanın üçte ikisine hl· 
kim olduğunu ve binaenaleyh hüküm. 
ranhk haklarına uhib bir devletin bil· 
tiln haklarına ıahib olduğu dolayı

ıiJ&M muharib haklarını istiyebifeçe. 
ğinFebedttyetle kaydettikten sonra bu. 
gün ispanyada harbeden kuvvetlerin 
sayısı göz önüne alındığı takdirde, 
yabancı gönüllülerin geri almmasmm 

karıpnazlık anlaşmasının devamı üze· 
rine hiç bir tesir yapamıyacağını söy. 
lemittir. B. Grandi 20 9ubattanberi hiç 
bir italyan gönüllüsünün İspanyaya ha
reket etmediğini de temin etmittir. 

lngiliz delege.inin cevabı 
İngiliz deleıeai Lord Plimut, İıpan

ya hldiaeleri dolay11iyle İngiltere ya
pılan hilcumlan protesto etmft, italyan 
• alman tekliflerini cerh ilemit ve 
gönWlWerin ıeri almma11 lüzumunda 
111'8r etmi9tir. Lord Plimut, franas • in
gilia tekliflerinden iyi olmalı: prtiyle 

batka her hangi bir teklifi gözden ge • 
çirmefe lngiJterenin hazır bulundufu
nu saylemiqir. Dlfer delegeler de .as 
alarak umumiyetle ingilia - franaıs tek-
lifinin üstün olduğunu ileri sürmüşler, 

bu tekliflerin italyan - fransız delegele

rinin teklifleriyle telif olunabileceği fik

rinde bulunmutlar ve nihayet Holanda 
delegeıi söz alarak İngilterenin ikiıi 
ortası bir hal sureti bulmanın İngilte
reye havale edilmesini iıtemi,Ur. 

ikinci toplanh 
Komite aaat 16 da tekrar toplanarak, 

Hollanda delegesinin verdiği karar su
retini kabul ve muhtelif tezler arasında 
mutavalllt bir hal tarzı bulmaya İngilte
reyi memur etmit ve toplantı1UU bqka 
bir güne bırakmıttır. 

Lord Plimut hfildlmetiyle iatipreden 
sonra lngilterenin bunu kabul ettiğini 

bildirmİf ve komiteyi önlimüzdeki haf· 
ta içinde tekrar tophyabilecefi ümidini 

izhar etınfttir. 

1 BASIN iCMALi 
'---------...... _ i 
Ankara'da tarih sergisi 

hazırhklan 
SON POSTA'da Mecdi S. s.,..._ 

eylUlde Dolmababçe aaraymda açıl•cak 
olan tarih Mraiai için Ankara reami ve 
J'UI reami müeaaeaelerinde ympdaa ha • 
raretli Phpmlu-dan babaeclerek cliycw 
kit 

.,Cümburiyet devrinde her Mhada 
elde edilen parlak ma•affakiyederi pa
fikler, cliyqnmlar, maketı.., fotapaf. 
lar, veaikalar ve brotürlerle caa1aa-. 
ak oı.. ba aerainin, türk mil.._. 
medeniyetin kurulutanda ve ,.,....._ • 
daki yüksek hizmetleri, yeni n.iimia ... 
pnhp itleri kendimiu ve ,....._.,. 
IMitiia tefwraatiyle tmdmak içia; ,. 
......... tetebbib olduiuaa ıiiplae ,... 
tar. Alem pprlanı Wr ,.en- oa, hat
ti ,.. olanılr tamtımap_ " ........ ,. 
çalııttk•; biz ~ itleri, -ı'
dana koydujumuz bariblan oldup p. 
W •e olduiu kadar aöatennekte ve ilia 
etmekte buaüne kadar göıterdiiimiz 
çekingenlije belki de bu birinci adnnla 
IOD vereceiiz. Her vasıtadan istifade 
ederek kendinden babsettinM~ • 
plincla •azife aayanlarm arunula ,_ 
almak, mana bir plma Pi k*'9 r.. 
labp atmak .......,, seJmit, .. Ui Pi• 
mittir.,. 
SPORDA MiLLi OLÇO 

TAN'da Ahmet Emin Y ....... -
acddr ıpor bacliaeaini menuu ı.h .... . 
rek spordan makaacl iki a,n kulille 
mensup on birer l'•cİn ltiriWriyle pl'

pıımaaı ve ballan bunları MJTeıl•els 

heyecan duymuı olmadıiau söyliyerek 
türk ıporcusanun dürüst, açık ıözli, 

l'eniı söriflü bir centilmen diye tasav
vur eclilebileceiin ileri ıürüyor " tli
ror ki: 

"Sporda muvaffakiyet için blilı 
reküeti ancak ceçici bir Y8llta obmııll
dır. Bir ıa:re olmamalıdır. 

Y egine hakiki pye, ancak tirlı ._. 
6iine ve türk admm terefine Ud ._ 
bilir. Hepimizi birden alika"8r edeaıll 
spor muvaffüiyeti, biribirleri,.le km- • 
detçe bir rekabet halinde çabpn kal~ 
lerden hepainin • iyi miimeaailleria.._ 
teknik ve bitaraf bir MÇme FOt..,.ıa ... 
ralacak milli talmnlvm ma~ 
clir. 

Spor idealimizi yanlq yoDarclan " 
kuYYet iuWlarmdan koramamn • iJi 
bir yola ela, .. adc ecnebi talaınlM'i.,le 
çarplfmU .. muhtelif lmliiltlerin mi • 
mearillerine muhtelit bir miDi ta~ 
benberliiini •e üaensini duımlwkbr. 

Bqün ıpor .. bawncla miDetlenırUI 
rekabet, falan " filan memleketia .... 
lana seçici bir iftibu .. heyeean ~ 
etmek teldinde çdmuıtır. Spor Jarlflll" 
da mu•affüi:retia bir tqemleketİn ..,. 
aevi nüfuzuna, tenfine, batti ı..ricıe 

kartı müclafaanm ruhi imilleriae tok 
tesiri vardır.,, 

ŞAM HOKOMETININ V AZIYETI. 
SON POSTA'da Muhiddin ........ 

Suri7ec1e 10D politik tezabiirleri 99 Ş... 
biikümeti reisinin bul aö.a.riDi -. 
clerek cliror ki: 

''Hariciye nkilüniz Sariye toprak -
lanndan seçerken, llapelalüniz ..... 

rada Sariye ltqvekili " :rilnelr kami
wi ile lroaattuia mada TirW, ı . 
Sari;re'ye ..... olu llostlulı ~ -
rmı Wtüa umiıniyetitll-iJle bala ettiler. 
Bütün ban!ardan IOlll'a ümid ediyord.lı 
ki u11k Suriyeden de aynı mukabele 
gelecek ve Hatay iki memleket anam -
da daimi bir ihtilaf vaziyeti yantaaılı 

bir elaya cleiil, belki de İki memlek-,6 
birı"birine daha fazla 1.ir aamimiyetle 
bailayan nriqterelc ltir çocuk olacalrbr. 
Maalesef, Cema! Beyin Smiyeye dön • 
dü'den sonn ıöylecliji sözler 1tifk'1 
günclenlteri Hatay etrafmcla gösterile. 
faaliyetler bizim .... sabadaki ii"llidleri -
mizin bot olduianu pstennqtir.,. 

Delegasyonumuz şerefine 
Berlinde ziyafet verildi 

Berlin, g (A.A.) - Dıı ~ler mfia.. 
tefarı fon Makenaen. alman - türk ti
caret görü,meleri dolay11iyle bugla 
türle deleguyonu terefine bir aııe si
yafeti vennittir. 

NKARA BiRASI Besley ici bir içkidir 
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Bugünkü Türkiye 

lngiliz silihlanması 
Karşısında 
Almanya ve ltalya 

1 
YAZAN: 

Piyer Dominik 
La Tribün de Ntu)lon ~azetesinden 

larına gelince, Almanya, bu işi ltal
yaya bırakmaktadır; onun için deniz 
meselesi ikinci planda kalır. 

Matbuat umum müdürlüğü ne~riy•
tzrıdan bir eser ı 

Matbuat umum müdürlüğü, muay

yen zamanlarda çıkarttığı eserlerden, 

mecmualardan başka ayrıca çok güzel 

k.itablar da neşretmektedir. Son defa 

Bupnkü Türkiye ismi altında çıkan 

kitab bu cümledendir. Bu kitab, Dr. 

Stephan Ronart tarafından yazılmış 

ve Doktor B. T. Şaman tarafından 

türkçeye çevrilıniftir ve 195 tayfadır. 

feci bir 
• cınayet 

Tarsusta, Ali Fakı köyünde bir el· 
nayct olmuJ, 18 ya ında bir genç kıl 
beyninden vurulmak 15Uretiyle öldU• 
rülmüştür. Makinist Ali adında biri 
Dursun adında ve 18 yaşındaki genÇ 
kıza göz koymuş ve almak istemiştir, 
Kız buna razı olmayınca Ali zavallıyı 
çalıştığı tarlada akşam güneş battık
tan sonra yorgun bir halde evine dl). 
nerken yakalamış ve tabanca ile z;a· 
valhyı beyninden vurarak yere ser· 
mişttir. Katil yakalanmış ve kızcağızın 
cenazesi halkın göz ya9ları ansınd• 
kaldırılmıştır. 

Fransızlar alman genel kurmay re
isinin Parise geldiğini görmekten bel· 
ki hayrete düşmüşler ve bu hareketin 
manası ne olduğunu sormuşlardır. 

Çünkü general 'Gamlen'e bir nezaket 
ziyareti veya sergiyi gezmek gibi se• 
bebleri ciddi telakki edemeyiz. 

Her feyin bcqırida lngiltere 
Her şeyin oaşında, İngilteruıin bU· 

yük meydan okuyuşu ve beıJ ııenede 

-150 milyar sarfetmek projesi vardır. 
Bu paranın büyük bir kısmı silfilılan_ 

maya harcanacaktır ve harcanmakta
dır. 

İngiltere geri kalmıştır, fakat bu 
geri kalışı telafi etmektedir, ve Av
rupada hiç kimse, bilhassa Almanya 
ve İtalya, onunla yanşa çıkamazlar. 
Bir çok rakamlar verildi. Hepsinin 
yanlış olması muhtemeldir; ancak şu 
kadarını biliyoruz ki 35.00\> tonluk 
15 zırhlısını muhafaza eden İngiltere 
yeniden beş tane daha inşa etmekte
dir, kruvazör ve desroyer filolarmı iki 
misline çıkaracaktır ve Larnaka ile Hay
fada muazzam deniz üslerini tesis et
mektedir. Ayni zamanda biliyoruz ki 
İngiltere hava kuvvetlerini süratle ""tak
viye ediyor, öyle ki sene sonunda, derhal 
havalanmaya amade 10,000 tayyaresi o. 
lacktır. 

Vaziyet gerek Almanya ve gerek
se ltalya için ciddi bir mahiyet almak· 
tadır. 

Ham mculJeler mücadelesi 
Ham maddelerin en esaslılarından 

altısı: Kömür, denıir, bakır, pamuk, 

petrol ve kauçuktur ki Almanya bun
lardan yalnız bir tanesine maliktir: 
Kömür. Ve İtlya hiç birisine sahib de
ğildir. Tabii Almanya, sentetik kau
çuk imal ederek, bir milli yakacak kul· 
}anarak, yedek stoklar biriktirerek 
meseleyi hal etmek istiyor. Fakat bü
tün bunlar kafi değildir. Sterlin tara· 
fmdan ~ezbedilen İsveç demiri Alman
yanın elinden kaçıyor; mukavelelerin 
yenilenmesi esnasında, Almanya 1s
veçten hiç bir şey tedarike muvaffak 
olamıyacaktır. Şimdiden alman fabri
kaları ihtiyaçlarının ancak yüzde el
lisi nisbetinde demir cevheri bulabil
mektedirler. 

İtalya için vaziyet daha vahimdir. 
İtalya, her şeyden mahrumdur ve ek· 
siklerini büyük mik:darlarda satın al
mak için puası da yoktur. Almanya 
hali mübadele suretiyle bazı ,eyler 
alabilir, fakat İtalyanın arzcdilecek 
pek az şeyi vardır. 

Netice itibraiyle, İngilterenin si
lfilılanma teşebbüsü, Almanya ve İtal· 
yayı, silfilılanmanın tahdid veya dur
durulmasından bahse mecbur ediyor. 

8. Mu•olini'nin teklifi 
B. Musolininin bir teklifi karşı

ıında bulunuyoruz. Kendisi silahların 
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azaltılamıyacağı fikrindedir, batta bu
gün imal ve inşa halinde olan silahla
ra devam edilmesi fikrindedir. Fakat 
bununla iktifa olunamaz mı? 

Yani, B. Musolini, iyice silahlı o
lan Almanya ve İtalyanın avanslannı 
muhafaza etmelerini teklif ediyor. 

Bir misal ele alalım: İtalyanın tez
gahta bir mikdar gemileri vardır: Bu 
gemiler arasında her biri 1.200 milyo
na mal olacak 35.000 tonluk iki zırhlı 
bulunuyor. Aşikardır ki İtalya daha 
fazlasını yapmak istemiyor. Buna mu
kabil, 26.000 tonluk Dunkerk zırhlı

sı çalışmakta olan ve ayni hacimdeki 
Strazburg zırhlısı da yakmda tamam
lanacak olan Fransa 35.000 tonluk iki 
zırhlı inşasına başlamıştır. Fakat bun
lardan iki veya beş tane daha inşa et
meyi tasarlamaktadır. Bunda bir fev
kaladelik yoktur. Fakat bunun İtalya 
ı~ın arzettiği tehlike meydandadır. 

Fransa 35.000 tonluk dört zırhlıya ma
lik olunca, İtalya ayni kuvvetteki iki 
zırhlısiyle zayif mevkide kalacaktır. 
Bu donanma, hatta kuvvetlerini tak
sim etse bile, l talya ve A1manyanın 
müşterek donanmalarına karışı koyabi
lir. Esasen biz 8.000 tonluk kruvazör
lerimizi çoğaltmak, destroyer ve deniz 
altı filolarımızı yenilemek, tayyare ge
mileri imal etmek niyetindeyiz. Bu· 
gün İtalyanın bizimkine müsavi bir 
donaması vardır. (Zıhlı itibariyle bi
raz zayıf, kruvazör itibariyle biraz üs
tün). Yarın, yani 1940 veya 1941 de, 
üstünlük Fransaya geçebilir, ve do
nanma sahasındaki üstünlükler uzun 
zaman devam eden cinstendir. 

Alman maneuraaı 
B. Mu olininin bu manevrasından 

haberdar bulunan Almanya, İngilte· 
renin, 150 milyarı beyhude yere sar
fetmedense, bu teklif ve vaidlerle ik
tifa edeceğini ııanmıJ olabilir. Fakat 
İngiltere bunlarla iktifa etmedı. De
nizlere hakim olan, yani Amerikadan 
Asyadan, Afrikadan Avrupaya ham 
madelerin gelmesine mani olabilecek 
olan İngiltere, elindeki güzel fırsatı 
tepmek istemedi. 

Almanya. bütün bunlardan, İngil
tere ve Fransaya yakınlaşmak lüzu· 
muna kani oldu ve İtalyadan evel dav
ranmak için bu hususta acele etmek is
tedi B. Noyrat'ın Londraya ve gene
ral Bek'in Paris ve Londraya seyahat 

projeleri bunun mahsulü oldu. 

General Bek'in seyahati bilhassa 

psikok>jik bakımdan ehemiyctlidir. 
Bu, iki milletin mutlaka ananevi dü'
man olmil!lı İcab etmediğini gösterrr. 
Fakat general Bek'le general Gamlen
in kara ve belki de hava silahlanması
nın ayni zamanda kesilmesi hususun
daki teknik imkanlardan konu~muş 

oldukları düşünülebilir. Deniz silah· 

F ranıız ingüiz reaksiyonu 
Fransa ve İngiltere bu teşebbüsler 

karşısında nasıl hareket edeceklerdir? 
İngiltere, aşıks.rdir Jı::i, emniyetsizlik 
gösteriyor; Fransa da öyle. Bu iki dev
let, B. Musolininin teklifleri nevinden 
tekliflere asked masraflar üzerinde en
ternasyonal bir kontrol konulmasını ve 
askeri büdçe rakamlarının malfım olma.. 
sını tercih ederlerdi. Esasen bunlar 
bile, bazı memleketlecrin hileye baı, vu
rarak daha fazla silahlanmalarına mani 
olamaz. Bu şartlar içinde İngiltere gibi 
hareket etmek, yani hücum edilmez bir 
hale gelmek en doğru ıyol olmaz mı? 

Bir misal alalım. 1935 - 1936 <la, ha
beş harbinin ortaya çıkardığı buhran 
esnasında, İtalya, Akdenizin kendisi
nin olduğunu ileri sürebiliyordu. Ne· 
den? İtalyanın hava hakimiyeti yilzün
den; hafif filolariyle deniz altı filola
rının üstünlüğü yüzünden; deniz üs
lerinin mikdarı yüzünden. İngiltere 
yeni üsler techiz etsin, Akdenizdeki 
donanmasını kuvvetlendirsin, İtalya
nm sahih olduğundan daha fazla mik· 
darda zırhlı, kruvazör, denizaltı ve tay
yareleri Akdenize getirein, TUiyet ta
mamen değişir. Belki İngilterenin Cib
raltar'dan Süveyşe geçememesi müm
kündür. Fakat İtalya da Trabli.ıs ve 
Habeşistanla irtibatı kesilmiş olarak 
yarım adasında abloka edilmiş olacak· 
tır. İşte bunun içindir ki İngiltere, B. 
Fon Noyrat'la general Bek'in teşebbüs
lerini takdir etmekle beraber, silahlan
masına devam edecektir • 

Neticeler 
Neticeler: Bu seyahatlerden B. Mu

solininin beyanatından, İngiltere ve 
Fransanın iyi niyetinden silahlanma
nın tahdid edileceği, hatta bugünkü se
viyesinin arttırılmıyacağı hükmü çıka
rılmamalıdır. Bazı milletler ~imdiden 
silahlıdırlar, bazıları daha ııilahlanma
larını tamamlamamışlardır; bunların 
silahlanmaya devam etmeleri JSzımdır. 
Ümid edilmesi ltizım gelen 'ey, Alınan
ya ve İtalyanının f ngilterenin reabi
yonunu anlayarak, mutlaka mağlub çı. 
kacakları bir yarışa girişmemelidir. 

Ne Londrada, ne de Pariste, Al
manya ve İtalyanın, silahlanmak sure

tiyle emniyetlerini sigorta etmek hak

ları inkar ediliyor değildir, fakat on
lar ayni tedbirleri kendileri hesabına 
da ittihaı: e~k hakkım mUbafau edi
yorlar. Roma ve Berlinde, IOn ıeneler 
zarfında, devletleri genç n ihtiyar, 
ııtatik ve dinamik diye taksime tabi 

tutmak moda olmuştu. Genç ve dina· 

mik olanlar Almanya ve İtalya idi. 

Çünkü İngiltere ve Fransa sulh isti

yorlardı. Bu kanaatte olanlar Franaa 

ve İngilterenin ebedi gençlik ve dina

mizmini fazla istihfaf ediyorlardı. Bu

giin hatalarının farkına varıyorlar. 

Bu kitab hakkında bir fikir vermek 

için ön sözden şu satırları alıyoruz: 

Dr. Stephan Ronart'ın kitabı, bir 

anlayışın ve hayran kalışın ifadesidir. 

Hem de güzel bir ifadesi. Bugünkü 

Türkiyeyi anlayışın, bugünkü Türki

yeye hayran kalışın. 

Dr. Stephan Ronart Bugünkü Tür

kiyeyi gezmiş, bugünkü Türkiyeyi 

görmüş, bugünkU Türkiyeyi ıevmiş

tir. Şu var ki, bu yazıcı, daha da Ueriye 

gitmiş, "Bugünkü" Türkiyeyi anla· 

mıştır. "Dünkü'' ye "Yarınki" ile be

raber ... Kitab hakkında verilecek hü

küm budur; ancak bu olabilir. Türki

yeyi gezmiş, görmüş ve sevmif olan

lar çoktur. Ama bu yazıcı kadar onu 

gerçekten duymuf, tannnı~ ve anlaınI§ 

olanlar az. Bugünkü Türkiyede olup 

biteni, türk devrimini, kavrayabilınek 

için bir ana şart gerek; gerçek güçlü

ğü sezebilmek ve onu sevebilmek. Dr. 

Stephan Ronart, kitabını geçen yılın 

ilk aylarında yamuş bulunuyor. 

Halbuki bu tarihten henüz bir kaç 

ay bile geçmedi; bugünkü Türkiye, 

''Montreux" n ''Hatay" gibi iki eser

le innnlık tarihini yeniden bezedi. 

Yanı, ve barış gücilnün bu iki ol~un 

ve dolgun eseriyle .... 

Petrol fiatı 
Ankarada petrol ve benzin fiatıanna 

aid dün ner§olunan listede büyük tene
ke petrolun fiatı 256 kur~ 12 santim 
olacak yerde 248 kuruı 15 santim ola • 

rak gösterilmişti. KüçUk teneke fiatı da 

yanlclığt gibi 70 kuru~ 60 untim değil, 
72 kuruş 76 santimdir. 

Vakıflar direktörleri 
arasında yapılan 

tayinler 
Afyon Vakıflar direktörü B. İsmail 

Hakla Antep vakıflar direktörlüğüne, 

Mardin vakıflar direktörü B. Hilmi Kii· 

tabya valaflar direktörlüğüne, Kocaeli 

vakıflar direktörlüğünden açıkta :e. 
Hamdi Mardin vakıflar direktörlüğüne 

tayin olunmuşlardır. 
········ ................................ . : : 
: RADYO : : ........................................ : 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 13.30 

• 13.SO Muhtelif plak ne riyatL 13.50 • 

14.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar• 

kılan. 14.15 • 14.30 Dahili ve harici ha· 

berter. 
Ak§alll nt\!riyatı: - 18.30 • 18.35 

Plak n.etriyatı. 18.55 • ıuo Çocukla~ 

Karagöz (Küçük Ali) 19.10-19.35 Türli 

musik isi ve halk ,arkdarı (Servet Ad· 

nan ve arkadaşları). 19.35 • 19.50 Saat 

ayarı ve arabça neşriyat. 19.SO - 20.ıs 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Hil<· 

met Rıza ve arkadaşları), 20.15 - 20.30 

Şevket Süreyya (İktisadi konferans)· 

20.30 - 21.00 Türk musikisi ve hatk 

şarkıları (Salahaddin ve Udi Eşref)· 

21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 21.15 • 

21.55 StUdyo salon orkestrası. 21.55 • 
22.00 Yarınki program ve İstiklil mar-

tı. 

Taksi fiatları indirildi 
Belediye Reisliğinden: 
Sayın halkın nazan dikkatine: 

Benzin fiatlanndaki tenezzül dola ... 
yısile taksi metrelerde tadilat ya
pılıncaya kadar otomobil ücretleri 
bu günden itibaren taksi metrenin 
gösterdiği miktardan yüzde yirmi 
eksik ödenecektir. ,... 

çok kötülükleri görmediği için g1bta edi" 
yordu. 

Yazanlar: Mary ve Charlea Laı .... 

nım ki bir insanın süreceği tabii ömrü yaşa
yacağım; gayrı tabii ve zoraki bir ölümle 
ölmiyeceğim. Yalnız kalbim bir şeyi öğren
mek için çırpınıyor. Eğer şurasını öğren
mek elinizde ise söyleyin: Banko'nun soyu 
bu memlekette kıral olup hüküm sürecekler 
mi? 

büyük oğlu Malkolm, Makbet'i indirmek ve 
yerine meşru bir varis sifatiyle geçmek ü
zere bir ordu hazırlıyordu. Makduf da bu or
duya girmek için kaçmıştı. Bu haberden fe
na halde öfkelenen Makbet, hemen Mak
duf'un şatosuna giderek orada lordun, be· 
raberinde götürmediği kansını, çocukları
nı hatta Makduf ile gayet hafif akrabalığı 
bulunan kimseleri baştan aşağı, kılıçtan ge
çirdi. 

Bu işler olup biterken bütün bu kötü b8" 
reketlerde suç ortağı olan ve kıralı. korku~9 
ruyalarla, felaketli düşüncelere tutuldug~ 
zaman göğsünde dinlendiren kıraliçe ~ı 
gece, galiba kendi eliyle, işlediklerinin p1Ş' 
manlık azabına ve herkesin nefretine ta" 
hammül edemiyerek öldü. Böylece artı1'' 
kır alın kendisini sevecek ve kendi f efl:~ 
maksadlannı kötü esrasmı dinleyecek bJ.J 
tek dostu bile yoktu; Makbet tek başı~ 
kalmıştı. 

Çeviren : Nurettin ART Aıb 

MAKBET 
senden korkmağa ne lüzwn var? Fakat bu
nunla beraber, ben deveyi iki defa sağlam 
kazığa bağlamalıyım. Sen yaşayamıyacak
sın. Çünkü sen yaşarsan soluk yürekli kor
ku yaşar ve gök gürültülerine rağmen uy
kusundan uyanmaz. 

Bu ruh da kaybolduktan sonra, başında 
tac ve elinde bir ağaç bulunan bir ruh mey
dana çıktı. Bu da Makhet'i kendi adiyle se
lamladıktan sonra kendisine karşı yapıla
cak ihtilal ve isyanlardan, ta Dunsinane te· 
pesine kadar uzanan Birnam orman aleyhi
ne ayaklanıncaya kadar, bir zarar gelmiye
ceğini, rahat verici sözlerle söyledi. 

- İyi! iyi alametler! diye bağirdı kıral, 
kökleriyle yere bağlı olan ormanı kim sö
küp de harekete geçirebilir? Öyle anlıyo-

Bu sırada kaynayan kazan yerin dibine 
battı; bir musiki sesi duyuldu ve kırallara 
benzeyen sekiz gölge Makbet'in önünden 
geçti. Banko, bunların arkasında idi: gözle
rinde gözlük vardı. Üstü başı kanlı idi ve 
Makbet'e gülümsiyerek geçenleri gösteri
yordu. 

Makbet bunların Banko'nun soyu sopu 
olduğunu ve kendisinden sonra İskoçyada 
hüküm süreceklerini anlamıştı. Cadılar da 
hafif bir musiki ile ağ'ır ağır dans ederek 
Makbet'i ağırlamak için lazım gelen vazi
felerini böylece yerine getirerek gözden 
kayboldular. O günden sonra, artık Ma1<
bet'in bütün düşünceleri kanlı ve korkunç bir 
şekil almış bulunuyordu. 

Cadıların mağarasından çıktıktan sonra 
ilk duyduğu haber Fife lordu Makduf'un, 
1ngiltere'ye kacması oldu. Orada eski kıralın 

Bu ve huna benzer bir çok hareketleri, 
asil7.adelerin kendisinden yüz çevirmesine 
sebeb olmuştu. Bunlardan bir kısmı, daha 
doğrusu becerebilenler, Malkolm ile Mak
duf un İngilterede vücude getirdikleri ve 
lskoçyaya doğru harekete geçirdikleri kuv
vetli orduya katılmak üzere kaçtılar. Geri 
kalan kısmı ise Makbet'in korkusundan bil
fiil harekete geçmemekle beraber, gelen or
dunun muvaffakiyetini istiyorlardı. 

Kırahn askerleri pek yavaş ilerliyorlar
dı. Herkes zalimlere lanet ediyordu. Hiç 
kimse Makbet'i sevmiyor, saymıyordu. Her 
kes ondan şüpheleniyor ve zehirle değil de 
çelikle onun tarafından öldürülen kırat Dun
kan'a, artık içeriden ve dısandan gelen bir 

Artık hayata aldırmaz olmuştu; hatt~ 
ölümü özlüyordu. Fakat Malkolm ordusıı .. 
nun her gün biraz daha yaklaşmakta 01111• .. 
sı, içinde kalmış olan cesareti ayakland~ .. 
mıştı. Harbe girecek ve kendi söylediği gı, 
bi "zırhları sırtında olduğu halde" ölece~tt; 
Bundan baska artık sihibraz cadıların so'I 
lediklerine karsı beslediği itimad da kaY; 
bolmuştu. Neydi o sözler? Guya ona fenalııı 
edecek kudrette bir kimse henüz anasıfl~ 
karnından doğmamıcjtı ve Birnam orrrıa 

Devamı v;ır 
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Niç in az okuruz 
Türkiyede gazetelerin 
günlük satışı 120.000 

B izde bir kitab meselesinin oldu. 
ğunda hem kitabçılar, hem de 

kitab yazanlarda fikir birliği vardır. 
Millet mektebleri ve halle dersha

neleri; halk yığınlarına türk harfle
riyle okuyup yazma öğretip memleket· 
te okuma yazma bilenler saynıınx Uç 
dört sene içinde hemen hemen iki mis
line çıkarınca. alakalılar, bundan son· 
ra kitab devri başlar, demişlerdi: Yüz 
bin basan alfabeler ve öğretici kitah
ların okuma zevkini yerleştirerek, bun
dan sonraki yıllarda geniş. çeşidli bir 
neşriyata yol açacağı kanaatini, o za
manki yazılardan ve basılan kitab bol

luğundan anlıyoruz. 
Bu kanaat acaba umulana ne kadar 

yakın olarak gerçekleşmiştir? Bugün
kü kitab ve gazete neşriyatı; bizi tat

min ediyor mu? 

Son üç senenin rakamları B ilhassa son üç senenin rakaml~ 
rı bize bu hususta hüküm ver~ 

meye kafi gelecek kadar vazihtir. 
Kalite farkı ve hemen hemen değiş

memiş bulunan baskı sayısını bir ta
rafa bırakarak, son üç sene içinde bü
tün memlekette basılmış olan kitabları, 
dergileri ,gazeteleri aded ve mevzu iti
bariyle tasnif ederek bir mukayese ya
pılınca görülecektir ki bir artış vardır. 

Fakat bu artış nisbeti nedir? 
Bu artış nisbeti ile okuyan Türkiye 

kaç sene sonra doğabilecektir?. 
Bizde kitab, gazete, mecmua satışı, 

bugünkü okuma yazma bilenimizin sa
yısına göre normal midir? Yoksa bazı 
sebebler, bu nisbeti azaltıyor mu? E
ğer böy1e ise bu sebebler nelerdir? 

Bir sürü sual ki; bunların cevabı, 
bugün dünyanın üzerinde durduğu bir 
meseleye temas ediyor: Fransa ve İn
gil terede de bir kitab meselsi,nin oldu
ğu ortaya atılmı§tır. Bu memleketlerde 
istatistikler kitab okuyanlar sayısında 
bir duraksama olduğunu gösteriyor. 
Sovyet Rusya, Almanya, İtalya gibi o
torite memleketlerinde ,iktidar, kendi 
ideolojisine hizmet eden eserleri geniş 
ölçüde himaye etmekle kalmamakda; 
böyle eserleri kendi vasıta ve teşki
latiyle neşretmektedir. 

Kitabın; hava, su kadar zaruri ol
duğu memleketler bile, bugün bir k.itab 
meselsi karşısındadırlar. 

Şimdi, üç yılın mukayesesini yapa

biliriz: 
Türkiyede neşriyatı başlıca üç kıs

ma ayırabiliriz: Kitab, gazete ve der
giler. Kıyaslamalarım1z bu esas üzeri· 
ne olacaktır. 

1934 de memleketimizde yekun o
larak 1468; 1935 de 1618; 1936 da 1972 

Okumamanın sebebi nedir 

Fiatlar mı pahalıdır? 
Teşkilit _mı yoktur? 

Halle okumak istediğini rrj bulamıyor ? 
N e ş r i y a t ihtiyacı mı karşılamıyor ? 
Okuma zevki mi henüz yerleşmemiştir ? 

kitab çıkmıştır. 
Gene ayni senelere göre: 1934 de 

186; 1935 de 174; 1936 da 160 dergi çık
mıştır. 

Gazetelere gelince: 1934 de 39; 1935 
de 42; 1936 da 36 gündelik ve 1934 de 
87; 1935 de 76; 1936 da da 80 günde
lik olmıyan gazete çıkmıştır. 

Umumi netice şudur: Kitab basma 
sayısı artmıştır. 

Dergi basma sayısı düşmüştür. Bu, 
belki normale doğru gidiştir. Gazete 
sayısında bir dursuzluk vardır. 

K itablann mahiyetine gelince: K itablarm mahiyeti, her yıl o-
kuyucunun isteklerine ve dün.. 

ya hadiselerine bağlı olarak değişiyor: 
Mesela 1935 ve 1936 nın son altı ayla· 
rını bir karşılaştıralım: 

1935 şin son altı ayında felsefeye a
id 12 kitab çıkmıştrr. 1936 nm ayni müd
deti içinde ise bu sayı 6 ya düşmüştür. 
Ayni senelerin ayni zamanlarına göre 
diğer eserler şu seyri takib etmiljiler
dir: 

1935 de sosyal ilimlerden 267; 1936 
da 329; Dine aid eserlerden 1935 de 19; 
1936 da 7; filoloji 1935 de 35; 1934 da 41; 
nazari ilimlerden 1935 de 54; 1936 da 
72; tatbiki ilimlerden 1935 de 142; 1936 
da 243; güzel sanatlardan 1935 de 18; 
1936 da 94; edebiyattan 1935 de 131; 
1936 da 119; tarihe aid 1935 de 75; 1936 
da 86 kitab çıkarılmıştır. 

İki senenin bu son altı ayına aid o
lan rakamlarda 936 lehine büyük bir 
fark vardır: YekG.n olarak dokuz yüz 
otuz beş 790; dokuz yüz otuz altı ise 

1046 dır. 
Neşriyat arasında tarihi eserlere 

sosyal ilimlere filolojiye aid olan kitab
lar sayısında bir artış vardır ki, bunu 
da kitabçılığımız için müsbet bir tıa.

dise telakki ediyoruz. 
Türkiyedı en çok kitab basan vila· 

Yazan: 

Cemal Kutay 
yet olarak, İstanbul rakibsizdir. 

1935 in ikinci altı ayında basılmış 

olan 790 kitab vilayetlerimize şöylece 

taksim edilmektedir: 
Afyon 1, Ankara 122. Balıke5ir 6, 

Bilecik 5, Bursa 3, Çorum 2, Denizli 1, 
Edirne 3, Giresun 1, İçel 2. İstanbul 582, 
İzmir 33, Kastamonu 2, Kayseri 1, Kon· 
ya 8, Kütahya 2, Mardin 1, Muğla 1, 
Samsun 3, Seyhan 2, Sıvas 3, Yozgad 3, 
Zonguldak 1. 

1936 nın ikinci altı ayında bir yıl e
vetine g8re fazla kitab basan şehirleri
miz Afyon, İstanbul, Edirne, Aydındır: 

Afyon 4, Ankara 1.24, Antalya 2, Ay
dın 5, Balıkesir 2, Bilecik 1, Bursa 1, 
Diyarbekir 1, Edime 8, Eskişehir 1, 
Gazianteb 4, Isparta 1, İstanbul 838, İz. 
mir 32, Kastamonu 1, Kayseri 1, Konya 
3, Kütahya 3, Malatya 1, Manisa 1, Sam. 
sun 1, Seyhan 4, Stvas 1, Tokat 1, Trab. 

zon 1, Zonguldak 4. 
Dergilere gelince . 

S on üç senede dergiler sayı bakı· 
mrndan azalmıştır: 1934 de 186, 

1935 de 174, 1936 da 160 dergi çıkmıştır. 
Bu dergilerden 6 sı haftada iki, 25 i 
haftada bir, 13 il onbeş günde bir, 67 si 
aylık, 9 u iki ayda bir, 23 ü üç ayda bir 

çıkmaktadır. 
Dergilerin 1936 nın yalnrz ikinci al

tı ayındaki sayısı 144 dür ve vilayetlere 

göre şöyle taksim ediliyor: 
Afyon 1, Amasya 1. Ankara 20, An. 

talya 1, Balıkesir 1, Bilecik 1, Burdur 
1, Bursa 2, Edirne 1, Eskişehir ı. Is
parta l, İçel 1, İstanbul 99, İzmir 6, 
Kars 1, Kastamonu 1, Kütahya 1, Niğde 
1, Samsun 2, Sinop 1. 

Dergilerde de İstanbul: bütün mem
leket mecmualarının üçte ikisini topla. 

yarak başta geliyor. 

Gazetelerimiz 
Gündelik ve gündelik olmayarak 

1934 de 126; 1935 138, 1936 da 

116 gazete çıkmıştır. 
1936 da çıkan 116 gazeteden günde

lik gazete çıkartan vilayetlerimiz şun. 
lardır: Ankara 3, Aydın, 1, Balıkesir 1, 
Diyarbekir 2, İçel 2, İstanbul 17, İzmir 
4, Konya ı, Mardin 1, Seyhan 1, Sı· 
vas 1, Trabzon 2. 

Gündelik olmayan gazeteleri de şu 
vilayetlerimiz çıkartıyor: Afyon 1, A· 
masya 1, Ankara 3, Antalya 1, Balıke
sir 2. Bilecik 1, Bolu 1, Bursa 6, Ça
nakkale 1, Çankırı 2. Çoru.m 1, Denizli 
3 , Elaziz 2, Erzurum 1, Eskişehir 1, Ga. 
zianteb 3, Giresun 2, Gümüşhane 1, Is. 
parta 1, İstanbul 9, Kars 1, Kastamonu 
1, Kayseri 1, Kırklareli Z, Konya 3, Kü
tahya 1, Malatya 2, Manisa 2, 
Maraş 2, Muğla 1, Niğde 1, Ordu 3, 
Rize 1, Samsun 3, Seyhan 3, Sinop 1, 
Sıvas 2, Tekirdağ 1, Trabzon 1, Urfa 3, 
Yozgad 11 Zonguldak z. 

Baskı sayısı ve satq lar B üt.~n .bu rakamlar, tek başına 
Turkıyedeki kitaıb, gazete ve 

dergi vaziyeti hakkında hiçbir fikir ve
remez. Fakat bunların baskı sayısı ile 
memlekette okur yazar nüfusunu kar
şılaştırınız: netice bizi, hiç de memnun 
etmiyecektir. 

Elimizde bu kitab, dergi ve gazete
lerin ne kadar basıldıkları hakkında 

kati rakamlar yoktur. Satışı da tam o

larak bilemiyoruz .. 1935 nüfus• sayımı
na aid neticelerin vilayetler tasnifi he
nüz bitmediği için okur yazarların tam 
mikdan da malfu.numuz değildir. Bü. 
tün bunlara rağmen, ikinci derecedeki 
mikyaslarla bir hüküm ve netice çıkar· 
maya çalışacağız. 

Dergiler; daha fazla resmi dairele
rin, bakanlıkların, mesleki teşekkülle

rin olduğu için, onları bir tarafa bıra
karak ,bu ölçülerimizi kitab ve gazete
ler üzerine taıtbik edeceğiz. 

1936 mn ikinci altı ayında Türkiye· 
de 973 kitab basılmıştır. Bu mikdarın 
içinde resmi daireler neşriyatı, bakan.. 
Jıklar neşriyatı, istatistikler, ders ki. 
tablan, mekteb kitabları ve saire de 
vardır. 

Bizde mekteb kitablan ile resmi da
irelerin muayyen ihtiyaçları karşılamak 
için yaptıkları neşriyat hariç, kitabların 
baskı sayısı 500 ile 3000 arasında oyna.. 
maktadır. Tabii bu kaydın dışına çıkan
lar yok değildir: mesela 5, 7.5, 10 kuruşa 
verilen birer ,ikişer formalık halk ki
tabları gibi. Bunlar, 10-15 bin kadar 
basmaktadırlar. 

Fakat normal olarak, bir müellifin ve
ya kitabçmm kendi hesabma bastırdığı 
kitablarm sayısı 1500 olarak kabul e
dilebilir. Bunun da bir sene içinde sa.. 
tılanları nihayet 500 dür. Son seneler. 
de ikinci, üçün.::ü tabı yapmış kitablara 
hemen hemen rastlamıyoruz. 

1936 nın ikinci altı ayında çıkan 973 
kitabdan 497 si resmi daireler, bankalar 
ve meslek teşekküllerine aiddir ki bun
ların üzerinde fiat yoktur ve para ile 
satılmamaktadır. Bu itibarla altı aylık 
müddet içinde satış için basılan ve sa.. 
tıhğa çıkarılan kitab sayısı 476 ya düşü
yor, ki her birinin bir senelik saıtştnı 
500 olarak kabul edersek; bir senelik 
kitab satışımız vasati olarak 250.000 ra• 
kamı arasında dolaşmaktadır. 

Gazetelerimize gelince: çoğu hafta
da bir çıkan vilayet gazeteleri, daha 
fazla kanuni formalite yerine gelsin 
diye ilan için çıkmaktadırlar. Bunların 
arasında baskısı 500 ü geçeni pek azdır. 
Fakat gazete sayısı aras:nda bilhassa 
bunlar mühim bir yer alıyorlar : bugün 
intişar halinde bulunan 116 gazeteden 
80 i günlük değildir. 

Satışı; 20 binin üstünde olan gaze
telerimiz pek azdır. Bütün Türkiye ga· 
zetelerinin günlük satışını 120.000 o
larak kabul edersek, hakikate yakın bir 
rakam ortaya atmrş oluruz. 

935 nüfus sayımının kati ne-
ticeleri vilayetler üzerine tasnif 
dilmiş olarak neşredilmektedir. Türki
yede okuma yazma nisbetinde en ileri 
gelen yer: Ankaradır. 

Okuma yazma nisbetini bulabilmek 
için misal olar.ak Ankara ile meselft; 
başşehre pek yakın olan Çankırıyı mi
sal alalım: 

Ankara vilayetinde okuma yazma 
bilen yüzde 20,2 ; okuma yazma bilmi

yen 79.8 dir. 

Çankmda okuma yazma bilen yUz<le 
9.5; okuma yazma bilmeyen 90.5 dur. 

İki vilayet vasatisi okuma yazma bi
lenlerin nisbetini yüzde on beş olarak 
veriyor. Bu misali bütün Türkiye nüfu• 
suna teşmil ettiğimiz zaman memleket• 
te elde edeceğimiz okur yazar sayısı o
larak bulacağrnuz tahmini rakanı: 

2.500.000 dir. 
Bu rakam; gazete ve kitab okuyabi· 

lecck kadar umumi kültürü gelişmiş o
lan rakamdır. Bu rakamın d:şında bit 
de, yalnız okuması olanlar vardrr ki. c•'" 
tarla beraber 2,5 milyon, 4 milyona ka· 
dar yükselebilecektir. 

Fakat bu, milyonlar üzerinde dola• 
şan rakamlar karşısında 120-150 bin ga· 
zete satışını, koca bir senede nihayet 
300.000 gazete satış:nı nasıl olur da tat, 

min edici bir rakam olarak kabul edebi• 
liriz? Nüfusu 6 milyonu bulmav:> •' 
komşu Bulgaristanda, 80 bin basan ga
zeteler karşısında sayfa adedi ve basl<ı 
nefaseti itibarile Balkanların en güzel 
gazeteleri vasfını taşıyan türk ga7e>' '' 
ri için 20.000, hala ideal bir rakamdır• 
Tecrübeli mual1im Ahmed Halid: 

- Birçok kitabların üstUnde aynı 
tabi adını gördüğümüz zaman bilini7 ' 
bu vatandaş kitabçılrğa yeni başlamış· 
tır: elindeki sermayeyi. kimbilir ne 7.a• 

man satılacak olan kitablara yatırmakla 
meşguldür.,, diyor. 

T ürkiyede kitab, gazete, dergi 
satışına aid raıka.mlar bunlM· 

dır. Bu iş neden böyledir? Halk otnı· 
mak mı istemiyor? Anadolunun en üe· 
ra köşelerinde dolaşan memurlara. mıt· 
allimlere, münevverlere sorunuz: bütürt 
millet, hele yaşı otuzdan aşağı ohnlarrl1 
istedikleri yaln!Z gazete ve kitabdrr. 
Parti kongrelerine köylerden gelen di· 
}eklerin başrnda gazete isteği geliyor. 
Geçen yıl milli' geliri tesbit için kövt~r
de dolasan yüksek ziraat enstitüsü ta· 
!ebeleri bir aıy kadar kaldıkları her köv· 
den ayrılırken, kendilerine gelen gaze· 
te ve kitabların bütün hizmetler muka· 
bili en değerli karşılık olarak istenrlii'ti· 
ni ve kendilerinden, eski de olsa. ~a1e· 
te istiyenlerin sayısınrn, okuma yazına 
binlerle müsavi olduğunu anlatoıış• 

laırdı. 

Bizde niçin az gazete, az kitab o-
kunur? 

Fiatlar mı pahalıdır? 

Teşkilat mı yoktur? 
Halk okumak istediğini mi bulaını· 

yor? 
Gazete ve kitıblarmıız ihtiyacı kar· 

şılayamıyor mu? 
Okuma zevki mi yerleşmemistir' 
Belki bunların biri veya hepsi bir• 

den veya daha başka şeyler... Fakat 
muhakkak olan bir şey varsa, bul?"Üf\• 
kitab ve gazete okuyanrmız; oku~ 
yazma bilenlerimize göre azdrr. cok :>"· 
dır. Bu azlık, umumi kii1tür sevivem\1e 
menfi bir tesir yapmaktadrr. Kendi o
kumayan ve muhiti okumavan vatanAıt· 
şın memleket ve dünya hadiselerile de 

alakası olmuyor. 
İleri vatandaş tipinin bir husıtsiveti 

de okuyan vatandaşt·r. Vatandaş bn hU· 

susiyeti elde etmek arzusundadrr. ""1: 
bu meziyeti vermek için kurulmuş de"• 
let daireleri vardır. Kit"bc;:r ve P':>~r ~ · ' 

okuyan vatandaşa kavuşmak hayati ir. ;rı• 

dedir. 
Acaba bu kör düğümü kim çözecek• 

tir? 
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~Hikaye~ 
Buda böyle bir adam! 

Odasına girdiğim zaman onu, gö
müldilgil koltukta büyücek bir albümü 
kanştmr gördüm. 

Kalkmadan ba,ını kaldırdı: 
- Sen, dedi, benim yirmi be§ sene 

evclki halimi bilmiyorsun değil mi? 
- Hayır ..• 
- Ôyleya ... Ncrden bilceeksin. Ta-

nışalı ~r.lda birkaç sene oldu. Madam 
ki bilmiyorsun, o halde gel bak. 

Albümun ilk aayfalarmdan birinde 
bi r r~im gbaterdi. 

·- Bu sen misin ? .• 
Size bu arkadaşın şimdi nasıl oldu

gunu anlauyun. Altmış ya,ında- Ba
şmd&, } uzün~ ve çenesinde tek bir 
k.ıl olmıyan bir ihtiyar .• "Gösterdiği rc
sı · m ıae uzun ~ siyah saçlı, gene uzun 
ve bol sakallı bir kafa. .. 

Gülerek devam etti : 
- Bu yirmi bef sene evelki r-es

mim. .. Otuz ve kırk sene evelki resim· 
!erimi, hatta on bef ve on sene evci 
çıkarttıgım fotografları görsen hay· 
retten agzın bir karış aç.ık kalır. Bu 
albümde hayatımın bütün devirlerinin 
hatırasını taşıyan resimler var .. Onla
rı yan yana getirip de bakarsan bana 
ya deli dersin yahud da hokkabaz .. 
Halbuki ben ne hoklı:abaznn ne de de
li... Sadece orijinal bir adamım. Ba,. 
katarına benzemiycn ve kendine göre 
garib de olsa hususi fikirleri olan bir 
adan.·u!11 ... Olsa olaa orijinal bir adam 
olabılır degil mi? Bak d" 1 y· . , 1n e.. ırmı 

beş yaşında ilrcn başımda aaçnn sık ve 
uz~n?u. Delikanlılığın ateş ve heyeca
nı ıçınde evlendim.. Xanm (Mart) ı 
çok aeviyordum. Sevilecek kadar &ü· 
zcl bir kadındı. Aradan üç, dört sene 
geçti. Bendeki aevmek ihtiyaç ve ifti
yakı ~ttı .• Fakat karıma kartı defil, 
(Klotild) e karşı_ Anladın ya.. (Klo
tild) i aev.iyordum. (Klotild) beyazdı •. 
(Mart) ise camer •• Mart, orta boylu i
di. Klotild uzun boylu .• "Klotild" şen
di, "Mart'' çok ciddi. .• 

Senin anlayacğın, sevdiğim kadın, 
renk, tip itibariyle karımın tam tersi .. 

Seneler geçtikçe, biribirini kovala
yan hadiseler insanı çok de~iştiriyor. 
Ben ;artık eaki adam değildim. Kalbim, 
sevgıme karşı ateşini arttırmış fakat 
hedefini degiştirmişti. (Mart) a: 

- Karıcığım, dedim, biz artık be
raber yaşayanuyacağız... Güzel güzel 
aynlalnn. 

Karımın gözleri suland y ·· -· kalk ı. uregı 
tJ •• 

- Ya .. dedi demek a- L b . . • •• ı~ eru~~ 
mı yonun .. 

Hiç kızarmadan sük!\netimi boz
madan ccvab verdi~: 

.. :-- liayrr" meseleyi bu yoldan dil· 
•unuraen y 1 h an ıt areket etmiş olur-
sun_ Seni seven ... Hem de rok seven 
b" ::r 
ır adanı vardı. O adam öldü. Bihnu-

misin ki insanlar beşikten mezara ka

dar daima değişirler._ Alimler, dui-
mizin hücrel · · • b" . . • crım1zın ılc yedı senede 
bır değiştiğini söylüyorlar, şu halde 

ıeni .okşayan elimin, parmaklarımm 
derısı çoktan eskidi demek. Seninle 
evlenen adam, senin kocan olan adam 
bu~n seninle ayrılmak istiycn adam 
değıl O d ğ" · ·· e ışmı" başkalaşmış bir a-
d~ .. Bıl ki seneler geçtikçe insanın 
ıçı de dışı gibi değişiyor .. Seni ölün
ccy~ kad r sevmcklig im demek daima 
değı.fen hır adamın gene daim; değiş· 
mcsı. tabıi hır kadını sevmesi demektir 
Değışen benlig im, senin de d ~· • 
b rğ . egış.en 
~n ı ını acaba sevebilecek mi? Nitc-
kım bugun bam başka olan ben senden 
batkasın ı seviyorum." 

Butun bunJraı ciddiyetle ve sükG
netle soyluyordum. Çünkü hakikat 
b.unda~ başka değildi. Fakat (Mart) 
ıozlcrıme hiddetle k ""f " 1 k be . • u u r e mu a le 
etti. Boi'lnrnak istedi c ·· ·· ıt·· 
d .. uru u, patır-

ı ayrıldrk ... 
Hiç · d .. vıc an azabı duymıyordum. 

~~~e değil mi ya •. (Mart) ı &cven adam 
._,.ka .• Onu hop.yan ve (Klotild) i se
ven adam gene başka idi .. Kabahat ben
de degil be · d r.· • . ' nı eı;oıftıren zaman ve hi-
dıeclcrdc... Böyle d "" .. balet uşunerek aynaya 

un. Aynada kendimi g ·· d "" V or um ..• 
-:- . ay canına dedim... Kendimi 

dei~ftiln sanıyorum ama_ Tamame 
tlciı--: · n 

r---of~. Suratım ''Mart'' ın ko-
CMına pek benziyor- Halbuki ben 
(Klotild) in yanına Mart'ın kocuı o
larak değil, yeni, yep yeni, bam batka 

Nalıletlen: Ke. Şü. 
bir adam o!arak gitmeli idim. Nezaket, 
vicdan ve ahlak bunu kah ettirmez mi 
idi?. Dcğitcn içim gibi dıfmıı da de
liştirdim.. Sakal bıraktım. İtte bu sa
kallı resmim "Klotild'' c koca ~lduğum 
aman ve onun için çıkarttığımdır. Dü
tün bir kerrc dostum .• Bir insan ayni 
clbiıe .. Ayni kravat ve hatta ayni iç 
samaşın ile ö~lc yemeğini metresinin 
ve akşam yemeğini de karısının yanın· 
da yerse bu ahlaksızlık .. Aşka sadakat
sizlik, ihanet sayılmaz mı? Ben böyle 
düşünüyorum .. Seni ve başkalarını bil
mem.. Ve böyle düşündüğüm i,sindir 
ki her defa kadın değitdrdikçc sura
tımı da değiştirmeği bir ahlak ve bir 
vicdan borcu bildim. Albümün sayfa. 
larını şimdi beraber çevirelim. İfte bak .. 
Bunda sakalımın biejimi yuvarlak.~ Bu, 
Kk>tild'dir 80ıtr& (Jan) 1 aldığım za
manki halim.. Burada aabl sivri, bı
yıklarımın ucları küt .. (Münin) e ap'lr 
iken böyle idim.. Ba r-caimdc akalım 
ortadan ayrık- Bıyıklarım biraz uzun 
ve uçlan aivri: (Fransvaz} ın zamanın· 
da çektirdim.. Bak. Sakal filan yok bu 
:resimde._ Yalnız bıyık var. Saçlarım 
da alabrüs... (Simon) böylesini sevi
yordu. {Lidya) tamamen matruş sima
dan hOflanıyordu. Bu sayfadaki resmi 
onun hatırı için çıkardım. Saç ve sa-

kal sayesinde insan suratını pek çok 

defa Ye pek çolc tekilde değiştire· 

biliyor. Bu Y•t• gelinceye ka· 

dar çok sevdim. Kalbim dcği'9 

ti~ kadın dcği,tirdim. Kadın dcği•· 
tirdikçe de kafamı ve suratımı değiş· 

tirdim. Her sndi.fim .kadına, bıraktı

ğım bdınuı ıörmcdiği, onun tarafın
dan kullan,Jmam" "gayri milatamel" 

bir surat takdim ettim. Fena mı yap

tım ! ... ve bundan sonra da ayni sistemi 

takib edecefim ... 

Sablsız, bıyınız suratına... Tek 

bir saç kılı ka1mamış kafasına bakarak 
sordum: 

- Şimdiden sonra mı? .• 

Sualimdeki alayı anladı. 

- Ne sandm ya, dedi. ~imdiden 
sonra da ... Daha dur bak&lım ... Hem bu 
sef cr sevdiğim kadın yirmi yaşında var 
yok, teYtan çekici gibi bir şıcy- Şeker 
mi fdcer ••. 

- Onu demek istemedim.. Fakat 
hani bundan 10nra değişmek için ba· 
şmda sa~ ve sakal sermayesi kalmamı' 
da ... 

Güldü ..• 

- Ası1 şimdiden sonra iş kolaylaş· 
tı ... 

- Ne &ibi •. 

- Takma saçı unttun mu.. Renk 
rengi. ÇC§İd çefidi var_ 

Memıeket:ten 

kısa haberler 

x Konya lllilJi kütipMneaincle oku
,.... - Konya milli kütüphanesine ge
çen bir yıl içinde 22942 kişi gelerek o
kumu~rdır. 

X Konya lisesine ilave - Konya 

erkek lisesinin bahçesine bu sene yeni 

bir pavyon yapılacak ve liseye bu pav

yon sayesinde önümüzdeki ders yılı da
ha fazla talebe alınacaktır. 

X Herüe•de çocuk kampı - Hcrc
ke çocuk kampı bu sene de açılmıştır. 
Kampa üçyüz fakir ve öksüz çocuk alın
mııtır. Çocuklar, Kızılay gençlik tcşki
litmın mürakabeai altındadır. Hcreke 
çocuk kampı bu sene lzmit vı1ayct hu
dudu içinde köy ve kasabalardaki muh
taç ve gıdasız çocuktan da aldığından 
gördüğü hizmet çok geni§ olmU§tur. 

X lzmit'de kültm sergisi - lmıit 
Ulugazi ilk okulunda bir kültür sergisi 
açılmıştır. Sergiye vil!yctin bütün kasa
balan da iştirak etmiş, Cümhuriyet yav
rularının elemeği ve göz nuru ile mey
dana getirdikleri güzel eserler pek çok 
takdir toplanqtır. 

X 1zmir ticaret odasında bir kura 
açıldı - Uzüm, palamut ve yumurta ih
racatınm kontrolu i§lerini kontrol me
mudanna öfretmek mabadiyle bmir
de ticaret odaam<la bir kura açılaqtır. 
On aeldz memurun devam edeceli kun 
bir buçuk ay .Urecektlr. 

ULUS 7-

1 Dünyada olup bitenler 
1 

Polonya dilencileri haklarını 
korumak için kongre yaptllar 
K.onleranılar, lıor..-reia 4eorinJe ')'Gfıyoraz; 

bilginla_ politilıocdar- elıonom)'Cledar ltaadı men
laatlerinJe iftiralı olan ,,..lttelil maleltte in.,.,.ıar, 
bu menfaatlerini hrama ipn toplantJar :yapcyor
lar. Faltal, •'M'' lilnıi.nıle orta)'G atdmq olan dilen
ciler orpnüas)IOllll lwJJruwlalri liltrin_ pniin bi
rinıle cerçelrlqecefi ...... alıluwı ~-ilinli'! 

Bagiinlerde, Varıooa civaruwla 6alanan Otoolr 
kaMıbuma Leltidanın ita tarJırwlan prolayonel 
dilencilerin orr~ __ _,, 4elqela • 

1 
cilain. bilhaatı lıaplıea ve plijlanla 4olaprtt1'.,.ı
na enııel olmafha. ToplantJannı ytıpntafa 6a,la
llllf olan hnı'n- bir airlrülcr sıhrar-'- 4il..alere, 
6. 6i6i yedenle leoliyete ~•entelmni te6lif et-
meie hrar oermİftÜ'· 

l,U. ...ı eni.,..... taralı_ Otelcilerin ile hna're
ye Jelqfer götttlermif olmolanılır .. Ot.lcilcr-, otel
lerinin hlandaWan yedenle 4olapnatlıldan tak-
4inle, miiflerinin otel lataroltmna aaıanen 6ir pa
ra ilGoe edaelı, 6aım_ Jilnecilere oennd Nlıılilin
fle w.,.,,..,ıarJır. kın etrneltteJirla. Dilenc:ililı ~ men

sub Jelq.lerin 6a topl_,. ile Pılnaelıte olJaJrlan 
gaye_ lriilriimetin, .leybütıtlelri lıarcn- ue tedbirleri 
neticesinde baltalanmıf olan menfaatlerini müda
faa etmektir. Hükümet, halkı raJ.at.ız eden dilen-

F.,_,_ 4ilwila, .. Jilencilijin _.....,..,eri
ne'' •adık kalmak İ•tediklerini ileri •Ürerek bu tek
lifi red efmİflerdir. 

Newton'un 
hatıra 
defteri 

Kembriç üniversitesinin müzesi, 
meşhur İngiliz hilaneqinası Newtonun 
tahlil devresindeki bayatını aydınlatan 
hatıra defterini atın almıttır. 

34 sayfadan ibaret olan bu hatıra 
defterinde mayıa 1665 tarihinden nisan 
1669 tarihine kadar notlar yardır.. Bu 
müddet, Newtonun Kembriç nniversitc. 
sindeki tahsil devresidir. Günil günllne 
hatrralarını bydetmit olan dibi, cmO
teaddid defalar otelde> kalmak kaydiy
le ima ettifi (pnahlannı) da not et
miştir. 

Talebe Newtonun otel masrafı ola
rak kaydettiği para bir ingilh lirası ol
makla beraber, sitintilcrden. bu mikda
rın yerinde bafb bir lrayıcl oldup an
laşılmaktadır. 

"Felsefe tahsili için., sadece dokuz 
şiling masraf göstermİf oldufuna göre, 
şöhretine Mıl hizmet eden maksad uğ
runda pekaz para harcamıJtır. Masraf· 
ları meyanında bir çift ayakkabı ıçın 

dört tiling gösterilmiştir. Ayakkabı 

bağları için kaydettiği parayı çlmı 
olduğuna göre. tasarruf maksadiyle es
ki bığJarı kultanmış olduğuna hükme
dilmektedir. 

1665 yıh noeli genç talebeye beş Jİ
linge mal olmuştur. O tarihlerde bq 
şiling büyük bir para oliiu~na ve bu 
masrafın üzerinden çok geçmeden 1nı.. 

mar borcu olarak on.beş "1ting kaydet· 
tiğine göre, Newtonun bir parça hay
lazlık ettiğine de ihtimal verilmekte

dir. 

Bir bardağı 
25.000.000 lira 
olan şarap 

Bremen tchrinin blitün dönymca ...
hur olan belediye llWueninde, milyo
nerlerin bile içmek bbadayılıfuu go.
t-eremiyecckleri bir !atab .ardır. 

Bu mahzende 1653 tarihini 1aflY&ll 
ve içindeki şarabı da o tarihten kalma 
bir fıçı fArab buluNnaktaıdır. Bu fıçı 
ile alikadar bir vesikaya göre, Bremcn 
şehri belediye mahreni vaktile bu tar~ 
bı Uç yliz altın talere satın almıştır. 
Bu paranın bugüne kadar olan faizi aı
zıp kaybolan şarab mikdarı da hesab e
dilince, akıl ve havsalanın alamıyacağı 
bir rakam meydana çıkmalctadır. Şimdi, 
yapılan bir hesaba göre,, bu şarabın bir 
damlası, bizim paramızla, takriben 25 
bin lirayı bulmaktadır. Tekrar edelim: 
kuruş değil, liradır. 

Bu kevserin bir bardağı kaçadır bi
liyor musunuz? Bir bardakta bin damla 
tıesabile 25.000,000 lira ı 

Fransada tuhaf bir 
boşanma davası 

Bugünlerde Parla mahkemelerinden 
biri acaip biT davl ile mcıgul olacaktn'. 

Bir nnivenrite doçenti, kanat günde 
yalnız Ud gazete okuyarak difer gaze
telere kat11 alaka g6st'Hmedifi için •1· 
nlma dads BÇmlJbr. Buıııdan betb. 
doçent. kendisinin ilim işlerine ırm,ı da 
brmnm kaydıaz blıdıfml, ba itibarla 
da b8y1e bit' bdmla Mr aJ'8C1a yqıyWı
mıyac:atmı iddia c~ 

f Bi;···················~ Bir şoför 
~unutkanlıki için abide 
l rekoru l A~~~ü!~~~~-
• • 
: Ealödenberi iaM•• -•tk••• : Jekctlcrinde çefid çcşid anıtlar dikil. 
: Tardır. F~kat, bqialanle _.. : mcktedir. Fakat. toföre mahsua bira-
: kaahk ~ Belıradcla yq&- : nıt dikildiği ilk defa ijitilmcktedir. 
: yan Vukiçeviç admda bir Pl"Ofe- : Macaristanın. ilk ve en yqlı tofö-
• - L • rüne dilaneyc karar verditi anıt birkaç 
• 80I" &ll'mlJlır. • 
: Bel,,..d j~ biriD- : haftaya kadar bitecektir. Macariatanm 
• • ilk 1Qförü olan Duda 80 yaşında oldu-
: de öp.etmealik edea pl'Ofuör. be- : ğu halde bundan birkaç halta cvel öl. 
• kirdir; eYinclea ---- olmadt- • 
: it için batb t.ir " kiftlumtbr .• : müştür. 
• Duda. Macaristanda ilk şoför vesi· 
• Otanlap em ena- topla·11. •. • kasını almıJ olan adamdır. Budapcştc. 
: .._.ilan çafs'bp _. Tal' ... ! nin her aobk ve evini tanıyan bu yaf-
: JOksa bepsim 1ra....- ;;.-. 711-: 1ı toför0 1 numaralı vesikasını büyük 
: d..lf. Fakat........., efyaJUa : bir iftiharla tanıdıklarına göatcnnckte 
: we,.. t&..-eat-~ _. : idi. Budapeıtenin taksi JOf"ôrleri: mca-• ................ cı.nm ... : • lekdaşlarına böyle bir anıt dikmeye kL 
: rede oldal-• t.ir tirli ...... ,.. ! rar vermif olmakla hem bir yenilik 
• ........ ~ ..... •·ıa-: yapmak ve hem de kadir bilmek huıu· • • ....a ... ilaa ••• --. ....... ç.a- : O... . . • - • sunda diğer memleketlerdeki mca1ek· 
: re kahn•••f. IÇlll, ......... • daşlarını iku etmif oluyorlar. 
: lerde Bel1rradm "Politika,, gaze. : 
: teainde ıöylc bir ilan çrkmııtır: : 

: "Ne evin b.ı..duiu sokağı ve : 
: ne de numaraamı hatırlayamadı- : 
: inHaa. 1Nr .,.111ı kiraanu pefin : 
: nrdifim ev sahibimin, emma ad- : 
: resini jimnazdalci ach-esimt bit- : 
! dirmeaini kentlüıinclen rica Me- : 
• • • nn. Milan Vukiçeriç.,. • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Altın üzerine 
kazılmış 

davetiyeler 
Geçenlerde Ameribnm Çiaçimti 

htikümetinde marmel.s kıl'ah diye ta
nmm1' milyontt William Brvw nlen
m~inin altm jiibileaini ttald eUniftir. 

Amerikan milyoner bu münucbctlc 
büyük bir &iyafet tertib ederek dört 
yil% kifiyi da.et etmiftir. Fakat dave
tiyeleri, bizim bildiğimiz tekilde beyu 
kiğıdlara değil de, kendi.sinin ı:engia. 
liği ve altın jübilesiyle mütenasib ola
rak som altından yapılmıf kartlara bas. 
tmnıştır. Bu altın kartlar beyaz emay 
ile ~landıktan sonra, llzerlcrine me
tin kazdırı!mıştır. Bu davetiyeler için 
sekiz kilo altın kullanılmıt ve her kart 
yirmi gram ağırlığında olmuştur. 

Amerika trenlerinde 
yüzme havuzu 

Bundan birkaç hafta e.el Amerika 
demiryollannda halkı çok 8e'9indiren 
bir yenilik yapılmıştır. Nevyork - San 
Fran.aisko hattmda işleyen trene bir 
yihmc vagonu katıJmııtır. 

Trene katılan bu yiiDne vagonunda 
::volculara yalnıa bmıyo yapmak imkanı 
ftrit.ru. olmaıkla lcalıımuyor. aynı sa. 
manda 22 metre azmılufu. 3,S metre p 
nl!lifi olan hnmunda ytimnelcrl de 
temin edilm19 oluyor. Bundan bafb. 
banyo ve yllzmelerdcn BOnrB i8tirahat 
eimelr tçhl lllnl gUDet tertibatı olan 
haeud daireleT de .nlır. Bu wıgonda 
banyolanu yapa Wr yolc11 bocHnl 
plajda •u,_; çlaWi ....,_lı da ... 

Gözleri X şuaı 
Neşreden 
Bir çocuk 

Kalifomüuun Glendale ,ehrinde, 
Ron~en gözlli çocuk lakabını verdiklc. 
ri Pat Marquis adında, onllç yqıncla 

bir çocuk yapmaktadır. 
Pat Marquiı, gözleri bailı olduğu 

halde, o1ıomobil direksiyonu idare et• 
mekte, flöre yapmakta, Pinı-poag oy
n.mnaktadır. Şöhreti bütün memlc-ketc 
yayılmıf olan bu görülmcmif kabiliye
ti seyretmek için her taraftan birçok in. 
san akın edip gelmektedir. 

Çocufun ailesi, çoculu Ne\?'orka 
getirip, bu fevkaladeliğin neden ncri 
ıelcliğiai tetkik ve tcsbit cttirmeie ka· 
rar vermiştir. Hekimlerin yapacakları 
tetkik ve verecekleri rapordan eonra, 
çocuğun ailesi, &irk ve varyete direktör. 
kinin çocuğu sahnede tefhir etmek için 
vaki olan müracaatlarına kati ccvab ve-
rccektir. 

Fransa'daki kumar 
yerlerinin yıllık 

kazançları 
Fransız kaplıcalarının kumarhane

leri 1936 yılının rapor ve bilançosunu 
neşretmişlerdir. Bu raporlara göre, ku
marhanelerin altı yıldanber.i düşmekte 

olan kazançlarında yeniden bir yükaclit 
bqladıfı anla,ılmaktadır. 

Franau kumarhaneleri geçıen yıl 
135,854,100 franklık bir gelir kaydet· 
mitlerdir ki, bu mikdar, daha evelki yı• 
im eelirindea bir buçuk milyon franlC 
daha fuladu. 

Dikkate p.yandır ki. Nia şehrinin 

mefbur bcledi1c kazinoau, 11,6 milyon 
franklık gelirle, fransız kumarhaneleri 
arasında ikinci mevkii işgal etmektedir. 
1936 yılmda en büyük kazancı. Manş 

denizi sahillerinde bulunan Le Touquct 
plajlarındaki kumarhane bydc~ktc
dir. Teouquct plijlannı hı-ııı &anuzlar 
n hem de hafta sonunu reçinnck için 
kaqı yakaya pçmeii bir &det edinmİf 
olan ingilisler de tercih etmeJdıediı'ler. 
.Bu kaaııarlaue 1936 Jdmda 14-$ milyon 
fraDk uısuçla itini bitirmiftir. 
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1 Kızıl av nasıl 1 

Kızı/ayın Etimesuddaki snbsrlarınrn genel görünüşil 

Etimesuddaki kıztlay depoları 
karagünleri aydınlatacak türlü 

malzeme ile doludur 
G eçen sonbahara doğru Ankaraya 

gelenler Etimesudu geçerken 
tren yoluna muvazi büyük bir inşaatla 
karşılaşıyorlardı. Ankaraya yaklaştık· 
ca yenilik, umran ve canlılık arayan göz~ 
ler, her saniye değişen panuramaya ba· 
karken yolcular arasında bir söz do· 
laşır ve bugiin baen bu yapıları size 

tanıtırdı: 

- K zı.ııy depoları .•. 
Bir fırsat dü ti. Anbarları dolaş

tım. 22 yıllıl. kızılay memuru ve bir an· 
bar mütehassısı olan anbar müdürü B. 
Seyfi Türeoglu Eskişehirde idi. F a
kat arkadaşları bana her türlü kolay
lığı gosterdi er. Böylece harbte ve sulh
te türk milletinin müşfik yardımcısı 
cemiyetin anbarlarda yoksullar, ya
ralılar, yardıma ve ihtimama muhtaç 
olanlar için muhafaza ettiği rNlze· 
meyi, alet ve edevatı gördüm. 

Tam cepheden ve uzak bir mesafe· 
den bakıldığı zaman bir tek yapı gibi 
görünen anbarların merkezinde mü
dürlük b.nası yükselmektedir: 

Kalem odası, müdürün ikametgahı 
ve diğer idareye müteallik odalar bu
rada toplanın .ştır. Her taraf t~mi~ ve 

muntazam.... Vaziyet, burada ~a

lışanların mesaisi hakkında insana bir 
güven vermektedir. 

Şimdi rehberimizle beraber dolaşı

yorum. Müdrlük binasınır• arkasına 

rastlay, n iki anhar var. Soldakine gir· 
dik. Burası bakteriyoloji aletleri ve 
malzemesi deposudur. İşte mikroskob
lar ..• Onun yanında pansuman aletled, 
aargılar, su filtreleri, merhem hokkala
rı, pamuk ... Eski adiyle "tımar dairesi,. 
için lazım olan her şeyi burada bulabi
liyorsunuz. 

Ecza şubesi memuru B. Mustafa 
Tüzünkan bir paket veriyor: 

''- Bunlar harb paketidır. Şu san· 
dıkların içi tenekelidir. Bu ambalaj
lar suyun içeri nüfuz etmesine mani o· 
lur." 

''- Acaba harb paketinde neler 
var?" 

Bu merakımı da aletr cerrahiye şu
besi memuru B. Zühtü Ateş izale etti. 

"- Her sandıkta beşer yüz paket 
var. Her pakette de pamuk, sargı bezi 
ve tendirdiyot ampulü bulunur.. Bu 
paket yaralıların ilk yara aldıkları sı

rada çok işe yarar." 

D epoya bir tarafdan yeni alet ve 
malzeme sandıklan gelmektedir. 

Şarada yeni açılan bir •andıktan bak
teriyoloji işlerinde kullanılan otoklav
lar çıkarılmaktadır. t\nbar iki kattır. 
Geni' bir merdivenden zemin katrna i· 
niyorsunuz. Burada da yukarı katın 

ayni tesisat· var. Yalnız ondan bir ci
hetten farklıdır: Uzun bir koridorla bu 
anbarın mütenazır bulunduiu diğer an
bara geçiliyor. 

Burada köe,ede bakkal dükkinla
l"mda benzerlerini gördüğümüz bir 
makine gözüme m,ti : 

••- Kuzum, Kızılay .eyyar hastaha· 
nelerinde pastırma makinesi de nj kul
lanılıyor?,, Diye sordum. 

B. Zühtü Ate' güldü: 
"- Bu sargı bezi makinesidir, ek· 

di. Sarar, keser, elle ve elektrikle if
ler .. " 

Seyyar bir ameliyat masası başrnda 

YAZAN: 

~affet G~ 
Bir hastahane için lüzumlu daha 

bir çok şeyler gördükten sonra 1 ve 2 
numaralı anbarların arkasına düşen bir 
sırada dört anbarın en başındakine 

geçtik. 
·•- Şu sandıklarla bir iki apart:· 

man alabilirsiniz . .'' 

Saydım: 37 sandık.. Acaba içinde 
ne var!. 

Ecza şubesi memuru izahat veri· 
yor: 

"- Toz kinin •.. Evelce kilosu 90 li
ra idi. Şimdi 60 liradır. Beher sandık· 
ta 50 saf kilo kinin var •.. " 

Sandık adedine göre, memur az bi
le söylemiş, bu küçücük küme, 111 bin 
lirayı temsil etmektedir. 

Kızılay bazı ilaçlarla birlikte ki
nin monopolünü iş.letmektedir ve gör
düğümüz sandıklar ihtiyaca göre artıp 
eksilmektedir. Anbar, yurdun dört kö. 
şesine dağılmadan önce bunları muha· 
faza ediyor. 

Ecza kısmını insana eczacılığı ame· 
1i şekilde öğretiyor: İşte şu şieler Bar· 
yomin'dir. Rontken muayenelerinden 
evel hastalara içirilmektedir. Yoğurt· 
la karıştırılmıı, Bizmut'un yerini tu~

maktadır. Şu mavi şişeler her çocuğun 
ıçını bulandıran hind yağları ile 
doludur. Asid sitrik, amonyak •.. Bun· 
ların gördüğü vazife .er •. Ş.imdi bunh· 
rı sayabilecek vaziyetteyim. Fakat 
yalnız size lazım olanı yazayım: Şura
da yığınla duran sandıklarda halis İn
giliz rom'u var. 

Geçen yıllar bunlara en mütkilpe· 
sent rom tiryakisini memnun edecek 
bir nefaset vermi ... 

Bundan sonra cerrahi iletler anba· 
rına geçtik. İfte karfınızda ubit ve 
ıeyyar hastahanelere mahsus bütün a
letler, ameliyat muaları, etajerler, te• 
kerlekli sedyeler, portiataliutörler, aı
ralanmıttır. 

Burada çallf&n bademe istediğiniz 
iltei •ize bir dakika içinde veriyor. 
Çünkü bütün cihaz ve ilet isimlerini 
franıızca olarak ezberlemi" 12 ıenelik 
mütemadi bir çahtmanm zihinde ya· 

rattığı bu hale fevkaladelik veren, bu 
türk köylüsünün pek az okuma bilme
sidir. 

B urada ilk defa seyyar bir ront· 
ken cihazı gördüm. Aletlerinin 

tenevvüü ve büyüklüğü dolayısiyle ko
lay kolay taşmamıyacağını bildiğimiz 
rontken de nihayet fennin ve ilmin 
sayesinde, hastanın ayak ucuna kadar 
götürülmüştür. Hem de henüz elektri· 
ğin girmediği yere kadar .. Motörlü di
namosunu işleterek, muzafferane bir 
giriş .•. 

B. Zühtü Ateş'e sordum: 
"- Seyyar bir hastahaneye lüzumu 

olan alat ve edevat ve bütün techizatı 
ne kadar azmanda hazırlayabilirsi

niz?" 
''- Bir günde .• " cevabını aldım. 
Bütün vasıtaları tamam olan bir 

hastahanenin ne olduğunu bilmiyenler 
için müddet belki uzun gelir. Fakat 
Kızılay anbarlarını gezdikten sonra bir 
hastahaneye neler lbım olduğunu öğ. 
renenler bu müddeti az bile bulacak-
lardır. 

Anbarlraın bu kısmında gezdikten 
sonra tabii bir operatör olamazsınız. 

Fakat eski devrin timarcıları kadar ol
sun bir malilmat sahibi olarak dışarı 
çıkacağınıza eminim. 

Kan alıp verme cihazları, Trammel
ler daha bir çok iletler tam bir inti
zamla sıralanmıştır. Esasen düzen ve 
temizlik müessesesinin göze çarpan 
en güzel tarafıdır. 

En son gezdiğimiz anbarlara bin
lerce karyola, yatak, mahruti ve büyük 
çadırlar depo edilmişti. Memur bir kö
şeyi gösterdi: 

"- Cumhuriyet bayramında Anka
raya gelen izci ve polislerimiz bu ya
taklarda yatıyorlar," dedi. 

Yurdumuz, bantçı zihniyetiyle ye
nilik yolunda ilerledikçe temenni ede
lim ki bu yataklarda daima cumhuri
yeti kutlayacak yavrularımız yatsınlar •• 
Bir HV&f, bir tabii ifet düşündüğümüz 
zaman tüylerimiz diken diken oluyor. 
Sava.. hazırız, fakat savaşçı olduğu
muzdan değil .. Sulhçu bir millet daima 
böyledir. Her gün yeni bir hamle ile 
inkilibların inkilibmr yapıyoruz ve bir 
kötü gün ihtimalini daima düşünerek 
çalıpyoruz. Kızılay bütün tefkat ve ıa-
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Şotan kabinesinin kararları 

Kazanç vergisi arttırıldı 
Tren tarifeleri ve kamyonların mayi 

mahrukat fiatları da yükseltildi 
Paris, 9 (A.A.) - Dün sabahki kabine toplantısı sonunda hükümet 

azaları kabine tarafından çıkarılacak emirnameler hakkında tamamiy
le mutabık bulunduklarını bildirmİ§lerdir. 

1937 yılı adi büdce muvazene- ı--------------
ıini temine matuf olarak neıredi
lecek olan bu emirnamelerin bek
lenilen munzam gelir tahminen 8 
milyarı bulmaktadır. Şimendifer
ler açığını kapatmak için ayrıca 
tedbirler alınacaktır. B. Şotan 
radyoda nutuk vererek bütün 
fransızları hükümetin mali ted
birlerine yardıma çağırmııtır. 

Artırdan vergi ve ücretler 
Paris, 9 (A.A.) - Umumi kazanç 

vergisi üzerinde yapılan değişiklikler 
hakkında aşağıdaki malumat verilmek
tedir : 

Menkul kıymetlere aid kazanç ver. 
gisi nama yazılı eshamda yüzde 12 den 
yüzde 15 e, hamiline yazılı eshamda 
yüzde 18 den yüzde 24 e, yabancı es
ham için de yüzde 25 ben yilzde 30 a 
çıkarılmıştır. 

Kamyonlarda kul1anı1an mayi mah· 
rukat resimleri, şömendifer tarifelerin
de yapılan artırmalara uygun olarak 
yükseltilmiştir. 

Posta ücretlerinde yapılan değişik
liklere göre adi mektub 65 santim, bir 
telefon mükalemesine 65 santim ücret 
konmuştur. Tütün fiyatı tahminen yüz_ 
de 20 artırılacaktır. 

Yeni kararlar ve lrannz basını 
Paris, 9 (A.A.) - Şotan kabine

sinin mali islahat tedbirleri matbuat 
tarafından muhtelif şekillerde karşılan
maktadır. 

Halk cephesi gazeteleri, hükumet 

tarafından ittifakla kabul edilen bu ted

birlerin istikbal için teminat teşkil et

tiği ır.ütaleasında bulunmaktadır. 

Buna mukabil muhalefet gazetele. 
ri, millete ağır fedakarlıklar yükeltil

diğini ve Blum tecrübesinin mükellef. 
lere yükletildiğini yazmaktadır. 

mimiyeti ile işte bu fena ihtimalleri 
kollayan bir teşekküldür. llaç, alet, pa· 
muk denkleri, çadırlar, bütün an
barları dolduran eşyayı gördükten 
sonra kızılay cemiyetine üye yazılma
ğı bir borç olarak hatırladım. Çünkü 
cemiyete verilen paraların hiç boşa git. 
mediğini bunlar canlı olarak isbat edi
yordu. 

Karavanalariyle, kazanlariyle, ga· 
rajdaki hasta ve yük otomobil ve kam
yonlariyle kızılay vazifesine hazır bir 
vaziyettedir. Sağlığımızın koruyucusu 
ve yardımcısı olarak yalnız bir emre ba.. 
kıyor •.• 

A nbarlar bahara kadar Eskişe

hirde idi. Yeni ve asri lokale 
nakil işi de henüz tamamlanmış değil· 

dir. Kızılay anbarlarda mevcud harb 
ve sulh malzemeleriyle, muavenet eş
yalariyle, ilaçlarla, iletlerle bir çok 
yardımlarda bulunmuştur. 

Defterlere şöyle bir göz gezdir
dim: 

'Geçen yıl içinde İstanbul sıhhiye 
müdürlüğü, devlet demiryolları umum 
müdrlüğü emrine kinin verilmiş, bir 
çok Neosalvasan sarfedilmiştir. İzmir 
merkez dispanserine 70, maske fabrika
sına 72, Çorum memleket hastahanesi
ne 39 kalem muhtelif ecza verilmiştir. 

Göçmenlere dağıtılan, göçmen has
tahanelerine verilen ilaçlar bundan ha
riçtir. Ecza şubesinde harb malzeme 
kadrosu temamiyle tesbit edilmiştir. 

Cerrahi aletler şubesinde harb kad
rosunun bitirilmesi için yeni aletler sa
tın ahnmıttır. Bütün gördüğüm alet• 
ler pırıl pırıl göze çarpmaktadır. E•· 
ya çok güzel muhafaza ediliyor. Mal
zeme alfabetik tertiblere göre sı· 

ralanmıştır. 

Çama,ır şube•inde hiç bir noksan 
yoktur. Yapılan yardımları liste halin· 
de yazmağa ne lüzum var! kızılay i
cab ettikçe yardım elini her yere u
zatmıttır: 

Göçmene, yangından çıkana, selden 
evi harab olana, bir ev için lazım olan 
herşeyi venniftir. 

Altı kitilik bir memur kadrosiyle i· 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Havana - Bir köylü kadın, biri 
kız, dördü erkek olmak üzere bir batın· 
da beş çocuk doğurmuştur. Anne ve ço
cuklar sıhattedirler. 

X Budapefte, - Bekes vilayetinde 
komünist faaliyetinde bulunmakla mu· 
nun 120 kişi tevkif edilmiş, 120 kilo a
ğırlığında komünist beyannameleri zabt 
olunmuştur. Tahkikat devam etmekte -
dir. 

X Pariı - Bir anlaşmazlık yüzün
den bazı kahveler kapanmıştır. Büyük 
bir otel de bugün kapanmıştır. 

X Nevyork - Bir inşaat atelyeain· 
de greve iştirak etmiyenlerle polis ara
sında kanlı çarpışmalar olmUf, birçok 
kimseler tevkif edilmiştir. 

X Botvud <Ter. Növ) - Atlantik 
tiacri seferini yapmak üzere Avrupadan 
gelen Kaledonia tayyaresi Montreal'e 
hareket etmittir. 

POLONYADA 

Kilise - hükümet 
anlaşmazlrğr hallo1nıadr 

Varşova, 9 (A.A.) - Leh hükftme. 
ti neşrettiği bir resmi tebliğde, Mare
şal Pilsudiski'nin kemiklerinin nakli 
meselesnde Krokovi baş piskoposiyle 
Leh hükumeti arasında çıkan anlaşmaz
lığı hal için papalığın Poloyadal:i mü. 
messilinin dış bakam B. Bekle düşü11-
dükleri hal tarzı ile Krakovi baş pisko
posunun cümhurreisine gönderdiği 

mektub arasında büyük bir tezad bu
lunduğu için cümhurreisinin meseleyi 
hal işini hükfunete bıraktığı, hükQme
tin de bunu ele alarak muvafık görece
ği şekilde hal edeceği bildirilmektedir. 

dare edilen anbarların ne kadar bü
yük ve geniş bir çalışmaya sahne olduğu 
nu göstermek için şu rakamları yaza
cağım: 

Geçen mali yıl içinde 10.148 parça 
155 parti muhtelif yerlerden anbara eş
ya gelmit ve gene bu müddet zarfında 
anbardan 3418 parça 92 parti muhtelif 
yerlere eşya gönderilmiştir. 

Anbarlarla beraber radyo istas
yonunu kazanan Etimesud hakikaten 
meıud bir köy olmu, .. Şehre trenle 19 
kilometre mesafede olan nahiye 
merkezi canlı bir kasaba halini almak
tadır. 

Otomobille yarım •aatte gidi-
len Etimesut, ucuzluğu ile biz an
karalıları imrendirecek bir vaziyettedir 

Halde kasaba soruyorsunuz: 

- Kuzu eti kaça? 

- 20 kuru,._ 

Hayret etmeyiniz. Dokuz lira ay· 
lıkla 5 odalı bir evde oturabilirsiniz. 
İki bakaldan iğneden ipliğe kadar her 
türlü ihtiyacınızı temin etmek kabil
dir. 

Parti mahfeli etimsudluların ak,am 
itten sonra uğrağıdır. Yalnız bir rad· 
yolan noksandır. 

Mükemmel fıskiyeli, serin gölgeli 
lokantasında üç kah yemeği 20 • 25 
kuruşa yidikten sonra 3 kurşa kahve
nizi 7 .5 kuruşa nargilenizi de içebilir
siniz. 

Dükkin kiralan yılda 30 • 40 lira· 
yı geçmiyen Etimesudda oturmak ve 
itleyecek banliyöden istifade etmek 
hayat bahallılığmdan tikayet ettiği· 
miz Ankarada düşünebilecek bir teY
dir. Orada iş güç tutanlar da dev
let demiryollarınm lütfunu beld .. 
mektedirler. 

Menba suyuna pek yakında kaw..
cak Etimesudun mesiresi de var. Bana: 

- Haydi havuz batına gidelim. de
diler. 

Havuz, bütün ovaya hikim bir tepe 
üstündedir. Yem yefil saha gözlerini
zin önünde alabildiğine uzıyor. Ziraat 
vekiletinin fidanlığı pek yakında bu· 
rayı koyu gölgelerle örtecekdir. 



===============================------ULUS 
Bira Parkı An karanın B 1 r i c i k 

Milli l\hidafaa V ckalcti Saımalnıa 
Komisyonu ilanları ·-------------- --------------

B İ I .. tT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 278 kuruş olan 150 bin met. 

re elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - İhalesi 20 temmuz 937 salı günü saat 11 dedır. 
3 - İlk tem nat 20430 liradır. 
4 - Şartnamesi 2085 kurşa M. M. V. SA. AL. KO. dan alınır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve. 2~90 sayıl! kanu

nun 2 ve 3 uncü maddelerinde yazrlı belgelerle bırlıkte teklıf mek
tublarını ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. satın al-
ma KO. na verme eri. (1866) 2-3069 

BİLİT .. 
1 - Beher metresine biçilen ede:-i 300 kuruş olan yüz ellı hın 

metre kaputluk kumas kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur • . 
2 - Ek ' itmesi 19 temmuz 937 pazartesi günü saat 11 dedır. 
3 - İlk teminat 21750 liradır. 
4 - Şartnamesi 2250 kuruştur. M. M. V. satın alma KO. dan 

alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2• ve 3. ıhcü m:ı.ddelerinde y:ızı belgelerle birlikte teklif mektub
larını ıhalc saatından behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma 
KO. na vermeleri. ( 1867) 2-3068 

lLAN 
ı - Ankara Akköprü civarındaki depolar mıntakasında yapı-

lacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. . 
2 - Şartnamesini ve keşiflerini almak istiyenlenn her gün 

komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mi ktarı 149 lira 2S kuruştur. 
4 - İhalesi 23-7-937 cuma günü saat 15 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve·3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atında M.M.V. satın alma komisyonuna \!'ermeleri. (1927) 2-3184 

BİL İT 
. 1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 11.080 
lıra olan 404 metre murabbaı maun ile 406 metre murabbaı kayın 
kaplama tahtası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eks"ltmesi 14 ağustos 1937 cumartesi günü saat ıo dadır. 
3 - İlk teminat 831 liradır. 
4 - Ş::ırtname ve evsafı M. M V. satın elma Ko. dan n mır. 
S - Ek iltmeve girecekler kanunui teminat ve 2490 sayılı ka· 

n~nun 2 ve ~ üncü madde1erinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gun ve saatınde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1812) 2--2992 

1LAN 
1 -- Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 425 kuruş olan 112 bin çift 

ve ayrıca 86 ~O ~if~ kundura kapalı zarfla alın~caktır. 
.. 2 - 112 b n çıftın tnamesini 2380 ve 86 bin çiftin şartname-

sını 1828 kuruşa almak e örneklerini görmek istiyenlerin hergün 
komisyona gelmeleri. 

3 - 112 bin çiftin ilk teminatı 22.790 ve 86 bin çiftin ilk temi
natı 18.370 liradır. 

4 - 86.000 çift kunduranın ihalesi 14.7.937 çarşamba günü saat 
11 de ve 112.000 çift kunduranın ihalesi aynı günün saat ıs indedir. 

5 - Mün k"ı:aya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad
delerinde yazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale sa=-tlarrndan en az bir saat evel milli müdafaa veka-
leti sa ın alma komisyonuna vermeleri. (1720) 2--2906 

İLAN 

1 :-- Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 1169 kuruş olan ve mü
teahhıd nam ve hesabına açık eksiltme ile alınacağı ilan edilen 1340 
tane nobe çı muş.,mbasına istekli çıkmadığından pazarlığa bırakıl
mıştır. 

. 2 - ~artnaı~esini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlc-
rın hergun komıs} na gelmeleri. 

3 - llk teminat mikdarı 1164 lira 80 kuruştur. 
4 - İhaksi 21.7 937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
5 .- Paz rlı~a g.ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad

delcnnde vazıh vesıka arı ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atında Milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(188S) 2-3126 

Askeri Lise ve Orta Mekteblere Ücretle 
Öğretmen Aranıyor: 

1 - lstanbulda askeri liselere: Fizik, riyaziye; 
~ursa askeri lisesine: Edebiyat, riyaziye, almanca , 
E ırı.kkalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, coğrafya riyaziye. 
. r~ıncan askeri orta okuiuna: türkçe, tarih grupu fransızca 

musıkı. 

Konya gedi~ i. hazırlama orta okuluna: Tarih grupu. 

Ö
Ankara g~dıklı hazırlama okuluna: Türkçe riyaziye almanca. 
gretmenı alınacaktır. 

2 - 1stel.lilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehliyetini haiz 
?lm.aları şarttır. Ehliyet üniversite mezunu olmak üniversitede 
ımtı~a~ ver~rek ehliyet almak kültür bakanlığı karariyle öğret
menlığı tasdık edilmiş olmaktan ibarettir. 
d 3 -. 1.stanbul: Bursa, sanat liselerine birinci maddede yazılı 

.ersler ıç. n 1~8 - 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid dersler i· 
~ın 98. • 108 lıraya kadar ücret ·;erilecektir. 

k 4 --:. İstekli olanlar dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış ev-

fra ı. b~g}ıyarak Ankarnda milli müdafaa vekaleti askeri liseler mü
ettışlıgıne göndermelidirler. 

ı - Tasdikli ve fotoğr flı fiş. 
2 - Yiıksek t hsil şahadetname tasdikname benzeri veya ehli-

yetname tasdikJi enzcri 
3 - Nufus. t ker si' tasdikli sureti. 
4 - Aske~.lı ur u hakkında vesika. 
S - Husnu ha. v tal.~sı . 
6 - 4. m"dde e vazıh e\ rakla müfettişliğe müracaat edi du-

rumu uygun olan'ardan bi!ahare şu vesikalar istenecektir. p 
1 - Tam teş ıllı askerı lı astahanelerden alınacak sag· 1 k 
2 N t J'k · . ı raporu 
. - o er ı çe tanzım edılecek teahhüd senedi ('" - · 

fettışlıkten verilecektir.) orncgı mü-

.. ~ - İstek ilerden y:ızılı sartları haiz olanlar ıs ağustos 937 
gunune kadar müracaat etmelidirler 

7 - Dilegi yerine get'rilmiyenle~ bir hak iddia edemezler 
<1928) 2-3ioo 

İ ANKA~A İCRA TEDKİK MERCİİNDEN : 
dat era v_e ıflas kanununun 28!; inci maddesine tevfikan konkur
va .. ? ~t~~{esi .. ve i.sbu projeye mufassal pHinço ve defterlerinin 
tifade t g~s~er!r cedvel rabten konkurdato hükümlerinden is
rada ye~~~ k~stıyen .. <A~karada .~iıkiımet ~a.ddesinde 12 numa. 
lunun M kaA alıye dukkanı sahıbı) Kayserılı Emin Yeğen oğ
ciince d" ezl ur kkanunun 286 ncı maddesi mucibince tedkik mer-

ın enere . p · · 1 ki 1 borçlun ; ro1enın, a aca ı arı ızrar kasdından ari ve 
otuzunuu~ m~vcudıy~e mütenasip \:e mevcudu borçlarının yüzde 
nunu rne k~ıne kafı görülmesine mebni talebinin kabuliyle ka
muhl t z .

1
run . 287 nci maddesine tevfikan, borçluya iki aylık 

ser tavi v.erı mesıne v~ İflas memuru Şevki Çağrankayanın komL 
(ke f' n ~e karar verılm~ olduğund(\n 288 inci madde mucibince 
iısr?' 

0

1

1 et ıcra ve tapu dairesine ve sicilli ticarete tebliğ edilmekle) 
unur. ı-3250 

Ankara valiliğinden: 
1 - Etimeaud yatı okulu talebesinin iateleri için muktazi cins 

ve mikdarı aşağıda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Buerzakın muhammen bedeli 8995 lira 4S kuruştur. Müna-
kasaya gireceklerin bu mikdarı % 7 .S nisbctindeki muvakkat temi-
nat akçalarını hususi muhasebe veznesine yatırmaları ve makbuzu-
nu kanuni tarifata göre tanzim edecekleri teklif mektubunun içine 
koymaları lazımdır. 

3 - İhale 26.7.937 pazartesi gUnü saat lS.S de vilayet kona-
ğında daimi encümeninde yapılacaktır. İstt"klilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün kültür direktörlUğüne müracaatları. 

Tutarı 
Cinsi Kilo Adet Fi atı Lira Kuruş 
Buğday 20 ıs 3 
Bulgur 250 ıs 37 ı;o 

Beyaz peynir 300 45 135 
Ceviz içi 100 50 50 
Çay 8 400 32 
Çam fıstığı 15 100 ıs 
Fındık içi 12 ıoo 12 
İhlamur 2 120 2 40 
İrmik 15 30 4 so 
Karabiber 10 150 15 00 
Kaşar peyniri ıoo 80 80 00 
Kuru kaysı 60 80 48 00 
Kuru incir so 35 ı7 so 
Kuru fasulya 1001) 20 200 00 

Kuru soğan 1000 9 90 00 
Kuru bamya 15 120 ıs 00 
Kuru üzüm 130 40 52 00 
Kuş üzümü 15 25 3 75 
Limon tuzu 2 140 2 80 
Makarna 300 30 90 00 
Mercimek 2SO 20 so 00 
Nohut 2SO ıs 37 50 
Pekmez 150 30 45 00 
Pirinç 1100 22 242 00 
Pirinç unu 10 40 4 00 
Patates 1800 10 180 00 
Reçel 80 50 40 00 
Sabun 700 so 3SO 00 
Salça 150 25 37 50 
Sade yağı 1100 90 990 00 
Sarmısak 30 50 ıs 00 
Sirke 100 20 20 00 
Soda 400 10 40 00 
Şeker 1200 32 384 00 
Tahan 100 40 40 00 
Tuz 300 7.50 22 so 
Un 800 ı7.50 140 00 
Zeytin 300 40 120 00 
Zeytin yağı 200 75 ı5o 00 
Armut 150 15 22 so 
Ayva 150 10 ı5 00 

Domates 2SO 8 20 00 
Dolmalık biber 200 10 20 00 
Dere otu 000 100 2.50 2 50 
Elma 300 20 60 00 
Ekmek ı5000 11 1650 00 
Ekmek kadayifi 100 30 30 00 
Güllaç 20 80 ı6 00 
Havuç 150 10 15 00 

Hiyar 200 5 10 00 
İspanak 800 10 80 00 
Kavun 400 6 24 00 
Karpuz 400 5 20 00 
Taze kaysı 40 20 8 00 

Kabak 400 10 40 00 
Kuru kaymak ıs 300 45 00 

Koyun eti 3400 45 1530 00 

Kuzu eti 500 45 22S 00 

Konserve türlü 300 35 105 00 

Kiraz 40 ıs 6 00 

Lahna 500 10 50 00 

Limon 1000 3 30 00 

Mağrul 150 10 15 00 

Maydanoz 300 2.s· 7 50 

Patlıcan 500 lS 75 00 

Pırasa 500 ıo 50 00 

Portakal 2000 5 100 00 

Sığır eti 600 35 210 00 

Semiz otu 150 ıs 22 so 

Süt 400 20 80 00 

Salamura yapral ıoo 30 30 00 

Tahan helvası 50 4S 22 so 

Taze soğan dem1 200 2.SO s 00 

50 30 15 00 
Taze bamya 

400 20 80 00 
Taze fasulya 

400 15 60 00 
Taze üzlim 

ıs 37 50 
Taze bakla 250 
Tel kadayıf 50 30 ıs 00 

100 70 70 00 
Uskumru balı1ı: 

30 35 10 00 
Yassı kadayif 

100 10 10 00 
Yer elması 5000 2 100 00 
Yumurta 

700 20 140 00 
Yoğurt 

8995 45 
(1972) 2-3228 

Malatya ~aye~in~en: . _ . 
1 __ Vitayet ımrkezınde Uın ve ıdarei huhusıyeye aıd sıneema 

binasının bakiye inşaatı 1-7-937 ~rihinden itibaren yirmi gün mü'!
detle ve kapalı zarf usu.~iyle eksıltm~ye k~nulmuştur. 20-7-937 tarı-
hine rastlayan sah günu saa~ 16 da ı.halcsı yapılacaktır. . 

2 _Bu işin keşif bedelı 20900 lıra ve % 7,5 muvakkat temınat 
da 1567 lira SO kuruştur. • 

3 _ İsteklilerin nafia vek.ate.tınden verilmiş ehliyet vesikasiy-
l ve muvakkat teminatlarını ıhtı~a eden teklif mektublarını ihale 
s:atindcn bir saat evvel vi.tayet .. daım.i encümeni reisliğine tevdi ey
lemeleri Hlzımdır. Posta ıle gon~erıle-cek mektublarm geç gelme. 
sinden dolayı mesuliyet kabul edılmez 

4 __ Fazla tafs'lat alma~ ~e !:3f.!"ame keşifnamesi~i görmek is
teyenlerin vilayet nafia müdurluğ!mne müracaatları ılan olunur. 

(1931) 2--3175 

Sayın halkımızın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

Çankaya kazası Belediye şubesi müdürlüğünün muhasebe teş
kilatı da muameleye başlamıttır. Bu fube mıntakaaı içinde otu: 
ranlardan Belediye ile iti ola!'lar~ ve emlaki bulu?8nların Yenı
şehirde Milli Müdafaa ca~desındekı ka~.~lık bınaaında bulu
nan Belediye tubeaine müracaat etmclerı ılin olunur. 

(1996) 

1 

9 -===--
Eğlence Veridir. 

Ankara Levazım Amirliği Sıumaluıa 
Komisyonu Hanları 

ı - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı hayvanatı ıçin 
838.800 kilo samanın 17.7.937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Samanın tutarı 10904 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı 
817 lira 83 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonu-
na vermeleri. (1869) 2-3073 

İLAN 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınacak 50.000 

kilo sade yağma verilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar kapalı 
zarfla SO bin kilo sade yağı satın alınacaktır. Muhammen bedc'i 
95 kuruştur. Tutarr 47,000 liradır. İlk teminatı 3562 lira 50 kuruş
tur. İhalesi 22.7.937 perşembe günü saat 16 dadır. Şartnamesi her 
gün satın alma komisyonunda görülebilir, İstekliler kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesika ve teminat mektublarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat evetine kadar tümen satın alma 
komisyonuna vermeleri. (18S3) 2-3071 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 2640 ton LSve marin kö. 

mürünün 20.7.937 sah günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 -- Kömürün tutarı S0.688 lira olup muvakkat teminatı 37841 

lira 40 kuruştur. Şartnamesi 254 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir • 

3 -- İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarrnı yazılı gün ve saatten 
en az bir saat evetine kadar Ankara levazım amirliği satın atma 
komisyonuna vermeleri .(1872) 2-3076 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri hayvanatı için 961.800 kilo lcu. 

ru otun 19.7.937 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Otun tutarı 31.739 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı 
2380 lira 46 kuruştur. Şartnamesi 159 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi
natmakbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten bir 
saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1870) 2-3074 

İLAN 
ı - İstanbul komutanlığı birlikleri hayvanatı için 280 bin kilo 

yulaf kapalı zarfla satın alınacaktır. İhalesi 21 temmuz 937 ç~rşam' 
ha günü saat 16 da yapılacaktır. Muhmmen tutarı 16.800 lıradrr. 
Şartnamesi her gün öğleden evet komisyonda görülebilir İsteklile-
rinin 1260 liralık ilk teminat makbuz veya mektubları ile 249Q sayıh 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalariyle birlikte ihale 
saatmdan en az bir saat eveline kadar teklif mektublarını Fındıklı
da İstanbul komutanlığı satın alma komisyonuna vermeleri. (1858) 

2--3072 

İLAN 
1 -- Ankara garnizonu birlikleri hayvanatı için bir milyon alt

mış altı bin kilo arpanın 19.7.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zrafla eksiltmesi yapılacaktrr. • 

2 - Arpanın tutarı otuz sekiz bin üç yüz yetmiş altı lira 
olup muvakkat teminatı 2878 lira 20 kuruştur. Şartnamesi 19Z ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını vazıh gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma komis-
yonuna vermeleri. (ı871) Z-307S 

İLAN 
Cinsi Miktarı M. bedeli İlk teminatı Eksiltme Eksiltme 

Kilo Lira Lira ,ekli tarihi uıtt 
Arpa 500000 20000 1500 Kapalı zarf 14.7.1937 lS,30 

,, 500000 20000 ı500 Kapalı zarf 14.7.1937 16 
,, 388600 15544 1166 Kapalı zarf 14.7.1937 16.30 

Yulaf 7SOOOO 37SOO 2813 Kapalı zarf 16.7.1937 lS,30 
Yukarıda yazılı arpa ve yulaf ayrı ayrı ihale edilecektir. Tek

lif mektupları eksiltme saatinden bir saat eveline kadar kabul olu· 
nur. Yulaf şartnamesi 188 kurut mukabilinde komisyondan al~a
bilir. İsteklilerin evsaf ve şeraiti öğrenmek üzere hergün ve ebıtt
meye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni 
vesikalarile Lüleburgaz Tümen satın alma komisyonunda bulun-
ma.lan. (1750) 2-2909 

tLAN 
1 - Elaziz hayvantı ihtiyacı için bir milyon kilo arpa bpalr 

zarf usulile alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli SO bin lira olup muvakkat teminatı 

37SO liradır. 
3 - Eksiltme 20.7.937 cuma günü saat 11 de Elazizde ti1men 

satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 - Teklif mektubları teminat makbuz ve vesikalariyle birlikte 

belli gün ve saat ıo na kadar verilmit olacaktır .Bu saatten sonra 
verilecek mektublar alınmıyacaktır. ( 1802) 'Z-3039 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için kapalı zarfla eksiltmeye lı:o.. 

nulan 50 ton sade yağına istekli çıkmadığından bir ay zarfında pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 16.7.937 cuma günü saat ıs de Ankara levazım 
amirliği satıl'! alma komisyonunda yapılacaktır • 

3 - Sade yağın tutarı kırk bin lira olup muvakkat teminatı Uç 
bin liradır. Şartnamesi 200 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

4 -- İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve 
teminat mektublariyle beraber yazılı gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (1969) Z-3249 

t LAN 
1 - Akşehirdeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 180 bin kilo 

unu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 -- Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara levazım 

amirlikleri satın alma komisyonlar.nda görülebilir. 
3 - İşbu 180 bin kilo unun muhammen tutarı 22500 liradır : 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlasıda dahil ol. 

duğu halde ilk teminatı 2109 lira 38 kuruştur. 
5 -- Eksiltme 27. temmuz. 937 sah günü saat 11 de Konyada 

kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İstekliler ihale günü saat 10 a kadar teklif mektublarmı 

komisyon başkanlığına verecek ve yahud göndereceklerdir. Bu saat
ten sonra verilen veya gönderilen mektublar al nmıyacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. inci ma~ 
desine uygun olmıyan mektubların sahibleri eksiltmeye iştirak ettı-
rilmiyecektir. (1985) 2--3254 

İkinci Mıntaka Kadastro Müdürlüğünden : 
Öncebecide 1016 ada bu parseli imarın 3341 numaralı plİıtına 

bağlı ,uyu cedveli mucibince 495 metre ve 1988 hisse itıbariyl~ II~ 
hissesi Ali çavuş eşi Naile ve 333 hissesi kıtı Hatice ve 68 hıssesı 
Sami eşi Nakşifere ve 1476 hissesi de Necmettin namına tahdit ve 
komisyonca tesbitine karar verilmlş olduğu 2613 numaralı kanunun 
42 inci maddesine tevfikan ilan olunur. 6-7.937 2-3241 
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İzmir ili daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye 

konulan iş 
Açm tutarı 
Bu işe aid şartlar ve 

evrak aşağıda gösteril
miştir. 

İstekliler 

Eksiltmenin yapuö
cağı yer tarih, gün ve 
saati 

Eksilbneye girebil
mek için gereken bel
geler. 

Muvakkat teminat 

Urlada yaptırılacak ilk okul kurağı. 
15.493 liar 12 kuruş. 

A) Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
E) Bayındırlık işleri genci şartnamesi. 
D) Fenni şartname. 
C) Açın ve plan. 
Bu ~rtname ve evrakları İzmir: An
kara, İstanbul bayındırlık direktörlük
lerinde görüp inceleyebilirler. 

22/ temmuz/ 937 perşembe günü saat 11 
de İzmir ili daimi encümeninde. 

Bayındırlık bakanlığından alınmış mti
teahhidlik ve ticaret odası belgeleri. 
1.162 lira. 

(1978) 2-3232 

Anl{ara asl{erlik şullesinden: 
Şubemizde kayıdlı sakat subay ile eratın ve şehid yetimlerinin 

937 yılına aid tütün ikramiyesi dağıtılmasına 8.7.937 gününde baş
lanacaktır. 8. l . teş. 937 gününde nihayet bulacaktır. Bu dağıtma 
haftada iki defa olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri ya
pılacaktır. Bu günlerde hak sahihlerinin ellerindeki maaş resmi 
senedleriyle cüzdanı, ve nüfus cüzdanı, tatbik mühürü veya imzası 
üçer adet fotoğraflı maaş almayan şehit yetimleri sağ evli olma
dıklarına dair tatbik mühür veya imzasını havi fotoğraflı beledi
ye muhtarlığından tasdikli hüviyet ilmühaber ve nüfus cüzdanı ve 
üçer adet fotoğraf ile beraber müracaatları ilan olunur. (1963) 

2-3225 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 

Elaziz nafia direktörlüğünden: 
1 - Eiazizde yeniden yapılacak olan 80 yataklı ha ta binası 

137.000 lira muhammen bedel ve vahidi fiat esası üzerinden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Bayındırlık işleri genel prtnamesi. 
B - Fenni tartname 
C - Hususi şartname. 
D - Eksiltme şartnamC$i. 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve projeler 
H - Mukavele projesi 
İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet nafıa müdürlüğünden 

görcbilriler. 
3 - Ek:.iltme 23 temmuz 937 tarihine müsadif cuma günü saat 

15 de Elaziz nafia müdürlüğü odasında müteşekkil arttırma ve ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10.300 lira mu"Yal<
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağrdaki vesikaları getirme
si lazımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asga
r i altmış bin liralık ehliyetname. 

B - 937 yılına aid ticaret odası vesikası. 
C - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis ve

ya mimar bulunduracağına dair taahhüdname. 
5 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat. 

ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecik-

.fl;eler kabul edilmez. (3952) 2-3231 

Kırklareli iskan müdij.rlüğünden: 
J - Tekirdağ iskan anbarından vilayetimize tahsis edilen 

2628 metre mikabı kereste ile 73 ton çıta Muratlı istasyonuna nakl 
ett irilecektiir. 

ı ,_ Merkez kasabadan inşaat mahallerine 1262 metre mikabı 
ve lüzumunda da merkezden kazalara kere:.te naklettirilecektir 

3 - Her iki nakliyat ayrı ayrı olarak ihale edilebilir. Nakliya
tın muhammen bedeli 10.000 on bin liradır. 

4 - Münakasaya i:,tirak edecek talihlerin 19.7.937 gün pazarte
si günü saat on beşte iskan komisyonuna müracaatları ve şartna
meyi görmek üzere her gün iskan müdürlüğüne baş vurmaları. 

5 - 2490 sayılı kanun mucibince teminatlarını münakasadan üç 
saat eve] yatırmaları ve teminat makıbuzlarınr ibraz edemeyenler 
münakasaya kabul olunamayacağı ilan olunur. (1965) 2-3224 

Anl<.ara valiliğinden: 
ı - İnönü okulunun tamiri 1S98 lira 86 kuruştan ibare t olduğu 

için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet bi

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şart
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iş
tirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı mahimat al
mak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara kültür direktörlü-
ğüne müracaatları. (1932) 2- 3220 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 
Divriği dahilinde demiryolu kısım 10 kilometre 965-184 de taşa

ron İsmail Hakkıya: 
Karınız Fitnat tarafından aleyhinize açılan nafaka davasını.n 

yapılan duruşması sırasında tebliğata rağmen mahkemeye gelmedı
nizden gıyab kararı tebliğ edilmekle beraer ihta.r yaı;>ılmasma ~a
rar verilmiş ve namınıza gönderilen gıyab kararıyle ıhtarnamenın 
ikametgahınızı değşitirmek suretiyle halen bulunduğunuz mahal
lin meçhul bulunduğu beyaniyle bila tebliğ iade edilmi~ ve davacı
nın talebiyle ilanen tebliğat yapılmasına karar verilmiş olduğun
dan duruşmanın muallak bulunduğu 19.7.937 pazartesi saat 14 de 
mahkemeye gelmeniz lüzumu ve uzun müddettenberi karınıza ve 
çocuğunuza bakmadığınız ve ihmal ettiğiniz anlaşıldığından kaba
hatli oldu ğunuz mahkemece kabul edillerek kanunu medeninin 161 
inci maddesi mucibince aile vazifelerini ifa etmenizin ihtarına ak
ai takdirde duruJ1I18ya gıyabınızda bakılacağı ilanen bildiririz. 
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Serveti fünun U Y A N J Ş Serveti fünun 
1891 1891 

Bau•a.zarı: A. lhaa.n Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da ıatıt yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira. Savısı 20 kurus. 

uı.:us 10 - 7 - 1937 

Ankara mektebleri sabnalma komisyonundan: 
Cinsi 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Koyun böbrek yağı 

Sade yağı 

Sahur 

Soda 
Kuru fasulya 
Kuru barbuny .. 
Kuru soğan 
Kuru sarımsak 
Kuru bamya 
Kuru bezelye 
Böğrüke 

Tuz 
S alça 
Nohut 
Kırmızı mercımek 
Kara mercimek 
Patates 
Sirke 
Bulgur 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Kimyon 
Kakao 
Sa leb 
Hara rot 
Pastırma 

Vanilya 
Turşu 

Konserve (muhtelif) 
Kahve 
Tarçin 
Zencefil 
Limon tuzu 
lhlamur 

Pirinç 

Zeytin yağı 

Zeytin tanesi 

Kesme şeker 
Toz şeker 

Yumurta 

Koyun kara ciğeri 
Koyun işkembesi 
Sığır işkembesi 
Koyun beyni 
Paça 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Tabın 
Pekmez 
Taban helvası 

Tavuk 
Hindi 

Yassı kadayif 
Ekmek kadayrlı 
Tel kadayıf 

Tere yağı 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Un (Ekstra ekstra) 
Makarna 
İrmik 
Nisasta 
Pirinç unu 
Kus kus 
Tarhana 

Kuru üzüm 
Kuru erik 
Kuru kayar 
Kuru incir 
Badem içi 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Kuş üzümi 
Çam fıstık 
Buğday 

İyi su 
Buz 

Kok kömürü 
Kıriple kömürü 

Mikdarı 

301.600 

92.500 
13.600 
15.200 

7.300 
1.300 

30.100 

16.760 

10.050 
12.450 
5.450 

29.400 
550 
645 

1.4.50 
750 

3.050 
3.150 
5.050 
1.875 
1.650 

51.500 
3.925 
3.025 

62 
87 
36 
43 
25 

92. 
470 

261 
2.175 

3.780 
35 

20 
20 
31 
35 

27.900 

11.600 

12.150 

13.600 
32.400 

329.000 

6.350 
1.050 

150 
3.400 

16.200 

8.400 
7.500 

25.300 
23 .... 00 

415 

1.000 
1.250 
2.520 

3.825 
2.000 

1.43S 
1.760 
1.355 

2.320 

900 
526 

16.900 
8.800 
1.800 
1.520 
J.040 

725 

220 

3.850 
2.350 
1.425 
1.2SO 

220 
1.015 

505 
675 
685 
985 

37.600 
1.600 

2.457 
290 

Kilo 

., 
" ,, .. 
., 

.. 

.. 

.. 
" ,, .. 
,, .. 
" .. .. 
" ., .. .. 
" 
" .. .. .. 
" .. .. 
" 

paket 
kilo 

kutu 
kilo .. 

" .. .. 

., 

.. 

.. 

.. 
" 

adet 

adet 

" .. 
" ,, 

kilo 

" 

.. 
" 
" 

.. .. 
" 

adet 
., 

.. 
kilo 

.. 
" .. 
,, 
,, 
,, 
" 
" .. 
,, 

.. 
,, 
" 
" 

" ., .. .. 

tenelie 
kilo 

ton 
ton 

Tahmini fi. 
Kuruş Sap 

11 

40 
25 
40 
35 
35 

90 

45 

10 
15 
15 

8.5 
50 
12C 
35 

l7.5 
7.5 
25 
15 
25 

20 
8 

25 
15 

35 
125 
60 

180 
300 

60 
80 
20 
50 
35 

180 
140 
200 

120 
120 

20 

75 

40 

32 
28 

2 

25 
15 
50 
20 

3 

45 
65 

ıs 
20 

180 

40 
25 
45 

60 
100 

30 
30 
35 

120 

30 
30 
17 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
25 
80 
30 

130 
60 
85 
30 
80 
ıs 

12 
3 

2.800 
2.200 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kuruş 
33.176 
33.176 
37.000 

3.400 
6.080 
2.555 

455 

49.490 

27.090 
27.09( 
7.542 
7.542 
1.005 
1.867 50 

817 50 
2.499 

275 
774 
507 50 
131 25 
742 50 
762 50 
757 50 
468 75 

.330 
4.120 

981 25 
453 75 
21. 70 

108 75 
21 60 
77 40 

300 75 
55 20 

376 
52 20 

1.087 50 
1323 

63 
28 
40 

37 20 
42 

19.901 

5.580 
5.580 
8.700 
8.700 
4.860 
4.860 
4.352 
9.072 -13.424 
6.580 
6.580 
1.587 

157 
75 

680 
486 

2.986 

3.780 
4.875 

8.655 

3.795 
4.640 

747 

9.182 

400 
312 

1.134 

1.846 

2.295 
2.000 

4.295 

430 
528 
474 

1.432 

2.784 
2.784 

270 
157 

2.873 
2640 

540 
456 
312 
217 
66 

7.532 

l .15S 
587 

1.140 
375 
286 
609 
429 
202 
548 
147 

5.480 
4.512 

48 -4.560 
68.796 
6.380 

75.176 

55 

50 
50 
00 
00 
00 

00 

50 

50 

00 
00 

00 

so 
00 
25 

75 

00 
00 
00 
80 

!>U 

00 

30 

51 

25 
50 

7S 

00 

00 

f}'1 7,5 teminatı 
Lira Kuruş 

2488 20 
2488 20 
2775 00 
255 00 
456 00 
191 63 
34 12 -3711 

2031 
2031 

565 
S6S 
75 

140 
61 

187 
20 
58 
38 

9 
55 
57 
56 
35 
24 

W9 
73 
34 

1 
8 
1 
5 
5 
4 

28 
3 

81 
99 

4 
2 
3 

2 
3 -1492 

418 
418 
652 
652 
364 
364 
326 
326 -1006 
493 
493 
119 
11 

5 
51 
36 

233 

283 
36S - 649 

284 
348 

56 - 688 

30 
23 
85 - 138 

172 
150 

322 

32 
39 
35 - 107 

208 
208 
20 
11 

215 
198 
40 
34 
23 
16 

4 
'---

564 

86 
44 
85 
28 
21 
45 
32 
15 
41 
11 - 410 

338 
3 

342 

5159 
478 -

5638 

7S 

75 
75 
65 
65 
37 
06 
31 
43 
62 
05 
06 
84 
69 
19 
81 
16 
75 
00 
59 
03 
63 
16 
62 
80 
62 
14 
20 
92 
56 
22 
73 
10 
00 

79 
15 

60 

50 
50 
50 
50 
50 
so 
40 
40 

80 
50 
50 
06 
81 
62 
00 
45 

94 

50 
63 

13 

63 
00 
02 

65 

00 
44 
05 

49 

13 
00 

13 

29 
60 
57 

16 

80 
80 
2S 
83 
47 
00 
50 
20 
40 
31 
95 

91 

62 
06 
50 
12 
45 
67 
19 
19 
10 
08 

98 

40 
60 

00 

70 
50 

20 

Münakasa 
Tarihi 

2.8.937 Pazartesi 

2.8.937 pazartesi 

2.8.937 pazartesi 

2.8.937 pazartesi 

4.8.937 çarşamba 

4.8.937 çarşamba 

4.8.937 çarşamba 

4.8.937 çarşamba 

!\.8.937 çarşamba 

6.8.937 cuma 

2.8.937 paazrtesl 

6.8.937 cuma 

6.8.937 cuma 

6.8.937 cuma 

6.8.937 cuma 

6.8.937 cuma 

Saati 

14 

14.30 

15 

16 

14.30 

14.30 

15 

16.30 

16 

14 

lS.30 

ıs 

16.30 

16.30 

6.8.937 cuma 14.30 

11. 8. 937 Çarşamba 14 

11.8.937 çarşamba 14.30 

9.8.937 pazartesi t4 

9.8.937 pazartcai 14.30 



Metc kömürü 16.750 kilo 
Meşe odunu 172.000 " Gürgen odunu 135.000 ,, 
Çıra Z.400 

Benzin 600 teneke 
Gazyağı 31 teneke 
Kışlık otomobil yağı (mobiloğul) Af. 15 " " .. B. 30 ,. 

" " 

Portakal 21.500 adet 
Taze üzüm 11.350 ki1o 
Taze kay11 3.800 Taze erik " 3.900 Elma " 
Armut 9.500 " 3.725 Ayva 

5.375 Zerdali " 4.000 Şeftali .. 
3.400 Çilek .. 

600 Vişne " 3.300 Kiraz .. 
3.450 Kavun 

18.800 Karpuz .. 
19.200 

lspanak 
18.850 Havuç " 

Kereviz 3.025 .. 
Yer elması 5.650 " 
Uhna 1.925 

" 
Patlıcan 10.550 il 

Domtes 19.900 
" 

Semiz otu 22.100 .. 
Praaa 6.400 

" 
Taze bakla 15.900 ,, 
Taze bamya 8.800 

" 
Taze yaprak 2.400 .. 
Taze 90ğan 1.090 ,, 
Taze sanmak 4.050 .. 
Salamura yaprak 850 demeti 

Bal kabağı 970 kilo 

Çalı fasulye 2.650 •• 
3.800 

6 
2.25 
2.25 
8 

450 
380 

1.000 
1.000 

5 
25 
25 
ıs 
25 
25 
ıo 

15 
15 
40 
20 
20 

7 
7 

ıo 

7 
20 
10 
7.5 
15 
ıs 
15 
7 

10 
30 
20 
10 
2.5 

30 
10 
20 

1.005 
3.870 
3.037 

192 

8.104 

2.700 
117 
150 
300 

3.267 

J.075 
2837 

950 
585 

2.375 
931 
537 
600 
510 
240 
660 
690 

1.316 
1.344 

14.651 

J.885 
211 

1.130 
192 
191 

2985 
3.315 

960 
1.113 

880 
720 
218 
405 
21 

291 
265 
760 

50 

50 

80 

80 

50 

25 
50 

25 

75 

50 
25 

25 

75 37 
290 25 
227 81 9.8.937 pazartesi 

14 40 

607 83 

202 50 
8 84 9.8.937 pazartesi 

11 25 
22 50 

245 09 

80 62 
212 81 

71 25 
43 87 

178 13 
69 84 
40 31 
45 00 ıı .. 9.837 çarşamba 

38 25 
18 00 
49 50 
51 75 
98 70 

100 80 

1098 83 

141 37 
15 88 
84 75 
14 44 
59 34 

223 88 
248 62 

72 00 
83 "7 
66 00 
54 00 
16 35 
30 38 

1 59 
21 83 
19 87 

tı.8.937 çarpmba 

57 00 

15 

15.30 

1.5 

lS.30 

Açık eksiltme iljını 

Erzurum inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarfla istekli çıkmadığından ihalesi yapılmamış o .. 
lan Melazgird kazası dahilinde Ak tuzlasında yeniden inşa edile
cek bir idare binası iki tua anbarı bir müdür evi ve bir çatı altın. 
da iki memur evi. amele hangarı, furun tavla ve iki bekçi kulübe
sinin toptan in~11 yeniden on bq gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 36889 lira 61 kurUftur. 
İsteklilerin keşif, şartname ve projeleri latanbulda inhisarlar 

umum müdürlüğü ve Erzurumda inhisarlar bqmüdürlüğümüz fen 
şubelerinde görebilirler. 

3 - İhale 16 temmuz 937 gününe müaadif cuma günü saat 14 de 
Erzurum inhisarlar bapüdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2766 lira 72 kuruş muvakkat te• 
minat parası vermeleri lizrmdrr. 

5 - Eksiltmeye girebileceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
şartlan tamamen haiz olmaları lazım ve en az on beş bin liralık bu
na benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını iabat edecek vesika da 
ibraz etmeleri meşruttur. (1929) 2-3174 

Çorum nafia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş bodrum ve zemin katlarına beton 

ve kargir kısımları mevcud Çorum orta okul binası ikmali inşaatı. 
Su ve elektrik tesisatı işi olup keşif bedelleri 37649 lira 64 kuruştuı 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif silsilci fiat ve metraj cetvelle~ 
F - Proje. ~ 
lstiyenler bu evrakı Nafıa Vekaleti yapı işleri umum müdürlü

ğü binalar heyetinde ve Çorum nafıa müdürlüğünde görebilirelr. 
3 - Eksiltme 1937 temmuz 19 uncu pazartesi günü saat 16 da 

Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır. . 
Ay,e kadm fasulyt H 

Dolmalık kabak 12.700 
" 15 1.905 142 88 . 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2824 lira muvakkat 

Karnı bahar 
Pancar 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Marul 
Hiyar 
Yetil salata 
Kırmı.u turp 
Enginar 
Maydanoa 
Dere otu 
Nane 

Balık uakumru 
Balık kefal 
Balık torik 
Balık meı-çan 
Balık kalkan 

15.-100 
4.750 
2.275 
7.100 

980 
10.500 
14.050 
7.100 
1.800 
6.100 

19.600 
5.400 
4.200 

1.400 
200 

1.500 
100 

1.200 

" .. .. 
,, .. 

adcı .. .. 
,, .. 

deme: 
n 

•• 

kih .. 
,, .. 

10 
30 
10 
15 
20 
5 
5 
3 
2.5 
ıs 
2 
2 
3 

60 
80 
20 
80 
80 

J.540 ııs 

1.425 106 
227 50 17 

1.065 79 
196 14 
525 39 
702 50 52 
213 15 
45 3 

915 68 
392 29 
108 8 
126 9 

25.528 7! 1914 
840 63 
160 12 
300 22 
80 6 

960 72 
2.340 -----

50 
87 
06 
88 
70 
37 
69 
97 
38 
62 
40 
10 
45 

64 
00 
00 
so 
00 
00 

9.8.93'1 pazartesi 16 

1 Yukarda d 175 SO 
erti, ;;rti ka~h :.~an yazı~ Y~~cek ve Y~ak ihtiyaç mikdarı eksiltme şartnamesine göre komisyonumuza bağlı okullar namına 

2 - Muhanımen be;e/~1 ~- ıl~ aureti!'le münakasaya konulmuş ve ilk teminat mikdarı yanlarına yazılmıştır. 
3 - EUilt:mc Anka:a~a f ın lıradan qag~ ?.l~lar açık eksiltme suretile ihale edilecekti.r ... 

4 - Ebiltme c . . eme~q.a kız cns~tüsundt toplanacak komisyon huzurunda bellı gun ve saatlerde yapılacaktır. 
belgelerle. ticareJan gırebılece~erll! 937 yılı ticaret odası ve 2490 &ayılı kanunun (2 ve 3) üncü maddelerine göre ellerinde bulunan 
vurmaları; e namına 1fe gıreceklerin İfbu kanunda yuılr prtlar içinde Noterlikten alma vekalctnamelcrile komisyona baş-

5 - Kapalı zarf ck:ailtmelerind · L•!1 • • · gelc.r Ye teminat maki> e ıstelLM enn yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarına ratenılen bel-
i~~gl.blan yazılı =~ veya ~~ka_ mektuplarını. koymak aure tile zarfların üzerine tekliflerinin _h~gi ite. aid olduğu ve kanuni 
rılmesı lazımdır. Belli .. flar mühurlu olarak bellı gün ve aatlerden bir saat evet makbuz mukabıbnde komısyon Başkanlığına YC• 

atlerinden evci Ankara gun;_e zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Teminatların eksiltme sa
hasebecili~inde komisy ınek~ ~l~r ınuhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunması v eksiltme şartnameleria.i görmek üzere mektebler mu-

on atıbıne müracaatları ilin olunur. (1967) 2-3243 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 
1 - Kırklareli k 

göçmen evi 4201 r mer ez kasabasında 20 adet ,ehir tipi kerpiç 
22 kuruş ve 162 aJ~ :'~ruf ve 91 adet köy tipi kirgir 17328 lira 
273 adet evin h erpıçten 29.117 lira 88 kul'Uf ki ceman yekQn 

2 _ k mu ammen bedeli 50.647 lira 50 1r:uru1-
ve}'ahud ya~e;'cı:ı .~ada ~ilu~~m malzemei ill'8iyeaiyle beraber 
meye konuımu,t:.lıgı 15 gun muddetle kapah zarf uauliyle eksilt-

3 - 12 temmu.ır 937 . 
yapılacaktır. Talihleri ~eaı günü saat 1~ de ibalei eneliyeleri 
ni öğrenmek için her ~ ~ şa~-~~!4:.r:' görmek ve mahallcri
rnemurluklarına müracaat] as mudurlugune ve kazalarda iskan 

4 - İhale gün.. tal' ar~. 
lundurulması. u ıblerın ehliyet vesikalarını yanlarında bu-

5 - 2490 sayılı kanun hilk" 1 . .. 
decek talihlerin yuk d um erıne gore eksiltmeye iştirak e-
rın komisyona veril:;sf ;arılı saatten .tiakal üç saat evel zarfla. 
lazımdır. 0847) e % 7,5 temınatlarm yatırılmıg. olması 

2-3055 

?>mm nafia ınüdürr· w.. den: 
. - Ek:aıltmcye konulan i Su ~ 

lıra 35 kuruş keşif bedell' ~ d ngurluda yemden yapılacak 19079 
14017 lira 29 kuruşluk kıı~dı erıhaneli ilk: okul binası iainin 

2 B . r. ,.. 
- u ışe ait evrak ve şartnaan 1 A - Eksiltme şartnamesi. e er şunlardır. 

B - Mukavele projesi. 
~ : Bayı~dırlrk işleri genel şartnamesi. 

Fennı ve hususi sartname 
E K 'f · · · . 
F -p e~ı sılsılei fiat ve metra1· cetvellerı· - ~~ . 
lstiyenler bu evrakı Nafıa kAI • • ... 

Çorum daimi encüm . 1 ve a etı yapı işleri fen heyetinde ve 
3 - Eksiltme 19;°,/Y e nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

Çorum Vilayet makam temmuz 19 uncu pazartesi günü saat 15 de 
lacaktır. ında toplanacak komisyon tarafından yapı-

4 - Eksiltme ka 1 . 
5 - EkaiJtm ~ ı ~arf usulıyle yapılacaktır. 

kat teminat ven:::. gırc;bıl:nek ~çin isteklinin 1051-30 lira muvak
~- Ticaret odasrna

1 ~e :şagıdak~ vesik~ı göstermesi lazımdır. 
gıne dair Nafıa Vekal Y_tl~ oldu&:una daır ye bu itleri yapabilece· 

6 - Teklif mektu etin ~!1.~hl~rctnamesr. 
evveline kadar yuk lla:_ı uçuncu maddede yazılı saatten bir uat 
mukabilinde vcrilecıı:k: so;n geçen komisyon reisliğine makbuz 
~ayet saat 16 ya kad ır. ?sta ile gönderilecek mektuplarm ai
ıyice kapatılmış bul ar gelmı! olması ve dıo zarfın mühür mumu ile l 
kabul edilmez. u(

1
run
91 

a)sı lazmıdır. Postada olacak gecikmeler 
6 2-3171 

Sücüllü Bele.diye Başkanlığından 
ı - Pazarlığa konulan iş : Silcüllüye getirilecek suya illve edi

lecek Kozludere pınarı suyunu? 1~ metre tu1ünde~ beton kü~k 
ferşiyatı ve bir koptaj havuzu ıle bır adet kanal tahhye savalt ın-
şaaıdır. . 

2 - Bu işin bedeli keşfi 2077 lıra 88 kuruştur. 
3 - Bu işe aid evrak Isparta Nafıa müdürlüğünde ve Sücilllü 

belediye dairesinde görülebilir. 
4 - Pazarlık 19 temmuz 1937 pazartesi günü saat 16 da Sücül-

lü belediye dairesinde icra edilc~ktir. 
s - İsteklilerin 156 Jira tea:unat. akçesi Nafıa vekiletinden •· 

hmmş ehliyetname ticaret odası veaıkuiyle birlikte yevmi mezkfır-
da müracaatları lazımdır. (1733) 2-2896 

Gazi Orta Muallim mektebi ve 
Terbiye Enstitüsü Direktörlüğün
den: 

1937 - 1938 ders yılı için ens.titü!1~~ türkçe - edebiyat, pedagoj_i, 
tarih. coğrafya, tabii ilimler: rıyazı ıliınler, resim - iş, beden terbı
yesi şubelerinin birinci sınıflarına t~le~ alınacaktır. Alakadarlar 
kayıt ve kabul şartları ile müsab~~ ımtıhan şekil ve günlerini Kül-
tür direktörlüklerinden öğrenebıhrler. (1735) 2-3057 

Sücüllü Belediye Başkanlığından 
( Açık Pazarlık ilanı ) 
1 - Pazarlığa konulan i~i: Sücüll~yc gelmekte olan subaşı pı. 

nan mecrasının tamiri ve ~200 me~relık kısmının yeniden beton 
künk yapılması menbada bır kapta1 .bavuzu iki adet tahliye sava&ı 
bedeli keşfi 9504 lira 59 kuruştur. 

2 - Bu i•e aid evrak şunlardır, 
A- Rapor 

B - Fenni şartname . . 
C - Tahlili fiat metraJ, kcşıf cetveli. 
D - Proje ve resimler. . 
İstekliler bu evrakı lspa~ta ~fıa müdürlüğünden veya SücUl

lii belediye başkanlığından gorebilırler. 
3 _ Pazarlık 19 temmuz 937 pazartesi gilnU saat 16 da SUclillil 

belediye dairesinde yapılacaktır. 
4 _ İsteklilerin yevmi mezldlrda 713 liralı~ teminat aq.ı ve 1 

nafıa vekiletinden alınmış müteahhidlilr ehliyetnamesi, ticaret o
dası vesikası ile birlikte müracaat etmeleri lhmsclır. (1734) ,__.,, 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 
Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair ve bu işleri yapabilece

ğine dair Nafıa Vekaletinden ehliyetnamesi. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar yukarda sözü geçen komisyon reisli~ine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni
hayet saat 16 ya kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür m;ımu ile 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler 
kabul edilme~. (1918) 2-3170 

Türkiye cumhuriyeti ziraat 
bankası merkez müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası merkez müdürlüğü ser• 
vi&Jcrinde çal .. tırılmak ve ilerde gösterecekler~ liyakatlere göre 
kadroya alınmak üsere müsabaka ile aaşğıdaki ıprtları haiz yevmi• 
yeli beş memur alınacaktır. Müsabakada kazananlara derecelerine 
göre fimdilik iki ili üç lira yevmiye verilecektir. Müsabakaya gir. 
mek şartları şunlardır: . . . . 

1 - Yüksek ve orta ticaret veya olgunluk ımtıhanı vermı§ lıse 
ve bunların muadili okul mezunu olmak 

2 - Yaşları 18 den az 30 dan fazla olmamak 
3 - Sıhhati tam olduğuna dair vilayet sağlık heyetinin rapo. 

runu hamil bulunmak. 
4 - Müsabaka imtihanı 15-7-1937 perşembe günü müdürlüğü· 

miizde yapılacağından iştirak etmek iatiycnlerin 12-7.1937 tarihine 
kadar mlidürlüğümüze müracaat ederek kayıtlarını yaptınnaları ve 
istenilen vesaiki tevdi emteleri ilin olunur. 2-3165 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satmalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafua örgütü için 3730 tane portatif çadırın 
.!0.7.937 sah günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Taaınlanan tutarı 34.403 liradır. 
3 - Şartname ve evaaf'komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ye bnunt vesikalariyle birlikte teklif mek
tublarını o gün saat ıs §!C kadar Galata Eskı gümrük binasındaki 
satm alma komisyonuna vermeleri. (3643) 2--2968 

TÜRK HAVA KURUMU 

BUYUK PiYANGOSU 
J Oncü bşide 11 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. ~ 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 günü akşamına kadar bi-

letini değiştirmiı bulunmalıdır. Bu tarihten sonra b!let üze- ~ 

!~ rindeki hakkı sakıt olur. 1 
:.911 ~............... ~---• ..-....... ...._,._. l9J ....... M ._.._. • .._..,..,..~ • ..._.. .... .,_. __ " a 

Ankara valiliğinden: 
1 - Yenihayat okulunwı tamiri 1747 lira 66 kuruı olduğu için 

işbu tamirat açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet bi

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şart
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu niabctinde 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iş
tirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı mallımat al
mak ve şartnameyi görmek iatiyenlerin Ankara kültür direktörlü-
ğüne müracaatları. (1934) Z-3221 

t ' 

A 1
- ı·ı· --· d nKara va:w ıgın en: 

1 - lkekin okulunun tamiri 1268 lira 54 kuruş olduğu için a
çık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da viliyet ~· 
nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şart• 
namede ~azılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 
para. ı.hvılit weya banka mektubunu iibru edenler eksiltmeye it
tirak ettirilecektir. Bu busm hakkında daha etraflı mal6mat al· 
mü t.ıi.yeeler killtir direkötrliliüae müracaatları (1936) 

'Z-3222 
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Anaf artalar MıhcıoğltJ 
DipTomali radyo mütehassısımız 

tarafıncI an amatörlere teknik bilgi ve 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çiftltjil Malt'aw:afarı 

Askt•ri fabrikalar umum diirliiğü Satrnalma 
Komio;yonu llanlan 

--~~--~~~~ --~~~~~----' 

100.000 METRE TORBALIK BEZ 
Tahmin edilen bedeli 28.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yaıılı ma zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm alma ko
misyonunca 23 temmuz 937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarfla 
ihale ed'.lecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif 
mektublarım mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2. ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatları. (1840) 

2-3125 

Elektrik Sirketinden 
~ 

Y eniş'ehir Kavaklıdere Çankaya ana 
kablosunda yapılacak tadilat dolayısile 
13 temmuz 937 salı günü sabah saat ye
diden akşam saat on dokuza k a d a r 
şehrin bu kısmına, Bakanlıklara ve Har
biye mektebine ceryan verilmiyeceği 
ilan olunur. Yalnız Sıhiye Vekaleti ile 
Başvekalet matbaasına yukarıdaki sa
a tlarda ceryan verilecektir. 2-3262 

KumbarCi~ biri 

... ,,,~ ·'' ,,.; 
.~· ·· ····"' ~~··· 

Her türlü radyo tamiratl! 
Ankara Elelctrilc Türlt 

Anonim Sirketinden 
' 

Dikkat 
Şebekede yapılacak tadilat yüzünden 11.7.1937 

pazar günü, saat 6 dan 12 ye kadar Cebeci kablosu
na elektrik cereyanı verilmiyecektir. Bu saatlerde: ( 

1.) Otobüs garajı 
2.) Sıhyie laboratuvarları 
3.) Cebeci çevresi 
4.) Önce heci çevresi 
5.) Harita dairesi 
6.) Mamak gaz fabrikası ve 
7.) Mamak köyü 

hatlarında cereyan kesileceği ilan olunur. 2-3261 

1 
Devlet Oerniryolları ve Limanları Umum 
Müdürlü~ii SatmaJma Komisyonu llanları 

Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlf ğünden: 

Yüksek, lise ve orta mekteb mezunlarından memur alınacaktır. 
Talihlerin yazı makinesi ile yazı yazabilmeleri şarttır. Şeraiti an
lamak üzere devlet demiryolları zat işleri müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1900) 2-3135 

İLAN 
Muhammen bedeli (15.100) lira olan motörlü komnle sondaj a.. 

leti 27.8.1937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara. 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1132,50) liralık muvakkat teminat i
le kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7~5-1936 gün ve 
3297 No.lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1945) 

2-3247 

1 Ankara Belediye Reisliği llanlar1 
1-· - _ _. 

İLAN 

1 - Belediyece alınacak 125 • 250 ton benzin on beş gün müd-
detle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli azami üzerinden (55000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4000 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve ihale 20 temmuz 1937 salı günü saat 11 de Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin o gün saat ona kadar teminatlarile bir· 
likte teklif mektuplarını belediye encümenine vermeleri. (1995) 

2-3258 

Nafia Vel{aletinden: 
20 lira maaşlı katip ve 75 lira ücretli daktilo alınacaktır. 13.7. 

1937 salı günü saat 14 de müsabaka imtihanı yapılacağından talip
lerin 12.7.1937 pazartesi akşamına kadar hüsnü hl kağıdları ve ev· 
rakı müsbitelerile birlikte vekalete müracaatları. (1926) 2-3156 

Anlcara Valiliğinden 
Polatlı • Eskişehir yolunun Beylik köprü mevkiinde Sakarya 

üzerindeki Beylik köprü ile buna mücavir bir ahşab köprünün ta
mirat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 12.7.937 pazartesi günü saat 15.30 da vilayet binasında 
toplanan daimi encümen odasmda yapılacaktır. Keşif bedeli (1683) 
lira (19) kuruş ve muvakkat teminat (126) lira (30) kuru9tur. 

Bu işe ai<l keşif evrakı vilayet nafıa müdürlüğünde görülebiliı. 
İsteklilerin yukarıda yazılı tarihte ticaret odası vesikası ve temi
nat mektub veya makbuzlariyle birlikte daimi encümen riyasetine 
müracaatları. (1743) 2-2902 

•---REÇETELERiNiZi--
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

Hafif 
ve dayanıklı 

bisikletlerimiz 
gelmiştir 

Anafartalar caddesi No. 105 
Yusuf Esendemir Tel. 2454 

2-3251 

Memur aranıyor 

Kalıp Dondurması 
Şehrin en uzak yerlerine ka

dar götürülebilir buz dolabı o
lanlar günlerce muhafaza eder
ler içindeki dondurmalar mağa· 
zada satılanın aynı saf meyva
dan mamuldur. 

Hasan Paşa Fırını 
2-3147 

YEN i 
BUGÜN BU GECE 

Emlak ve Eytam Bankas ı :lan : 
Ifualılc apartman dairesi 

Bankamıza aid C. 13 esasımızda kayıdlı Ankara da 
caddesinde "Banka apartmanı,, nda (Eski Turhan apartınaıı 
su, elektrik ve hava gazı tesisatını havi beş oda bir mutbab. 
banyo, bir hala ve bir koridordan ibaret 8 No. lu daire açık 
tırma ile kiraya verilecektir. Mezkfir daire 1 Ağustos 937 de. 
Jim edilmek üzere ihalesi 20 Temmuz 937 Salı günü saat on bil' 
bankamızda yapılacaktır. 

Fazla maJilmat almak arzusunda bulunanlar bankaya ft 
apartımzn kapıcrsrna müracaat edeebilirler. 

İstekliJerin (75) lira depozito parasiyle birlikte mezkOt ta 
te ihale saatinden evvel bankamız emlak servisine mi.iracaatlatl' 

2-3263 ....,,,1 

Jandarma genel k~onıutanlığı 
Anlcara sahnalma komisyonund8 

1 - Bir tanesine yüz otuz kuruş kıymet biçilen (6000) ııl' 
21.7.937 çarşamba günü saat onda kapalı zarf usuli ile satın al 
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alrnabilecek ve örneği 
rülebilecek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (585) liralık il~ 
nat ve şartnamede yazılı vesikaları içinde bulunduracakları ~ 
mektublarını en geç belli gün saat dokuza kadar komisyona ~· 
olmaları. (1894) 2-3142 _.,-! 

ANKARA İCRA DAİRESi GA YR1 MENKUL s>.°ıfı 
MEMURLUGUNDAN : 

Ankaran ·n Poyracı • Kırkız mahallesi Meyil sokağında kiil.I 
punun 53 pafta 335 ada 5 parsel numarada kayıklı ev aşağıda tfl 
şartlar dairesinde satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı!• 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI: 
40 No-lu sokak kapısmdan girilince bir taş avlu sağ taraf~~ 

oda ve bir hela ve karşıda bir sofa üzerinde iki oda karanlık b•t
111 

mürlük ve bir mutbak vardır. Üst kat tamamen harab olup bit 
dedir. 9883 lira muhammen kıymeti vardır. 

SATIŞ ŞARTLARI: .. ~ 
\ - Satış peşin para ile olmak üzere 11.8-937 tarihine~ 

çarşamba günii saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi iflb Dl~ 
luğu odasında yapılacaktır. Talihler gayri menkule takdir .e: 
kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya ınıl 
bankanın teminat mektubu ve yahud teminat olarak kabulü ı~ıı" 
len tahvil vereceklerdir. Tapu ve tellaliye müşteriye aiddir .. 1J # 
nm müterakim vergi ve resimleri satış bedelinden ödenecektıf· 
tırmada teklif edilen bedel gayri menkule takdir edilen kıyısıe 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde üç defa nida ettirildikten sonra 
çok artıran müşterisine ihalesi yapılacaktır. Teklif edilen bedel ~1 
teyid edilen kıymetin %75 ini bulmadığı takdirde en yüksek !e 
bulunan müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 26.8.937 tarih~~ 
sadif perşembe günü saat 14.16 yapılacak ikinci bir artırmada 11Çd1 
fa nida ettirildikten sonra en çok artıran müşterisine ihale eJ 
cektir. Her iki artırma sonunda ihale bedeli derhal ve yahud.,,1 
üzerine verilecek mühletin hitamında verilmediği ve kendist-.1ıı 
bir evvelki müşteri de teklifi veç'hile almağa razı olmadığı ta~· 
15 günlük bir ilan neticesi yapılacak artırmada en çok artıran'., 
le edilecek ve aradakıi farklar evvelki müşteriden tahsil edile'~ 

2 - Şartname 1.8.937 tarihinden itibaren dairede herkese e~ 
tır. Talihler artırmadan evvel gayri menkulün hususi vaziyeıl ~ 
ve satış şartlarını görmüş ve okumuş ad ve itibar olunur. tp0t~ il' 
hibi alacaklılar~a diğe.r alakadarların gay.ri men~l ~zerinde1'1 ;r; 
tarını ve hususıyle faız ve masraflara daır olan ıddıalarmı . e ~ 
müsbiteleriyle 20 gün içinde iflas memurluğuna bildirmeJerı _,.# 
halde tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaŞPJ' 
dan hariç kalacaklardır. / 

Alıcıların 37 / 62 dosya No. sile müracaat eylemeleri itan~ 
nur. Z~ 

Babalara f avsive ••.••. 
Çocuklarınız tatil günlerinde bof 

kalmamaları isterseniz onları J 

BERLITZ MEKTEBİNE kayıt ettiriP' 
Ecnebi bir lisan pğrenirler 
Mekteb bütün yaz açıktır 

Ankara : İstanbul : 
SaylavJar Caddesi 373. İstiklal Cadde'1 

2-2969 """' 

Nafia V ek.aletinden: 
Açık Eksiltme İlanı : .J 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk baraJ 
yapılacak hata inşaatı (Keşif bedeli (4191) lira (04) kuruştııt·~5 

2 - Eksiltmesi 16-7.937 tarihine rastlıyan cuma günü saa~ 
nafia vekaleti sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu 
da açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. • ~ 

3 - istekliler; proje ve şartnameleriyle mukavele ve saırt 
evrakını sular umum müdürlilğünde görebilirler. ., 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (314) lira (33~,ıı'. 
ruşluk muvakkat teminat ile bu işi başarabileceğine dair yapı ·'tc 
umum müdürlüğünden alınmış bir vesikayı ibraz etmesi ve 1 ~ 
maddede yaz~h .saatten bir. saat evvel. 937 sene.si~:. aid ti.~aret ~ c 
vesikasiyle bırlıkte su eksıltme komısyonu reıslıgıne muracall 
lemeleri. (1850) 2-308~ 

SlNEMAI .. AR HALK 

Şevrole otomobil parça sa
tışlarında çalışmak üzere bir 
memura ihtiyacımız vardır. ts
tiyenlerin Şevrole acentası Ha
nef kardeşlere müracaatları. 

Göz kamaştırıcı zengin dekorlar .. Ori
jinal danslar nefis bir musiki •• Baştan 

başa zevk neşe ve eglence 

BUGÜN BU GECE 

Matinelerde iki film birden 

1 - Arizona Kahramanl 
Baş Rolde: RİCHARD DİX 2-32-1 

1 imtiyaz sahibi ve Başmu· ı 
harriri Falih Rrfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

SON RUMBA 
Baş Rollerde : 

2 - Taras Bulba 
Danielle Darrieux - Harry BaUJ" 

Tl.İRKIYE 
CUMHU RİVETI 

BIRAAT.B 
Umum1 neşriyatı idare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENfK. 

Ulus Basımevı: ANKARA 

JORJ RAFT - CAROLE LOMBARD· J. Pierre Au.mont .. 
ŞEHiR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

SOKAK ÇiÇEÖİ 


