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Bakanlarımızın Moskova seyahatleri Türk 
Sovyet dostluğunun yeni bir tezahürüdür 

' ~~ ......... ._ ....................................... ~ ........................................................................................ ._ ................................................. ~ 

Moskova' da verilen ziyafette 

B. Lilvinof ve dış işler bakanımız 
çok samimi nutuklar söylediler 

B. LİTViNOF'UN NUTKUNDAN: Dr. ARAS'IN NUTKUNDAN: 

Türk - Sovget dostluğu 
genel barışta birinci 
derecede bir amildir 

Hiç bir mütearrız hwden 
hiç bir yardım ve 
teşvik hel\:lememelidir 

Moskova, ıs (A.A.) - Tas ajansı bildiri -
Yor: 

Türk bakanlan serefine verilen ziyafette B. Lit
vinof asağıdaki nut.ku söylemistir: 

Moskova, 15 (A.A.) - Türkiye Hariciye vekili 
Dr. Rüttü Aras 8. Litvinof'un nutkuna aşagıdaki 
sözlerle mukabele etmiştir: 

··- Dost Türkiyenin iki kıymetli mümessiline, 
~~skova'ya seyahati birinci olmıyan Hariciye ve
kılı B. Aras'la bizi ilk defa olarak ziyaret için ara
mıza gelmiş olan Dahiliye vekili ve Parti genel 
S~kreteri B. Şiıkrü Kaya'ya ve aynı zamanda Tür
kıye B. M. Meclisinin mümessilleri Rahmi Apak 
v~ Şükrü Şenozan'a samimi bir meserretl~ hoş gel
rhnız, diyorum. 

. ~u ziyareti bilhassa herhangi 

"- Her şeyden evel bize karşı göstermiş oldu
ğunuz nazik ve çok samimi hüsnü kabulden dolayı 
gerek kendi namıma gerek arkadaşım Dahili) e 
vekili ve C. Halk partisi Genel sekreteri 8. Şükrü 
Kaya namına ve gerek bütün türk delegasyonu na
mına tetekkür etmek isterim. Dost ve komıu büyük 
memleketin her taraftaki memurları tarafından 
bizlere kartı gösterilen bu samimi muamelelere za
ten alışkın bulunuyorum. 

Pek doğru olarak işaret ettiği- J 
niz gibi bizler buraya sırf Kema
list Tül"kiyenin Sovyet Rusyaya 
kartı beslediği ali.kanın ve derin 
dostluğun tesiri altında geldik Bu 
suretle büyük memleketinizin bi
ze kartı daima göstermlt olduğu 
samimi muhabbet hislerine muka
bele ettiğimiz zannında b ılunu 

bır ış vesilesiyle yapılmamış ol
masından dolayı kıymettar bulu
yoruz. Biz bu ziyareti, münhası 
ran Tiırkiyenin Sovyet Rusyaya 
karşı olan dostlugunun ve alaka
sının bir tezah · rü ve Başvekil İs
met İnönünün B. M. Meclisinde 
Y~~~ı .. 1 beyanat arasında söyledi
gı Turk • Sovyet dostluğu iki 
memleket politikasında daimi bir 

'?111 ?1ar k kalacaktır.,, sozlerı
ın b r tey.ıidı olarak telakki edi

yoruz. 

Muhtelil fekilde doıtluklar 
. Beynelmılel munasebetlerde muh

t lıf şekilde dostluklar vardır. Harb
tan evel menfaatleri muhtelif hatta 
yekdigerine zıt bulunan iki Uç mem 

:~ket herhangi bir zamanda emperya. 
ıst ve mutecavız maksadlarını elde et 

(Sonu 5 ıncı sayfada) Dr. Ara. litvinol'la beraber 

Kremlinde kabul resmi 

Bakanlarımız 8. Kalenin 
B. Molotofla görüştüler 

T· ~oakova, 15 (A.A.) - Sovyet merkezi icra komitesi reisi Kalenin 
k urkıye d~ı ~şler bakanı Rüştü Aras ile iç itler bakanı Şükrü Kayayı 
l abul etmı tır. Türkiyenin Moskova büyük elçiıi Zekai Apaydın vekil
derehrefakat ediyordu. Bu kabulde Sovyet hariciye komiseri 8. Litvinof 

a azır bulumnuştur. 

!-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·•·• 8. Molotolun verdiği ziyafet 
ı !JUDUD HADiSELERiNi ı Moskova, 15 (A.A.) - Dün 
i !_ETKIK ŞEKLiNE DAiR t 88. Tevfik Rüıtü Aras ve Şükrü 
· i Kaya 8. Molotof tarafından kabul 

•
:.· C'OVgeflerle tt edilmiılerdir. BB. Zekai Apaydın 
~~ ve Litvinof bu kabulde hazır bu-. M k i lunmuılardır. 

ı U QVele i Mülakattan sonra, B. Molotof ,turk · l t vekilleri şerefine bir dine vermiştir. 

ı mzalandı ! Ziyafette BB. Voroşilof, Kaganoviç, 
• t Mikoyan, Valeri, Mejlauk Sudiin Po-
! Moakova, IS (A.A.) - Türki- i temkin, Stomonyakof, Budenni ve dı
ı !~ Cumhuriyeti ile Sovyetler Birli- i ğer şahsiyetlerden başka türk bakan
i ~arasında .hudud .hadise. ve ihtilaf- ! Jarına refakat eden zevat hazır bulun
i H ~ tetkik teklane daır bugün ! muştur. 
i arı •cıye Komiserliğinde bir muka· t Yemekte BB. Mo otof ve Aras nu-

ve e iın~-• 1 ·ft1 d" i -.aanu,tır. ! tuk söy emı~er ır. 

• T'" B~ mukaveleyi Türkiye namma t Müteakiben büyük Kremlin ıara-i A u kıye Büyük Elçisi B. Zekai f yında bir resepsiyon yapılmış ve resep-
t paydın ve Sovyetler Birliği namı- t siyona hükümet azası, Sovyet müesse-
• na da Hariciye Komiser muavini f satı zimamdarları, Sovyet teşekkülleri ! Stomonyakof imzalamıılardır. f ile ilim. sanat ve matbuat mümessilleri 

- - -·-·-·-·-·•·-·-·-·-·-·-·· (Sonu Sinci sayfada) 
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emlekı~ftrt b[ıııralli~rMie "'"'""""'~.ı .. 
olarak kalacaktır. Mili tl rimizın kcn-
dı mevcudiyetlerini, kendi serbest inki
şaflarını mUdafaa için yapmak mecbu
riyetinde kaldıkları kahramanca mit.. 
cadeleler esnasında doğmuş olan bu 
kuvvetli ve sarsılmaz dostluk, 16 sene
den beri, her sene biraz daha kuvvetle. 
nerek iki memleketin h~lk vicdanların
da ve parti zihn~tlerınde derin kökler 
salmıştır. Bu dostluğu nutkunuzda bir 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Atatürkle 
8.Ruzvelt 
arasında 

Ankara, ıs (A.A.) - Amerıka istik. 
Ialinın yıldönüınü münasebetiyle Rei. 
sicumhururnuz Atatürk ile Amerika re
isicumhuru Ruzvelt arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olu~muştur. 
Ekıelins B. Franklın D. Roozevelt 

Amerika Birleıik Hiikümetleri Reisi 
Washington 

Asıl Amerıka mılletinın bu mllli 
bayram giınü, ekselansrnıza en hararetli 
tebrik/erimle birlikte şahsi saadetleri 
ve Amerikanın refahı hakkındaki sami
mi temennilerimi arz ile bilhassa bah. 

ti yarım. 
K. ATATÜRK 

Ekselin• Kemal Atatürk 
Türkiye Reııicümhuru 

Amerika bırleşlk dev/et/erinın is. 
tik/§1 gününün yıldönümü münasebe
tiyle gönderilen guzel temennrleri havi 
çok samiııi telgrafrnız benim ve Amt
rika balkının derin takdiratınr mucib 
oldu. Gerek vatandaşlarım gerekse ken
di namıma si e teşekkürler eder ve 
şahsınrzla türk milleti hakkrnda ayni 
güzel temenniyatı arzeylerim • 

FRANKLIN D. ROOZEVELT 

Kutbu asıo mesafe rekarunu kıran A. N T. 25 tayyaresi 

Sovyet tayyarecilerinin zaferi 

tekniğin bilginin bir zaferidir 

Kutbu aşıp Amerika'ya 
giden tayyareciler 

10.200 km. katettiler 
Kutup seyahatinin tarihçesi 

17 haziran 1937 tarihinde bütün Sovyet radyo istasyonları, timdiye 
kadar eşi görülmemiş bir hava seferini takib etmek emrini aldılar: 
Moıkovadan kalkan "ANT-25" tayyarsei, ıimal kutbundan geçerek 
San Fransiskoya gidecekti. 

Sovyetler birliğinin en imall 
da bul 14 r o i t 

yonu hemen i e koyularak, mevce
Jeri harıl harıl arattırma a başla
dılar. Şimal kutbunda, sulara ka
pılarak yüzmekte olan bir buz 
parçasrnın üzerinde yerleımiı o
lan Krerkel ile üç arkadaşı bir me
teoroloji bülteni gönderdi ve 
"ANT.25., e, kutbun vahıi gökle-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Kutub tayyarecilerının Mo kov an 

Birleşik Amerikaya kadar katettıkleri 

yolu gösterir harta 

Fıkra 

Bugün 
12 

sayfa 

Kutub üstünden 
Amerika 

Savyet kanadları kutbu a arak, ve 
dunya uzun uçuş rekorunu kırarak. 

Meksıka sınırına vardılar. Pilotun söy· 
Jedıgıne gore, t yy recıler e er Jlelc 
sı ayı d .. ge me ıle e, bunun sebebi 
amerıkan topra rna ınmı ol k içia
dır 

Moskova ne k d r gurur dııy a, ve 
inkıl pçı tekmgrn ferı ıçin n kadar 
ed biyat yap a ye i dedır. Tayyare ve 
tayyareci ıkısı de yiı de yuz Savyet 
rn srdır. Bu hal, a rımızm mucizel 
rınden s ydı ımız h v cılık t kni ın
de y ·· k k bir med my t ve kı" /tür se

vıyesi iş ret eder. 

M o kova maddi v sıt ve manevı un
sur olarak. on s ne eve/ s ı i ı r 'da• 
ba /adı. Ve !fİmdı u tunden u tugu ye
m diınya aleminin [ rdcilık ve Jibera
lızm tanrıları, onun, bır kol saati bile 
yapamıyacagınr ılan edıp durmuşlardL 

Kutub aşırı Amerıka yolculu unun 
mıihım hu usiyet/erınden biri de, asla 
macera ve tesadiıf e erı olmayıp, teJr
nrk. ılım ve ıhtısasrn adım adım hazır
/ nmış, hesab edılnıış mantıkF bir ese
ri olmasıdır. 

Moskovanrn sevincine, bız türlcler. 
gonlurnıizle katılırız. Çünkü birlikte 
biribırine ınanıp b vda tık/ rı za an. 
cih n tar fr dan ber berce ink r ola

nan iki inkılab b rıbirinden kuvvet ve 
muvalf akiyet haberleri almaktan bah
tiyar olur. - Fatay 
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Hadiseler karşısında: 

Moskova - San Jasento 
Kodos ve Rosi tarafından kurulmuş olan müstakim hat üzerinde 

uzun mesafe rekoru kırılmış veya kırılmamış olsun, dün gelen bir Mos
kova telgraf mda denildiği gibi, Gromov tayyaresinin Moskova - San 
Jasento seyahati, Savyetler - Birleşik Amerika devletleri hava yolunun 
kati surette açılmış olduğunu ispat eden yeni bir delildir. 

Profesör Otto Schmidt sefer heyetinin "Dünyanın takkesi,, üzerine 
ıerleştirdiği Upol postası Krenkel radyo istasyonu ile bağlandıktan 
ıonra Çkalov'un Ant-25 tayyaresiyle girişmiş olduğu ilk tecrübe ne ka
dar verimli olmuştur; bunu bu ikinci teşebbüs açıkça ortaya koymuş
tur. 

Savyetler fen akademisi, astronomi enstitüsü ve havacılık teşkilatının 
elbirliğile çalışmaları ve Savyetler tayyarecilik tekniğinde az zamanda 
istihsal edilmiş olan terakkiler, birinci ve ikinci uçuş tecrübelerinin, ay
nı şartlar içinde tekrar olunduğu takdirde, aynı neticeleri vereceğine 
en bedbinleri dahi inandırmak lazımdu. 

Halbuki bu iki havacılık hadisesinde yapılmış olan fenni müşahe-
1eler, muhakkak ki, yeni Moskova - Amerika yolunun dzha kol y, da
ha tehlikesiz ve belki daha kısa bir hale getirilmesinin nelere mütevak
kıf olduğunu da gösterecek ve istikbalde, Amerikanın emn:ye li bir 
yolu ela şimal kutbundan geçecektir. 

18-20 haziran günleri gibi 14-15 temmuz günleri de havacılık 
tarihinde hayranlıkla anılacak ıki muvaffakiyet merhalesidir. Sa,yetler 
ilim ve tekniğinin bu yeni kazançlarından dolayı moskovalı do tları-
mızı bir kere daha tebrik etmek vazifemizdir. N. Baydar 

Hamidiye 
Trabzonda 

Trabzon, 15 (A.A.) - Bu sabah 
Hamidiye mekteb gemimiz limanımıza 
gelmiştir. Gemi komutanı vilayeti bele
diyeyi ve komutanlığı ziyaret etmiştir. 
Vali bu ziyareti iade etmiş ve dönerken 
17 pare topla teşyi olunmuştur. Bu ge. 
ce komutan ve subaylar şerefine kale 
parkında bir gardenparti verilecektir. 

Canakkale deniz kazası
nın muhakemesi başladı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Çanak
kaledc çarpışan İtalyan • İspanyol va -
purları davasına bugün ikinci ticaret 
mahkemesinde devam edildi. İki tara
fın avukatları tezlerini müdafaa için 
mahkemeye ecnebi lisanlariyle yazılmış 
ırçok vesika ve mecmualar verd'ler. 

1 panyol vapurunun kaptanının avu. 
katı gemının İspanyol hiıkümetine 

aid oldugunu, bu itibarla bu davaya bak 
manın mahkemenin salfihiyeti dışında 

olduğunu söyledi. 
Buna mukabil İtalyan vapuru acen

tesinin avukatı İspanyol gemisinin Ça
nakkaleden geçerken rüsumu ödediği 

ıcin diğer vapurlar gilıi muameleye ta
bi olması lazım geldiğini, içinde sigor -
tasız eşya da bulunduğundan mal sa · 
hıblerinin haklarını arayabilmleri ıcın 

mahkemenin davaya bakmağa saahiyet
]ı olduğunu bildirdi. 

Mehkeme itirazları tetkik edecek ve 
kararını bildirecektir. 

İstanbulda belediye 
memurlarının yap

tıkları teftişler 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Beledi

ye şehri temiz tutmak için yeni tedbir

lr almakta devam ediyor. Sokaklardaki 
serseri kedileri de toplamak karanm ve

ren belediye bunu tatbika başladı. Dün 
gece belediye zabıtası memurları şehir. 

deki han odalarını ansızın teftiş ettiler. 

Buraları temizlik bakımından kontrol 

edildi. Bazı han odalarında börek, simid 

ve saire gibi yiyeceklerin çok pis şart

ı r altında hazırlandığı anlaşıldığından 

bu bakımdan da teftişler yapıldı ve bir
çok mesuller cezalal}dırıldı. 

Belediye memurları bu akşam da ay

nı şekilde fırınlarda, umumi bir teftiş 

yaptılar. 

İlk çekirdeksiz üzüm 
mahsulü 

İzmir, 15 (A.A.) - Yeni yılın ilk 
çekirdeksiz üzüm ürünü Menemen'de 
Suleyman adında bir müstahsil tarafın
dan yetiştirilmiş ve borsaya getirilmiş
tir. Bu münasebetle şenlikler yapılmış
tır. Yeni mahsul borsada bir heyet ta
rafından tetkik edilmis ve muvafık gö
rulerek müstahsile mükafat verilmiştir. 
Bu ilk üzüm bir çuval olduğundan pi
ya"i"'''"' rrlı:arılmamıştır . 

Sıhiye direktörleri 
arasında tayinler 

Yozgad Sıhhıye direktörü B. Ferid 
Tunceli sıhhıye direktörlüğüne, Kırk
lareli sıhhıye direktörüGafur Nihad 
Çorum sıhh.ıye direktörlüğüne, Anteb 
sıhhıye direktörü Nafiz Yozgat sıhhı
ye direktörlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Fındık ve ceviz satışları 
İstanbul, 15 <Telefonla) - Borsada 

bu hafta fındık ve ceviz satışları çok 
canlı geçti. İç fındık geçen haftaya na
zaran biraz yükseldi. İstanbulda on bin 
kilo iç, kırk bin kilo da kabuklu ceviz 
stoku vardır. 

Tramvaylarda kalabalığı 
önlemek için 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Tram
vaylarda kalabalığa karşı belediye ted
bir almak istiyor. Bunun icin de mın

taka usulünun kaldırılması dıi ünül -
mektedir. 

Terfi edecek olan orta tedrisat 
öğretmenleri 

Kültür bakanhgı, bu yıl terfi müd
detlerini dolduran 600 den fazla orta 
tedrisat öğretmenlereinin sicillerini tet
kik ettirmeğe başlamıştır. Sicillerin tet 
kikiyle terfiye müstahak olanların isim. 
leri tesbit olunacaktır. 

Ankara - ıstanbul 
Boludan verilip Anad::>lu ajansı 

tarafrndan neşredilen şu haber, oto· 
mobil denilen harikulade vasıtadan 
diledikleri faydayı istihsal edeme
mekle kıvranan sporcuları haklı ola
rak sevindirecektir: 

"Ankara - İstanbul yolunun Bolu 
vilayetindeki Gerede - Bolu ile 
Düzce - Hendek kısımları üzerinde 
büyük bir faaliyetle çalışılmaktadır. 
Bugün bu yol üzerinde 1319 mükel
lef amele çalışmaktadır. Her beş ki
lometrede bir bekçi evi inşa edilmek 
üzere projeleri yapılmış ve işe baş
latılmıştır. Yakın zamanda Gerede 
üzerinden geçen Ankara - İstanbul 
yolunun Bolu vilayetine isabet eden 
bozuk kısımları tamamlanacaktır. 

Ankarada veya lstanbulda otu
ran ve otomobilleri olduğu halde 
bunlardan ancak, eski zamanların 

brik veya tenteli la11dolarr gibi, şe
hir içinde tenezzüh yapmakla istiia· 
de edebilenler için iki şehri bu vasr
ta ile biribirine bağlamak ve istedik
leri zaman, ıotomobillerinc hinifüe 
A nkaradan lstanbula veya !stanbul
dan AnkRraya gidip gelmek bir ide
aldir. 

Bu, işin belki biraz fantezist ta

Ttıf ıdır. Fakat iç turizm, fakat mem

leketi yakrndan tanrmak meselesi, 
fakat mrntakalau biribiriyle deı;am
lr surette bağlayarak iç piyasaya da

ha geniş bir faaliyet imkanr vermek 

ciheti, yollarımızın çoğalıp düzel
mesine vabestedir. 

ULl:JS 16- 7 - 1937 

Telsiz kanunu lağus osts 
yürür:~üğe giriyor 

şosesı Radyolardan alınacak paralar 
Bolu vilayetinde yollar • • f •f h 1 d 

lstanbul 
Ankara 

• 

için hararetle çalışılıyor ıçın arı e azır an 1 
Bolu, 15 (A.A.) - Ankara. İstan

bul yolunu Bolu vilayetindeki kısım
larından Gerede - Bolu ile Düzce - Hen
dek yolları üzerinde büyük bir faaliyet
le çalışılmaktadır. Gerede - Bolu _ Düz. 
ce kısmında sekiz aded silindirle son 
iki ayda 6.945 metre şose yapılmıştır. 

Yol işlerine günden güne artan büyük 
hız verilmektedir. Bugıin bu yol uze
rinde 1319 mükellef amele çalışmakta
dır. Yenilenen kısımlar muntazam ü
niformalr daimi amelelerin nezareti 
ne verilecektir. Bütün yollar üzerinde 
daimi amele teşkilatı yapılmakta ve her 
beş kilometrede bır bekçi evi inşa edil
mek iizere projeleri yapılmış ve işe 

başlatılmıştır. Yakın zamanda gerede 
üzerinden geç~n Ankara - İstanbul yo. 
)unun Bolu vilayeteine isabet eden bo
zuk kısımları tamalanacak ve yoJlar hem 
turistik ve hem de iktisadi mühim bir 
güzergah o 1 ıırak modern bir hale getiril
mi§ olacaktır. 

Son 24 saatin tifo 
vakaları 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Son 24 

saat içinde yeniden 24 tifo vakası oldu. 
Sıhiye müdürlüğü Fatih mıntakasında 

iki çeşmenin suyunun kullanılmaması -
na karar verdi. Bu çeşmelerin suları 

kestirildi. 

İngil tereden transit 
suretiyle geçip 

Türkiyeye gelen mallar 
Ankara, 15 (A.A.) - iktisat veka. 

Jetinden tebliğ edilmiştir: 
2-9.1936 tarihli Türkiye - İngiltere 

ticaret ve kliring anla masının 13 ün. 
cü maddesi mucibince Türkiye ile kli
ring veya benzeri anlaşması olmıyan 

memleketler menşeli mallar İngiltere
den transit suretiyle ve hususi takas 
yolu ile Türkiyeye ithal edilebilir. Mez
kur madde mucibince ithaHitta bulun
mak isteyen tacirlerin ithal edecekle
ri maddelerin isimleriyle mikdar ve kıy
metlerini en geç 2 ağustos 1937 tarihi. 
ne kadar iktisat vekaletine tahriren bil
dirmeleri lüzumu ilan olunur. 

lil er c I ,.,rı. Vı (J l l U .t• 

/ayıp çoğalması da bütün bu mesele
lerin feri/erindendir. 

Yol, ucuz benzin. ucuz otomobil, 
ucuz kamyon, i~ turizm, iç piyasa, 
memleketi tanıyıp sevmek ... Üzerin
de durulup işlenecek büyük ehemi
yetli mevzular. - N.B. 

/ş f!.rılları_ 

Amerika i§ adamlarının karıları 
kendilerini kocasız f arzediyorlarını§; 
zira bunların koc ları gündüzleri bü
rolannda çalışıyor, öğle Yemeğini İş 
hakkında konuşarak lokantalarda yi
yor, ak§am gene işlerine dair müza
kerelerde bulunmak üzere kulübe gi
diyor ve nihayet evlerine döndükleri 
zaman ancak yorgunluklarını dindir
mk için kendilerini yataklarına fırla
tıp uyuyorlarmış ! 

Amerikan zenginlerinin karıları 
kendilerine iş dulu • businnes nvi
dows - adını vermi~lerdir. Bu kadın
ların istirabını gören amerikan kızla
rı muharrir, ressam, heykeltra§ gibi 
sanat adamlariylc evlenmeği tercih e
diyorlarmış ... . 

iş, para, sanat, kadın. Fakat bü
tün bunlar ne zaman uzlaşabildiler 
kil 

Kadın düşmanı 

Kadın - Bir gazetede okudum: 
Afrikanın bazı yerlerinde kadınlar 
beş liraya alınıp satılıyormuş. Ne iğ
renç adet! 

Erkek - Bunda iğrenç olacak ne 
var? Bir kadının kıymeti beş liradan 
az mıdır? 

1 ağustostan itibaren yürürlüğe girecek olan telsiz kanunu hükii111' 
!erinin tatbik suretleri, teknik ve idetme işleri hakkında bir nizaınn•· 
me hazırlanmıştır. 

Herhangi neviden olursa olsun 
telsiz tesisatı (harici antenler ve 
telsiz telefon alıcı cihazları dahil) 
ve yedek kısımlan sahibleri, dev
letin umumi ve askeri emniyet ve 
asayişinin gerektirdiği hallerde 
ferdi, mıntakavi veya umumi ol
mak üzere Bakanlar heyeti kara
rına dayanarak yapılacak taleb ~
zerine bunları faaliyetten kaldır
maya veya muvakkaten hüküınet 
emrine vermeye mecbur tutul
maktadırlar. 

Herhangi neviden olursa olsun alı
cı tesisata aid ruhsatnameler bu nizam
nameye göre Bayındırlık bakanlığı a
dına posta telgraf ve telefon umum mü
diırlüğü tarafından verilecektir. 

Memleket içinde oturmaları bir ayı 
geçmiyen yabancı seyyahların otomo
billernideki telsiz telefon alıcı cihazı 
için ruhsat almaya lüzum olmıyacaktır. 

Harç ve ücretler: 
Türk deniz ve hava gemileriyle tay

yarelerine verilecek telsiz tesisatı ruh
satnameleri için onbeş lira ve gemi tel
siz muhaberecilerine verilecek şehadet
name için beş lira harç alınacaktır. 

Radyolardan alınacak ücretler Ba

yındırlık bakanlığınca tesbit edilmiş_tir. 

Bir tarife halinde tasdik edilmek üze· 

re Bakanlar heyetine sevkedilmek üze

redir. Ücretler her mali senenin birin

ci ayr içinde mahalli posta, telgraf ve 

telefon idarelerine verilecektir. Mali 

senenin birinci altı ayı içinde kendile

rine ruhsatname verilen erden tam ve 

ikinci altı ayı içinde verilenlerden yarı 

ücret alınacaktır. 

Telsiz istasyonları vasıtasiyle neş
redilecek ilan, reklam ve sair trans

misyonlardan alınacak ücretler hakkın
da da hazırlanmakta olan tarifeyi Ba
kanlar heyeti yakında tesbit edecektir. 

Yabancı elçilerle konsoloslardan ve 
bu elçilik ve konsolosluk resmi me
murlarından kar~;rlıklr olmak şartiyle 
ücret alınmıyacaktır. 

Bahtıyarlığa dair bır hikc.ye 

Kimin bahtiyar olduğu ve bahti· 
yarlığrn nasıl elde edildiği münakaşa 
götürür mü? Bahtiyarlık, muhakkak 
ki, kökü doğuşta olan bir mizaç me
selesidir. 

Saadetten bahseden bir amerikalı 
muharrir bir hikaye anlatıyor: Eşe
ğin biri suda yÜzünü görerek kendini 
çirkin bulma§. Düşünmüş, taşınmış, 

güzel yüzünü kendine böyle çirkin 
gösteren su olduğuna hükmederek 
öteki kıyıya geçmiş. Tekrar suya bak
tıktan sonra içini çekerek: ''Daima 
ayni çehre, demiş, zaten bundan şüp
hem vardı ..... " 

120 sene ya§amanın sırrı 

Japonya imparatorluk sarayı he· 
kimi profesör Kaçuko Nişi, geçenler-

de, Tokyo'da İnsan ömrü hakkında 

bir konferans vermiştir. 

Profesöre göre bir insanın 120 
sene yaşaması kabildir ve kendisi de 
bunun usullerini keşfetmiş bulun
maktadır; hatta çok dikkatle 240 se· 
ne bile ya§amak mümkündür 

Bugün 57 ya§ında olan profesör, 
keşfettiğini söylediği usulü tatbik et
mekte, ve hakikaten ancak otuz ya
§rnd görünmektedir. 

Profesörün nazariyesi altı büyük 
tabii kanuna ve bir takım beden ha· 
reketlerine istinad etmektedir. 

Şayed profesör dediklerini iıbat 

eder de insanlar bunları tatbik ede
rek 120 şer sene yaşamağa başlarlar· 
sa dünyanın hali neye varır ? 

Kaymakamlar 
arasında 

yeni tayinler 
lç Bakanlıkça hazırlanan kayma • 

kamlar arasında yapılan değişikliklere 
aid kararname yüksek tasdika iktirall 
etmiştir. Yerleri değiştirilen ve yenid:rı 
tayin edilen kaymakamlarımızı bildirı • 
yoruz: 

Malkara kaymakamlığına 
kaymakamı BB. Kerim, Araç 
kamlığı:: !atsa kaymakamı 

Tuzluc• 
kayrıı'" 

Kernal. 

Fatsa kaymakam1rğma Kemaliye kaY
makamı Mazhar, Kemaliye kaymaka111' 
1ığına Akçadağ kaymakamı Cemal, Se· 
rik kaymakamlığına Arabkir kaymaka· 
mı Celal, Ürgüp kaymakamlığına Bo
gazliyan kaymakamı Necmi, Andrirı 
kaymakamlığına Ye§ilova kaymakaıtıl 
Sırrı, Yeşilova kaymakamlığına Teferı· 

ni kaymakamı Bedri, Tefenni kayına • 
kamlığına nüfus genel direktörlüğü rne· 
murlarından Müştak, Sögüd kayına· 

kamlığına Kargı kaymakamı Salahad· 
din, Yusufeli kaymakamlığına Hayrrıa· 
na kaymakamı Sadi, Mazgird kayrna· 
kamlığına Akseki kaymakamı Haydar. 
Akseki kaymakamlığına Gercüş ka)'" 
makamı Fahri, Bingöl kaymakamlığı· 
na Anamur kaymakamı Necati, Palll 
kaymakamlığına Yüksekova kaymaka • 
mı Osman, Yüksekova kaymakamlığı • 
na Salihli kaymakamı Kemal, TuztucJ 
kaymakamlığına Kars mektupçusu Fal'ı 
rettin, Kırkağaç kaymakamlığına An· 
kara iskan direktörü Nazmi, Eşme kay· 
makamlrğına Şirvan kaymakamı Kemal, 
Şirvan kaymakamlığına Simav kayma· 
kaıru Fahrettin, Çarşamba kaymakarn • 
lığına Palu kaymakamı Halil Rifat. l{a· 
zımpaşa kaymakamlığina Gümüşhacı 

köy kaymakamı Kemal, Haran kayına· 
kamlrğına Kadınhan kaymakamı 'Said. 
Kaş kaymakamlığına Haran kaymaka• 
mı Sadi, Acıpayam kaymakamlığına 

Hafik kaymakamı Receb, Bartın kayına 
kamlrğına Turgudlu kaymakamı Said. 
Turgudlu kaymakamlığına Kazımpaşa 

kaymakamı Kemal, Seyidgazi kayına· 

kamlığına Ankara vilayeti maiyet me • 
murlarından Süreyya, Bozkır kayma • 
kamlığına Dereköy nahiye direktö~ 
Edib, Kargı kaymakamlığına Yusufeli 
kaymakamı Süleyman, İzmir Seferber • 
lik direktörlüğüne eski mülkiye müfet• 
ti i Faik naklen ve yeniden tayin edil· 
mişlerdir. 

1 opraksızları 
Topraklandırmak 

Yeni gelen ve gelecek olan ınuha· 

cirleri, mültecileri, naklolunan eşhas 

veyahud yerli topraksız halkı toprak· 
)andırmaya aid hükümlerin Kütahya, 
Muğla, Aldın, Bursa. Afyon, Bileci1'· 
Kocaeli, Amasya, Corum, Sivas, Tokat• 
Seyhan, İçel, Malatya, Elaziz vilayetle· 
rinde de tatbiki Bakanlar heyetince 1ca· 
bul olunmuştur. 

:················································ . 
HAVA : . ................................................. . 

Hava hafif rüzgarlı geçtı 
Dün şehrimizde hava bulutlu, hafif 

rüzgarlı geçmiş. akaşama doğru çiseııt• 
halindt bir mikdar yağış olmuştur. ısı 
32 derece olarak kaydedilmiştir. Mete" 
oroloji işleri genel direktörlüğüııdefl 

ıı 
verilen malumata göre dün yurdun 1'r' 
ya, orta Anadolu mıntakalarında bulut· 
lu, sarki ve cenubu şarki Anadoluda a• 

~ o' 
çık, Kocaeli ve Trabzon mmtakalarııı 
yağışlı geçmıstir. 

Dün en çok yağış Giresunda oJrnl1~ 
ve kare metreye 7 kilo gram su bıra1'" 
mıştır. Dün en düşük ısı Vanda 13. erı 
yüksek ısı da Diyarbekirde 40 derece"" 
larak kaydedilmiştir. 
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joış Polit:ika 

Kaıışmazlık meselesinde 
son safhalar 

'

• spanya hadiselerine diğer devlet· 
l in karısmıyarak bu suretle bir 

Avrupa ve b iki bir dünya anlaşmazlı· 
ğının önüne geçilmesi ve bu memleke· 
tin ic i .lerınin i panyollar arasında hal 
olunması prensip.ne dnyanan karışmaz
lık politikası, istihale ede ede, nihayet, 
geçen cuma ü ü Londra'da, 23 devlet 
delgelerinin iştirak ettiği komitenin 
uzun bir topl.mtısınd • bir çoklarınca 
artık sonu ge miş oldu~ ;:ı umulmakta 
iken • anlaşma lmpıs nın kapanmıyarak 
ve yeni bir uzla ma projesi hazırlamak 
vazifesi lngiltere'yc bmıkılar k, gene 
bu hususta takib edil b"elcek tek politi
ka hal;nde bırakıldı. 

Deutschland ve Lcipzi" h~ldiselerİn· 
den sonra Almanya ile ltalya'n n kont· 
rol işinden celcilmeleri ve buna karşı bıı 
işin lnailterc ile Fı·nnsaya bır k iması 
te:tlifin · n de Roma ve Beri ince kabul 
edilmemesi n "cesinde Fransa • İspan· 
Ya h ~udundal-i kontrolun Fransa tara· 
fından lspa ya • Portekiz hud~dunda· 

ki kontrolun ise fili şekilde kaldırılma· 
" uzerine yap lmış 0 an diplom tik mü
zakerelerden sonra Londra komitesinin, 
Yl.lkarda bahsettiğimiz toplantısında, 
Hollanda delegesi tarafından vaki tek· 
lif Üzerine bir uzlasma projesinin ihza· 
rın'l. ittifakla lngiltere'nin memur edil
lniş olması, bugünkü halde, şöyle bir 
vaziyet husule getirmiştir: 

- İngiltere, kontrol işinde taraflar
daıı biri jken uzlaştmcr, yani hakem 
mevki.ini almış ve bu meseleye dair olan 
fransız • İngiliz görüşü sadece fransız 
görüşü haline gelmiştir. 

Fr4 n ız görüşünd kaydı iktiza eden 
no'kt"lar, lsp nya'da döğüşmekte olan 
iki tarafın mubarib tanınması teklifinin 
reddine s k olan delillerdir. Fransa, 
Yal ns hüküm tinin lspanya'da tek 
'llleşı u hiıkümet olduğu sebebile bir hu
ku ı ve 1 p n:ı a k yılarmda ablcka ha· 
reketle ın mani olmak zaruretiyle fran· 
sız em·ı ri i in bir t kım hadi .. eler zu
huruna mani olmak maksadiyle bir de 
am 1ı delile istin d ederek gönüllülerin 
1 panyn' dan fi en ve t rnamen çekilme· 
lerinden sonra bu teklifi mıizakere ede
b"l c · i beyan diyordu. 

ln iltere'nin öri.ışüne gelince; bu 
göı-u digerinden oldukça farklı idi: İn· 

ilt r hukuki taı afı bir yana bıraknrak 
realiteyi goz önüne alıyor ve gönüllüle
rin ispanya d n, ancak franko'ya mu
harıb otoritesi ve ıldiği takdirde çıka • 
rıfac klarını dıi unuyordu. Ancak şu ci
hete işaret tın k gerektir ki İngiltere, 
hakem me, kii almış veya bazılarının 
dedi"i ıbi karışın zlık komitesi reisli
:ri kend· sın de bulunmak dolayısiyle bu 
iti nçık a konuşup biı· uzlaşma zemini 
bul ak vazifesiyle tavszif edilmiş b:.:.:_ 
lunsa <lahi, kontrolun tam ve müessir 
surette devamına yani karışmazlık po· 
l"fk ' 1 ı a ıııa kuvvetle taraftardır. Bu ıne· 
seleye d ir dün gelen ve diğer süt;..ınla
rı.nıı.:a d rcedilen telgraflar, İngiltere • 
nın uzer ne aldığı vazifeyi ne şekilde 
Yapmış ·ı · · - · ve ı eı·ı sarmekte oldugu yenı 
p OJ·e • d · nın e alakadarlarca nasıl telakkı 
ed·ı ı mekte bulunmuş old.ığumı anlat· 
n, ktadıı·. 

k
Bu Yeni safhanın inkicafını dikkatle 

ta ·b " etmek l,lzımdır. 

Sovyet hükümeti bir 
İngiliz gazetesini 

tekzib ediyor 
S b~I . kova, 15 (A.A.) _ Tas Aj n. 

1 1 dırıy N. or · Tas ajansı tarafından 

1 
ıyuz Kronıkı g zetesinin mefru Sta· 

ın. memorandumu hakkındakı neşrıya· 1 

tı ıkı defa t k . . . _ e zıb edılmış olmasına 

~agm n bu zete, sekiz generalın mu. 
ak me ı hakkında bu yolda bir me

ınorand m m vcud olduğu noktasında 
tasavvur edilıniyecek bir şiddetle ısrar 
etm tedir. G zcte sözde kendi tara. 
ft d n y p lmı olan hır tahkikata is
tın d ed rek manasız ve uydurulmuş 
ba ı tafsılat ne rediyor. Tas A1ansı 
Nıy ız K on· 1 t raf nd n yapılan bU
tun bu m t a cib nesriyatı ba~tanbaşa 
ve c ncu d fa olarak tekzibe salahı... 

...:.ett r~r. Bu ne riyat yalnız heyecan· 

U L U S =============-""---'-

zl v uz;K ŞAth IA Kontrola dair in 

d~~ıyle ad.a plinı dün e re i 
uze me ı 

Tokyo, 15 (A.A.) - Harlı bakanlı
gı tarafından neşredilen bir tebliğe gö
re simali Çin'deki vaziyetin vehameti
ne binaen bu bölgeye japon kıtalarının 
uönderilmesi kararlaştırılmıştır. 
b 

Çinliler de takviye kıtaları 
gönderiyorlar 

Nankin. 15 (A.A.) - Resmi mahfil
lerde bu sabah söylendigine gore, şa

yed japon kıtaları harekete geçerse bi.ı· 
tim milli kara ve hava kuvvetleri 29 un
cu Cin ordusunu takviye edecektir 

Bu bevanat 29 uncu Cin ordusunun 
şimalden sürülup atılacagına dair japon 

neşrı} atma cevabtır. 
Japon basbakanının beyanatı 
Tokvo, 15 <A A.) - Baş'>akan Prens 

Kono}'e ile dış işler ve harb bakanları 
bugün Tok}'oda toplanmış olan valiler 
konferansında şimali Çin hadiselerinin 
hüsnü suretle halledileceği ümidini iz • 
har etmişler ve fakat kamoyu bu babta 
fazla nikbinliğe kapılmaktan tahzir ey • 
}emişlerdir. Bunlar japon milletinin en 
vahim hadiselerle karşılaşmaya hazır ol
ması Hizım geldiğini ilave etmişlerdir. 

Çindeki ingiliz. elçisi Nankine gitti 
Londra, 15 (A.A.) - Nankinden a

lman bir habere göre, Çindeki İngiliz 
büyük elçisi Peitailıo'<lan bir harb ge -
misiyle Nankin'e hareket etmiştir. 

Filistin raporu dolayısiy
le Irak'ta galeyan artıyor 

Bağdad, 15 (A. A.) - Filistinin 
parçalanmasına karşı Irakta galeyan 
gittikçe artmaktadır. Ba~bakan bu bab· 
ta gazetelere yeniden şiddetli beyanat. 

ta bulunmuştur 
Gazeteler, cuma guniı Haydarhan 

camiinde Filistinin parçalanması aley
hinde bir protesto toplantısı yapıla

cağını yazıyorlar. 

Celal Bayar 
lzmi1e vardı 

İzmir incir ve üzüm 
satış kooperatifleri 

birliği kuruldu 
lı:mir, 15 (A.A.) - Ekonomı bakanı 

B. Celal Bayar refaktlerindeki zevat 
ile birlikte dün akşamki ekspresle şeh
rimize gelmiştir. CeHil Bayar bir kaç 
gün şehrimizde kalarak tetkiklerde bu. 
lunacaktır. 

Ekonomi bakanımız Nazilliye 
gidiyor 

İzmir. 15 (A.A.) - Yeni teşekkül 
eden yedi incir ve sekiz üziım koopera
tifleri mümessilleri Ekonomi Bakanı B 
Celal Bayar'ın huzuriyle bugün ticaret 
odası salonunda toplandı Elli oı tak bir 
mümessil göndermic;ti. Bu toplantıda 

İzmir incir ve iıziim satıs kooperatıfle
rı birligi teşekkül etti. İki incirci ve iki 
üzümcüden miirckekb yönetim kurulu 
seçimi yapıldıktan sonra Biıvük Önder 
Atatürk'e, Kamutay Başkanına, Başba
kana ve Ekonomi Bakanına tazim ve 
sükran hislerinin arzına alkışlarla ka -
rar verilmistir. Bundan sonra B Celiil 
Bayar kürsüye gelerek ortaklara mıı • 
vaffak olmaları temennisini izhar etmb
ler ve iç ve dıs ticaretimiz ve koopera· 
tif teskilataları hakkında uzun bir has
bıhalde bıılunmu !ardır. Müteakiben 
üzüm kurumu tarafından şehir gazino
sunda şereflerine verilen bir öğle şöle

ninde hazır bulunmuşlardır. 
Bakan yarın sabahleyin Nazilli'ye 

hareket edecektir. 

Ir havadis vermek gibi bir maksadla da 
tevil olunamaz. Bu sebeble gazetenin 
şöhretine aykırı bazı gayelerden şüp· 
he etmeye de mecburiyet hissedilmek. 
tedir. 

Royter'e göre plan etrafındaki ilk 
intibalar ço/, elveı işlidir 

Londra, 15 (A.A.) - Karışmazlık 

hakkında Britanya hükumeti tarafın 
dan hazırlanmış olan mutavassıt hal 
planı bugün dış bakanlrgı tarafından 

neşro unmuştur. Muhteviyatı şunlar

dır: 

1 panyayı ziyaret eden gemilerde 
gormenler bulunmasını gerektiren bır 

kontrol sisteminin muhafazası, 

Deniz devriye kollarmın ilgası ile 
İspanyol tim nlarına muhtelif devletle 
re mensub subaylar ikamesi, İspan} a 
kar sınır arınclaki kontrolun hemen ı 
adesi, İıspanyada her iki tar f içın b · 

zı şartl.ıı al tında denııd muh.ırıb ık 

haklarının tanınması 

l. - Muharibler tarafından ha. u 
kaçağı telfıkki edilen eşyanın listesi ka
rışmazlık komitesi tarafından tanzim e
dilmiş olan kaçak eşya listesinin aynı 
olmalıdır. 

2. - Muharibler, içlerinde görmen· 
ler bulunan gemiler'e karışmazlık ko· 
mitcsinin tayyarelerine serbe"t yol ve
receklerdir. 

3. - Muharibler İspanyaya gitmi. 
yen ve fakat bazı yerlerde İspanya kı
yılarına yakın geçmeye mecbur olan 
gemilerin serbestii hareketlerine enfıel 
olmıyacaklard ıı. 

Nesrolunan plan komitenin her iki 
muharib ispanyol partisinden baı:ı İs
panyol tayyare meyJanlarrnda görmen 
bulundul'ulmasma müsaade etmelerı 

keyfiyetınin gözden geçirilmekte ol· 
dut>unu kaydeyleınektcdir. 

Yabancı gönüllüler ışı 

İspanyada bu1un n yabancı 
0 

· rül 
liılerin geri çekilm. i me e1 e iıı ve
ni plan karışmazlık komite n l:ıUtun 

yabancı mıılıarıblerin İspanyaıiatı P,e
ri alınmasına daır itt f-kla 1 • rar 
verilmesini tav i} e etmektedı 

Bu muhari'1 er r nd ilah " mii 
himmat fabrikalarında çatış~n ve 18.7. 
1936 tarihinden önce bu hi m t rmı 

ed m enler de v r. olduklar.nı ispat 
dır. 

İngiltere notası bu pi nın c ,a ıda
ki sırayı takib ed rek tatbik edilınesı 
tazım gelecegini de il 've etmektedir: 

İspanyol limanlarına biran önce ya
bancı subaylar ikamesi ve deniz devri
ye kollarmın geri çekilmesi. 

Yabancı görıüI"ülerin geri almmal.ı 
rı keyfiyetini tanzim ile meşgul olacr • 
bir komisyon teşkil edilmesi. 

Muharib hakkının tanınması keyfi 
yeti, karı.,mazlık komitesi yabancı go· 
nülliilerin geri çekilmesı hakkmcbkı 
anlaşmaların m mnunıyetı mucib bi 

suıctte tatbik edild ıi ve gerı alınma 
keyfiyetinin ınusbct bir şekilde icıa o
lundugunu tesbit ettikten sonra f'lı sa
haya geçecektir. 

lngiliz planının akisleri 

Londra. 15 (A.A.) - Royter aıansı 
na göre. ingiliz planının neşrinden 
sonra hasıl olan ilk intibalar çok el

verişlidir. İngiliz mahfilleri bu yeni 

planın hiç değil~e yeni göl'üşmelere yol 

açacağı kanaatindedır. 

F ransı:r. kabinesinin toplantısı 

Paris. 15 (A.A.) - Bugün öğleden 
sonra toplanan kabine münhasıran in· 
giliı teklifi ile meş ul olmuş ve dış 

bakam DclbO"llO verdi ri i <iliatı dinli. 
yerek bunları tasvib etmiştir. 

Alman mahfillerine göre 

Bertin, 15 (A.A.) - Siyasi alman 
ma1tfilleri İngilterenin ademi mi.ıdaha
le hakkındaki plaı'iını oldukça elveriş
li bir şekilde karşılamaktadır. Mezkur 

l11r;ilterc Dı.~ Bakanı B Ecfor. 

helerde 
Salamanka, 15 (AA) - Asi karar. 

gJ.hmın ne!lrettiği harb raporun;ı göre, 
nasyonalistlerın Aragon cephesinde Al
barraci bölgesindeki taarruzları devam 
etmiş ve düşman ağır zayiatla mevzile
rinden piıskürtülmiı!ltüt 

Madr'd cephesinde düşman Brunete 
ve Villanu v "da yeni bır taarruzu y ni. 
den abır ayiatla pus'd.ırtlilmiışti.ır. 

Asiler·n bir muvaflakiyeti 

S ragos, 15 (A.A.) Sara os'dan 
32 kilom tre mesafede nilSyonalistler bir 

n tıc sind hiikiımetçilerd n 
isti hl J.m aptc:tn1 slerdir. Bir 

e arb malzcın ı el geçiril-
mi">t·r. 

lsp~nya1an ayrılan mülteciler 
Sıntand r 15 (A.A.) - İngiliz 

pıltcın vapuru Gıııpuzko vilayetinden 
el n bir ok mültecilcrı hamil olarak 

la Pallice hareket etmiştir. 

Almanya ile asi ispanya arasında 
ekonomik görüşmeler 

Salamanka. 15 (A.A.) - Alman hü 

kiımeti ile nasyonalist İ panya arasın

da Burgosta ı.ı·r müddetir yapılmakta 

olan ekonomik görii~meler iyi bır su

ı ette neticelenmiştir. Evelki mukavele 

ahkamında muhim tadilat yapılmıştır. 

Her iki taraf ekonomik ıarur tler;nc 

tl'k bul elen bir h:ıl t:ırzma varm·şlar

dır. 

mehafil, bu planı müı kereye elve. 
rişli bır esas olarak telakki ediyorlar. 

ltalyan mahfill,,rinin fikirleri 

Roma, 15 (A.A.) - Resmi mahfıl
lcrde İngiliz ptanı hakkındaki ketum

hık hala muhafaza edilmektedir. Tek 

söylenen şey Londraİ.:laki İtalyan hi.ı. 

yı.ik elçisinin karışmazlık komitesi ça

lı maları başlar b şlamaz beyanatta 

bulunarak İtalyan görüşiınü 

decegidir. 

teslı it e. 

Yeni teklifler ve F ranko hükümeti 

Salamanka, 15 (A.A.) - Royter a
jansı bildiriyor: Yarı resmi olarak bil· 

dirildigine göre. İngiliz teklifleri he

yeti umumiyesi bakımından şayanı ka. 

bul değildir. Asiler goniıllülerin geri 

alınması meselesinin ancak muharib 

haklarının tanınmasından sonra göru
şiılebilecegini ıleri surüyorlar. 

~ 

~~ 

se.sı: u 

<..U 
ı. l 

b 

r 

unuyorlar. 
z arasında 

bi. halci!:: tti F t t, h ·c·ye veki
li ıi2 Dr. Rı..i Ü A sn p k guzel i
zahı veçhile bu hakiltatı l, • ; ıd üze
rine !·oymuş o •• ı bir sürü " çok 
iyi psil.olojik amiller ydratınak fazi
leti \ardır Saclab. dda akd ve imza 
olunan ves ka bir ıttifak muahedesi 
değildir, ve uzak yakın kıınseyi de 
istihdaf etmiyor. F cat bu pakta da 
hil olan devletler kendi hayatların 
dan tecavüz fikrini tamamen silmif· 
lerdir, ve gene bu yeni hayatlarında 
hiç biı· tecavüze veya mütecavi:ı:e 

yardım etmiyeceklerdir. Onlar olsa 
olsa tecavüze ve mütecavize karfJ 
vaziyet alabilirler. 

insanlık bu paktta harbı yer yii
zünden kaldırmak için alınabilecek 
tedbirlerin mühim bir adımını gör· 
melidir ve görecektir. Balkan ant
antı Balkanlar sahasında harbı mu
hal kılmak agyesiyle Jnikad etmi~ti. 
Garbi Asya devletlerinin Sadabad 
paktı bu geniş çevrede ayni gayeyi 
temin etmek itibariyle bütün insan
lığa milletlerimiz tarafında ihda e

dilmiş kıymetli bir medeniyet der
sidir. 

Sndabad paktı hntiblcrinden biri
nin dediği gibi eğer biz kuvvetli ol· 
maya ıtina ediyorsak bu tecavüzlere 
cüret verebilecek zaaflara nefretle 
baktığımızdandır. Harbten istikra· 
hımızsa ondan korktuğumuzdan de
ğil, onun hiç bir meseleyi hal ede
mediğini gördüğümüzdendir. Kendi 
alemimizde temin ettiğimiz sulh ve 
müsalemelin bütün dünya için evela 
Örnek ve giderek bir hakikat olma
sını bütün samimiyetmizle temenni 
ediyoruz. 

Sadabat paktının ehemiyetini an
lamak iç.in sulh ülküsünün Akdeniz 
kıyılarından ta Himalaya eteklerine 
kadar götürülmüş olduğunu düşün
mek lazımdır. Dost ve kardeş millet 
!erimiz eski tarihi tekmeleyip yerin 
dibine geçiren ve onun yerine yep 
yeni bir alem kuran bu paktla insan
lığın nazarında kıymetli cazibesi git
tikçe artıp yükselecek bir manzume 
teşkil etmiı; oluyorlar. Ne mutlu ba 
milletlere ve ne mutlu onlara mensub 
insanlara.'' 

SON POST A'da a) ni mevzuu ele 
alan Muhiddin Birgen de l<urulmak
ta olan kardeşlik ve ittifak bağlan
na komşu memleketler arasında ya
pılması düşünülen yolların ne kadar 
hizmet edeceğini belirterek diyor ki: 

" - Bu yollara her şeyden ziyade 
ihtiyaç vardır. Üç memleket arasın· 
da mevcud olan eski tarihi kültür 
münasebetlerinin çözülmesi devrin
deyiz.. Her tarafda yeni kültüre doğ
ru gitmek üzere sarfedilen gayretler 
eski bağları gevşetiyor. Bunların ye
nilerini kurmak için de münasebetle 
rin sıkılaştırılması lazımdır. Bu · mü • 
na3ebetleri sıklaştırmak bu yollann 
işi olacaktıı·. 

Diğer bir bakımdan, bu yollarm, 
iktisaden de mühim kıymetleı·i ola
caktır. Irak, lran, Anadolu, eski ta· 
rihte büyük mamuriyet devreleri tat· 
mışlarsa, bunu şark ile garb arasın
daki iktisadi münasebetlere güzer. 
gah olmuş bulunmalarına borçludur~ 
lar. Bugün de ayni vaziyette bulu
nuyorlar; tarihin deve ve katır yol
larını, bugünün demiryolarına tab-
vil etmiştir. Bu sayede bu memleket· 
ler arasında gayet sıkı bir iktisadi 
münasebet imkanları da tahakkuk 
etmiş olacaktır . 

ANKARA BiRASI Mevsimin Seriı1letici l~kisidir. 
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yatro salonların

da hüner göste
ren söz<le manya- ,, 
tizmacıların bir 
çoğu insandan in
sana vasıtasız fi
kir nakli tecrübe
leri yaparlar ve 
bu tecrübelerine, 
yorulmadan, sa
atlerce devam e
derler. Manyatiz
macr, şarkkari bir 
kostümle yahud 
da lıir fra kla or-

f Gözle1·ini bfr mendille kapa--;;-
ğl veya uyuttuğu bir l:adına 
kafanızda düşündüğünüz şey
leri söyleterek sizi hayretten 
hayrete dü§Üren manyatizma
cıların tec1·iibelerine lıiç şahid 
oldunuz mu? Oldunuz sa, doğ
ruluğundan şüphe etmediniz 
ve insanüstü bir kuvvete ham
/ettiğiniz bu tecrübelerin iç 
yüzünü öğrenmek ister misi
niz? Aşağıdaki yazıyı okursa
nız bütün o akıllara sığmaz 
hünerlerin ne kadar basit iti-

rakamının ve ilah. 
Remzi olacak, 
son harf olan m 
de sıfrra tekabül 
edecektir. Anlaş

ma lUgatçesi bu 
kadar basit olan 
bir esas üzerinde 
tesbit edilir. Söz
de manıy atizmacr 
ile yardağı her 
biri bir rakama 
tekabül c d e n 
harfle baslayan 
on cümle tesbit 
edip ezberlerler. 
Mesela şöyle: 

taya g e 1 e r e k 

lelere istinad ettiğini öğrene
rek şaşacaksınız. 

medyum'.uk vazifesi görecek olan kim
seyi - umumiyetle kadın - takdim ede
'rek tecrübesinin ciddiyet ve ehemiye
tine dair bir konferanesla işe başlar. 

Sonra yanındaki kadını uyutmak için 
türlü el hareketleri yapar ve o da, bi
raz sonra derin bir uykuya dalar ve 
yerlerini pahalı ödemiş olan gafil se
yircilerden pek çoğu aldandrklarmın 

farkında olmadan bu muvaffakiyeti bü
yük bir memnuniyetle seyrederler. 

Çünkü hakikatte, isbat edeceğimiz 
gibi, bu tecrübelerde her şey hileden i
barettir. Bu sözde telepati için bir çok 
usullere baş vurulur: Söz, hareket ,el 
tutmalar ve bazı eşyalar. 

Umumiyüetle fikir nakli, salonda 
dolaşan gözbağcı ile ekseriya gözleri 
bağlı o arak sahnede kalan meydomu 
arasında yapılır. Fakat bazr tecrübeler 
her ikisinin vazifesini ayni zamanda 
gören bir tek adam tarafından yapılır. 
Bu takdirde muvaffak olmak için, se
yircilerden birinin yardtmcr müdahale
si meşruttur. Bu adam, gözbağcmm 
parayla tuttuğu bir ortağı olabilece~i 
gibi, bu yardımı farkına vaımadan ya. 
pan bir gafil de olabilir. 

E vela söz vasıtasiyle fikir nakli 
kaziyesini gözden geçirelim. 

Fakat seansı anlatmadan evel iki orta. 
ğın üzerinde an aşmış oldukları izafi 
lügatten bahsetmeliyiz. 

Nasıl tüccarlar her rakamı bir harf
le tebdil ederek etiketler üzerindeki 
fiatlarr yalnız kendilerinin ve tezgah
darlarmın anlayabileceği bir srr haline 
koyuyorlarsa, iki gözbağcılık ortağı da 
hiç biri biribirinin ayni olmryan on 
harften mürekkeb bir kelime intihab e

der'.et. 

Misal olarak altınkeçim kelimesini 
ele alalım. Burada a harfi 1 rakamının 
remzi, L harfi 2 rakamının, t harfi 3 

Tefrika: No. 7ô 

Açıkça gö-
rüyorsunuz ki burada J.ıiç bir hile yok
tur. 

Lakin, dikkat ediniz. 
Tamamen itimad edebilirsiniz. 
Işıksız, gözsüz de görenler olduğu-

na inanınız. 
Niçin fenne inanmıyalım: 

Kafadan kafaya fikrin geçtiği bir 
hakikattir. 

Eksiksiz çalrşınca 
mıyacak iş yoktur. 

dünyada yapıl-

Çekinmeden, düsünmeden itimad e
debilirsiniz. 

ilmin dışında hiç bir kuvvete isti
nad etmiyoruz. 

Müsaade buyurunuz, izah edeyim! 
İki ahbab çovuşumuz şöyle hareket 

ederler. Sahnedeki kadın bir defa uyu
tulduktan sonra seyirciler tarafından 
sualJcr sorulur, şu veya bu hareketi 
yapması aradaki mesafe dolayrsiyle gö
remiyeceği şu veya bu eşyayr tanıma
sı istenilir. Kadının gözleri hakikaten 
bağlı olabilir. Esasen görmesine de 
lüzum yoktur Sorulan şeyden haberdar 
olan manyatizmacınm halka hitab ede
rek gfıya onlara emniyet telkin etmek 
için yaptığı şuurlu gevezelikler, kadı
na verilecek cevabı bildirir. 

Gene iki ortak arasında şöyle bir lCı
gatçe de tesbit edilebilir: 
Sayı renk yapılacak hareket 

1 Mor kalkmak 
2 eflatun dans etmek 
3 mavi şarkr söylemek 
4 yeşil yazmak 
5 sarı ceketi çıkarmak 
6 kırmızı alkışlamak 

7 turuncu ayağını yere vurmak 
8 beyaz burnunu silmek 
9 siyah gülmek 
o pembe kollarını kavuştur-

mak 
Sözde medyum sahnededir ve gözle

ri kapalıdır. Salonda dolaşan manyatiz-

1 •• •• zu 
macıya, bir s eyirci, kadının bulmasmı 
istediği rengin ismini söyler: "mor" 
derhal manyatizmacı yukarıdaki rn
gatçenin bir rakamına tekabül eden 
cümlesini söyler: "Açıkça görüyorsu
nuz ki burada biç bir hile yoktur.'' bir 
başka seyirci medyumun kollarını ka
vuşturmasını taleb ederse bu defa da 
"Müsaade buyurunuz, izah edeyim .. .'' 
le başlayan bir cümle manyatizmacının 
imdadına yetişir. Bu IUgatçeleri iste
nildiği kadar uzatmak gözbağcılarm el
ler indedir. Seyirciler tarafından, ka
rarlrıstırılmasr düşiinülememiş bir renk 
veya hareket istendiği takdirde, ona 
en yakın olan hareket veya renk man
yatizmacı tarafından medyuma gene 
söz yoliyle işaret edilir, ve bu suretle 
istenilen harekete cok yakın bir hare
ketin yapılmış veya rengin söylenmi'? 
olması da manyatizmacılar lehine gene 
bir muvaffakiyet saydır, 

İ şaretler vasıtasiyle fikirlerin 
nakı i de ayni prensipe uygun o

larak yapılır. Medyumun gözleri bağlı 

olmadan yapılan bu nevi tecrübelerde 
manyatizmacmın mesela sağ elini ku· 
!ağına götürmesi A harfine. boyun ba
ğını düzeltmesi B harfine, elini cebine 
sokması C harfine .... ilah. Tekabül e
der. Medyum, bu suretle manyatizma
cının yaptığı hareketlere dikkat ede
rek ve bunların ifade ettikleri harfleri 
zihnine sıralayarak istenilen kelime 
veya cümleyi terkib etmeye muvaffak 
olur. 

Manyatizmacrya gösterilecek eşya
nın ne olduğu sahnede duran medyum 
tarafından bilinmesi icab ettiği zaman 
da her eşyaya bir numara tekabül etti
rilir, mesela çakı 1, tarak 2, gözlük 3, 
saat 4 gibi .... Salonda en fazla göste
rilmesi muhtemel eşyaya sırasiyle nu
maralar konulur, ve bu numaralar, man
yatizmacı tarafından yukarrda anlatılan 
usullerle medyuma haber verilir. 

Bazı gözbağcılar, bir seyirci tara
fından bir yere saklanmış olan bir eşya 
veya tutulmuş olan bir niyette, o seyir
ciyi rehber olarak yanlarına alır ve e
linden tutarak beraberinde dolaştırma!< 
suretiyle istenilen eşyanın yerini keş
federler. Bu takdirde, gözbağcının mü
racaat ettiği hile şudur: Elini tutmak 
bahanesiyle bir parmağını seyırcının 

nabzı üzerine koyar, ve saklanılmış o· 
lan eşyaya yanaşıldığı zaman nabızda 
husule gelen hafif çarpıntı fazlalaşma
sı ona hakikati ifşa eder. 

Bazr manyatizmacılar da, seyirciler 
tarafından bulunması istenilen şeyi 

medyum düşünürken, adeta fikrin geç
mesini kolaylaştırmak ister gibi, par
maklarını onun başında gezdirirler. Bu 
takdirde, her parmağın başın muayyen 
bir yerinde tazyik yapması bir harfe te
kabül eder, ve seyirciler farkında ol
madan gayet hafif olarak parmakların 
srrasiyle yer değiştirerek tazyik yap
ması neticesinde, medyumun zihninde 
istenilen kelime veya cümle teşekkül 
eder. Tabii medyumun kuvvetli bir ha
fızaya, intikal süratine, zekaya malik 

olması şarttır. 

Görüldüğü gibi, sözde manyatizma-

inhisarlar umunı 
müdürlüğ ·· .de • • 

1 - Malatyada tesis edilecek tütün atölyesi bina~ 
sı ve müştemilatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 
18160 liradır. 

3 - Eksiltme 3 ağustos 937 tarihine rastlıyan salı 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yaprla
caktrr. 

4 - Şartname; keşifname, proje ve sair münakasa 
evrakı 18.02 lira mukabilinde her gün inhisarlar in
şaat şubesinden ve Ankara ve Malatya baş müdür
lüklerinden alınabilir. 

5 - Müteahhitlerin nafıa vekaletinin 937 senesi 
müteahhitlik vesikasını ve laakal 200.000 liralık bir 
binayı teahhüt etmiş bulunduklarına ve bizzat mi
mar veya mühendis veya yukarda şeraiti haiz bir 
mimar veya mühendisle şerik olduklarına dair no
terce musaddak vesaiki eksiltme gününden en az Uç 
gün evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibra:ı 
etmek ve eksiltmeye iştirak. edebileceklerine dair 
vesika almaları lazımdrr. 

6 - Mühürlü teklif n1ektubu, kanuni vesaik, şart .. 
name, keşifname ve sair lüzumlu evrak ile eksilt
meye iştirak vesikası ve muvakkat teminat akçe
sini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günii 
en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen alnrı 

komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve .. 
rilmiş olmalrdrr. ( 4158) 2-3362 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------"' 
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ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 

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

berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.40 
Muhtelif plak neşriyatı. 18.40 - 19.00 
İngilizce ders (Azime İpek) 19.00 -
19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları). 19.30 -
19.45 Saat ayarı ve arabça neşriyat. 
1945 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Ferid Tan ve arkadaşları). 
20.15 • 20.30 Konferans: Parazitoloğ 

Nevzat. 20.30 - 21.00Saksofon solo (Ni
hat Esingin). (Piyanist Marsel Bi re
fakatiyle). 21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 

crların hilelerini keşfedip yüzlerine 
vurmak için biraz dikkat kafi gelir. Ve 
bu .hileleri meydana çıkarmak da çok 
yerinde bir hareket olur, çünkü bu şar
latanlar, kendilerine birer alim süsü ve
rerek, ilimle istihza etmekten çekinme

mektedirler. 

1 Trabzonda 
• 
ıçme suyu 

Trabzon, 15 (A.A.) - Trabzona ge" 

tirilecek içme suyu etrafında tetkikat· 

ta bulunmak ve su projesini hazırJıı· 

mak üzere nafia su yollan umum ıtıii• 
dürü saiahattin yanında su mütehassısı 
ve Erzincan sular idaresi şefi ile diğer 
üç mühendis olduğu halde Trabzorııı 
gelmiştir. Vali ve belediye reisi ile bit• 

likte su menbalarr gezilerek tetkil<ııt 
yapılmıştir. 

B. Salahattin tetkiklerini bitirere~ 
su mütehassısım burada bırakmış 11C 

kendisi Erzincana gitmiştir. 

Getirilecek suyun projesi yakında 

ikmal edilecektir. Trabzonun en müh.İııl 
bir derdi olan su işinin en kısa bir zıı• 

manda halledilmek üzere ele ahnıtl1~ 
olmasından trabzonlular derin bir rneııı· 

nuniyet duymaktadır. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles Lamv 
Nurettin ART AA'ı 

kadarı yetışır; başka hiç bir şeye ihtiyaç 
kalmadı. 

Fakat kıral, kendi şahane emrine kulak 
asılmamasına tahammül edemezdi. Çünkü 
asılzadeleri evlendirmek hakkı, Fransada 
kırallara bahşolunmuş bir hak sayılırdı. O 
gün Bertram da Helena ile isteksiz isteksiz 
evlendi. Bu, ümid verici bir evlenme olma
mıştı. İlerisinden de pek ümid yok gibi idi. 
Çünkü Bertram'ı evlenmeğe zorlayan kıral 
onun zorla gönlüne sevgi koyamazdı. 

yunca dedi ki: 
- Buna bir şey diyemem, dedi, fakat 

madam ki ben sizin itaatli bir cariyenizim; 
o halde yıldızlarımın taliime uymadığı bu 
memleketten çıkıp gitmek hususunda emir
lerinize itaattan başka elimden ne gelir? 

Fakat nazik Helena'nın bu mütevazi 
sıö.zleri burnu Kaf dağında olan Bertram'a 
tesir edip onu merhamete getirememiŞ,, za
vallı kadmdan bir allaha ısmarladık demek 
nezaketini bile göstermeden ayrılıp gitmiş
ti. 

raşmıştı. Fakat bu hararetli ve neşeli k~r· 
şılama Helena'nın gönlündeki kederi sev1.t1" 
ce çevirememişti. Zavallı kızcağız dedi k~:, 

- Madam, efendim gitti; ebediyen gıt 
ti. 

Ve sonra aldığı mektubu okumağa baŞ' 

Son. gürlüğü 
varmaz. Kendimi size, ölünceye kadar, dile
diğiniz gibi hizmetinizde bulunmak üzere, 
size veriyorum. 

Kıral: 
- Öyle ise pek ala genç Bertram, dedi, 

bu kızı al; bu senin karın olsun. 
Bertram, kendi kendini takdim eden He

lena'nm bu suretle kıral tarafından kendisi
ne peşkeş çekilmesinden hoşlanmamış, bu
nu da açığa vurmaktan çekinmemişti. Bu-
•ın yoksul bir hekimin kızı olduğunu, ba

ı taraf mdan yetiştirildiği, şimdi de an
inin hitfuna sığınmış bulunduğnuu söy
~rdu. 
Helena, bu acı sözleri, bu red muamele

-:ini işitip görünce kırala döndü ve: 
- Siz iyileştiniz ya şevketlim. dedi, bu 

Bertram, Helena ile evlendikten pek az 
sonra karısından kırala gidip kendisinin sa~ 
raydan uzaklaşması için müsaade almasını 
istemişti. Helena bu müsaadeyi alıp geti
rince Bertram, kendisinin böyle apansız ya· 
pıJan bir evlenmeye hazırlanmamış bulun
duğunu, bu yüzden pek fazla sarsılıp huzu
nmun kaçtığım, bu böyle olduğu için, tu
haf bir hareket takib edecek olursa şaşma
masrm Helena'ya söyledi. 

Helena, hayret etmediyse de, kocasınm 
kendisini hemen bırakmak arzusunda bu
lunduğunu öğreninçe çok kederlendi. Ber~ 
tram, karısına annesinin yanma gitmesini 
emrediyordu. Helena, bu, şefkatsi.z emri du-

Helena da Kontesin yanına döndü. Se
yahatmdaki maksadı yerine getirmiş, kıra
lın hayatını kurtarmış, kalbinde yer tutan 
sevgili Rousillon kontu ile evlenmişti. Fa
kat şimdi kırılmış ve reddedilmiş bir kadın 
halinde asıl kaynanasının evine dönüyordu. 

Oraya gleince Bertramdan aldığı bir 
nıektub kalbini büsbütün krrrnıstı. 

İyi kalbli Kontes Helena'yı~ sanki oğlu
nun kendi seçtiği yüksek asalete mensub 
bir kızmış gibi gayet iyi karşılamış, ona çok 
güzel sözler söylemiş, bu suretle onu düğün
lerinin ertesi günü tek başına yolcu eden 
nezaketsiz oğlunun hareketini tamire uğ· 

ladı: ,,. 
"Ne zaman benim parmağımdan yüzügıJ. 

alabilirsen, ki bu hiç bir zaman olmıyacaJc· 
trr, bana koca diyebilirsin. Bundan sonra dl 
artık hiç bir şey yazmıyacağım." 

Helena: 
-Bu korkunç bir hüküm! diyordu. . a· o!ı Kontes, Helena'ya sabır tavsıye e ıY ~. 

şimdi Bertram gitmiş olduğu için, onu evl~. 
dı gibi bağrına basacağını, onun Bertrarn gıLI 
bi yirmi tane erkek değerinde olduğtıfl s 
söylüyor, fakat bütün bu tatlı ve yatıştır1~ .. 
sözler, zavallı kızın kederini yatıştıraJ.11 

yorHdu.l h l" b" ük" b" · · b · · d gcW e ena a a uy ır ıstıra ıçın e 1' 
lerini mektubtan ayırmıyordu. Haykırara 
okurnağa devam etti: JS 

"Madem ki karım yoktur; Fransada. 
işim kalmamış demektir." 

Devamı vat 
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Türk - Sovyet dostluğu 

B. Litvinofla Dr. Aras çok 
nutuklar söylediler 

e A 

sam mı 

B. Litvinof 'un verdiği n11:tu_k .. 
B · · f d ) dostlug-u umumi barış sıstemınde bırın-

ışı ı ıncı say a a . ~ . . . 
mek icın birlik yaparak bu suretle el- ci derecede bır amıl halıne geldı. Barış 
lerine geçen hi seyi paylaşmak iste- dostlarının sovyet - turk ~ostlugunun 
dikleri vakit do tluktan bahsederlerdi. bu şümulı.inü idrak ve takdır etmekte 

Muharebeden sonra başka misaller de olduklarına kani bulunu} 01:1~· . 
göriılmti tur. Yekdi •erine gü~lükle Bu dostluk ancak harı.~ı sıya et 
gizlenebilen bir itimadsızlıkla bakan programları beynelmilel munasebetler-
. · · · h · t.k r itimad hi.ırmet ıkı hukumet haddizat nda hancı sıya- de uzur, ıs ı ra • . · . . • 
setlerinde zıt mah.""Sadları takib etmek- emniyet ve devamlı barış zıhnıyetlerıy-
le berab r, yaln z dostluk! rını ilan İ- le kabili telif olmıvan bazı d~vletler ta-
çin de ıl b !hassa bu dostluğu avazla- rafından ı;uika.,te hedef olab lır. Bu dev-
rı ç kt;gı, k dar ba ıra a r ilan ede- !etler bu kabı~ suika ~ler irtıkap. et ~ı -
rek h rk i korkutma< için 1.ıirdenbi. ler ve, tiırk sıyasetının en Sc l..ı yet.~r 
re mut bık kalını 1 rdır. Bu korkuluk zim"m 'arları kendilerine büttın bu suı-
ittiha edilen bir dostluktur ve ancak kastler n pe inen tam bır i 1 a m 1 -
siyasetin h nuz saf piliç erini korkuta- kum oldu ,unu ant tm 
bilmi ir. Ke a bir d ·detin muahede- men, ırtık p e te de be ~ a 

leri t il pren ıp ·ni, yahut tarihi. hu- lar 
kuki ve ahut d ce bir ır: akn ah· ffze er c ovyet Hi1 ı.irn,.ti ra -

• d 1 t" o mına, kendilerine iht r debılirim ki. b gını ıleri sur rek di er bır ev e ı. -
nun topr k bu u lü unu ve siyasi is- devletlerin Avrupada t .ul c-den 
tikla1ini tehdid etti.,i de vakidir. Bu- sulhcu hiıkümetlere ve b m di.., 
nunla 1.ıerab r bir mı.iddet ic:;in bu teh- rel.lerinc kar ı olan b talam h r 

d .d. ' 1 ki kafi !eri sarsılmaz türk - so' yet do"tl. ll 
ı ınin ıkaını, harb hazır ı arı 

olmadı ve yahut beynelmilel vaziyet beri ava etmeğe kadir degild"r. 

kendi pl~nların1 az müsaid bulundu~u Taksim k~bul etmez. barıı; 
için, gecil tirmek ıztırarmda kalırsa. Tlirkiyenin. dünya barı ·ınr ko k -
bu miıddet için obi.ır devlete dost ge- tif emniyet ve taksim kabul etmez ba · 
çinmek teklifınde bulunuyor. En ziya- rış esası iizerine tahkim için sovyet hü-
de hayret edilecek şey de, öbür dev- kümeti tarafından yanılan bütün icra -
letin bunun sahteligıni anlamakla be- ata iştirak etmiş oldugunu kavdetm k-
raber, mı.itearrız devlete kuvvetlen- le bahtiyarım. Sovyct - türk dostluğu -
mek ve cdostuna> karşı beslediği taar- nun şu hususiyeti vardır: her iki tara-
ruz icin daha iyi hazırlanmak imkanı- fa, diğer devletlerle ferdi menfatler ne 
nı vermesidir. Öyle haller olabilir ki, uygun olarak münasebetler tesisinde 
kuvvetleri pek gayri müsavi iki dev- tam istiklal vermektedir. Bununla be -
let arasında dostluk aktedilir. O za- raber, bu dostluğu dünya barışının mıı-
man bunlardan en zayifi, chami> nin hafazası hakkındaki karş lıkh aktif ar 
dostlugu mukabilinde istiklalini kıS- zu tarsin etmekte oldugu için. iki ta · 
men feda etmeğe mecburdur. rafın mütearrız veya tahripkar kuvvet· 

Nisbi manada dostluklar !ere müzaharet veya bunları takviye e· 
Devletler arasında bu kabil miina- decek ve yahud da barış potansiyelinin 

sebetler dostluk kelimesiyle ancak çok tek unsuruna dahi zarar verehilecelc hir 
nisıbi bir manada tavsif edilebilir. Sov- bir harekette bulunmryacakları ken· 
yetler birliği ile ttirk cumhuriyeti ara- diligindcn sab.ttir İki taraf, dostları -
sında mevcud münasebetlerin saydığım nrn düsmanlarınrn, barış düsmanlarının 
neviden do tluklarla hiç bir alakası ol- kendilerinin hakiki dostu olamıy<>ca ~ ı 
madı mı kayda )uzum var m dır? Bu pren ipine da·ma uya kt r. E asen, iki 
münasebetler·n ve bunların gayelerinın taraftan birinin şu veya bu hareketi bu 
esası bamba kadır. E.,ki çarlık impart.- pren 'ple tearuz etti i ta'· l"rd", d er 
torlugunu ve onun harici siyasetini te- taraf bunu do tluldarı bunda :ı mı.ite S· 

melinden yıkan büyük teşrinievel inkı- sir olma1 ızın k ndi•ine dos ane bir su-
labı S vyetler birligi mılletlerinin çaı· rett h ber verecekt"r. 

lık siyasetine karşı olan aksülamelini Tiirk - Sosyet siyasi 'll ınascb tlcri· 

türk milletine dogru tevcihten hali ka- nin bu bilançosunu yaparken. bunların 
lamazdı. Bana öyle geliyor ki buna ben-
zer bir aksülamel de türk mi !etinde 
sultanlar rejiminin dış siyasetine karşı 

hasıl olmuş ve iki devletin nefret edi

len eski rejimlerinin aşağı yukarr aynı 

zamanda devrilmesi ve eski harici si

yasete karşı müşterek aksülamel, iki 
nıillet ve devlet arasındaki münaseba
tın cezri surette dostluga tahavvülü ~
Çin icab eden şartları tevlid etmiştir. 
iki memleket araaındaki dostluk 

Bunu kahraman ık devirleri takib 
etti. Sovyet ve türk milletleri, kendi 
topraklarında silah elde, yaşamak hai<· 
larını ve hemen hemen aynı emperya
listler - karşı kendilerine kabul ettik
leri yeni rejimlerin·n mıi::.ta il inkısa 
fına olan haklarını mı.ida ya mecbur 
oldular. Bu, aynı zamanda v:ki müca
deleden ve bunun muzaffer ne ıcesın· 
den dogan k r ıklı sempatıler, S v
Yetler birlı ı milletleri ile türk miileti 
arasında samimı bir dostlu a dayan n 
Yeni münasebetleri kati olarak t .rsin 
etti. Bu dostluk milletlerimizin büyük 
halk kı.itlelerinin şuurunda derin kok 
saldı. Bu dost ugun kıymeti mü•eakip 
senelerde de, Sovyet devleti ve yeni 
Türkiye cumhuriyeti kendilerine bey
~~lmileJ alemde düşen mevkii kazanmak 
ıçın mücadele ederlerken, değişmez bir 
surette hissediliyordu. Bu dostlult, 1922 

~e. Lozanda ve geçen sene Montrbde ve 
ıkı devletin Milletler cemiyetine glrdi
gi sıralarda açık surette kend:ni gös
terdi. 

Müstakar ve huzurlu vaziyet 
Sovyet - turk dostlu u sayesinde, 

çok muhim olan Karadeniz havzasında 
•e memleketlerimiz"n bulundugu bölge
lerde miıstakar ve huzurlu bir vaziyet 
h dis oldu. Bu suretle, turk - sovyet 

eoknomik mü"lascbetlerin inici afına ve 

kültürel münasebetlerin devamlı artma

sına olan mesud tesırini kaydetmeden 

yapamayız. Türk dostlarımızın ziyareti 

hiç süphesiz bütün bu münasebtlerin in
kişafrnın devamına yeni bir hamle ve -
recektir. Bu ziyaret, bütün kainat önün
de degişmez türk - sovyet dostluğunu 
gösterecek ve bu dostluğa esas teşkil e
den prensipleri hatırlatmak suretiyle de 
banş eserine hizmet edecektir. 

Kadehimi dust tiirl mill tinin refa -
hr. kudretinin artm sı. yeni Türkiye 
cüml1 uriyetin' n bil) ilk m . er is ve şefi 

Atatürk'ün sıhati. onun gii ide mücade
leci ?.rkn~ıı ı ve b"rli 'imizin diğer cio!'l

tu. İsmet fn .. nu'ntin sıhati ve aziz 
dostlarımız B. Ara ve Ş..ı ~rü Kaya'
nrn sıhatleri için kal lııı Oru'll.,., 

BEPLER 

Pariı - Dlin cıgleden sonra halk 
cephesi tarafından tertib olunan büyiık 
nümayiş büyük bir intizam içinde ce -
reyan etmi tir. 

Lanıing (Amerika) - K::ımyon

cular ücretleri arttınlmadıg ıiçin grev 
ilan etmislerdir. 

Berlin - Atlı arabalarda lastik 
tekerlek kullanılması yasak edilmiştir. 

Roma - B. Lansburi Paris yolu 
ile Londraya hareket etmiştir. 

X Vartova - Piskopos Sapieha' -
nın. Mareşal Pilsudski'nin kemiklerinin 
nakli meselesinde cumhur reisinin şere
fine nakise vermegi diışilnmedığini bil
diren ve cümhur reisine adakatini te
yid eden bir mektubundan sonra hükü
met - kilise anlaşmazlığı katı olarak 
kapanmıştır. 

Dr. Aras'ın 
Vf.:rdiğz nutuk 

(Başı I. ıncı sayfada) 
m·sal olarak zikretmekte haklısınız. 
Nitetkim ben d~ ona "hu usi munase
b tler., kaydiyle isarett etmiştim Eski 
sultanlık ve çarlık rcjimler'mizi karşr 
kar ıya koyan manasız mücadele unsur
larından sonıa. iki milletin. mul.adderat 
!arını eli r ne alıı .. lmaz kardeşçe mu
n ta giri miş olmaları ve gerek ken 
dı m n ti ı i v~ gerek b ynelmilel men 
f • 1 ri v rı pr n "blı:ri n~fne ara-
lnrınd.ı h ı; anc ve b di bir d stlıık te-

ünya icin bir 

hu , • m hiyct arzet-
: m ti rim b vn 1 m·ıcı 

n "ıler·ı e l;yik olan mevkii 
, '>t Iarı gayr ti rde 

r h r bul nmu lardır. Bu hal 
vl t erl. m"nas betler te is·n_ 

1 nl m. nfaatl ı grc k husu 1 
tl ri icabı olarak kendilerine mah 

tıs olan bazr faaliy tlerindeki tam is
tikı;ııcrine h'ç bir suretle zarar ver
m 1 sizin ikı tarafın da nefine olmuş
tur. 1 · ı.il g ·nıerd i!J al"ni itiyad e. 

imiz ve hatıras milletlerimizin 
kalbinde mahkuk olduğuna kani bulun
du um karşılıklı sempatiye haklı ola
rak işaret ettiniz bu hususta. bu sene 
K<> rn ar l "•nrla sövlrnen ve büyük 
şefim t • ., ·; ' 'r1 n sadır oldu<Tu için bü. 
yü~ İr kıvmp• j1 t" ıın ed ., sözleri ha
t11 J le h ı ·rıı ir"n :ı vı.ıi b:r is•ir. 
Dos•Juk mi n:oı; b tl 0 rimiz hakkında baş 
vckP'm tııraf ndan yapılan son beyana
tın eh mivet ve vüzuhtınu tebarüz ettir. 
mege lii um vaı mı dır? 

K za ovy tler bırli inin, eseri kay
s ri ve Naz llıdeki muazzam abideler
de ya y n sanayil memiz, Ş finiz 
Stali'nın b zzat kendi te b sü uz rin 
vuku bulan t ra ıni kayd tnı k k za 
b nim ıçin vkli r. 

E sen h p ı alen n n şr( ilmiş O

lan k lıklı t hhiidler"miz ne asken 
bir anl, mayı ve n de hususı korrJine
zonl rı ihtiva etmek edir. Bununla be. 
rab r birimiz di rinin mukadd ratına 
yabancı kalmadrk. Ve kalamayız. Bunun 
iç·n dostluğumuzu "hususi münasebat .. 
kelimeleriyle tavsif etm:kte haklı 
değilmiyim' Dtinya barışını tahkim et
mek hususundaki hararetli arzunun si
yasetlerimizin müme· yiz vasfını teşkil 
ett:ği çok doğrudur. Neticelerini hala 
beklemekte otmakla beraber, evvela ih
zari komisyonda, sonra da si1ahsızlanma 
konferansında bu suratJe cahstık. 

Loz!lnda ve Montröde 
Bizzat bulunduğumuz Lozanda ve 

1\-'ontro"de i i memle' etin mesud teşri
ki me a· ı ha ırasını bur atla ta.t. Lıı•c k 
L nım için çok ~evkilıaır. 

Brıand • K llog I aktım ve bu ve
sil<' iL d~ ı .ıinizi ta } an proto!:olu 
a nı an nda ım a ett k, mtitearrızın ta 
rifi içın bırl kte çalı t k ve mtitcarrız 
mefhumu etrafında ceıeyan eden bit
mez tiıkcnm z münakaşalar ortasında 
buldugunuz mesut ve ince tarzı ha
lin ha} ranı oldugumu bir kerre daha 
tekrar etmekle tamamen hususi bir mah 
zuziyet hissediyorum. Üç seneden beri 
müşterek barış ideali için milletler ce
miyetınde samimiyetle teşriki mesai e. 
diyoruz. 

Tı.irk • Sovyet do tlugu yalnız iki 
memleket mtinesebatında degil, ayni 
zamanda hususi bir tarzda olarak Kara
deniz mıntakasında ve umumi tarzda da 
memleketleerimizin bulunduğu bütün 
mrntakalarda müstekar ve kıymetli bir 
unsurdur .. Bu dostluk bu suretle tak
sim kabul etmez barış sisteminde ve 
kollektif mniyet sisteminde miıhim bir 
misal haline gelmiştir. Dostlugumuzun 
bu şumulı.inü barış dostlarının takdirden 
hali kalmıyacaklarına kaniim. Milletle
rimizin refahını arzu ediyoruz. Bu bi-
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Fransız- Alman münasebetleri 

Berlindeki Fransız büyük 
e çisinin verdiği nutuk 

Büyük elçi Alman basınının 
neşriyatından şikayet ediyor 

Berlin, 15 (A.A.) - 14 temmuz bayramı münasebetiyle Fransa bü
}Ük elçisi B. Fransuva Ponse söylediği bir nutukta Fransanın iyi niye
lıni isbat için birçok deliller göstermit olduğunu kaydettikten sonra 
Şaht'ın ve general Beck'in Parise ve fransız kTuvazörü Jan D'Arkm 
Kiel limanına ziyaretlerini bahse mevzu etmiş ve fransJZ • alman eski 
muhariblerinin pek yakın zamanda Friburg'daki kardeşçe musafaha
larmı ve Fran~a.nı.n Ber~in büyük elç~liğinde açılmıt olan resim ve hey
k~ltra~.lık ser~ısını ve. nı~ayet en genış bir anlayış ve uzlaşma fikriyle 
dort gun evel ımza edılmış olan fransız - alman ticaret muahedesini ile. 
ri sürmüştür. 

B. Pon<>e sözüne devam ederek 
demi~tir hi: 

- Bu j tler dü manlrk ve kin his. 
lerin"n evcud olmadıgına ve yakın 
l om uluk ve iyı "nlaşma fikirle
rıııin hakim bulunduguna bırer delil
d r. Bu je tler i bat eder ki, biz bir ide
OloJı mucadelesı peşınde ko~muyoruz. 
Herkes k ndi o mleketiı.ı ı ... t .. digi şe
kilde idare edebilir, fikrindeyiz. ıld 
memleket ar .. ındaki rcj·m farkı, :ki 
memleket aras nda dostluk temenni et- ' 
memcmı c bır mani teşkil edemez. 

Alrn nya tarafında da bizim hissi
yatımı a uygun hisler buluyoruz. Ve 
bizim karşılıklı münasebetlerimizi iy
leştirmek ve bu miınasebetlerin havası
nı düzeltmek hususundaki gayretleri
miz şüpheye hiç yer bırakmayan hara
retli ve samimi bir tehalükle karşılan-· 
maktadır. 

Büyük elçi l:una rağmtn en küçük 
bir hadise zuhur ettiği vakıt g'izet...: mü
nakaşalarının çok sert ve ac.t bir şekil 
almasına teessüf l!tmiş ve demiştir ki: 

- Tesaniide şiddet, ihtirasta taşkın
lık ve sözlerin: itidal dahilinde tutmaya 
kabiliyetsizlik kuvvete delalet etmez. 
Bunlar h · ç bir vakit karşı tarafı korku. 
tacak ve çekindirecek şeyler degi1dir. 
Tam tersi onun izzeti nefsini kırdık
ları içın kendi fikrinde sebat etmeğe 
ıcbar edici vasıtalardır. Halbuki her şe
yi hakar t etmeden söylemek kabild•r. 
Ga etecilerin butün sanatları ve bütün 
şereflı v.ı ıfeleri bunu teminde toplan
maktadır. 

Bugun ayni ga etenir ayni sayfa. 
ının ilk stitununda ticaret muahedesi-

ni imza etti inden dolayı Fransaya te. 
ş kkur edil" rken dördüncü sütununda 
bi c karşı en siddetli yazılar yazılıyor. 
Ve yanlış nakledilen veya yanlış tefs 
olunan bir kominikeye istinad edilerek 
evvelce Fransa tarafından tavsiye edil
miş olan karışmazlık siyasetinin, bütün 
Fransa hududu harb levazımına açıl
mak suretiyle baltalandığı ileri sürülü
yor. Halbuki hakikatte Fransanın yap. 
tığı bundan evci AJmanyanın da muva
fakatiyle Portekiz hiıltümeti taıaf:n

dan yapılmış olan hareketin tekrarın
dan başka bir şey degildir. Ve yalnız 
hududlarda ecnebi kontroltinu bertaraf 
etmekted ·r. 

Bu suretle bir taraftan tebrikler, 
bir taraft n hakaretler yapılırsa bunlar 
birbirini izale eden ve ortada yalnız 

zhı ha kımrz h tt. v zif mizdir. Fakat 
Bu r fahı ncak m sut milletler ç rçe. 
Vt; ıç n ta vvur ve miıttlea ede-bi
liriz. Biz·m çın barış, her kes iojin la_ 
rış, hiç bir mütcarrız bizden } <!r lım 
veya te vık beklememelidir. Siyasetteki 
tam zihn"yetımiz işte budur. Ziy rcti
mizin siyası ve ekonomik sahalarda d 
münascb tlerimıze yeni birhamle verece 
gini ve kı.iltürcl sahalarda da dvamh 
temasa imkan bah5edeccg=ni zannediyo. 
ruz. Bu zıyaret. daima barı a hadim ola
cak olan vt hiç bir şeyin degiştiremiye
ce i rlostluğumuzun sa lamlığını dün
yaya gösterecektir. İşte bu ruhla ve fi. 
k:rledir ki. l·adl'himi rlost sovyetlcr bir
ligi millet' rinin refahına. sovyetlcr 
birligi kuvvet ve kudretinin artmasına 
sovyetler birliginin güzide başkanı Kali 
nin'in sihhatine, halle komi erleri kon
seyinin mümtaz baskanı B. Molotofun 
sihhatine, s·z·n sihhatinize kaldırıyor 
ve bilhassa büyük şefiniz B. Stalin'in 
sihhatine içivorum.,. 

B. Fransuva Ponse 

acı bir memnuniyetsizlik havası kalır. 
İspanya meselesi nazik ve tehlikeli bir 
mesele olduğu için bütün Avrupayı ate 
se salmamasına dikakt etmek icab eder. 
Her memleket bu hususta bazr mükelle-
fiyetler altındadır. Hususiyle otoriter 
rejimlerde gazetelerin lisanr daima 
hükümet düşüncelerinin bir aksi gibi 
telakki olunabilir. Bu suretle büyük ve 
uzun gayretler neticesinde kazanılmış 

olan muvaffakiyet sahaları bir anda bir 
hiçe inkilab edebilir. Eğer uzun zaman
lardan beri bu gıbi sıcak ve soguklara 
karşı hazırlanmış ve pişmiş olmasaydık 
büyi.ık ümitsizliklere kapılmamız icabe
derdi. Halbuki şüphe yok ki, memleket
lerimiz yanyana ve tam bir barış içinde 
yaşamayı ciddi bir ideal edinmişlerd•r. 

·Kremlinde kabul 
Resmi 

(Başı 1. inci sayfada) 

davetli bulunmuşlardır. 

Bir ;yugoslav gazetesinin yazdıkları 
Belgrad, 15 (A.A.) -Samo Prava 

gazetesi yazıyor: 
Moskovada B. Litvinofla ayni ma

saya oturmadan evvel Türkiyenin kıy. 
metli ve muktedir hariciye vekili B. 
Rüştü Aras Tahranda yakın şark için 
büyük ehemiycti olan geniş mesaisini 
bitirmiştir. Saadabad paktı usanmak bil
mez bir surette sulh işini takibten fariğ 
olmıyan tiirk cumhuriyetinin müda
faasını temin ... decek bir ah eserdir. 
Bu pakt mevcud vaziyetlere riayet etti· 
recek teşkilatlı bir sulh manasını tazam 
mum ediyor. Bu münasebetle At tı.irk'le 
~ahinşah ar sında teati edilen telgraf
lar bu paktın eehcmiyeti hususunda tam 
bir anlayıs mevcud old.ıgunu göster

mektedir. 

Len;nin mP:r.arına çt>lenk 
Moskova, 15 (A.A.) - Türkiye İç 

İslC"r Bakanı ve C. H. P. Genel Sekre -
teri B. Şükni Kaya dün sabah, Sovyet
lt r birli .,i halk komiserleri kon eyi ne 
ha lı bulunan l erlen terbiyesi ve spor 
k mıt i rei i B Harçenko'yu zivaret 
• tmi tir. 

Ö leden onra, Doktor Tevfk R .. -
t"i Aras ve B. Sukrü Kaya ile yanların
daki :ı:evat ve büyük elci B. Z k"i Apay
dın Lenin'in mezarına giderek 1:1fr ce -
lenk koymu tardır 

So ra B. Şükrü Ka a ve 
re • k t eden zevat Dinamo sta 1 omun
d2 nıua zam por ve ii nasttk nr· ·n
rl h ır 1 lu mu )ardır. 

RMAN CiFLiGi Bira Parkına Romen Müziği gelmiştir. Her gece on bir buçuğa kadar devam ediyo . 



la 
rıyor. 

• Planör, tayyareden çok tabia-
ta bağlıdır. Bundan dolayıdır 
ki o, kanadlarının ortasına bir 
insan alacak kadar kuvvetli 
ehli bir kartal gibidir. 

P anör sihirli kutudur 
motörü elektriği yok! 

Ona havanın sırnm bilenleı 1 e aklına 
Ve koluna hakim 

olanlar saatlerce 
yol yürütü.rler 

[Kamptaki arkadaşımızdan ) 

P lanör iami, insanların yerde kalmayı, yirminci asra 
yaraştırmadıklan ve göklerini bilmıyen mılletin 

vatan na tam sahih say lamıyacağı bu devirde tanındı Bu 
kadar asıl ve hı.ir milletlere has olan bütı.in varlıklarımız 

gibi havacılıgı da bıze cumhuriyet getirmiştir: kanadh ne. 
sil çalışmasının İnonunde merkezleşmiş olmasını, yalnız 

tabiatin bir imka ı veya tesadüf olarak nasıl kabul edebi
lıriz :> Burada yenı zamanlar ilmi olan uçmayı ögrenırken, 

''" .. ""'''" b ~ kla karşıla tıklan zaman kar,ıkı te-
ki d t. agabeyleri istila selıni buralarda 
dı Bıra il rde Metris tepeletı gozukuyor. 

ma dan lımıet Paşa İnonu harbının zafer
g' n Bu uk Öndere ve türk dunyasına 

nı gahb sili'hlarımı a terket· 
em şt· • Ba bakan lnönu yakında 

e lekete «İnanı.inde yetı en genç. 
a ehlikesini yo ettığini mu1deliye-

utusudur. ne 
toru. ne e tııigı vardır. Ona 

van n sırrını bil nlerle aklına ve ko. 
na ha im ohnlar ltilometrelerce yol 

urütür. bulutlar a c karrrlar. 

Fakat bu tarı 
pi norun d şt 

Unuşiıdur O 
bu ü 

fizısyen veya astro
nomun tabiat hadiselerine karşı olan 
bilgi ve emniyeti vardır ve bu kendı 
varlıgını ona emanet edecek kadar ge-
nıştir. O motor olan ta yare d 
ha fazla tab' e baglıd f. Bundan dola
yıd r kı o kanadlar n n ortasına bir 

san alacak ada kuvvetli ehli bir 
kart 1 gıhıdir. 

Planör basıt fakat saglam ve usta 
lıklı bir inşadır· biribirine müsavi ıki 
b yuk kanad bu ıkı kanadın ortasında 
on tarafında rahat oturabilecek bir 
koltuk. Çok saglam bir gövde ve bu 
gövdenin nthayetinde kuyruk tak mı ... 
Kanadlarının ucunda yan muvazeneyi 
temin eden kanadcıklar, kuyruk takı
mında irtifa ve istıkamet ditmenı .•. 
Bunu okuyan ve tayyareyi bilenler 
- Hep yani ş, diyecekler. Bu anlat. 

tıklarınız pllnörd degil tayyarede 

vardır. 

Bi de aksını ıddıa edecek degilız. 
Çunku bu soyled lderımizle plano e-

kı kumanda tertibatı tayyarede aynen 

vardır Ti.ırk Hava Kurumunun yeti

sen her pl norcuyu memleketin h va 

mudafaa kadrosunda bırer işe yarar 

bu birlik 

ah der. 

Ankaraıla bir 
öğretmen lrii
çük bir model 
planörü tetkiJr 

ediyor 

Yazan: • 
Cemal Kutay 
B utun bu tayyareye benzeme va-

sıflarına rağmen planör. bityu
cek bir oyuncak otomobilı kadar ucuz
dur. Ve hemen hemen onu kuran bu 
maddeler memleket ıçınde yapılmak. 

tadır 

lnönu meydanın dolduran 60 ku
sur planör, hele tayyareden bakılınca, 
ınsana büyük bir hava istasyonuna gi
rilmiş hissini veriyor. Ben de planö. 
rün bir tayyareden hiç de küçük olmı
yan buyitklUgiıne bakarak onun fiatı 

soruldu u zaman. kıymetinın on misti

nı sö ledım. Güldüler· 

A ı yukarı 100 !ıraya dediler. 

- Fakat bunun c'nde 100 liralık 
kest var! 

Havacılar, havacılıgın azametini 
a 1 trnak ıçın bu ha ret hi ı den de fay
da a ma n yolunu buldular: 

Hav cılığa aid vasıtalarda kul
lanılan eşya bile göze olduğundan bü
yük gö ükiır. 

Planör türlü tı.irliıdür. Başlangıç 

planoru, tekimı.il planorti. yelken uçuş 
planörü, akrobasi planörü, rekor pli. 
nörı.i ve !Yı!ire ... 

Fakat havacılar kendi aralarında 

daha ba ka tiırlü konuşuyorlar: 
Bugiın Ş. 5 havalanacak mı?:. 

Siz ne demek istiyorlar gibi yüz
lerine bakarken, bu suale muhatab o
lan digerı ufka veya havaya bakarak 
cevab verdi : 

Statik cereyan var. Uçar ... " 
Şu şifre numarası gibi olan Ş. 5. 

yel n akrobasi planörü demektir. Sta
tık cereyana gelince: onun İnönü sırtla
rında bır tepenin yamacında olup öbü
ründe bulunmayan ne acaip ve yazı ile 
anlatılması güç olan bir rüzgir oyunu 
oldugunu, bir planörü ancak havada, 
kuçük bir kagıd parçası gibi yükseltti
gini görmekle anlıyabilirsıniz. İşte 1-
nonü sırtlarında hiç eksik olmayan bu 
rüzgar, bir planörcümüzü 18 küsur saat 
havada bırakarak bize dünya dördüncü
lugiıniı kazandırdı. 

Planörun ucuzluğu kadar mühim bir 
vasfı da memleket içinde yapılmasıdır. 
Turk gençliğine uçmak kudretini ver
meyı, b'r yaşama şartı olarak progra
mına alan Hava kurumu, bu şartın, an
cak milli vasıtalarla gerçekleşeceğini 
diışiınmüş ve evveli Kayseri fabrika
sında tecrübeler yaptırmış, sonra ken
disi Ankarada atölyeler kurmu9 ve İl-
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Atletizm birincilikleri 

Maraton koşusu 
heyecanla geçti 

G çen cumartesi güniı başlayan ve 
pazar gıinu devam eden bölge atletizm 
birıncılikleri çarşamba günü yapılan 
maraton ko ulariyle sona ermiştir. 

Teknik netıceler şudur: 

100 metre 
Bir'ncı, İhsan (Muhafız gücü) 

11 4. ikinci, Sami (Demır spor) 12.1: 
ı.içuncıi. Şevki (Ankara gücü) 12.2. 

200 metre 
Birincı. İhsan (M. G.) 23.7; ikinci, 

Hasan (A. G.) 24.1; üçüncü Şevki (A. 
G.) 24.2. 

400 metre 
Bırı cı Galıb (D. S.) 54.1; ikinci, 

Şevki (A. G.) 5 .8: üçüncü Refik (D. 
S.) 61.l 

800 metre 
Birinci, Galib (D. S.) 2.05.7; ikın

ci, Fikret (A. G.) 2.09.5; üçüncü, Mit. 
hat (A. G.) 2.13.6. 

1500 metre 
Birinci, Mithat (A. G.) 4.38, ikinci 

Adnan (D. ·s.) 4.45; üçüncü,, fikret 
(A. G.) 4.50.8. 

5000 metre 
Birinci, Şevki (A. G.) 18.02.7; ikin

ci Ali (A. G.) 18.26.2, üçüncü, Khım 
(A.G.) 18.41.3 

10000 metre 
Birinci, Şevki (A. G.) 18.18.4, ikin. 

cı, Ali (A. G.) 38.29.4; üçiıncü, Kazım 
(A. G.) 39.25. 

110 manialı 

Birinci Halim (A. O.) 20,1; İkinci 
Refik (D. S.) 20.5: üçüncü İsmail (A. 

G.) 20.6: 

400 manialı 
Birinci Refik (D.S.) 1,08; İkinci 

Fıkrft (A. G.) 1.08,4; üçı.incü Hiısey n 
(A.G.) 1,11,31 

Gülle atma 
Bjrınci İsrnaıl ( A.G.) 11,46; İkin

cı salahattin (Çankaya) 10 38; ti uncu 
Nuri (Muhafız gücü) 10 29; 

Diık atma 
Birınci Salahattin (Çankaya) 33; 

İkıinci Hasan (A. G.) 27,15; Oçiıncı.i 
İsmail (A.G ) 26 63: 

Cirid atma 
Birinci Sal·hattin (Çankaya) 43,66· 

ikinci Suad (Gençler bırliği) 42,60; 
üçüncü Mehmed (A. O.) 42,34; 

Yükıek atlama 
Bırinci Cezmı (A.0.) 1,70; ıkinci 

İsmail (A. G.) 1,55; üçiıncı.i Galib (D. 
S.) Rahim (Gençler birligi) 1 50; 

T ekadım atlama 
Birinci Sami (D. S.) 5,92; ikınc' 

İbrahim (A. G.) 5,91: tiçuncü Rahim 
(Gençler birligi) 5,50: • 

Oçadım atlama 
Birinci Şevki (A. G.) 12,15; ikin-

ci İbrahim (A. G.) 11,99; uçı.incü Cez
mi ( A. O.) 11,94: 

tanbu da planör yapmak uzere te ek 
kül eden bir türk müessesesine sıparış 
ler vermıştir. 

Sonra Tı.irkkuşuna giren gençlere, 
uçmak ögretilirken. kendilerini uçurta 
cak olan vasıtaların yapılışı da ögrettl
mektedir. lnöniınde, uçma saatlerinın 

dışında koca meydanı dolduran genç 
ler, ellerinde destere, keser ve rende 
bir usta marangoz kudreityle bozular 
planörlere havalanmak kudretini verı· 

yarlar. Hatta bu ısi bir endüstri hfıli
ne koymuşlar; bir adanalı genç var ki. 
siyah ve kırmızı boyayı birlşetirip kah· 
verengi renk elde ederek plinörlenn 
gövdelerini, sen bozulmasın dıye. bu 
renge boyadı. 

Modelcilik ve planörcüluk.. Biribı· 
rine muvazi giden bu ıki çalışma t } 
yare endüstrimize uçmayı bıldıgi k • 
dar uçurtacak vasıtayı da yapmasınr b -
len unsur yetiştırmektedir. lnonu g ç 
ıeri ara ında tayyare miıhendisi olmaya 
karar verenlerin sayısını ögrendıkte 
sonra gözlerimiz, kudsileşen Karabiık 
bacalarını hemen arıyor. 

Maraton kof USU 

Bölgemizde ilk 
lometre iızerinde yapılan bu 
beş cltlet iştirak etti ve dordı.i 
bakayı muvaffakıyetle bitirdi. 

Yarışa stadyom içinden 
ve Akköprü yoliyle çiftliğin aşağı 
lu üzerinde gidip gelme suretiyle 
tirildi. 

Koşu baştan nihayete k dar 
canla geçti. İlk beş bin metre 
on hın metre 41.17 tutmuştur. 

Müsabıklar 13 üncü kilo 
kadar beraber gitmişler ondan it 
iki grupa ayrılmışlardır. 

Birınci grup, Şevki, Alı, Selldl 
kinci grup, Hüseyin ve İbralı' 

müteşekkildı. Yirminci kilome 
gruplar yavaş yavaş yekdigerindell 
rılmaga başlamışlardır. Demir S 
dan İbrahim diğerleriyle arası ço~ 
çık kaldığından bu kilometrede 
bakayı terketti. 

Ankarıada ilk defa yapılan bu 
şuda gençlerimizin aldığı dere 
çok güzeldir, neticeler: 

Birinci, Şevki (A. G.) bir saat 
dakika 4 saniye; i:kinci, Ali (A. 
bit' saat 40 dakika; üçüncü Hasan 
G.) bir saat 49 dakika; dördüne.O, 
lim (A. G.) bir saat 50 dakika. 

Haber ald ğımıza göre musa 
larda kazananların mükafatları 
müzdeki haftalarda yapılacak 
mu bakalarında dağıtılacaktır. 

KARi\DENl 
HAVUZUND 

Su sporlar 
müsabaka 

Bozk r ort 

lar yle nk ralılara 

e lence yeri ol n Orman 

yaz ene gecen sc eterdeki 

toplamaktadır Bilhassa Karadenı 

vuzu hemen her giın plaj hasretle 

gidermege ç.ah nlarla dolmaktad 

Geçen ne! rde bu ha uzda 

sporlar na aid müsabakalar da y 
makta di. İlk önce bu harekete 
rnız önayak olmu ve yarı ar tertı 
mi ti. Sonra Ankara spor bölge 
bir heyetı işı ele alarak bu da 
şen gençlen su sporlarının Tür 
birin iliklerine kadar götürmuştü. 

M mnuniyetle haber ald ·ımı a 
re, bir müddettenberi açık bul 
Ankara bölgesi su sporlar a anlı 
çalışkan ve iyi bir idareci 
olan Necdet getirılmiştir. 

Yeni ajan ilk iş olmak ü ere 
temmuz pazar günü için Karadenıı 
vuzunda bir te vik müsabakası 
lamı tır. Saat 14 de başhyacak nı 
bakal ra aıd programı gösteren aJ 
gın teblı i şudur: 

T. S. K. Ankara Bölge ı Su S 
l rı aıanlığından: 

18 temmuz pazar gunü sa t 14 

itibaren Karadeniz havuzunda rne 
mın ılk teşvik müsabakası yap 
tır. 

Bu müsabakalar serbest olup 
zamı muhafaza etmek şartiyle, h 
girebilir. 

Müsabaka programı şudur: 
1 - 100 metre serbest (Ba 

rasında) 

2 - 50 metre serbest s r ita 
lar arasında) 

3 - 50 metre serbest (Ba an 
rasında) 

4 - 200 metre kurba 
lar ında) 

5 - Atlamalar: 
A Öne adi balıklama 

B - " 
C - Gerıye bir percnd 
6 - 4 100 bayrak yarı ı 
Hakemler· ayrıca ilan edı 
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Mesafe rekoru büyük farkla kırıldı 

ta 
tb aşıp Amerikaya giden 
yar ciler rekoru kırdılar 

Kutub seyahatinin tarihçesi 
motörlü olan cANT-25> i methediyor

du. 
(Ba~ı 1. incı sayfada) 

rinde rehberlik etmeye hazırlan
dı. 

Bundan da anlaşılacagı üzere, Şmi
dın rei 1i nde kutba giden sefer heye
ti, hava yollarının fethı için yapılan 
yarı ta kendi ine düşen rolü oynu} or
du. 

Ş ph siz, gunün birinde insanların 
kut u a rak ıki kıt yı biribirine bagla
m ı tecrube edeceklerini herkes diışiı· 
nüyordu. Fakat Sovyet tayyarecileri • 
in y pacakları sefer gizli tutuldu ve 

dünya bu .ciıretkarane uçuşu. ancak tay
ya ecı nn hareketinden sonra öğren· 
dı. 

1936 daki büyük uçuş 
S n Fransiskoy gitmekte olan tay-

arccı er Çkalof, Baydukof ve Belia· 
kof'tu. Bunlar 1936 da kutub mmtaka· 
l.ırı uzerinden uçmuşlar, Mos'kovadan 
kal ıp B rentz denizi, Fransuva J ozcf 
ra ı 'e Ce iuskın bumu uzerinden 

g çer k K mç tka da Petro Povlov:.k'a 
v rmak suretiyle 9.374 kilometrelik bir 
me afc tetmişlerdi. 

Yeni sclere hazırlık 
Bu scfe d n dondiıkten sonra, bi

nbırınden hiç ayr lmıyan bu üç arka· 
d k a rak Amerikaya gitmegi 
du unduler. ~ o kova _ Petro Pavlovsk 
s 

retlmızi ve bılgımizi gos
kal emen n ıyıli ı de bu 
el ı o u. Run n u e ne 

re didler yem re arlar yapmak 
içın muracaata b ş adilar. Biz onla
r · 1 kir iyı bir der verdiğimiz 

memnunuz. Fakat ilerde yapı. 
uçuşlarda da hatırdan çıkanl
ı ızı istiyoruz. Kııtub uçuşla· 

nnrla da degerli bir ıccrube sahibi. 
Y • Kutub üzerinden uçmak istiyo
ruz. 1 ... yyarc hazır. Müret.ebat da 
bız, bıribirlerınden ayrı/mıyan ıiç 

arkada olacağız.> 

Şmidt sefer heyetinin yardımı 
Tayyareciler bu mektubla kazanma· 

ga haklı oldukları bir şerefi ellerin. 
den kaptırmamak istiyorbrdı. Fakat 
sovyet huıtümeti Moskova • Şimal 
Kutbu • San Fransi ko hattı üzerine 
bir t<ıyyarc çıkarma~ı hcnuz dü ünmi. 
yordu. 

Profesör Otto Şrnid kutba bir se· 
fer h yeti ~ôturmege hazırlanıyordu. 
Bovlece, dunyanın kulahı» nın üzeri
ne irk ç adam yerleştirmek mümkün 
olacaktı. Kutub havza rnın ortasına 
yeri cir 1 cek bir radyo istasyonu 
Mo kov d n gelecek bir tayyarenin pi. 
lotuna K n da veya Ala ka'nın ilk rad· 
yo i tasyonları civarına kadar yol gos· 
terebilirdı 

Tayyareciler Kremlinde 
Kutbun buzları üzerinde cUPOL> 

radyo ısta yonu telsiz telgrafçı Kren
kel tarafrndm işletilmeğe başlanılınca, 
tayyar cilerin de kutbu a ıp Amerika
ya gitme projeleri, gerçekleşmesi müın· 
kun bır tiale girdi. 

25 haziranda üç tayyareci Kremlin 
sarayında topl nmıs olan hukümet a. 
zat • arı onune çağırrld lar ~ e Stalin, ya· 
Pılınası duşiınulen sefer hakkında bazı 
izah t aldı. D a once Amerika ile 
Sovyetler Birli ıni biri rıne baglama· 
~ tec; be etti i iç"n Amerıkayı iyi 

bılen bır ra ib, Levanevski de orada 
idi. «ANT .25> tayyaresinin bir ınake· 
t" . 1 0 nunde Çakalof ve Levanevski plan· 
larını izah ettiler. Lcvanevski seferin 
dört nıotorlü bir tayyare ile yapılma
tıını teklif ediyordu. Çkalof ise, tek 

Hava kuvvetleri şefı Alksnis, Çka-
lof'un projesini tercih ederek münaka

Ş3lara son verdi. 

idare makinesi şubesi 
Bilgi akademisi, astronomi enstitü. 

sü ve devletin biııtın şubeleri. hulyala
rını tahakkuk ettirmege uğraşan üç 
tayyarecinin işini kolayla tırmak için 
seferber oldular. Tayyareciler Şçokovs 
tayyare meydanının yakınında bulu
nan bir eve yerleştiler. Yanlarında bu. 
lunan bir doktor ôa tayyarecilerin ta
kib etmeleri gereken rejime nezaret 
edi} ordu. Tayyareciler ailelerini. ço
cuklarınr, her şeyi unutmuslar. yapa. 
cakları uçuştan başka bir şey diişün
miyorlardı. 7 haziranda Rodolf a<l sı
n n radyo istasyonu tayyarecilere yol 
göstermeğe hazırlanıyordu. işlerin yo. 
lunda gittiğini gören pilotlar, bir gün 
izin alarak ailelerinin yanına gittiler. 

T ayyaredehi taclilôt 
Tayyarenin motöriı muayene edil

mişti. Tayyarecilerin oturacakları kıs
mı hususi bir şofaj tesisatı ısıtıyordu. 
Moskovadan kauçuk b:r sandal, yiye
cek içecek, cadırl1r ve daha bir sürü 
eşya gönderildi. Çkalof bunlar arasına 
beş kilo da tuz 1 onulmasını emretti. 
Fakat bunun ne için kullanılacagını 
kimse bilmiyordu. Bununla bera er 
kimse de onun bu arzusuna kar ı gel

me i düşünmedi. 

1 20 haziran tarihli h va raporları, 
76 t ıl derecesine k.ıd r havanın mı a. 
id oldu -unu gösteriyorlardı. Çkalof 
fırsattan istif de etme •i kararla tırdı 
ve 18 haziran sa ı saat be te, ne-
in ilk ışıkları ortalıgı avdınl tm a 

ba larken cANT-25> muzaffer ne gö

ke } iıkseldi. 

Amerika yolundn 
19 haziran sarohı kut btan gelen 

bir telsizde, istasyonun tayyarenin u· 
cusunu durmadan takib ettigini b.ldi
riyordu: <ANT-25> tayyaresi colü 
mıntak.,lan dan geçerken. tayyarenin 
k a dalgalı radyo cihaziyle muvasala
yı temin etmek imkansızlaşmıştı. Sa
bahleyin motörün sesi duyulmuştu. 
Hava bulutlu olduğu için kutubtakiler 
tayyareyi göremiyorlardı. Tayyareciler 
bulutların üzerinde havanın çok güzel 
olduğunu bildiriyorlardı. 

Saat 21 i 40 geçe tayyareciler Mac· 

kensie ve Liard ırmaklarının birleşti. 

ği noktada bulunan Mackensie kalesi. 

nin üstünden uçtu: böylece, bir uçuşta 
t yyareciler Rusyayı Amerika kıtası

na bağlamış oluyorlardı. 

Ogün şafak doğarken bütün Ameri
kayı, seferin tafsilatını veren telgraflar 
kapladı. San Fransisko'da halk gazete

lerin husu i tabılannı kapışıyor, halk 

yılmaz tayyarecileri alkıslamak için ha· 
va meydanına akın ediyordu. 

Fakat saat 16,25 de Çkalof, Vauku· 
ser'de yere inmcgi kararlas.tırdı . Riva

yet fena idi ve tayyareci, artık muhak

kak olan bir muvaffakiyeti tehlikeye 
sokmak istemiyordu. Moskova • şimal 

kutbu • şimal Amerikası hava seferi mu· 

vaffakiyetle başarılmış, fakat Kodos ve 
Rossi'nin rekoru kırılmamıştı. 

Kodos ve Rossi rekorl.A 
Filhakika tayyareciler Rusyayı Ame

rikaya bağlamakla beraber, Moskova ile 

Sanfransisko arasındaki mesafe 9.600 

kilometre olduğuna göre, fransız tayya

recileri Kodos ve Rossi'nin 1933 de kur· 
dukları rekoru da kırmış olacaklardı. 

Fransız tayyarecilerinin bu rekoru ne 
gibi ~artlar altında başardıklarını kısa

ca hatırlatalım: 

Rekor kırıldı 

10.200 
Kilometre .lJol 
~ atettıier 

San Diego. 15 (A.A.) - İlk he. 
saplara göre, Sovyet tayyarecılerı 
10.200 ki ometre mesafe katetmiş
lerdir. Bugüne kadarki cihan reko· 

ru 9.104 kilometre idi. 
Kontrol aletlerinin tetkikinden 

sonra bu yeni dünya rekorunun 
resmen tescili için Beynelmilel ha
vacılık federasyonuna müracaat e

dilecektir. 
Tayyareci Gromof'un 

söyledikleri 
San Fransisko, 15 (A.A.) 

Sovyet tayyarecisi Gromof Havas 
ajansı muhabirine demiştir ki: 

- Roşöz dağları üzerinde 5480 
metre irtifaa kadar yükselmek 
mecburiyetinde kaldık. Ve o zaman 
oksijen kullandık. Seyahatimizin 
en müşkiı! safhası Moskovadan ha· 
reket ederken tayyare meydanın

dan kalkışımız oldu. Hava anma
dan evel 1900 metre yerde yürüme· 
ye mecbur olduk. Rodolf adasından 
ve kutubtan uçarken tayyarenin 
kanadlarını buz tabakası kapladı. 
Bu buz tabakasını hususi bir aletle 
miıtemadıyen kazıdık. 

İlerde ne yapac klarına da;r 
sorulan suale de Gromof, "Şimdi
lık uyumaya muht cevabını 

vermiş ve demi tır kı: 
- Tayyaremiz fevkalade iyi ışle

dı. Eger seyahatimizın bidayetın· 

de muthış kasırg lara karşı müca
dele etmek mecbur y tınde kalma· 
sa} dık, çok daha i enlere, Mcksi
kaya kadar gidebilecektik. Fakat 
bu kasırgalar yu unden dehşetli 

surette benzın s .. rfettik. Benzini· 
mizin süratle azaldıgını gördugüm 
vakit biran için heyecana kapıl
dıın. Bereket versin kasırga pek o 
kadar fa la surmedi. Ve nıhayet 
makincmizd n çok emindik. Ve se
yahatimizi arızasız bitirecegimize 
kani idik.,. 

M oskovad a sevin~ 
Moskova, 15 (A.A.) - Gromof 

tayyaresinin muvaffakiyeti ahali
nin meserertli nümayişlerine sebe
biyet vermiştir. Tayyareci mahfil
ler bu suretle Sovyet Rusya ve Bir
leşik Amerika yolunun kati suret
te açılmış olduğu kanaatindedir 

Kodos 1896 da Aisne'de fviers ka • 
sabasında doğmuştu . Gönüllü olarak 
i tirak ettığı hüvük harbı başından so • 
nuııa kadar yaptıktan sonra 1928 de 

. ~ 

6afe rekorunu kırmı tı. 

Oran'da 1901 de doğmuş olan Ros
si ise, Le Brix ile beraber Uzak Şarka 
giderken fırtınalı bir gecede kazaya uğ
radı. Rossi paraşütle atlıyarak kurtul
du. Bundan sonra Rossi, Bussutro ile 
beraber Kost ve Kodos'un rekorunu 

kırdı. 

İşte bu iki tayyareci, 500 beygirlik 
tek nıotörlü ve tek satıhlı bir tayyare 

ile s a·ustos 1933 de Nevyorktan ha -
reket ederek 7 ağu t s 1933 de Şamın 
oo kilometre cenubunda bulunan Ra -
yak'da yere indiler. Tayyareciler bu u
çu la ingiliz tayyarecileri O. R. Gayford 
ve Nikolets'in rekorunu kırmış oluyor • 

lardı. 

Sovyet tayyarecilerinin yeni uçuşu 
Fakat, kutub tarikiyle Sovyetler Bir

liği - Amerika eferi Sovyet tayyarecili· 
ğini tatmin etmemiş olmalı ki, üç Sov
yet tayyarecisi, gene kutub tarikiyle 
Amerikaya varmak için Moskovadan yo· 
la çıktılar. 

DD 

(Q) fri1C~ Yon 
Balonla kutbu geçme 

istiyen kahramanlar 
Bundan kırk yıl evel İsveçli S. A. 

Andree yanında N. Strindberg ve K. 
Frankel olduğu halde 4.800 metre mi
kabmda "Oermen'' (Kartal) adındaki 

büyük balona binerek şimal kutbunu • 
geçmek teşebbüsünde bulundu. 

Uçurulan iki güvercinden biri, bir 
fok balığı avcısı tarafından vurulduk
tan s:mra, diğeri, balonun hareketinden 
36 saat sonra kısa bir haber getirmiş, 
balondan atılan son iıç torba l 142 gün 
sanra bulunmuş ve bir daha balonların 
ufak bir izine rastlanılmamıştı. 

Bu teşebbüsun iızerinden 33 yıl geç
tikten sonra, 6 agustos 1930 da "Brat
vag" adında norveç vapurunda bulunan 
fok bahgı avcıları Svalbord adalar grıı· 
punun c:arkındaki Vitö adasında balon 
ve baloncuların enkazını buldular. Bu 
münasebetle ele geçirilmiş olan hatıra 
defterinden bu seferin ne tarzda ecre· 
yan ettiği de anlaşılmıştır. 

Balon hareket ettikten sonra dör
diıncü gün, 65 saat üren bir yolculuk
tan sonra 14 temmuzda ''Oermcn" de 
yere inmiştir. Yere indikten bir hafta 
sonra kızaklarla cenub istikametinde 
hareket edilmiş, fakat, S ilk teşrinde 
Vitö adasına varılabilmiştir. 

Bu yolculuk esnasında ilk önce 

• 
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Bunlar Gromof, Yomaşef ve Dani
lin'di. Mürettebatın şefi olan Gromof 
havacılık hayatına 1917 de lıaşlıyarak 

iç barba pliot olarak iştirak etmiş, 1924 
de tecrübeli pilot derecesini almış, 1925 
de büyük Moskova - Pekin seyahatine 
iştirak etmiş, 1929 da da Avrupada bü
yük uçu lar yaptıktan sonra 934 de ka
palı daire iizerinde dunya mes re reko
runu kırarak "Sovyetler Birli i kahra· 
marn'' unvanım ve Lenin nı anını almış

tı. 

Hararetli bir sporcu, avcı, ressam 
ve hcykdtraş olan bu tayyarecinin ida
resinde bulunan tayyare, Çkalof ve ar
kadaşlarının tayyaresinin aynıdır. An -
cak tayyare cifte kumandalıdır ve da -
hili tertibatı saye inde daha hafiftir. 
Daha rahat ve geni olan kamarası da • 
ha iyi ısıtılmıstır. 

Kaza ihtimallerine karşı 
Bu tayyarede, kaza ihtim ileri de 

düşiıniılerek hususi tertibat alınmıştı. 

Tayyarecilerin yanında, Çkalofunkine 
nazaran uç misli daha fazla ve 24 saat 
yetecek kadar mayi halinde oksijen ve 
mecburi bir iniş halinde liızumlu her-
eyden başka bir buçuk ay yetecek ka

dar yiyecek bulunuyordu. 

Muvallakiyet! 
Gromof ve arkadaşları 13 haziran 

Strındberg olmuş ve arkadaşları tara
fından gömülmuş, giydiklerı elbise er 
kifayet etmediginden Andree ile 
Frankel her ikisi birden donmuştur. 

Bu üç adamın o günlerdeki teşeb

büsleri. hatıralarının ihyasına deger biı
yük bir soğuk kanlılığı ifade etmekte
dir. 

Andree kendini tesadiıfe terketmek 
mecbuı iyetinde kalacağını sanmıyor

du. Fevkalade mükemmel bir çin ipe· 
ginden yapılmış olan balonunun, 30 
gün havada kalabılecegini ve onu iste
digi gibi idare edecegini üınid ediyor
du. Balonu, yere sarkıtılan bir ip ve 
balonda açılan bir yelkenle idare etme
gi dü ümiyordu. Sefere çıkmadan eve) 
yaptıgı tecrübelerde. rüzgar istikame
tinden 30 ila 40 derece yana sapmaga 
muvaffak olmuştu. 

Andree, keşfetmiş oldugu usulu 
tatbik etmeğe vakit bulamadı: çünkü, 

• daha hareket ederken, yere saldıgı ha-
latın üçte ikisi bir kaza neticesinde 
kopmuş ve balon da derhal 600 metre 
yüksekte serseri bir uçuş yapmaga baş

lamıştı Uçu un sonlarına clogru halat

tan istifade etme· e ka kıştıgı zaman. 

artık çok geç kalmı tı 

tarihinde kutbu muvafafkiyetlc geçuk
ten sonra Amerika topraklarına vaı ınış· 
lar, San Fransisko hizasına geldikleri 
h?.lde yere inmiyerek yollarına devam 
etmi!l.ler ve en nih yet gene Amerıkn 
topraklarında kuçuk bir k ba ol n 
Saint-Jacinthoda yere inmişlerdir. T:ıy· 
yareci er, Meksikaya kadar gıtme nı· 

yetın e oldukları halde, sırf A ı ika 
topraklarında yere inmiş olm k içın bu 
kiıçük şeh'rde seyahatlerini bitirdikle
rini Sovyet işguderine telgrafla bıldir
mişlerdır. Tayyarecilerin seyahatlerı

nin son kısmı oldukça güç geçmiştir; 
bunlar Saint-jacintho'ya dogru ilerle
meden önce, tayyarenin inebileceği bir 
yeri 2,5 saat müddetle boş yere ara tır· 
mışlardır. 

Bu son uçuşun neticesi şudur: ku
tub yoluyle Moskova • Amerika uçu u 
başarıldıktan başka, Sovyet tayyareci
leri Kodos ve Rossinin de rekorunu kır
mış oluyorlar. 

İki genç aranıyor 
Bir İstanbul gazetesinin Ankara ı 

tihbaratrnda çalışmak üzere ikı gence 
ibtiyaç vardır. Gazeteciliğe hevesli o
lanların Ulus ilan memurlu una A. B. 

işaretli mektupla adreslerini bildırme
leri. 



Tuvalet ş 1 r m/erı ruı r r ı o 

H at pahalı 
yap Ekonomi B • 
mi ve milh korunm mu an al 
ted irlerin de bu pahal lı uz rin 
es•ir oldu u netıc ın v m r Y 
genel ıthal ıt reıımini tatbıka o a 
millerden bıri ı d . Ce l B ar ın K 
mutay kur iısunden sôyled ,ı bu h kı -
kattir. 

Yenı kararname ıle gumrugiı zat ı
lan maddeler nelerdir? Hammaddesi d 
şartlan gelen sanayiimizin, bu ucu l -
madan sonra maliyeti ne kadar dti ecek 
tir? Bu dtişiışün hayat ucu luğunda ne 
gibi tesirlerini görece iz, 

Bir surü sual ki bunların cevabınd 
ucuzlayan hayat, gelışen ve yeni e 
kurulan birçok sanayi şubelen ve har 
ketlenmiş bir iç pazar faaliyeti vard r. 

* • 
Neler, ne kadar ucuzladı? 

Levha, yaprak ve sair şekilde ke ıl 
miş boynuzların 100 kilosundan alınan 
gümrük 12 S liradan 7 5 liraya; 

Ham gergedan boynuzu ve mamula
tı ı 00 kilosu 37 5 liradan 150 liraya· 

İşlenmemiş. fil, deniz aygırı ve ger
gedan dişleri l 00 kilosu 200 liradan 100 
liraya; 

Balina kemiği ve çubugu 100 kılo u 

100 liradan 50 liraya: 
Bağa ve mamulatı ıoo iklosu 270 h 

radan 100 liraya: 
1şlenmemiş ham kuş tüyleri vu kı-

losu 1000 liradan 500 lıraya: 
Levha. çubuk ve toz halinde ietatı

nın vti kilosu 22.5 liradan 10 lirava. 
18 kilo ve ondan yukarı yaş derinın 

100 kilosu 16 liradan 6 liraya, 
15 kilo ve ondan yukarıya 24 lira 

dan t 2 liraya. 
Tirşe ve ınce ffaf deriler (mu· 

celHdlere davul ve s ırt"ve mahsu ) 100 
kilosu 250 liradan 150 liraya. 

İpek mensucat. füdisı baga ve saır 
kıymetli madenlerle siısliı deri ve köse· 
le mam(W tı l 00 kilosu 9600 liradan 
7000 liraya. 

Domuz den ınden, marok nden, çiçek 
Ji, y ldızlr. kabartın 1r ve b nz ri ziv
net derilerind n vapdmı d ri ve k

0

' ... 

le mamuHitı 100 kılo u 1200 hradan 800 
lirav ; 

Deri el n·n 100 kı o ı 1000 \ıra-
dan ~oo rrav ; 

K 'rk v m n m r~ r, m rm r 
sincao kürkleri 100 kilo u 1200 lirad n 
300 lirava; 

San ar, kakum, lutr zerdeva, beyaz 
ve krrmızı tılki kost ·bek ve sair post • 
lar 100 kilo u 6000 lira an 600 liraya· 

Mavi, gümiı ı v siyah tilki 100 kı
losu gooo liradan 1600 liraya; 

Dokuz ay miıddetle Jokunması bu
lunmıyan ve kam arn sistemi iplik ya
pan yiın iplik fabrikalan için Ekonomı 
Bakanlığının tayin ve tesbit edeceğı 
mikdar ve şartlar içerisinde 100 kilodan 
bir lira; 

Sanaviin teşvıkı kanunundan favda· 
lanan viınliı mensucat fabrikaları içın 
gene Ekonomi Bakanlıgının tayin ve 
tesbit edece ıi mıkdar ve şartlar içinde 
olmak ve mecmuu mikdarı 650 000 kilo· 
yu gecmemek iızere 20 numaradan zj. 
yade inceliktekı yiın ipliklerin, doku 
ay miıddctle, 100 kilosundan bir lira 

• 
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k e/q Ol 

H lı or tura halınd 

ıpek iplı ının 100 70 lıradan 1 
lır } a , Y in z h lı ıpek ıplı ı ın 100 kı· 
tosu 1050 ır d n 800 lırava. 

Yalnı p ı lı ·nın 100 ılo u 1050 
Jır dan 500 lıraya; anana ın ı IJO kıl u 
56 lır n 40 lıra a 

Ziraat B k nl ı a m r ut mue e 
elcrce g tir m k u re pamuk tohu 

munun yuz kı osu uç liradan 10 kuru a, 
Tutün toh mu 100 kılosu 8 liradan 1 O 
kuruşa, Keten, haşha , ayçi egi. kapok 
tohumları ve bunlardan başka zeyti to
humların 100 kilosu 4 liradan 10 kuru-
a, Sebze, çiçek. her nevi a ac ve bu 
tarıfenın ba ka mahallerinde adı ,cç
rniyen nebatat tohumlarının 100 kılo u 
20 liradan bir liraya; 

Cicek o nl rmın l 00 ılo u 00 
lırad n 20 lir a; 

Vanilyanın 100 kilosu 390 l radan 
2"(' hra' a · Ya agaç, fidan ve a ı ka· 
lemlrrinın 100 • il su bir liradan 50 ku-

Piyanodan alınan 
resimler iniyor. 

Yeni c;:anayi şubeleri ku
rulacak ve ham madde· 
leri dışardan gelen en

mamulatı ç o~ düstri 
ucuzlayacaktır. 

\ r. 

150 lır ya, 
Kadıf ve pelu un safi ketend n o

l nm n 100 kılosundan 300 lır yerın 
100 kı o undan 300 1 ra yerıne3 ug i 
100 lira, 

S fı veya mahlut sunı ıpek mensu. 
catın 100 kılosundı:ın 1050 hra ver ne 
500 lira, 

K.ıuçukt n don. gomlek. go 'Usluk, 
eldiven banyo ba lıkları. k sık b ı . 
buz ke ı, prezervatıf. em ık, ha a. 

r. h m:ım kese i ve ı en n 100 
kilo n l 00 lira y rıne O lır 

Çadır ım lıne ve e va r 
us mu amb lardan valnı 1 tı 
katranı ol nlar n 100 kil u <) l v . 
rin 6 lır ya mıhek ve b e ı ta nın 

• 
Kürklerden alınan 

resimler inmektedir 

işlenmemiş o
lanından 100 
kilosuna 3.25 
lira yerine 1 li· 
ra; işlenmiş o. 
lanından 7.50 
lira yerine 4 
lira, 
Yalnız Port· 

lant tipinde be
yaz çimento 
ve yalnız mağ
nezyumla ve a. 
lüminli çimen· 
mentoların 100 
kilosu 60 ku. 
ruş yerine 30 

kuruşa; 

Levha ve 
yaprak halın 

de mikanın yuz 
kilosundan 180 
lira yerin 100 
lira; 

Ayna ve ma 
ğaza cami rın· 
dan fasatsız o
lanların sathı 

2,5 metre mu
rabbaın.ı ka-
dar olanların 

100 kilosu ıs 

liradan 10 li· 
raya: 

S thı 2.5 m tre murabbaı ve ond n 
çok ol n arın 100 kilosundan 20 1 ra ye· 
rıne 15 !ıraya 

S thı 2.5 metreve k dar olan ayna 
ve ca lardan fa atalı olanların 100 kilo
ıı 22 liradan 17 liraya, 

2.5 m tre murabbaından fa la olan
ların 25 liradıln 20 liraya rônt n ci 
zına mahsu miıte ehhip amp 11 rın be 
kilo ından 20 lira yerine bir 1i 

Filı 

lO k 

m el h orgl r ve 
rın be rı 100 liradan 50 l 

R ıl u kuyruklu pıyanol t n ı 
200 lır d n 50 liraya yarım uyruklu 
p y nol n t n i 275 lirad n 75 lira
y . uc yr k kuyruklu piyanol rm t -
n ı 33 .5 1 r dan 100 hrava · tam kuy
ruklu pıv nol n tanesi 400 lirad n 125 
liraya· kiıçiik boy kuvruksuz piyano! -
rın tane i O liradan 50 tirava: biıyük 
boy piyanol rın tanesi 140 liradan 7 5 
Jirava 

Bunl r ba ka harp, fliıt temp::ıl. 
v di er musiki aletlerinin iımrük re
sim1erind m.ihim mikdarda indirm -
ler vapılmı t r 

Petrol. ben ın ve petrol n uştakla
rivle i l yen motörlerin ıop kilosu, 30 
liradan 1 O lira ya : 

Değirmen makineleri ve hamur, ma
karna, şeker, sucuk ve sair yiyecekle
rin hazırlanma ma mahsus makineler, 
buz makinelerı, taktir, tasir ve tebrid 
makineleri, şişeleri yıkayan ve dolduran 
makinelerle vinçler, kavurucu ve öğütÜ· 
cü makineler,' etüv makineleri, çamaşır 

Genel ıthalat rejimi ile gümruk rr ıtft 
leri esaslı bir surette arttırılan 

yabanc1 tuvalet eşy ı 

yıkama makinelerının 100 kilosu. tnro; 
mmm sikleti 50 kiloya kad r olursa 
lira yerine liraya; tam mmın s kl 
50 kılodan 150 kıloya k d r olurs 
lira yerine 8 ve 'be yuz kilo il on 
yukan olur a 1 O lıra yerine 8 IıraY 

Pirınc; ya mm 100 kilo u 7 5 
dan 4 lirava; 

Sanayie mahsu verrııklı mu t b 
yaglardan beş kilo ve ondan yuk rı 0 
tarda olanların yiız kilosu 20 !ıradan 1 

liraya; 
Göz taşının 100 kılosu 12 5 d 

lıraya 1;e arseniğin 100 kilosundan 
makta olan 15 lira giımrük resmı 5 1 

raya indirilmiştir. 

Bu indirmelerin geniş manası 

İlk ba ta bırçoklarımız belkı 
ındırmelerin geni manalarını k .rs 
m kta tereddtid ed riz. Giımruk re cı;' 
l ri indirilen maddeler ana madd 1

1 dir. Bu m ddeler memlekette kurı.l ı1I 
muş olan birçok sanayi ubelerinin t ~ 

ir inki afmı sağlayacak, yeni bır ot' 
anayi şııbclerinn kuruluşuna imkan ~ı;ı 

recek, bu anayi şubelerinin maliy tı 
ucuzlatacak ve dolayısiyle hayat ucıı f 
lıyacaktır. Yeni si tem dolayı iyle J!C 
çekle m sinı bekledi imiz seri hi.!di :.ı 
l rden, memleketi ço • alakalandrr""' 
onuncularmı gelecek yazılarımı da t 

lil edece iz. 

Genel ithalat rejimi ile gümrük rc5 rJfl 
leri esaslı bir surette artt1rrl rı 

yabancı Jevantalar 



16 - 7 - 1937 

SUMER BANK 
Umumi l\11üdürlüğünden 

1 - Bankamızın Kayseri Bez Fabrikası sahası ~ahilin~e 
yaptıracağı muhammen keşif bedeli 76~51_,37 Cyetmışaltı hın 
iki yüz ellibir % 37) lira olan müte.ferrık ı~ler ınşaatı kısme~ ~ ' 
götürü ve kısmen vahidi fiat usulıyle eksıltmeye konulmuş ~ 
tur. . . d s·· B k 

2 - Münakasa evrakı 4 lira mukabılın e urner an ~ 
İnşaat servisinden alınabilir. d ~ 

3 - Eksiltme 28 Temmuz Çarşamba günü saat 15,30 a ~ 
Ankarada Sümer Bank Umumi müdürlüğünde yapı~a~aktır. ) ~ 

4 - Muvakkat teminat 5062,57 (Beşbin altmışıkı % 57 ~ 
liradır. 1 s.. ~ 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evve u. 
mer Bank İnşaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı ya~a: 
bile~ek fenni ehliyetlerini isbat ve icabeden vesikalarla mıllı 
Bankaların birinden alınmış 40.000 liralık mal~ itibar ~ektu• 
bunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere bırer vesıka al-

maları şarttır. k ·h 1 
6 - Teklif mektuplarım havi zarflar kapalı olara .~ a e 

günü saat 14,30 a kadar makbuz mukabilin~e An~ar~ Sumer 
Bank muh<ıberat servisi müdürlüğüne teslım edılmış olma
lıdır. 

7 _ Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek hak- ~ 
~ kını muhafaza eder. . . f ~ 
~ 8 _ 5 inci maddede zikredılen vesıka meyanına Na ~a ~~ 
~ V k. l t" ·1 · müteabhidlik vesikasının da konulması ~ 

~ 
c a e ınce verı mıs 

2 3
325 ~ 

~~ şarttır. (2006) - ,i 
~--·~ ... ._ .. .-. .. _.. "" "" ""·-·,....,.,"'..,"'""",.......,"' "'"" ,., "" .~"'""' "' ~4"41.._,...·~·~' ~ ~ -

Jandarma 
k.ara sı tın 

genel 
alma 

komutanlığı An 
k.omisyonundan: 

l - Bir çiftine yirmi altı kuruş kıymet biçilen vasıf~~r~~a ve 
örneğine uygun (112,516) ljift iplik çorab 27.7.937 salı gunu saat 
onda kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. ~ . 

2 - Buna aid sartname 146 kuruş karşılıgmda komısyondan a-
lınabilir. . 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 2194 lıra (6) kuruşlu~ te
minat mektubu veya sandık makbuzu ve şartnamede yazılı v~sıkalı 
teklif mektubunun en geç belli gün saat dokuza kadar komısyona 
vermiş olmaları. (1968) 2-3279 

Aksaray hali{ iktısat bank.ası 

tasfiye heyetinden: 
Mefsuh Aksaray Halk iktısat bankası heyeti umumiyesini~ 5.~. 

1937 ve 3.6.1937 tarihlerindeki yapılan toplant~ları~~a ekse:ıfe.tı 
~anuniye hasıl olamadığından atideki ruzı;a~.e~~n muzaker~sı ıçın 
ıçtima 19.7.1937 tarihine müsadif pazartesı gunu saat on dorde ta
li.k edildiğinden içtimaa takaddüm eden bir hafta. i~inde o~takları~n 
hısse makbuzlarile gelmeleri vekil gönder.m.e~ ıstıyenlerın veka
letnamelerini tasfiye heyetine göndermelerı ılan olunur. 

Ruzname 
•. - Şirktin tasfiyesine karar verildiği 2.11.1937 tarih~ne kadar 

tanzım edilmiş bilanço ve kar ve zarar hesabatınm tetkık ve ka
bulü. 

2 - Sabık meclisi idarenin ibrası 
3 - Tasfiye hitamına kadar bir mürakip intihab ve ücretinin 

takdiri. 
.. 4 - Mevcut tasfiye heyetine şirketin kati zararının tahakkuku 
ıçın bilumum menkul ve gayrı menkullerinin satışma ve borçlular 
üzerinde mümteniüttahsil o.anların tahakkukundan ve borçlarının 
tesviyesinden sonra tahassül edecek sermayei safiyesini nakden 
veya alacak senetlerinin temliki suretlerile hissedaran arasında tev. 
zi ve taksimine saJahiyet verilmesi. 2-3035 

Çorum Vilayetinden 
. Alaca kazasına bağlı Suludere köyünde. tip _4 plan 104 dair_e· 
sı~de 13 tek tip 6 • plan 106 • daires~~de 5 çıft kı ceman ~~ kar.~ır 
evın kcresteı;i hariç olmak üzere dıger malzemeye 15 g~n mu.d
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Beher tek evın bedelı 213 lıra 
28 kuruş ve çift evin bedeli 365 lira 24 kuruş ol~p talipler~n tutar 
bedeli olan 4598 lira 84 kuruşun yüzde 7,50 malıyeye teslım eyle-
meleri (1983) 2 - 3253 _ 

T. llava kurumu 
Anliara şübesinden: 

Kurumumuza aid lzıettin maha~lesi Kuze_.y .~okakta bulunan 
8 numaralr ev satılacaktır. İsteklilenn satış gunu olan 16 t~mmuz 
93? cuma günü saat 18 de pey akç~s! ile T. Hava Kurumu bınasın-
da Ankara subesine müracaatları ılan olunur. 2-3358 

ULUS 

Çorum nafia müdürlüğünden: ı 
1 - Eksiltmeye konulan iş Sungurluda yeniden y~pılaca~ ~9?79 

lira 35 kuruş keşif bedelli beş dershaneli ilk okul bınası l§tnın 
14017 lira 29 kuruşluk kısımdır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve husus1 şartname. . 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvellerı. 
F- Proje .... 
İstiyenler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri fen heyetinde ve 

Çorum daimi encümeniyle nafıa müdürlüğünde ~ör~.bi~irler. 
3 - Eksiltme 1937 temmuz 19 uncu pazartesı gunu saat 15 de 

Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapıl~caktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinın .. 1051-30 _Iır~a muvak

kat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları goste.rme~ı lazım~ır. 
Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair ~e bu ışlerı yapabılece-

ğine dair Nafıa Vekaletinden ehliyetnamesı. . 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazıl~ s~,:t~ten hır saat 

evveline kadar yukarda sözü geçen komisy.on reıslıgıne makb~z 
mukabilinde verilecek•ir. Posta ile gönderılecek ~~~~upların ~ı
hayet saat 16 ya kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhur m~mu ıle 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler 
kabul edilmez. (1916) 2-3171 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlrkla Eksiltme İlanı: 

ı - Eksiltmeye konulan iş Tunceli vilayeti Hozat ka~.asınd.a 
yapılacak birer taburluk iki adet askeri kışla 1'.e bu kışla muştemı
latından olan dört adet yüzer hayvanlık ahır ınşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli 499592 lira 16 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi . , 
D - Tesviyei turabiye şose kargir inşaata daır fennı şartname 
E - Hususi sartname 
F - Silsilei hat, keşif ve metraj cedvelleri. 
G - Proje 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi. . . 
!stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 10 !ıra bedel mukabılınde 

Tunceli Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 27-7-937 tarihinde salı günü saat 16 ya kadar 

Elazizde Tunceli Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2~750 ı.ıra 00. kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesıkaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. Nafıa Vekaletinden alınmış müte
ahhitlik ehliyet vesikası. 

6 - Teklifler yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Tunceli Nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu 
reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
yet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (2062) 2-3333 

Ankara Valiliğinden 
ı - Etimesud yatı okuluna 145 ton sömikok kömürü satın a

lınacaktır. 
ı - Muhammen bedeli 4350 lira olduğu için açık eksiltme sure-

tlı'le alınacaktır. 
3 - Eksiltme 29.7.937 perşembe günü saat 15,5 da vilayet bina

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin % 7.5 nisbetinde para, tahvilat veya banka 
mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu
sus hakkında daha etraflı malllınat almak ve şartnameyi görmek 
isti yenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (2021) 

2-3276 

Kızılay Cemiyeti Genel 
Merkezi Başkanlığından: 

ı _ Eksiltmeye konuian iş: Diyarbekir'de yaptırılacak has
tahane inşaat ve bilcümle tesisatları tahmini keşif bedeli (127.964) 
lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname v.e evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesı, 
B - Mukavele projesi, 
C - Keşif hülasaları, 
D - Hususi ve fenni şartnameler, 
E - Esbabı mücbire raporu, 
F - 26 aded plan 
İstiyenler bu şartname ve ev.rakı_. 
A _ Ankara'da Kızılay cemıyetı genel merkezinden. 

==lllllllllflllfllllfllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı• B - 1stanbul'da Kızılay hanında kızılay deposundan. 
- - ç _ Diyarbekir'de kızılay merkezinden 6 lira 40 kuruş muka· 

5§ s u· · M E R B A N K ::; bilinde alabilirler. . . §_ ~ 3 _ Eksiltme 2.8.937 tarıhınde pazartesi günü saat 15 de An-
kara'da krzılay kurumu genel mer~~~inde yapılacaktır. 

§§ U " l\ıJ•• d •• ı·· ._, •• d - 4 - Eksiltme kaplaı zarf u~u.lu ıledir. 
::::: mUIDJ lllll Ur ltgUD en - 5 _Eksiltmeye girebilme~ ıçın isteklilerin 7648 ilra 22 kuruş-
~ luk muvakkat teminat verınesı bu?dan başka aşağıdaki vesikaları 
::::: 1 - Bankamrzm Konya Ereğlisinde .Y~P~ırac~ğı ~uham- =: haiz loup eksiltme komisyonuna gos.termesi. lazımdır.. . . 
~-- men keşif bedeli (elli sekiz bin yüz otuz ıkı lı~a .. Y~.rmı kuruş) = A _ En az bir parçada.13~.000 lıralık bına ve tesısat ışlerı ya-

58132,20 lira olan usta evleri inşaatı toptan goturu olarak ve = pabileceğine dair nafia v~kaletınden alın?1ış müteahhidlik vesikası. 
~ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş~u.r. .. = B - Bu seneye aid tıcaret odası .vesıkaları. 
§§ . 2 - Münakasa evrakı (3) lira mukabılınde Sumer Bank = ç _ Şimdiye kadar yaptırdıkları ıs.Jer için mal sahiblerinden al-
~::::: ınşaat servisinden alınabilir. - dıkları iyi hizmet vesikaları. 

3 - Eksiltme 26 temmuz pazartesi günü saat 15.30 da An- = 6 _ Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
E:: karada Silmer bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. _ bir saat eveline kadar kızıl~y kurumu genel merkezine getirilerek 
§ 4 - Muvakkat teminat 4157 (dört bin yüz elli yedi) lira- = eksiltme komisyonu reisliğıne .mak?uz mukabilinde verilecektir. 
::::::: dır. - Posta ile gönderilecek tekhflerın nihayet 3 üncü maddede ya
§ 5 - İsteklilerin ihale gününden en az. bi.r hafta evel ~ü- ~ zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
§ rner bank inşaat servisine gelerek bu kabı! ınş~atı yapabı.le: = ce kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
::=: tek fenni ehliyetlerini isbat ve icab eden vı:_s~k.alarla mıllı ;;;; -~d~il~m'.!:e:z;;.. ____________________ 2 __ 34_0_0 __ 
§ bankalardan birinden alınmış 30000 liralık malı ıtıbar mektu- E: 
::::::: bunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere birer vesika alma- = 
~ ları Şarttır. E: 
:S: .. 6 - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale 5 
~ gunü saat 14.30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sü- 5 
S: mer l3ank muhaberat servisi müdürlüğüne teslim edilmiş ol... =: == malıdır = == . 
§§ 7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hak- 5 
E:: kını muhafaza eder. -
ES 8 - (S) inci maddede zikredilen vesikalar meyanına Na- = 
S: fıa vekaletince verilmiş müteahhitlik vesikasının da konul- = - -
lıı~;;,~;~;;;iıı;,;~~:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~;~~~;ıınııııııııııııi 1 

Ankara küçük evler 
yapı koperatifinden: 

1.8.937 pazar günü sa~t 14 de Halkevinde kooperatifimizin mü
essesan heyeti toplanacagından ortakların gelmeleri: 

RUZNAME: kk .. 
1 
.... 

1 - Şirketin resmen teşe. . u unun ihbarı 
2 - 12 kişilik idare ıneclısı v_e .6 yedek aza intıhabr 
3 _ 3 kişilik mürakabe hc~etının seçilmesi. 
4 _ Şirketin teşekülüne aıd olmak üzere ortaklar tarafından 

müzakeresi taleb edilecek esaslar hakkında görüşmeler. 2-3359 

9 

Nafia V elialetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan ovasının şimal kısmmda 

mevcud Norgah, Bulanıkgöze, Çermik ve tevabii bataklıklarının 
kurublıa ameliyatı. 

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

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

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (7) lira 
(79) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (9.034) liralık mu
vakat teminat vermesi ve 50.000 liralık nafıa su işlerini teahhüd e· 
dip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteah
hidlik vseikası ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektublarım ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilme:ı. 

(1974) 2-3308 

l\lalatya naf ia müdürlüğünilen: 
1 !... Eksiltmeye konulan iş Malatyada yapılacak hükümct bina

sı temel inşaatından keşif bedeli 22794 lira 59 kuruştur. Eksiltme 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni sartname. 
S · M ukaveİename projesi, 
E - Resim projesi, 
F • Nafıa işleri genel şartnamesi. 

3 - İstiyenler eksiltme şartnamesiyle buna mtiteferri diğer 
evrakı Malatya nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 19.7.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
on dörtte Malayta nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek için taliplerin 1709 lira 55 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafra vekaletinden musaddak eh
liyet vesikasını ve 937 yılma aid ticaret odası kayıt vesikalarını 
göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda dördüncü maddede yazdı sa
atten yarım saat eveline kadar nafıa müdürlüğüne getirerek ko-
misyona makbuz mukabilinde verilecektir. . 

Posta ile mektuplarm muayyen saate kadar gelmış olma~ı ve ~ 
zarfın mühürle iyice kapatılmış olması lazımdır. Postadakı gecılc-
meden dolayı mesuliyet kabul edilmez. (1905) 2-3133 

Samsun İlbaylığından : 
Eksiltmeye konulan iş: Samsun • Bafra yolunun O +ooo - 3S 

+ 000 kilometreleri arasındaki şosenin esaslı tamiri ile on adet 1 
metrelik ve bir adet 3 metrelik menfez ve 2 + 137 - 2 + 349 kilo
metreleri arasında varyant inşaatıdır. 

ı - Keşif bedelleri 162,194 lira 79 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat 9359 lira 75 kuruştur. 
Teminat İş bankasına yatırılacaktır. 
3 - İhale ağustosun 2 inci pazartesi günü saat 16,S da vilayet 

daimi' encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A • Keşifnameler, 
B - Eksiltme şartnamesi, 
C - Fenni şartnameler, 
D • Hususi şartname. 
E - Projeler. 
F - Mukavele projesi. 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

5 - Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde ticaret odaam
da kayıtlı bulunduğuna dair vesika ile bundan eve) bir defada yid' 
bin liralrk yol işleri yapmış olduğuna dair nafıa vekaletinden a
lınmış müteahhitlik vesikasx ibrazı şarttır. 

6 - Vesikalarla teminat mektub veya makbuzu bir zarfa kona
cak ve teklif mektupları da pullu ve imzalı olduğu halde o zar
fın içinde ikinci kapalı bir zarfta olacaktır. 

7 - Zarflar ihale günü saat 15.5 kadar Samsun vilayeti daimi 
encümeni reisliğine verilmiş bulunacaktır. 

8 - İhale 2490 saytlı kanunun hükümlerine göredir. 
9 - İstekliler bu işe aid evrakı 8 lira 11 kuruş bedel mukabi

linde Samsun Ankara, İstanbul, İzmir vilayetleri nafıa müdür-
lüklerinden alabilirler. (3916) 2-3213 

inhisarlar Umum Müdürliiğünıden 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptmlacak kargir is

tinat duvarları ile hafriyat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli: 18069.28 lira, muvakkat teminat: 1355.20 lira 
dxr. 

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

4 - Şartname, keşif ve sair münakasa evrakı her gün 91 kurut 
mukabilinde inhisarlar inşaat şubesi müdürlüğündC"lı. &!mır. 

S - Eksiltmeye iştirak edebilmek için mühendis, mimar veya 
bir mühendis veya mimarla müşterek olması ve nafıa vekaleti mü
teahhitlik vesikasını almış bulunmaları şarttır. Bu şartları haiz 
istekliler eksiltme tarihinden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşa
at şubesine vesikalarım göstererek yalnız bu iş için aynca ehliyet 
vesikası almalan lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik ile ehliyet ves~ 
sı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat on beşe kadar 
yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmiş olmalıdır. (2071) 2-3343 

•cıx1x1x1x1ı: :r1x1T1ı: ;ı: :ır1x1xı: :ı: :Cx1ı1xXxJ:ı 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

Büyiik İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, l0,000 liralık 

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

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ağustos 1937 günü akşamın• 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. 2-3016 

t:tı,:t=ı:ı:ı: :ı: T :r: :r: :r: :rJc1x1x1x1ıjl 

Dörtyol helediye başk:anlığından: 
Dörtyol kasabası için su ile müteharrik elektrik tesisatının pro

jesi yaptmlacağmdan talip olanların bonservisleriyle birlikte 
Dörtyol belediyesine müracaatları. 2-3353 
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Ankara P. T. T. Umumi 
Müdürlüğünden: 

Ankarada Eti:nesutta radyo diffüziyon istasyonuna muktazi a
razinin istimlaki hakkında olup Ulus gazetesinin 23:5.93_7 ve 26.5. 
937 tarihli nüshalarında intişar eden ilanm tapu daıresınce yapı
lan bazr değişiklikler dolayısiyle iptal edildiği ilan olunur. 

(2078) 2~3394 

Nafia Vekaletinden: 
3 eylül 937 cuma günü saat 15 de Ankarada vek~let malzeme 

eksiltme komisyonunda 210.000 lira muhammen bed~~l~ 30 ad~t on 
birer tonluk buharlı yol silindirinin kapalı zarf usulu ıle eksıltme-
si yapılacaktır. . . • .. 

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş mukabılı vekalet malzeme mu-
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakka teminat 11.300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarmı talimatnamesine göre vekalet

ten alınmıs 937 senesi malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 
3 eylül 937 cuma günü saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüğü-
ne vermeleri 13.zımdır. (2050) 2-3396 

1 
Ankaı·~ Levazım Amirliği Satmalma 

Komisyonu tlanları 
~--------------- -----------------

İLAN 
Bornova tümen birliklerinin senelik ihtiyacı ıçın 24.100 kilo 

sade yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. ~ünakasa 
13.7.937 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Umum t~hm:n tutarı 
22.895 lira olup muvakkat teminatı 1318 liradır. İsteklıle~ın muay
yen vaktinden en az bir saat evel teklif mektubl~rını İzmır Borno
vadaki askeri satın alma komisyonuna vermelerı. (1891) 2-3123 

iLAN 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan 150 ton kok kö

mürü 23. temmuz 937 cuma günü saat 14 - 15 e kadar açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 5250 liradır. İs
teklilerin 393 lira 75 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kır~k.kale 
askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabılınde 
yatırarak mekteb satın alma komisyonuna belli gün ve saatte gel-
meleri. (1943) 2-3209 

İLAN 
ı - Harb okulu ve Cebeci hastahaneleri ihtiyacı için 24 bin 

kilo francalanın 30.7.937 cuma günü saat 15 de açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

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

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alına komisyonuna gelmeleri. (2011) 2-3301 

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

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

Şartnamesi komisyonda her gün parasız görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarrnı belli gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2015) 2-3303 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu müessesatı için 130 ton koyun etinin 

27.7.937 salı günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Etin tutarı 49.400 lira olup muvakkat teminatı 3705 liradır. 

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

minat makbuzlarını havi teklif mektublarım yazılı gün ve saaten en 
az bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2017) 2-3304 

İLAN 
1 - Harb ve gedikli kü~ük zabit okullariyle Cebeci hastahanesi 

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

2 - Yufkanın tutarı 2340 lira olup muvakkat teminatı 175 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız her gün görülebilir. 

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

İLAN 
Muvakkat ihala 

mikdarr tutarı teminatı günü saati şekli 
kilo lira lira 

60.000 29.100 2.183 30/ 7 / 937 14 Kapalı zarf Koyun eti 
190.000 75.050 5.003 ,, 14.20 ,, ,, Srğır ,, 

62.000 30.070 2.255 ,, 14.45 ,, ,, Koyun ,. 
109.000 43.055 3.229 ,. 15.10 ,, ,, Sığır ,, 

54.000 21.600 1.620 " 16 ,, " " ,, 
1 - İstanbul komutanlığı kıtaat ve müessesatı ihtiyacı için yu

karıda tutarları, muvakkat teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
etlerin mezkur gün ve saattlerde kapalı zarfla eksiltmeleri yapıla· 
caktır. 

2 - Şartnameleri komutanlık satın alma komisyonunda her 
gün görülebilir. İsteklilerin 2490 sayrlı kanunun 2, 3 cü maddele
rindeki vesika ve teminat makbuzlarını havi zarflarını yukarıda 

yazılr ihale saatlerinden en az bir saat eveline kadar İstanbul ko· 
mutanhğr satın alma komisyonuna vermeleri. (2045) 2-3307 

İLAN 
1 - Manisa merkezindeki lritaatın senelik ihtiyacı için 65 ton 

sığır eti münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın alma ko

misyounda her gün görülebilir. 
3 - Münakasa.;ı 30.7.937 cuma günü saat 16 da Manisada tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İhalesi kapalı zarf usuliyledir. 
5 - 65 bin kilo sığır etinin beher kilosunun muhammen fiati 

25 kuruş ve muvakkat teminatı 1215 liradır. 
6 - istekliler ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstereceklerdir. 
7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektubları 

münakasamn yapılacağı belli saatten en az bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna vereceklerdir. (2076) 2-3371 

İLAN 

ULUS 

1 
Milli Müdafaa Vekileti Satmalına 

Komisyonu ilanları 

----------------- -----------------
Askeri Lise ve Orta Mekteblere Ücretle 

Öğretmen Aranıyor : 
1 - İstanbulda askeri liselere: Fizik, riyaziye; 
Bursa askeri lisesine: Edebiyat. riyaziye, almanca , 
Kmkkalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, coğrafya riyaziye. 
Erzincan askeri orta okuluna: türkçe, tarih grupu fransızca 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih grupu. 
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Türkçe riyaziye almanca. 
Öğretmeni alınacaktır. 
2 - İsteklilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehliyetini haiz 

olmaları sarttır. Ehliyet üniversite mezunu olmak üniversitede 
imtihan ~ererek ehliyet almak kültür bakanlığı karariyle öğret
menliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 - İstanbul; Bursa, sanat liselerine birinci maddede yazılı 
dersler iç.in 108 - 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid dersler i· 
çin 98. - 108 liraya kadar ücret ·ıerilecektir. 

4 - İstekli olanlar dilekçelerine aşağıda srra ile yazılmış e~
rakı bağlıyarak Ankar .. da milli müdafaa vekaleti askeri liseler m"
fettişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş. 
2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya ehli-

yetname tasdikli bımzeri, 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası . 
6 - 4. maddede yazılr evrakla müfettişliğe müracaat edip du

rumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar istenecektir. 
1 - Tam teskilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu 
2 - Noterıikce tanzim edilecek teahhüd senedi (örneği mü

fettişlikten verile'cektir.) 
6 - İsteklilerden yazılr şartlan haiz olanlar 15 ağustos 937 

gününe kadar müracaat etmelidirler. 
7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemezler. 

(1928) 2~3200 

İLAN 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 55 kuruş olan 

600.000 ve 500.000 metre yazlık elbiselik bezler ayrı ayrı kapalx 
zarfla almacaktır. 

2 - 600.000 metrenin şartnamesini 1650 ve 500.000 metreninkini 
1375 kuruşa almak ve örne':lerini görmek istiyenlerin her gün ko
misyona gelmeleri. 

3 - 600.000 metrenin ilk teminatı 16950 ve 500 bin metreninki 
14.7 50 liradrr. 

4 - 600.000 metrenin ihalesi 30.7.937 cuma günü saat 11 de ve 
500.000 metrenin ki ayni günün saat 1' indedir. 

5 - Münakasaya gıreceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublarıru ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. satın al-
ma komis} onuna vermeleri. (1990) 2-3270 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ede!"i 300 kuruş olan yüz elli bin 

metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eks.iltmesi 19 temmuz 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 21750 liradır. 
4 - Şartnamesi 2250 kuruştur. M. M. V. sa.tın alma KO. dan 

alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıh kanunun 
2, ve 3, üncü maddelerinde yazı belgelerle birlikte teklif mektub
larmı ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma 
KO. na vermeleri. (1867) 2-3068 

BİLİT 
Y A P 1 : Yahşihanda üç bina yapılmak üzere kapalı zarfla 

iş eksiltmeye konmuştur. Keşiflerinin tutarı (11068) lira 68 kuru~
tur. Keşif, proje ve şartnameleri parasiyle inşaat şubesinden alı
nacaktır. İHALESİ: 30. VIl.937 cuma günü saat on birde yapıla
caktır, İlk teminatı: 830 lira 15 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarını havi zarflar i
hale saatmdan en geç bir saat eveline kadar M .M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (2018) 2-3295 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 278 kuruş olan 150 bin met-

re elbiselik kumaş kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 20 temmuz 937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 20430 liradır. 
4 - Şartnamesi 2085 kurşa M. M. V. SA. AL. KO. dan alınrr. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. satın al-
ma KO. na vermeleri. (1866) 2-3069 

BİLİT 
1 - Bir çiftine biçiler. ederi 700 kuruş olan 10 bin çift çizme 

ile bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 495 bin 800 metre ha
ki astarlık bez kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmeye konulmuşlardır. 

2 -. Çizmenin şartnamesi 350 ve astarlrk bezin 744 kuruşa M. 
M. V. satın alma KO. dan Jaınır. 

3 - Çizmenin ilk teminatı 4750 ve astarlıc bezin ilk teminatı 
8687 liradır. 

4 - Çizmenin ihalesi 3.8.937 salı günü saat 11 de ve astarlık 
bezin ihalesi aynı gün saat 15 dedir. 

5 - Bu eksiltmelere girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından behemehal bir saat eve] M. M. V. sa-
tın alma KO. na vermeleri. (2085) 2-3398 

Ankara Vilayetinden: 
Damızlık aygır deposuna alınacak ~6.000 kilo yulaf ve 25.000 

ila 36.000 kilo ~uru ot 2.8.937 pazartesı günü saat on beşte vila
yet daimi encümeninde açık eksiltme ile ihale yapılacağından şart
nameyi görmek i~tiyenlerin baytar direktörlüğüne müracaatları i-
lan olunur. (2090) 2-3395 

Kiralık oda 
Kıtası cinsi Kilosu muhammen İlk teminatı İhale tarihi saati . :rvt;obilya ve banyosu vardır. 

bedel 
Edirne birlik]erı un 315.240 13 3074 2/ 8/ 937 11 Kapalı Z. 
Süloğlu ,, un 376.320 1~ 3670 3/8/ 937 11 Kapah z. 
Uzunköprü ,, un 86.520 13 844 2/ 8/ 937 16 Kapalı z. 
Yukarıda cinsi mikdan şekli yazılı senelik un alınacağından isteklilerin belli gün ve saattan bir 

s~at evel Edirnede müfettişlik binasında tugay satın alma komisyonunda lazım gelen vesaikle bir-
lıkte hazır bulunmaları. (2101) 2-3399 

İLAN 

Çıftlık mağazası yanında ma-
ca.~ lokantası sahibi Bayan Hes'e 
ınuracaat. 2_

3408 

Dil öğretmeni 

Cinsi Miktarı M. Bedeli t. Teminatı EKSİLTMENİN 

Fransızca; ingilizce; alman
ca kolaylıkla öğretir. Ankara 
post restant Fringal 2-3409 

kilo Lira L ira Şekili Tarihi Saati 
Arpa veya yulaf 500000 25000 187 5 Kapalı zarf 29-7-937 15.30 

- - 500000 25000 1875 - = 16 
- - - 388600 19430 1458 - == 16.30 
= - - 312000 15600 1170 = 30-7-937 16. '11 

Yukarıda yazılı arpa ve yulaf ayrı ayrı ihale edilecektir. T eklif mektubl .. rı ihale saatindan bir saat 
ev.el_ir_ı.: kadar ~~bul olunu~. Şartnan:eleri he.r ~ün ~o.misyoı:da. görülebilir. İsteklilerin evsaf ve şe
raıtı ogrenmek uzere her gun ve eksıltmeye ıştırak ıçın bellı giın ve saatte teklif mektubları ve ka-

• nuni vesikalariyle birlikte LüJeburgaz tümen satın alma komisyonuna gelmeleri. (2044) 2-3306 

Kiralık kat 
Sağlık bakanlığı yanında Sr

hiye sokağında asfaltı görür (3) 
No. lu evin alt katı (elektrik v-a 
suyu havi tamamen müstakil bir 
oda ve bir mutbak) kiralıktır . 
Birinci kata müracaat. 2-3407 

16 - 7 - 1937 

1 

Trabzon Nafia İnşaat Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Trabzon - Erzurum yolunun o. 

kilometredne 33 + 000 üncü kilometreler arasında muhtelı~ ı:ıı 
hallerde anro~man mahmuz ve harçlı duvar inşaatı olup keşıf 
delleri 45617 lira 57 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi sartname, 
E - Keşif ve silsliei fiat ve metraj cedvelleri, 
F - Proje. . , 
İstiyenler bu evrakı Trabzon, Gümüşhane nafıa müdürlük)crı 

den 228 kurus mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26.7.937 pazartesi günü saat on beşte Trabzon"' 

layeti nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yaP 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3421 lira 32 kurıı 

luk muvakakt teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları gösterJfl 
lazrmdır. 

A - 937 senesine aid ticaret odası vesikası. . 
B - Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesine aid müteahhit11 

ehliyet vesikası. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir sa 

evetine kadar yukarıda sözün geçen komisyon reisliğine makbıl 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarırı 11 

hayet saat on beşe kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür ınutJI 
ile iyice kapatılmrş bulunması lazımdır. Postada olacak geciklJ1C" 
ler kabul edilmez. (4125) 2-3382 ./ 

Nafia Vekaletinden: 
2920 lira muhammen bedelli 7.300 adet komple telgraf fl~cır 

nınm 1. eylül. 937 çarşamba günü saat 15.30 da Ankarada vekal~ 
malzeme eksiltme komisyonunda kapalı zarf usulü ile eksiltıfle 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Ankarada vekalet ınaJıe' 
me müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 219 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanunda yazılı '/e' 

saikle birlikte 1. eylül. 937 çarşamba günü saat 14.30 a kadar ve~ 
let malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1994) 2-3~ 

Çorum Vilayetinden 
Alaca merkezlerine plan ve şartnamesine göre yapılacak do~ 

san göçmen evinin kerestesi hariç olmak üzere 18984 lira bedel 
on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin deP~ 
zitoları ve vesaiki ile müracaat etmeleri (1982) 2-3Z 

Askeri fabrikalar umum dürlüğü Sabnalma 
KomiG;yonu tlanları 

------------------ ---------------
BEHER TONU 33 LİRADAN 150 TON DÖKÜM KOKtJ 

BEHER TONU 35 LİRADAN 34 TON DÖKÜM KOKtJ tı 
Tahmin edilen bedeli 6140 lira olan yukarıda mikdan ya~~ 

döküm koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko~:e
yonunca 30.7.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edı ·ıı 
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talib]et~ 
muvakkat teminat olan ( 460) lira (50) kuruşu havi teklif mektıl 

11
, 

!arını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kC,,. 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veS 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (2040) 

2-3321 

508 adet don 508 adet gömlek, 56 adet yastık kılıfı 
56 adet yatak kılıfı . rı 

Tahmin edilen bedeli 780 lira 60 kuruş olan yukarıda mık~ğu 
ve cinsi yazılı çamaşır ve eşya askeri fabrikalar umum müdürli.1 a• 
satın alma komisyonu tarafından 30.7.937 cuma günü saat 14 de 'f' 
çrk eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kot1'11

11ş 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 58 lira 55 kıır(IC 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle rneıl< 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 2-3320 

Ankara Belediye Ret•liği tlanlan J ..... _______________ ıı· 

Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre. rı1a1 
rabbaı belediye malı arsa 27 temmuz 1937 salı gününe kadar bıt Uıt' 
zarfında pazarlıkla satrlacağından isteklilerin her cuma ve sah g

3
jjot 

leri saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (1822) 2· 
İLAN .. el' 

1 - Belediyece alınacak 125 - 250 ton benzin on beş gün ı:nll 
detle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli azami üzerinden (55000) Jiradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4000 liradır. ·ıı• 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kale~1d' 

ve ihale 20 temmuz 1937 salı günü saat 11 de Belediye encümerıı11.I" 
· yapılacağından isteklilerin o gün saat ona kadar teminatlarile bl 

likte teklif mektuplarını belediye encümenine vermeleri. (1995) 
2-3258 

İLAN il' 
1 - Belediye malı dükkanlardan halde 26, 32, 52 ve 10, ınezbart' 

civarında kahve ve ahçı dükkanları on beş gün müddetle açık a 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri 660, 816, 1600, 80, 611 liradır. 
3 - Muvakat teminatları 49, 50, 61, 10, 120, 60, 45, 83 liıddır· le' 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri k1\,r 

mine ve isteklierin de 20 temmuz 937 salı günü saat on buçuktll
6 lediye necümenine müracatları. (1897) 2-~ 

inşaat eksiltme ilanı 
Bursa Ticaret ve sanayi odası başkan

lığından: 
ti' 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa eski ipek hanı arkasında 
caret ve sanayi odası inşası. 

2 - Muhammen keşif bedeli 20.398 lira 48 kuruştur, 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Projeler, 
B - Keşif 
C - Mukavele projesi 
D - Hususi şartname, 
E - Eksiltme şartnamesi, (ı' 

1stiyenler bu evrakı Ankara, İstanbul, Bursa ticaret odaları 
da görebilirler. . 11ı-e4 4 - Eksiltme 2.8.937 pazartesi günü saat 16 da Bursa tıC ~ 
odasında müteşekkil inşaat komisyonunca kapalı zarf usuliyle Y 
pılacaktır. . art" 

5 - Münakasaya girebileceklerin 2490 numaralı kanundak1 ş ı; 
lan haiz bulunmaları ve diplomalı mimar veya mühendis olJfl3 ıf' 
rı veyahut inşaat müteahhidi olduklarına dair vesaik ibraz ey 
meleri ve muvakkat olarak 1530 lira teminat vermeleri şartt.ıt·611 .. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bır ile' 
eveline kadar Bursa ticaret odasına makbuz karşrlı ğmda .,er ,rj 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet münakı:ı.sl! (. 
atinden evel gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyı'e 
nıstırılmış olması Iazımdır. 
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Diplomali radyo mütehauısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 

Halil Naci 
Anafartalar 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Umum 
Müdiirlüğü Satmalma Komisyonu nanlan 

Devlet demiryollan ve limanlan 
işletme umum müdürliiğünden: 

Yüksek lise ve orta mekteb mezunlarından memur alınacaktır. 
Talihlerin ~azı makinesi ile yazı yaz~bil~ele.~i .~~!!ı.~. Şer~~ti an• 
lamak üzere devlet demiryolları zat ışlerı mudurlugune muracaat 
etmeleri ilin olunur. (1900) 2-3135 

1LA N 
Muhanunen bedeli ( 15.100) lira olan motörlü komple sondaj a

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

Bu işe girmek istiyenlerin (1132,50) liralık m~vakkat temi.~t i· 
le kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaz~tenın 7-5-1936. gu!1 ve 
3297 No.h nüshasında intişar etmiş olan talımatname daıre.sınde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komısyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. . . 

Şartnameler parasız olarak. ~nkarada ~malzeme daıresınden, Hay-
dar paşada tesellüm ve sevk şeflıgınden dagrtılmaktadır. (1945) 

2-3247 

D. Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan 40 yaşı~n geçmemiş 
olmak ve işletme merkezlerimizden öğrenil.ecek ş.7 raıt v~. evsafı 
haif bulunmak şartiyle hareket müfettişi yetışmek uzere musabaka 
ile muavin müfettiş alınacaktır. 

2 - Müsabaka : Haydarpaşa, Ankara, Adana. Afyon, İz?1i~. v.: 
Sirkecide işletme müdürlük merkezlerinde 7.8.937 cumartesı gunu 
yapılacaktır. . . .. 

3 - İmtihanda kazananlara 130 lira aylık verılecek ve staJ mud-
detinin hitamında müfettişliği tasdik edileceklerin aylıkları 151 
liraya iblağ edilecektir. . 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden hsan 
bilenlerin lüzumu kadarı Avrupaya gönderilecektir. 

5 - İsteklilerin sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere mat~ub ve. 
saikle en nihayet 5.8.937 tarihine kadar yukarıda yazılı ışletme 
müdürlüklerimize istida ile müracaat etmeleri lazımdır. (2072) 

2-3366 

Devlet Demiryolları İşletme 
Umum Müdürlüğünden · 

1 - Devlet Demiryolları istasyon ve katar işlerinde çalışmak 
üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş ol-
mak : 

B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D) Bu sene için askere çağırılmamış olmak: 
E) İdaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mua

yene neticesinde faal servisde çalışmağa mani bir güna anza ve 
hastalığı olmamak: şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namze-
di olarak alınırlar. 

2 - Müsabakada kazananlara muvaffakıyet derecesine göre 61, 
57, 46. 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 temmuz 937 tarihinde saat 14 de Haıy
darpaşa. Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya. Adana, Af
yon. İzmi r, Erzurum. Mudanya işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

- F n son müracaat tarihi 30 temmuz 937 cuma günüdür. 
5 - Daha ziyade tafsilat almak istiyenlerin isletme müdürlük

lerine ve amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat etmeleri 
lazımdır. (2091) 2-3381 

azmi milli 
Türk Anonim şirketi idare meclisinden: 

Ak~arav .. 
Şirketimiz umumi heyeti 16. ağustos pazartesi günü saat 14 de 

Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum müdürlüğü 
bin"sında sureti adivede olarak toplanacağından hissedarların mu
ay11en gün ve saatte-bu içtimada hazır bulunma'arı rica olunurd. 

Rtlzn~mei müzakerat 
1 - Sirketin 1936 senesi İdare meclisi ve murakib raporlarının 

kiraati ile bilanço, kar ve zarar hesablarının tetkik ve tasdiki ve İ
dare meclisi azasının ibrası. 

2 _ :ı o.3 Q::\7 tarihli heyeti um~miye içtimaında veirlen kararla-
rın teyid:. 2-3411 

lzmir iskan Müdürlüğünden 
ı - Y .. p ılacak is: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göç

menler için yaptırılacak evlere aid ilandır. 
A. - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 kargir köy tipi 

tek evin muhammen kıymeti 17.328 lira 22 kuruştur. 
B. - Bergama kazasının Kınık nahiye merkezinde 20 kargir 

köy t ipi tek evin muhammen kıymeti 3.808 lira40 kuruştur. 
C. - Dikili kazası merkezinde 31 kargir şehir tipi tek ve Çan

darlı nahiyesi merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kargir evin 
muhammen kıymeti 46.939 lira 14 kuruştur. 

D. - Foça kazasının bağ arası mevkiinde 17 kargir tek ve 10 
kargir köy tipi kargir çift evin muhammen kıymeti 6.557 lira 64 
kuruştur. 

E - Kemalpaşa kazasının Yukarı kızılca ve Parsa köylerinde 
21 tek kargir köy tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 82 kuruştur. 

F. - Torbah kazasının Kayan köyünde 32 tek kargir Ah
medli 156 tek 32 çift kargir Havuz başı mevkiinde 54 tek kargir 
Taş kesiğinde 145 tek 16 çift kargir köy tipi evlerin muhammen 
kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G. - Kuşadaşı kazasının Kalanbaki çiftliğinde 29 tek kargir 
köy tipi evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur . 

2 - İnşa edilecek göçmen evlerine aid kereste iskan dairesin
ce inşaat mahallerinde aynen müteahhidine teslim edileceğine göre 
evlerin keşifleri mucibince muhammen kıymetten kereste tutarı 
tenzil edlimiş yukarıda yazılı muhammen kıymetle kereste kıy
metleri hariç tutulmak suretiyle hesab edilmiştir. 

3 - İşbu inşaat anahtar teslimi suretiyle 13.7.937 tarihinden i
ti.haren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

İhale 28.7.937 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 14 de 
iskan müdürlüğünde müteşekkil komisyonunda ihale edilecetkir. 

4 - İhale her kaza için ayrı ayrı yapılacağından teklif zarf
larının bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler ihale saatından evel 
2490 sayılı kanunda tasrih edilen şekilde % 7 buçuk muvakkat te· 
minatlarını tediye ettiklerine dair makbuz veya banka mektubu ib
raz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeye i"tirak etmek istiyenler fenni şartname ve 
planlarının ve mukavele suretlerini öğrenmek üzere vilayette is-
kan müdürlüğüne kazalarda iskan memurlarına müracaat etmeli-

• dirler. (2333) 2-3406 

mektebi ve 
Direktörlüğün-

Gazi Orta ~luallim 
Terbiye Enstitüsü 
den: 

1937 - 1938 ders yılı için enstitünün türkçe - edebiyat, pedagoji, 
tarih - coğrafya, tabii ilimler; riyazi ilimler, resim - iş, beden terbi· 
yesi şubelerinin birinci sınıflarına talebe alınacaktır. Alakadarlar 
kayıt ve kabul şartları ile müsabaka imtihan şekil ve günlerini Kül-
tür direktörlüklerinden öğrenebilirler. (1735) 2-3057 

Malatya vilayetinden: 
1 - Vilayet merkezinde kain ve idarei huhusiyeye aid sineema 

binasının bakiye inşaatı 1-7-937 tarihinden itibaren yirmi gün müd_ 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 20-7-937 tari
hine rastlayan salı günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 20900 lira ve % 7,5 muvakkat teminat 
da 1567 lira 50 kuruştur. 

3 - İstekl ilerin nafia vekaletinden verilmiş ehliyet vesikasiy
le ve muvakkat teminatlarını ihtiva eden teklif mektublarını ihale 
saatinden bir saat evvel vilayet daimi encümeni reisliğine tevdi ey
lemeleri lazımdır. Posta ile gönderilecek mektubların geç gelme. 
sinden dolayı mesuliyet kabul edilmez 

4 - Fazla tafsilat almak ve şartname keşifnamesini görmek is
teyenlerin vilayet nafia müdürlüğünne müracaatları ilan olunur. 

(1931) 2-3175 

KİRALIK 
Hamamönünde Akaretler kar

şısında sabık Ramazan apart
manında bir daire kiralıktır. 
Görmek istiyenler kapıcıya mü-
racaat edebilirle r. 2-3410 

Muhasip aranıyor 
Muhasebe işlerinden anlar 

bir memura ihtiyaç var. Almanca 
bilenler tercih edilir. 

Halil Naci Mıhcıoğlu Ana
fartalar caddesi No. 11 l müra-
caat 2-3401 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 97 numaralı araba bilakası
nıkaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Yenice mahallede Dölek so· 
kak 16 - 18 de Rahime 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 1183 No. otomobil bilakası
nı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Şoför Kazım 

ANKARA 3. ÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Ankaranm İnkilab mahalle
sinde mukim iken vefat eden kı· 
zılcahamamlı Osman oğlu Mus
tafaya aid mahalli mezkurda ka
in kadastronun 7 inci paftasının 
67 ada ve 17 parsel numaralı 
227 5 lira kıymeti muhammineli 
ahşab hane tarihi ilandan itiba
ren ve bir ay müddetle ve bil
müzayede satılacağından ve sa
tış günü de 14.9.937 salı günü 
saat 14 de olacağından talih o
lanların yüzde yedi buçuk pey 
akçasiyle birlikte Ankarada 3 
üncü sulh hukuk mahkemesine 
ve daha ziyade izahat almak is· 
tiyenlerin mahkeme kalemine 
müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 2-3402 

Ucuz Yeni 
BUZ DOLABLARl 

SATILIK 
Hacı Bayram Tekmen sokak 

No: 11 - 2-3268 

En not 1D<.yva tuauouı. ınld· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
tan önler. Hazmı kolavlaştınr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

i mtiyaz sahibi ve Başmu• 

harriri Falih Rıfkı AT AY 
Başmuharrir Muavini Na• ' 

suhi BAYDAR 
Umum! neşriyatı idare j 

eden Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Satılık arsa 
Ankara Yenişehir Orduevi 

arkası Arman sokak mevkiinde 
tapuda mukayyet yedi yüz altı 
metre murabbaı arsanın tamamı 
satılıktır. İsteklilerin 1585 tele
fon numarasına müracaatları. 

2-3405 

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No: 9. D. 5 1 

2-3361 

Kiralık Daire 
Devair, yazıhane ve şirket· 

lere elverişli ufak ve büyük bi
rinci katta on bir odalı apartman 
dairesi kiralıktır. 

Hakkı Gül. Anafartalar No. 
107 telefon 2099 2-3293 

Orman Çiftl iğ 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. lstaıl 
Satınalma komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza eratı için 832 takım süvar.i, ve ıısl 

kım piyade kışlık elbisenin 26.7.937 pazartesi günü aaat 16 ci' 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 19.237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka ıne 

ları ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektublarını o g80 
at 15 şe kadar Galatada eski gümrük binasındaki komutanlık _, 
alma komisyonuna vermeleri. (3790) ı-31•• 

Çanakkale Jandarma Okulu 
Satın Alma Komisyonundan · 

Tahmini Muvakkat 
bedel teminat İhale 

Erzakın. cinsi Kilo L. K. L. K. günlemeci Günü Saat Nasıl oıacJlt 
E~ekl!k un 440000 66COO 00 4950 00 4.8.937 Çarşamba 15 ka ah ~ 
Sıgır etı 115300 34590 00 2594 25 6.8.937 Cum'\ gün 15 k/ 1 arflt 

1 - Çana~~ale. birinci J. alayına bağlı il, III. ündi J. taburlari yle 3.9 sayılı okulları :ea ~:ı: 
d.a bulunan bırıncı tabur 2. sayr.lı okulun 1 eylül 937 günlemecinden 938 nisan nihayetine kadar i1t" 
t!yaçları olan yukarıda yazılı ıkı kalem erzakın hizasında gösterilen günlemcç gün s ti d il iO" 
cı J . ~bur 3: sayılı J. okul ~arar ga~ı~?a salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapıl;:ak~~r. er e · 

2 Temınat mektupları ıhale gunu saat 14 de kadar komisyona teslim olacaktır 
3 - Şartnameler Çanakkale de J. satın alma komisyonunda para sız verilebilir. ( 4123) 

Harita direktörlüiünden: 
1 - Ş~rtnameleri ayrı, ayrı ~ap~lr.ruş aşağıda cins ve miktarlarile muhammen bede), eksiltme giJI 

ve ~atlerı ya~ıh Hart~ .kıtaerlerı .. ıçın (17) kalem yiyecek açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 -:- İsteklıler şcraıtı anlamak uzer~ her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat 

b~zlarıyle yazılı gün ve saatlerde Cebecıde harta genel direktörlük satın alma komisyonuna getınelr 
rı. 

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

120 00 
71 50 

Miktarı 
Kilo 

400 
950 
500 

3500 
2000 
3500 
2500 
2500 
5000 
5000 
1000 
300 
80 

100 
300 
300 
300 

1300 

CİNSİ 

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

Kuru üzüm 
Un 
Kırmız ı büber 
Salça 
Sandık inciri 
Sirke 
Beyaz peynir 
Tuz 

Muvakkat .T. İhale .T. Günü. 
Lira K. 
21 00 
30 28 27.7-937 Salı 10 dan 12 ve ıracı-' 
13 13 
26 25 
22 50 
39 38 
22 50 
33 75 
22 50 
26 25 

18 75 
27.7-937 Salı 13 ten 17 ye kadtl 

2i 71 

(2032) 

Y ENi SINEMAl..AR HAii\ 
BUGÜN BU GECE 

Mevsim münasebetile güzel bir eser 

PALYAÇO 
Seyircilerini alaka ile sürükleyen he

yecanlı sahnelerle dolu aşk ve 

his filmi 
Ş EH 1 R 

BUC ON BU GECE 

Esrarengiz Dağ 
25 Kısım Tekmili Birden 

Bat Rolde : 

Ken Maynard ve beyaz atı Tarzal 
Halk Matinesi 12.15 de : 

1 KA DINLARA INANMAPt. 
BAHÇESiNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

M A R İ N E L L A 


