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8. CELAL BAY AR DÜN GELDi 

Genel idhalit rejimine dair 
kararname bugün çıkıyor 

Ekonom · B le • • 1 a anımız B Celal Bayar 

Giindelik 

Tıu··rk · · mucızesı ı•ı 
Yazan: HENRl LIEBRECHT 

Ankara, 10 temmuz 1937 
Avrupa luunovu -L • • • . T'" k" ,, .... aerıyetının ye. 
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( Sonu S. inci sayfada) 
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• MYalaatıni bitirerek bugün 

em •ııretıne dönm L 

h . . •octe olan Belçika 
mu arnrlerınden ue 11 •• l l 
kade · • . u.ae sanat ar a-
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rec t tarafından AnL _..1 , ocGraga, lla· 
zetemız için yazılmııtır. 

Ekonomi bakam bugün yeni 
rejim hakkında 

gazetelere izahat verecek 
Ekonomi Bakanımız B. Celil Bayar dün ekspresle tehrimize 

dönmüştür. Aynı trenle Türkiy~ it ~nlcaıı Uı;tıumi Direkt?,rü !J· Mu
ammer Eriş, Türkofiı reis mua':mler~den B. Nıhad ve Enduıtrı Umu-
mi Direktörü B. Reşad da gelmışlerdır. . ~. 

Yeni ithal rejimini tayin eden k~~rn"?1e ~ugün neşredılecegı?· 
den B. Celil Bayar bugün matbuat mumessıllerme bu hususta genış 
izahat ve malumat verecektir. 

Ekoonmi Bakanımız Bay Ce
lil Bayar serbest ithalat rejimi 
hakkında şunları söylemiştir: 

"- Memleketimizide hayat pahalı -
lığı sebeblerinden birisi de milli ekono
mi ve milli korunma bakımından aldığı
mız tedbirlerdir. Bunu cesaretle ve hü
kümet namına söyliyorum. Ve bunu söy
lerken kendim de dahil olduğum halde 
kimseye karşı en ufak bir tenkid şemme
si de beslemekte değilim. Milli ekonomi 
ve milli korunma icablarımızın istilzam 
ettirdiği tedbirleri aldık. Ve bunlardan 
azami surette istifade tetik. Fakat öyle 
bir etaba vasıl olduk ki, artık bunlar
dan bir kısmından feragat edebiliriz. 
Hatta bu sefer de milli ekonomimiz ica· 
batı bunu istilzam ediyor. Kontenjan 
yani bir kısım malların hiç sokulmama
sı bir kısmının ise ancak mahdud mik -
darlarda sokulması sistemi. Bu sistem 
ticari hayatı sıkıyordu. Kan,ık ve müt· 
kil bir idare sistemi vücude getiriyordu. 
Fiatları yükseltiyordu. Milli istihsal Ü· 

zerinde harici rekabet elemanının tesir
lerini azaltıyordu. 

Bütün bunlardan sonra kontenjan 
sistemine nihayet vermek kararını ver-

(Sonu Sinci sayfada) 

Akşamki 
fırtına 

Bir kaç ağaç fırtınanın 
şiddetinden kökünden 

söküldü yere yattı 
Dün akfUD saat 20 yi 1 O geçe şid· 

detli bir rüzgar şehrin temiz manzara -
sıru birdenbire değiştirdi. Ortalık toz 
duman içinde kaldı. Yağmurla beraber 
müthiş bir fırtına 'başladı. Sokaklardaki 
fenerler adeta görünmez bir hale gel -
miş yayalarm yürümesi zorlatmı§tı Fır
tına çok müthitti. Rüzgarın aürati aa • 
niyede 21 - 25 metreyi bulmuştu •. hkat 
bu fırtına üç dakikadan fazla sürmedi. 
ondan sonra hava tekrar düzeldi. 

Fırtına şehirde esaslı tahribat yap
mamıştır. Fakat Bankalar Caddesinde 
birkaç ağaç kökünden sökülmüş ve ye
re yatmıştır. Şehirde birçok yerlerde 
kiremidler uçmut ve camlar kırılmıştır. 

Doktor Aras ve 8. Şükrü 
Kaya Sovyet Rusyada 

B. Şülrrll Kaya Vt! doktu>r Aras 

Dr. Araı, vapurda büyük elçi 
B. Zekai Apaydın ile Dıt itler 
Komiserliği birinci doğu tubeıi 
direktör muavini B. Miller, Baku 
aovyet meclisi bqkanı B. Olni, 
Baka garnizan kumandanlığını 
temsil eden 8. Oasipof, Türkiye 
konsolosu B. Fuad Ertok ve lran 
Başkonaoloıu 8. Pirnazar tarafın
dan karşılanınıttır · 

'f ürkiye Dış İşler Bakanı ve yanın-
daki zatlar Moskovaya hareket etmiş
k~~ , 

ı, lıler Bakanımız Sovyet Ruıyada 
Moskova, 12 (A.A.) - Türkiye iç 

işler bakanı ve Cümhuriyet Halk Par
tisi Genci Sekreteri B. Şükrü Kaya ya· 

(Sonu S inci sayfada) 
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Pekin civarında geni çarpışmalar 

Japonya Çin'e asker 
ÇINLI GENÇ 
KIZLAR HiÇ 
BlR ZAMAN 
JAPONYANIN 
BOYUNDURU
GUNA GlRMl
YECEKLERI
NE DAiR AND 

gönderecek 

iÇiYORLAR. 

Çin de şiddetle 
hareketi kararlaştırd• 

Tokyo, 12 (A.A.) - Yarı resmi bir kaynaktan öğrenildiğine gö
re bakanlar heyeti aşağıdaki kararları vermiştir: 

1. - Çin' de oturan japonları müdafaa ve japon menfaatlerini 
kontrol ve Çin'in "kanunsuz" hareketlerine nihayet vermek için geTe

ken tedbirler alınacaktır. 

lstanbulda 32 ti/o 
vak'ası oldu 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Son 48 
saat zarfındıı 32 tifo vaı.-..osı kaydedil
mi-ıtir Tıodbir abnmasına devam edil
mektedir. Bugün sakaların ıu teneke· 
leri muayene edilmeğe başlanmıştır. 

Vesikaları olmıyan sakaların su taşıma· 
sı menedilmiştir. 

Vali ve Belediye reis vekili B. Şük· 
rü Sökmenriler bugün O sküdar ve Ka
dıköy mıntakasında teftişler yaptı. Bu 
havalide temizliJt veziyetini tetkik etti. 
Halkın bu civara atılan çöpler dolayı. 
siyle ileri sürdüğü şikayetleri yerinde 
inceledi. 

Piyango 
Dün bitti 

Dün tayyare piyangoıunun çe· 
kilmesine devam edilmit ve biti
rilmiıtir. Sonu 44 le biten biletler 
amorti kazanmıtlardır. Dün kaza
nan bütün numaralan betinci say· 
famızda aynen bulacaksınız. 

Bahçeli evler kooperatifi ya
kında azalarına aid evlerin inşaa
tına baılıyacaktır. T afsilit ikinci 
ıayf amızdadır. Resmimiz, Anka
radaki yeni inşaattan birini göste
riyor. 

(Yazısı ikinci aayfamızdadır) 

2. - Çin'in kanunsuz hareket· 
leri izah edilerek japon hüküme
tinin "değitmez politikası" ilin 
edilecektir. 

3. - Bu hususlar için yapıla
cak masrafların büdceıi teıbit e
dilecektir . 

Dış işler bakanı, Çinde buluma 
bütün Japon konsoloslarına Çınde otu
ran Japonları korumak için gerekea 
tedbirlerin alınmasını emretmiştir. Bu 
emir mucibince Çinin şimalinde vazi
yet vehamet kcsbettiği takdirde ora
larda oturan Japonlar çıkarılacaktır. 

Bakanlar heyetinin toplantısından 

sonra finans bakanı, yüksek maliye 
memurlarını nezdine çağırarak yapıla.. 

(Sonu S inci sayfada) 

Fıkra 

Türkiye ve şark 
- Ah, diyıorlardı ,· bugün lslcende

run ise yarın Musul'a sıra gelecelctir. 
Tefsir de ediyorlardı: 
- Türkiyenin Balkan anlaşmuın

dan maksadı Avrupa hudud/arını emai
yete alıp, Asya taralmcla genişl~lc. 
Osmanlı saltanatının mirascılığını pp-
~kh~ ~ 

Acaba Türkiyenin şark misabna 
vücud vermek için, komşu devletleri 
uzlaştırmak, hepsini barış için ancflq
tırmak hususundaki gayretlerini nasıl 
karşıladılar? 

Biz, her millet gibi, kendimizin de 
en küçük hakkımıza riayet edilmesini 
ıstıyoruz. Hakkını dava etmiyen, ve 
davasını başaramıyan zayii bir milletin 
barışcılığı neye yarar? BarıJ fikri ne 
her şeyden vazgeçen bir zayiflik, ne de 
her tehlikeden ürken bir korku üstün
de tutunabilir. Barrş milli hüriyetleri 
müdafaa ettiği, milli inkişafla1111 bir 
dayancı olduğu kadar mukaddestir • 
Komşularımız arasındaki meselelerin 
hal edilmesini ister ve ona çalışırlcea. 

bilikis böyle anlaşmazlıklardan Jcendi 
lehine faydalanmak istiyen eski usul ,,. 
litikanın ne kadar düşmanı olduğumuza 
göstermiş olmıyor muyuz? Biz komşu
larımızın ve münasebette bulunduğg..· 

muz devletlerin kuvvetinden ve ib.tillf· 
srzlığından değil, zayiflrğından ve lıav• 
galrlrğından çekiniyoruz. 

Bir anarşi alemi olan zayii Osman
lı saltanatının bize aid topraklarırı la 
kuvvetli yeni Türkiye, bir nizam unsu
ru olarak inkişaf ediyor - Fatay 



ı 
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Günün içinden: 

EDEBIYATIMIZIN 
bugünkü meseleleri 

Cemiyetin içinde doğan, fakat ayni zamanda cemiyeti de doğuran 
edebiyat hakkında bir mütefekkirseniz, ne düşünüyorsunuz? Bu me
sele üzerinde ileri sürülmüf eski ve yeni nazariyelerden hangileri, siz
ce, ayakta durabilir? 

Milliyetçilik fikir ve heyecanına edebiyatımızda nasıl bir yer ~er
mek zaruretindeyiz? 

Edebi nevilerin başlıcalarından birisi olan roman bizde ve dünya
da hangi yolu tutmuştur? Roman mevzularında düşünülecek nokta
ları, hangi bakımdan tetkik ve mütalea etmeliyiz? 

Şiir için ne diyorsunuz? Şiiri bir takım formüller içinde hap&e· 
denlerin bizzat şiire yaptıkları fenalığın hududu nedir? 

Dilimizi özleştirmek, edebiyat tarihinde yeni bir devir açıyor; bu
na ıüphe edilemez. Fakat bu özleşmeyi, bu özleşmenin beraberinde 
getirdiği meseleleri toplu bir halde dü~ündünüz mü? 

Garb medeniyetini tam ve noksansız bir şekilde kabul ederken 
frenkçe kelimelere karşı ne tavır takınacağız? Bu arada ıstılah me
selesi üzerinde durmaz mısınız? 

Sanatla modernizmin tarifini yapıyor ve üzerinde düşünüyor mu
sunuz? 

Edebiyatta amatörseniz, size bu yolda uğraşmış bir kalemin tavsi
yelerini dinlemek ister misiniz? 

Memlekette edebiyata karşı bir alakasızlık gördüğünüz muhak
kak; fakat bunun sebebini, enine boyuna, düşündünüz mü? 

Mekteblerimizde edebiyat dersleri nasıl okutulurdu, nasıl okutulu
yor ve nasıl okutulmalıdır? 

Edebiyatın teşkilitlanmağa, himaye görmeğe ihtiyacı varsa bunun 
için çareler, tedbirler aklımzdan geçiyor mu? 

Kitablarımız ve kitabçılığnnız ne alemdedir? 
Zaman zaman gazete sütunlarında gürültüler kopmasına yol açan 

tercüme meselesi üzerinde durdunuz mu? 
Kitablan fazla okutmak için ucuza satmak lüzumunu kimse inki.r 

edemez; lakin bunu gerçekleştirecek pratik çareler tavsiye edebilir 
misiniz? 

Bizde yazılan yazılar, çıkan kitablar bütün meziyetleri haiz mü
nakkidler tarafından tenkid ediliyor mu? Bizde hakiki tenkid var mı
dır? 

Gazetelerin edebiyat davası ıçın yaptıkları ve yapmaları lizım ge
len hizmetler nelerdir? 

Partimizin kültür 4ubeleri olan halkevlerine bu büyük davi.da dü
fen rol ne olmak lizımdu? 

Bütün bu suallere vereceğiniz cevablar bulunabilir. Fakat bu hu
susta acele etmeden, size tavsiye ederim, Yaşar Nabi'nin "Edebiyab
mızın bugünkü meseleleri" adlı kitabını bir okuyunuz: Bu olgun e
ser, bütün bu kalbur üstü bahisler hakkında size etraflı düşünceler 
verecektir. 

Alaylara 
Bayrak 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Şehri

mizdeki alaylara törenle yeni bayrakla
rı verilmektedir. Bugün Hk defa ola
rak Sarıyerdcki alaya ordu müfettişi 

General Fahreddin tarafından yeni bay
rağı verilmiştir. Bu münasebetle bü
yük bir toren yapılmıştır. Yar.n da 
§ehrimizdeki diğer alaylara törenle 
bayrakları verilecektir. 

Ankara - İstanbul - İzmir 
Tenis karşılaşmalarını 

Ankara kazandı 
Ankara Kavaklıdere Tenis Kulübü 

oyuncuları son günlerde İzmir ve İs

tanbulda yapılan müsabakalarda tek ve 

çift erkek dört mühim muvaffakiyet 

kazanmışlardır. 

Senelcrdenberi mağlub edilemiyen 

lzmir takımı Davis kupası usuliyle 
mağlub edilerek elde edilen bu muvaf
fakiyetlerin kıymetini bir kat daha ar. 
trrmrşlardır. 

Kavaklıdere Tenis kulübü, Ankara 
tenisine kıymetli galibiyetler hediye e
den oyuncularını tebrik ederken; son 
zamanlarda ter.is federasyonundan fili 
kolaylıklar ve yardımlar gören kulü
bün daha geniş bir çalışma tarziyle An
kara tenisine da!vı çok ve kıymetli o. 
yuncular yetiştirmesini dileriz • 

T • 
rıznı 

Tayyare eri 
İstanbul, 12 (Telefonla) - lngil· 

terenin Haniland fabrikasına ısmarla. 
nan yeni turizm tayyarelerinin inşası
ııa başlanmıştır. İnşaat devam ettiği 
müddetçe burada bulunmak ve inşaatın 
sonunda da tayyareleri alıp getirmek 
üzere 7 genç pilot çarşamba günü 
Londraya hareket edecektir. 

Nurettin ART AM 

Tapu direktörleri 
arasında değişiklikler 

Tapu ve kadastro genel direktörlü -
ğü tapu direktörleri arasında değişik -
tikler yapmağa karar vermiştir. Genel 
direktörlük yerleri değiştirilecek tapu 
direktörlerinin isimlerini tesbit etmiştir. 
Hazırlanmakta olan tayin kararnamesi 
bugünlerde tasdika arzedilecektir. 

Düğün hediyen 

Sinema artistleri Janet Makdo
nald ile Gene Reymond geçenlerde 
evlendiler. Yeni gelin ve güveye ge
len düğün hediyeleri arasmda bir ta• 
neıi bilhassa dikkate layıkbr: Bir 
radyo kumpanyası, bunlara ken~i 

stüdyosunda yirmi hafta farkı söy
lemek f&l'liyle haf tada 5.000 dolar 
teklif vermektedir. 

Hediye güzel, fakat yeni evliler 
bunu imzalayacaklar mı 1 

Yeni bir salgın! ..• 

La Republique gazetesinin yazdı
ğına bakılırsa Franısada yeni bir sal
gın zuhur temi§ tir: 1937 Paria aerfYİ· 
si binalarında çalı~n fransız i§Çile
ri, 40 saatlik hafta, patronlarla an

laşmamak ve saire yüzünde~ bu ser
gi İn§aabnı mütemadiyen geciktir
mekte olduğunu ve lngiltere ise ke~ 
di pavyonunu mutlaka açmak istedi· 
ği için lngiltereden tayyare ile bir 
çok i§çi getirtmiıti. Bunların, bir kaç 
zaman sonra, fransız arkadaşları gi
bi aabotaj hastalığına yakalandıklan 

görülünce İngiliz komiseri cezri bir 
karar vermiştir: Bu yeni içtimai sal
gının İngiliz iıçilerine de geçmemesi İ· 
çin onları sık sık değiştirmek. ...• Ve 
bu karar tatbik olunmu§tur 

Kitab hıraızlığı 

Kitabın da, gittikçe rağbeti kaybet
mekle, her hangi bir mal gibi ç.alma
bilir, bir meta olduğunu düıünmelr 

lazım geliyor: İstanbul da Beyoflun
da, bir genç koltuğunda bet kitabla 

UL~S 

"Hamid· ye,, 
Giresun' da 

Giresun, 12 (A.A.) - Hamidiye 
mekteb gemisi bu sabah dört buçukta Iİ· 
manımıza gelmiştir. Geminin komutanı 

I saat dokuz buçukta dışarı çıkarak vali
yi, mevki komutanım ve belediyeyi zi -
yaret etmiş, saat 10,30 da vali, mevki' 
komutanı ve belediye reisi ayrı ayn Ha
midiyeye giderek komutanın ziyaretini 
iade etmişlerdir. Vali ve mevki komu
tanı gemiden ayrılırken topla selamlan
mr )ardır. 

Bahçeli evler 
Kooperatifi 
inşaata başlıqor 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö

re, Ankara bahçeli evler yapı kooperati

fi Orman ciftliği yolunda, fidanlık ya

nındaki arsasında yapılacak olan 150 e

vin inşasını önümüzdeki hafta içinde ek· 

siltmeye koyacaktır. 

Mevsim başlangıcında · yapı madde

leri fiatları ehemiyetli bir nisbctte yük

selmişti. Fakat bu yükseklik bugün, bil

hassa çimento fiatlarında yapılan ten -

zillerden sonra, makul hadde inmiş ol

duğu için, inşaat pahalıya mal olmrya

caktır. 

Yapılmış olan anlaşmaya göre, ın • 
şaat masrafının yüzde eUisi için Emlak 
ve Eytam Bankası ve yüzde kırkı için 
de Türk Ticaret Bankası kredi açacak
tır. Bunun faizi yüzde dokuz olarak tes
bit olunmuştur. 

Bu sene başlıyacak olan inşaat, ge -
lecek sene ağustosunda tamamlanacak -
tır. 

Elazizde tapu tahriri 
yapılacak . 

Tapu ve kadastro genel direktörlü -
ğü Elazizde de tapu tahriri yaptırmağa 
karar vermi,tir. 

Ceza kongresindekı 

heyetimiz 
ıstanbul, 12 (Telefonla) - Pariste 

toplanacak ceza kongresine gidecek he

yet ayın 18 inde hareket edecektir. 

Heyet yarın şehrimizde toplanarak 

kongre için hazırlıklar yapacaktır. 

yakalanmış ve bunları çalmıı oldugu 
anlaşılmı§lır 

Yalnız bu genç bunları okumak i
çin mi, satmak için mi çalmııtı? 

Kanuna göre hırsızlık hıraı:ılıktrr; 
fakat kitabın ehemiyetini kaybettiği 
bu asırda, akla gelmez mi ki, okumak 
için çalınmış kitabın hırsızlığı "esbabı 
muhaffefeden"', ve satılmak için çalm
DUf kitabın hırsızlğn da, sahibi oku
maktan mahrmn edildiği için, ''esba
bı mii§eddededen" sayılım! .. 

Gemi azıya almak 

''Cemi azıya almak" tabirini bilir
siniz: Makul haddi aşmak, söz din
lememek, aksilik etmek gibi manala
ra gelir, ve, hakikaten başlığındaki 
gemi azı dişlerinin arasına yerleştir
meğe ahımıı bazı atların Üzerindeki 
suvariyi hiçe saymasından kinaye ola
rak lisanımıza girmi§tir. 

Bir arkadaş, bu tabiri, bir yazısın
da, Japonyanın Uzakşartaki faaliye
tine telmih için başlık olarak kulla
nıyor. "Cemi azıya alan Japonya'', 

bir siyasi yazmın ne dereceye kadar 

başlığı olabilir? 

N erecl en nereye! 

Gece yarısınd n sonra evine dönen 

bir londralı genç, karanlıkta apartı

manının merdivenini çıkarken ayağı 

ywnuşak bir §eyin üzerine basınca 

merak ederek, odasına gidip ıtık ge

tirmiı ve birde ne görsün; bir buçuk 

metre uzunluğunda bir yılan, kıvrıla 
kıvrıla merdivenleri inmiyor mu? 
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Doğu vilayetlerimizde 

Kalkınma programını 
, Tatbiki işi 
Faaliyetle devanı. ediyor 

Alakalı makamlara gelen haberlere göre doğu vilayetlerimiz iç~ıı 
hazırlanmış olan kalkınma planının tatbikine faaliyetle devam edıl
mektedir. Planın ana hatları umumi müfettişler kongresinde teshil t' 
dilmit olan esaslardır. 

Bu arada bilhassa Atatürkün son seyahatlerinden sonra belJi batlı 
büyük bayındırlık işlerinin bir an evel bitirilmesini emrettikleri Tra~ 
zonda hummalı bir faaliyet göze çarpmaktadır. Şehrin içindeki inıa ıt 
lerinden gayri, Trabzon - İran transit yolunun inşaatı da devanı et· 
mektedir. Yalnız bu yol üzerinde iki milyon liraya yakın yol yaP1.J. 
maktadır. Ayrıca Erzurumda kurulacak olan yeni mahalle için de bıf 
milyon liralık, it müteahhide ihale edilmiş bulunmaktadır. Yakınlardt 
yeni ihaleler yapılacaktır. 

Kızılca Hamamda 
Atatürk günü 
İçin hazırlık 

Kızılcahamam, 12 (A.A.) - Yüce 
Atatürk'ün Kızılcahamamı şereflendir

dikleri 16 temmuz gününü kendilerine 
bayram olarak kabul eden kızdcaha • 
mamlılar, bu mutlu günü her yıldönü
münde coşkun gösterilerle kutlarlar. 
Bu yılki bayram için de esaslı hazırlık
lar yapılmıştır. 

Kızılcahamamlılar Ulu Şeflerine kar
şı olan sonsuz saygı ve sevgilerini bir 
kere daha göstermek için 16 temmuzu 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Bu mutlu gün şerefine yapılacak bü
yük şenliklere hava kurumu menfaatına 
tertib edilen güreş de katılmıştır. Bu 
güreşlere iştirak etmek için Türkiycnin 
saydı pehlivanJan müracaat ettiği gibi 
üç de ecnebi pehlivan gelecektir. 

Vilayet büdceleri 
üzerinde tetkikler 

Vilayet umumi meclislerince tasdik 
olunan 1937 büdce projelerini tetkik et
mek üzere İç Bakanlıkta teşkil <\}unan 
komisyon çalışmalarını bitirmek üzere
dir. Komisyon Siird ve Niğde vilayetle
rine aid büdceler üzerindeki tetkikleri
ni bitirmiş ve büdceleri tasdik edilmek 
üzere Başbakanlığa vermiştir. İzmir vi
layetinin büdce projesi de bugünlerde 
tetkikten geçerek Başbakanlığa verile
cektir. 

Gencin kopardığı çığlığı işiten a
partıman balkı uyanmış, bu gürültü 
arasında yılan da bir bot odaya gir
tnİf. Hayvanat bahçesi müdürlüğüne 
haber verlimit, memurlar gelmiş, fa
kat yılan bir türlü bulunamamış. 

Tahkik, tetkik ... Nihayet hayva
nın bu boı odadaki deliklerden biri
ne sürülmüt bulunduğuna ve Lond
ranın göbeğinde yılan bulunamıyaca

ğma göre de, bunun yandaki mana
Ya bir gün evel gelmiş olan bir muz 
sandığı ile sıcak memleketlerden ha
bersizce gelmiş bir misafir olduğuna 

hükmedilmiştir 

Amerikan gazeteciliği 

Amerikalı gazetecilik kıralı meş
hur Hearst, ilk gazetesi olan New 
York American gazetesini 24 hazİ· 
randan itibaren kapamıştır. 

Bu gazete, New York World gaze· 
teai ile rekabet ma1uadiyle, 1895 se
nesinde Hearts tarafından 175.000 

dolara satın alın.mı§ ve rakib gazete

nin başlıca muharrirleri de yiikıek 

yazı ücretleri, gündelikler ve aylık

larla ayarblarak New York Aıneri

can'a bağlanmıştı. Cihan hadiseleri 

röportajlan Amerikanın maruf mu

harrirlerine tevdi olunmuştu; mesela, 

krraliçe Viktoryanrn Jübilesini yaz

mak vazifesiyle Mark Twain, binler

ce dolar ıarfedilerek Amerikadan Lon

draya gönderilmişti. 

Bu gazeteyi kapamağa mecbur ol
maıu Hearst için ehemiyetli bir mu
yaffakiyetsizlik sayılmaktadır 

Doğunun sıhi t~kilatı için y•: 
pılmış olan programın da tatbiki 
devam etmektedir. Temeli atıl111~ 
olan ve 1.250.000 liraya çıkacv 
olan Trabzon hastaneıi, bu ınıll" 
taka için bir can kurtaran vazife
sini görecektir. 

Lise binası 200 bin lira harcana~ 
modern bir hale sokulmaktadır. Tralr 
zon içme suyu meselesinin halliyle b1I 
güzel Kared niz şehrimiz, inkişafın eil 
ana şartını elde etmiş oluyor. 

Balık, suni gübre, et konserve f a1r 
rikalarının kuruluşunun kararlaşmış ol• 
ması bu mıntaka için bir kalkınma .,,, 
sıtası olacaktır. bu işler üzerinde tet
kikler yapılmaktadır. 

Trabzonda bir stadyom inşası içil\ 
parti para yardımı rcapmıştır • 

Karsta kurulmu~ olan hayvan ibrt" 
cat birliği; Türkiyenin hayvancılı~ 
merkezlerinckn biri olan bu mmtakad' 
gerek satışlar ve gerek satış organizal
yonu bakımından çok faydalı olmuşt\l'' 

F'('edi satış kooperatiflerinin .e
rimli faaliyeti, ihracat birliğinin rafl
dımanını arttırmıştır. Hayvan ihracatı 
üzerinde dost Sovyet Rusya ile yeni bil 
anlaşma hazırlanmaktadır. 

Kuvarsham bakır madeninin, saf 
bakır istihsaline başlaması, çevresi i• 
çin yeni bir iş kaynağı olmuştur. fiatl•' 
yükselmiştir. Murgul bakırı, havai hat• 
la sahile indirilecektir. 

Rizede çay ekimi çok müsbet ne
ticeler vermiş olduğundan ekim sah• 
sı genişletilecektir. Bu ekonomik "'' 
zirai kalkınmaya muvazi olarak küJtÜf 
işlerine de büyük bir ehemiyet veril• 
miştir. 1937 de açılması için Küttür 
Bakanlığı büdcesine tahsisat konul· 
mus olan 6 orta mektebten 4 tanesi \l. 
çü~cü umumi müfettişlik mıntakasıfl' 
da açılacaktır. 16 şehir ve kasabatlıf' 
elektrikle aydınlanması için Sirnef15 

~irketinin hazırladığı projeler tetki~ 
edilmektedir. 

Kültür üzerindeki çalışmaların l<\1~· 
vetli bir eseri olarak da yeni ve mode~ 
Halkevleri binalarının yapılması if' 
de müteahhidlere ihale edilmiştir. ~r· 
zurum ve Erzincan Halkevlerine 65 e< 
bin, Kars Halkevine 50 bin, Art.,i?d 
Halkevine 45 bin, Bayburt'ta yirmi bl 
lira harcanacaktır. 

Yeni haralar tesis ve eskileriıtİI' 
yepilerunesi için Ziraat Bakanlığı pati 

e· ayırmıştır. Bu haralar lhayvanların 11 

&illerinin ıslahına çalışacaktır. 
Doğunun en büyük iki şehri olııl' 

Erzurum ve trabzonda şehir bayındtf"' 
hk işle{inin mümkün olan süratle ger
çekleştirilmesi için bu iki şehir bete" 
diye reisi.nin mansub olması kararlaf' 
mış ve tayinler yapılmı§tır. 

.......... ·-····················-·······-···· .. : 
~ H A V A f 

DU~ .. h;;~-~~t··37·d~~~~~ye 
kadar yükseldi 

Dün Ankaı-amız gene mevsimin eu ıt1•4 
L • • • " • ti JSI 3 cak günlerinden hırını geçmnı§ r. . 

dereecye kadaf çıkmış, ehir içinde ~ 
36 • 37 derece)'İ bulan yerler de olrnı~t 
tur. Hava kıs~en bulutlu geçmişti'' 
Meteoroloji i l~ri genel direktörJüğiitl ~ 
den verilen ma umata göre dün hl 
Trakya, Kocael mıntakalannda ka~ 
Ege ve cenubi ranadolu mıntakatarıtı wt· açık, diğer mın akalarda kısmen bu • 
lu geçmiştir. D(in en çok yağış Erzıl ~ 
rumda olmuş k~remetreye 4 kilogf' , 
su bırakmıştır. Dün en düşük rsı lJJ~I°" 
kışlada 9, en yüicsek ısı da Diyarbctcı 
de 39 derece olar

1
ak kaydedilmiştir. 
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Ameiia Erhart'ı 
bu1mak ıçin 
sanümid 

Akıntının tayyarey. 
sürükleyebileceği 

yerler araştırılıyor 
San Fransisko, 12 (A.A.) - Ame· 

lia Erhart'ın bulunması için tek umid, 
tayyaresinin Hovland adasının 600 mil 
tarkında bulU'han Gilbert adası istika· 
metinde suların akmtısına kapılarak 
slirüklenmesi ihtimalinden ibaret kal· 
mıttır. 

Lekington tayyare gemisi, bu istL 
kamette araştırmalanna devam etmek
tedir. 

Suriye Sultanı Paris'te 
Pariıı, 13 (A.A.) - Fas sultanı bu· 

gi.ın cumhur başkanını ziyaret etmiştir. 

Y nında (Faı umum va ısı eneral 
Noges ile sultanın baş veziri El-Mokri 
bulunuyordu. Sultanın Elıze sarayına 
muvasalat nda asken toren yapılmış. 
tır 

Cumhur başkanı B L · ron Fas 
sultanına ıadeı iya et etmiştir. Cum· 
hur başk nına u form 1 c rr • d 

fızlar tarafın n a.,kerı t oren yap lmış· 
tır. 

Arnavud isyanının 
failleri idam edildi 

Tiran, 12 ( A.A ) - Arnavutlukta
ki son isyanın başlıca mesulleri İsmet 
Toto, lamaıl Guyberoglu Halil Stupni 
ve Ramazan Brako bu sabah idam edil
mışlerdir. 

1 KOÇOK DIŞ HABERLER 1 
Londra - Dış Bakanı B. Eden 

hafta sonu tatilini Lord Kemsley'in 
Princesı isımli yatında geçirdikten son· 
ra dı! bakanlıktaki çalışmalarına devam 
etme küzere !ngiltereye dönmüştür. 

Nnyork - Bu hafta sonunda sı· 
caktan blenleruı sayısı 221 i, suda bo -

ulanlann sayısı da 93 u bulmuştur. 
Paria - Marsil ada toplanan 

s o s y a 1 i s t kongres nde partinin 

sol cenahı Blum hi.ıkümetini ve şimdiki 

Ş tan kabınesini şiddetle tenkid etmiştir. 

Blum şerefıne bir ziyafet verılmıştlr. 

Berlin - Bir Hansa tayyaresi son 

Brezilya posta rnı Frankfurt'a 41 saat 

20 dakikada getirerek bir rekor kırmış· 
tır • 

Moskova - Moskova yeraltı 

tramvayınınl 3,8 kilometreli küçüncü 

kıaınnun inşası kararlaımıştır. 1937 nin 
son aylannda başlıya~k olan inşaat 

1939 yılmda bitecektir. 

Briikael - Bqbakan, liberal par
tisi adar Adlıye bakanının istifasını is· 
temekte ısrar edecek olurlarsa bükü • 

metin kınla ıatifaaını vereceğim bildir
mıttir. Kırat da baıtbakanın bu hareke • 
tini taıvib etmektedir. 

Paris - Franaız • alman mali ve 
ekonomik anlaşmalarının imzası dolayı
siyle franau ticaret bakaniyle Dr. Şaht 
arasında samımı telgraflar teati olun • 
muttur. 

1 hH'-'~ - Kit:ld buhranı dolayısi
e -umct ıazetelerin en fazla ıekiz 
sayfa çıkmalamu eınretmi!tir. 

Stokbolm - Dıt Bakanı Sandl 
tayyare ile Moskovadan buraya done: 
~liştür. Mumaileyh Moskova zıyareti • 
nın oçk faydalı neticeler verebilecegini 
aöylemiıtir. 

Beicrad - Vreme gazetesı mu
habirine beyanatta bulunan macar dış 
bakanı macar • yugoslav münasebetleri 
haa.unda memnuniyetini bildırmiı ve 
'\ ... oaıavyadaki macar azlıklarının ol
dukça daha iyi vaziyette bulundukları • 
nı aöylemı tir • 

~ - Dün uzun müddet B. 
Cıano ıle Côruşmtış olan B. Lansbury 
bugün B. Musolini tarafından kabul e· 
dılmıttir. 

. . Sofya - Bugun velıahtın vaftiz 
torenı yap lmıştır. 

o ·· ış HABERLER 
Madrid cebhesindeki taarruz 

Hükümetçiler ehri saran Irak lıülıümeti 

Çenberi kırmag" a ug" raşıyorlar Filistin raporuna 
Protesto etti 

.... 
Asiler bu taarruzu hükümetçilere 
büyük zayiat verdirmek suretiyle 

püskürttüklerini bildiriyorlar 
Madrid, 12 (A.A.) - Geçen salı günü batlıyan taarruz muhare

benin baılangıcrndanberi cumhuriyetçilerin en büyük taarruzudur. 
Taarruzun hedefi görünü~ ıö.re Madrid'i kuptan çemberi kırmak

tır. Fakat öteki cephelerde tesırlen görüleceği muhakkak sayılmakta
dır. 

Sanıldığına göre askeri hare
kat geniş ölçüde inkiıaf ederek 
harbm neticesi üzerine tesirij ola
bilecek bir ıekil alacaktır. 

Kullanılan harb malzemesinin mik· 
darı pek mühimdir. Topçu ve tayyare 
kuvvetleri şiddetle harekete geçmişler
dir. 

11 temmuzdaki asi 
muvallakıyetleri 

Salamanka, 12 (A.A.) - Radyo 
ile neşredilen bir teblige göre 11 Tem. 

muz harb içinde bir zafer günü mahi

yetini alacaktır. Çimkü o gün ihtilil

ciler Madrid cephesinde düşmanın pek 

şiddetli bir taarruzunu durdurduktan 

sonra Villa Viçissa'dan Villa Nueva 

de la Kanada'ya kadar muvaffakiyetli 

bir mukabil taarruza geçmişlerdir. Mi

lislerin 100.000 kişi kadar kaybettikle

ri tahmin edilmektedir. 

Asi tayyareleri hiçbir taarruzla 

karşılaşmadan düşman hatlarını bom

bardıman etmişlerdir. 

Tevkil olunan lran•ız vapuru 
serbest bırakıldı 

Paris, 12 ( A.A.) - İspanyol asi 
Almirante Cervera kruvazörü tarafın· 

dan tevkif edilerek Bilbao'ya götürül
müş olan Fransız Tragastel vapurunun 
serbest bırakıldıgı resın n teeyyüd et
mektedir. 

Yabancı gönüllüler ifi ve Franko 
Salamanka, 12 (A.A.) - Franko 

yabancı gönüllülerinin geri alınması 
meselesini munakaşa etmemeğe karar 
vermiştir. 

Royter ajansının muhabirile görü
şen Franko namına söz söylemek aali
hiyetini haiz bir zat Generalin bu me
selenin halledilemiyeceği kanaatinde 
bulundugunu söylemiştir. 

Sınırı geçmek iıtiyenler 
Perpinyon, 12 (A.A.) - Keçi yoL 

larından ispanya sınırını geçmek isti
yen yedi kişi jandarmalar tarafından 
tevkif edilmişlerdir. 

Mevkuflar, cümhuriyet ordusuna 
gönüllü yazılmak istediklerini söyle
mişlerdir. 

Fransanın karan ve Popolo J'ltaliq 
Roma, 12 (A.A.) - Popolo d'İta

lia gazetesi, Fransız _ İspanyol sınırın
da kontrolun kaldırılması hakkında 
Fransa tarafından verit.en kararm Av· 
rupa işbirliği ve karışmazlık politika. 
sına indirilen yeni bir darbe olduğunu 
kaydettikten sonra Bolşevik lspar.ya
nın harb malzemesine ihtiyacı oldl ğu
nu ve bu kararın İspanyol devlet adam
larının BB. Blum ve Delbos'a yaptık
ları son ziyaretlerle münasebeti bulun.. 
duğunu bildirmektedir. 

B. Şotan'ın bir nutku 
Blois, 12 (A.A.) - Ba,bakan Şotan, 

bir nutuk söyliyerek yakmd11 neşredi• 
lecek bir kararname ile arpa ofisinin 
ıslah edileceğini ve çiftçilerin bundan 
büyük istifadeler temin edeceklerini ha
ber vermiştir. Ba,bakan bükü.met otori· 
tesinin zaafa duçar olmaıına engel ola
cağını kaydettikten ıonra iktidar mev• 
kiine gelmeği arzu etmemiş olduğunu, 
fakat 'imdi bu i i azimle basaracağmı 
ilave etmiştir. 

AVAM KAMARASINDA 

ispanya işi 
Etrafında 
Görüşmeler oldu 

Londra, 12 (A.A.) - B. Eden og
leden sonra avam kamarasında yaptı
ğı beyanatta, Bilbao madenleri hakkın
da Salamanka hükumeti ile alakadar in
giliz menf aatları arasında timdiye ka
dar hiç bir müzakere cereyan etmr.
digini bildirmiştir. 

F ran•ız kararının mahiyeti 
B. Eden, B. Attlee'nin bir sualine 

cevab vererek, Fransız hükumetinin 
Pirene sınırlarındaki kontrolu kaldır
mak hakkındaki kararının Valansiya 
hükUıneti ile ticari münasebetlerin tek
rar ba,lamasına imkin veren bir karar 
mahiyetinde tefsir edilmemesi lazım 
geldiğini bildirerek demişttir ki : 

"Fransız sınırları yine kapalı kal· 
maktadır. Fransız hükfu:ne~nin yaptı. 
ğı şey, gömıenlere gösterilen kolay 
lıklarm geri alınmaaı.dır. Yoksa sınır 

daima kapalıdır.,. 
Hunter hadi.esi 

B. Eden büldunetin Hunter İngi
liz gemisinin İspanyol kara sulannda 
torpile çaıparak psara uğradığı hak 
kında İspanyol asi makamlarından ve
rilen maliımata inanmadığını bildirmiş.. 

tir. 
FranMmın kararı ve Belçika 

gazeteleri 
Brüksel, 12 (A.A.) - Fa,ist parti

-sinin gazetesi olan "Pey Reel'' Fran· 
sanın karıpnulık komitesindeki hattı 

hareketini 9iddetle tenkid ederek di

yor ki: 
''Fransa. memnuniyet verici bir hal 

tarzı bulmak iatiyenlerin gayretlerini 
itiWgiris battı hareketiyle güçleJtİr· 
mittir. Eğer karıpnazlık politikası a
kim kalacak oluna bunun meıuliyeti 

doğrudan doğruya Fransaya aiddir.,, 
ıcomüniat "'Vua dU Pöpl'' gazetesi 

ise, bunun aksine olarak ikinci ve ii· 
çüncü enternasyonalin politikasına uy
gun bir tavur takındığından dolayı 
Fransayı tebrik eylemektedir. 

Bu gazete, Fransa gtbi hareket et· 
mediğinden dolayı da Belçika Batba· 
kanı Van Zeeland'a hücum etmektedir. 

Bir ingild tlTUpu Franlıo 
hiiJıijınetine ödü~ para vermİf 

Londra. 12 (A.A.) - Mali kay-
naklardan verilen haberlere göre, hu
susi bir gurup tarafmdan Salamanka 
bükQmetine 40 milyon ingiliz lirası ik
raz edilmİftİr· Bu borç, bazı maddeler 
ve bilhaU& benzin satın almak imkinı 
verilmek üsere Burgos hükt\metine ge. 
çenıerde açılan elli milyonJ '- kredi· 
den hariçtir. 

Pariste otel işçileri bir 
miting yaptılar 

Paria: 12 (A. A.) - Otel memur ve 
işçıleri bugün bir miting yaparak hil
kümetİD ilk defa olarak patronlar lehi· 
ne tara&ıslılctan ayrıldığmı müşahıede 
ve tesbit eden ve tam zafere kadar icra
ata cıevama karar veren bir karar sure
ti kabul etmi§lerdir. 

Kudüs, 12 (A.A.) - Irak hüküme
ti, yüksek arab komitesi tarafından 

gönderilen bir telgrafa cevaben Filistin 
in taksimi projesine itiraz ve kıraliyet 

tahkik komisyonunun raporunu protes· 
to etmektedir. Irak hükümeti, arab -
Filistin talebleriyle tesanüdünü izhar 
etmekte ve harb komitesi ile işbirliği 

yapacağını bildirmektedir. 
Kovayt Emiri de aynı şekilde cevab 

vermiştir. 

Ob•erver gazete•i ve Fili•tİn raporu 
Londra, 12 (A.A.) - Filistin mese

lesinden bahseden Observer gazetesi, !n
gilterenin Filistinin taksimi hakkındaki 
İngiliz projesinin süratle gerek ara1.> ge
rek yahudiler tarafından kabulünü iste· 
digini yazarak diyor ki: 

"Filistin yalnız mıntakavi bir ehe • 
miyeti haiz degildir. Bunun bütün ingi· 
liz imparatorluğunun şark kısmında çok 
geniş ehemiyeti vardır.,, 

Şimali Çin hadiseleri ve 
Pravda 

Moskova, 12 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildirıyor: Şimal Çin'i hadiseleri hak

kında tefsiratta bulunan Pravda gaze

tesi yazıyor: 

"Japonlar, Şimal Çininde yeni bir 

tahrikat tertib etmekle, Çahar isyanı· 

nın tenkilini kolaylaştırmak ve orada 

Suiuan'a karşı yeni bir taarruz hazırla

mak gayesini giltmektedirler. Japon 

militaristleri, Nankin'in şimal Çininde 

kuvvetlenmekte olan nüfuzunu orta

dan kaldırmak ve şimal Çini makamla

rını, Nankin hükümetini emrivaki kar

şısında bırakmak için, japon isteklerini 

kabule mecbur etmek istiyorlar. 

Lu.kukiao hadiseleri Konö hükUme
tinin iktidar mevkiine geldiğindenberi 

Japonya ile Çin arasında ilk mühim 

çarpışmadır. Kullukiao tahrikatı hiç 

şüphesiz yeni Japon politikasının Çin. 

de muvaffakiyetini ifade etmektedir. 

Japonya ile İngiltere arasında ba9lıyan 

görütmelerde bu tahrikler de rol oyna. 

mıştır. Bu tahrikatın muvaf fakiyetini, . 
Tokyonun kanaatince J aponyanın yal-

nız şimal Çinindeki vaziyetini değil, 

ayni zamanda Çinin nufuz bölgelerinin 

ayrılması hakkmda japon emperyaliz· 

mi tarafından yapılan teklifi de kuv

vetlendirecektir. Japonlara kartı yapı

lan ve bir anlqma ile muvakkat halle 

müncer olan mukavemet Çinde Japon

ya aleyhindeki temayüllerin ve Çin 

milletinin japon tecavürine karşı nıü· 
cadele arzusunun fevkaıade arttığını 

göstermektedir. Bununla beraber, ja· 
pon militaristlerinin. muvaffakıyetsiz-

likler karşısında rahat duracaklarını ve 
boyun eğeceklerini sanmak çocukça bir 

hareket olur. Japon askeri makamları 
tarafından alınan tedbirler, yeni ve da-

ha geniş bir tahrik imkinını gösterir. 
Bunun içindit ki, Şimal Çin'i hidiıele
ri ciddi ve dikkatle takibi lüzumlu kıl
maktadır. 

İngilterenin yeni torpido 
fil olan 

Londra, 12 ( A.A.) - B. Duf Coper 
bugün öğleden sonra Avam kamaraıın· 
da aşağıdaki malfunatı vennittir: 

" - Seri motörlü ıaltışar torpiılo. 
luk üç filonun in,aaı kararla,mı,tır. 

Bunlardan birinci filo Maltaya doğru 
yoldadır. İkincisi hemen hemen bitiril· 
mİf gibıdir. Uçünciisü de yakında tez• 
ğlha konulacaktır. ,, 

1 
İki Büyük Cumhur 
Başkanı arasında 

1 

C0MHURIYE1'te Yunus N..S. 
Atatürk•le Amerika Birletik dnletW 
Cumhur Batkam B. Ruzvelt ..,_,.. 
teati edilmit olan çok samimi ihıdel 
mektublan mevzuu bahsederek, İlli İlto 

lalibcı ve icraatçı hUk reiainia • ' 
ketlerine sördülderi büyük hiS!Pf'tlmi 
analttıktan sonra diyor ki: 

"Atatürk büyük amerikalmm ,
aek fikirlerini iki memleketin salla W.. 
line baibbldannda birlettirerek mi 
kendisine haa büyük görüılerdea lııiri • 
nin daha kartıaında bıralmutbr• Fa.. 
kika Atatürk Türkiyeainin yunlda ... 
kun ve terakki, dünyada ise bmq ._ 
turundan ibarte olan aiyueti biiJiik ,.. 
ni dünya memleket ve milletiaia talllt 
ettiği aiyaaete tammnen tetabuk ....._ 
tedir, ve zannolunur ki yeni Türtd,_. 
ilk günlerinden itibaren Ameribda 1. 
zandığı kuvvetli sempatinin aad _. 
aebebleri buradadır. 

Yeni Türkiye kurulurken aa• .. 
ya§ayarak memleketimizi göz ~ 
le terkettikten sonra her sittiii ,_.. 
bizi unutmıyan Amiral Bristo11a ..,_ 
Madamını unutmıyoruz. Yeni Tiırtip
ye gelen her amerikan büyük eıp.i ... 
raya muhabbetlerle geldi ve ....._ 
muhabbetler götürdü. General Şenii 
Türkiyecle kendi memleketinde olarS 

gibi oturdu ve Cümhur Reiaimisia ...... 
ıında her gün büyük Vaıinwt~ ._. 
'8 etmekten zevk duydu. Tiıti) • 
bu büyük yeni dünya memleket ft mil
letine kartı duyplariyae büyük llQ
ranlıklarla dolu aonauz bir takdir • 
muhabbettir. 
EDEBiYAT MERAKLILARI 

CUMHURlYET'de Peyami W., lıir 
edebiyatın daima edebiayt ........... 
kütlesine dayanarak yqayabileoııiiıai 
kaydettikten sonra edebiyat ....a' ' ' 
nnın, huıuıiyle meslek adamlan __. 
da gittikçe azalmakta olduiunu ....... 
hede ediyor ve diyor ki: 

" Büyük memleketlerde eMijlll 
merakbaı kimdir: okuma bilen ......._ 

Çünkü okuma bilen herkes, - .... 
deai olan her imanın bir feYler ,.... 
mecburiyeti gibi, zekasına gıdaı.r ...., 
cek en has ekmelin edebiyattan ..... 
bir ıey olmadığını bilir. Hatti, ö,le .... 
min edilebilir ki, ac:damt zihinJ.ia w 
hassaaiyelıe.in cloyurulmaaı ptıi ..W. 
ye ve zevk balmnmdan deiil, ._ ..... 
lekte muHffaki)'etin dojnadaa ..,...,. 
tartı olarak ona bailananlar pek pılt
tur: edebiyatla meıgul bir aYabl .mlt
kemede daha rüzel konupc:aiml. ....._ 
yatla metsul bir doktor hastaı.- ... 
ha iyi .telkin yapabiecleiini ve...., ... 
bir layiha bir rapor, bir hullu. ....... 
leke yumaya mecbur her mesWı .... 
muun edebi kültürü niabetincle lelİll • 
Jacaimı orada herkes anlallllfbr. 

Ajmada dili olan herkes .. .. 
değilse mektub yazmak için elİM 1. 
lem almaya mecbur herkes, ...... lıi 
yalnız kiird üzerine yazmak delil. ... 
nuımak has:mnm ela tnye .._ .... 
biyabn hayatta muvaffakiyet ......... 
dan biri olcluianu bilir. Büyiik ' 
ketlerde edebiyat merakha11 ._ ~ 
meyen köylüler istisna ediline, itte .. 
herkestir. 

Eclebiyafumz halka doira sittili 
halele merakbllırmm azalmaaı .... ,, 
ni nasıl izah edelim? 

Bunun tek bir izahı vardır: dı•i,.. 
bmız, bugün anlatılan manuiyle .... 
doğru gittikçe edebiyat olrnaktaa 9'a -
yor; yazanla okuyan araamdalD __. 
ve kabiliyet farkım ortadan W 1 -. 
bot lilurdı ve masal anlatma _.._ ,. .. 
bancı ve uluorta bir ifade ohm,. W
ru gidiyor. Meraklısmda merala aa. 
ren veya onu çarçabuk bu itin İfPIİ .a. 
maya tetvik eden kolay bir eMiı• 
nevinin aetirdiii buhran içinde,is. 

Genç nesiller önünde bu ~ ..... 
biyatm bütün örneklerini derW JSl9 
...,ete atmak limndrr= Kaflu6'a ıa I *• 
bayatr)ıjr halkçılık diye ........... 
aizia rahat, çalakalem, ıeliti p.I P' -
pqtırchir satırlarda, okuyama ı msall 
ni, zihin revıeldiiini istismar .... .... 
te kıymetlere hakiki eclebiyaba ..... • 
nm kapamak. •.• O zaman bu eolıl "; 7 
içinde merak edilecek ıeyler ft J 1 + 
merak edenler çoia)ac:aktır.,, 

ANKARA BiRASI Besleyici bir içkidir 



4 ULUS 
Almanlarla italyanıarın lspanya'da 
takip ettikleri politikanın mahiyeti 

ita yan 'Je alman b oku 
ne yapmayı düşünüyor 

•• spanya, Avrupa diplomatik faaliyetlerinin siklet 
merkezi olmakta devam ediyor. Franko' nun menfaati 

Fransız - lngiliz 
Almanlarla italyanlar şaheserleri telakki ettikleri poli

tikadan va:ı: geçmif değillerdir. Muhakkak addettikleri ve 
tacil için ellerinden geldiği kadar uğraştıkları Franko'nun 
galibiyeti, zanlarınca kendilerine üç ayrı zafer temin ede-

cek, AJmanyaya buhranından korkularak bir dünya po
litikasına doğru gitmek imkanını verecek ve İtalya da, İs-

panya sayesinde, Akdenizin en büyük devleti olacaktır. 

Bu üç zafer şunlardır : 

Evvela bolşevizm üzerine kati galebe çalınmış olacak-

tır ki bu netice, ne Almanya, ne de İtalya için küçük bir 

iş değildir. 

Almanya için bu bir iç h;tikrar vasıtası olacak ve bol

şevik İspanyaya kati darbenin vurulmasiyle Rusyanın 

lokuna girmektir 
.-...... ...... ..., .~. ... . .... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ... re ve Fransanın, 

i L T • b • • ! yarın politik ideal-
i a rı un ! lerine mi. yoksa 
i ! menfaatlerıne mi 

!
! de nasyon .:.· itaat edeceklerini 

bilmektedir. Men-

e ,· faatleri, İspanyada 
ciddi surette yaralandığına inanılacaktır. Almanya eski • d 
is lav rakibinin yaralanmasını, büyük bir avantaj sayacak- !,! a yazan ; kazanan tarafı, 

kim olursa olsun, 

kendi taraflarına 

çekmektir. Bu hu-

tır. Çünkü bu yaradan Berlinin şarkta beklediği yıkılışın 

doğmıycağını kim söyliyebilir? ,! P iger dominik i 
İtalya için de bu netice Almanyadan fazla bir iı- istik- t 

1 k J: ··-·-· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · · susta ingiliz ampi-
rar unsuru o aca tır. Çünkü bir bol~e- denizde hakimiyet İtalyanlara geçece- rizm'ine itimad olunabilir. 
vik veya bolşevikleşmiş İspanyanın g~ i gibi, Cibraltar'ın askeri ehemiyetı" E .. sasen general Frankonun galib 
mevcudiyeti italyan reJıminin mukad- kalmıyalaktır, Maltanın şimdı'den ehe-- geldiği farzedildiği takdirde onun men-
deratım tehlikeye koyabilirdi. Kata- miyetini kaybetmiş oldug~ u gı'bı'. Akde- f aati hiç şüphesiz alman - italvan 
lonya veya Valensiya kıyılarından Li- nizin garb kapısı olan bog· az, yalnız İn-

f 
tarafını tutmak değil, fransız • ingiliz 

guri veya Toskana'ya olan mesa e ha- gilterenin kontrolünden ı-ıkmakla Lal-): • grupuna iltihak etmek olacaktır. Fil· 
kikaten kısadır, bu derece tezadlı iki mıyacak, fakat Almanya ve İtalyanın h akika, alman - italyan tarafmı tuttu· 
rejimin, biri yıkılmadan, karşı karşıya müttefiki olan bir ispanyanın kontrolu" 

b
. ğunu farzedelim; karadan komşusu o-

yaşaya ılmeleri güçtü. altına girecektir. lan tek büyük devletle ve denizlerin 

G eneral Frankonun zaferi Alman
ya ve İtalya için yalnız bolşe• 

vizm üzerine kazanılmış bir zafer, bir 
ideolojik muvaffakiyet olmakla kalmı· 
yacak Fransa üzerine de sarih bir za
fer teşkil edecektir. 

Bu hususta iki devlet yalnız halk 
cephesi Fransasını değil, umumiyetle 
Fransayı gö" önünde tutmaktadırlar. 

Almanya, nasyonalist ve fransız düş
manı bir İspanyanın bir yandan Pire
ne, öte yand<ın Rif hududunda bulun
ması ile, Fransanın hareketsizleşeceğ i 

ve bu suretle alman ordusu için şark
ta veya cenubta her hangi bir taarruz 

imkanı hasıl olacagı kanaatindedir. 
İtalya da, F ransa, şimdiye kadar Ak
denizde çok müsaid bir stratejik vazi

yete sahib idiyse, bir İspanyol - İtalya 

ittifakının ve Balear adalarında tesis 
edilecek İspanyol ve italyan üs erinin 
bu vaziyeti değiştireceği kanaatinde

dir. Rif ve Pirene hududlarını koru
mak mecburiyeti Fransanının ltalyaya 
karşı vaziyetini hafifletmek hususun
da da müessir olacaktır. Nihayet Fran
sa, bu yüzden, Akdeniz veya Atlas ok
yanusu yoliyle kıtalarmı Afrikadan 

getirtmek imkfinsızlığiyle karşılaşa

caktıt. 

General Frankonun zaferi, nihayet, 
Roma - Berlin mihveriyle birleşmiş o
lan iki devlet için, İngiltere üzerine bir 
zafer olacaktır. 

Filhakika, bu takdirde, garbi Ak· 

Almanların Kanarya adalarında ve hakimiyle hüsumete girişmiş olacak· 
Rifde yerleştikleri doğru ise Almanya- tır. Bu, kendisine her cepheden düş-
nm elde edeceği avantaj da az değildir. mantar tedarik etmesi demek olacaktır. 
Atlas Okyanusu üzerinde mükemmel Bu itibarla kuvvetli bir ordu idame et-
bir vaziyete ve cenubi Amerikaya doğ- mek, kuvvetli bir donanma ve hava kuv-
ru mükemmel bir hareket noktasına sa- veti inşa etmek mecburiyetinde kala· 
hib olacaklar, lngilterenin meşhur Kap caktrr, ve bu zaruret tam memleketin 
yolunu kesmek imknım elde edecekler harabisi esnasına tesadüf edecekti. 
ve bilhassa kendilerinde mevcud olmı- Almanya veya ltalyadan istikraz yap· 
yan ham maddeleri İspanyadan tedarik mak mümkün değildir. Franko hüküme-
edebileceklerdir. ti, harb cihazlarına karşı bakır ve civa 

Fakat bütün bunlar şu farziyelere cevherini mübadele etmek mecburiye-
istinad eder : tinde kalacaktır. Bu şartlar altında mev-

J - Şimdiye kadar iki taraf arasın- kiini nasıl muhafaza etmek ümidinde 
da müvazeneyi bozmamış olan İngilte- bulunabilir. 
renin günün birinde General Franko-
yu tanımaya, karar vermemesi,; 

2 - General Frankonun da İspanya
yı yeniden inşa için İngiltereye _ Fran
saya, muhtaç olmaması ve günün bi
rinde I.ondradan bir istikraz talebinde 
bulunmaması; 

3 - İspanyada ve Rifde müdaha
lede bulunmaktan çok akıllı davranarak 
çekinmiş olan Fransanın, bir seneden
beri Valansiyaya karşı muhafaza ettiği 
sempati politikasına devam etmesi. 

Portekizin hiç bir zaman İngiltere 
ile arasının bugünkü kadar iyi olmamış 
olduğu daima unutuluyor. Halbuki Por
tekiz faşist bir rejime maliktir, Londra
da ve başka yerlerde Frankonun tarafı
m tutmaktadır. Bu misal İngilterenin 
faşist devletlerle pek iyi anlaşabilece
ğini ve hatta onlarla müttefik olabile
ceğini gösterir. Bütün mesele lngilte-

Bilakis, general Frankonun bir ke
re zaferi kazandıktan sonra, Fransaya 
ve İngiltereye doğru döndüğünü ve İs
panyanın, Roma ve Bedin tarafından 

müstemlekeleştirilmemek için olsun, 
Londra ve Parisle ticari ve mali anla"
malar yaptığ ı farzedilirse, harici tehlike 
onun için kalmamış olacaktır. 

Bir ordu sahibi olabilir fakat silah
lanma yükü altında ezilmesine lüzum 
yoktur; bir donanması olabilir, ayrıca 
Fransa ve İngilterenin hiç bir memle· 
keti İspanyanın ternamiyet ine tecavüz 
ettirmiyeceği emniyeti ile de kendi
ni korumuş olacaktır. Derhal istikraz
lar yapabilir. Şarabı, yağı, civası altın 
mukabilinde kendisinden satın alına
caktır. İnşa ve tamir işine girişebilir; 
bugüne kadar İspanyollar için görülme· 
miş bir refah temin edebilir. İspanya, 
Pirenelerin ötesini gözetlemek mecbu-

Gazoz şişesin·n seheb 
olduğu kaza 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Beykoz_ 
da Ali adında seyyar bir köftecinin ço
cuğu gazoz şişesiyle oynarken şişe bir
den bire patlamış, parçalan yavrunun 
karnını delerek derince bir yara açmış
tır. Çocuk ağır yaralı bir vaziyette has
taneye kaldırılmış ve tedavi altına a
hnm •ştır. 

r= : :::~ ADYO ":·:::::::ı 
ANKARA: Öğle neşriyatı: 12.30 • 

12.50 Muhtelif plak neŞıriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: 18.30 - 19.00 Muh· 
telif plak neşriyatı. 19.00 • 19.30 Türk 
musikisi ve halk şarkıları. (Servet Ad
nan ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Fe
rid Tan ve arkadaşları). 20.15 • 20.30 
Sıhi konuşma (Prf. Dr. S. Kamil Tok
göz). 20.30 - 21.00 Plakla dans musiki· 
si. 21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 21.15 • 
11.55 Stüdyo salon orkestrası. 21.55 -
22.00 Yarınki program ve İstiklal mar
şı. 

Açık Hava Konseri 

lt6l . l . tl 

Vapurlar 
fazla yolcu 
almıyacak 

İstanbul, 12 (Telefonla) - D 
şehrimizden Karadenize hareket ed 

Aksu vapurunda deniz ticaret müdiit' 

lüğü tarafından bir kontrol yapıltıl 

tır. Vapur.un beş yüz küsur yolcu ,ı. 
ması lazım gelirken 700 den fQzla ~ 
cusu bulunduğu görülmüştür. Vapur 
reketten menolunmuş ve fazla 1ot 
cular çıkarı1dıktan sonra hareketill 
müsaade edilmiştir. Deniz ticaret ııı 
dürlüğü lazım gelen tahkikata başll' 
mıştır. Son günlerde işliyen vapuril' 
rın da bilhassa pazar günleri istiab ıJ 
]erinden fazla yolcu ald ıkları görüld 
ğü için bunların da kontrolu kararl• 
mıştır. 

Maliye meslek 
mektebinde imtihanla! 

Maliye meslek mektebinin on Uçtı. 
cü devresi imtihanları sona errniştı 
Mektebi bitirenler bugünlerde belli D' 

lacaktır. 

Moskova - San Fransis~C Bugün, Şef İhsan Künçer'in idare • 
sinde Kamutay bahçesinde verilecek a-
çık hava konserinin programı şudur: arasında yeni bir sefer 

1 - Giro Marş Fet Nupsiyal, Moskova, 12 (A.A.) - Üç so'l'fe 
2 - Ziehrer Vals Viner Madlen tayyarecisinin bindiği Ant - 25 martc" 
3 - Massenet Uvertür Fedr lı tayyare Şimal Kutbu yo1iyle S~ 
4 - Werdi Fantezi Lö Bal Maske, Fransic;koye gitmek üzere saat 3,10 
5 - Wagner Marş Tanhöyzer buradan hareket etmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___./ 

Taksi f iatları indirildi 
Belediye Reisliğinden: 
Sayın halkın nazan dikkatine: 

Benzin fiatlarındaki tenezzül dola" 
yısile taksi metrelerde tadilat - y~ 
pılıncaya kadar otomobil ücretler• 
bu günden itibaren taksi metreni~ 
gösterdiği miktardan yüzde yiroı• 
eksik ödenecektir. 2-3294 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
riyetinde olacaktır; hakiki sahası, yani 
servetlerini istismar edeceği dünya kö
şesi, Afrikadaki hissesi ve bugün kuv· 
vetli devletler olan cenubi Amerikada
ki eski müstemlekeleridir. İspanya nü· 
fuzunu orada inkişaf ettirebilir; bura
da kendisine pazarlar bulabilir. Yani, 
politikası, İspanyayı aklın idare ettiği 
zamanlarda olduğu gibi cenuba, garbe 
ve cenubu garbiye müteveccihı bir de
niz politikası olacaktır. Tıpkı Fransa
nın, Portekizin ve İngiltereninki gibi. 

Onun içindir ki İspanyada her şey 
halledilmiş değildir. Gerçi Valansiya 
hükümetinin şansı azdır, aracılık politi
kasının ise, hiç yoktur, Bask hükümeti 
ortadan kalkmıştır. Almanya ve İtalya 
galib görünüyorlar, fakat ideolojik bir 

mahiyette olan bu zafer yeni tspanf' 
nın onların arabalarına koşulacagı rıı'' 

!' nasını tazammun etmez. Bu da tasa 
!anabilir, fakat aksi de. Bütün mest" 
le İngiltere ve Fransanın, enternas}'~ 
nal politika sahasmda sağlam bir g t' 

rüşe malik cJup olmıyacaklarında ve ~ 
ni İspanyanın menfaatlerini idrak edıP 
etmiyeceğindedir. Bu İspanyanın b'' 
k iki devlet adamlarına sahih olaca&1":ı 
v~ya şimdiden olduğunu kest~:em~ 
eger böyle adamları bulmak talııne • 
har olursa, İspanya öyle bir vaziyet ' 1 
lacaktır ki, Avrupa sulhu, bir ispanf

0 

• italyan - alman ittifakında ır" 
ruz kalacağı tehlikelerden kuv~e~ 
le masun bulunacaktır. Önümüzdeki 

1 

lar bizi bu hususta aydınlatacaktır~ 

Tefrika No . 73 
. . . . 

kesib bunu genç ve meşru hükümdar Mal
kolm' a hediye etti: 

sun, hiç bir tebaa itaatsizlik gösteremezdi. 
Onun için, sevgili oğlundan ayrılmak, son 

zamanlarda kocasının matemini tutmuş olan 
kontes için kocasını yeniden toprağa göm
mek kadar acı gelmiş idiyse de Bertram'ı bir 
gün daha yanında alıkoyamıyarak hemen 
gitmesi için emir vermişti. Bertram'ı alıp 
götünnek üzere gelen Laf eu, kadıncağızı kcr 
casını kaybettiğinden ve şimdi de oğlundan 
ayrıldığından dolayı yatıştırmak istiyen 
sözler söylemiş ve bir mabeyncinin dalka
vukluk eden tavırlariyle kıralın nazik bir 
prens olduğunu, kendisini karı olarak alabi
leceğini. o zaman Bertram'a da baba olaca
ğım anlatmıştı. 

kim Gerard de Narbon'u~ kızı id~~!"ekirrt· ~ 
lürken kızını kontese vasıyet ettıgınden ~ 
lena, babasının ölümündenberi burada k '• 
tesin yanında oturuyordu. Kontes, HeleJl8t' 
nın babasından kendisine miras olarak S ~ 
çen meziyetleri, faziletleri de birer birer 5 1' 
yıp döktü. Bütün bu sözler konuşulurkes 
Helena, acı acı ağlıyordu. O kadar ki konte~ 
bir aralık kendisine bu kadar fazla ağtadh• 
için çıkışmağa bile mecbur olmuştu. e5ı 

Şekspirden HikAyeler 

Yazanlar: Mary ve Charleı l an ... 
Çeviren : Nurettin ART~ 

MAKBET 
- Öyleyse yaşa, dedi, biz de seni, yaba

ni hayvanları gösterir gibi, arkana boyalı bir 
tahta üzerine ''İnsanlar burada bir zalimi 
görebilirler,, ya.zısmı yazdırarak herkese 
gösteririz. , 

Ümidsizlikle gene cesaretini toparlayan 
Makbet: 

- Asla, diye bağırdı, ben Malkolm'un ö
nünde yeri öpmek ve ayak takımlarının tah
kirlerine tahammül etmek için yaşayamam. 
Her ne kadar Binnan ormanı Dunsinane'ye 
yürüdüyse de, her ne kadar sen bir kadın
dan doğmamışsan da gene son tecrübeyi 
yapmaktan çekinmiyeceğim ! 

Bu sözlerle Makduf'un üzerine atıldı; a
ralarında çetin bir çarpışma geçtikten sonra 
Makduf galib gelerek Makbet'in kafasını 

Daha sonra Malkolm, uzun zamandanbe
ri gasbedilmiş bir halde bulunan tahta, te
baasının ve asilzadelerinin candan gelen al
kışları içinde tekrar çıkmıştı. 

Son gürlüğü 
Rousillon kontu Bertram, babasının ö

lümü üzerine daha unvanını ve malikanele
rini yeni almıştı. Bertram'ın babasını çok se
ven Fransa kıralı, onun ölümünü haber alın
ca hemen oğluna haber gönderip, babasına 
karşı beslediği sevgiden ötürü himaye ve 
teveccühünü göstermek üzere kendisini Pa
rise çağırtmıştı. 

Bertram, annesi dul kontesle beraber ya
şadığı bir sırada fransız sarayının ihtiyar 

lordlarından birisi olan Lafeu, kendisini kı
rala götürmek üzere oraya gelmişti. Fransa 
kıralı gayet müstebit bir hükümdar olduğu 
için onun tarafından vaki olan bir davet, bir 
emir, bir kumanda mahiyetinde idi ve buna 
mevki ve derecesi ne kadar yüksek olursa ol-

Bu s<izlerle bütün anlatmak istediği kı
ratın Bertram'a dostluk besleyişi idi. Lafcu, 
kontese kıratın dehşetli bir hastalığa tutul
duğunu ve hekimlerin bunun için tedavisi 
imkansız dediklerini de söylemişti. Kontes, 
kıralın sıhati hakkında söylenen bu haberi 
duyunca bozulmuş ve Helena'nın (bu, o sıra
da yanlarında bulunmakta olan bir bayandı) 
babasının şimdi sağ bulunmadığına eseflen
mişti; çünkü onun haşmetli kıralı tedavi e
deceği muhakkaktı. Bu Helena, meşhur he-

Bertram, annesiyle vedalaştı. Kont ~ 
sevgili oğlundan ayrıldığı için ağlıyor, dllö' 
lar okuyor ve oğlunu ''Aman, kendisine.~,. 
kulak olunuz; kendisi henüz toydur, göztl e' 
çılmamıştır.,, gibi sözlerle Lafeu' ye erna11 

ediyordu. .. le' 
Bertram, son sözlerini Helena'ya so"l e' 

di. Fakat bunlar, saadet dilemek, onun an~İ' 
sinin yanında rahat etmesini istemek Jcll 

linden bir takım nezaket sözleri idi. '1 
Helena, epey zamandanberi, Bertrat116' 

seviyordu. Hatta biraz önce döktüğü g ,. 
yaşları Gerard de Narbon için değil, ~e9, 
trarn içindi. Helena babasını severdi. f3~) 

(Sonu "a' 
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Piyango dün bitirildi Gündelik 

Türk mucizesi 
B. Celal Bayar 

dün geldi 
Pekin civarında 
genı çarplşmalar 

Kazanan numaralann 
hepsini neşrediyoruz 

(Başı ı itıci sayfada) 
duğu için, tahavvül etmiş bulunmak
tadır. Bu inkilab, memleketi uzun de
rin tetkika Jüzum görmeksizin ona dair 
fikirler edinmiş olan yolcuya derhal 
kendini göstermez. Halbuki en ehe
miyetli inkilab da belki budur; zira, 
vaktiyle darma dağınık olan bütün e
nerjileri iyi sevk ve idare olunan tek 
gayret halinde birleştiren bu inkilab· 
tn·. 

(Başı 1 inci sayfada) 
miş bulunuyoruz. Ana prensipimiz şu -
dur: gümrüğü verildikten sonra Türki· 
yeye ithal edilemiyecek mal bırakma

mak ... " 
Yeni rejim piyaaayt 

canlancl rracaktı r 

(Ha~r ı. inci sayt<1da J 
cak masrafJar.ı karşılamak üzere alın. 
ması lazım gelen tedbirleri kararlaş

tırmıştır. 

İyi haber alan mahfiller japonyanın 
Çine ciddi surette harb ilan edeceğini 
sanrnamaktadırlar. 

l~tanbul, 12 (Telefonla) - Tayya
re pıyangosunun çekilmesine bugün 
de ~evam edilmiştir. Bugünkü keşide
de ıkramiye ve mükafat isabet eden 
~umaraları bildiriyoruz: 

15.000 lira 
38344 

1.000 lira kaaznanlar 
6844 4146 22235 23772 

SOO lira kazananlar: 
11428 15372 15555 29446 31535 19450 

8192 27223 26183 23345 20275 8136 
38376. 

lOO lira kazananlar: 
4435 5348 25707 3681 17129 27588 

10449 23531 21116 30575 2821 12513 
20975 30417 8631 24012 1753 23161 
29959 24437 10187 31439 594 25797 

67 14333 1090 34574. 

lOO lira kaz.ananlar: 
15069 l4317 15309 29127 12036 28430 
17262 38382 989 19592 5568 32901 
34207 7232 19048 28081 2007 30984 
36148 l5592 2960 17098 6746 28260 

3160 l2588 2702 36711 18109 27707 
21356 4119 21196 31794 15271 35250 
35204 15853 96 13274 17808 12785 
24034 32864 5542 37713 38543 31379 
28444 35206 3272 1595A 

SO lira kazananlar: 
27655 8722 17417 32710 12682 4524 

3209 37252 21881 28595 22630 11101 
'1 8499 l364 2525 3076 36660 35997 

6046 8928 37236 8562 4469 4556 
4340 31565 3573 35412 33997 25573 

14574 27971 17327 34402 24011 37 
9635 7431 28756 31831 27155 31340 

12267 21344 13632 37998 11295 12984 
19402 21128 27259 1921 30829 19006 
11613 15441 24923 1893 35450 27753 

6383 31579 15994 13723 11771 30487 

19628 32162 35872 18617 33988 8499 

19739 38061 34169 25471 33851 19749 

34876 16640 22483 10429 37566 37665 

19677 17628 32261 27669 29232 13293 

19398 16613 25818 38680 1990 16677 

14359 5642 28138 26038 5904 19987 

11948 10585 38557 4312 9891 36666 

12541 3251 33282 7132 33476 18332 

24698 37027 27434 15727 30777 30732 
3948 36693 730 20069 31845 22903 
6477 15187 13921 13144 1758 10484 

25511 21889 8644 12218 1323 9091 
6991 17606 861 7139 15647 21028 

360~9 2281 16659 4393 32389 39000 
29679 11217 30139 4231 30384 37850 
26627 6623 l5405 13746 19414 16700 
19846 18147 38482 14734 35828 12434 

2719 11619 18115 31713 22024 38297 
30850 35676 26991 15731. 

30 lira kazananlar: 

32025 22839 36927 11029 8925 18818 
19539 25930 29487 19924 566 32784 
36288 17172 27403 2611 22234 23435 

1739 17100 5241 1746 3140 22469 
167 328 10155 14957 84553 3244 

9660 6151 37073 15691 14371 38260 

26388 14993 1215 3990 35210 38541 

8931 14066 16716 16979 23695 23337 

32985 38377 2«5 233 13985 36672 

1298 7431 28321 32492 20779 11952 

15508 30023 14979 14533 31496 27421 

34186 12177 32491 8678 20979 39510 

5349 13403 29451 7793 11193 22533 

20319 14098 207 30607 1437 31455 

14713 22163 20345 33074 37434 2023 

26322 9880 4560 31928 967 12973 

34462 14046 26947 18342 19337 7528 

39025 8300 36468 6752 36146 15988 

6050 23403 16227 18267 4810 1982 

25360 26107 25897 14781 23103 31701 

7652 33541 3506 30599 27606 32712 

18915 8982 16183 35083 31237 12518 

16290 4924 14147 20816 27058 22533 

33824 5845 29609 16395 9748 1)21 

20963 4968 39442 4310 37037 23658 

39641 25343 28659 28339 15868 20677 

33058 29782 18958 32614 3676 20303 

26202 2748 5316 7499 22482 14566 

3264 2586 9307 18184 21952 11099 

39406 5928 21898 36404 21774 39581 

3392 749 32681 14786 31005 3368 

11993 31066 20822 16707 24951 16908 

12778 36395 39219 30406 38340 4788 

25772 24800 3320 20748 15000 24041 

9677 11515 34331 13031 16600 11819 

3865 33456 11380 13497 9205 36105 

37018 27374 18843 27397 15587 2817 

15790 13554 24828 34349 24255 36271 

3463 13136 10415 26495 1075 23650 

34394 205 7041 33788 1539 18894 

18920 23113 37606 29734 36179 2369 

16618 7871 15180 21585 34012 7055 

19374 27449 17283 15038 21552 38963 

7455 37545 19188 36697 2365 17464 

21556 9368 22399 38165 29960 26903 

26179 12515 22558 36887 6293 28665 

2254 36545 17305 15314 13586 22799 

692 36402 21043 31902 6640 1868 

6589 4603 12058 24256 34815 3792 
10875 8858 1338 28741 15157 25119 
2833 24725 39103 28610 27027 17410 

14332 38915 15316 31329 29910 27749 
10548 25612 39396 2499 

20.000 liralık mükafat 
20.000 liralık büyük mükafat a§ağı

daki 40 numaraya isabet etmiştir: 
8166 1519 9824 38317 13593 34541 

37458 30982 26198 13510 130 10472 
20467 8871 33408 15086 39583 12471 

9102 22188 35929 7940 11073 10007 
8870 17128 17758 27584 38539 16892 

38670 7794 18240 14955 14892 30390 
38759 21373 14330 27727. 

En son çekilen 10.000 liralık mü
kafat 24758 numaralı bilete isabet et
miştir. 

Amorti kazananlar 
Son rakamları 44 ile nihaytelenen 

numaralar ikiser lira amorti alacaklar-
dır. · 

Asya stepinin nihayet bulduğu bu 
çetin Anadolu toprağında, Atatürk: 
"Vatanın kalbi burası olacaktır.'' di
yerek, en merkezi noktayı seçmiştir. 
Daha cazib, daha az menaatli bir çok 
mevkiler ona kendilerini auederken, 
sanki o, İ&tiye istiye guçlükleri bir a
raya toplamıştır. Fakat bunda, ta
hakkuk ettirilme,.i icaheden gayretin 
sembolü vardı: Ankara meydana çık· 
tı. Her yeni gün bu inşaya yeni bir 
taş getirdi. Şimdi bu, tam faaliyetle 
çalışan geniş bir yapıyeridir ki, bir 
çok binaları bitmiş olduğu için. eaerin 
tamamını belirtmiştir. Gu. - bir asır e
vel Vaşington'u kurmuş olan Ame
rika birleşik devletlerinden sonra ~ 
yalnız Türkiyenin girişmif olduğu ih
tişamlı bir tecrübedir: Bütün memle
kete, yarın, tıbkı onun gibi olmak ar
zularını besleten Başşehri tepeden 
tırnağa kadar yeniden kurmak ... 

Orta çağlı kalmış bir rejim yü
z~nden .ıcayoelmi, olduğu zamanı ka· 
7.anmal: İçin hat'ekete geçen Türkiye
nin, - ne ya;.ık ki pek süratle ziyare~ 
etmiş olduğum . ô.araflarında tam bir 
falaiyet hali gördüm. 

Memleket, kendi vasıtalariy)e ken
dine yetmek istemektedir. Ve; hal· 
kın, yüküne lüzumundan fazla ta· 
hammül etmiş olduğu yabancı ekono
misinin visayetini tutup sırtından a
tarak ancak dostlukJarrn i, birliğini 
kabul elme!t ismtesi, buna intizar e
derken de, eksik olan refaha eriş
mek ve medeniyetten mahrum olacak 
yerde o medeniyeti geliştirmeğ çalı
~an ınilletlerarasında mevki Al'Tlak i
çin öz kuvvetlerine güvenerek çalıı

masım görmek hakikaten ulvi bir 
manzaradll'. 

Türk mucizesinin ikinci tezahürü 
de bundadır; ve gidi~ine bakdınca 

tahakkuk edeceği zamanlarm çok 
yakın olduğu da anlaşıhr. Bu mucize
deki yenilmez iradede örnek tutula
bilecek bir hal vnrdır. 

Türk milletinin gözlerini, memle
ket için böyle eserler yaratmış olan 
Şefe, hiç durmadan, minnetle çevir
mekte olması ise, anlaşılır bir şeydir. 

Henri LIEBRECHT 

Dr. Aras ve B. 
Şükrü Kaya 
Sovgei Rusgada 

(Başı ı. ıncı saytada) 

nında mebuslardan mürekkeb biı: grup 
olduğu halde, dün sabah Negorelof is -
tasyonuna gelmişlerdir. 

İstasyon türk ve sovyet bayraklariy
le donanmıştı. Bakan istasyonda dış ba
kanlığın beyaz Rusya cümhuriyeti nez
dindeki delegesi B. Umblia tarafından 
B. Litvinof namına selamlanmıştır. 

B. Şükrii Kaya ve yanındaki zcıtlar 

Bugün için henüz istikrarını bulma
mış olan piyasa, yeni ithalat rejimi ile 
büyük canlılrk kazanacak, bir yandan 
da ihracatın inkişafı imkanları temin e -
dilmiş olacaktır. 

Piyasada bir bolluk husule geleceği 
muhakkaktır. Mal ceşidleri çoğalacak ve 
rekabet sahası azami surette genişliyc
cektir. Zira bugün memnu liste ile mem
lekete sokulmayan500 den fazla madde
nin serbestçe girmesine izin verilmekte· 
dir. 

Ekonomi Bakanrmızın ~ok güzel ifa
de ettikleri gibi, türk ekonomisinin in
kişafı için gümrüğü verilen her mal 
Türkiyeye girebilecek, ve türk pazarla
rında yer alacaktır. 

İthalat fazlasına karşı da 
tedbir alındı 

Bir yandan memlekete girecek 
mallara gümrük kapılarını açarken, 
öbür yandan da bundan doğabilecek 

mahzurlara karşı terlbirler alınmış 

bulunmaktadır. Filhakika, birkaç sene 
evvel bariz surette zararlı tesiri görül
miı. olan ithalfıt f"zlası. yeni re · imden 
beklenen faydayı azaltabilir. İthalat 
fazlasınılan vatandaşın miitcessir olma
ması ve zarar görmemesi için gümrük 
tarifeler! vasıtasiyle bir tevazün temin 

edilecektir. 

Muayyen bazı malların gümrük re
simleri biraz daha yükseltilecektir. 1-
pek, yün, pamuk ve adi ham eşyaya bu 
suretle daha yüksek gümrük konulaca -
ğı zannedilmektedir. 

Diğer bir kısım mallann da gümrük· 
leri indirilecektir. Gümrük resmi azal -
tılacak mallar, bilhassa, yerli fabrikala
rın işlediği ham ve iptidai maddelerdir. 

Üçüncü bir tedbir olarak da milli is. 
tihsalin korunması bakımından İcab et· 
tiği zaman, kararlar vermek üzere hu
susi bir mekanizma vücude getirilmesi 

karar laştınlmıştır. 
Halen tatbik rnevkiinde olan sistem 

birçok kırtasi müşkilata yol açmakta ve 
tüccarlarımızın zaman zaman ş.ikayetle
rini mucib olmaktadır. Bütün bunları 

en pratik bir tarzda önliyecek olan ye • 
ni serbest rejim ön planda türk ticare
tinin menfaatlerini gözetmiştir. 

akşam üzeri Moskovaya hareket etmiş· 
lerdir. 

B. Şükrü Kaya Moıkova'da 
Moskova, 12 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor : 
Türkiye İç İşleri Bakanı ve C. H. 

Partisi Genel Sekreteri B. Şükrü Ka.. 
ya ve yan:ndaki zevat bugün Moskova
ya varmışlardır. Bakan, türk ve sovyet 
bayrakJariyle donanmış olan garda BB. 
Litvinof, Ejof, Stomoniakof ile iç iş

ler ve dış işler komiserleri ileri gelen
leri ve Türkiye büyük elçiliğinin bü. 
tün memurları tarafından seliimlanmış
tır. 

B. Şükrü Kaya ve yanındaki zatlar 
öğledt.n sonra kızıl meydanda bir spor 
geçidinde hazır bulunmuşlard.r. 

Hususi meclisin 14 Temmuz tarihli 
toplantısında Prens Konoe'nin, hük(ı_ 
metin Çine karşı takındığı tavrın mec
lisin tasdik etmesi için uğraştığı bildL 
rilmektedir. 

Bir çarPtfma Jo.ha olclu 
Pekin, 12 (A.A.) - Bu gece Pe

kin'in altı mil garbında Çin ve japon kı
talan arasında bir çarpışma olmuştur. 
Her iki tarafın da mühim zayiat verdi
ği ve birkaç kasabanın da hasara uğra
dığı söylenmektedir. 

Pekin halkı top ve mitralyöz sesleri
ni iyice iı;itmiştir. Tankların şehrin so
kaklarından geçerek muharebenin oldu
ğu sahaya doğru gittikleri görülmekte 
idi. Şafak vaktı sükunet yeniden kurul
mustur . 

Japonlar asker gönderecekler 
Tokyo. 12 (A.A.) - Hükiımet ta

rafından neşredilen bir tebliğde gere. 
ken bütün tedbirlerin alındığı ve- Çine 
asker sevkediJmeğe karar verildiği bil
dirilmektedir. 

Çinliler de şiddetle harekete 
karar verdiler 

Nankin, 12 (A.A.) - Çinin şima· 

linde ciddi muharebeler cereyan etti

ği takdirde Çin Hükumetinin Japon
lara karşı "şiddetle hareket etmeğe., 

karar verdiği öğrenilmiştir. 

Japon donanması kumandanı ' 
Şanghay'Ja 

Şanghay, 12 (A.A.) - Çin suların· 

daki japon donanması kumandanı bu -

raya gelmiştir. 

Çin Jrı bakanlığının bir tebliği 
Nankin, 12 (A.A.) - Çin dış baka

nı, evvelemirde Nankinin muvafakati 

alınmadan Japon militerleriyle yapı

lan anlaşmaların hükümsüz sayılacağını 

Japon büyük elçiliğine bildirmi;::tir. 

Muharebe tekrar baıladı 
Londra, 12 (A.A.) - Pekinden 

Royter ajansına bildiriliyor : 

Çinlilerle Japonlar arasındaki mu. 
harebe bu akşam tekrar b,;ıslamış ve de. 
vam etmektedir. 

Çindeki japon fUbesine 
verilen emirler 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domei ajan-

sına Şanghaydan bildiriliyor : 

Japon banka ve dokuma fabrikaları 
yeni taahhüdlere ihtiyatla girişilmesi 

ve memurların ailelerinin tahliyelerini 
derpiş etmeleri hakkmda merkezlerin. 
den talimat almışlardır. " 

Fransızca Ders 
Bir franıız Bayan, muallim, 

.ransızca dersi mukabilinde müs
takil bir oda arıyor. Fransııca 
lis1nıni kolayca ve çabuk öğ
renmek istiyenler bu adresime 
yazmaları yahud gelmeleri. 

Akşam 6 - 7 Bayan Bey-
mon. Postane caddesi, Sevinç 
sokak No: 10 Ankara. 2 3331 

- · -

nie 
Grandet 

- Evet Madmazel: eğer yeğenin.i~in 
nerede olduğunu bilseydim gider. getırır
dim. 

- Aramızda deni.z var, Nanon ! 
Zavallı kız bütün cihanı olan bu soğuk 

ve karanlık s~londa ihtiyar hizmetç~sini 
karşısına alıp böyle ağlarken, Nantes dan 
Orle'ans'a kadar her yerde, konuşulan tek 

Perhizkar bir ömür sürmiiş olması sayesin
de, renkli teni ve demir gibi sıhati ile, sanki 
ihtiyarlıkla alay ediyordu. Belki de hiç bir 
vakit evlendiği g\inkü kadar iyi bir halde 
bulunmamıştı. Çirkinliklerinin faydasını 
gördü, ve şişman, yağlı, kuvvetli görünerek 
tahrib olunmaz simasında derin bir saade
tin izlerini taşıyarak bazı kimseleri Corno
iller'ye imrendirirdi. 

cömerdlik karşısında şaşırıp kalan Cornoil
ler, Eugenie'den gözleri yaşararak bahsedi
yordu; onun için ölmeğe çoktan razı idi. 
Artık Eugenie'nin mutemedi olmuş bulu
nan Madam Cornoiller, koca sahibi olma
ğa müsavi bir saadete daha erişti: Onun ar
tık açacağı, kapayacağı bir kilari, rahmetli 
efendinin yaptığı gibi her sabah vereceği 
erzak vardı. Bundan başka bir aşçı kadın
la evdeki çamaşırları tamir edecek, Madma
ze1in elbiselerini hazırlayacak bir hizmetçi 
krdmı idare edecekti. Cornoiller bekcilik ve 
kah yalık vazifelerini uhdesinde birl~ştirdi. 
Nanon'tm seçmiş olduğu aşsı kadınla hiz
met~inin hakikaten birer inci olduounu i
laveye hacet var mı? Madmaze) G~andet, 
işte böylece. sadakatleri sonsuz dört hiz
metkar sahibi oldu. Ortakçılar, Grandet'
nin ölümünü his etmediler; o mallannm i
daresine aid örf ve adetleri öyle saö-)am te-

)'uzun. honore de b i 7 ~ a zac 
urkceqe cevıren a.. h ' B 

l 
.. .. nasrı ı aytıar 

< a gunu gel · 
tün mallan en tak~ıtl~r dahil değildir; bü-
lir.... on ycdı mılyon tahmin olunabi-

~u~en__ie, .bunları öğrenince: 
N genım nerede acaba? dedi 

. - . oter Cruchot .. . . . . . 
tıgı servetin muş~ensıne, tevatüs et-
verdiği giin ' ~~tı~ ?anh olarak hesabını 
kanapeden ' - ~e:ııe, anasının oturduğu 
dar her şcyfue~~n~nın su içtiği bardağa ka
londa, Nan 'l ır atıra olduğu bom boş sa
sine geçip ~; ba beraber ocağın birer köşe-

ş aşa kaldı 
- Nanon yalnızız! · 

i a Parkı 

. , . 
mevzu yalnız Madmazel Grandet nın on ye-
di milyonu idi. . . 

Eugenie'nin ilk icraatından ?ır~: .~sasen 
altı yüz frank geliri olan Nanon a olunceye 
kadar, bin iki frank maaş bağlan:ak ve ?u 
suretle onu zengin bir parti halıne getır
mek oldu. Ve N anon, bir aya varmadan, 
Madmaze1 Grandet'nin tarla ve bağlarının 
umumi bekcisi unvanım alan Antoine Cor· 
noilJer'nin himayesi altında, kızlıktan ka
dınlık haline geçti. Madam Cornoiller mu
asırlarına karşı bütün bir tefevvuk kazandı. 
Elli dokuz yaşında olmasına rağmen k~r
kından fazla görünmüyordu. Kaba saba çız
gileri zamanın yıkıcılığına karşı koymustu. 

Ankararıın 

Çuhacı: 
- Has boya, diyordu. 
Tuzcu cevab veriycdru: 
- Çocuk doğurmağcı bile m 1\.:tedir: ku

sura bakmayın: Diyeceğim ki salamurada 
saklanmış! 

Bir diğer komşu: 
- Zengin kadın. Cornoiller de iyi bir iş 

yapmış oldu. 
Bütün komşularca Nanon. eski evden 

çıkıp kiliseye gitmek üzere bozuk kaldırım
lı yokuştan inerken her taraf dan yalmz teb
rik toplardı. Eugenie ona, düğün hediyesi 
olarak üç dü.zine sofra örtüsü vermisti. Bu . :. 

• • • b 
sıs etmıştı ki Mösyö ve Madam C()rnoillcr 
buna sa<lece devam ettiler. 

Dcv'"'mt var 

Biricik Eğlence 
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Anl{ara valiliğinden: 
1 - Yenihayat okulunun tamiri 1747 lira 66 kuru~ olduğu için 

işb•l tamirat açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
bi-2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.S da vilayet 

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şar 
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetin 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye 
tirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı malUmat 
mak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara kültür direktör 
ğüne müracaatları. (1934) 2-3221 

t-
de 
iş-
al-
lü· 

Anl{ara Valiliğinden 
ra-Ankara • İstanbul yolunun 135-1-00-165 t 00 kilometrelerı a 

smda 15 adet menfez ile 1822 metre tülunde şosa inşaatı 15.7.9 
perşembe günü saat 15.30 da Ankara vilayeti binasında vilayet d 
ıni encümeninde kapalı zarf usuliyle eksilmeye konulmuştur. 

37 
ai-

Keşif bedeli {18835) lira (64) kuruştur. 
Muvakkat teminatı (1412) lira (70) kuruştur. 
Bu işe aid evrakı kesfiye ve şartnameler nafıa müdürlüğün de 

görülebilir. İsteklilerin ticaret odası vesikası, teminat mektub v 
ya makbuzları ve nafıa vekaletinden aldıkları fenni ehliyet vesi 
ile birlikte ihale günü saat 14.30 da encümen riyasetine müraca 
ları (1742) 2-2901 

e-
kası 

at· 

Ank.ara Valiliğinden 
Muhammen bedeli 2340 liradan 65 kilo klor maiyeti 'x:inin ko 

pirimesi satın alınacaktır. Şartnamesi vilayet sıhhat müdürlügü 
m· 
ne 

müracaatla görülebilir, 
İsteklilerin ihale günü olan 15.7.937 perşembe günil saat 15 de 

viliiyet daimi encümenine gelmeleri. (1752) ?-2913 

Giimrül{ ve inhisarlar vek~aletinde n: 
1 - 43 foı·ma tahmin edilen gündelik genel buyrukların bas 

rrlma.sı ve ay nihayetinde kitab haline konulması ac;ık eksiltme 
tı-

ye 

konulmustur. 
2 - Bu is.in tahmin edilen bedeli 1075 lira ve muvakkat temin a-

tı 80 lira 63 kuruştur. 
3 - Eksiltme 16.7.937 cuma günü saat 15 de vekalet binasınd a 

kurulu alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını vekalet veznesine yat 

rarak alacakları makb ızlarla belli gün ve saatte komisyona miir 
caatlan. (1731) 2-29 

ı-

a-
08 

Ankara \
7 aliliğinden: 

e-Ankara Çubuk baraJ yolunun 2 +-876 ile 3 096 inci kilometr 
]eri arasındaki kısmı tevsii açık eksiltmeye konulmuştur. Eksil 
me 19.7.937 pazartes günü saat 15 de vilayet binasında nafia mu 
diirlüğü odasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Keşif bede 

t-.. . 
li 

(1967) lira ve muvakkat teminatı 147 lira 53 kurştur. 
7.· İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektubu ve makbu 

lariyle bu işe aid olmak üzere nafia müdürHiğünden alacakları eh 
liyet vesikasiyle birlikte olarak yukarıda yazılı gün ve saatte naf 

. 
ia 

. komisyonuna müracaatları. 
İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde go 

rebilirler. (1888) 2-3104 

Ank~ara valiliğinden: 
1 - İnönü okulunun tamiri 1598 lira 86 kuruştan ibaret olduğ u 

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

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şart 
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetind 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iş 
tirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı malUmat al 
mak ve sartnameyi gormek istiyenlerin Ankara kültür direktörlü 

-
e 
. 
-. 

ğ 'ne müracaat arı. ( A32--) 2-3220 

.1-\11 \.ara Valili~iuden: 
1 - Çubuk merkez okulunun tamiri 1391 lira 16 kurus olduğ u 

-
-
u 

79 

icin açık eksiltme suretiyle yapda<;aktzr. · 
2 - Eksiltme 22-7-937 perşembe günü saat 15,5 de vilayet bi 

nasınd-.ki encümeni daimi salonunda yapılacak ve sartnamede ya 
zılı muhammen. bedelin ""{, 7.5 nisbetinde para, tahvilat veya ban
ka mektubunu ıbraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. B 
~usus hak~ında daha etraflı malUmat almak ve sartnameeyi görmek 
ısteyenlerın Ankara kültiir D. ne müracaatları (1940) 2-31 

Corum _, Vilayetinden 

Ankara Valilipnden: 
Ankara · İstanbul yolunun 38+00-45+ 00 kilometı·elerı arasın

-la 520 ı:ıetre mikab kum ihzaratı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksılt~~ 19.7.937 pazartesi günü saat on beş buçukta vilayet 

.• ıası ~ahılıncl~ tophnan daimi encümen odasında yapılacaktır. 
Keşıf bedeh 1362 lıra 40 kuruş ve muvakkat teminat 102 lira 20 

kuruştur. ~steklil~rin :icaret o~~sr vesikasr, teminat mektub veya 
makbuzlarıyle bu ışe aıd olmak uzere nafia müdürlüğünden alacak
ları ehliyet vesikalarivle birlikte yukarıda yazılr gün ve saatte 
enciimen riyasetine mi'ı,ıcaatlarr. (1889) 2-3105 

•---REÇETELERiNiZi--
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırmzz. Her istedi

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

TESİSAT MÜNAKASASI 

Er~ani llak.ırı 
T. A. şirlietinden: 

1 - Şirketimiz' tarafından Ergani madeni'nde kurulacak olan 
kuvvet sant~alr ve ~air elektirk tesisatr münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu ışlere aıd fenni ve idari şartname şirketimizin Ankara
da Ul~s. meydanında Koç hanındaki merkezi idaresinden makbuz 
mukabılınde alınabilir. 

.3 -:- Mezk~r şartname şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığr s.ir
~etın:ıızce malum. olan veya bu türlü tesiatı muvaffakiyetle ya~tı~ 
gını ısbat eden fırmalara verilecektir. 
. 4 - . Münakas.aY'.a girmek istiyenlerin, istenen tesisata müteal

lık teklıfnamelerını sartnamede yazxlı müddetler zarfında s· ·k • 
t • · .. d · b 1 

11 
e ımıze gon ermış u Lınmaları meşruttur. · 

. 5 - Sirketimiz, tekliflerin tetkikinden sonra, siparişi istediği 
fırmaya vermekte muhtar olacaktır. 2-3269 

ULUS 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 

~ Komisyonu llanları 
-----------------~ ---------------~ 

LSGI - L · rt 

İzmit Emniy~t 

Sandığı 

Müdiirlüğünden: 
İLAN 

Cinsi Miktarı M. Bedeli t. Teminatı EKSİLTMENİN 
kilo Lira Lira Şekili Tarihi Saati 

İzmit Demiryolu No: Z3_. 
mukim Bayan Zehra 15/11/7". 
tarihinde sandığımıza bır~~ 
para için verilen 60104 nuına'':':. 
Bonoyu kaybettiğini söyledlif' 
tir. Yenisi verileceğinden e,ı; 
sinin hükmü olmıyacağı il~.: 
lunur. z-:::; 

Arpa veya yulaf 500000 25(j'O 1875 Kapalı zarf 29.7-937 15.30 
.,- - - 500000 25000 1875 = 16 
- - - 388600 19430 1458 - 16.30 
c.. - 312000 15600 1170 = 30-7-937 16.'ı 

Y~karıda yazılı arpa ve yulaf ayrı ayrı ihale edilecektir. Teklif mektublan ihale saatindan bir saat 
ev.el.ı~_e_ kadar ~~bul olunu~. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin evsaf ve şe
raıt~ ogr~nmek_ uzere. h~r gun .~e eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektubları ve ka-
nunı vesıkalarıyle bırlıkte Lulcburgaz tümen satın alma komisyonuna gelmeleri. (2044) 2-3306 

İLAN 
Muvakkat ihale 

mikdarı tutarı teminatı günü saati şekJı 

kilo lira lira 
60.000 29.100 2.183 30/7 937 14 Kapalı zarf Koyun eti 

190.000 75.050 5.003 ,, 14.20 ,. ., Sığzr 
62.000 30.070 2.255 ,. 14.45 ., Koyun ., 

109.000 43.055 3.229 ., 15. 10 ,, ,, Sığır ,, 
54.000 21.600 1.620 .. 16 " .. " ,, 

1 - İstanbul komutanlığı kıtaat ve müessesatı ihtiyacı için yu
karıda tutarlarr, muvakkat teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
etlerin mezkur gün ve saattlerde kapalı zarfla eksiltmeleri yapıla
caktır. 

2 - Şartnameleri komutanlık satın alma komisyonunda her 
gün görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddele
rindeki vesika ve teminat makbuzlarım havi zarflarını yukarıda 
yazılı ihale saatlerinden en az bir saat eveline kadar İstanbul ko-
mutanlığı ı;atın a.ma komisyonuna vermeleri. (2045) 2-3307 

İLAN 
Miktarı M. Bedel İlk teminatı 

Kilo Lira Lira krş. 
Bursa 19800 19008 2851 20 
Mudanya 6000 5760 864 00 
Bandırma 6000 5760 864 00 
1 ~ Bursa. Mudanya. Bandırma garnizonları için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan sade yağına teklif edilen fiatlar pahalı görül
dügünden aym evsaf ve şerait dahilinde yeniden kapalı zarf yolu 
ile 28-7-937 çar..,amba gi.ınii saat 17 de eksiltmeye konulmuştur. 
Bursa, Mudanya ve Bnndırma garnizonlarının yağı bir istekliye 
veya ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 96 kurustur. Sartnamesi 
Balı.kesir. Eskişehir, Konya satın alma komisyonlarında· ve Anka
ra, lzmir Levazım amirlikleri Sa. AL Ko. larında görülebilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesikalariyle teklif mektuplarım belli gün ve saat 16 ya ka
dar Bursa askeri satın alma komisyonuna vermiş veya göndermiş 
olacaktır. (2056) 2-3335 

İLAN 
. 1 - Harb okulu ve Cebeci hastahaneleri ihtiyacr için 24 bin 

kılo francalanın 30.7.937 cuma günü saat 15 de acık eksiltmesi ya-
pılacaktır. . 

2 - Francalanın tutarı 3240 lira olup muvakkat teminatı 243 li
radır. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü madde'erindcki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı giin ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2011) 2-3301 

İLAN 
1 - Harb ve gedikli küçük zabit okullariyle Cebeci hastahanesi 

ihtiyacı için 13.000 kilo yufkanın 29.7.937 perşembe günü saat 15 
de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Yufkanın tutarı 2340 lira olup muvakkat teminatı 175 lira 
50 kuruş~ur. Sartnamesi komisyonda parasız her gün görülebilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2012) 2-3302 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu müessesatı için 42 ton koyun etinin 27. 

7. 937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Eti ntutarı 15.960 lira olup muvakkat teminatı 1197 liradır. 

Şartnam~si komisyonda her gün parasız görülebilir. 
3 - isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat ~akbuzları~I havi teklif mektublarını belli gün ve saatten 
en az bır saat evelıne kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2015) 2-3303 

İLAN 

2 
1 - Ank~'.a .. garnizonu müessesatı için 130 ton koyun etinin 

7. 7.937 sal.ı gunu saat 11 d~ kapalı zarfla eksiltmesi yaprlacaktır. 
2 - Etın tutarı 49.400 lıra olup muvakkat teminatı 3705 liradır. 

Şartnamesi 247 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te

min~t makbuzıa:ını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saaten en 
z bır saat evelıne kadar Ankara levazım amirliği satın alına ko-a 

misyonuna vermeleri. (2017) 2-3304 
!LAN 

k 
. Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 150.000 
ılo bu.lgu~ satın alınacaktır. Muhammen fiati 14 kuruş olup tuta
r 21 bın lıradır. İlk teminatı 1575 liradır. Şartnamesi her gün tür 

h 
men ~atın alma komisyonundan 105 kuruş mukabilinde verilir. İ
alesı 19. temmuz. 937 pazartesi günü saat 16 dadır. İstekliler ka
unun- 2, 3 cü maddelerindeki vesika ile teminatlarını havi zarfla
rnı belli gün ve saatten en az bir saat eveline kadar tümen satın 

n 
r 
a lma komisyonuna vermeleri. (1808) 2-3037 

2 
c 

İLAN • 
1 - Midyat garnizonundaki kıtaat için 250 ton fabrika ununun 

2.7.937 perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
aktır. 

d 
2 - Unun tutarı 27.500 lira olup muvakkat teminatı 2039 lira

ır. Şartnamesi 138 kuruş mukabilinde alay satın alma komisyo
undan verilir. n 

m 
3 - İsteklilerin kanunun 2t3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 

akbuzlarım havi teklif mektublarrm yazdı gün ve saatten bir sa 
eveli!1e kadar Midyat alay satın alma komisyonuna vermeleri. • at 

(1801) 2-3038 
iLAN 

80 
Kzrkl~reli tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için kapalı zarfla 

0.~00 kılo kuru ot satın alınacaktır. M~hammen fiatı 3 kuruş 50 
nt.ım olup tutarı 28.000 liradır. İlk temınatı 2.100 liradır. Şartna
esı 140 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İhalesi 21.7 .937 
aşamba günü saat 16 dadır. isteklileri kanunun 2, 3 cü maddele· 
ndeki. vesika ile ~eminatlarım havi zarflarını belli gün ve saatten 

sa 
m 
çr 
ri 

az bır saat evelıne kadar tümen satın alma komisyonuna verme-en 
le ri. (1806) 2-3040 

İLAN 

kil 
Krıklareli tümen birlikleri hayvanatı için kapalı zarfla 1.050.000 

o .yul_af satın alınacaktır. Muhammen fiatı 6 kuruş olup tutan 
~ı? lıradır. İlk teminatı 4.400 liradır. Şarntamesi 315 kuruş mu
bılı~d~ tümen satın alma komisyonundan verilir. İhalesi 20.7.1937 
t. gu:ıu saat. 16 dadır. istekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
sıka ı~e temınat mektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten 

63 
ka 
sal 
ve 
en az hır saat eveline kadar Kırklareli tümen satrn alma komis-
yo nuna vermeleri. ( 1807) 2-3041 

İLAN 

ya 
Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin kilo sade 

ğı ka~alı za~f usulü ile 20. temmuz. 937 salı günü saat 15.30 da 
le edılecektır. Mezkur yağın muhammen bedeli 23 bin lira 
vakkat teminatı 1725 liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek 

iha 
mu 
üz 
ma 

ere h:r gün ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de eksiltmeyi aç
saa~ı olan 15.30 dan bir saat eveline kadar teklif mektublariyle 

Balıke;;ır kor satın alma komisyonu başkanlığına müracaatları. 

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

ve kargir kısımlan mevcud Çorum orta okul binası ikmali in~ 
Su ve elektrik tesisatz isi olup keşif bedelleri 37649 lira 64 kurtl~ 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi sartname. 
E - Keşif silsilei fiat' ve metraj cetvelleri. 
F - Proje. 

w .. İ~tiyenler bu. evrakı Nafıa Vekaleti yapı işleri umum müdiirl.t 
gu bınalar heyetınde ve Çorum nafıa müdürlüğünde görebilireır. 

3 - ~~siltme 1937 temmuz 19 uncu pazartesi günü saat 16 41 
Çorum Vılayet makamında toplanacak komisyon tarafından yaPr 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalr zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 2824 lira muvak~ 

temin.at vermesi ve aşağıdaki vesikalarr göstermesi lazımdır. 
w. Tıc~ret odasında kayıtlı olduğuna dair ve bu işleri yapabiJece' 
gıne daır Nafıa Vekaletinden ehliyetnamesi, 

6 .- Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir ~ 
evvelıne kadar yukarda sözü gecen komisyon reisliğine makb'!' 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderılecek mektupların ~ı
?a.yet saat 16 ya kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ıJI 
ıyıce kapatılmtş bulıınması lazımdır. Postada olacak gecikrnelel 
kabul edilmez. (1918) . 2-3170 

Ankara Valiliğinden: 
.. 1 .- İsme~ İnnönü okulunun tamiri 1620 lira 12 kuruş oldui' 
ıçın ışbu tamırat açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet birı" 
sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede y~ 
muhammen bedelin %7.5 nisbetinde para, tahvilat veya banka ıPV 
tubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu butıııf 
hakkn~da daha etraflı malfımat almak ve sartnameyi görme kisti" 
yenlerın Ankara kiiltür direktörlüğüne müracaatları. (1935) 

2-3177 ..../ 

BİLİT 
1 - Konyadaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 645 bin kilo ull 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara levaıııf 

amirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
3 - İşbu 645 bin kilo unun muhammen tutarı 77 .400 liradır·. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş mikdar fazlası da dalıil 

olduğu halde ilk teminatı 6.571 lira 25 kuruştur. 
5 - Eksiltme 30. temmuz. 937 cuma günü saat 11 de Kony.a<JI 

kolordu satın alma komü;yonunda yapılacaktır. 
6 - İstekliler ihale giinü saat ona kadar teklif mektublarııı' 

komisyon baskanlıgına verecek veyahud göndereceklerdir. Bu ~ 
atten sonra verilen veya gönderilen mektublar alınmıyacaktır. 

7 - 2490 sayzlı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde
sine uygun o mıyan mektubların sahibleri eksiltmeye iştirak et• 
tirilmiyecektir. (1986) 2-3314 

İLAN 
1 - Ankara garnizon kıtaatı için açık eksiltmeye konul.alt 

54.300 kilo mangal kömürı.ine istekli çıkmadığından 21.7.937 ~· 
şamba gi.imi yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutan 2.715 lira olup muvakkat teminatı 203 }it• 
63 kurştur. Şartnamesi her giin komisyonda parasız görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te:" 
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2016) 2-3315 

İLAN 
. t~areler! İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için yii1 

bın kıl o yogurd 26 .. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de Tophaflt' 
de sa~ın alma. komısyo~unda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktı!• 
Tahmın bedelı 17.000 lıradır. İlk teminatı 1275 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve iİ' 
çüncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber teklif mektublarıol 
ihale saatinden bir saat evel komisyona vermeleri. (1950) 2-3210 

İLAN 
1 - Kapalı zarfla münakasaya konulan Manisada tümen kıta• 

~~.mm 28 ton senelik sade yağına teklif edilen fiat pahalı görüldii' 
gunden 2490 sayılı kanunun 40. ıncı maddesi mucibince bir af 
zarfında razarlıkla alınacaktır. 

2 - halesi 26.7.1937 pazartesi günü saat 17 de Manisada tii• 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 136 kurus mukabilinde tümen satın alma kD' 
misyonundan alınır. · 

4 - Eksiltmesi pazarlık sııretiyledir. 
5 - Kilosunun muhammen fiatı 97 kurus ve muvakkat teıııi· 

natı 2037 liradır. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesile' 

ibraz edeceklerdir. 
7 - Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat teminatlariylf 

birlikte Manisada tümen satın alma komisyonunna müracaatları. 
İLAN 

İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat icin 4000 ton Ja,,e 
marin kömürü 30-7-937 cuma günü saat 15 30 da- tophanede satıll 
alma komisyonunda kapalı zarfla alınacakt:r. Tahmin bedeli ssiil 
liradır. İlk teminatı 4150 liradır. Şartnamet.i 294 kuruş mukabili.il" 
de komisyondan alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncil 
mad?elerin~eki yazılı belgelerle beraber teklif mektuplarım ibate 
saatınden bır saat evvel komisyona. vermeleri. (2046) 2-3334 _,, 

BİLIT ..... · 
Garnizonu kilo muhammen İlk teminatı 

bedeli lira lira Krş. 

Bursa 7 5.000 18. 7 50 1462 50 ' 
Mudanya 50.000 12.500 937 50 
Bandırma 50.000 12.500 937 50 -------

175.000 43. 7 50 3.337 50 • 
1 - Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarda rt11

• 

darları yazılı sığır eti 23. temmuz 937 cuma günü saat 17 de kapa.~' 
zarfla eksiltmeye konacaktır. Muhammen tutarları ile ilk teııı1• 
natları yukarda yazılıdır. 
• .2 :-- Sartnamesini görmek istiyenler Ankara, İstanbul Jevaıılit 
a~ırlık satın alma komisyonlarına ve Bursa tümen satın alma kj 
mısyonuna müracaatları. Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ,,e 
cü maddelerinde istenilen vesikalariyle teminat ve teklif mektııi" 
larmın aynı gün saat 16 ya kadar fü.ırsa askeri satın alma korrıW 
yonuna vermiş olacaklardır. 

3 - Üç garnizonun eti bir veya ayrı ayrı taliblere ihale edile" 
bilir. (1895) 2-3143 



13. 7. 1937 

(Alrum Vilayetinden 
• Alaca kazasına bağlı Suludere }töyünde tip 4 plan 104 daire
sı~de 13 tek tip 6 • plan 106 • dairesfüde 5 çift ki ceman 25 kargir 
tvın kerestesi hariç olmak üzere diğer malzemeye 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Beher tek evin bedeli 213 lira 
28 kuruş ve çift evin bedeli 365 lira 24 kuruş olup taliplerin tutar 
bedeli. olan 4598 lira 84 kuruşun yüzde 7,50 maliyeye teslim eyle
mclerı (1983) 2 - 3253 

l 7 ağustos 1937 salı günü saat 15 de Ankarada nafia vekaleti 
malz~me eksiltme komisyonunda 21.000 lira muhammen bedelli 100 
beygır kuvvetinde 1 turbe elektrik grubunun kapalı zarf usuli ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

.. ~~siltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada vekalet malzeme 
mudurlüğiınden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını vekaletten talimatnamesine gö

re alınmış olan malzeme müteahhidliği vesikasiyle birlikte 17 ağus
tos 937 s;ı.Jı günü saat 14 de kadar vekalet malzeme müdürlüğüne 

_vermeleri lazımdır. (1837) 2-3081 

Samsun İlbaylığrndan : 
Eksiltmeye konulan i : Samsun - Bafra yolunun O 000 - 33 

+ 000. kilometreleri arasındaki şosenin esaslı tamiri i e on adet l 
metrelık ve bir adet 3 metrelik menfez ve 2 1'" 137 - 2 + 349 kılo
metreleri arasında varyant inşaatıdır. 

1 - Keşif bedelleri 162,194 lira i9 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat 9359 lira 75 kuruştur. 
Teminat İş bankasına yatırılacaktır. 

d . 3 .- İhale ağustosun 2 inci pazartesi günü saat 16,5 da vilayet 
aımı encumeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A • Keşifnameler, 
B • Eksiltme şartnamesi, 
C • Fenni şartnameler, 
D • Hususi şartname. 
E • Projeler. 
F • Mukavele projesi. 
G • Bay~ndırlık işleri genel şartnamesi 

d ~ - Eksıltmeye girebilmek için cari sene içinde ticaret odasın
b~ 1~Yttlı bulunduğuna dair vesika ile bundan evci bir defada yüz 

1 ın ıralık yol işleri yapmış olduğuna dair nafıa vekaletinden a
ınmış müteahhitlik vesikası ibrazı şarttır. 

cak 6 v- Ves_ikalarla teminat mektub veya makbuzu bir zarfa kona
fı . ~ tek.lı~ ~ektupları da pullu ve imzalı olduğu halde o zar

n ıç ınde ıkıncı kapalı bir zarfta olacaktır. 
e 7 - ~arflar ihale günü saat 15.5 kadar Samsun vilayeti daimi 
ncumenı reisliğine verilmiş bulunacaktır. 
~ - İhale ~490 sayılı kanunun hükümlerine göredir. 

lind S İsteklıler bu işe aid evrakı 8 lira 11 kuruş bedel mukabi
lukı: . ~msun ~!lkara, İstanbul, İzmir vilayetleri nafıa müdür-

rın en alabılırler. (3916) 2-3213 

1 parta Valiliğinden: 
Uluborlu kazasının S . k h. . . .. 

pılacak 30 t k . en~.r ent na ıyesının Gureme köyüne ya-
konulmu tu~ ve 25 çıft goçmen evi 21 gün müddetle eksiltmeye 

l - Bedeli keşfi 24774 r 
verılecek 10.328 r 7 5 k ıra 95 kuruş olup bundan hükümetçe 
siltmeye konulan ıra.kd uruşluk . kereste bedeli tenzil edilerek ek
tir. ını ar l4.446 lıra 20 kuruş olarak tesbit edilmis· .. 

2 - T alib1erin bu j "d • 
nameyi her gün h şe a.ı .um~mı ve hususi şartnamelerle keşif-
lirler. sı at ve ıçtımaı muavenet müdürlüğünde görebi· 

3 - İhale 15 temmuz pe b .... 
kamında icra edile kt" rşem e gunu tam saat onda vilayet ma. 

4 t ce ır. 
- haleye iştirak d ki . (Jf_ 

veya mikdara k§f' 
1 

e ece. ~rın ıo 7,5 muvakka tteminatlarını 
ve ehliyet ves"k ı .ge ecek mıllı bankalardan birisinin mektubunu 
getirmeye mec~ a~ıyle kanunen ibraza mecbur olduğu vesikaları 
- ur ur. (1841) 2 3049 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlanı . 
~l . ı . . vas in ıısarlar Ba ··d·· ·ı··. ....... d şmu uı u 

nun en: 
ı - s,· . h' vas ın ısarıar ba ·a·· r·-.. . . sında yapılacak m ş n:ıu ur ugu dahılındeki Hargun tuzla

ha emur evlerıyle tuz anba .. . 
ngarı ve fırın inşaati kapalı zarf u r rı ve. amele ve muşterı 

tur. su ıyle eksıltmeye konulmuş· 

~ = ~~t~~~~in keşif bedeli (17.661) lira 53 kuruştur 
vas inhisarlar ~:şr ~~.rdt~a~e,t_prdoje .~e .k~şifnameleri her vakit Si-

4 - Ek ·ı u urıye ın e gorebılırler. 
• • 81 tme temmuzun 19 unc . .. 

vas ınhısarlar baş m"d·· · . d . u pazartesı gunü saat 15 de Si-
5 u urıyetın ekı ko · d 

- Muvakkat teminat akças 1325 ~.ısyon a açılacaktır. 
6 - İstekliler · b" . ı ıradır. 

t b · ın ına ınşaatında .. h e er ehlıyet ve fen vesa'k" . "b mute assıs olduklarını mu-
ı ını ı raz etmeleri şarttır. (1930) 

2 3198 
DEN!z Li.vA 

.., ZIM SATIN ALMA KOMİSYONU 
REISL1C1NDEN: 

C. • Beher kilosunun 
ınsı t h .• f" K . Mikdarı .. 1 •• •• a mını ıatı 

Soyun ~tı 382;~ ~·1çusu Kuruş Santim 
ı gır etı ı o 41 82 

. 1 - 23 haziran 1937 gü -~1~39 kilo 32 25 
fıatlar yüksek görülen yuknaurnıde Y~pılan münakasada teklif olunan 
lem y' k a cıns v "k 
14 ıyece 19 temmuz 1937 tar·h· e mı darları yazılı iki ka-

de pazarhkla alınmak üzere ık ı~e rastlayan pazarte:;i günü saat 
2 - İşbu iki kalem etin e sı tmeye konulmuştur. 

olup şartnamesi komisyondan~uva~.kat teminatı 1724 lira 25 kuruş 
3 - İsteklilerin 2490 ergun parasız alınabilir. 

ve ben· ·· sayılı k"nunda 1 · · · 
1 

1 gun ve saatte K " yazı ı vesıkalarla bırlıkte 
~· (3801) asımpaşada bulunan komisyona müracaat-

2 3128 

Ankaı·a Valiliğinden 
1 - Etimesud 

ınacaktır. yatı okuluna 145 ton sömikok kömürü satın a-

. 2 - Muhammen bed r 4350 · ~ · · tıyle alınacaktır. e 1 lıra oldugu ıçın açık eksiltme sure-
3 - Eksiltm 29 7 sındaki encüme e. d • .. 937 perşembe günü saat 15,5 da vilayet bina-

muhammen bed~{in a~mi salo~und~ yapılacak ve şartnamede yazılı 
mektubunu "b ıo 1.5 nısbetınde para, tahvilat veya banka 
ıu~ hakkınd~ r~:h edenler eksiI~eye iştirak ettirilecektir. Bu hu
lstıyenlerin A a et.~aflı malumat almak ve şartnameyi görmek 

nkara kultür direktörlüğüne müracaatları. (2021) 
2-3276 

--

ULUS 

7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hak
kını muhafaza eder. 

8 - (5) inci maddede zikredilen vesikalar meyanına Na
fıa vekaletince verilmiş müteahhitlik vesikasının da konul-
ması şarttır. (1966) 2-3248 

tlctısat V ek~aleti levazım 
müdürlüğünden: 

1 - Makam otomobili için (16.000) litre benzin satrn alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli (2720) lira ve muvakkat teminatı (204) li
radır. 

2 - İhalesi 15.7.937 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 
(10) da levaı:ım müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve % (7,5) muvakkat temi
nat parsaını yatırmak üzere levazım müdrlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (1859) 2-3056 

Ankara valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 1549 !ıra 72 kuruş mu

hammen bede le açık eksiltmeye konulmuştur . 
2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin% 7.5 muvak

kat teminat olarak hususi muhasebe veznesine yatırmaları Iazımdır. 
3 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da viiayet dai

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Ankara 

kültür direktörlüğüne ve ihale günü de daimi encümene müraca-
atları. (1971) 2-3227 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

Elaziz nafia direktörlüğünden: 
1 - EISzizde yeniden yapılacak olan 80 yataklı hasta binası 

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

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır, 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
B - Fenni şartname 
C - Hususi şartname. . 
D - Eksiltme şartnamesı. 
E - Muhammen bedel cetveJi 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve projel~r . 
H - Mukavele pro1esı 
İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet nafıa müdürlüğünden 

görebilriler. 
3 - Eksiltme 23 temmuz 937 tarihine müsadif cuma günü saat 

15 de Etaziz nafia müdürlüğü odasında müteşekkil arttırma ve ek
siltme komisyonunda rapı.Iacakt~r. 

4 - Eksiltmeye gırebılmek ıçin isteklilerin 10.300 lira muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirme
si Iazımdır . 

A _ Nafia vekaleti!'den alınmış. 937 senesi için muteber asga
ri altmış bin liralık ~hlıretname. 

B - 937 yılına aıd !ıcarc:t odası vesikası. 
C - İnşaat müdde~ınce 1~ başında diplomalı bir mühendis ve

ya mimar bulunduracagına daır taahhtidname. 
5 - Teklif mektubları yu~arıda 3 üncü maddede yazılı saat. 

ten bir saat eveline k~dar ~omıs_yon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ıle gonder~lecek mektubların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmış olması ve dıt zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (3952) 2-3231 

Kırklareli tsl{an Müdürlüğünden: 
ı - Demir köy kazasında on adet şehir tipi kargir göçmen evi 

3295 lira 70 kuruş ve 95 adet koy tipi kargir ev 3020 lira ki ceman 
yekun 105 adet evin muhamrı:e~ bedeli 33.317 lira 70 kuruştur. 

2 - Keresteden maada bılumum malzemei insaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı za~f usuliyle eksilt-
meye konulmuştur. .. .. 

3 - 16 temmuz 937 gunu saat 14 te ihalei evveliyeleri yapılacak
tır. Taliblerin ptan ve -~~.tn:ı;~.~leri görmek ve inşaat mahallerini 
öğrenmek için iskan mudurlugune her gün ve kaza iskan memur. 
luklarına müracaatları. 

4 - İhale günlı talihlerin ehliyet vesikalarının yanlarında bu. 
Jundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e
decek talihlerin yukarıd!l yazılı saatten laakal üç aaat evci zaıfla
rın komisyona verilınesı ve % 7,5 teminatların yatırılmıı olması 
lazımdır. (1845) ""-3052 

7 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlık usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş dördüncü umumi müfettişlik bölge
sinde Tunceli vilayeti içinde Ovacık plur kazasında yapılacak on 
çift subay dairesi inşaatıdır. Ru işin keşif bedeli 44.000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei turabiye ve şosa ve kargir inşaata dair fenni şart-

name, 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif silsiyei fiat metraj cetveli, 
G - Proje,. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 lira bedel mukabilinde 

EHizizde Tunceli nafia müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Pazarlık 16.7.937 cuma günü saat 16 3a kadar EUizizde 

Tunceli nafia müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3300 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. Nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik eh
liyet vesikası, 

6 - Teklifler yukarıda 3üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evve1ine kadar Tunceli nafia müdürlüğünde eksiltme komisyo
nu reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 2-3287 

Kırklareli isl{an l\ılüdürlüğünden: 
1 - Vize kazasında 50 şehir tipi kargır göçmen evi 10.579 lira 

ve 52 adet köy tipi kargir ev 9.901 lira 84 kuru" ve 56 adet köy tipi 
kerpiç ev 10.065 lira 44 kuruş ki ceman yekiin 158 adet evin mu
hammen bedeli 30.546 lira 28 kuruştur. 

2 - Kere~teden maada bilümum malzemei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

3 - 14 temmuz 937 çarşamba günü saat 14 de ihalei evveliyeleri 
yapılacaktır. Taliblerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat ma
hallerini görmek için her gün iskan müdürlüğüne ve kazalarda iskan 
memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarının yanlarında bu
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e· 
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten laakal üç saat evci zarfla
rın komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatların yatırılmış olması 
lazımdır. (1843) 2-3051 

Çorum nafia müdürl~Oünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Sungurluda yeniden yapılacak 19079 

lira 35 kuruş keşif bedelli beş dershaneli ilk okul binası işinin 
14017 lira 29 kuruşluk kısımdır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri. 
F - Proie. 
İstiyenle~ bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri fen heyetinde ve 

Çorum daimi encümeniyle nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 1937 temmuz 19 uncu pazartesi günü saat 15 de 

Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1051-30 lira muvak

kat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 
Ticaret odasına 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 reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni
hayet saat 16 ya kadar gelmis olması ve d ış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1916) 2-3171 

l(ırklareli İskan l\'lüdürlüğünden 
1 - Burgaz kazasınt1a 27 şehir tipi kerpiç göçmen evi 5671 lira 

89 kuruş ve iki adet köy tipi kargir ve 380 lira 84 kuruş ve 79 adet 
köy tipi kerpiç ev 14.199 lira 46 kruştur. Ceman yekun 108 evin 
muhammen bedeli 20.252 lira 19 kuruştur. 

2 - Keresteden maada biliimum malzemei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. . . 

3 - 15 temmuz 1937 perşembe günü saat 14 de ihalei evvelıyelerı 
yapılacaktır. Talihlerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat ma
hallerini öğrenmek için her gün iskan müdurlüğüne ve kazalarda 
iskan memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet veıikalarını yanlarında bu
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten laakal üç saat evci zarfla
rın komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatların yatırılmış olması 
lazımdır. ( 1846) 2-3054 

Elaziz islian direktörlüğünden: 
Elaziz merkezinde bir numaralı şehir planına göre yapılacak 74 

adet kerpiç göçmen evi ile, Karakoçan kaza merkezi tepe köyün
den altı numaralı tipe göre 17 çift evin inşaatı 21.7.937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı 
münakasaları Elaziz iskan müdürlüğü dairesinde eksiltmesi ya
pılacaktır. 

1 - İnşa edilecek evler için lüzumu olan kereste, taş, kerpiç 
ve sair bütün malzeme ile kapı, pencere ve teferruatı işçilikleriyle 
beraber müteahhide aid olmak üzere inşaat anahtar teslimi sure
tiyle yaptırılacaktır. 

2 - İstekliler mevcud inşaat keşif defterindeki kıymetlere gö
re '70 1.5 nisbetinde teminat parası yatırmaya mecburdurlar. 

3 - Bu hususta mevcud fenni idari şartnameler ile planları is
tekliler tarafından parasız olarak Elaziz iskan dairesinde görebi
lirler. 

4 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için kanuni tarifata 
göre tanzim edilmiş ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek zarfların vürudlarındaki taahhür
den dolayı vuku bulacak itirazlar nazarı itibare alınmaz. 

6 - Talihlerin yukarıda yazılı şerait dahilinde ve muayyen gün 
ve saatte Elaziz iskan müdürlüğü dairesine müracaatları ilan olunur. 

(3965) 2-3230 

Kiralık bir daire aranıyor 
Çocuk sarayı, Anafartalar ve Bankalar caddeleriyle bu caaae

lere yakın sokaklarda resmi daire olmağa elverişli 4-5 odalı kiarlık 
ev veya apartıman aranıyor. Kalöriferliler tercih olunur. 2944 te-
lefona müracat 2-3289 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve 

Askeri fabrikalar umum dlirlüğü 
Komi!ı'yonu Uanları 

Satmalma 

--------
6.000 KİLO TUTKAL 

Tahmin edilen bedeli 2.100 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü s~tın al?1a .ko
misyonunca ?.8.937 pazartesi günü saat 14 te a.çık eksıltme. ~le ıha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komsıyondan verılır. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 157 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1980) 2-3296 

20 TON ÜSTÜPÜ • 
Tahmin edilen bedeli 8.000 lira olan yukarıda mikdan ve cinsı 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa ın alın~ k~-
. a 2 8 937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf ıle ı-

mısyonunc . . . T T 
hale edilecektir. Şartname parasız ol~rak kom~syon~an ven ır. a-

ULUS 

Anl{ara Valiliğinden 
1 - Mimarkemal okulunun tamiri 1723 lira 44 kuruş olduğu için 

açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
2 - Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet bina

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin %7.5 nisbetinde para, tahvilat veya banka mek· 
tubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus 
hakkında daha etraflı matUmat almak ve şartnameyi görme kisti· 
yenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları (1937) 

2-3178 

/ _____ A_n_k_a_ı·_a Belediye Reis]iği _l_ıa_ .. n_la_r_ı ____ , 

İLAN 

1 - Belediyece alınacak 125 - 250 ton benzin on beş gün müd-

• am ı. 

Lf:Gl • L • ~l 

Halil Naci No; 111 

Anaf artalar MıhcroğlU 

I\1aliye vek~aletinden: 
Yenişehirde kazanç ve bina temyiz komisyonları binasın~' 

lira 52 kuruş bedeli keşifli tamirat 16 temmuz 936 cuma günU 
15 de milli emlak müdürlüğünde pazarlıkla ihale edileceğindefl 
teklilerin Ankara nafia müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesi~ 
ve 28 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat makbuziyle müracaat 

(2029) 2-3310 

SÜMER BANK 
Umumi I\lüdürlüğünden 

liblerin muvakkat teminat olan 600 !ırayı havı teklıf ~ektubla~ını 
mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona vermelerı ve kendıle
rinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 

detle kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 
2 - Muhammen bedeli azami üzerinden (55000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4000 liradır. 

1 - Bankamızın Kayseri Bez Fabrikası sahası dahilin~e 
yaptıracağı muhammen keşif bedeli 76251,37 (Yetmişaltl bıfl 
iki yüz elli bir % 37) lira olan müteferrik işler inşaatı klsınell 
götürü ve kısmen vahidi fiat usuliyle eksiltmeye konulrnıır 

mezkfır gün ve saatte komisyona müracaatları. 2-3297 
30 TON ADİ TUTYA 

Tahmin edilen bedeli 6.900 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al?1a .ko
misyonunca 1.9.937 çarşamba gtınü saat 15.30 ~a kapalı zar~ ~le tha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan. verıl_ır. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 517 lira 50 kuruşu. havı teklıf mek~ 
tublarını mezkur günde saat 14.30 za kadar komısyona .verm~lerı 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerındekı ve
saikle mezklır gün ve saatte komisyona müracaatları. (1959) 

35 KALEM ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 24.865 lira olan 35 kalem çelik askeri fab· 

rikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonu~ca 1 e_ylül 937 çar
şamba günü saat 15 de kapalı ~a.rfla ih~le :dılecektır. Şartn~e 
parasız olarak komisyondan verılır. Talıblerın muvakkat. ten_ı.ınat 
olarak 1864 lira 88 kurusu havi teklif mektublarmı mezkur gunde 
saat 14 e kadar komisyo~a vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. 2-3299 

Kırıkkalede yaptırılacak kalorifer tesisatı • . 
Kesif bedeli 75000 lira olan yukarıd yazılı inşaat asken fabrı

ktılar ~mum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27 ağustos 93_7 
cuma günü saat 15 de kapah zarf ile ihale edilecek'.ir. Ş.artname 3 lıra 
75 kurus mukabilinde komisyondan verilir. Talıblerın muvakkat 
teminat 

0

oıan 5000 lirayı havi· teklif mektublarını mezkur günde sa
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 numa. 
ralı kanllnun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı vesaikle muayyen gün ve 
saatte komiyona müracaatları (1904} 2-3169 

tLAN 
Muhammen bedeeli (21333,60) lira olan cebire ve travers bu

lonları 24.8.937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Anka. 
rada ;d.,re bin3sında satın alınacaktır. 

Bu ic;e girmek isteyenlerin (1600.02) liralrk muvakkat teminat 
ile kan nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7,5-1936 gün ve 
3297 No.lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınrrıs vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reis1 i 'ine vermeleri Jazımdır. 

Şart"ameler parasız olarak Ankarada malzc-me dairesinden, Hay 
darpaşada ~esellüm ve sevk şefli:?;inden dağ"ıtrlmkatadır. 

44 KALEM RESİM MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli 2470 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 26· 7-937 pazartesi günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartn;:ıme parasrz olarak komisyondan verilir._ 
Taliplerin muvakakt teminat olan 185 lira 25 kuruş ve 2490 numa-
ralr kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisvona mürac"tları. ( 1902) 2-3167 

tıılıisarlar Uınum l\ılüdürlüğünden 
l - İdaremizin Paşabalıce fabrikasında yaptırılacak kargir is

tinat duvarları ile hafriyat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
mustuı. 

2 - Keşif bedeli: 18069.28 lira. muvakkat teminat: 1355.20 lira
dır. 

3 - Eksiltme 29 temmuz 937 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat on altıda Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şubesin· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, keşif ve sair münakasa evrakı her gün 91 kuruş 
mukabilinde inhisarlar inşaat şubesi müdürlüğünden alınır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için mühendis, mimar veya 
bir mühendis veya mimarla müşterek olması ve nafıa vekaleti mü· 
teahhitlik vesikasını almış bulunmaları şarttlr. Hu şartları haiz 
istek iter eksiltme tarihinden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşa
at şubesine vesikalarını göstererek yalnız bu iş için ayrıca ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik ile ehliyet vesika
sı ve muvakkat teminat akcesi makbuz veya mektubunu ihtiva ede
cek ol<'n kapalı zarflar ekS'iltme günü en geç saat on be!'e kadar 
yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmiş olma 'ıdır. (2071) 2-3343 

Ankara valiliğinden: 
1 - İltekin okulunun tamiri 1268 lira 54 kuruş olduğu için a-

çık eksiltme suretiyle yapılacaktır. . 
2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet bı

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şart
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksilt~eye iş
tirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı malumat al
mak istiyenler kültür direkötrlüğüne müracaatlan (1936) 

l\lalive . \ 7 ekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Beş bin litre benzin. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli dokuz yüz yedi lira elli kuruştur. 

2-3222 

4 - Eksiltme: 27.7.937 salı günü s?.at on beşte vekalet levazım 
müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı altmış sekiz lira yedi kuruş olup mer
kez muhasebeciliği veznesine teslim edilecek ve alınacak makbuz
la veya banka kefalet mektubiyle birlikte komisyona müracaat o
lunacaktır. 

6 - Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. (2026) 
2-3309 

Anl{ara Valiliğinden 
1 - Onuncuyıl yatı okulunun tamiri 871 Iıra 70 kuruş olauğu 

için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. . . 

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 

1 
Milli Miidafaa Vekaleti Satmalma ,-

. Komisyonu İ1anları 
,_ ---

BlLtT 

Y A P I : Yahşihanda üç bina yapılmak üzere kapalı zarfla 
iş eksLtmeye konmuştur. Keşiflerinin tutarı ( 11068) lira 68 kurus
tur. Keşif. proje ve şartnamelen parasiyle inşaat şubesinden alı
nacaktır. İHALESİ: 30.VII.937 cuma günü saat on birde yapıla
caktır, İlk teminatı: 830 lira 15 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarmr havi zarflar i
hale saatmdan en geç bir saat eveline kadar M .M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (2018) 2-3295 

Ask.eri mekteblere talebe alınıyor 
1 - 937 - 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa, liseleriyle 

Konya ve Erzincan askeri orta okullarının bütün sınıflarına Kırık· 
kaledeki sanat lisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya ge
dikli Erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısımları. 
nın ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 

2 - Kaydr kabul şartları geçen senenin ayni olup bütün asker
lik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 temmuzda baş
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gedikli mektebinin kaydı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. 

4 - Askeri mekteblere girmek istiyenler Ankarada buluna:ılar 
Cebecideki gedikli erbaş hazırlama mektebine ve askeri mekteble
rin bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve başka 
yerlerde oturanlar da bulunduklan mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattırıp 
askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bir halde girmek istedi
ği mektebe göndermeli ve mekteb tarafından seçme imtihanı için 
çağmlmadıkça hiç bir istekli beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı için cağrılan isteklilerin mektebe kadar 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacaktan 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbe. 
tinde mekteblere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
uygıın olarak kati kabulleri yapılmıyanlar hiç bir hak iddia ede
mezler. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan Ökurlara bir sene tahsil 
fas1lası olanlar ve mektebe girmek için nüfus kağıdında yaşını tas
hih ettirenler askeri mektelılere alınmazlar. 

9 - Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı köy 
ilk mektebleri mezunları alınır ve köy çocuklarından iki sene tahsil 
fasılası olanlar mekteblere kabul edilir. (1811) 2-3042 

~r. k 
2 ....,.... Münakasa evrakr 4 lira mukabilinde Sümer Ban 

İnşaat servisinden alınabilir. 
3 - Eksiltı.1e 28 Temmuz Çarşamba günü saat 15,30 dJ 

Ankarada Sümer Bank Umumi müdürlüğünde yapılacaktır. ) 
4 - Muvakkat teminat 5062,57 (Beşbin altmrşiki % 51 

liradır. .. 
5 - isteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sıı· 

mer Bank İnşaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapa
bilecek fenni ehliyetlerini isbat ve icabeden vesikalarla mitli 
Bankaların birinden alınmış 40.000 liralık mali itibar mek~· 
bunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere birer vesika a • 
malan sarttır. 

6 _:_ Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale 
günü saat 14,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankara Sümer 
Bank muhaberat servisi müdürlüğüne teslim edilmiş oıoıa
lıdır. 

7 - Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek hak· 
kını muhafaza eder. 

8 - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına Nafıa 
Vekaletince verilmis mütcahhidlik vesikasının da konulması 
şarttır. (2006) 2.3325 

Nafia V el{aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan ovasının şimal kısmıı:t: 

mevcud Norgah, Bulanıkgöze, Çermik ve tevabii bataklıklarıı:t 
kurutma ameliyatı. 

Keşif bedeli 155.680 liradır. dl 
2 - Eksiltme: 28.7.937 tarihinde çarşamba günü saat (15) tt 

nafia vekaletinde sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyoıı 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. ,,, 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ba)'~r' 
dırhk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (7) l~I" 
(79) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden ala 
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (9.034) liralık .. rtl~ 
vakat teminat vermesi ve 50.000 liralık nafıa su işlerini teabhud ti 
dip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmak il" 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış mütell 
hidlik vseikası ibraz etmesi. 1 İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatte. 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukal>Y 
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilıneı· 

(1974) 2-3308 

Darüşşefeka Direktörlüğünden: 
Mektebin kalörifer tesisatı için ilan olunan eksiltme gününde 

talib çıkmadığından 19 temmuz pazartesi günü saat 15 te Türk.~ 
kutma kurumu merkezinde pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Talı • 
lcrin şartname ve planları görmek veya almak için o zamana 1<• 
dar Darüşşefakaya miiracaalatrı. (4059) 2-3328 

Havuz ~ş~~~1:!~nfil so- 1 
Harita direk.törlü~nden: 

kağında konforlu 4 odalı ferah 
zemin katı ile 3 odalı ikinci kat 
zemin katı i1e 3 odalı ikinci kat. 
Telefon: 3079. 

2-3266 

Kiralık Oda 
Banyolu ve hava gazlı Koo

peratif arkasında Ağaoğlu Apart 
manında üçüncü kat 3 numaraya 
müracaat. 2-3267 

ZAYİ 

Necati ilk okulundan almış 
olduğum diplomamı zayi ettim. 
Tekrardan alaca~rm için eskisi. 
nin hükmü yoktur. 

922 numaralı İsmail oğlu 
Burhan. 2-3265 

ÜÇÜNCÜ İCRA MEMUR
LUÖUNDAN: 

Ankarada Kurtuluş mahalle
sinde Ki tay sokağında 17 N o. da 
Zevnel Evinrle mukim iken ika
metgahı meçhul olduğu anlaşr
lan Ali Rızanın karısı Pakizeye 
ayda 16 lira nafaka tutan olan 
müterakim 195 lira borcu i~in 
hukuk usul mahkemeleri kanu
nunun 143 ve 144 ncü maddeleri 
mucibince bir .ay mehil verilmiş
tir. Tebliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

2-3294 

İmtiyaz sahibi ve Başmu- ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Ba!!muharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış aşağıda cins ve miktarlarile muhammen bedel, eksiltme gürı 
ve saatle::i yazılı Harta kıtaerleri için (17) kalem yiyecek açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat ınalc· 
buzlariyle yazılı gÜn ve saatlerde Cebecide harta genel direktörlük satın alma komisyonuna gelmele· 
ri. 
Muhammen .B. 

Lira K. 
280 00 
403 75 
175 00 
350 00 
300 00 
525 00 
300 00 
450 00 
300 00 
350 00 
250 00 
33 00 
20 00 
20 00 
69 00 
36 00 

120 00 
71 50 

Miktarı 

Kilo 
400 
950 
500 

3500 
2000 
3500 
2500 
2500 
5000 
5000 
1000 
300 

80 
100 
300 
300 
300 

1300 

CİNSİ 

Zeytin yağı 
Sabun 
Zentin tanesi 
Bulğur 
Mercimek 
Kuru fasulya 
Nohud 
Pirinç 
Kuru soğan 
Patates 

Kuru üzüm 
Un 
Kırmızı büber 
Salça . 
Sandık inciri 
Sirke 
Beyaz peynir 
Tuz 

Muvakkat .T. İhale .T. Günü. Saatı 

Lira K. 
21 00 
30 28 27-7-937 Salı 10 dan 12 ye kadar 
13 13 
26 25 
22 50 
39 38 
22 50 
33 75 
22 50 
26 25 27-7-937 Sah 13 ten 17 ye kadıa' 

18 75 

27 71 

(2032) 2-3311 

~----~--~~~~----~~~------------~----~~----_.,,; 
YENi SiNEl\1Al..AR HALI( 

BUGÜN BU GECE 

Öldüren Zehir 
Şahane Dekorlar.. Nelis Müzikler .. 

Heyecanlı Mevzu ... 
Yalnız 16.45 Matinesinde ilave olarak 

Maskeli Kadın 
Baş Rolde: 

POLA VESLEY 

BUGÜN BU GECE 
İKİ BÜYÜK SERGÜZEŞT FiLMi 

BiRDEN 

1-SarıKaya 

2 - Morg Sakoğı Cinayeti 
Geceleri yalnız bir film gösteı·ilir 

Halk matinesi 12.15 de: 

Son Ninni 
2 - Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15.5 da vılayet bına

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazı
Umumi neşriyatı idare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basrmevi: ANKARA 

lı muhammen bedelin ~~c7.5 nisbetinde para, tahvilat veya banka 
mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu- - ı 
sus hakkında daha etraflı mallımat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (1933) 

... -3176 -------------

ŞEHiR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

M ARİNEL L A 


