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Bakanlarımızın Moskovada ziyaretleri Dün de latan· 
bulda yeni a
laylara tören
le sancakları 
verilmiı· 
tir. Bu töre
ne evelki gün 

Dış Bakanımız da Moskovaya 
vardı ve törenle karşılandı 

Moskova, 14 (A. A.) -
Tas Ajansı bildiriyor : Tür· 

kiye Dış İşler vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras dün Mos_ 

kovaya gelmiştir. Gar türk 
ve sovyet bayraklariyle do· 

nanmıştı. Vekil. istasyonda 
BB. Litvinof Şükrü Kaya, 

Stomoniakof, Karski, harici
ye protokol şefi B. Barkof, 

birinci doğu şubesi direktö. 
rü B. Zaslavski, Türkiye el

çiliği erk5nı, İran büyük el
çisi B. Sepah Budi, Litvan-

ya orta elçisi B. Baltrusdi
tis, Romanya orta elçisi B. 

Vekili karşılamak üzere 
Bakü'ya gitmiş olan Türki
ye Büyük Elçisi B. Zek&i 
Apaydın da aynı zamanda 
Moskova'ya dönmüştür. 

B. Şükrü Kayanın 
Moskovada ziyaretleri 

Moskova, 14 (A. A.) -
Tas Ajansı bildiriyor: B. 
Şükrü Kaya, yanındaki zat• 

lar ve dış işler komiserliği 
protokol müdürü evelki ak. 

şam "Gorki" kültür ve isti
rahat parkını ziyaret ede-

rek parktaki ''Yeşil Tiyat.. 
ro'' nun muhtelif konser 

Cinutı, bulgar orta elçisi B. 

Antonof, Afganistan işgü- Sovyet Hariciye Komiseri B. Litvinof Atatürk'ün 
numaralarını dinlemişler, 

eğlence yerlerini gezmişler 

ve park idaresiyle muhtelif 
işler hakkında görüştükten sonra Sirki ve Özbek ressam
larının sergisini görmüşlerdir. 

deri Yunus H y · t bir fotoğrafisine bakarken an, unanıs an 
işgüderi B. Kindinis, Moskova sovyet meclisi azasından 
B. Sternberg, Moskova kumandan vekili B. Suvorof ve 
dış işler komiserliği erkanı tarafından karşılanmıştır. ( Sonu 4. üncü sayfada ) 

olduğu gibi 
Orgeneral 
F ahrettin Al
tay baıkanlık 
etmi§tir. Bu 
münase· 
b e t l e bü
yük bir geçid 
resmi yapıl
mı§tır. Dün 
sancakla
rını alana
laylar Kadı· 
köy tarafında 
olanladır. 
Orgeneral 
F ahrettin Al. 
tay alay ku· 
mandanlarına 
kendi eliyle 
sancakla• 
r ı n ı vermif· 
tir. 

BQfbetke 

Savyetler ve 
Türkiye 

1 Filistinde 1 Hayatı ucuzlatmak için ::~tK:;~;e::; 
~~~su ... ;~ neler düşünülüyor? Amerikada 

Falih Rılkı AT AY 
Türkiye Dıı bakam Tevfik Rüş

t .. A 'l t u raı a Ç bakanı ve Cumhuri-
YŞ~t h.~lk partisi genel sekreteri 
~~ru ~ay8: dost Savyetler birli· 

gını~ nusafıri bulunmaktadırlar. 
~~ zıyaretler uzun yıllardanberi 
~k1 memleket seçkinleri arasında 

ba?~t olmu!.tur ve iki inkılabı biri
ırıne muessesleri '1ah · ti . 

1 • • ~ sıye erı 
ve eser erıyle tanıtmağa d 
etmiıtir. yar ım 

Ankara ile M k , 
1 ~ h b' . os ova nın dost-ugu, er ırı h 1 1 
iki i-nk l"b ce a ete savaşan 
f e d 1 a 1 dayanıştırmak, bütün 
I. ba ve tahriklere karşı iki inkt-
a 1 ~y~~ık ve tetikte bulundur
~~k,. ıkkısı arasındaki tali beraber-
ıgıknı. ~lb yakınlığı ile tamamla

ma . ı~ın yirminci asır insanlıg~ ı
nın ıkı b .. ··k · At t.. uyu ınşacısı Lenin ve 

e urk tarafından kurulmuştur. 
Bu.d?stluk bir ananedir· uzun bir 
tarı hı h- d" ı ' .' . a .ıse er karşısında tecrü-
belerı, ımtıhanları, ideolojisi var-

ıdır. ~u dostluk geçmişte iki mem· 
eketın milli h"· · l .. . urrıyet ermın zaru-
retlerınden biri idı' . .b .. "k' . k 1• b · ugun ı ı m-

ı a ın candan bag· tı ld - . han b d - o ugu cı-
. arışı avasına hizmetlerinin 
ına._ncasıdır. İzvestia'nın d d' w• 

dogrudur· ''E e ıgı 
ka al . ·a nternaayonal politi-

emın e mühim b' A ·ı l 
Savyet - Türk dostlu;~ aT~'k? a? 
nin ft "k o ur ıye -. P? ı. ı uc ekonomik istiklali-
nın gıttıkçe artan sağlığı ue _ 
l~mlığı ~e Sau!etler bir/iğini:°J~ 
e. ~nomı ve mılli müdafaa ku1111e
tınıkn artııı nisbetinde kuvuet bul
ma tadır.,. 

b Memleketlerimiz dostluğunun 
l ·uı· s~hn.zamanlara aid en iyi tab
ı anı ıç ·· h · 
1 • fUp esız Kanıutay'ın son 

~e se.smde Başbakan İsmet İnönü 
'erdı. kOnun sözlerini burada ay. 
nen le rar etmeliyiz: 

.~:- Muhterem arkadaşlar: çok le-
yı ' çalı§manıza ara vermek u-z b 
Jıı d - ere u-n ugunuz bu ~ d 
h T gun e, hükümetin da-
h' ' ve harici siyaseti hakkında yüksek 
~ uzur~nuzda ulak bı'r hulasasrnı yapma
gı vazıfe sayarım. Bu hu/asada 
eger "k k n sonra, 

yu se tasvib ve teşvikinize b . . 
layık gorurseniz sizden itimad r . ızı 
tiyecegim. eyı 15" 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

İç pazar hareketlerini tanzim yere indiler 
eden esaslı tedbirler alınacak yar~~;:~~:~~t1~~i~;~Ja ka!;:~=-

lerdir. 

Filistin tahkikat komisyonunun 
Filistini üç kısma ayırdığını tel11raf 
haberi olarak yaz;mıftık. Bunlardan 
biriai, arab hükümeti, diğeri, yahudi 
devleti, üçüncüsü de lngilterenin 
mandaaı altında olan kısımdı. Yuka
rıdaki hartada Filistin tahkikat ko· 
misyonunun, yaptığı taksimi görüyor
ıunuz;, 

B. Ali Çetinkaya 
Stokholmda 

Stokholm, 14 (A.A.) - Türkiye na
fıa vekili B. Ali Çetinkaya, bir kaç yük
sek memurla birlikte buraya muvasalat 
etmi§ ve istasyonda isveç münakalat ba· 
kanı B. Forslund ve demiryolları umu· 
mi direktörü tarafından karşılanmıştır. 

Hayatı ucuzlatacak ana tedbirler üzerindeki çalı§malar ilerlemekte
dir. Tetkikler bilhassa memleketin türlü yerlerinde yetİ§en muhtelif 
maddelerin birçok mütevassıtlar elinden geçerek istihlak pazarların· 
da, istihsal fiatlariyle kryaslanmıyacak farklarla satılmasının önlen
meıi üzerinde olmaktadır. 

iç pazar hareketlerinı'n tanzimiyle 
daha ucuzlıyacak olan yerlı 
mahsu//erimizden meyvalar 

Bunun için belediyeler kendi 
mıntakaları dahilinde yetişen 
mahsullerin nevilerini, mikdarla
rını, maliyet fiatlarmı, satıf şe· 
killerini, hangi yollarla nerelere 
gönderildiğini, bu gönderilen yer 
)erde hangi satıt tarzı üzerinde 
muamele gördüğünü ve bütün bu 
istihaleleri geçirirken fiatın nasıl 
bir artma seyri takib ettiğini tes
hil edeceklerdir. 

Belediyelerin bu mevzu üzerindeki 
çalışmalarında bütün devlet teşkilatı 

kendilerine yardım edecektir. Bunun 
için merkezden bu işin nasıl yapılaca
ğı hakkında geniş direktifler verile· 
cektir. 

Bu malfımat toplandıktan sonra 
memleket içi mübadele eşyasının fiat 
artışı üzerinde müessir olan amiller 
taayyün etmiş olacak ve bunların tas
f iyesi cihetine gidilecektir. Elde mev

cud rakamlara göre memleketin bazı 

istihsal merkezleriyle, istihlak merkez

leri arasındaki ıiat farkı beş mislini 

aşmakta ve mütevassıt sayısı 7-8 i :ış

maktadır. 

Ya.z günleri asfalt cadde, .serinlemek ihtiyacında olan anharalılarla 
dolmaktadır. Yukarda nefe içinde dolıqan genç kı~arı 11örüyoraunu.z. 

Devlet vergileri ve nakli için harca. 

nan paradan çok ziyade olarak teşkilat. 

sızhk yüzünden bu kadar yüksek ıiat 

farkları arzeden yiyecek ve içecek 

maddeleriyle küçük endüstriye aid ma. 

muHitın normal fiat farklariyle satıla

bilmesi için çok cezri tedbirler alına

caktır. Bu arada büyük şehirlerimizin 

istihlak ettikleri maddelerin fiatları

nın lüzumsuz temevvüçleri önlenecek, 

her maddenin nerede kaça satılabilece. 

ği hesablanacaktır. Ucuz satılması 

halkın sıhati ile yakından alakalı olan 

maddeler üzerinde hususi tedbirler a

lınacaktır. Bu arada et ve ekmek başta 

gelmektedir. 

Gromof, 62 saat 12 dakikada kara -
ya indiklerini bildirmiş ve Sovyet mas
lahatglizarıyle telefonla konuıurkcn 
Saint Jacinto'dan daha ileri gitmeme -
lerinin yegane sebebi Amerika toprağı
na inmek istemeleri olduğunu söylemİf: 

"- Aksi takdirde Meksikaya kadar 
gitmeğe mecbur olacaktık.,, demiştir. 

En fena hava şartları Sandiego böl
gesi üzerinde idi. Orada hava o kadar 
bulutlu olmuştur ki, tayyareciler Saint 
Jacinto'ya doğru ilerlemeden önce iki 
saat inecek bir yeri boş yere aramııları

drr. 
B. Ruzvelt Sovyet tayarecilerine ha

raretli bir tebrik telgrafı çekmiştir. 

Tayyarecilerin Kodos ve Rossi ta • 
rafından kurulmuş olan rekoru kırdık
ları tahmin edilmektedir. Bu rekor 9080 
kilometre idi. 

ULUS - Saint Jacinto Kalifomiya
nın cenubunda küçük bir şehirdir. Bu 
Saint Jacinto'yu Filipin adalarından Lü
çon adasındaki Saint Jacinto ile karlf" 

tırmamalıdır. 

Halk için 
kitablar 
Komisyon gönderilen 

planlan gözden 
geçirdi 

Halk kitablar planlarını tetkik e
den komisyon 14-7-1937 tarihinde An
karada matbuat umum müdürlüğünJe 

toplanmıştır. Bu teşebbüse kartı edip 
ve şairlerimizin gösterdikleri yakın a· 
laka memnuniyet ve şükranla kartıtan
mış ve gönderilen pHinlardan uygun 
bulunanların sahiblerine birer mek· 
tubla pliinları hakkında komisyonun 
mütalea ve kararlarının bildirilmesi ta• 
karrlir etmiştir. ( A.A.) 
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Dış Polit:ika 1 
Lord Peel'in Filistin 

raporu 
Lcwd Peel'in reisliğindeki komisyon 

tuWından Filistin hadiselerine dair ya
Pllmaf olan tetkiklere aid raporun fezle
lleainde vardan neticeler ve Filistin'de, 
hiri arab ve diieri yabudi, iki devlet 
telin hakkında ileri sürülen mütalealar 
bitin aliıkaldar üzerinde ehemiyetli re
llkaiyonlar yapmaktan hali kahnaımtbr• 

Raponanun uyandırdığı heyecanı 
IÖrea Lord Peel, seçen perfelllbe pnü, 
radyoda IÖylediji bir hitabe ile eserini 
müdafaa ve telkinlerinin sebeblerini 
arab ve yahudi alemine izah etmek iste
IDİflir. 

Lord hitabesinde, gerek arablardan 
" gerek yahudilerden, raporunu düt· 
ınanlık hislerine kapılmaksızın dikkatle 
okumalarmı rica etmekte.. ve komisyon· 
ca serdedilmit olan mütaleaları haklı 
aöstermeğe çalıtank derin memnuni
yetsizlik aebeblerini ve "Arzı mukaddes 
zihniyetine yabancı olması iktrza eden 
rekabetleri ve ihtirasları,, ortadan kal
dırmak için komisyonun elinden gelen 
her teYİ yapımı olduğunu beyan etmek
tedir. 

Lord Peere ıöre Filistin'de arab ve 
Yahudi metalibi taban tabana zıddır. 
Jahudiler, manda hükümlerini birer bi
rer tetkik ederek ingiliz hükümetinin 
bu hükümleri tamamiyle tatbik etme
lbelcte ve yahudi hukukunu koruma· 
naakta olduiunclan ıikiyet etmiıler, ve 
arahlar ise, manda hükümlerinin tatbi· 
ki ile ıneısuJ olmıyarak yalnız herban· 
Iİ bir memlekette ekseriyetin hikimi • 
yetini dilediii sibi tesis etmesi icab et
tiği riOktası üzerinde durarak bizzat in
siliz ınandua aleyhinde buluncluldanm 
ve miiıtakil bir laükümet tesisini iste • 
diklerini anlatımılardır. 

l.ord Peel komisyonu, ıerek sosyal 
bayatları ve diifünceleri ve gerek milli 
lelnarilleri baJnınmdan biribiri ile Ja. 
YUlanap azlatbnlması imünıız bir 
milyon anbla dört yüz bin yabudinin 
sakin oldulclan bir küçücük memleket
te devam -ı:- .. ·c1en .. del 1 • ela "":"'~ • muca e en, man-

çerçeve1a ıçınde izale çaresi olmadığı 
ve bugünkü idare teklinin felaket eti-

z..: • • g 
rece., neticesıne vararak malıim telkin-

~ lnalunmatı - doğru hareket bil
m&ftir. 

• • * 
Filistia iti ile a1ikab bulunanlar 

nezdindeki reaksiyonlara selince: lnpı. 
tere parlamento mabf"ılleri kati kanaat
lerini belli etmemekte, yalnız bugünkü 
hülriimet Iİlteminin iflas •hniı olduiu-
nun muhakkak buluncha~·-u F=•=-• 'de •ı...! 1111&1 ve ....., 
tinde .... ayn ve müstakil nuntaka vü • 
cu ••tinnenin bi .. le k di r zaruret olduiunu 
so~ .mıe te rler. Komisyonun teklif 
ettiği hudud baldoncla .. .. L-'-•-__ ._ I goruı •anutan 
,,._tur. ngiliz İKİ ...... :.: L__ le • 
t tk"ki • _. ..... - meae nm 
e ~ na hususi bir komisyona havale 

•bniutir. Bu komisyonun, icab ederse 

::~ll~n~ yapacatı tahkikten sonra
• • lci, qçı P8rlisi bu husustaki parti po-

litibanu tesbit edecektir. Di v taraf. 
tan !'fm_tin'' ...__ ger 

• a .... 1 .... tonJaıbnna'' Iİltemi-
ftln en cloiru laareket olacatuu ileri SÜ· 
ren ve bütün İngiliz • • 
bul P8l'tilerine IMDlup 

unan birçok ela mebuı vardır. 
Komisyonun raporunun fezlekesine 

karıı Filistin arablarında tidcletli bir "ti-= ~~·~~yor. Yalnız yüksek a:ab 
nutesı, ıki saat •Üren bir toplanhdan 

sonra neırettiii beyannamede ~ .• 
)'onca ah11.C1- , onuı 

Y .._.., tahsis edilmek · t • 
len yerlerin lllilllllleketin 11 em-
lasnnları o(.L...ıı...__ en mahsuldar 

........... ve komitenia arab 
laral Ye Prensleri ile Filiıtin'cleki 
leteldcülleri tellerinin reyine .. arab 
eclec: v • , -L-~~- lllUl'ac:aat 

sını t.......üz ettinniıtir. 

• Yahudiler ise mandanın 1922 dete-
111 ve tarif edilmit old v ·-'-•= ile haf ugu ~ mu-

• azuını İstediklerini yahudi a.iamı ve 
Hıatadrouth adın ... -•_, • . '---L..._. __ _ 

- lfÇI -.ccıeras
Yona Iİlalu ile ifade ebni lerdir Dörcli " f • 
--um __ • ncu taraftan, Polonya yahucli 
-auwn Filiatin'de - a..ı...!ı b' ha4i h.::.wı __ •• mua ...... ır ya-

--a kurulmumna iki bin yıl-
lık nhudi hal,...... bakika • 
tirdiiinden bahaetme1ıte.tm!.. ludine ge-

Lord Peel "'POrunun Fın.°tin'le -'" 
kah mahfiJl--ll_ -
• "'""' yaplDlf oldutu tesirle-

"" ana hatlannı bö•--- h 
lcabildir. ~~ ulUa etmek 

•• 

O 1 Ş;~ HABER L ER 
Fransız iSPANYANIN KONTROLU 

Sosyalis! lngiltere yeni teklifleri 
kongresınde alikalı devletlere bildirdi ___ .. 

Şiddetli hadiseler ve 
arbedeler oldu 

Marsilya, 14 (A.A.) - Kararlar ko
misyonu ekseriyetle bir karar vermeden 
akşama kadar konuşmalarına devam et
miş olduğu için sosyalist kongresi an • 
cak dün akşam çalıımalarına devam e • 
debilmiştir. 

Kongre şimdi üç cereyan karşısın-
da bulunmaktadır: 

1 - Ekseriyetin fikrine terceman 
olan Blum"un tezi, 

2 - Brake ve Eyromski'nin tezleri, 
3 - Marko Piver'in tezi. 

Şiclcletli çarpıımalar 
Dün akşamki görüşmelerin başlan

gıcında Sen federasyonuna mensub es
ki Troçki taraftarlarından bazı kimsele
rin tekrar partiye alınması taleblerinin 
reddedilmesi üzerine şiddetli hadiseler 
ve arbedeler olmuştur. 

Pivcr taraftarları bu taleblere şid • 
dctle itiraz etmiılerdir. Fakat Blum'un 
tesirli bir müdahalesi üzerine sükUnet 
avdet etmiştir. 

l•panya me•elm 
Kongre bundan sonra İspanya me-

selsi hakkında ittifakla bir karar sure-
ti kabul etmittir. "" 

Buna göre, isi İspanya'ya muharib 
hakkı verilmemesi, İspanya meselesinin 
Milletler Cemiyetine havale edilmesi ve 
İspanya'daki yabancı latalannın geri 
alınması hakkında sosyalist bakanlar 
hükümet nezdinde tetcbbüste buluna -
caklardır. Kongre muhtelif karar suret
lerinin okunmasım dinlemittir. 

Kongrenin kararı 
Marsilya, 14 A.A(.) - Sosyalist 

kongresi, sosyalistlerin hükümete işti

rakini 1866 reye ka111 3484 rey ile ka -
bul etmiştir. 

Pariste 14 termnuz 
bayramı kutlandı 

Paris, 14 (A.A.) - Millı bayram 
dün ak,am başlamıttır. Yapılan şenlik· 
ler, enternasyonal sergi dolayısiyle hu
susi bir mahiyet almı,tır. 

Şehrin bütün mahallelerinde kor
delalar, kiğıd fenerler, bayraklarla a
nanevi halk baloları tertıib edilmi,ti'f. 
Gece geç vakite kadar dans edilmittir. 

Hava kararır kararmaz, başlıca i
bideler tenvir edilmiştir. 

Bir tayyare Jiiftii 
Paris, 14 (A.A.) - Bugünkü resmi 

geçidden dönen tayyarelerden biri düş
mü,tür. Vaka şöyle olml.\ftur: pilot üs
süne avdet etmek üzere iken süratin 
birden bire azaldığmı görünce inecek 
bo' bir yer aramıtsa da bulamamış ve 
nihayet Sen Nehri üzerine inmittir. 
Tayyareyi karaya çıkarmak için çalı· 
şılmaktadır. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Belırad - Bu sene buğday re

koltesi geçen seneye göre yüzde 15/ 18 
eksik olacak, buna mukabil mısır mah· 
sulü çok bereketli olacaktır. 

X Bertin - Dört senelik plan yü
zünden kendisine yüklenen vazifeler 
bqbakanlık mükelefiyetlerini yerine 
getirmeğe engel olduğu için Bad başba
kanı Valter Köhler iatifa etmiıtir. 

X Paria - Romanya kurmay reisi 
general Siçitin, bugün burada yapılan 

askeri geçid resminde bulunmuştur. 
X Bikreı - Hükümet ekonomi kon

seyi, artık makaada uymayan bir 11ra 
takas mukavelelerini feshe karar ver • 
miftir. 

X Pariı - Bir fener alayı esnasın
da fqiatlerle komünistler arasında çar -
pışma olmuı, fakat sükıln aüratle ku • 
rulmuştur. 

Teklif metni bugün neşıolunacak 

Alman ve ita/yan delegeleri karışmazlrk komitesi toplantısından çıkarlarken 

Londra, 14 (A.A.) - 8. Eden Avam kamarasında 8. Attlee'nin bir 
sualine cevab vererek, kontrol planının yerine geçmek üzere yapılan 
İngiliz tekliflerinin bu sabah bütün komite azasına bildirilmit olduğu
nu ve yann aabah neıredileceğini ıöylemiıtir. 

Bakan, bu teklifler hakkında ~yanatta bulunmaktan imtina etmiftir. 

lngiliz planının mülhem olduğu 
e•a•l a r 

Londra, 14 (A.A.) - Eden ile 
alikuı malim olan Yorlqayr poıt 
gazetesinin verdiği izahattan in
ıiliz tavaaaut planmm aşağıdaki 
fikirlerden mülhem olduğu anla
tılmaktadır: 

1 - Plin, esasen gazetelerce bilinen 
ve gazetelerde münakafa edilmif olan 
tekliflerin tekrarından ibarettir. 

2 - İspanyol limanlarına gönnenlcr 
koymak sistemi deniz kontroluna mü
reccahtır. 

3 - GörmenJerin yalnız karıflJlazhk 
sistemi dıf!Dda kalan devletlere Jlid ge
milere mi yoksa İspanya limanlarına 
girecek ola niapanyol bayrağmı tap
yan gemilerle diğer bütiln gemilere de 
mi tepıil olunacaktır. 

lngiliz lıabinainin toplanh•ı 
Londra, 14 {A.A.) - Kabine bu 

sabah, haftalık toplantr .. u yapmıştır. 
Edenin arkadatlariyle, karıtmazlık ko
mitesinde ua olan memleketlere bu
gfln tevdi edilecek olan ingiliz tavu-
1Ud plinınm teferruatı hakkında gö
rflftilğil .aytenmektedir. 

lngiltere' Franltonu.n notU1na 
ceoab vermiyecek 

Londra, 14 (A.A.) - Eden Avam 
Kamaraımcla itçi partisi mebuslarından 
Floçoerin bir sualine cevaben İngilte
renin Frankonun notasına cevab ver
miyeceğini bildinniftir. Franko, nota• 
ımda İngiltere ibtililci İspanyanın mu
barib hakkını tanımadığı takdirde eko
nomik misilleınede bulunacağını bildir-

mit idi. 

l•panY" laarbının lngiltereye 
mal olduğu maaralla1' 

Londra, 14 (A.A.) - İngiliz hüküme
ti bugün 926.110 İngiliz liraunı ihtiva 
eden mUteDUDim bir büdce neıretmit
tir. Bunun 79.680 liraeı karışmazlık his-
1esine, so.000 lirası l11panya - Portekiz 
11JUnna gönderilen İngiliz görmenleri
nin masrafına ve 84.300 lirası da parla
mento ua11 masraflarına aiddir . 

lngilıereJen Frankoya ödünç para 
oerilecelt mi? 

Londn. 14 (A.A.) - İyi haber a
lan mahfiller general Frankoya kredi 
açıldığı hakkın~ malOmatları olduğu
nu bildinniflerdır. Bazı mali mahfiller• 
de dUn böyle bir rivayet dolaşmakta idi. 

FranMS lıtll'an ve lngiltere 
Loııdra. 14 (A.A.) - B. Eden bu

gllıı Avam ıtamaraamda sorulan bir su-

ispanyada asiler 

Bir ingiliz 
Gemisini 
Araştırdılar 

Oviedo, 14 (A.A.) - Hükümet top 
çuları dün Oviedo üzerine 400 obüs at-

mışlardır. Milteaddid askeri seyyar 

hastane ve bir kaç eve şiddetle isabet 

vaki olmuftur. 

A.Uer bir ingilu vapanınu 
araıhrJdar 

Londra, 14 (A.A.) Deniz bakanlığı, 
İngiliz Malton vapurunun bugün Asile
rin Almiranto Cervera kruvazörü tara
fından Santander açıklarında ve kara
suları içinde ar8ftırdığmı bildirmekte• 
dir. Kruvazör, vapuru durdurmak için 
i.ki mermi atmıttır. 

A.i tayyareler Valanaya iizeTinJe 
Valansiya, 14 (A.A.) - Palma diS 

MajOC'kadan geldikleri kuvvetle tahmin 
edilen 3 isi tayyaresi dün sabah Valan-
8iya tchrinin üzerinden uçmak istemi§• 
lene de tayyare toplarının ateti kartı· 
11nda ,ehrin civarına 20 kadar bomba 
attıktan sonra kaçmağa mecbur olmut· 
lardır. 

Paris, 14 (A.A.) - Havas ajansmın 
muhabiri bildiriyor : 

Diin Madrid cephesinde hükümet
çiler,imlere yaptıkları tiddetli tazyi
ki durdurmutlar, yalnız turada burada 
milnf erid taarruzlar yaparak mevzile
rini kuvvetlendirmeğe çalışmışlardır. 

Hükümet kıtaları Kronya yolunda 
El Planion ile Las Rosas arasındaki i· 
si hatlarını yarmağa muvaffak olmuş
lardır. 

Amelia Erhart yeniden 
araştırıldı 

San Fransisko. 14 (A.A.) - Tay
yareci kadın Amelia Erhart'ı aramak 
üzere Leoeington toyyare gemiainden 
60 tayyare havalanmıttır. 

Bu tayyareler asgari 90.000 kilomet
re murabbaahk bir sahayı araıtırmıt· 

tardır. 

ate cevab vererek, fransız hükümetinin 
hudud kontrolu hakkmda verdiği kara
rın "İngiliz hükümetinin görütüne uy
gun olduğunu,, bildinnittir • 

BASIN ICM~Ll 
İstanbulda deniz 

banyo lan 

] 

CUMHURIYET'de Yunus Nadi, t .. 
tanbul tehir plimnı yapmakta olan B. 
Prost'a hitaben yazdığı bir açık ...._ 
tubta bir ıu tehri olan lstanbul'un sa,. 
ve deniz banyolanna ne büyük bir ilati
yacı oldujunu belirterek, Filorya " 
Kilyoı'un büyük ve tık deniz banyola
n için çok münaıib yerler bulundutu
fakat aynı zamanda lstanbul'da halkla 
ihtiyacı için yakın yerlerde .....,..,._ 
vücude getirmek icab ettiğini IÖyliJar, 
bunan için de Sarayburnu parlanm P
niıletilmeıini ve orada deniz ıa,.,.._ 
doldurulacak yÜzme havuzları ricade 
getirilmesini, bir de çıraian sarayı öaw. 
nün deniz banyosu haline getirilmemıi 
ve sarayın otele ifraiım teklif ediycw. 

iÇ TURiZM 

AK.ŞAM'da "Aktamcı'' imzasım ta

ııyan hkrada baı muharririmizin iç bl
rizıme ebemiyet verilmesi hakkında ge. 
çenlerde yazmıt olduğu bir makale sillr 
edilerek deniliyor ki: 

"Dahili turizm! evet .... Bunu lelllİa 
için Devlet Demiryollannda da ucm 
tarifeler tatbik ediliyor. 

Bileti alacaksouz.. Gideceluin&. 
Fakat Kovadiı? Nerede konaldiyac:U. 
mz? Her halde bu sibi seyahatler la.
değil, yazın yapılır. Yazın ise maattees

süf hataral mevsimidir. 
Gezen, ezasını çeken bir vat. ... 

nız ııfatiyle ve esefle haber .....,.m. ili. 
methur vilayet merkezlerimizde lla. 
bir geceyi kafmbsa S~ bir otel
miz yoktur .. Hiç oteli, batta ateli.de ha
nı obmyan tabiatça pek güzel yurd ~ 
çalarmm eksile değildir. 

Gönül, memleketi gezmeyi iıti,s. 

Bütün bir tatil zamanını seve 1eve A.. 
clolu'nun ötesinde berisinde ,..._. 
ne kadar yurddapmız vardır. Fakat ... 
rede kalmalı? Nerede yemek JH P 
lıte mesele. 

Dahili turizmin ihduı için, her .._ 
lediye bir küçük nümune otelcili .,... 
bna bari, otelcikten vazgeçtik: daWI 
turistleri afırhyacak bir nümane nİM 
ele razıyız. Öyle bir ev ki, polona lıi • 
yündeki baıit konfor clerec:eainde llir 
konforu haiz olMm. Konaklıyan ~ 
kab fakat temiz bir yatakta yabm, ~ 
pek basit &kat ubi ma1-li bir ,... 
mek yesin, ve makul bir para ..... 

"Ayalan kmlaaydı da buraya ...... 
seydim!" demeden, memnun aynhm. O 
yard parçasını gönniyenlere .. ...., 
ıtörünüz,, diye tavsiyelerde w...llıl
sin!" 

TORK MEYV A.CILICI VE 
iHRAÇ IMKA.NLARI. 

KURUN'da A.11111 Uı, türk .. ,_. 
lmnm ihraa itiyle ainfmak mere Wr 
ingili7 ıirketi ve Zirat Bankasıma itli
riıkivle yüz bin lira sermayeli 1air fİrlılll 
kurulm.ıı olduiunu söyliyenk, Y.-. 
nistan ve Bulıariatan'm Yat me,.a tica
retinden her sene pek çok kir temİa et
tiklerini, Türkiyenin coirafi ...a,m. 
nin de aynı sahada muftffak -..,. 
müsaid bulundufunu ka,.decliJ'• w 
ilive ediyor: 

''Y abuz bir nokla)'ı dikkate aıa.lr 
ihtiyacındayız: türle meyvalarmm ... 
pazarlarda bir kıymet olabilmeli icia 
ite iıtihsalden baflamak ilctıza eder. 
Hakikaten Türkiye meyva yetİftİrmlll 
itilıariyle emsalsiz bir iklime maliktir. 
Her meyvanın her rengini ve her neft. 
nı yetiıtirebiliyoruz. Bunun için mer
va bahçelerimiz adeta renk renk ~ 
bahçelerine benziyor. Bu baknndu .... 
seli. bir meyva memleketi olan Arhİll 
ıni•li olmayan bir vilayetimizdir. lhl
buk zahirde tabii zengialik olan .. 
fevkalade meziyet dıt ticaret bak--. 
dlln bir kusurdur. Çünkü dıı ticarelia 
Üyandıiı en esaslı prensip her ..,. .. 
olduiu gibi meyva cinslerini tiplefW. 
mektedir. Dıı ticarette tutulan ....,_ 

cinsi hangisi ise IMJft babçelsindelıi 

diler qaçları hep o cinse çevirmek 19-
zımdır. Ta ki meyva ihracat mües...., 

leri bir yere gidipcle it yapmak istediii 
zaman ihtiyacı dercesinde mua:nen Wr 
cin• malı orada bulabilsin.,, 

A NKARA BiRASI Mevsimin Serinletici !~kisidir. 
-~---------------~~---iiiiiiiiiiii~ 
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Şimali Çinde vaziyet 
gittikçe gerginleşiyor 

Nazillide 
Kalkınma 

BQ§betke 

Savyetler ve 
Türkiye 

Bakanlarımızın 
Moskova 

ziyaretleri 
(Başı ı inci sayfada) 

Çin hükümeti elçilere Pekindeki 
tebealarını çıkarmalarını tavsiye etti 

Kurulmakta olan 
fabrika yeni bir 
hcı,rat yarattı 

(Başı 1. inci sayfada) 
Evvela harici siyaset üzerinde bü

tün münasebetlerimizi mümkün oldu
ğu kadar açık yürekle ve hiç bir nok
tasını saklamıyarak olduğu gibi söyle
meğe çalışacağım. Harici münasebetle· 
rimiz üzerinde komşularımızla müna
sebatımızı birer birer saydıktan sonra, 
umumi siyaset esaslarımızı izah edece
ğim. 

Dün B. Şükrü Kaya B. Ejof tarafın
dan kabul edilmiş ve kabul merasinıitı-
den sonra şerefine bir öğle ziyafeti ve .. 
rilmiştir. Ziyafette B. Şükrü Kaya'nııı 
yanındaki zatlardan başka, BB. Lit~· 
nof, Stomoniakof, Karski ve İç işler 
komiserliği muavinleri BB. Frinovski 
ve Bennan hazır bulunmuşlardır. 

Pekin, 14 (A.A.) - Royter: Fengtai'ye gitmekte olan 700 japon aıs
keri Tiyençini geçtikten sonra Lofa istasyonunda Çin kıtalariyle kar
ıılaşmışlar ve bunu, Çin demiryolu memurlarının bildirdiğine göre, ha
'la devam etmekte olan bir muharebe takib etmiştir. 

Nazilli, (Hususi) - Yalnız Nazil
li için değil, Ege bölgesi için başlı 
başına bir varlık ve hareket kaynağı 
olan Nazilli basma fabrikasının esas 
fabrika kısmında inşaat bitmek üze
redir. Bunun bir ay sonra arkasş alın
mış olacaktır. Fabrika binalarında son 
yapı işleri bitirilirken montaj işi de çok 
hızla yürümektedir. 3 aya kadar montaj 
da bitirilecektir. Şimdi fabrikanın, iç 
yollarına parke taşları döşenmektedir. 
Bunların arkası alınınca bahçe ve park
ların tarh ve tanzimine başlanacaktır. 

Gece yarısından sonra şehrin 
cenup aurları yakınında olduğu 
anlaşılan şiddetli bir top ateşi ve 
sonra da mitralyöz ateşi haşlamış
tır. 

Yabancı elçilkiler, sur dışında otu-
ran tebalarma, §imdi sivil nakliyat ba
kımından tamamen mlitecerrit hale ge!
miş olan şehir içine girmelerini bildir
mişlerdir. 

Vaziyet gittikçe vahimlqiyor 
Londra, 14 (A.A.) - Royter Ajan

sının Şanghay'dan öğrendiğine göre, 
şimali Çinde vaziıyet gitgide daha va· 
him bir şekil almaktadır. 

Çin hükümeti yabancı devlet mii
messilliklerine müracaat ederek Pekin
de bulunan yabancıların şehirden çıka· 
rılmasını tavsiye etmiş ve hükümetin 
orada bunların emniyetini temin etmek 
mesuliyetini üzerine alamıyacağını biL 
dirmi~tir. 

Barı§ teşebbüsleri. 
Pekin, 14 (A.A.) - Alınan haberle

re göre, 38 inci {ırka kumandanı gene
ral Çung ile Tientsin belediye reisi 
Çin - japon anlaşmazlığının sulh yolu 
ile halli için bir kere daha teşebbüste 
bulunacaklardır. 29 uncu ordunun öteki 
fırkaları bu barış teşebbüslerini şüphe 
ile karşılıyorlar. 

lngilterenin Amerikaya notası 
Vaşington, 14 (A.A.) - İngiltere 

hükümetinin Çin • japon hadisesi hak
kında Amerikaya verdiği notanın muh
teviyatı gizli tutulmaktadır. Bununla 
beraber iyi haber alan mahfiller Lon
dra'nm müştereken harekete geçilmek 
üzere alakalı memleketler arasında he
men istiı;areler yapılmasını teklif etti
ğini bildirme'• edir. 

Görünüse göre Vaşington ingiliz 
teşebbi.isünü tasvib etmemektedir. 

B. Hul'un beyanatı 
Yarıresmi mahf'iler Amerikanın va

ziyetinin inkişafı beklemeden bir hat
tı hareket tayin etmesini doğru bulma
maktadırlar. 

Hull, ga:ı:etelere beyanatta buluna
r· k m"stakil bir politika güdmeğe de
vam edeceğ'ni bildirmiştir. Görmenler 
bu beyanatı Amerikanın vakit kazan
mak istediği suretinde tefsir etmekte
dirler. 

Çin büyük elçiai B .Hull'le konu§tu 
Vaşington, 14 (A.A.) - Çin büyük 

elçisi Vang, dı' bakanı Hull ile 20 da
kika kadar Çinin şimalindeki vaziyet 
hakkında görüşmüştür. 

Büyük elçi gazetelere ~u beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Vaziyet gergindir. Fakat Çin 
sulhu muhafaza etmek için elinden ge
leni yapmaktadrr. Bununla beraber Ja
ponyanın tecavüzüne karşı kendisini 
müdafaa etmek mecburiyetinde kala 

Tefrika: No. 75 

Nazilli fabrikası 
sahnesinde bir temsil 
Aydın, (Hususi) Halkevimiz 

temsil kolu evelki gün Nazilliye gi
derek Sümer Bank fabrikası sahne
sinde (,Canavar) ve (Hasbahçe) piyes
lerini temsil etmiştir. Piyesi seyret
mek için gelenler 2000 ki~yi bulmuş
tur. Kantin binası tamamen dolmuştu. 

Gerek fabrika müdürü Bay Fazıl ve 
gerekse Nazilli parti ve halkevi baş
kanı B. Sami Kutluğ temsil heyetine 
karşı büyük yakınlık ve misafirper
verlik gösterdiler. 

Ambalajlardan alınan resimler 
Milletlerarası ticarette emtianın 

kırılmadan, bozulmadan emniyet ve se. 
Jametle naklinde kullanılan her şekil. 
de hazırlanmış kaplar ile emtianın sa
rılmasında, örtülmesinde, bağlanmasın
da, sarsıntı ve hava tesirlerinden muha
fazasında kullanılmağa yarıyan her 
türlü iç ve dış ambalajlara mahsus 
maddelerin yurda sokulması ve hangi 
çeşid malda kullanılacağı araştırılma
dan muvakkat muafiyet usulünden is
tifade ettirilmesi Gümrük ve İnhisar
lar Bakanlığınca kararlaştırılmıştır. 

Nüfusu onbine kadar olan kasaba
lardaki smai müesseselerin 

elektrik resmi 
Finans Bakanlığı nüfusu on bine 

kadar olan kasabalarda bulunan ve e
lektriği o kasabada mevcud istihsal şe
bekesinden alan sınai müesseselerin e
lektrik sarfiyatı şimdiye kadar resme 
tabi tutulmuş ise bu resimlerin doğru. 
dan doğruya sınai müesseselere geri 
verilmesini bildirmiştir. 

caktır.,. 

lngiltere ve Amerika tavassutta mı 
bulunacaklra? 

Tokyo, 14 (A.A.) - İngiltere ile 
Amerika tarafından yapılacak dostane 
bir tavassuttan bir fayda hasıl olup ol
mıyacağı hakkında sorulan suale cevd
ben dış bakanlığı namına söz söylemc
ğe salahiyetli olan bir zat, bu sabah 
Japonyanm böyle bir tavassutu müsaid 
şekilde karşılamıyacağını bildirmiştir. 

Japon huausi konaeyinin toplanhaı 
Tokyo, 14 (A.A.) - Domei ajansı

na göre, hususi konseyin bugünkü cel
sesinde, dış işler, harb, deniz ve finans 
bakanları hükümetin Şimal Çini hak· 
kmdaki görüşünü ve maksadım anlat
mışlardır. 

Hususi konsey azası, hadiseyi ka
patmak ve uzak doğuda barış için müs
tekar esaslar bulmak yolundaki çalış

malardan vaz geçilmesini tavsiye et
mişlerdir. 

Esas fabrika binası tamamlanır

ken, karşısında yapılması kararlaştırı
lan amele apartmanlarının inşasına da 
başlanmış, temelleri yükselmiştir. 

Nazilli istasyonundan fabrikaya be
lediye tarafından açılan bulvarın istim.. 
lak işi tamamlanarak toprak tesviyesi
nin tamamlanmasına başlanmıştır. Bu 
yolun yapılması için bu yılki büdceden 
tahsisat ayrıldığından yakında fabrika 
istasyona geniş ve muntazam bir şöse 
ile bağlanmış olacaktır. 

Nazilli belediyesi fabrika amelesi
nin ihtiyacını gözönüne alarak aşa Na
zillide.ki hamamı tamir ve ıslah ederek 
işletmeğe açtırmıştır. Aşağı Nazillide 
başlanan ilk okul binasının tamamlan_ 
ması için vilayet umumi meclisi bu yıl 
büdcesinden 20,000 lira ayırdığından, 

bu mekteb de yakında tamamlanarak 
fabrika memur ve amelelerinin çocuk
larının mekteb ihtiyacı karşılanacaktır. 

Nazilli belediyesinin geçen yıl 60, 
000 lira olan büdcesi bu yıl 76,000 
liraya çıkmıştır. Nazillide yaptırılan 
ceza evinin inşaatı bitmek üzeredir. 

Maliye vekaleti 937 büdcesinden 
Nazilli hükümet konağı için 30 bin lira 
ayırmış bunun 7,000 lirası Nazilli ma
liyesine havale edilmiştir. 

Merkezden gönderilen fen memuru 
hükümet binası yapılacak arsada etüd
lerine başlamıştır. 

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda aşağı· 

daki fiatlardan dörtte bir indirile· 
cektir. 

Büyük sayfa 
Bir konferans 42 

Bernar Şov 
lnsanhğm Hali 

Andre Malro 
302 

Cihan Şampiyonları 162 
Pol Moran 

Evlilik ve Ötesi 
fak Şardon 

Kırmızı Zambak 
Anatol Frans 

Levis ve İren 
Pol Moran 

340 

Orta sayfa 

372 

139 

San Mişele'nin Kitabı 408 
Akse/ Munte 

Kurus 
25 

75 

60 

75 

75 

30 

ıoo 

Seri kitablar Basımevi aryle .. ;D'iz
dedir. 

Sovyet ittihadı ile münasebetlerimiz 
dostane ve samimfınedir. Hattfı son za
manlarda bu dostluk yeni bir samimi
yetle canlanmıştır. (Bravo sesleri, al
kışlar). Son zamanlarda Sovyetlerle 
aramızda bilakis soğukluk bulunduğu
nu düşünenler ve f~rzedenler için bu 
kadar açık bir surette söylemem belki 
hayreti mucib olacaktır. Bu sefer gerek 
Mösyö Litvinof'Ja yakından konuşu

şumda ve gerek yeni Sıovyet büyük elçi
sinin Ankaraya gelişinde temaslarımız 
iki memleket arasındaki dostluk rabıta
larınrn her iki tarafça hakiki kıymeti 
ile takdir edilmekte olduğunu nazarı
mızda bir kat daha tecelli ettirmiş
tir. (B•avo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, aramızda soğukluk geç· 
tiğini farzedenler, şimdiye kadar olan 
tecrübelere kafi derecede dikkat etme
miş olanlardır ve bizim siyasetimizin 
busuiyetini iyice kavramamış olanlar
dır. 

Politikamızın istiklali, siya.si ve 
ooğrafi vaziyetimizin hususiyetleri bi
ze kendimhe mahsus bir takım faali
yetler göstermektedir ve daima göste
recektir. Bu hususiyet bizim teahhüd
lerimizle, müesses dostluklanmızla ve 
ilk gündenberi yakın bir dostlukla bi
ribirimizi takdir ettiğimiz Sovyetlerle 
münasebatrmızla asla tearuz etme· 
miş ve tearuz etmiyecektir (Bravo ses
leri, alkışlar). Her noktada mutabık ol
duğumuz ve beraber müşahede etti
ğimiz gibi türk - sovyet dostluğu iki 
memleketin siyasetinde devamlı bir un
sur olarak payidar kalacaktır. (Bravo 
sesleri, al kışlar). 

Bu sözlerim iki memleketin iyi mü
nasebetleri ve samimi dostlukları Iwk

kında hatıra getirilmiş olan ve getirile
cek olan bütün şiipheleri raınamiyle i
zale eder sanırım. Diinyanrn bugünkii 
hali iki memleket arasındaki dostluğu 
sağlam esaslar üzerinde devam ettir· 
mek, beynelmilel menfaatler. için, sulh 
esasları için faydalı olur, kanaatinde· 
yim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Moskova'nın misafiri bulunan 
bakanlarımız dönüşlerinde bize 
iki memleket halk yığınları ara
sındaki sarsılmaz sevgi ve bağlılı
ğı her gün büyük bir hızla ilerli
yen Savyetler birliği inşa ve me
deniyetinin yeni haberlerini geti
receklerdiı·. 

'Falih Rıfkı ATAY 

Ucuz Yeni 
BUZ DOLABLARI 

SATILIK 
Hacı Bayram Tekmen sokak 

No: 11 2-3268 

B. Litvinolun verdiği ziyafet 
Moskova, 14 (A.A.) - B. Litvinof, 

Türkiye bakanları BB. Tevfik Rüştii 

Aras ve Şükrü Kaya şereflerine bir öğ• 
le ziyafeti vermiştir. Ziyafette, vekille 

ce refakat eden zevattan başka büyük 

elçi Zekai Apaydın, müdafaa komiser 

muavini Mareşal Egorof, ticaret komi• 

ser vekili B. Sudine, hariciye komiser· 

liği muavinleri BB. Potemkin ve Sto· 

niakof, maarif komiseri B. Bobnof, yük· 

sek mektebler komitesi reisi B. lvan 

Mojlauk, Sovyetler birliğinin Türkiye• 

deki büyük elçisi B. Karski, sovyetler 

birliğinin Türkiyedeki ticaret mümes· 

sili B. Assipof, bakanlara refakat e· 

den hariciye şefleri, Türkiye büyük el· 

çiliği erkanı hazır bulunmuşlardır. 

BB. Litvinof ve Tevfik Rüştü Aras nıJ• 

tuk söylemişlerdir. 

Jurnal dö Moaku'nun makalesi 

Moskova, 14 (A.A.) - Jurnal dÖ 

Mosku başmakalesinde, B. Sandler'in 

Moskovadaki ikameti esnasında B. Lit• 

vinof tarafından nutkunda ileri sürül· 

müş olan barış fikrini teşrih ederek di· 

yor ki: 

''Sovyet hükümeti ricalinin türlc 

dostlariyle olan mülakatının bu batı§ 

fikrinin takviyesi gibi asil bir gayeye 

hasredileceğini söylemeğe lüzum yok -

tur. Sovyetler birliği ile Türkiye ara· 

sındaki dostluk "bu barış için icabederı 

unsurlar nedir?" sualine cevab verecek 

çok mühim unsurlan ihtiva etmektedir. 

İki memleket münasebetleri yalnız iki 

milletin nefine hizmet etmekle kalma -

makta, aynı zamanda umumi barışın da 

bir amili bulunmaktadır. tki memleke • 

tin kuvvetlenmekte olan karşılıklı men· 

faat, kollektif emniyet meselesindeki iş

birlikleri istiklalleri ve Milletler Cemi· 

yetine olan bağlılıkları .... Sovyet - türk 

münasebetlerinin ~ün bu unsurları 

aynı zamanda barışı tahkim eden amil· 

terdir. Bu tahkim, çok değişik unsurla· 

rın birle§mesini tazammun etmektedir· 

Milletler Cemiyeti paktının takviyesi, 
banş dostu olan memleketler arasında 
yaklaşma, bu memleketlerin müdafaa 
kabiliyetlerinin artırılması ve karşılık • 

!ı ınıntaka yardımı fikirlerinin başarıl -

maSJ. Fakat en mühim nokta, barış ta -

raftarlarının, mütearnzlar tarafından 

harb potansiyeli lehine yapılan müca • 

deleden daha müessir ve daha verimli 

bir mücadelede bulunmalarıdır. Günün, 

seri başarıyı istilzam eden vazifesi işte 

budur." 

. . . 
ralarında büyük bir seviye farkı bulunduğu 
için bu sevgiyi Bertram'a asla açmadığını da 
söylüyor, kendi sevgisini, güneşe tapan bir 
hindlinin sevgisine benzetiyordu: Hindli 
güneş için yanıp yakılırken güneşin haberi 
bile olmıyordu. 

tiğini söyledi. Kontes, bunu vadedenin genç 
bir krz olduğunu düşünüyor, az çok şüphe 
etmek istiyordu. Fakat belki de görülmiyen 
mukadderat kırahn iyileşmesi için bunu va
sıta kılacaktı ve böylece kıral iyi olacak, 
Gerard de Narbon'un kızının servet ve ta
liine de bu yol açacaktı. Onun icin Hele
na'ya yola çıkması için müsaade ve;diği gibi 
kendisine yol arkadaşı, para ve saire ver
mekte de çok cömerd davrandı. Böylece 
Helena, Kontesin civanmerdliği sayesinde ve 
muvaffakiyet temennileri arasında Paris 
yolunu tuttu. 

o zaman bunu hayatiyle ödeyeceğini orta" 
ya koymak cesaretini gösterdi. . 

şe~spırdeo·~Hikavelpr, 
Yazanlar: Mary ve Charles Lam .. 

Çeviren: Nurettin ART Ah-1 

Son gürlüğü 
- Peki Helena, sen benim gelinim ola

bilirdin. Galiba, ana ve kız kelimeleri onun 
için seni tedirğin ediyor. Helena, benim oğ
lumu seviyor musun? 

Korku ve telaş içinde bulunan Helena: 
- Aman Madam, af edersiniz, neler söy-

lüyorsunuz, dedi. 
Kontes sualini tekrarladı: 
- Oğlumu seviyor musun? 
Helena cevab verdi: 
- Siz onu sevmiyor musunuz Madam? 
- Bana böyle kaçamaklı cevablar ver-

me! Gel gel, bana açıl, çünkü senin bir sev
giye tutulmuş olduğun tamamiyle mey· 
dan da. 

B "'lena, artık diz çökmüş, Kontesin af
fını dileyerek sevgisini anlatmıştı. Fakat a-

Kontes, son zamanlarda Pari~e gitmek 
niyetinde olup olmadığım da Helena'dan 
sordu. Bunun üzerine Helena Laf eu, kıralı
nm hastalığından bahsedince, kafasında 
böyle bir niyet uyandığım söyledi. 

- Demek ki Parise gitmek isteyişinin 
sebebi bu idi? Öyle mi, doğursunu söyle! 
dedi Kontes. 

Helena açıkça ve dos doğru şu cevabı 
verdi; 

- Oğlunuz bu fikri bende uyandırdı. 
Yoksa Paris de, hekimlik de, kıral da zih
nimin semtine uğrayacak değillerdi. 

Kontes bütün bu itirafları ne tasvib edi
yor, ne de ayıplıyor, sadece dinliyor; yalnız 
yapacağı ilacın, sahiden, kırala iyi gelip 
gelrniyeceğini sıkıdan sıkıya soruyordu. He
lena, bu ilacın Gerard de N arbon tarafından 
en ziyade sevilen ilaç olduğunu ve babasının 
ölüm döşeğinde bunu kendisine emanet et-

Helena Parise vardı ve eski dostu ihti
yar Lafeu'nun yardımiyle kıralın huzuruna 
kabul olundu. Fakat iş bu kadarla bitmiyor, 
zorluklar ortadan kalkmış olmıyordu. Çün
kü kıral genç bir doktor tarafından teklif e
dilen bir ilacı öyle kolay kolay kabul etmi
yordu. Fakat Helena, kendisinin (şöhreti 
kıral tarafından da duyulmuş olan) meşhur 
hekim Gerard de Narbon'un kızı olduğunu 
söyliyerek babasının u.zun tecrübelerden 
sonra yaptığr, hazırladığı ilacı kıymetli bir 
hazne gibi kırala sundu ve eğer iki güne 
kadar bu ilaç kendini iyi etmiyecek olursa 

Nihayet kıral, bu ilacı tecrübe etm~Y! 
kabul etmişti. Eğer iki gün içinde kıral ıY1 

olmazsa o zaman Helena hayatını kaybede· 
cekti. Fakat eğer iyi olacak olursa o zarnatl 
ona bütün Fransa içinde (prensler müstes· 
na) kimi beğenirse kıral kendisini onurıl3 
evlendirecekti. Böylece kıralı iyi ettiği tak" 
dirde istediği kocayı seçebilmek, Helerıaı 
tarafından ileri sürülmüş bir teklifti. . 

Helena, babasının bıraktığı ilacın şıf ~ 
vereceği hususunda aldanmamıştı. Daha ~
ki gün geçmeden kıralın bütün sıhati yer•· 
ne gelmişti. 

Kıral, bunun üzerine bütün genç ve b~' 
kar asilzadeleri sarayına topladı. Helena .. 
yı da aralarından birisini seçmek üzere CY 

raya çağırdı. . 
Helena, dilediğini seçmekte geciıoned•· 

Çünkü oraya gelenler arasında Rousill~~ 
kontu Bertram da vardı ve genç kız ona ao
nerek: 

- İşte istediği madam budur, dedi, f~~at 
efendim, ben sizi aldığımı söylemeğe dıhfll 

(Sonu var) 

il 
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Kampta nasıl ·---- --" 
B izi tayyareden inerken idareciler karşıladılar: 

kamp direktörü, doktor, iaşe şefi, muhasebeci, vez
nedar ve saire ... Talebeler, ba larmda muallimleri uçuş 
:irıgeri yapıyorlar. lnöniınde sabah çalışması 6.30 da baş. 

• ğle tatiline kadar bu çalışmaya hiç ara verilmez. Za
~en gel~nleri, talebeyi çalışır halde görmek kadar aUikalan-
ı;an bır şey de yoktur. Sinema perdelerinde gördükleri. 

mız. ve hasretini çektiklerimizden koca bir memleke~ işini 
~dısc halinde görmcıyi ne ile değşebilirsiniz? 1 te bize 18 
d sur sa~t havada kalarak dünya dördüncülüğünü kazan. 

çalışı or ar 
ıran Ah Yıldız, genç bir talebeye hararetli hararetli bir 

t~~l.er. anlatıyor. Karşı tarafta planöriyle 4000 metrelik 
b" ırtıfa yaparak Balkanlar rekorunu kuran Ferid Orbay, 
kır uçucu ile beraber planörün gövdesine eğilmiş bu koca 

Evlilik haaytının ilk gününü hava kam
pında geçiren genç Bayana, havacdığın 
istikbali kadar aydın bir hayat diledik. 
Eğer imkan bulup, kendisi de kocası gi
bi planörcü olursa , balaylannı hava 

uşu, motor kuvveti olmaksızın havada tutan sırların a. 
~:h,tarların_ı .veriyor. ~kisi de Eskişehir tayyare mektebin. 
b" n guvcn,/ır hıırb pıJotu lisansı almışlardır. Bize kısaca 

1 
ır gunaydın dediler, o kadar ... Ferid ve Ali ile tam dost-
uk yapabilmek ve saatlerce konuşabilmek için karşılarına 
uçmak arzusu ve uçucu kıyafeti ile çıkmak lazım. 1 

kampında geçiren ilk çift olmak vasfı
na §unu da ilave edeceklerdir: Türkiye
nin ilk tayyareci ~}iti .. 
Ba ıerel karfı8ıncla üç aylık hasretin ne 

* Ş İmdi ~adırları geziyoruz. Bu çadır-
lıır, b rcr salon gibidir. Çadırın ku

~uluşu, hele böyle gece ve gündüz su. 
unct farkı 20 dereceden aşağı düşmi· 

yen _Yaylalarda bir teknik işidir. Kam
P~n ıa e fi B. Zulfikar, ordunun eski 
bır l~vaz~mcısıdır. Çadır kurdurmakta 
muthış bır mchareti vardır: 
~- Şoyle, diyor, alt taraflarını top

ra altına sokup rüzgara da sırt tatil
~~~ verdiniz mi, içine soba kurmuş gi. 
ka ır. Bunun aksine alt kemerlerini 
ni:'ıl~klı açıp, kapıyı rüzgara çevirdi. 

mı, her ko eye bir vantilatör koy-
muş gıbi olur unuz. Ama nezle olur-
sanız mesuli:yet benim değildir • ., 

Bay Zülfikar, şehid tayyarccimiz 
Bay Avnı'nin b b sıdır. .. u . 

· çma\ı: ıstıyenlerc hizmet etti· 
gı':1 ~aınan ogluml!ll ruhunu memnun 
ett~gıme ınanıyorum ... derken haUi göz
lcrı vn rıyor. 

Bızim ~ocuklar, eger nezle olurlar. 
~a •. mesuh yetın kendisinde olmadığına 
aır temınat ver rek çadırlarou hepsi 

vantılat rlu olarak kurdurmuşlar: öğle 
s cagınd bıle bu çadırlarda insana ferah
lık veren bir ruZ,gar var. 

İn'>nundc, çadırların kurutuş ka 
dar her ey, bunları en iyi bilunla . -
t:lindeclır. en erın 

* İ no~unde bu çadırların nihayet bir·se-
nelık havat 

yuk b" 1 ~ ı var: yapılmakta olan bü· 

B 
ına ar bu ilkteşrinde bitecektir. 

una rağmen d 1 
hususiyet d 

1 
ça .1r ar,. taşıdıkları bu 

de farklı d ~.alyd~ıyle bır salondan hiç 
e,.ı ırler. 

nü~::a!llara. ayrılan büyük çadırın ö. 
yız. Koşede burada gı:rd""r.;; .. otuzdan fa 1 u us ... muz 

üzer; de .z ~ ge~ç kızın aksine olarak 
çuş elb" tnı~c tu uınlarrna benziyen u
Yarb kısesı olmıyan bir genç kız var. 

aş an sordu: 
.. s· 

Ç k 
-d ız rahatsız mısınız da talime 

ı ma ınız? 
,, H 

safi~ .•. ayırl Ben uçucu değilim, mL 

= 

h . . ' G e emıyetı var. enç Bayan da böyle 
düfiinmelıtedir. .ı Yazan 

Cemal Kutay 
Bu misafirlik çok enteresandır: bu 

Bayan, Edimcde inhisarlar idaresinde 
memurdur. Evleneli iki gün olmuştur. 
Kocası da memurdur ve Türkkuşunda 
üyedir. 

Edi rnede A brövesini almış olan 
genç evli, lnönüne kampa gelirken çift 
olarak gelmeyi kararlaştırmı . Yalnız 
~ayanın bir şartı varmış: kocasından 
üç aylık ayrılma fedakarlığına mukabil 
bir kere uçmak ... 

"- O halde, dedim, niçin Türkku
şuna üye olmıyorsunuz? 

"- Memurum da ondan... Maama. 
fih. müsaade aldrm. Gelecek devrede 
ç~lrşmalara başlıyacağım. Yalnız Tür
kıyede bal ayını, tek bir gün halinde 
hava kampında geçirmeye gelen ilk çift 
biziz.,, 

Genır bayan o gece, kampın sinema
sını almak için General Dirik tarafın • 
dan gönderilrni olan sinema operatörü 
B. Vehbi ile birlikte Edirneye gitti. 
Yalnu: gitmeden evvel; B. Vehbiye 
kampın sinemasını almak üure İnönü 
semalarını bol bol gezdiren Ali Yıldızın 
tayvaresine bindi ve saatlerce uçtu. Ha
vada. bütün akrobasi hünerlerini yap
ması için genç tayyareciye o kadar val
v_a~~ış ki.' :'li Yıldız, uçmayı öğrenme
sı ıçın eşının kendisinden üç ay ayrıl • 
~~a razı olan bu tlirk kızmın istedi· 
gını reddedememiş. 

• ··-:- Asabına müthiş hakim, divor. 
eger ımkin bulup da bu sene Edime 
T~r~~şuna devam ederse iyi bir pla -
norcu olacak.,, 

Evlilik hayatının jJk gününü hava 
kampmda geçiren ıtenç bayana, havacı
lığı.n istikbali kadar aydın bir hayat di· 
ledık. Eğer imkin bulup da kendisi de 
kocası gibi planörcü olursa, balayJannı 

hava kampında geçiren ilk çift olmak 
vasfma §unu da ilave edccelı:lerclir: 
Türkiyenin ilk tayyareci çifti .•.. 
. Bu şeref karşısında üç aylık hasre • 
tın ne ehemiyeti var? Genç Bayan da 
böyle düşünmektedir. 

* İ nönünde iki saatte bir şundan dolayı 
acıkırsınız: Vücudunu.ı durmadan 

çalışmaktadır; 
Kafanız durmadan işlemektedir; 
Bu iki iş de biribirine muvari ola • 

rak, hiç fasıla vermeden devam ettiğine 
göre acıkmak, İnönünde mukadderdir. 
Burada bir iş yapmadan dolaşanlara: 
"Kampta ne işin var?" der gibi bakı
yorlar. Hiç bir şey yapmıyor musunuz? 
O halde sizi, enerji harcamaya mecbur 
edecek kadar bol ve çeşiclli yemeklerden 
istediğiniz: kadar veyiniz. Mide hastalı
ğına uğramamak için muhakkak siz de 
sporlann en iyisi, bilgilerin en tazesi, 
yurd vazifelerinin en geçer akçası olan 
uçmayı öğreneceksiniz. 

Bir an kadar çalışkan olan kampın 
tatlı sözlü mi.ibayaa memuru Bay Fahri, 
bizim hatırımızdan geçenleri anlamış gi
bi elindeki tabağın içinde kırmızı renk
li ve ilk bakışta cinsini anlryamadığımır 
bir madde ile önümüzden J!eçerek mut 
fağa doğru yollandı: 

"- Bav Fahri nedir o elindeki? 
.. _Safran 
"- Safran ~,!_? ~ahu, o zerdeye ko

nur. Bizim bildıgımız de zerde düğün -
lerde yenir ... 

"- İyi ya bayım Bizim de bu • 
gün düğünümüz var. 

.._ Kimin düğünü? 
O eliyle havadaki planörleri ve uç· 

maya hazırlanan ~ençlik kalabalığını 
ıösterdi. 

"- Yüz elli yavrumuzu, toprağı -
mız kadar biziın olan gökleriınizle ~
göz ediyoruz. Bir zerde yemişiz çok 
mu?" 

Roğru sc>ze ne denir? 

suyu o an ır amam 
Yeni hamamı Evkaf idaresi 

70 bin liraya gaplırıgor 
Eskiıehir, (Hususi) - Eveli gün buraya Bqbakanlık müsteşarı B. 

Kemal Gedeleç'le Evkaf genel direktörü B. fahri Kiper geldiler. Ve Et
kişehirde yapılmakta olan Yenice hamamını tetkik ettiler. 

Bu hamamı, Evkaf idaresi 70 
bin liraya yaptırmaktadır. Hususi
yeti, içinde Evkafa aid olan kay
nar bir su membaı bulunmasıdır. 
Bu hususiyet denilebilir ki bütün 
Türkiyede yalnız Eskişehire na
sib olmuştur. Bugün bu su, muh
telif çeşmeler halinde devamlı o
larak akmaktadır. Yazın değil, fa
kat kışın bu sıcak auyun halka ne 
kadar faydası dokunacağı kolay
lıkla tahmin edilebilir. 

Hamam kuruluş ve yapılış itibariy
le, suyunda olduğu gibi, Türkiyenin en 
modern temizlik yuvasıdır. Alafranga 
ve alaturka kısımlar tamamiyle aynl
mıştır. Hamamın alaturka kısmı mı.is • 
takil odalar halindedir. Burada en dik· 
kate değer taraf şudur: su yunmuş bir 
adam, soyunacak olan diğer bir adamla 
karşılaşmıyacaktır. Koridorlar, o suret· 
le yapılmıştır ki, henüz yıkanmak üzere 
olanlann banyolara gideceği yoldan, 
ancak yıkanarak çıkmak üzere olanlar 
geçebilecektir. 

Alafranga kısımda banyolardan baş
ka bir de büyük havuz vardır. Havuzun 
suyu 25 dereceye ve istcndikçe daha 
düşük derecelere kadar tadil edilebil• 
tektir. Yukardna yapılacak balkonlar • 
dan yüzenler seyredilecektir. Havuza 
girenler suyu kirletmemeleri i~ havu
za gelmeden evvel bir yerde duı yap
tıktan sonra havuza gireceklerdir. Ala
turka kısımda teker ki ilik müstakil ka-
bineler de bulunacaktır. 

Hamamın suyu kaynar olarak mem· 
badan elde edildiğinden bir su ısıtma 

ameliyesine lüzum kalmıyacaktır. 

Hamam Eskişehirin tam merkezi bir 
mevkiindedir. Bu itibarla halkın gelip 
gitmesi kolay ve külfetsiz olacaktır. 

Hamam üç kath olmaktadır. Büfesi 
bulunacaktır. Bir de bilet gişesi olacak
tır. Kapısının üstüne bir sıhat ve sağlık 
sembolü heykelinin yapılması muhte -
meldir. 

Açık İndirme Suretiyle 

Oı ve odun 
mün ak a as ı 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 
Kurumumuz •e müesscsatt için 

( ı 50000) kilo keailmiJ kuru meşe odu· 
nu ile (35000) kilo ot alınacaktır. Mü

nakasa 22 temmuz 937 perşembe günü 
sa.at 1 S de Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezinde yapılacaktır. Şartn.a· 

meleri görmek istiyenlerin kurum he
sab i~lerl direk tör!üğilne müracaat et· 
meleri. 2-3238 

:····---··-····-·······-··········: 
j S P O R ~ .......................................... 

Spor bölgesi 
Yeni gılprogramı 

Memnuniyetle haber aldzgımzza go
re, Ankara spor bölgesi başkanlıgı, 

Ankara sporunun bugüne kadar geçir
diği safhaları gözden geçirmek ve tes. 
bit edilen yeni yıl programı üzerinde 
görüşmek üzere, kulüb murahhaslarını 
bir toplantıya davet etmiştir. 

17 temmuz cumartesi akşamı saat 
16 da, bölge merkezinde her kuliıbun 
iki satahiyetli murahhasınm iştirakiy. 
le yapılacak bu toplantı aynı zamanda 
bölge spor kulüblerinin bir birlik ve 
samimiyet havası içinde yaş.adıklarına 
delil olac:ak ve yapılan dedikodulu neş. 
riyata cevab tc kil edecektir. 

Verilen malfunata göre, toplantı her
kese açık olacak ve bilhassa gazeteciler 
de müzakere ve münakaşaları dinleme
ğe çağrılacaklardır. 

Güreş Birincilikleri 
31 temmuz cumartesi ttt ı ağustos 

günleri bölgemia 937 güreş birincilik

leri yapılacaktır. 

Ajanlık kulüblere yazdığı bir tez

kerede, bu müsabakalara iftiralı: ede-

bilmek için federasyonca lisansiye e
dilmiş olmağı şart koymaktadır. Bunun 

için şimdiye kadar lisans almamı gu
reşçiler muamelelerini hemen bitire· 

ceklerdir. 
Müsabakaların halkevi sahnesinde 

yapılması muhtemeldir. 

Kınahada açıklarında 

bir deniz kazası oldu 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Kınalı· 

ada açığında bir deniz kazası oldu. Dört 

çocugun binmi bulunduğu bir &anda! 

devrildi. Adalara su götürmekte olan 

bir motor yetişerek çocukları muhakkak 

bir ölümden kurtardı. 

Vilayetlerin büdceleri 
Vilayetlerin 937 büdce projelerini 

tetkik eden komisyon i ini birirmiıtir. 

En sona kalmış olan l:zmir, Balıkesir, 

Çanakkale bildcelerinin tetkiki de bit· 

mit ve büdceler yübelt tasdike arıe· 
dilmek üttre Bafbakanlığa verilmiş· 
tir. 

Tefrika: No. 92 

Eugenie 
Grandet 

Geçenlerde Paristen gelen bir zat n~te~~n 
yazihanesine, hava parası olarak, i~ı . yuz 
bin frank teklif etti. Eğer sulh hakırnı ta· 
yin edilecek olursa yazihaneyi sat~ca_k. 

Madam d'Orsanval cevab venrdı: 
- Mahkeme reisliğinde Mösyö de B~n

fons'u istihlaf etmek istiyor, ve buna gore 
~edbirlerini alıyor. Zira Mösyö d~ ~onfon~, 
ılk önce istinaf azası ve sonra reısı olaca · 
Onun gibi her türlü vasıtaları olan bir adam, 
hedefine erişmelidir. 

da hazfedilince, bu hikayenin başladığı sah
ne hemen hemen mazidekinin eşi idi. Za
ğarlar gene eskisi gibi Eugenie'yi ve onun 
milyonlarım takib ediyorlardı; fakat daha 
kalabalıklaşmış olan bu .zağarlar, şimdi, da
ha iyi havlıyor ve avı hep birden muhasara 
altına alıyorlardı. 

ve ziyaretçiler gider gitmez, gizlice avlu
nun bir köşesine auyordu. 

İlk baharda, Madam des Grassins, Eu
genie'ye, bir evlenme mukavelesi ile top
raklarını iade ettiği takdirde yıkılan ailesi
ni tekrar kurabileceği Marki de Froidfond'
dan bahsederek Cruchot'cularm saadetini 
bulandınnağa teşebbüs etti. Madam des 
Grassins, Markizlik Unvanını ileri sürdükçe 
Eugenie'n\n dudaklarında teressüm eden 
istihfaf tebessümünü muvafakat manasına 
alarak reis Cnıchot'nun evlenme meselesi
nin umulduğu derecede katileşrniş bir şey 
olmadığını önüne gelene söylüyordu. 

Yazan: Honore de BALZAC 
Turkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Mahke · · 
h . . me reısı de Bonfons bu k .... k 
ıtın kalır . d" uçu mu-

lfimatı aman~ ı ı. ve zekası, şahsiyeti, ma-
' nezaketı daıma heg· enı·ı· a· K' . nun yedi ld . ır ı. ımı o-

ğal~ış oJ~ı • anberı servetinin durmadan ço-
Jira irad eu~u~~! . Bonfons'un en az on bin 
mülkler· g "btı.rdıgını ve Cruchot'lann bütün 

ı gı ı onun da E •. ' . 
razisi arasına' s k ugenıe_ nın geniş a-
rerdi. ı ışmış bulundugunu ileri sü-

DostJardan bir başk . 
B.

1
. ası. 

- ı ıyor mus k' M 
ohot'lann ke a· unuz ı, admazel, Cru-
lan vardır? n ·1 başlarına kırk bin lira irad-

İhtiyar bir c eh , 
Gribeaucourt d ru ot cu . olan Madmazel 

T evam ederdı: 
asarruflarmı da unutmayın, derdi. 

Bir diğeri de: . . 
- Evet, kibar adamdır o, değılmı, Mad-

mazel? Derdi. .
1 Mahkeme reisi, oynamak istediği_ rol 1 e 

mütenasib şekilde giyinmek ister_?ı:. Kırk 
yaşına ve yağız, çirkin ve hemen butu_? ha
kim çehreleri gibi yorgun yüzüne rag~en 
bir delikanlı imişcesine giyinir, elindekı ~a
mış bastonu sallar, Madmazel de Froıd
fond 'un yanında tütün kullanmaz, oraya 
daima beyaz bir kravatla gelirdi. Ma~ma
.zel Grandet ile laubali konuşur ve ona sev
gili Eugeniemiz" derdi. Hulasa, şahısların 
sayısı hariç, tombalanın yerine vist~ konu
lup Madam ve Mösyö Grandet'nin sunalan 

Şayed Charles Hindistan içerilerinden 
buraya gelecek olsa, demek ki, aym şahsi
yetleri ve ayni menfaatleri ayni yerde ge
ne buluşmuş bulacaktı. Eugenie'nin neza
ket ve iyilik göstermekte olduğu Madam 
des Grassins, Cruchot'lan rahatsız etmek
te israr ediyordu. Fakat o zaman da, tıbkı 
eskiden olduğu gibi, Eugenie'nin siması ge
ne sahnenin ilk planında idi ve Charles, 
tıbkı eskiden olduğu gibi, gene bu sahnenin 
hakimi olabilirdi. 

Bununla beraber bir terakki de vardı: 
Evelce mahkeme reisinin Eugenie'ye her i
sim günü vermekte olduğu çiçek demeti 
şimdi gündelik olmuştu. Artık her akşam, 
reis, zengin kıza büyük ve güzel bir demet 
getiriyor ve Madam Cornoiller de bunu, 
herkesin gözü önünde bir saksıya koyuyor 

- Mösyö Froidfond ellisinde olmakla 
beraber Mösyö Cruchot'dan yaşlı görünmü
yor, diyordu. Duldur, çocukları vardır. Bu 
doğru. Fakat markidir. Fransa ayanmdan 
olacaktır. Ve şu .zamanda böyle koca bul
mak kolay mıdır? İyice biliyorum ki ba
ba Grandet, bütün mallarım Froidfond top
raklariyle birleştirerek Froidfond'larla sıh
riyet peyda etmek niyetinde idi. Bunu 
bana kaç kerre söylemişti. Ne kurnazdı ol ...• 

Eugenie, bir gece, yatarken sordu: 
(Sonu var) 

ORMAN ÇiFLiGi Bira Parkına Romen Müziği gelmiştir. Her gece on bir buçuğa kadar devam erlivor. 
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Ankara Belediye Reisliği llanlan 
1----------------- -----------------N r: tahmin edilen muvakkat teminat 

bedeli lira lira Kr 
52 500 37 50 
10 500 37 55 
10 1 600 45 00 
10 2 400 30 00 

l - Halde olup yukarıda numaraları ve muhammen bedelleri ve 
muvakkat teminatları yazılı dört dükkan 31.5.938 tarihine kadar a-
çık arttırma ile kiraya verilecektir. . 

2 - Bu dükkanların kira müddetleri bu tarihten sonra kıracı-
nın arzusu üzerine birer sene uzatılabilir. 

3 - Şartnamelerini görmek ve daha ziyade maliımat a!~ak is· 
tiyenler her gün hesab işleri müdürlüğüne müracaat edebıhrler. 

4 - Bu dükkanların ihalesi 30.7.937 cuma günü saat 10 1/ 2 da 
belediye encümeninde yapılacaktır. • . 

5 - İstekli olanlar muvakkat temınatlarını ıhaleden evel bele
'diye veznesine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz ilmüha· 
beriylc arttırmaya iştirak edebilirler. (2080) 2-3368 

İLAN 
ı - Belediye hastahanesinin bir senelik ihtiyacı olan 2800 -

3200 kilo süt ile 2000 - 2400 kilo yoğurt on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (780) liradır. 
3 - Muvakat teminatı (58.50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gU.? r.azı işleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 16. temmmuz 937 cuma gunu saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1886) 2-3102 

İLAN 
1 - Temizlik amelesi icin alınacak 379 çift postal on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1895 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (142,12) liradır. . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin herg~.n .Yazı ışleri kale

mine ve isteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma gunu saat on buçuk-
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün 2pm m m m 

ta belediye encümenine müracaatları. 2-3392 
İLAN 

1 - Su idaresine yaptırılacak 80 adet saat sandığı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (480) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (36) liradır. . . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Yazı ışlerı kale

mine ve isteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma günU saat on buçuk-
ta Belediye encümenine müracaatları. 2-3391 

İLAN 
1 - Karasinek mücadelesi için alınacak (2500) kilo krezil ile 

2000 kilo sülfat döfer onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1315 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (98,65) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma günü saat on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. 2-3390 

İLAN 
1 - Yenişehirde Meşrutiyet caddesinde 1087 inci adanın 16 

parselinde 25 metre murabbaı belediye malı arsa onbeş gün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 100 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma günü saat on buçuk~ 
ta belediye encümenine müracaatları. 2-3389 

İLAN 
1 - y,ni ve eski şehirde muhtleif mahallerde yaptırılacak par· 

ke ve adi kaldırım on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (24015,50) liradır. 
3 - Muvakkat .teminatı (1802) liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yaM 

sı işleri kalemine müracaatları. Ve ihale 30 temmuz 1937 cuma gü
n\l saat on birde belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin 
o gün saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif mektuplarını be· 
tediye encümenine vermeleri. 2-3393 

lLAN 
1 - Şehrimizdeki taksi otomobillerinin taksimetrelerinde pet· 

rol ve benzin fiatlarının ucuzlaması dolayısiyle yapılacak deği
şiklik aşağıda gosterilmiştir • 

Eski tarife Yeni tarife 
Antre 35 kuruş 26 kuruş 
Kilometre ücreti 15 kuruş 12.5 kuruş 

2 - Taksimetrelerin tadili için şoförlere 1 eylüle kadar müsa· 
ade verilmitşir 

3 - Taksimetreleri henüz ayar edilmemiş otomobillerde yolcu
lu, evelce de ilan olunduğu veçhile saatin gösterdiği fiattan yüı-
~!, ZO eksik ödiveceklerdir. 2-3388 

1\laliye \ 7 ekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Beş bin litre benzin. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin·bedeli dokuz yüz yedi lira eıti kuruştur. 
4 - Eksiltme: 30.7.937 cuma günü saat on beşte vekalet leva· 

zım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapıJacaktır. 
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 müdürJüğünde görülebiJir. (2089) 
2- 3309 

Adlive Vekaletinden: 
ol 

Vekalet binek otomobili için 300 teneke benzin açık eksiltme 
suretiyle alınacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi levazım ve daire mü
dürlü~ünden parasız alabilirler. 

Tahmin edilen bedel beher tenekesi 318 kuruş 75 santim hesa
biyle hepsi için 956,25 liradır. İstekliler bedeli muhammenin % 7,5 
ğu olan 72 lira 22 kuruşu mal sandığına yatırarak eksiltme günil 
komisyona verecektir Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı 
kanunun (2-3) üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lazım
dır. 

Eksiltme 31.7.1937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 10 
da vekatet levazım ve daire müdürlüğü odasında müteşekkil ko
misyonda yapılacaktrr. İsteklilerin mezkur gün ve saatte komis-
yona baş vurmaları. (2098) 2-3387 

vekaletinden: 
1 - Çankaya'da hariciye köşkünde yapılacak 10.778 lira 99 ku· 

ruş bedel keşifli havuz, kalörifer tesisi ve saire ile hariciye köşkü 
müdür evi, garaj ve serlerin kalörifer tesisatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 808 lira 45 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartname ve projeler hariciye vekaleti levazım 

müdürlüğünde görülebilir. 
4 - Eksiltme Ankara'da hariciye vekaleti levazım müdürlüğü 

odasında 26 temmuz 1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. (1979) 2-3280 

ULUS 

Adliye Vek.aletinden: 
tmralı adası ve Edirne ceza evlerindeki mahkumlar için yaptı

rılacak 600 takım kışlık elbise ve 1200 adte iş tulumu hakkında 
2490 sayılı kanunun 7 inci maddesinin (A-B) fıkralarındaki şart 
ve sarahati ihtiva eden ilanın Ankarada ULUS ve lstanbulda CUM
HURİYET ve SONPOST A gazetelerinin 13 temmuz 1937 tarihli 
nüshalarında neşredilmesi tazım iken bu itanın Cumhuriyet ve 
Sonposta gazetelerinin 13.7.937 nüshala~ıı:ıda neşredildiği ha.l.rle 
Ankarada Ulus gazetesinde 14.7.1937 tarıhınde muayyen olan gun
den bir gün sonra basıldığından ilanın Ulus gazetesinde; kanu
nun tayin ettiği müddetten noksan bir zaman içinde çıkması dola· 
yısiyle ilan mebdei 14.7.1937 tarihi itibar edilerek münakasa 29:7. 
937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de yapılacağı tavzıh 
olunur. (2099) 2-3380 

İLAN 
Hali tasfiyede bulunan Ankara malzemei inşaiye T. A. Ş. tasfiye: 
memurluğundan: . 

1 - Şirkete aid olup sekizinci kilometrede kain tuğla fabrık~
sı binası ve makineleri ve fırını, ve ocağı, ve bacası, dört adet ku
çük ve büyük kireç ocağı, ve o civarda iki bina, ve dekoviller ve 
raylar ayrı ayrı pazarlıkla satılacaktır. . 

2 - Mahallinde kaldırmak ve sökme masrafı müşteriye aıd ol-
mak şartiyle: 

3 - Satış peşin para iledir. . 
4 - Muhammen kıymetler: Kireç ocakları (250) dek~vıl ve 

raylar kilosu dört kuruş hesabiyle: Vagunetler 12 adet beherı (360) 
iki bina (700) baca (250) makineler (2000) makine binası (1150) 
ocak (750) liradır. 

5 - Pazarlık 27 temmuz 937 tarihine müsadif sah günü saat 16 
da Ankarada adliye sarayı karşısında sıhat apartımanında a~uk~t 
Hüseyin Fevzi Hakmanın yazihanesinde yapılacaktır. lsteklılerın 
mezkitr gün ve saatte % 7.5 teminat akçeleriyle hazır bulu~ma-
ları itan olunur. 2-3319 

İLAN 
Hali tasfiyede bulunan Ankarada Un ve ekmek T. A. Ş. tas

fiye memurluğundan : 
1 - Şirkete aid olup Ankarada İtfaiye meydanında kain un de

ğirmeni fabrikası ile binası beraber veya ayrı a~rı (binaya .mutta· 
sıl barakadaki dize1 motörü hariç) (bina makineler satıldıgı tak
dirde satılacaktır.) 

2 - Gene şirkete aid olup İtfaiye meydanında kain ve içinde 
ekmek fırını bulunan ve bitişik bina tamamen pazarlıkla satıla· 
caktır. 

3 - Tapuca intikal ve harç ve masraflar ve vergi borçlan 
müşteriye aiddir. . 

4 - Muhammen kıymet: Degirmen binası (15.000) makıneler 
(9.800) ekmek fırını binaları (8.000) liradır. 

5 - Satış peşin paradır. 
6 - Pazarlık 27. temmumz. 937 tarihine müsadif salı günü sa

at 14 de Ankarada adliye sarayı karşısında sıhat apartımanında a
vukat Hüseyin Fevzi Hakmanın yazihanesinde yapılacaktır. İstek
lilerin mezkur gün ve saatte % 7.5 teminat akçalariyle hazır bulun-
maları ilan olunur. 2-3378 

Adliye Vekaletinden 
Ankarada adliye sarayında bulunan vekalet anbarında m~vcu<l 

tahminen 1500 kilo kadar günlük gazete olduğu yerde açık arttII
ma ile bedeli peşin verilmek şartiyle satılacaktır. Taliblerin 31 
temmuz 937 cumartesi saat 10 da satış yerinde hazır bulunmaları. 

(2086) 2-3370 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUÔUNDAN: 

Ankaranın İç kale mahallesi Atitaş. caddesinde kain tapunun 
21 cilt, sahife 2 kayıtlı 104 pafta 375 ada 2 parsel 2 umum 13 hususi 
numaralı 217 M2. murabba ahşap ev aşağıda yazılı şartlar daire
sinde satılmak üzere açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştr. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI: 
21 numaralı kapıdan girilince ufak bir sofa, sağda bir oda kar

şıda bir oda ve bir mutfak bir heli vardır. Diğer kısmın 6-8 numa· 
ralı kapısından girilince taş bir avlu, sağda taş 4 ayak merdivenle 
çıkılarak bir kapıdan girilince küçük beton aralık ve küçUk bir 
mutfak sağda büyük bir oda ile mutbağın yanında ayrıca bir oda 
vardır. Taban ve tavan tahtadır. Avlunun yanında önü tahta seki
li bir aralık ve tavanlı, tabanlı bir oda ve yanında zemini çimento 
döşeli tavansız bir oda ve toprak bir mutfak vardır. Avludaki 
merdivenle üst kata çıkılmaz ufak bir koridor üzerinde sıra ile üç 
oda bir mutbak bir hela olup tavan ve tabanları tahtadır. Heveti 
umumiyesine 4819 lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 18.8.937 tarıhine müsadif 

çarşamba günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi iflas me
murluğu odasında yapılacaktır. Talipler gayri menkule takdir e· 
dilen kıymetin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir banka· 
nın teminat mektubu veyahut teminat olarak kabulü lazım gelen 
tahvil vereceklerdir. Tapu ve dellaliye ~üşteriye aittir. Binanın 
müterakim vergi ve resimleri satış t>edehnden ödenecektir. Art
tırma teklif edilen bedel gayri menkule ~a~d~r edilen kıymetin 
% 75 ini bulduğu takdirde üç defa nida ettırıldıkten sonra en çok 
artıran müşterisine ihalesi yapılacaktır. 

Teklif edilen bedel mala tayin edilen kıymetin % 75 ini bul
madığı takdirde en yüksek teklifte bulun~n müşterinin teklifi ba
ki kalmak şartiyle 3.9.937 tarihine müsadıf cuma günü saat 14-16 
da yapılacak ikinci bir arttırmada üç defa .nida ettirildikten sonra 
en çok artıran müşterisine ihale edilecek.~ır. !'Ier iki arttırma so
nunda ihale bedeli derhal veyahut taleb uze~ıne verilecek mühle· 
tin hitamında verilmediği ve kendisinden .hır evelki müşteri de 
teklifi veçhile almağa razı olmadığı takdırde on beş günlük bir 
ilan neticesi yapılacak arttrrmada en ço~ ar~ırana ihale edilecek 
ve aradaki farklar evelki müşteriden tahsıl edılecektir. 

2 - Şartname 7.8.1937 tarihinden itibaren .. dairede herkese açık
tır. Talipler arttırmadan evci gayri menkulun hususi vaziyetleri
ni ve satış şartlarını görmüş ve okumuş ad ve itibar olunur. İpo
tek sahibi alacaklı1arla diğer alakadarların gayri menkul üzerin
deki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile 20 gün içinde iflas _memurluğuna bildirmele
ri aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabıt olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalacaklarını alıcıların 937-50 dosya nu-
marasiyle müracaat eylemeleri ilan olunur. 2- 3341 

Ankara inhi arlar 
haşmüdüı,~üğündeıı: 

377 lira 98 kuruşluk keşif varakası üzerinden yerli tuzlası an
bar tabanına GİRO beton yaptırılması şartnamesine göre !içık pa
zarlığa konulmuştur. 

Talihlerin 26.7.937 tarihinde saat 16 da 28 lira 35 kuruş ilk te
minat paralariyle komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

(2020) 2~3286 

Corunı 
.# 

vilayetiııden: 
Sungurlu kaza merkezinde yapılacak şehir tıpi dört kargir e

vin kerestesi hariç olmak üzere bilUmum malzemesi ve işçiliği 913 
lira 92 kuruş keşif bedelli üzerinden 15 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. lsteklierin vilayete müracaatları. (1911) 2-3150 

15 - 7 - 1937 

Hava ok:ulu k:onıutanlığmdan: 
Hava okulları talimatının 86 mcı maddesinde yazılı şa ,/ 

haiz istekliler: "-~ 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuz başlangıcından A~ 

sonuna kadar okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin CPt'.',_ 
da bulunanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula 
derirler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler: _,. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları ~ 
lardır: ___.-

A - Türk olacak ıtJ 
B - Orta mekteb "Lise sekizinci sınıf,, tahsilini bitirmiş, 

17 ve en çok 20 yaşında olmak. ,, 
C - Sıhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanııına~ 

verişli olduğuna dair mütehassısları tamam • olan bir hal 
sıhat heyeti raporu olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dışarda bulunanlar: ,A._ 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muaye::..f 

gönderirler. Tam teşkilatlı sıhi heyet bulunan yerlerde o fP' 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. ,;J. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu v~ •• :M 
kfun olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğ\P'"' 
veya polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. k'I!_ 

E • Mektebe alınacak okuyucular, gedikli erbaşlar bak-; u11 
2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi ~ 
diklerinde 12 yıl müddetle hava gedikli erbaş olarak vazife I"" 
ceklerini teahhüd etmek. 

F - Mektepçe yapılacak sesme imtihanında kazanmak. ,ti_ 
H - İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak , 

dardan fazla olursa bunların içinde riyaziye bilgileri daha iyi~ 
yabancı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucuları '!-
ri liseler gibi yedirilir ve giydirilir. Kitab ve diğer ders içıtl 
zım olanlar parasız verilir. dl 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı mu~~ 
kiyetle bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makiv.l 
telsiz, fotoğrafçı, atış ve bombardımancıhğa ayrılırlar. (4056!!1 

l\'.laliye velialetiııdeıı: 
Yenişehirde kazanç ve bina temyiz komisyonları binasınd• ~ 

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

(2029) 2-3310~ 

Hakliari valiliğinden: 
1 - Hakkarı ili merkezi olan Colemerikte yeniden yapıla~: 

lan yatı mektebi binasının birinci katının temel dıvar döşe~~ 
samını keşif bedeli dört bin dokuz yüz doksan lira doksan beş 1'11'~ 
olup eksiltme açık olarak 26 temmuz 937 pazartesi günü saat 
da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. (il 

2 - isteklileri eksiltme şartname plan ve diğer evsafı Diy• 
kir Van ve Hakkarı nafia müdürlüklerinde görebilirler. _.I 

3 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin ticaret odasına >'!:il 
olmaları böyle işler yaptıklarına dair ellerindeki vesikaları ~ 
gününden önce Hakkarı nafia müdürlüğüne göndererek ebl1'; 
vesikası ve üç yüz yetmiş dört lira otuz iki kuruş muvakkat 
minat vermeleri ilan olunur. 2-3~ 

.. Kiralık bir daire aranıyor 
Çocuk sarayı, Anafartalar ve Bankalar caddeleriyle bu cad_~ 

lere yakın sokaklarda resmi daire olmağa elverişli 4.5 odalı kiaı;. 
ev veya apartıman aranıyor. Kalöriferliler tercih olunur. 2944 
lcfona müracat 2-3~ 

Anliara valiliğindeıı: 
1 - İltekin okulunun tamiri 1268 lira 54 kuruş olduğu içill' 

çık eksiltme suretiyle yapılacaktır. .; 
2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilaye~.f'I' 

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve ~ 
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbet W 
P.ara, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye 1 
tırak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı malfırnat 
mak istiyenler kültür direkötrlüğüne müracaatları (1936) 

2-3~ 

Corunı vila)1etiııden: 
> • ~ 

Alaca kazasına bağlı Alacahöyük köyünden ptan ve şartna~ 
göre 4681 lira 4 kuruş bedelle 14 kargir 1193 lira 38 kuruş bed ~ 
2 çift kargir ki 18 ev yapılacaktır. Bunların taş kerpiç sarnal1 .11 
kumu evleri yapılacak köylülere aid olup bundan maada kere;, 
vesair malzemesiyle işçiliği müteahhide aid olmak üzere oıı /.. 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin vesaik .,e 'I 
ven paraları makbuzları ile vilayete müracaatları. (1910) 2-;!J;I 

Ank~ara valiliğinden: 
1 - Yenihayat okulunun tamiri 1747 lira 66 kuru~ olduğU ;C' 

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

nasındaki encümeni d aimi salonunda yapılacak ve ~ 
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetı 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye 
tirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı malumat ftt 
mak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara kültür direkt6 
ğüne müracaatları. (1934) 2- 3;,V 

P. T. T. Levazıın l\1üdürlüğündr.' 
1) - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m im 10 ton 2 m/ m kice-' 

150 ton demir tel kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 1 2) - Muhammen bedeli (30.000), muvakkat teminatı (22 50) 
1
,. 

olup eksiltmesi 11.8.937 çarşamba günü saat (15) de Ankarad• 
T. T . satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ 

3) - İstekliler. muvakat teminat makbuz veya banka mektıS ~ 
nu, .ticaret odası vcsikasmdan başka müteahhidlik vesikasııı, 
teklıf mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o giin saat (14) e le 
mezkur komisyona tevdi eyleyeceklerdir. I 

4) - Şartnameler, Ankarada P . T . T. levazım, İstanbul Be)'~ 
P. T. T. ayniyat şube müdürlüklerinden (150) kuruş ücretl& 
lir. (I 725) 2-29'> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza örgütü için 3730 tane portatif çad.;.... 
20.7.937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca 

2 - Tasınlanan tutan 34.403 liradır. ·ti 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabil1 

\'erilir. ..4 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne ma1<1JIJ"

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif ~ 
tublarmı o gün saat 15 şc kadar Galata Eski gümrük binasırı 
satın alma komisyonuna vermeleri. (3643) 2- 2968 



11-7-1937 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma l l l, ____ M_illi_" -M-üdafaa V ekileti Salmahna ı 

Ko-ı-onu binlan Komisyonu binlan _ 
..._______________ aa&&O~ --------------~ ______________ _. 

1 - Aktchirdeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 180 bin kilo 
unu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Konyada kolordu, btanbul ve Ankara levumı 
&mirlikleri satın alına komisyonlarında görülebilir. . 

3 - t,bu 180 bin kilo unun muhammen tutarı 22500 lıradır: 
4 _ Şartnamıes.indeki yüzde yirmi beş miktar fulasıda dahıl ol-

duğu halde ilk tıeıminatı 2109 lira 38 kuruştur. K d 
5 - Eksiltıae 27. temmuz. 937 salı günü aaat 11 de onya a 

kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
6 - İstekliler ihale günü saat 10 a kadar teklıf med. ktBublarırut 

ah d ·· d e elı:ler ır u saa • komisyon başkanlığına verecek ve Y u gon er c k · 
ten sonra verilen veya gönderilen mektublar al~nmıyaca tı.r. . d-

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bı~baaaa 3~. ı~~ıkmattı' 
h"bl · k itmeye ı,tıra c -desine uygun olmıyan mektubların sa ı erı e sı 

rilmiyecektir. (1985) 2-3254 
İL~~ . . . ka atı 

1 - Elaziz hayvantı ihtiyacı ıçın hır mılyon kılo arpa P 
zarf usulile alınacaktır. k · atı 

2 - Tahmin edilen bedeli 50 bin lira olup muvak at temın 
3750 liradır. A • d t'" en 

3 - Ebiltmc 20.7.937 cuma günü saat 11 de Elazı% e um 
~tın ama komisyonu binasında yapılacaktır. . . ·rrkte 

4 - Teklif mektubları teminat makbuz ve vcaıkalarıyle bı 1 

belli gün ve saat 10 na kadar verilmi• olacaktır .Bu saatten sonra 
erilecek mektublar alrnmıyacaktır. ( 1802) 2-3039 

İLAN 
:iamizonu mikdarı muhammen tık teminatı 

kilo tutarı lira lira Kr,. 
Buru 450.000 24.750 1856 25 
"rfod nya 84.000 4,620 346 50 
Bandırma 84.000 4.620 346 50 . . 

1 - Buna. Mudanya ve Bandırma garnizonları ıçın ~~~.and~ 
vanlı mikdardaki yulaf kapalı zarfla 20. temmuz 93? aa!ı gunu. saa. 
7 de eksiltmeye konacaktır. Muhammen tutarları ıle ılk temınat 
arı hizalarında yazılıdır. t 1 1 

2 - Şartnamelerini görmek istiyenler Ankara ve atanbu e
azım &mirlikleri ve Bursa tümen satın alma komisyonlarına milra
·aat edilmes" 

Ebiltme~e girecekler kanunun 2. 3 cü maddeler.in~~ki vesailı: 
le teminat makbuıdarını ve teklif mektublannı aynı gun saat 16 
ya kadar Bursa tümen satır. alma komisyonuna vermeleri. (1883) 

2-3101 
iT.AN 

1 - Ankara ~rnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 40 
toz şekerinin 22.7.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla 
•Jrs;ltmes' yapılacaktır. • 

2 - Şekerin tutarı ı 1200 lira olup muvakkat teminatı 840 hra
lır. Şartnamesi komisyonda her gün parasız görülebilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te
'llinat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazdı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar levazım lmirliği satınalma komisyonuna 
vermeleri. (1938) 2-3182 

İLAN 
. Bitlis piyade alayının bir senelik ihtiyacı için iki yüz elli bin 

kılo fabrika unu kapalı zarfla münakasaya konulmu,tur. Unun ~u· 
vakkat teminatı 2437 lira SO kuruştur. Tahmini tutarı da 32.SOO lıra
drr. İhale 5tUnü 22.7.937 perşembe günü saat 9 dadır. Şartnamesi 162 
k~rut mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin yukarda yazılı 
~~ ve saatte teminat makbuzlariy e kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
vesıkalarını ve teklif mektublarını Bitlisteki piyade alayı satın al-
ına komisvonuna vermeleri. (1800) 2-3144 

İLAN 

k 
1 - Karamandaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 180 bin kilo un 

apalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 
im.2 :-. Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara levazım 

ırhgı satın alına komisyonlarında görülebilir. 
3 - f sbu l~O bin kilo unun muhammen tutarı 22500 liradır. 

_4 - Şart!1amesindeki yüzde yirmi beş mıktar fazlası da dahil ol· 
dugu halck ılk teminat 2109 lira 38 kuruştur 

5 - Eksiltme 27. temmuz. 937 salı günü ~t il de Konyada 
kolordu satın ~lma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - lstekhler 27. temmuz. 937 salı günü saat ona kadar teklif 
mektubları~ Konyada satın alma komisyonu batkanhğına verecek 
ve ~ahud gondereceklerdir. Bu saatten sonra verilen ve yahud gön. 
derılcn mektublar alınmıyacaktır. 
d .' - 2490 say.lı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. inci mad· 
r~ı:~ey uyr~ olmıvan mektubların sahiblcri eksiltmeye iştirak etti· 

ece tır. 0987) 2-3255 

1-A · ~~ . palı fl nkar~ garnızonu kıtaatı ıçın 8000 kılo zeytin yağının ka· 
cakt zar a eksıltmeai 26.7.937 pazartesi günü saat on beşte yaprla

ır. 

405 ~ · -:ı Zeytin yağının tutan S.400 lira olup muvakkat teminatı 
ıra ır. Şa~tnamesi her gün komisyonda görülür. 

. 3 - İıtekhlerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
:'1~~ makbuzla~ınr havi teklif mektublarınr yazılı gUn ve ıaat
cn ır1 aut evelıne bdar levuım lmirliği ıatm alma komisyonuna 

verme eri. (2010) 2-3273 
iLAN 

. 1 - H~rb okulu ihtiyacı için 8.400 kilo kayır reçeli 8 400 kilo 
;;~ne reçeh, 3.~~ kilo ayva reçelinin kapalı zarfla ckıiİ~esi 28.7. 

çareamba gunü saat ı ı de yapılacaktır. 
t 5286-l"Rcçellerin tutarı 7818 lira 90 kuru, olup muvakkat tcmina-

1 ıra 42 kuruttur Şa t · k · d görülebilir. . r namesı omısyon a her gün parasız 

min!t- İsteklilerin kan~nun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
evel' mak dkbuzlarını havı zarflarını yazılı gün ve saatten bir saat 

ıne a ar Ankara leva A • r -. 
meleri. (20l3) zım amır ıgı satın alma komisyonuna gel· 

t 2-3274 
1 - Harb okulu "ht• · · LAN . 

çartamlJa günü aaat 1
1

5 Jyacı ıçın ~.400 ~ılo çilek reçelinin 28.7.937 
2 - Reçelin tutar 2~ açı~ eksıltmesı yapılacaktır. 2~0 l~ra 72 kuruetur. Ş.~. 60 ku~' olup. muvakkat teminatı 

rülebılir. 1 her gun komısyonda parasız gö-
3 - 1ıteklilerin kanunun 2 3 il 

minatmakbuzlariyle yazılı gU ' c maddelerindeki vesika ve te· 
ma k . n ve saatte levazım imi liğ" al-

omııyonuna gelmeleri. (2014) r ı satın 

İLAN 2-3275 

mür:ı..Ün ~~~~;7 g:;~iz~~~ birlikleri için 2640 ton Lave marin kCS. 
lacalctır. g aaat ıs de kapalı zarfla ckailtmeıi yapı· 
. 2 - Kömürün tutar 50 • 

hra 40 kuruttu ş 1 
•688 lıra olup muvakkat teminatı 3784 

Yerilir • r. artnamesi 2S4 kuruş mukabilinde komisyondan 

. 3 - 1.tcldilerin kan 2 .. . 
mtnat makbuzlarını h ~nun . • 3 cu maddelenndeki vcıika ve te-
en az bir aaat ev r avı tcklıf mektublarını yazılı gün ve saatten 
komisyonuna ve~;ne. kadar Ankara levazım imirliği aa.tm alma 

en .(1872) 2-3076 

Jandarma genel komutanlığı 
~ara satınaima komisyonundan: 

Ke,ıf bedeli altı ·· r 
naaındaki takuıt _yuz ıra olan jandarma genel komutanlık bi-
dairceinde onart ragmur SU borularının keflf ve fenni .. rtnameai 
U.ainc yaptmlac~~ı 31·7.937 cumarteel gtinll puarblda istek
da görülebilir t ha. Şartname ve kCfifname her gün komi8yon-

. za t alınabilir. (2087) 2--SSG9 

Askeri mekteblere talebe alınıyor 
1 - 937 - 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa, liseleriyle 

Konya ve Erzincan ukeri orta okullarmm bütün sınıflarına Kırık
blcdcki sanat lisesinin birinci (9.) ımıfına. Ankara 'ff Konya ge
dildi Erbaf hazırlama mekteblcrinin baırlama ve orta k11mıları· 
nın ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 

2 - Kaydı kabul eartlan geçen senenin ayni olup bütün asker· 
lik şubelerinde ve askeri mcktcblerdc vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mektebl~rd.c 1 tem~u.zda baş· 
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gcdıklı mcktebının kaydı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. 

4 - Askeri mckteblere girmek istiyenl~r Ankarada bulunanlar 
Cebecideki gedikli crbae hazırlama mcktcbıne ve askeri mekteble
rin bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve başka 
yerlerde oturanlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kabul prtlarmı taş yan istekliler ~vrakını ~l~ttınp 
askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bır halde ~rı:nek ıst~~ı
ği mektebe göndermeli ve mekteb tarafmdan seçme ım~ıhanı . •ç.ın 
çağırılmadıkça hiç bir istekli beyhude >:ere ~ek~cbe gıtmemelıdır. 

6 - Seçme imtihanı için çağrılan ıs~e~!ılenn . ~ektebe kadar 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca gerı donmek ıccın yapacaklsı 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. .. . . 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun musaadcsı ~ııbe. 
tinde mekteblere namzed olarak almırlar. V~ b~nlarda~ t~hmata 
uygun olarak kati kabulleri yapılmryanlar hıç hır hak ıddıa ede· 
mezler. • . h ·ı 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlara bır sene ta ıı 
fasılası olanlar ve mektebe girmek için nUfuı ktğıdında yaşını tas-
hih ettirenler askeri mekteblere alınmazlar. " 

9 - Gedikli erbae hazırlama mekteblerine ilç ve ~' sınıflı ko.y 
ilk mektebleri mezunları alınır ve köy çocuklarından ıkı sene tahsıl 
fasılası olanlar mekteblcre kabul edilir. (1811) 2-3042 

BİLIT 
1 - Hepsine biçilen ederi otuz iki bin bet yüz lira olan 374 

kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla e~il~cye konulr~uştur. 
2 - İbatesi 17-temmu.:..937 cumartesi gunu saat 11 dedır. 
3 - ilk teminat 2437 lira SO kuruştur. 
4 - Şartnamesi 165 Jturuşa M.M.V. -~alma ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanwu teaıınat ~ 2~90 sayıl! kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte tekbf mek
tublarını ihale saatından bir sa at evvel M.M.V. satm alma ko.na 
vermeleri. (1371) 2-2382 

iLAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 1169 ~~ş ol~ ve mü

tcahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile ıhnacagı ılln ewdılen 1340 
tane nöbetçi mu,ambasrna istekli ccıkmadığından pazarhga bırakıl· 
mıetır. 

2 - Şartnamesini parasu atmak ve 8meğini g8rmck iıtiyenle-
rin hcrgün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 1164 lira 80 kuru,tur. 
4 - ihalesi 21.7.937 çar,amba günü saat ıs tedir. 
S - Puarhğa !{ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 

delcrinde yazılı vesikalan ilk teminatları ile birlikte tam ihale ~
atında Milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna vcrmelerı. 

(1885) 2~3126 

iLAN 
1 - Ankara AkköprU civarındaki depolar mıntakasında yapı· 

lacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. . 
2 - Şartnamesini ve keşiflerini almak istiyenlerın her gilft 

komisyona gelmeleri. 
3 - flk teminat miktarı 149 lira 25 kuruştur. 
4 - ihalesi 23-7-937 cuma günü saat 15 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad· 

delerinde yazılı vesikalan ilk teminatları ile birlikte tam ihale aa
atmda M.M.V. satın alma komisyonuna vermeleri. (1927) 2-3184 

iLAN 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kul'\lf olan 65.000 

metre ekmek torbalık bez ile bir metresine tahmin ediln fiyatı 95 
kurue olan 133.750 mtrc mahrut! çadır bezi ve bir çiftine tahmine
dilen fiyatı 170 kurut olan 10.000 çift yemeni ayrı ayn kapalı zarf-
la alınacaktır. . . • 

2 _ Torbalık bezin f8rtnamesını 234 ve çadırlık bezınkini 63S 
kuruşa almak ve örneklerini görmek iatiyenlerin her gün komis-
yona gelmelcrL . 

3 _ Torbalık bezin ilk temınatı 3656 lira 25 kuru" çadırlık be-
zin ilk teminatı 7603 lira 13 ~ru, ve yemenininki 1275 liradır. 

4 _ Torbalık bezin ihalesı 27.7.937 salı günü saat 11 de. 9~dır· 
hk bezin ihalesi 28.7.937 çarf81Dba günü aut 15 tc ve yemenının i
halesi 29.7.937 perşembe günü ':°t 11 dedir. 

5 _ Münakasalra gireceklcrın 2490 sayılı kanun. 2 n 3 ~ü mad-
delerinde yazılı vesikaları ilk temi?Btlan ile birlikte teldıf mck
tublarını ihale ıaatlarından en az bır ıaat cvel M. il. V. SA. AL 
KO. na vermeleri. (1991) 2-3271 

B1L1T 
ı _ Beher metresine biçilen. ederi 25 kuru• olan 35.000 metre 
,ırlık bez kapalı sarfla cbiltmeye konulmuftur. 

~ _ thalesi 26 tcamıuz 937 pbartcai ıünü saat 15 tcdir. 

3 _ Şartnamesi parası• olarak M. il. V. aabn alma KO. dan 

alınır. . 25 ku 
4 - tık teminat 656 bra ruştur. 
5 _ Eksiltmeye gtrecekl~r kanunt teminat ve 2490 . sayılı kı· 

nunun 2 ve 3 üne ümaddelerındc yazılı ~lgclerlc birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatmdan behemehal bır saat evcl 114. M. V. ıa-

al Ko na vermeleri. (1992) 2-32S7 
tın ma . iLAN 

46 kalem eczayi ba[ıtariy~ kapalı zarf usulile satın alınacakt_ır. Be· 
d r (15400) liradır. halesı 4.8.937 çarşamba günü saat 11 dedır. tık 
~inatı 1155 liradır. istekliler evsaf ve tartnamscini almak ve gör. 
mek iıtiyen satın al. komiıyon.~na ~üracaat ve mün~kasaya girc

klerin 2490 sayılı kaflunda goatcrılen vesaiklc teminat ve teklif 
:Cktublarile birlikte belli gün ve ~tinden enu 1 saat evci M.M.V. 
satın atma komisyonuna gelmclel'l.. (1613) 2-2734 

iLAN -
1 _ Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş olan 86.000 ve 9.000 ta

ne aleminyilm çıplak llllltra ayrı .•~ kapalı zarfla ~mıcaktır. 
2 _ 86.000 tanenin prtnlm!es!nı 340 kurup ve dieirini parasız 

almak ve örneklerini görmek ıstiycnlerin her gi1n komisyona gel· 

melcri. ilk t · • ilk 1 
3 _ 86.000 tanenin emınatı 4690 w 9.000 tanenın tem -

nat1 540 liradır. . 
4 _ 9.ooo tanenin ih~esı 13.8.937 .cuma.gilnU ıaat 11 de ve 86.000 

tanenin ihalesi ayni gUn~n saat l~ tındcdır • 
5 _ Münakasalara gıreccklcrın 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 eli 

ddclerindc yazılı vesikaları ilk tcminatlariyle birlikte teklif 
ma lrtublarını ihale saatlarrndan en az bir saat evci milli müdafaa 
:-kileti atın alma komiıyon':İ ~ı.;,lcri. (1770) 2--2946 

20 metre mikibı aınbalii için tahta alınacaktır. lbalcai 2.8.937 
azartesi günü saat 10 dadır. Tahmin bedeli (1000) liradır. ilk 
~natı (75) liradır. Evsaf ve tartnameaini almak ve ıörmek iatl· 
yen bedelsiz olarak M ·~· V. SA. alına komiı~on~na m~r~t ve 
ihaleye gireceklerin bellı gün ve Matında temuıatiylc bırlikte • 
mieyona gelmeleri. (2083) BlLlT 2-3374 

Hayvan VELENSESİ: Kapalı Arfla 692 tane hayvan ftleme-
11 1atm almacaktır. Hepsinin tutarı 8996 liradır. B9laf ve tartna
mesi para1ıs olarak dvari fubellnden verilecektir. İHALESİ ı 

1 
A8'ıeri fabrikalar amam diirfiiğii Satmalma 

K.omM'YODU llinlan 
6.000 KİLO TUTKAL 

Tahmin edilen bedeli 2.100 lira olan yukarıda mikdarı •e cinsi 
yazılı malzeme askeri fmwikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 2.8.937 puarteai günü aaat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname paraaıs olarak komaiyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 157 lira 50 kurut ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki veaaikle me:ıkQr gün ve ııaatte ko-
miayona müracaatları. (1980) 2--3296 

20 TON ÜSTÜPÜ 
Tahmin edilen bedeli 8.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 2.8.937 pazartesi günü aaat 15.30 da kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 600 lirayı havi teklif mektublarını 
mezkflr günde saat 14.30 za kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mczkflr gün ve saatte komisyona müracaatları. 2-3297 

35 KALEM ÇELİii 
Tahmin edilen bedeli 24.865 lira olan 3S kalem çelik askeri fab

rikalu umum müdürlüğü satm alma laomisyonunca 1 eylül 937 çar
pmba günü aaat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondmı Yerilir. Taliblerin muvakkat teminat 
olarak 1864 lira 88 lrurutu havi teklif mcktublarmı mezkur günde 
aaat 14 e kadar komisyona •ermeleri ye kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkQr gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. ?-3299 

30 TON ADİ TUTYA 
Tahmin edilen bedeli 6.900 lira olan yukarıda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 1.9.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liblerin muvakkat teminat olan 517 lira SO kunı§u hm teklif mek· 
tublarmı mezkOr günde aut 14.30 n lradar komisyona vermeleri 
Ye kendilerinin de 2490 aayıb kanunun 2. ye 3. maddelerindeki ve· 
laikle mczkm gün ve saatte komisyona miiracaatlan. (1959) 

Z-3298 
2.000 kilo kurıun üstübeç 

500 ,, Sülyen 
2.000 ,, Bir kaynamış bezir 
1.000 ., Çiğ bezir 

200 ,, Sikatif vernik 
Tahmin edilen bedeli 2600 lira olan yubnda mikdarı ve cinsi 

yuılı malzeme askeri fabrikalar umum mUdürlilğü satın alına ko· 
misyonunca 4.8.937 çarpmba günü saat 14 te açık eksiltme ile i· 
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakakt teminat olan 195 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2, •e 3 Bncü maddelerindeki vesaikle mez~ur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2074) 2-3372 

Devlet Demiryollan ve Umanlan Umum 
Müdürlüğü ~tmahna Komisyonu binlan 

1LAN 
De•kt dcmiryolları ticaret ve haaılat dairesine en az lise tahsi

lini bitirmit bir kaç memur alınacaktır. Ticaret mektebi mezunları 
ile almanca veya franıusca bilenler tercih olunacaktır. Ankara 
mcıken zammı hariç olmak üzere liıc ve muadili melı:teb mezunla· 
rına 74 lisan bilenlere 83, yüksek mekteb mezunlarına 113 bunlar
dan li~ bilenlere 130 liraya kadar üerct verilecektir. 

Müracaatların 20 temmuz 937 tarihine kadar Ankarada devlet 
demiryolları umumi müdürlüğüne ve lstanbul'da D. Demiryolları 
9 uncu işletme müdürlüğüne yapılması üzımdır. (1961) 2-3223 

İLAN 
Muhammen bedeli (5860) lira olan porselen telgraf ve elektri~ 

izolatörleri 1.9.937 çarpmba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulu 
ile Ankarada nafia vckilcti binası içinde malzeme dairesinde top· 
]anan merkez dokuzuncu arttırma ve eksiltme ko.nisyonunca aatın 
alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlcrin (439.50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği .eıikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 veya t.7.937 g. 3645 No.lu ~illhaamda i.n~r etmi~ ol~n tali
matname dairesinde alınmı' ve11ka ve tckhflerıni aynı gun saat 
14.30 a kadar idare malzeme dairesindeki komisyon reisilğinc ver
meleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada teseJlüm ve sevk ttfliğinden dağıtılmaktadır. 

(2033) 2-3377 
İLAN 

Muhammen bedeli 210.000 lira olan 100 ton metal ile muham
men bedeli 176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton antimuan 31.8. 
1937 salı günü saat 15.30 <ta ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiycnlerin metal için 11.750, kalay ve antimuan 
için de 10.050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resmi gazetenin 7.S.936 gün ve 3297 veya l.?.93? T. ve 
3645 No.lu nüshasında intİf&l' ctmit olan talimatname daırcaı~dc a
lmmıı vesika ve tekliflerini ayni giln saat 14.30 a kadar komıayon 
reieliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 880 kuru.. Ankara ve Haydarpqa veznelcrınde 
satılmaktadır. (1988) J-3376 

Çornm ,;Jiy~tinden: 
Alaca kazaama bağlı Karnıkara kCSyilnde plin ve prtnameıine 

ıare lıkcletli kerpiç 27 tein 20 çift ki ccman 67 göçmen evinin 
kerestesi hariç biltbnum malzeme ve itÇfliği alana aid olmak üzere 
bugünden itibaren 15 gfin müddetle e~siltm~yc konulmuştu.r. . 

Beher tek evin muhammen bedelı 218 lıra 14 kuruş çıft evın 
beheri 360 lira 56 kuruştur. İsteklilerin umum inşaat bedelinin 
yilzdc yedi buçuğunu ya nakden ya banka veya banka mektubu 
teklinde bura maliyesine yatırmaları. (1913) 2-23152 

Ankara valiliğinden: 
ı - lnönii okulunun tamiri 1598 lira 86 kuruftan ibaret olduğu 

l~in açık elrailtmc suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 22.7.937 pcrtembe ıtınU aaat 15.S da vilayet bi· 

nasındaki enciimeni daimi aalonunda yapılacak ve prt• 
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 
para, tahvilit veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye it
tirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı malQmat al• 
mak ve prtnameyi görmek iatiyenlcrln Ankara kültür direktörtil• 
tüne müracaatları. (1932) 2-3220 

2.VIII.937 pazartesi günü saat on bil'dedfr. İlk teminatı: 675 Ura· 
dır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 aayıb kanu• 
nun 2, 3 cU maddelerinde istenen belce1erle birUkte teminat ve 
teklif mektublarını havi adlar ihale aaatmdan en geç bir saat e
veline kadar il. il. V. aatm ahna komisyonuna versinler. (2084) 

2--3375 
BlLtT 

1 - Hepeine tahmin edilen fiyatı 1360 lira olan 60 ton lavama-
rin kömilrU ile 4 ton aürgen odunu açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini almak iatiyenlerin hcrgün komisyona ıelmelerl 
3 - 11.k teminat mikdarı 102 liradır. ( 
4 - İhaleli 26.7.937 puuteai günii saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun; 2" 3 cU mad· 

delerinde JUllı veeikalan ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
uatmda milli mlirafaa Tekileti atın alma kcmıisyonuna •em1eleoo 
d. (1989) 2-~2"6 
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Elaziz iskan direktörlüğünden: 
Eiaziz merkezinde bir numaralı şehir planına göre yapılacak 74 

adet kerpiç göçmen evi ile, Karakoçan kaza merkezi tepe k~y~
den altı numaralı tipe göre 17 çift evin inşaatı 21.7.937 tarıhıne 
müsadif çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyl~ ayrı. ayrı 
münakasalan Elaziz iskan müdürlüğü dairesinde eksıltmesı ya-
~~~ . 

1 - İnşa edilecek evler için lüzumu olan kereste, taş, kerpıç 
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 defterındekı kıymetlere go
re % 7.5 nisbetinde teminat parası yatırmaya mecburdurlar. 

3 - Bu hususta mevcud fenni idari şartnameler ile ptiinları is· 
tekliler tarafından parasız olarak Eiaziz iskan dairesinde görebi· 
lirler. 

4 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için kanuni tarifata 
göre tanzim edilmiş ehliyet vesikalarını ibr~~ etmeleri ş~rttır. .. 

5 - Posta ile gönderilecek zarfların vurudlarındakı taahhur-
den dolayı vuku bulacak itirazlar naz~rı iti~~re alınmaz. .. 

6 - Talihlerin yukarıda yazılı şeraıt dahılınde ve muayyen gun 
ve saatte EHiziz iskan müdürlüğü dairesine müracaatları ilan olunur. 

(3965) 2-3230 

Sıhhat ve İçtimai 
V ~k.filetinden 

1'1uavenet 

250 lira ücretle Anadoluda lüzum görülecek vilayetlerde istih
dam edilmek üzere iki mühendis veya mimara ihtiyaç olduğundan 
talib olanların evrakı müsbiteleriyle sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletine müracaatları (1887) 2-3099 

Jandarma genel konıutanlığı 
Anl{ara satınalma komisyonundan: 

ı - Bir tanesine yüz otuz kurus kıymet biçilen (6000) matra 
21.7.937 çarşamba günü saat onda kapalı zarf usuli ile satın alına
caktır. 

2 - Sartnamesi parasız komisyondan alınabilecek ve örneği gö
rülebilecek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (585) liralık ilk temi
nat ve sartnamede yazılı vesikaları içinde bulunduracakları teklif 
mektubİarını en geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. (1894) 2-3142 

Ank.ara ask.erilli subesinden: 
' Şube:nizde kayıdlı sakat subay ile eratın ve şehid yetimlerinin 

<;ıJ 7 yrlrna aid tütün ikramiyesi dağıtılmasına 8. 7 .937 gününde baş· 
!anacaktır. 8. ı. teş. 937 gününde nihayet bulacaktır. Bu dağıtma 
haftada iki defa olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri ya
p lacaktır. Bu günlerde hak sahiblerinin ellerindeki maaş resmi 
senedleriyle cüzdanı, ve nüfus cüzdanı, tatbik mühürü veya imzası 
üçer adet fotoğraf r maaş almayan şehit yetimleri sağ evli olma
dıklarına dair tatbik mühür veya imzasını havi fotoğraflı beledi
ye muhtarlr~ından tasdikli hüviyet ilmühaber ve nüfus cüzdanı ve 
üçer adet foto~raf ile beraber mürac"atları ilan olunur. ( 1963) 

2-3225 

İzınir ili daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye 

konu lan iş 
Açm tutarı 
Bu işe aid ~art'ar ve 

evrnk aşağıda gösteril
miştir. 

İstekliler 

Eksi'tm:!nin 
cagı yer tarih, 
saati 

yapı la
gün ve 

Eksiltmeye girebil
mek için gereken bel
geler. 

Muvakkat teminat 

: Urlada yaptırılacak ilk okul kurağı. 
: 15.493 liar 12 kuruş. 

: A) Kapalr eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
E} Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Fenni şartname. 
C) Açm ve plan. 

: Bu sartname ve evrakları İzmir; An· 
kara". İstanbul bayındırlık direktörlük
lerinde görüp inceleyebilirler. 

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

: Bayındırlık bakanlığından almmrş mü
teahhidlik ve ticaret odası belgeleri. 

: 1.162 lira. 
(1978) 2-3232 

P.T.T. levazım müdürlüğünden 
ı - Yalnrz kumaşı idare tarafından verilmek, diğer malze_ 

mesi müteahhide aid olmak üzere 1800 takım maaa kasket elbise 
dikdirilmesi kapalı zarfla tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6300, muvakkat teminatı 472,50 lira 
olup eksiltmesi 26 Temmuz 1937 Pazartesi günü saat (15) de 
Ankarada P. T. T. satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu Ticaret odasr vesikasından başka müteahhidlik ehliyet ve
sikasını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
(14) e kadar mezkur komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Ayniyat şube müdürlüğünden 
.parasız verilir. (1953) 2-3246 

Ankara küçül< evler 
yapı k.operatifinden: 

1.8.937 pazar günü saat 14 de Halkevinde kooperatifimizin mü
essesan heyeti toplanacağından ortakların gelmeleri: 

RUZNAME: 
1 - Şirketin resmen teşekkülünün ihbarı 
2 - 12 kişilik İdare meclisi ve 6 yedek aza intihabı 
3 - 3 kişilik mürakabe heyetinin seçilmesi. 
4 - Şirketin teşekülüne aid olmak üzere ortaklar tarafından 

.müzakeresi taleb edilecek esaslar hakkında görüşmeler. 2 3359 

Gediz belediye reisliğinden: 
Görülen lüzum üzerine ikinci defa nafia vekaletinin tasdikin

den g7çe?. kasabamızda tesis edilecek 18421 lira 10 kuruş keşifli 
e~ektrı.k ışı ~1 ağustos 9.~7 günü saat 15 de Gediz belediye encümc. 
nınde ıhalesı yapılmak uzere 45 gün kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Proje ve şartname ve sairesini almak isteyenlerin 60 kurusluk 
pul ile 1 ~O kuruş göndermeleri ilan olunur. (1925) 2-3173 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (17006) lira (71) kuruştan ibaret bulunan Ankara 

- Kırşehir yolunun 19 +ooo - 23 + 150 inci kilometreleri ara
sındaki tesviyei turabiye menfez ve şose inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 2.8.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 bu
çukta Ankara vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektupları Ticaret odası vesikası ve ( 127 5) 
lira (50) kuruşluk muvakkat teminatları Nafıa vekaletinden al
dıkları 937 senesine aid ehliyet vesikaları ile birlikte aynı günde 
saat 14 buçuğa kadar encümen riyasetine vermeleri istekliler keşif 
evrakı ile şartnamesini Nafıa müdürlüğünde gözden geçirebilir-
ler. (2063) 2-3356 

----------~------~-------

Kırl{lareli isl<an müdürlüğünden: 
1 - Tekirdağ iskan anbarından vilayetimize tahsis edilen 

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

2 - Merkez \:asabadan insaat mahallerine 1262 metre mikabı 
ve lüzumunda da merkezden kazalara kereste naklettirilecektir 

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

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

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

Milli l\lüdafaa Vekaletiı 
Deniz Merkez Levazım 

Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Tahmini olan bedeli (218.000 ve ilk teminatt 12.150) lira O• 

lan (5.000) ton mazotun kapalı zarfla eksiltmesi 16. ağustos 937 pa
zartesi günü saat on dörtte vekalet binasında müteşekkil komis
yonumuzda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesi
kaları ile teminatı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komisyonu
muza vermiş bulunmaları ve postada vukua gelecek gecikme Yü-
zünden yapılacak müracaatların kabul olurunıyacağı. 2-3058 

Akşehir Şarhaylığından 
Eçık Eksiltme SuretiyleMünakasa ilanı: 

1 - Tanzim edilen keşif ve fenni şartnamesi hükümleri içinde 
olmak üzere Akşehir belediyesinin eski hasthane binasının tamira
tı yaprlacaktrr. 

2 - İşbu tamiratın keşif bedeli 2.402 lira 19 kuruştur. 
3 - Miinakasa müddeti 6. 7. 937 tarihinden itibaren 20. 7. 937 

tarihine rastlryan Salı günü saat 15 şe kadar olmak üzere 15 gün
dür. 

4 - Muvakkat teminat akcesi 180 lira 16 kuruştur. 
5 - Münakasaya iştirak ~tmek isteyen taliplerin şimdiye ka_ 

dar bu gibi işleri muvaffakiyetle başarmış olduklarına dair alaka
dar dairelerin birer vesikalarını ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Bu iş için daha fazla malumat· almak isteyenlerin Akşe-
hir belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (2060) 

2 - 3339 

Yozgat İskan Direktörlüğünden · 
Yozgat vilayetinin Maden kazasına bağlı Bebek ve Karayakup 

köylerinde 103 tipte 11 rer tek ve 105 tipte sekizer çift ve Terzili 
köyünde 103 tipte 13 tek ve 105 tipte 14 çift kerpiç ve Boğazlıyan 
kazası merkezinde tip 101 den şehir pHinma göre 24 tek ve 106 tip
ten 36 çift kerpiç ve Hamam ve Kadılı köylerinde 103 tipten 14 der 
tek ve tip 105 den 7 şer çift ve 2890 sayılı artırma ve eksiltme ka
nununa tevfikan 20 gün müddetle aşağıdaki şartlar dairesinde 22. 
7.1937 perşembe günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste mahalli iskan memur
l':'~ları~ca .~erilec.ek taş ve tuğla ve sair bilcümle malzemesi ve is. 
çılıklerı muteahhıde aid olmak üzere anahtar teslimi suretiyle ih~
le edilecektir. 

2 - İnşaat ihale günü kapalı zarfla toptan veya her kaza ve 
köy ayrı ayrı ihale edilebilecektir. 

3 - Talipler keşifnamede yazılı mikdar üzerinden yüzde 7,5 
muvakkat teminat verecektir. 

4 - Talipler nafıadan ehliyeti fen~i~~-~esikası veya bu inşaatı 
yapabileceğine dair kaza nafıa direktorlugunden alacakları vesika 
ve sair evrak teklif mektubu ve teminatı ihale günü komisyona 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Yapılacak evlerin tarzı inşas.~na aid. h~susi ve fenni şart
name; keşif, ve planları daha evel gormek ıstı yenlerin bulunduk
ları mahaller iskan direktörlüklerjne v.e e_ksiltmeye iştirak ede
ceklerin de ihale günü Yozgat iskan daıresınde müteşekkil eksilt-
me komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3920) 2-3214 

Tabip alınacaktır 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlık usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş dördüncü umumi müfettişlik b~ 
sinde Tunceli vilayeti içinde Ovacık plur kazasında yapılaca 
çift subay dairesi inşaatıdır. Bu 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 fenn• f' 

name, 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif silsiyei fiat metraj cetveli, 
G - Proje,. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi, .. dl 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 lira bedel mukabılıt1 

EHizizde Tunceli nafia müdürlüğünden alabilirler. ·ıdl 
3 - Pazarlık 16.7.937 cuma günü saat 16 ya kadar EliZ1 

Tunceli nafia müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. lifi 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3300 lira muvak1ıd teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz. 0 r) 

göstermesi lazımdır. Nafia vekaletinden alınmış müteahhidh1' 
liyet vesikası, . ti 

6 - Teklifler yukarıda 3üncü maddede yazılı saatten bı~ .,v 
at evveline kadar Tunceli nafia müdürlüğünde eksiltme kornı9r 
nu reisliğine verilecektir. ·rr 

Posta ile gönderilmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 1 r 
ce kapatılmış olması Hizımdır. Postada olacak gecikmeler kabılJ 
dilmez. 2-3~ 

Çorum vilayetind,en: 
Alaca kazasının Kızıllı köyünde 11 tek 10 çift ceınan 21 e~ 

kerestesi hariç bilumum malzeme ve işçiliği alana olmak uze.,, 
5998 lira 148 kuruş keşif bedeli ile onbeş gün müddetle eksilııntr 
konulmuştur. İsteklilerin makbuzları ile vilayete müracaatlar•· 

(1912) 2-3~ 

Erzurum nafia müdürlüğünd~O 
İspir kaza merkezinde yeniden yapılacak hükümet konağı ıll' 

şaati eksiltmeye çıkarılmıştır. ~ 
1 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
2 - Bedeli keşfi on beş bin liradır. . e' 
3 - Eksiltme günü 22.7.937 cuma günü saat on altc tesbıt r 

dilerek Erzurum hüklimet konağı içinde vilayet makamında 'f 
pılacaktır. elı 

4 - Evrakı fenniyesi keşif resim ve silsilei fiat ve şartnaınel d; 
olup istekliler bu evrakı fenniyeyi Erzurum nafia müdürlü~i.iıt 
okuyabilirler. 

5 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. .., 
6 - İstekliler resmi gazetenin 7 .5.936 gün ve 3297 sayılı no • 

hasında çıkan talimatnameye göre vesikalarını ha.zırlayıp 2490 sa, 
yılr arttırma ve eksiltme kanununun 32 inci maddesindeki sara~ 
dairesinde tanzim edeckleri teklif mektublannı 22.7.937 cuma ~ 
nü saat 14 de komisyon reisliğine göndermeleri mecburidir. P .SS 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-~ 

>ti 

Jandarma Genel l{omutanlıgı 
Aııliara satınalma k~omisyonundaJJ: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun kumaş, astarı ve bütün harç "~ 
masrafı müteahhidine aid olmak şartiyle ( 40.533) takım ( cakC f 
pantalon, kaSket ve tozluktan müteşekkil yazlık elbise kapalı ı;ar 
usuli ile 16.7.937 cuma günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Komple olrak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise t~1~ 
larına ( 192.531) lira (75) kuruş kıymet biçilmiş ilk ternın3 
(10.876) lira (59) kuruştan ibaret bulunmuştur. . 

3 - Buna aid şartname (963) kuruş karşdığmda yalnız koıtı'" 
yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı oldıl;) 
ğu gibi ilk teminata ilaveten bu gibi dikim işlerinden en az (60:o0

1
• 

liralık teahhüdünü hüsnü ifa etmiş ve terzi ve yazihane sahibı ? 
duğuna dair vesikaları muhtevi teklif mektubunu eksiltme vaktJtl' 
den en az bir saat eveline kadar komisyona vermiş olmaları. 

( 17 53) 2-296!/ 

Tokat valiliğinden: 
1 - Tokat merkez kazasına bağlı Taşlı Çiftlik, Büyük Endilf 

pazar farni, kız kayası, dazya ve eyrep köyleriyle Niksarm arğ~:; 
lu köyünde inşa ettirilecek olan 27 çift 11 tek taş evin beher çı 

11 
evin muhammen bedeli 338 lira 72 kuruş ve tek evin de muha.rnıııe 
bedeli 193 lira 75 kuruştur. 

2 - Niksar ve Artova kazaları merkezlerinde yapılacak otaıı 
7 tek evin de beherinin muhammen bedeli 283 liradır. 

3 - Tokadın Tatar, Dimorta manastır Kaledere çay köy b~~ 
çe başı yeni köy tepe ardı Artovanın kervansaray yatmış köylerııı• 
de inşa edilecek olan 48 çift 20 tek kerpiç evlerin muhammen be" 
deli beher çiftinin 331 lira 22 ve beher tek evin de 184 lira 27 l<ıl" 
ruştur. 

4 - Taliplerin umumi ve hususi şartnamelerle keşif ve proj,7 
leri görmek fazla malı1mat almak üzere Tokat İskan müdürlügıı• 
ne müracaatları. 

5 - Yapılacak olan bu evler 2 temmuz 937 cuma gününden itil>" 
ren 15 giin müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 16 teınaJJ~1 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüg"' ünden 937 cuma günü saat 15 de vilayet makamında teşekkül eden koııı1t 
yon muvacehesinde icra kılınacaktır. 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. !s- 6 - Muvakkat teminat mikdarı % 7 1/2 dir. Banka mektıtb11 

teklilerin şartları almak üzere umum müdürlük sıhat şubesine hazine tahvili istikrazı dahill tahvilleri kabul olunur. 
müracaatları. 2-3373 2-3t53 

Katib Aranıyor 
Suluhanda vazife görmek ü

zere usulü muzaaf bilir ve hesa
bı kuvvetli daimJ: bir katibe ihti
yaç vardır. Talib olanlar defter. 
darlık muhasebesi memurların
dan İbrahim Balkanlıya müraca
at. 

Suluhanda İbrahim Kurt 

2-33301, 

1. imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umum! neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

~--~------~..:.......:.:..:..:.....~::.._~~~~~~~~~~·~~----~~--------__,. 

YENi S i N E M A 1~ .1\ R HALI( 
BU GECE BUGÜN BU GECE 

PALYAÇO 
Mevsimin en muazı:am sergüzeft lilmi 

Esrarengiz Dağ 
Gündüz 

Maskeli Kadın 
Baş Rolde: 

25 Krsrm Tekmili Birden 
Baı Rolde : 

Ken Maynard - Beyaz atı Tarzan 
insanı nefessiz bırakacak kadar bir 

dehşet ve heyecan kaynağı 
HALK MATINESl 12.15 DE 

POLA VESLEY KADINLARA iNANMAM 

ŞEHiR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

MARİNELLA 


