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• Hatay Hayra 
Tevkif edilen türkler için 
genel af ilinı bekleniyor 

1 

Suriyede vaziyet hala karışıktır Şamda üç 

Moskovadan gii?el bir görünü~ 
gazete müddetsiz olarak kapatıldı 

Bakanlarımız dönüyorlar 

Türk _ Sovyet dostluğu 
• • genel barış ıçın 

büyük ehemiyeti haizdir 

Antakya, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Sancağın yeni rejimi. 
size büyük bayramımızın nasıl kutlandığını anlatan fU satırları yazdı
ğım 15 temmuzdan iki gün evel başladı. Müstakil Hatay kendisini ba 
mesud güne kavutturan anavatanın ve bütün türk dünyasının Ulu Ön
derine; sonsuz minnet ve tükranını ifade için her fırsattan faydalan
maktadır. 13 temmuzdan beri ba,layan bayram, hiç bir taıkınlığa mey
dan vermeden şuurlu ve heyecanlı ve gönüllerde anavatan sevgisi çar
parak devam ediyor. Caddeler, dükkanlar, evler yeni bayraklarla süs.
lenmiştir. Müstakil Hl"tayın bayramı, kendisi için bundan sonra bqla
yan mesud ve 'erefli devrin sürdüğü müddetçe, yani ebediyen devam 
edecektir. 

De Martelin bir ıözü: 

RESMi TEBLIÖ ~~ŞREDILDI 
(A A ) Tas ajansı bıldırıyor: 

13 temmuzda delegasyonda 
hükümet memurları, sabık vezir
ler, mebuslar, parti baıkanları ve 
azaları, ingiliz, italyan ve alman 
konsolosları, belediye reisi ve aza
larından bazılariyle, ıehrin ileri 
gelenlerinin de bulunduğu 150 kiti
lik bir ziyafette Yeni gün gazete
sinin direktörü dö Martel'e, yazılı 
olarak, fU suali ıormuıtur: 

M.?•kova,. 17 .. · .. · - ve 8. Şükrü Kaya refakatlerindeki zatla~la 
. Dun Tevfık Ruttu Aras I 1 ziyaret etmitlerdir. Kanal üzerm· 

bırlikte, Volga • Moskova ka~a ~nf e Karski ile Dıt itler komiserliği 
deki bu seyahate 88. Stomonıa 0 • v . 

"k k l d . tirik eylemııtır. 
yu ıe memur arı a lf Misafirler otomobille Dmitrov' a 

Fransanrn Suriye yüce komiseri 
Kont dö Martel 

"- Sancağımızı ziyaretinizi yeni re
(Sonu 4 üncü sayfada) 

n •s a ._.....,... o runı varmıtlar ve orada V ~lga • M~s-
W kova kanalı intaat tef ı ve Dıı lf· 

ResmAI teblı•g leri halk komiser muavini B. Ser-
man tarafından karıılanmıılardır. 
Misafirler Dmitrov' dan vapurla İspanya iç harbi 

iki memleket 
dostluğu ve 
banş fikri 

Moalı.oua, 11 ( A.A.) - Tıu A· 
J,,,.IA bildiriyor : tliL 

AfaiıJalı.i reımi teblii neıre 
nıittir : .. 

"'ürk laükümetinin iki müme,,ili· 
,.· H · • Vekil' B Riiıtii Arıu, rn, arıcıye ı · • t 
"'• Dahili,,. Velrili ue CumhıınY! 
Hallı. Padtili Genel Sekreteri B. ~/r
rü KaYIUtın reımi ~yaret ıııretlyl: 
ltloılrouaya muuaıalatları ve Hali 
lCorniaerleri Meclisi Reilİ Moloto ' 
Hariciye Halk Komiıeri Litvinol ıJ• 
Souyeı laükümetinin Jiğer aaaM il~ 

.. ·· L--elmı. Worufme ue konu,,,.aları, ,_,,.. 
lel •iyaaet meacleleri üscrinde ~~ 
cloatane ue en açık bir lilıir taahl' 
rteticeai olarak, G§aiıJalıi huııısatın 
rniifaheJeaine imkan uermiftir : 

1 - T akrib•n 16 ıene euuel .av: .. ,,. l"'ı 
>'etik •oıyaliat cumhuriyetleri ır ' 6 

ue T Ürk iye cumhuriyeti araııntla te· 
.;. •dilip iki memleket araaıntla alı. 
tedilrnif iki taraflı ve müteatltlitl ta• 
raıı l .-alarla 1 rnualaecleler ue ana,. ... 
t alt · bu /ıa· 

"
1Ye olunmuf bulunan ve 

dar u.zun bir devre esnasında enter. 
"°'Yonal hayatın bütün salhalarının 
İnıt · .1.. • • Joıl· 111anını Beçirmiı olan samımı 
luk rnüncuebetleri, muhakkak ıuret· 
te, iki memleket menfaatleri için font 
ltry"1etlerini iabat etmiftİr. 

2 - Bu aynı menfaatler, haliha. 
Zlrdalti münaaebetlerin, bütün fiimal· 
1•ri ile, iatikbalde de iki devletin ha· 
rici IİYcuetlerinin Jeiifmes ve saflam 
bir unauru olarak itlameıini taleb 
•tıneltteclir. 

l - Sovyet • Türk Joıtluiu, um~· 
rni •ulh için büyÜk ehemiyeti hais bır 
unaur olarak kentlisini göıtermiıtir. 

4 - Enterncuyonal münasebetler· 
de halen mevcud olan ve enfernas)'O
nal hayatta kendisini gösteren teca. 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

• , 

Moakova iskelesine doğru kanal 
boyunca gezmitler ve yolda lvan
kov barajını, elektrik santralını ve 
bir numaralı eklüzü tetkik eyle
miılerdir. Dön~ıte de Yak~om.a
daki tulumba ıstasyonu gezılmıı· 
tir. 

BB. Rüştü Aras ve Şükrü Kaya B. 
Bermandan kanalın inşası, faydaları ve 
itleme sistemi hakkında mufassal ma
lumat almıflardır. 

Bir sene evvel tam 
bugün başlamıştı 

JSY AN NASIL ÇIKTI? 
Bakanlarımız dönüyorlar 

Moskova, 17 (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: 

16 temmuz akşamı, BB. Rüştü Araa 
ve Şükrü Kaya, Odeaa tarikiyle Tilrki· 
yeye dönmek üzere Moskovadan, bera
berlerinde mebus BB. Rahmi Apak ve 
Şükrü Şenozan, Hariciye hususi kalem 
direktörü Refik Amir Kocamaz ve Ha
riciye vekaleti sekreterlerinden Şakir 
Emin bulunduğu halde, hareket etmif• 
lerdir. Aynı trenle Türkiyenin Mosko
va büyük elçisi B. Zekai Apaydın da 

Binlerce kişinin hayatına mal 
olan iki politik cinayet 

(Sonu -1. üncü sayfada) 

1936 ınayııı aonlarına doğnı ispanyayı gezen bir franıız muharriri, 
bu memlekette gördüğü tezadlardan bahsettikten sonra yazısını ıöyle 
bitiriyordu: " ... bir takım tezadlar da var ki bunlar uzun zaman yerin· 
den oynamaksızın kalmıt ananelerin, günün realiteleriyle çarpıtmala
rından ileri geliyorlar. Eğer bugün lıpanya iki çehre arzediyorsa. bu 
herhalde onun, tarihinin yeni bir dönüm noktasında bulunuıundan ıle
ri glMe ıerek.,, 

fngiltere ile Sovyetler ve 
Almanya arasında deniz 
anlaşması imzalandı 

İngiltere ile Türkiye arasında da 
konuşmalar tekrar başlı.yacak 
Londra, 17 (A.A.) - lngiltere ile Alman!-:.ve lngıltere ile S?"!et-

1 a.rnda bir seneden fazla devam eden gorutmelerden ıonra ıkı la· 
er ar , . d·ı . • 
raflı birer deniz anlqmaıı ımza e ı mııtır · 

Bu anlaımalar, Londra . deniz ,_H_in_d_i_s_tan __ d_a_b_u_·yu-.. -k-b_i_r_ 
k f eransına iıtirik etmemıı olan 
d::ıetlere harb gemhidl~dr~nin keyfi- demiryolu kazası 

t bakımından ta ı ıne ve ya- . d' 
yel ak deniz inıaatma dair malu- Pato. Hın 11tan. ,17 (A.A.) - Bu· 
pı ac . . d · b raya 15 mil mesafede bir şimendüfer 
matın kar•ılıklr teatıııne aır ~-

'S' L d d kazası olmuftur. Lokomotif, yoldan 
lunan 1936 tarh ili on ra enı.j çıJanıı ve devrilmi,tir. Aynı zamanda 
muahedenamesi ahkamını .teımı . 

kt d üç vagon da devrılmiıtir. 100 kadar in· 
tmeyı. ı"stı'hdaf eyleme e 1.r ... 

sanın telef ve 200 kişinin yaralanmı!l e İki taraflı ingiliz - alman ve ıngılız - :s 
(Sonu 4 üncü sayfada) olduğu söylenmektedir. 

Muharrir bu tahminlerinde her
halde yanılmıyordu, fakat birbu· 
çuk ay sonra İspanyanın çok kanlı 
bir iç barba sahne olacağını da 
ıüphesiz aklından geçirmiyordu. 

I ki •iytui cinayet 
13 temmuz 1936 da sivil muhafızlar 

kıtasında teğmen olan Jose del Kastillo 
sağcı unsurlar tarafından öldürüldü. Er. 
tesi gün bir kamyona binmiş olan 20 ka. 
dar sivil muhafız onun öcünü almak Ü· 

zere, kıralcıların lideri eski bakan Kal. 
ve Sotello'nun evine giderek mumai. 
leyhi alup götürdüler ve yolda öl
dürdüler. Atılan kurıun Kalvo Sottello 
nun ensesinden girmit ve sol gözünden 
çıkmıştı. 

Heyecan 
Cinayet hakkındaki intibamı anla. 

tırken bu hadisenin vahim neticeıı-r do· 
ğuracağını söyliyen kortezler reisi B. 
Martinez Barrio haksız değildi. Mad. 
rid'de heyecan hüküm sürüyordu. Bir 
taraftan toplanan kabin , s ğcı unsur
ları yatıştırmak için şiddetli te l : , ler 
almağa hazırandığını bildirirken, diger 
taraftan da komiinistler ate pÜsKürü. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Karadeniz 
havuzunda 

Yüzme müsabakaları 
bugün başlıyor 

Bugün saat 14 de Karadeniz yils· 
me havuzunda Ankara Bölgesi • 
sporları ajanlığının hazırladığı müa

bakalar yapılacaktır. 
Bay ve bayanlar arasında yapıla. 

cak müsabakalara kulüblere meMub 
olan veya olmıyan bütün sporcular gİ· 
receklerdir. 

Ajanlık ve Çiftlik idaresi, yar1fla· 
rın muntazam ve güzel olmaıı için ter. 
tibat alm şiardır. 

İki gün önce gazetemizde çıkan a
janlığın tebliğinde hakemlerin ıonra 

dan ilan edileceği yazılmıştı. Buna da. 
ir tezkere şudur : 

T.S.K. Ankara Bölgesi Su Spor
ları Ajanlığından : 

Pazar günü yapılacağı evvelce ilin 
edilen teşvik müsabakasına saat 14 den 
itibaren başlanacaktır. 

Bu müsabakalara hakem olarak BB. 
Saim, Muammer, Berri, Orhan Apak vı 
Ziya seçilmişlerdir. 

Yeni Çek 
kabinesi 

Prag, 17 (A.A.) - Bu sabah sayfi
yeden dönmüş olan Cumhur Reisi B. 
Benes, hemen B. Hodza'yı kabul etmit
tir. B. Hodza, cumhur reisine kabinenİll 
istifasını takdim etmiş ve reis kendisin
den gunlük işlerin görülmesini rica et
miştir. 

B. Ben s, buhranı halletmek için 
i ti arelerine ba 1 mı tır. 

Cumhur Reisi yeni kabinenın teşki
line gene B. Hottzayı memur tm " ır. 
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Politika bahisleri: 

Hastalık bilgisi-
sağlık bilgisi 

insanlar, her nedense, hastalık bilgisine ötedenberi ebemiyet ver
mişlerdir. Kocakarı ilacından Pasteur aşısına kadar, yol uzundur, fa
kat istikamet, birdir: hastalıkla mücadele. 

Günümüzde, doktorluğu, çok terakki etmiş bir ilim sayarlar. Buna 
rağmen her doktor, "henüz başlangıçtayız, der. Çünkü hastalıkların 
sayısı hududsuz, tedavisi ise, hududludur. 

Halbuki, ilk günündenberi, "hastalık,, ın tam karşısında "sağlık,, 
oturur. Ve esas, "sağlık,, br. Doğum 'dan ölüm'e kadar, esas olan ''sağ
lık,, tır. "Hastalık,,, bunu sarsacak ve doğum ile ölüm arasındaki mesa
feyi kısaltacak yahud birden sonuna erdirecek olan hadise ve anza
dır. 

Buna rağmen, "sağlık bilgisi,, nden çok "hastalık bilgisi,, inkişaf et
miştir. Ticaret bakımından hile ikincisi birincisine üstündür. 

Bu sefer, İstanbul' da, biliyorsunuz, bir "tifo,, korkusu çıktı. Aşısız el, 
ne meyva tabağına ne su bardağına uzanabiliyor. Uk günlerin müna
kaşası göstermiştir ki, "tifo haddizatinde mevcud değildir. "Sağlık 
bilgisi,, ne dair olan malfunat ve tertibattan mahrum olduğu içindir ki, 
İstanbul halkı, "tifo cezası,, na uğramıştır. 

''Sağlık bilgisi,, niçin, sade bizdedeğil, en ileri memleketlerde bile 
ötekinden yani ''hastalık bilgisi,, nden daha geri, daha az teşkilatlıdır? 

Çünkü sağlık bilgisi, ileri bir sosyal hayatı şart koşmaktadrr. Mese
la: her memleketin her vatandaşının bir nüfuz tezkeresi vardır. Hayat
ta ilerledikçe, bu ana kütüğe bazı tamamlayıcı evrak inzimam eder: 
diploma, tapu senedi, yahud tevkif müzekkeresi gibi. Fakat, daha dün
yada hiç bir memleket yoktur ki, her vatandaşın eline bir "sağlık tezke
resi,, verilmiş olsun. Öyle bir "ıağlık tezkeresi,, ki, adamcağız kırk ya
!ında ise kırk senedenberi, seksen yaşında ise seksen senedenberi, çek
tiği hastalıklar hakkında, içinde ilmi yani tıbbi meşruhat bulunsun. 

Doktor adama sorar: "Filan hastalığı, falan hastalığı çektiniz mi?,, 
Nereden bileceksiniz? Bilseniz bile, bu neyi ifade edebilir? Seksen se
nelik bir ömür hakkında bir iki esaslı malU.mat! Fakat, her vatandaşa 
bir "sıhat tezkeresi,, verebilmek için, o memlekette hastahane, sokak ve 
ev temizliği, iş saatleri, spor, dağ havası, deniz havası, orman havası 
v.s. meselelerinin halledilmiş olması lazımdır. Tezkereye kayıd düşü
lecek. Bu, her mahallede her evin, aradığı tıbbi muayene ve tedaviyi, 
dakikasında bulması demektir. 

Eğer bu yapı'ırsa, yani "sağlık bilgisi" , "hastalık bilgisi,, ile atba
ıı giderse, hastalıklarla değil basta bklann sebebleri ile mücadele et
mek devresine gireriz. Ve bugün do ktonm dimağını yoran bütün bir 
hamule, insanların tektek umumi maliimatlanna ilave edilmiş olar. Ve 
doktorluk iyileıtirici olmaktan ziyade koruyucu bir mesleğe inkılab et
miş olur. 

Y armlri medeni insanlık, her hal de, ''hastalık bilgisi,, nden ziyade 
''sağlık bilgisi,, ne itibar edecektir. Burhan BELGE 

Kızılcahamam' da 
Atatürk günü 
seviçle kutlandı 

Kızılcahamam, 17 (A.A.) - Büyük 

Şefimiz Atatürk'ün Kızılcahamamı şe

reflendirdikleri 16 temmuz kızılcabama 

mın bayram günüdür. Dün bu kutsal 

günün üçüncü yıldönümü köylü kentli 

beş binden fazla halkın iştirakiyle coş

kun bir surette kutlanmıştır. 

Kızdcahamamhlar bu mesut ve ta

rihi giinün gündüz ve gecesini payan

sız bir neşe ve sevinç içinde geçlımiş

krdir. 

Yapılan tezahürat halkın büyük 

Atasına karşı beslediği sonsuz saygı ve 

sevginin açık bir ifadesi idi. 

Bu mutlu gün dolayısiyle gündüz 

büyük pehlivan güreşleri yapıldığı gi. 
bi gece de fener alayları tertib edilmiş, 

milli oyun1ar oynanmış, neşe ve surur 

geç vakte kadar devam etmiştir. 

Kalecikte 
A fatürk bü,~tü 

Kalecik kazasının en güzel bir ye. 

rine, Kalecik belediyesi Büyük Şef 

Atatürk'ün bir büstünü koydurmuş ve 

bu mesud gün Ka1ecikte heyecanlı bir 

törenle kutlanmrştır. Törende bazı An

kara mebusları da bulunmuştur. 

B. V. N. Tör lstanbula git~l 
Matbuat genel direktörü B. Vedat 

Nedim Tör dün lstanbula hareket etti. 

Mesud Bir Düğün 
Temyiz Mahkemesi İcra İflas Da

iresi Reisi B. Fuad Hulusi Demirelli
nin kızı Güzin Demirelli ile eski say
lavlardan emekli Albay Musa Kazım. 
Tunç'un oğlu Nihad Tuncun evlenme 
törenleri dün şehir Jokantasında güzi
de davetliJerin huzuriyle yapılmıştır. 

Genç evlilere yeni kurdukları yu
vada saadetler dileriz. 

Türkiyeye girmesi 
yasak edilen bir 

gazete 
Pariste bulunan Metaksas aleyhtarı 

yunanlılar tarafı!1dan neşredilen " o dL 

mokratia,. adlı mecmua dost ve müttefik 

Yunanistan aleyhinde zararlı yazıları 

ihtiva ettiğinden meozkur mecmuanın 

Türkiyeye ithali Veki1ler heyeti tara.. 

fından menedilmiştir. (A.A.) 

Ahşabın sebeb olduğu 
felaketler 

Esiri, çok eski bir hatıra: Batum
da, bir gün, itfaiyenin, hortumları
nı sermiş, kancalarını çıkarmış, pen
cerelerinden duman fışkıran bir e
vin, yanan bir odasmı söndürmeğe 

çalışırken yandaki apartmanın bal
konundan, sırtındaki sabahlığı ile, 
bunları seyre dalmış gördüğüm sarı
şın kadına hala hayret ederim. 

Dün lstanbuldan gelen gazetele

re göz gezdirirken bunun tamamiy

le aksini ifade eden birkaç resimle 

karşılaşınca, Batum itfaiyesinin ça

lışmasrna bakan sarr.şın kadım tek

rar görür gibi oldum. Fotoğraliler 

yılan gibi kıvrıla büküle uzanan ale· 

vi, gök yüzüne yükselen dumanı, 

yerlerde sürüklenen hatıl/arı ve bü

tün bir servetin toprakla bir oluşuna 

karşı gelmeğe çabalayan itfaiye ne
ferlerini ve sonra, döğünen - bir ka· 
drncağ1zı teselli ile meşgul iyi yü
rekli bir zabıta memurunu gösteri
yordu: Kurtuluşta beş ev, birkaç sa
at içinde, kül olmuştur. 

lstanbulun ahşab bir şehir olma
sına scbeb olarak büyük zelzele gös
terilir. Zelzele korkusu lstanbulu, 
ağaçları kurumuş bir orman gibi a
teşin hükmüne vermiştir. Dolan bir 
baca, dökülen bir mangal, patlıcan 

kIZartılırken tutuşan bir mutfak ta
vanı lstanbul tarihine birkaç tane de 
m e s h u r v a n fl r n J a r savla-

ULUS 

Yeni mal 
müdürleri 

Maliye teşkilatı içinde muhtelif da
irelerde memur olup iki yıl maliye mes
lek mektebinde okuyan aşağıda adları 
yazılan gençlerimiz şark vilayetleri
mizde vazife almışlardrr. Bakanlığın 

kuvvetlendinneğe karar verdiği doğu 

kazalarındaki malmüdürlüklerine tayin 
edilen mezunlara yeni işlerinde başarı
lar dileriz. Tayin listesi şudur: 

Aydın muhasebe katibi B. Hüsnü 
Tuzluca malmüdürlüğüne, varidat me
muru B. Osman Beytüşşebab malmü
dürlüğüne~ Akçadağ muhasebe katibi 
B. Mehmed Eleşkirt malmüdürlügüne, 
Dış bakanlığı muhasebesinden B. Naz
mi Kangal malmüdürlüğüoe, İnebolu 

varidat muavini B. Şevket Erciş mal
müdürlüğüne, milli müdafaa bakanlığı 
muhasebesinden B. Rıza Muradiye mal
müdürlüğüne, Ankara kmlbey maliye 
şubesi tahakkuku muavini B. Abdullah 
Malazkirt malmüdürlüğüne, Ankara 
defterdarlığı varidat memur muavini 
B. Huh1si Karayazı malmüdürlüğüne, 

Ankara Kızılbey maliye şubesi varidat 
katibi B. Bayram Kalan malmüdürlü
ğüne, Uluborlu muhasebe katibi B. Ah
med Tercan malmüdürlüğüne, Saray
köy vardiat muavini B. Hilmi Tortum 
malmüdürlüğüne, Yıldızeli tahsilat ka
tibi B. Cevad Kemah malmüdürlüğüne, 
Varidat umum müdürlüğü memurların
dan B. Ziya Paskil malmüdürlüğiine. 

Samsun varidat muavini B. Hikmet 
Yaylak malmüdürlüğüne, Çanakkale 
tahsi1at katibi B. Naci Sarıkamış mal
müdürlüğüne, Malatya maliye tahsil 
şubesi memuru B. Saim Şemdinli mal
müdürlüğüne, Islahiye varidat memu
ru B. Saffet Çermik malmüdürlüğüne, 
Pertek varidat memuru B. Sıtkı Kasa
kaçan malmüdürlüğünc, Milli müdafaa 
bakanlığı muhasebesinden B. Şecaettin 
Savur malmüdürlüğüne, Siverek mal
müdürü B. Cemil Gürpınar malmüdür
lüğüne, bakanlık levazım müdürlüğü 

memurlarından B. Niyazi Kulp mal
müdürlüğüne, bakanlık hukuk müşavir
liği memurlarrndan B. Mehmed Sil
van malmüdürlüğüne, Kastamonu vari
dat muavini B. Tahsin Çıldır malmü
dürlüğüne, Milli müdafa bakanlığı mu
hasebe memurlarından B. Kemal He
kimhan malmüdürlüğüne, Manavgat va
ridat memuru B. Ziya Sasun malmü
dürlüğüne, muntazam borçlar müdür
lüğü memurlarından B. İbrahim Olti 
malmüdürlüğüne, Maliye umumi mu
hasebe ikinci şube memurlarından B. 
Mazhar Osmaneli malmüdürlüğüne, dış 
bakanlığı muhasebe memurlarından B. 
Şefik Maçka malmüdürlüğüne, Millt 

sı i lave ctınıstir. 
TeseIIimiz şudur ki abşahrn sebeb 

olduğu felaketler silsilesi yeni or
man kanunu ile, şehirde ahşa.b ev in
şasını yasak eden nizamlarla sona e
riyor. - N.B. 

Keyl hali!.,, 

Kiracm olduğu evin kapısını omu2!• 

layıp içeri girdikten sonra ev sahibi 

kadınla eski kiralardan teltik kalmış 

iki lira için müdhit bir kavğa çıkaran 

ve sonra, meıhud cürümler kanununa 

göre götürüldüğü mahkernede bu ha
diseyi bir hafta <.vvelki per§embe gü. 

nümü, yoksa bir perşembe olan ogün_ 

mü vukua getirdiğini anlamak ister

ken cürmünü itiraf eden bir adamdan 

bahseden bir gazete "Keyif hali ile 
mahkemeye giden sarhoş mahkum. 

oldu,, diyor . 
Keyif halinde olan sarhoş.··· Fa

kat bu hikaye bir keyil hali hikaye_ i 
simi, bir sarhoşluk hikayesiınidir 7 

Japon başvekilinin eı>i 

Geçen sene harakirilerle biten bü
kü.met darbesi hadisesinden sonra ja
pon ba§ vekillerine mahsus zırhlı bir 
köşk yapıldığını yazan gazeteler bu 
haberi hangi kaynaktan aldıklarmı 
söyleselerdi buna inanmamak için bir 
sebeb kalmazdı. Fakat ''Yüz binlerce 
liraya çıkan, sivil, askeri, sınai, fen
ni mütehassısların yardımı ile vücu
de gelen ve sırf, ba§ vekilin §ahsmr 
korumak maksadiyJe yapılan bu köşk-
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Para ve esham sermaye 
kaçakçılığı ile mücade e 
Bunu önlemek için yeniden 

esaslı tedbirler altndı 
Nukud, kambiyo, esham, tahvilat ve sermaye kaçakçılığının daha 

şiddetli tedbirler alınarak tamamen önlenmesi hususunda almmıı olan 
tedbirlerin tatbikine devam edilmektedir. 

Erzincan da 
yeni binalar 

Erzincan, 17 (A.A.) - Bugün saat 
16.30 da ve 17 de yeni halkevleri bina.. 
sı ile şimendüfer istasyon binasının te
melleri atılmıştır. Törende Vali Fahri 
Özen, Ordu Müfettişi General Kazını 
Orbay, yüksek memurlar, askeri erkan 
ve kalabalık bir halk kütlesi hazır bu. 
lunmuştur. Her iki törende memleketi 
baştan başa refaha kavuşturan cümhu. 
riyet hükümetine karşı balkın minnet
darlık duygularını ifade eden nutuk. 
lar söylenmiştir. 

Finans Bakanlığında 
tayinler 

Finans bakanlığı müsteşarlığına ta
yin edilen B. Cezmi Erçin'den açılan 
finans tetkik bürosu başkan vekilliği
ne müsteşar muavini Esad Tekeli ta. 
yin edilmiştir. B. Tekeli aynı zamanda 
müsteşar muavinliği vazifesine de de· 
vam edecektir. 

Sümer Bank mali müşavirliğine ta
yini kararlaşan finans bakanlığı varL 
dat genel direktör muavini B. Nihad 
Alinin yerine İstanbul varidat direk
törlerinden B. Mümtaz tayin edilecek-
tir. 

müdafaa bakanlığı muhasebesinden B. 
Vasfi Siverek malmüdürlüğüne tayin 
edilmislerdir. Bunlardan başka Kilis 
malmtidürü B. Şerif Fatih malmüdürü 
lüğüne, Tire muhasebe katibi B. Ce· 
lal Bozdoğan malmüdürlüğüne, Dikili 
varidat katibi B. Süleyman Karacasu 
malmüdürlüğüne, Balıkesir muhasebe 
memuru B. Hasan Boğazlıyan malmü
dürlüğüne, Konya muhasebe katibi B. 
Ethem Şerefli koçhisar malmüdürlüğü
ne, Maraş varidat muavini B. Amil A
rabkir maimüdürlüğüne naklen tayin 
edilmişlerdir. 

te gizli, esrarengiz tüneller, geçidler, 
müteharrik dıvarlar, yaylı ailahlar, 
ve köşke sokulabileni yakalıyacak 

insan tuzakları,, ndan bahseden gaze.. 
teler, - tekrar edelim - ıayed bu ha.. 
berleri doğru ise, yazılanna §Öyle bir 
mütalea ilave edebilirdiler ı 

- Emperyalizm milletleri, bakınız, 

nelere sevkedebiJiyodmuş ! 

l•tanbulun auları 

lstanbula f()hretini lemin eden i... 

millerden ikisi havası ve suyu - eski 

tabirle ab ve havası • iken taliin fU 

cilvesine bakınız ki İstanbul yaz do. 

layısiyle susuzluk buhranına maruz

dur, ve bu halin bir sebebi de su şe· 

bekesinin kifayetsiz1iğidir. 

İstanbul belediyesi bu §ebekenin 

genişletilmesi imkanlarını aramağa 

ba§lamıştır. Bu imkanların bulunma

sını temenni edelim. Zira sus-uz İstan
bul bir paradoks olmaz mı ? 

ltalyan gazeteleri 

balya hükümeti sellüloz kıtlığını 
göz önüne alarak gazetelerin en faz
la dört sayfa olarak İntİ§arma karar 

vermittid 

Dört sayfalık gazeteyi yoksulluk 
alameti sanmayınız. Gazetelerin ter
tib olunduğu harfler, 8 - 10 puntuluk 
gazete harfr olursa dört sayfalık ga
zeteleri bir kaç saatte okuyup bitire. 
mezsiniz., ilk okul kitabı harfı, tabii, 

ba§ka ........ . 

Her nerede ve ne suretle olur· 
sa olsun türk parası kıyınetiniıı 
korunması için ittihaz olunan ka· 
rarlara aykın hareket eden veya 
ettiren banka ve sair müessesele
rin müdürleri ve alakalı memurla· 
riyle bunlardan başka ,ahıslar üç 
aydan bir seneye kadar hapis ce· 
zasiyle cezalandırılacaklardır. 

Kararnameye ay kırı olan faal ecne
bi paralarını ve her türlü esham ve tah· 
villerle yabancı memleketler üzerine 
çekilmi~ çek ve poJiçeleri izinsiz mern· 
letet dışına çıkarmak veya kaçırmaya 
teşebbüs etmek suretiyle üç aydan bir 
seneye kadar hapsedilmekle beraber, 
zaptedilen yabancı paralar , esham ve 
tahvi1lerin müsaderesine de hükmolu
nacaktır. Bundan başka zaptedilen: 

A - Yabancı malların zaptolunduğu 
tarihteki borsa rayici üzerinden tesbit 
edliecek kıymetinin bir katı, 

B - Esham ve tahvillerin sa1ahiyet· 

1i makamlarca bildirilecek değerlerinin 

bir katı, 

C - Çek ve poliçelerin üade ettikle· 

ri kıymetin yakalanan tarihteki rayici

ne göre türk parası olarak tutarının iki 

katı, 

D - Yabnacı paralar ve esham ve 

tahviller kaçırtlını~ olup da zaptoluna- / 
mamışsa A ve B fıkralarına göre tesbit 

olunacak kıymetin iki katı nisbetinde 

ağır para cezası alınmasına da hükme• 

dilecektiı::. 

Kaçak olarak tutulup zaptedilen pa

ra, esham ve tahvillerle çek ve poliçe

ler hakkında zabıt varakası tutulacak

tır. Bu zabıt varakasının bir örneği suç
luya verilecek ve zaptolunan şeyler 

makbuz mukablinde o yerin mal sandı• 
ğına teslim olunacaktır. Hükmolunan 
para cezası tahsil edildikten sonra çek 
ve poliçeler hamillerine geri verilecek· 
tir. 

Müsadere edilen para ve kıymetli 
evrak satışından elde edilecek paralar
la kaçakçılardan alınacak ağır para ce
zalan gümrük idarelerine verilecek ve 
gümrük idareleri tarafından hak sahih· 
lerine dağıtılacaktır. Bu suçlar dolayı
siyle mali ve ticari müesseselerde yapı
lacak tetkik ve tahkikler türk parası 
kıymetinin korunması hakkındaki ka
nuna müteferri kararnamelerde buna 
salahiyetli gösterilen makamlarca yapı
lacaktır. Bu hüküm, müddei umumi ve 
hakimlerin ceza mahkemeleri usulü ka
nununda yazıh salahiyetlerini takyid 
etmemektedir. -~ 

Trabzondan Erzurumu 
ziyerete gelen 
öğretmenler 

Erzurum. 17 (A.A.) - Trabzon 
kültür direktörünün başkanlığındaki 
24 öğretmenlik bir grup Erzuruma gel
miş ve liseye misafir edilmiştir. Umtıır. 
müfettişlik kültür müşaviri Reşid ve 
Erzurum kültür ve muallim okulu di
rektörleriyle muallimlerden mürekkeb 
bir heyet misafirlerle şehri, tarihi e
serleri ve Hasankaleyi ziyaret edecek
lerdir. . .................................. -............. : . : 

: H A V A : : : 
t ......................... ·-··········-··-····· 

Dün ısı 31 dereceye çıktı 
Dün şehrimizde hava kısmen bulut

lu geçmiştir. Gecenin en yüksek ısısı 

27 derecedir. Yurdumuzun orta ve doğtı 
Anadolu bölgeleri ile Karadeniz kıyı
lan bulutlu diğer bölgeleri açıktır. 24 
saat içersinde yağışların kare metreye 
bıraktıkları su miktarı, Kastamonu ve 
Zonguldakta 4, Kocaeli, Samsun Kon
ya da bir kilogramdır. Yurdumuzda 
en düsük ısılar Eskişehirde On bir, 
en yüksek ısı Diyarıbekirde 38, Ankara• 

da 31 derecedir. 
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Dış Polit:ika ] 

Almanya ve Avusturya 
o·- ı ş - HABER L ER 

V iyana'daki alman elçisi Bay von 

Papen'in geçen hafta sonunda. 
Avusturya basınına gönderdiği ve An• 
schhıaa fikrini reddederek avusturyalı· 
lan bütün cermen millteleri arasında 
cari olma11 lizımgelen milli tesanüde 
davet eden teblig" franaız gazetelerin· 

Çin elçileri fransız, sovyet ve amerika 
dışbakanlarile görüştüler 

, fs' 
den çoğu tarafından türlü türlü le ır 
edihnektedir. 

Bu gazetelere göre Almanyanın is
panya yarnn adaaiyle alakadar gö~n
mesi politik bir manevradan ibarettır; 
zira karadan ve • Baltık yoliyle, şimali 
ispanyanın deniz kıyılan hariç • hemen 
hiç bir muvaıala11 olmıyan f s.panya, Al· 
manya için politik faaliyetinin başlıca 
sahası olamaz• hatta bunu Berlin - Ro-

'h . , ı· 'k ,·cabları bile ma mı ven po atı aıının . 
tabii gösteremez. Muhal bir faraz~~ 
olarak Almanya ispanyada rnuvak a 

- . d '' ·· ek olsa bu· nırette yerleşmegı uşunec .. 
· d muma· na Fransarun da lngiltererun e 

naat edeceğini a~nı zaınanda düşünme· 
. ı· ı · M h kk k ki Almanya sı azımge ır. u a a ,, 

böyle düşünmekte, fakat §arka dogru 
politikasının ilk merhalesi olan Avuı· 
turyayı ele geçirmek için yabanc~ mem
leketler ve huıusiyle alman genı~leme· 
sine muarız olan memleketler kamoyu· 
nu ve şansellerini bu suretle oyalıyarak 
Avusturyayı içinden fethetmek. rnaksa• 
diyle Anschluas'dan çok daha ınc~ y~· 
ni bir politika takib etmektedir. Şımdi· 

'b d'lıni• olan ye kadar açıkça takı e 1 
" 

Anschluııs, Avustuı·yada Dollfull ve 
Schuııchnigg gibi devlet adamlarının 
mukavemeti ile karşılaşmıtbr. Bu .dev· 
let adamları memleketlerinde kendı po· 
litikalarına tnraftar vatandaşlar bul· 

muşlnrdır. 
"d .. fik · yavat Cermen milli tesanu u rı, . . 

yavaş bütün Avusturyalılara telki~ ~~·· 
lebilecek olursa Avuııturya iııtiklalı ıçı~ 
uğraşan bu gibi devlet adamları d.a nı· 
hayct yalnız kalır ve Üç buçuk mılyon 

• · ken avusturyalı ile Avusturya arazuı . • 
diliğinden Almanyaya iltihak etmıt o
lur. Çckoıılovakya aleyhine olan alman 
politik temayüllerini de, bütün bu ıe· 
bcblerden dolayı, henüz. ciddi ıayma • 
mak iktiza eder. Çünkü Avusturya daha 
7.ayıf bir mukavemete malik iken Al· 
manyanın onu ihmal ederek iyice silah· 
lı olan Çekoslovakyada bir maceraya •· 

tılması akla getirilemez. 
Bay von Papcn'in Avusturya bası-

nına gönderdiği tebliğ, fransız gazete
lerinden bazılarında işte bu akisleri hu· 

sule getirmiştir. 
Dünya yüzünde bütün politikaların 

çarpışmakta olduğu şu sıralarda fran· 
sa, Almanya ve orta Avrupa politikala· 
rına a!d k11ımlar hakkında fran11z ba· 

aınının neler tasavvur ettiklerini bu ıu· 
retle hulasa etmek istedik. 

Tokyo, vaziyet hakkında 
eskisi kadar endişeli değil 

. . • Fakat Amerika' nın mesele ile 
alakadar olmasını da hoş görmiyorlar 

Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: 
Çin büyük elçisi B. T siang • Ting • F u dün 8. Litvinof'u ziyaret e

derek kendisine Şimali Çindeki vaziyet hakkında Çin dıt bakanlığının 
bir tebliğini tevdi eylemiştir. 

Bu tebliğ, Liukoodziak'a ansızın yapılan tecavüzün ve Şimali Çine 
mühim mikdarda japon askeri kuvvetlerinin duhulünün Çinin mülki 
tamamlığını bariz bir surette bozmak demek olduğunu bildirmekte ve 
bu hareketlerin, gerek dokuz devlet anlaşması, gerek Paris paktı ve 
gerekse Milletler cemiyeti paktı ile tezad halinde bulunduğunu teba
rüz ettirmektedir. Bu tebliğ, aynı zamanda Çinin Japonya ile olan an· 
laşmazlıklarmı herhangi bir sulhçu vasıta ile halletmeye hazır bulun· 
duğunu da bildirmektedir. 

Çin büyük elçisi, aynı tebliğin, 
Vaşingto:ı paktını imzalayan öte
ki dokuz devlete yapılmış oldu
ğundan da 8. Litvinof'u haberdar 
etmiştir. 

Çinin Amerikaya muhtıraıı 
Vaşington, 17 (A.A.) - Çin büyük 

elçisi 'lang, Dış işler bakanı Hull'u zi
yaret ederek şimali Çin vaziyeti hak
kında hükümetinin görüşünü bildiren 
ve öteki devletlerin yardımını istiyen 

bir muhtıra vermiştir. 
Diğer taraftan japon işgüderi Su· 

ma da B. Hull'u ziyaret etmiştir. Suma 
dış işler bakam ile konuştuktan sonra 
gazetecilere beyanatta bulunarak şiına
li Çinde Japonyanm azimle hareket e

deceğini söylemiştir. 

Bir suale verdiği cevabta da Japon
yanın Çinde yeni topraklar ele geçir. 
mek istemediği hakkında B. Hull'a ga· 
ranti verdiğini söylemiştir. 

vermeden önce vaziyetin inkişafını bek
lemek lazım gelmekte olduğu kanaatini 
beslemektedir. 

Zelilane bir tesviye tarzı 
kabul edilirse .. 

Pekin, 17 (A.A.) - Çin politik mah 
filleri japon devlet adamlarının Kva. 
ntungdaki japon ordusunun kabule şa. 
yan olmıyacak bir takım istekler ileri 
sürmesine engel olabileceğinden şüphe 
etmektedir. 

Umumi intiba, 29 uncu çin ordusu
nun, Zelilane bir tesviye sureti kabul 
etmeleri takdirinde şimali çin liderle
rini deveirmeğe hazır olduğu merkezin. 
dedir. 

Fransa tebaasının himayesini 
iıtecli 

Paris, 17 (A.A.) - Pekinden ge. 
len bir habere göre, fransız işgüderi ja
pon elçiliğine müracaat ederek şehirde 
karışıklıklar çıkması ihtimaline binaen 
fransız tebaasının japon kıtaları tarafın
dan himayeesini istemiştir. 

8. Delbos Çin büyük elçisi 
ile görüıtü 

Paris, 17 (A.A.) - Dış bakanı Del- Japon ba§kumanclanına verilen 
bos, Çin büyük elçisini kabul ederek talimat 
kendisi ile şimali Çin hadiseleri hal<- Tokio, 17 (A.A.) - Öğrenildiğine 
kında görüşmüştür. göre, şimali çindeki japon başkuman-

Bu konuşmadan sonra Çin büyük dam Hopei ve Çohar eyaletleri siyasi 
elçisi havas ajansına şunları söylemiş- meclisi reisi Sung • Chen • Yuan ile 
tir. hemen görü~mek ve çin hükümet kuvvet 

"- Çin hükümeti büyük devletlere lerinin şimale doğru gönderilmesini 
bildirmiştir ki, japonların şimali Çin Nankin hükürneti nezdinde protesto 
makamlarına zorla kabul ettirecekleri etmek için talimat almıştır. 
hiç bir anlaşmayı tasvib etmiyecektir. Tokyoya göre vaziyet 
Çin hükümeti, japonların Çin hukuk Tokyo, 17 (A.A.) - Burada simali 
hükümranisine ve mülki tamamhğına Çinin vaziyeti dolayısiyle hissediİmek· 

Bolu'da ve Gerede'de karşı her vasıta ile mukavemete karar te olan kaygılar. bir parça azalmıstır. 
vermiştir.,, Japon devlet adamları, muhasemat çık· 

• •• 8. Hull Çin ve japon büyük ması takdirinde bu muhasematın şimali 
Af af Ürk gÜnU elçileri ile konu§tu Çine basredilmesinin kolay olacağı mü-

Vaşington, ı 7 (A.A.) - B. Hull, taleasında bulunmaktadır]at. 
k Ut lan d f dış bakanlığında Çin büyük elçisi B. Dostane bir hal sureti elde etmek 

Vang ve japon büyük elçiliği müsteşa- için ciddi çalışmalar yapılmal<ta oldu· 
Bolu, 17 (A.A.) - Bugün Bol~.nu~ n B. Suma ile konucıtuktan sonra bil- g~ u sanılmaktadır. Bu babta yeni tali-

.. ·· üçuncu Y 
ve Gereüenin Atati.ırk günunun .. hassa uzak şarkta sulhun korunması lü- mat ha:zırlanmı!'ltır. 
yıklönümü bayramı münasebeti~le bu. zumunda ısrar etmiştir. Kanton, Tsingtav, Hankov'dan bil-
tlin şehir baştan aşağı bayraklar ıle_be- Politik mahfiller, sulh veya harb ih- dirildiğine göre buralarda japonlar a-
zcnmiştir. Büyük caddeleere, partı ve timallerinden hangisinin galip olduğun- leyhinde barba temayülün şiddeti git-
belediye meydanlarına taklar kurulm.uş ktad da tereddüd mevcud olduğu mütaleasın- tikçe artma ır. 
ve gece bu taklar elektrikle süslenmış-
tir. Büyük Öndeerin vecizelerini ta- da bulunmakta ve "kargaşalık çıkmış Japonyanın yeni bir proteıtoıu 

Şimali Çirıdeki vaziyet hakkrnda Çin 

ve japon elçileriyle görüşen Amerikan 
Dış işler bakanı B. Hull 

Filistin ve 
ltalyanlar 
Bir italyan gazetesi 

i tal yanların da hakkı 
olduğunu ileri sürüyor 

Roma, 17 (A.A.) - ''Aksiyon Kolo
nial,. , Filistinin taksiminden bahsede· 
rek diyor ki: 

"Bu mühim meselede İtalya da nok
tainazarını bildirecektir. Hususiyle ki, 
bu toprak Milletler cemiyetine mensub 
bütün devletlerin hükümranlık huku· 
ku altındadır. Filistinin taksim edil
mekle İtalyanın askeri ve stratejik mü
nakalat menfaatlerine yakından temas 
eden meseleler ortaya çıkabilir.,. 

Bu gazete, eeski Napoli kırallarına 
aid olup şimdi İtalya kıralJığma geçen 
hakları hatırlattıktan sonra Filistin 
islihatınm bütün Akdeniz devletlerini 
yakından alakadar ettiğini ve katolik 
İtalyanın da bu babta söyliyecek sözü 
bulunduğunu ehemiyctlc kayd'= tınekte

dir. 

Filistin meseleıi ve Mısrr 
Kahire, 17 (A.A.) -"Milli Mısır .. 

fırkası denilen muhalefet fırkası, önü· 
müzdeki salı günü umumi bir nümayiş 
yapmağa davet edilmiştir. Bu nümayiş· 
te hatiblcr, Filistin meselesinden bah
sedeceklerdir. 

Amerikada iki benzin 
deposu patladı 

Atlantik. Sity, 17 (A.A.) - İçinde 
38 bin litre benzin bulunan iki depo 
''Pureoil co.,ya aid arazi içinde patlamış 
tır. Benzinler civar y~rlere hücum et
ğinden bu evlerde oturanlar kaçmaya 
mecbur olmuşlardır. İtfaiye yangını 
söndiirmek için uğraşıyor. Hararetin 
fazlalığından başka bir çok depolarda 
patl<:mıştır. Üçü itfaiyeci olmak üzere 

on kişi ağır surette yaralanf!1ıştır. 
şıyan levhalar her tarafta asılmıştır. bölgeler" e müteallik mukavelenameler Nankin, 17 (A.A.) - Japon ataşe-

Tören saat 10 da parti önünde baş- hükümlerine riayet edilmesi lüzumunu militer muavini, bugün, gerek şifahen baş göstermiştir. Tientsin'deki kanaat. 
' len· su··rmeg· e veya şu··rmemeg-c karar gerek tahriren, Çin harb bakanlığı nez-lanıış ve iki saat devam eden bu teza- 1 bu kararın bir oltimatum demek oldu-

h 
· r dinde, Çin hükumeti kıtalarının Hopei 

iırata bütün Bolu şehir halkı ve. ~ı~a . ğu merkezindedir. k . k 
15 

iştirak etmiştir. eyaletine girmesıni protesto etmiştir . 
. öylerden gelenler ile on bın ışı .- A 'k Japonya Çine harb malzemesi 

t k Tezahürat esnasında "yaşa varol bü- Japonya merı anın mesele ile 

I BASIN İCMALi 1 

Şehircilik ve temizlik 
AKŞAM'da ıu fıkrayı okuyoruz: 
"Belediye, talimatnamenin buıı 

maddelerini gazetelerde iri herflerle 
halka habrlatıyor. Bu maddeler temiz
liğe aiddir. Her vatandaı, kanunu bil
mekle mükelleftir, belediye zabıtaat ta
limatnameıi de yeni bir ıey değildir. 
Belediyenin, bu basit temizlik mecb11ri
yetini İstanbul halkına hatırlatnuya lü
zum görmesi için ciddi bir ıebeb lazım: 
l ıtanbul hR.lkı temizliğe riayet etmiyor. 

Y ediyöz bin nüfuıtan yediyü:ı bini 
de daima belediyeden ,ikayetçi olan ı. 
tanbul gibi medeni bir ıehir halkıma 
böyle basit bir temizlik dersine müsta· 
hak olması ayıptır • 

"Biz kirletelim, Belediye t~ 
ıin!" değil, belediyeye yardrm edelim. 
ıehrimiz temiz dursun! demeliyiz. yal· 
nız belediye halkı değil, halk kendini n 
birbini temizlikte kontrol etmelidir.'' , 

Ayni mevzu üzerinde TAN gazete
sinde Ahmet Emin Yalman diyor ki: 

"lstanbul halkının §ehirlilik mesele
sindeki alakasızlığı, intizamsızlığı cid· 
den korkunç bir derecededir. fakat bu
nun mcsuliyeti şehri idare edenlere, ga-
7P.tccilcre, aklı eren her vatanda~ aid· 
dir. Ne zaman fUurlu bir surette halla 
terbiyeye çalışılmışbr ki, şehirlilik ter
biyesindeki noksanlardan dolayı balla 
rnesul tutmayı caiz görelim? 

Bazen bir belediye reisi, belediye 
,kanunlıııını tatbik etmeyi hatırhyor. 
''Tiikürenlerden cezn alınsın" diye bir 
emir veriyor. Halk bunu kaba bir taka 
diye telakki ediyor. Emirde eski usul 
yasaklar gibi iki günde unutulup gidi
yor. Çünkü orada da takib hissi yoktur. 
lşe halkın terbiye ve ikaziyle değil, ku
ru ceza tehdidi ile ha\lanmıştır. 

lıtanbulun bugünkü intizamıwık 
manzarası, insanı cidden müteessir ede
cek bir haldedir. Bir sokağın hepimize 
aid olduğu, burasını pislemenin, bura
ya tükürmenin kendi evimizi pislemek, 
kendi odamızın ortasına tükünnekle bir 
olduğu gibi düşünceler halkın tuurua
da yer tutmamıştır. Bir §ehir halkmul 
ınütterek bağlarla biribirine bağlı olda
ğunu, ıehrin en uzak yerindeki piıliiia 
uyandırabileceği salgından hepimizi• 
zarnr göreceğini kavrayanlar azdır.,, 

SURiYE GENÇLlClNDEKl 
TÜRK DÜŞMAN LiGi 

Cumhuriyetin Suriyeye göndermİ:f 
olduğu muhabiri Kandemir, oradan p
zelesine yazdığı bir mektubta diyor ki: 

"Liıgatindcn herhangi bir millelıe 

kartı olursa olsun, husumet ve kin kea 
limelcrini ıllip atmış, yerine ıonıuz aeır
gi ve saygı koymu! bir milletin ferdi o

larak, tertemiz ve apaçık bir kalble gel
diğim bu toprakta bana: 

- Suriye gençlerine türk düımanb· 
ğı duyguları aşılanıyor. Yeni nesil böf· 
le zehirlenmit bir halde yetişiyor. 

Dedikleı·i zaman, ne yalan söyliye
yim, evvela bir durakladım. Sonra a.. 
gençlere acıdım. Onları böyle yetiıtir
mekte bir fayda umanlara acıdım, niba· 
yet yarın bu delikanldarın eline geçe
cek bütün Suriyeye acıdım, ve en so
nunda da bize, bu komıu ülkeyi bu b· 
dar ihmal eden bize, kendi kendimize 

acıdım . 

Dedikleri doğı'\l mudur, diye aratbr 
maya, soruıturınaya, sağı ıolu kollama
ya başladım. 

Doğru ... Meğer hakikaten öyle imit 
Türkiye • Suriye dostluğunun kurul 

maıı, inkişafı mevzuubahı olurken, ba 
dostluğa sed çekıneğe uğraşanları orta· 
ya çıkarmak, böylece hain emellerine 
nihayet verecek çareler aramak muhak
kak ki her iki tarafın da hayrine hiz

met etmek olacaktır.,, 

ıra etmiştir. A 1 göndermeg· e devam ediyor 
B 

.. d k rulan halk yük tatür c, sana canrmızdan can ver. alakalanmasını istemiyor 
elediye ve parti önu e u .. .. 1 f d Şankhay, 17 (A.A.) - Çin askerle· k. ' bl bugunun meğe yo una her zaman canımızı e aya Vaşington, 11 (A.A.) _ Japonya Afgan hariciye veziri lran Şahin-

ursülerinden bir çok hatı er d · b • 1 S 1 · rinin Paontingfu'ya girdikleri hakkın-h t l k halkın hazırız, aıma sana ag ıyız... es erı biiyük elçisi, son Çin • japon anlaşmaz- ~ahına veda etti 
a ıralarmı heyecanla an atara b' · · k ' b d k d l lk 1 daki haber. rin makamları tarafından Y B'' .. k duy bir arını ta ı e ere evam ı a ış ar- lığının mahalli mahiyeti üzerinde ısrar :-: uyük Şefe olan saygı ve şu ran - k Ul Ö d teyid edilınemektedı·r. ' Tahran, 17 (A.A.) - Pars ajansı 

1 
d la karşılanmış ve hal ın u n ere ederek bunun pasifik muahedesi ile ala-gu arına tercüman olmuşlar ır. 

1 
b •

11 
ğ b' k d h t ' de Yarı resmi "Contral News" BJ'ansı bildiriyor : Afganistan hariciye veziri 

B k
küller ve o an ag ı ı ı ır ere a a eyı - kadar bir mesele olmadıg-ını söylemi.: undan sonra bütün teşe T Japonyanın, Çine sevkedilmek üzere Serdar 1"ayz Mohammed han dün Saa· 

f bl · ı r asker dilmiştir. ve amerikan hükümetini bu işle ala-
esna cemeiyetleri mekte 1 e ' Gece muazzam bir fener alayı ya. 400 bin kişiyi silah altına almış bulun- dabad kasrında Majeste Şahinşah tara-
ve sporculardan mürekkeb alay bir ge· kadar olmamaya davet eylemiştir. duğunu bı' ldı'rmektedı'r. Aynı a1'ansın • h k t pılmış Cumhuriyet meydanında, aske. I fından kabul edilmiştir. Afgan haricı· 
çid yapmıştır. Parti önünden are e rin de iştirakiyle, milli oyunlar oynan. Çin mah illerinde heyecan haber verdiğine göre, Tientsin'e mü· ye veziri Majeste Şahinşaha arzı vedl 
ed~lerek belediye önüne gidilmi~ vyei:~ mıştır. Peiping, 17 (A.A.) - Tokyonun him mikdarda harb levazımı çıkarılmış eylemiş ve öğleden sonra da Meşhed ta• 
ra an büyük caddeleri dolaşara Partide yüz kişilik bir şölen veril- görüşmeleri çabuklaştırmak hakkındaki ve 400 japon tayyaresi de Formoz'a in- rikiyle Kabile dönmek üzere Tahran'· 
parti önüne dönülmüştür. 

1 
da miştir. kararı üzerine burada yeniden heyecan miştir. dan hareket etmiştir. 

Bu tczahiirata Bolu mebus arı -----------------------------------_:_ ______ __:~--------
----===-=..::.:.=.-------------·-~-· --
ANKARA BiRASI Mevsimin Serinletici İckisidir. 

--



-=== 4 ULUS=========-================== 18. 7. 1937 
Aailer iç harbın başlangıcında bilhana l<Ulı lejiyonerler lmlla
nıyorlardı. Londrada çıkan lvning Standard, isyanın çıktığı at· 

ralarda aşağıdaki karikatürü nesretmişti 

lSPANYA İSPAN tvı..JJARINDIR 
- Yazık! Elimizin altında biraz daha zenci ve arab olsaydı şimdiye kadar 

ispanyayı temizlemiştik. 

ispanya iç harbi 
(Başı 1. incı sayfada) 

yorlar, parlamentonun komünist grı.ıpu 
sağcı partilerin ve bunların gazete
lerinin kapatılmasını istiyordu. 

ilk kanlı hadiseler 
Fikirlerdeki bu galeyan, kanlı ha. 

diseler şeklinde tezahür etmekte ge
cikmedi. 14 temmuzda Kalvo Sotello'nun 
ceneaze töreni yapılırken bazı nümayiş
çiler şehrin merkezine doğru ilerlemeğe 
kalkıştılar. Bunları dağıtmak isteyen 
polis silah kullanmak mecburiyetinde 
kaldı. N tice: nümayişçilerden bir ölü 
ve dört yaralı. Bu gibi hadiseleri önle
mek i.ızere, esasen Madridde mevcud 
olan örfi idare uzatıldı. Diğer taraftan 
da sağcı veya solcu mebusların, rakib 
tarafa mensub kimseler tarafmdan te· 
cavüze uğramamaları için parlamento 
muhafaza altınd alındı. 

İlk kargaşalıklar 
Madrid'de bu hadiseler cereyan e. 

derken, eyaletl•:rde de heyecan gittikçe 
artryordu. 18 temmuzda Madrid'de 
ve diğer şehirlerde kargaşalık çıktı. 

Ceb liittarrk, Paris. T .ondra ve Lizbonla 
Madrid arasındaki telefon muhaberesi 
kesildi. Kabine sabaha kadar süren bir 
toplantı yaptı fakat yine esaslı bir ka
rar verm di. Fakat, cekinilmesi imkan. 
sız bir hale gelmis olan isyanın yuvası 
bar.ka b"r yerde 'd'. 

A~ pf ·ua gc:rn 'zom.r ayablanıyor 
Filha'.ika 18 temmuzda, İspanyol 

fasınd:ıki Melilla şehrin;n garn'zonun
da askeri bir hareket çıktığı, vaziyetin 
ci<l<l! ol<lu ~ıı bildiril"yordu. 19 temmuz
da isyan n Marlrid eyaleti garni7.onuna 
dı va ıld ğı ö;;renildi. Bu hareketin 
başında. Kıınaı va adalarında iken 17 
temmuııia alelacele İspanyol fasına ge
len general Franko namıncla biri geç
mişti. Asiler çok seri hareket ediyor
lardı: 19 te.mmuzda lejyon etranjerle 
fastaki İspanyol kıtaları Kadiks'e çık
tılar. Sevildekiler de bunlara iltihak 
etti ve asiler Madrid üzerine yürüyüşe 
geçtiler. 

Asiler kuvvetleniyorlar 
As~ler Sevilden başka Gırnata, Ma

laga, Valladolid ve Burgos şehirlerine 
de hakim olmuşlardı. Buna mukabil 
Madrid ve Barselonda hükümetçiler ıı.a. 
kimdiler. Asiler Madrid üzerine iki 

koldan ilerliyorlardı. Şimalden ilerleyen 
kola general Mola, coenubdan ilerliyen 
kola general Franko kumanda ediyor
du. Endülüs bölgesindeki asilerin başı
na da general Kueipo dö Llano geçmiş. 
ti. 

Kıtlık tehlikesi, 20 bin ölü 
25 ağustosta, her iç harbte görülen 

manzaralara rastlanılmağa başlanılmış
tı. Münakalat kesildiği veya nakil va~ 
sıtaları iki tarafça da asker ve cepha
ne naklinde kullanıldığı için bazı şe
hirlerde kıtlık tehlikesi baş gösterdi. 
Diğer taraftan, topçu ve tayyare bom. 
bardımanlan yüzünden çarpışmalara 
iştirak etmiyen sivil halk da öldüğün
den, isyan başlıyalı beş hafta olduğu 

halde, ölenlerin sayısı 20000 i geçti. 

isyan ve yabancı devletler 
Yabancı devletler de ideolojilerine 

göre İspanyada çarpışan taraflardan 
birine temayül gösteriyorlardı. 30 tem
muzda meçhul bir iş için Fasa gitmek~ 
te olan altı italyan tayyaresinden ikisi 
düştü. Diğerleri fransız Fasında yere 
indiler. 5 ağustosta Almanya, sonradan 
İbiza hadisesi dolayısiyle meşhur 

olan Doyçland kruvazörünü ispanyol 
sularına gönderdi. Fransa ve İngiltere 
de kaygı içinde idiler. 37 ingiliz 
harb gemisi İspanya sularında bulun
makta idi. Yabancı devletler tarafından 
iki tarafa gönderilen gönüllüler gittik
çe çoğalıyordu. 

Karışmazlık politikasının doğa§u 

Bu son vaziyet karşısında ilk kaygı
lanan :Fransa oldu. Filhakika Fransa 
diğer devletlere göre hususi bir vaziyet
te idi: Sınırı İspanya ile bitişikti ve 
fransız sınırı ü;ı;erinde bulunan İspan

yol şehirlerine hükümetçiler hakimdi~ 

ler. Diğer taraftan halk cephesi hükü
meti Fransada henüz iktidar mevkiine 
geçmiş bulunuyordu. Binaenaleyh ge
rek asilerin, gerek ideoloji bakımından 
onlara mütemayil olan devletlerin Fran
sayı hükümetçilere yardım etmekle it
ham eylemeleri variddi. Onun için, tem
muz 1936 nihayetinde İspanya hadise-

leri kar~ısında bitaraf kalacağım ilan 

eden Fransa, İspanyada harb eden ta

raflar hiç bir taraftan yardım görmez

ler ve yalnız kendi vasıtalarını kullana-

Grena da 
cephesinde 
Hükümetçi kuvvetlerin 
taarruzu muvaffakiyetle 

devam ediyor 
Cebelüttank, 17 (A.A.) - "Royter 

ajansı muhabirinden'' Sente Tetuan ve 
Melilla'dan Alsesiras'a boyuna faslılar 

gelmektedir. Gelenler Rondaya ve ora
dan Grenada cephesine sevkedilmekte

dirler. 
Bu cephede hükümetçilerin taarruzu 

muvaffakryetle devam etmekte olup a
siler ağır zayiata uğramışlardır. Filha
kika, Ronda'daki hastaneler ağızlarına 

kadar yaralılarla doludur. Ölüler, Ron
dave Kordoba civarında açılan çukur 
lara hep bir arada gömülmektedir. Har
bm ilk gününü kutlamak için yarın Al
cesiras ve Lalinea'da yapılması karar
laşmış olan boğa güreşlerinden söylen
miyen bir sebebten dolayı vaz geçilmiş
tir. Yalnız bu ilganın asilerin son za
manlarda insanca pek çok kayıblara uğ
ramış olmalarından ileri gelmiş olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Birkaç zamandanberi Cebelüttank 
havalisinde hiç bir alman veya italyan 
harb gemisi görülmemiştir. 

Hükümetçilerin bir taarruzu 
Saragossa, 17 (A.A.) - Albaracin 

civarmda hükümetçiler yaptıkları taar
ruza 12 bin kiŞ;i sokmuşlardır. Bu kuv
vetler şehre girdikten sonra küçük bir 
asi grupu kilise civarında şiddetli bir 
mukavemet göstermiş ve nihayet tak
viye kıtaları alarak düşmanı tekrar şe
hirden püskürtmüştür. 

rak çarpışrrlarsa iç harbın daha çabuk 
biteceği fikrinden mülhem olarak 4 a
ğustosta İspanya hadiselerine karışma
mak için İngiltereye bir teklifte bulundu. 
İngiltere bu teklifi 16 ağustosta kabul 
etti. 22 ağustosta İtalya da karışmazlık 
anlaşmasına katıldı ve onu diğer dev
letler takib ettiler. 

Asilerin başkumandanı 
Bütün bu teklifler ve görüşmeler o

lup biterken, iç harb · devam ediyor, 
muntazam askerlerden mürekkeb ve bol 
silah ve cephaneye malik olan asiler, 
yeni yeni şehirleri kanlı muharebeler
den sonra zaptediyorlardı. 27 ağustos
ta, planlı ve disiplinli bir şekilde hare
ket etmeği kararlastıran asiler tek ku
manda usulünü ihdas ettiler ve general 
Franko asi kuvvetlerin başkumandanı 

oldu. 

iki isim, iki liste 

İsyanın başlamasına sebeb olan iki 
ölünün, Jose del Kastillo ile Kalvo So
teUo'nun hayalleri, muharebelerin, po
litik münakaşaların içinde s i 1 i n d i. 
unutuldu. Her tarafta yanmış evler, öl
müş kadın ve çocuklar, yağına edilmiş, 
harab olmuş şehirler var. İspanya halkı 
kanlı bir d'elilik, bir kin tuğyanı içinde 
çalkanıyor. Dört tabanca kurşunu, mil
yonlarca silahın patlamasına sebeb ol
du. Lakayıd olan ölüm seçmeden bu 
iki adamı nasıl aldıysa başkalarını da öy
lece alıp götürüyor ve bu iki ismin al
tında da kocaman bir liste uzayıp gidi

yor. 

Hatay 
Bayramı 

(Başı ı. inci sayfada ) 
jimin başlangıcı addediyoruz. Bu, böyle 
ise ilk icraat ne olacaktır. 

Dö Martel şu cevabı vermiştir: 
"- Sancağın yeni statüsünü, harfi· 

yen tatbikten daha iyi bir şey yapa-
mam .•. 

Umumi af 

Dö Martel'in ziyareti dolayısiyle do
laşan bir şayiaya göre de bir umumi af 
ilan edilecektir. Uzun zamandanberi ü
zerinde münakaşalar yapılmakta olan 
bu umumi affin on gün içinde olması 

bekleniyor. Böylelikle istiklfüimizi te
min eden mücadele günlerinde ve on
dan evet aramızdan ayrılıp götürülmüş 
olan Sancağın değerli çocukları hürri
yetlerine kavuşacak ve bayramımız ta
mamlanmış olacaktır. 

Suriyede vaziyet 
Suriyede vaziyet, hala karrşıklığmı 

muhafaza etmektedir. Şamda EJkabes, 
Eleyyam ve Elcezire gazeteleri kamo
yu, tehyiç edici yazılarından dolayı 

müddetsiz olarak kapatılmıştır. Şaının 

belli başlı üç büyük gündelik gazetesi
nin bir günde kapatılması, Sı.ıriye hükü
metinin şiddetli tedbirlere baş vı.ıraca
ğını göstermektedir. 

Suriye gazeteleri, Suriye - Fransa 
anlaşmasını yarıda bırakmaya çalışmış 

olmasından bahisle Lübnan Cumhur 
reisine hücum etmektedir. Gazeteler, 
Lübnan Cumhur Reisinin Lübnarun bir 
Fenike memleketi olduğunu ve arab
lıkla hiç bir alakası bulunmadığını söy
lemesine bilhassa hücum ediyorlar. Fet
tilarab gazetesi diyor ki : 

"- Lübnanm Suriyeye karşı takib 
eylediği bu daimi tahrikat politikasına 

Fransamn müsaade edeceğini ümid et
miyoruz. Çünkü bu yolun fransız men
faatlerine uygun olmadıgı da şüphesiz
dir. Fransanın istifadesi Lifönan kadar 
Suriye ile de dost olmaktadır.,, 

Sancak mebusları istila 
edeceklermiş 

Dömartelin sancağın yeni rejiminin 

yürürlüğe girdiğini anlatan nutkundan 

sonra sancak mebuslarının istifalarını 

verecekleri söyleniyordu. Çünkü yeni 

rejim ile sancak Suriyeden tamamen 

ayrılmış olacağından esasen bunların 

hiç bir resmi ve hukuki vasıfları kal

mıyacaktır. 

Şam gazeteleri, sancak seçiminin ö. 
nümüzdeki ikinci teşrin başlarında ya
pılacağını yazıyorlar. 

Sultan Atraşın vaziyeti 
Bütün bu vaziyetler arasında dürzüler

le suriyeliler arasında da ciddi anlaş
mazlıklar vardır. Dürzü reisleri arasın
da cereyan etmekte olan anlaşma mü
zakereleri henüz bir netice vermemiş
tir. Bunun üzerine sultan Atraşm dok
tor Şehbenderin nazariyesini öne süre
rek Cebelin bütün siyasi elemanlarını 

birleştirmeye ve vatanı kütle ile hiç bir 
rabıtası olmıyacak olan cebellilerden 
mürekkeb bir parti teşkiline dürzü re. 
islerini davet etmiştir. Davete icabet 
eden dürzü reisleri kongreye gidecek 
olan azaları tayin etmişler ve geniş bir 
siyasi program hazırlamışlardır. 

Resmi 
Tebliğ 

(Başı 1 inci sayfada.) 
vü~kôr temayüller tarafından yara
tılmq bulunan bulanık va:z.iyet, bü
tün sulhçu devletlere, sulhun tal:sinı 
kabul etme:zliği ve kolleh tif ermıiyet 
esasları Ü.Zerinde sulhun ve u.rnumi 
emniyetin idamesi için hususi endi§t!
ler tahmil etmekten hali kalamaz.. 

5 - Sovyetik s08yalist cumhuri
yetleri birliği ile Türkiye arasındaki 
dostluk ve kar§ılıklı emniyet münase
betleri bunların sulh fikirlerine ve 
Milletler Cemiyetinin yukarda kay. 
declilen prensiplerine samimi bağlı

lıkları ve aulh kuvvetlerinin en iyi 
bir surette teşkilatlandırılmasına mü
:uıharet eylemek ve tecavÜ.1: kuvvet. 
lerine bir mü:z.aharet veya bir teşvik 
olabilecek her şeyden tevakki etmek 
a.l:imleri, sulh potansielinin bütün 
unsurlarının takviyesi için, iki mem
leket araamda hassaten müsmir bir 
~birliği esası yaratmaktadır. 

Bakanlarımız 
dönüyorlar 

(Başı ı. incı sayfada) 

Moskovayı terkeylemiştir. 

Türk bakanları, istasyonda, BB. Lit

vinof, Yejor, Stomoniakov, Karsi ile İ

ran büyük elçisi Sepalıbudi, Litvanya 

elçisi Baltrusaitis, Romanya elçisi Oi

untu, Bulgaristan elçisi Antonov, Af· 

ganistan maslahatgüzarı Yunus Han, 

Yunanistan Maslahatgüazrı Kindilis i

le Türkiye büyük elçiliğinin bütün me

murları tarafından selfunlarunıştır. İs

tasyon, bu münasebetle, türk ve sov

yet bayraklariyle süslenmiş bulunuyor

du. Türk bakanlarına Odesaya kadar 

Hariciye halk komiserliği birinci şark 

dairesi şefi muavini B. Miller refakat 

etmektedir. 

İngiltere ile Sovyetler ve 
Almanya arasında deniz 
anlaşması imzalandı 

(Ba:jı 1. ıncı sayfada) 

sovyet deniz muahedenamelerinin irn
zasr, İngilterenin üç taraflı Londra mu
ahedenamesini tasdik etmesini intaç e
decektir. Bilindiği üzere Fransa ile A
merika daha önce bu anlaşmayı tasdik 
etmişlerdir. 

lngiliz - Sovyet anltı§.ması 
Londra, 17 (A.A.) - "Royter ajan

sından'' İngiliz - sovyet deniz anlaşma
sı Uzak şarka dair bazı tahdidleri ihti
va etmektedir. 

Sovyet hükümeti uzak şarkta inşa 

ve kullanılan harb gemilerine dair ma
lumat vermek mecburiyetinden uade 
olacak ve anlaşmanın Sovyetlerin uzak 
şarktaki deniz inşaatına dair olan tah· 
didatından, keyfiyet evelce bildirilmek 
şartiyle, muaf tutulacaktır. 

Şimdi İngiltere iki taraflı anlaşma 
akdi maksadiyle İskandinavya devletle
ri, Türkiye ve Lehistan ile görüşmelere 
tekrar başlıyaca ktrr. 

Tefrika: No 78 nabilmek maksadiyle, kabul ettiler. O gün 
Helena bir biçimini getirerek Bertram'a 
kendisinin öldüğü haberini ulaştırmıştı. Bu 
suretle bir defa onun öldüğüne kanaat ge
tirecek olursa, o zaman, Diana sanarak, 
kendisine, belki de, evlenmek teklifinde 
bulunabilecekti. Bu sayede yüzügü de ken
disinden koparabilirse ileride bundan bü
yük faydalar elde edebilirdi. 

}asaydı, kendisine bu kadar ilgisiz kalmıya
caktı. Sonra hergün gördüğü için güzel1iği
ne de dikkat etmemişti. Hergün görmek iti
yadında bulunduğumuz, ilk gün gördüğü· 
müz zamanki güzellik ve sadelik tesirini 
kaybeder. Kaldı ki bu kızcağız, onun huzu
runda daima saygılı bir tavırla oturup ağ
zını açmadığı için kendisini anlamak da im
kansız olmuştu. 

gitmek üzere yola çıkmıştı. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

.. 1ury oe Cfı(lr(es Lamf 
Nurettin ARTA"' 

on gürlüğü 
Bütün bu hikaye1er zavallı Helena'yı e

nine boyuna üzmüştü. Fakat bununla bera
ber zihninde bir plan hazırladı. Bu plan, 
hiç bir vechile öteki kadını fena maksadlar 
için teşvik edecek bir şey değildi. Dul ka
dına kendisinin Kont tarafından bırakılan 
Helena olduğunu itiraf ederek, bu gece 
Bertram'ın ziyaretine müsaade olunmasını 
ve ona Diana yerine kendisinin çıkarılması
nı rica etti. Böyle gizli bir buluşmadan bü
tün maksadı da eğer hala elinde duruyrosa, 
kocasından yüzüğünü almak, böylece onun 
kansı olduğunu ilan edebilmekti. 

Diana da, annesi de Helena'nm bu tek
lifini, biraz böyle terkedilmiş, bahtsız bir 
kadına yardım edebilmek, biraz da onun 
kendilerine vadettiği bir kese akçeyi kaza-

O akşam, ortalık karardıktan sonra Ber
tram, Diana'nm odasına alındı. Helena da 
kendisini kabul etmek üzere orada hazır 
bulunuyordu. 

Dianaya hitab ediyor zannı ile söylen
miş olmakla beraber Bertram'm kompli
manları ve aşikane sözleri, Helena'nm pek 
hoşuna gidiyordu. Bertram da ondan çok 
hoşlanmıştı. Onunla evleneceğini ve ebe
diyen beraber yaşıyacaklannı vadediyordu. 

Konuşmasından bu kadar hoşlandığı ka
dının kendi öz kansı bedbaht Helena oldu
ğunu bilseydi, bu muhabbet dolu sözlerle bu 
vaidlerin peygamberce bir kehanet olduğu
nu anhyacaktr. 

Bertram, Helenamn ne kadar hisli bir 
bayan olduğunu asla anlamamıştı. Eğer an-

Fakat şimdi Helena'nm bütün istikbali, 
projelerinin mesud bir sonuca varması bu 
gece yapacağı görüşmede Bertram'm üze
rinde bırakacağı tesir ve intıbaa bağlı bulu
nuyordu. Onun için bütün .zekasu harcaya
rak onun hoşuna gidecek bütün nükteleri 
sarf etti. Zarif hareketleri ve tatlı sözleri 
Bertram. üzerinde o kadar iyi tesir bırakmış
tı ki genç, kendisiyle evleneceğine dair söz 
verdi. Helena, bu görüşmenin ve bu vaidin 
bir hatırası olmak üzere parmağındaki yü
züğü isteyince Bertram, onu da çıkarıp ken
disine armağan etti. Bu yüzüğe karşılık ol
mak üzere Helena da kıral tarafından kendi4 

sine hediye edilmiş olan bir yüzüğü Ber
tram' a verdi. Ortalık ağarırken Helena, 
Bertram'ı uğurlamış, o da annesinin evine 

Helena, planının üst tarafını da muvaf
fakiyetle tatbik edebilmek için dul kadınla 
Diana'ya Parise kadar kendisiyle beraber 
gelmeye de razı etti. Oraya vardıkları za
man, kıralm Rousillon dUkünü ziyarete git
miş olduğunu öğrendiler. Helena da elinden 
gelen süratle onun arkasından oraya gitti. 

Kıralm srhati gayet yolunda idi ve ken
disini iyi etmiş olan kıza karşı duyduğu min
net duygulan, hala, içinde bütün kuvvetiyle 
yaşıyordu. O kadar ki Rousillon düşesini gö
rünce ilk söylediği söz, bir elmas kadar kıy
metli olan Helena'yı oğlunun sersemce elin
den kaçırdığını söylemek oldu ve zavallı 
kontesin Helenanm ölümü dolayısiyle ağla-
yıp sızladığını görerek dedi ki: 

- Bayan, her şeyi af ettim ve her şeyi u· 
nuttum. 

Fakat orada hazır bulunan ve çok sevdiği 
Helena'mn hatırasını bu kadar çabuk unu· 
tulmuş gönneğe tahammül edemiyen ihti
yar Lafeu kendini tutamıyarak dedi ki: 

Devamı var 
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K ampta. bu sene hukuku bitirecek 
olan bir gen~ konuşuyoruz: 

"- Tayyarecı olmaya yalnız b~ 
&por yapmış olmak · · mi karar ver 

ULUS 

Ha\>acılığı 
meslek ya_pmak 

için tedbir 
İnönünde gençlerimizle konuşurken 

1 
•• • • d bu sözu hatırladım. Devlet hava yolla-

n on un e rımız, her gün biraz daha geli~iyor. A
danada yeni bir hava meydanı yapıl-

bl
• r mıştır. lzmire seferler yapılmak Uzere

dir. 1 tanbul • Ankara hattınm ta~dığı 
"- Hem evet, hem hayır! Evet, yolcu sayısı durmadan artmaktadır. 

d
. • ıçın 
ınız? 

Çunkü bugun bizde 'vil pilotluğun ha-

k tt 
Garblr Türkiyede, her vasrtanm en 

yatı kazandıran kazanr tarafı pek malı· e en d ~ an modernini kullanmak bizim artık bir 
ud. Devlet hava yollanmn muayyen '·-

1 
prensipimiz olmuştur. Bu ana davanın 

0"11 kadr undan başka nerede ko ay-lıkla i bulunabilir? Hayır. çünkü bu· bavacılığmuzda tatbiki, Türkiyenin her 

ÇI an kOşesini demir ağla örmek karannuz 
rada asken kamp biınıeti yapmış olu- k 
Yorum ki bu da bir vazifedir. Bir de 

adar, Türkiyenin her tarafım hava yol-

1 n etl
.celer lariyle biribirine bagwlamış olmak sure-

p norcu olmanın bir uriıncü tarafı var 'J tiyle tecClli edecektir. Hava servisleri-
o da ın m elı:eun müdafaa kadrosunda miz arttıkça ve genişledikçe değil, art-

ycr al!tla ha r anmı olmak ••••••••••••••••••••••••-~ 
} 

mak ve genişlemek için 
. . Lıtmına gc:lmış oldugu turizm pilotu istiyece-
ıçın degil: fakat burada Genr HullUk.taLe.besine •o. rdum: _. k ~ I - l k ğiz. Bay Ali Çetin a-
ça o n bu gençlik - l:.ger sivıl pılotluk, sı:z;e bu mes egı tam 0 ara yanın üzerinde durduğu 
Yığınını gonuldcn. içten ög·rendikten sonra bir istikbal temin edecek olursa ' eleman meselesi o za· 
d ha·•acılıkta kalır mısınz. ,, u arak ve istiyerek çalı- u ı B .. h · man daha kuvvede mev-''- Kayıclız ve ıartsı:z; olmak evet. ana fUP e mı şırken g rdu zaman· , H d bu b't" ~· H k zuubahs olacak. Bu. işin 

o:.an bir 
ediyorsunuz-. e'?' e • sene ı ırecegım u .~· 
k n vereceğı şekillepmf olan haklar kadar degıl, birinci safhasıdır. 

ki tam olarak 

nra bir i&-

brr ;,.eslek olcuak tanınsa pilotluk benim ideal mes· 1 
[eğim olur.,, 

Yazan: 
K arabük fabrikala

rımızdan sonra bir 

cdt oluna havacılıkta 

.z ve şartsız olarak evet!,. 

edi orsunuz.? Hem de. 
bitıreccgım hukukun. vereceği 

şekıl eşm ş o haklar kadar değil, bir 
k. o arak tanınsa pilotluk benim 

ıdeab meslegım olur.,, 
Bu mevzu u:r:ennde. birçok gençle-

e B r ogretmcn Bayan, 
P otluk h:ıtm ırr, çalışma imkanla-
n bulur ve k nn doyurur bir meslek 
la! te kil nıcaya kadar. hiç u-

ı leri söyledi: 
enelik ö retmeniın· 

et h t nda, altı sene bir kıy
ınız : bugün pilotluğun bü

c likl · i 0 renm"k için, en biı-
u e lar aparak daha bir. iki 

uç ne bur d calışmağa hazırım. Yeteı 
kı ıyı r pılot ol uktan sonra iş aramak 
ve bu hada i bulamamak dolayısiyle 
ba k ın le !ere başvurmak mecburi
y i olmasın ... ., 

Bızım konu nıamızı dinleyen bu 
ne liseyı bitirmiş olan adanalı bir 

geııç_ so e karı tı: 
.. _ Yal.ruz bir şey daha var: pilotlu

gu yalnız para kazan nr değil, aynı 

zarnan<1 çok şereflı ve hak ettiği kadar 
Şerefli bir meslek hal ne geldigini ilan 
<:t~Iıdir. Bence bu tarunış bir kanunla 
olacaktır. 

.. _ Peki: fakat devlet bugün böyle 

Cemal Kutay 
bir kanun çıkarsa size nerelerde vazife 

verebilir? 
.. _ Onu biz imdiden nasıl tayin e-

debiliriz? Yalruz anlaşılması lazımgelen 
mesele şudur: eğer pilotluk terfih 
eder değil, fakat geçindim bir devlet 
mesleki haline gelse bile gene ti.İrk 
gençhgindcki uçmak arzusu dolayısiy
Ie kcndı etrafına büyük bir kalabalık 
toplamı§ olacaktır,.. 

Bu bir hakıltattir. Fakat bir tarafı
nın ızahı unutulan hakikat: iyi bir pla
norcü, iyi bir pilot namzedi, iyi bir tu
rimı pdotu, iyi bir harb pilotudur. Bu
gün devletlerin hava kuvevtleri hakkın
da okudugumuz yazıların içindeki ra
kamlar, pilot sayılannı tek bir mikcfur 
halinde gösteriyor: uçmak sanatını oğ
renmiş olan için, havada harb etmek, 
karada harb etmek gibi bir şeydir. Türk 
kuşunun yeti tirdiği gençler arasında 
güvenilir harb pilotu lisansı almış olan
lara rastlamakta hiç de güçlük çekme

dik. 
••• 

B ir gün Bayındırlık Bakanımız Ali 
Çetinkaya, Kamutayda devlet hava 

yoDarınm inkişafından ve yeni vilayet-

lere istasyonlar kurulmasından bahse· 
derken "Bu bir eleman işidir . ., demi ti . 

motör fabrikasına kavuş-

mamrzı nihayet bir zaman meselesi olarak 
telakki edebiliriz: Karabük inşaatını ü
z.erine alan Brosscrt firmasının direk· 
töriı B. Brossert "- Bu anadan birçok 

evHid doğacak" demişti. Bu C?l:idJar

dan bir tanesi de motör endüstrisidir. 

Motor endüstrisi, tayyare endüstrisinin 
temelidir. Yurdumuzu müdafaa edecek 

vasıatlan, memleket içinde yapmak po

litı1:amızm en güze) bir eseri olacak o

lan tayyare endı.istrimiz, bizden hazır

lanmı bir kadro istiyecektir. Biıtün 

dünya milletleri bu kadroyu, gençlik 

kütleleri arasına yerl~şmiş olan havacı

lık sevgisine dayanarak kurmaktadır

lar. Bu sevgiyi de ancak, pilota daima 

iş bulacak ve onu mesleki içinde vazife

Jendirecek olan bir kanÜn yaratacaktır. 
Bu da işin ikinci fhasıdır. 

P lfinör, motörsüz tayyııredir. Ku
manda tertibatı, tayyarenin aynı· 

dır. Planörcü tıassasiyetini ve bilgisini 

motörü olmadığından hava cereyanları

na dayanarak uçacak kadar inkişaf et

tirmiş olan tiptir- Bu tip, motörün hu· 

susiyetlerini de, çok çabuk kavrıyabilc
cektir ve bu hususta tccrübcle.r daima 

müspet netice vermı tir· Bu kanun, kır 
rulmasma imk!in vereceği yüksek sayı. 
1ı turizm pilotu kadrosiyle, harb pilotu 

__ R_A_D_Y_o _ ___,f l 
ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 

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

Akşam neşriyatı: - 18.30 • 19.00 
Pliik neşriyatı. 19.00. 19.30 Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Mahmud Karın
daş ve arkadaşları) 19.30 - 19.45 Saat a
yan ve arabça neşriyat. 19.45 • 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 20.15 - 20.45 
Viyolonsel solo: Edip Sezen (Piyano
da Marsel Bi). 20.45 - 21.00 Pi.akla 
dans musikisi. 21.00 • 21.15 Ajans ha
berleri. 21.15 - 21.SS Stüdyo salon or
kestrası. 21.SS - 22.00 Yarınki prog
ram ve İstiklal marşı. 

Bir gencimizin Cenevre 
üniversitesindeki 

muvaf f akiyeti 
Cenevre, 17 (A.A.) - Cenevre üni. 

versitesi hukuk fakültesinden mezun 
Hikmet Gündüz, hukuk doktorluğu te
zini üniversite jürisi önünde müdafaa 
etmiştir. 

Tez türk tabiiyeti üzc;r.ine yazılmış
tır. Hikmet Gündüzün 300 büyük say. 
fadan fazla olan bu tezinin miidafaası 
üç saatten fazla sürmüş ve nihayet ho· 
calarının ve jürinin takdir ve tebrikle
ri ile kabul edilerek kendisine doktor 
unvanı verilmiştir . 

Kömür depolan 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Kömür 

depolarının kati olarak kuru çeşmede 

kurulması kararlaştırıldı. Tesisat için 2 

milyon lira haıacanacaktır. Projeler 

hazırlanmıştır. 

Sırt hamallığı kaJdınldı 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Sırt ha

mallığı bugünden itibaren Eminönün· 

de ve köprü mıntakasında resmen kal

dırıldı. 

kadromuzun, Türkiyedcn bava tehlike

sini yok edecek olan dereceyi bulmasını 

sağhyacaktır. Bu da meselenin üçüncü 

safhasıdır. 

1nönündeki ytlz elli genç arasında 

bir anket yapınız: almacak netice, bu 
gençlerin hemen hemen hepsiyle konuş· 

tuğumuz için aöyliyebiliriz. böyle bir 

devlet tedbirinin en çabuk olarak alın

ması lüzumlu olacaktır. Türk gençliği, 

memleketinin menfaatini alakabyan 

mevzularda kanaatk1ir ve havacılık bu 

kanaatkfirlığın değerini artıracak kadar 

l\Creflidir. 

İnönü kampı; htir yaşamak için 

goklerine de aşılmaz hududlar çizmeyi 

bilmi olan bir millet çocuklannın bu 

gayelerine kavuştukları yerdir. İnsan 

oradan ancak, şu üzerinde durmaya ça

lıştığımız tedbirin hasretiyle dönüyor. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

yaptığı yardımlar, 

Çoçuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından bu ayın on altısına 
kadar 3731 çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 360 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde ba. 
kılmış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakımevinde de 280 ço. 
cuğun di leri bakılmış ve tedavi edil· 

miştir. 

1197 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 102 çocu
ğa siıt verilmiş ve ıs günde yekun ola. 
rak 790 kilo bedava süt dağıttlmı tır. 

Genel Merkezin bahçesindeki yüz. 
me havuzundan 1787 çocuk İgtifade et
miştir. 

Yardım için genel merkeze başvu
ran 6 yoksul yavruya para yardımı ya. 
pılmı tır. 

Çanakkalede batan 
vapura aid dava 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Çanak

kalede b tan vapura aid dava bugun i

kinci ticaret mahkemesinde göriıldu. 

Mahkeme, türk mahkemelerinin bu 
davaya bakabileccklerine, gemiye ko-

nan haczin kaldırılmamasına, ehli vu
kufun mahallinde keşif yapmasına ka-

rar verdi. 

Samsun ziraat bankasınrr 
tütün ekenlere yardımı 

Samsun, 17 (A.A.) - Tütiın kırma 
mevsimi girdiğinden ziraat bankası 
köylüye geniş ölçüde para dagıtmaya 
baş]amıştır. Tütün müstahsilleri müra
bahacılar elinden tamamen kurtarılmış. 

muamelelerini ziraat bankasiyle gör. 
meğe başlamışlardır. Faizin azlığı ve 
tütün satışının kolaylaşması noktala
rından köylü çok sevinmektedir. Kara
deniz köylüsünün mısır ihtiyacım temiı 
için banka şimdiden üç milyon kilodan 
fazla mısır satın alıp sevketmiştir. Mü. 
bayaaya devam edildiği için mısır fi. 
atları normal ekilde devam etmekte, 
hem mil tehlik t.cm müstahsil bu vazi
yetten memnun bulunmaktadır. 

Açık İndirme Suretiyle 
Ot ve odun 
nıüııaka~a ı 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 
Kurumumuz ve müessesau ıçın 

(150000) kilo kesilmi kuru me e odu
nu ile (35000) kilo ot alınacaktır. Mü
nakasa 22 temmuz 937 per embe günU 
saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezinde yapılacaktır. Şartna
meleri görmek istiyenlerin kurum he
sab işleri direktörluğüne müracaat et· 
mcleri. ' 2-3238 -

ie 
ndet 

tişamı içinde tekrar pariste görünerek ~u~· 
müş olduğundan daha parlak bir mevkı ~
dinmek düşüncesinin hükmü altında idi ... tn 
sanlar ve memleketler arasında sürte surte 
ve bwıların biribirine zıd örf ve adetlerini 
göre anlaya fi'tirleri değişti. ı~nsız o~?u 
Bir memlekette fazilet denilen şeye dıg~ 
rinde cinayet adı verlidiğini görerek ha~
lıya ve haksıza dair kati bir mütalea saht: 
bi olamadL Menfaatle temas ede ede kalbı 
soğudu. Bozuldu, kurudu. 

kızın füsunkar tesirine atfetmiş bulunsa bile, 
daha sonraları, zenci, habes, beyaz, cavah 
k dmlar, mısırlı rakka eler, ve çeşidli mem
leketlerdeki türlü sefahet ve maceralar ye
~ nini de, Saumur'ü de, evi de, sırayı da, ko
r ~°::da Eugenie'nin yanağından aldığı ö
pucuğü de zihninden sildi. 

nasebetlerini bir an evci kesmek istiyen bir 
adam diye gösterebilirdi. Bu usul sayesinde 
çabucak ve çok zengin oldu. 1 yice çeııber
lenmiş üç fıçı içinde tam bir milyon dokuz 
yüz bin franklık altına malikti ve bunlarla 
Pariste para bastırarak yüzde yedi ila se
kiz kar temin niyetinde idi. 

Y an· Honore de BALZAC 
' . N uh" BAYDAR 

Tur ı;eye çevıren: as ı 
- Nanon bu nasıl iş? Yedi senede ba-

na b' • ır kerre olsun yazmadı. . 
Saumuı'de bütün bu işler olup bıterken 

C~a.r?es da, Hindistanda, para kaza!uyordu. 
Gottinnüs olduğu ticaret eşyası 1Y! satıl
mı tı. Cabuca ~ altı bin dolar kadar hır para 
kazanmıştı Biraz sonra anladı ki A vr~pa
da oldugu gibi bu üstüva meoıleketlennde 
de zengin olmanını en iyi usulü insan alım 
satımıdır. 

Bundan dolayı, Afrika kıyılarına gi_d~
rck ~enci ticaretine başladı; menfaa~lennı~ 
sev~yle gittigi piyasalarda, insan. tıcar;n
ne_ dı er faydalı işleri de ilave ettı. 1~ file
nııne öyle bir atıldı ki faaliyetten hı5 ~oş 
_::man bulamaz oldu. Büyük bir servetın ıh-

Charles'daki Grandet'Ier kanı için ta~
dir ne idi ise onu ifa etmemek ede.-nedı: 
Charles da sert, menfaatperest oldu: Çinli
ler, zenciler, kırlangıç yuvaları, çocuklar, 
artistler alıp sattı; geniş ölçüde mürabaha
cıhk etti. Devlet hakkı yiye yiye insanların 
hakkına karşı da mübalatsız oldu. Saint • 
Thomas'a gidip yok pahasına korsanlarca 
çalınmış e ya aldı ve bunları götürüp başka 
yerlerde sattı. . . 

Engenie'nin asil ve saf siması, gemil~n-. 
ne Meryemin resmini koyan ispanyol denızcı
lerinin yaptıkları gibi, Charles'a ilk seya
hatinde refakat etmi olsa, ve delikanlı da 
ilk muvaf fakiyetlerini bu yumuşak tabiatli 

Charle , yalnız eski dıvarların çerçeve
lediği bahçeyi hatırlıyordu, zira tesadüflere 
bağlı almyazısı orada başlamı tı; fakat ai
lesini inkar ediyordu: Amcası onun ziynet 
e ya ım ucuza kapatmış bir köpekti; Eu
ge!1ie artık ne kalbini ve ne de zihnini işgal 
e~ıyordu; yalnız hesab defterlerinde, altı 
bın frank borçlu olduğu bir alacaklı idi. 

. Bu gidiş ve bu fikirler Charles Grandet
nın ükfıtunu izaha kafidir. 

H"ndistanda, Saint - Thomas'da, Afrika 
kıyılarında, Lizbonda ve Amerikada. bu 
spekülasyoncu, adını kirletmemek ıçın, 
~ph~ lakabını takınmıştL Cari Sepherd, 
h!ç bır tehlikeye maruz kalmaksızı11y kendi
nı her yerde yorulmaz, cüretli, haris ve ser
v~t sahibi olmak kararını vermiş olduğu i
çın, hayatının geri kalan günlerinde namus
lu olarak tanınmak üzere hayasızlıkla mü-

İmdi, 1827 tarihinde, kırallık tarafdarı 
bir ticaret evine aid Marie - Caroline adm
daki güzel brikle Bordoya geliyordu. 

Bu brikte, Chqrles'dan başka, bir de, 
haşmetli Fransa kıralı onuncu Charles'm 
maiyeti rükünlerinden d' Aubrion adında bir 
iyi yürekli ihtiyar vardı ki bütün serveti a
dalarda idi ve moda olan bir kadınla evlen
mek çılgınlığını göstermişti. Bu adamcagız, 
Madam d' Aubrion'un servetinde husule ge
tirmiş olduğu gedikleri kapamak üzere 
mülklerini satıp paraya çevirmcğe gitmişti. 
Son derebeği 1789 da ölmüş olan d' Aubrion 
de Buch ailesine mensub ve yirmi bin lira 
kadar bir iradla geçinmek zaruretinde bu
lunan Mösyö ve Madam d'Aubrion'un ol
dukça çirkin bir kızlan vardı ve bunu ana ı, 

(Sonu var) 

ORMAN ÇiFLiGi Bira Parkına Romen Müziği gelmiştir. Her gece on bir buçuğa kadar devam ediyor. 
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müdürlüğünden: 
0unap Klyla ilmi Tek Çift KePf B bedeli 

1 Sumit .. ...ııı 10 30 44612/02 
2 llanmi,e 13 5170/93 
• 8-n beJJI 11 4967/11 
4 Dola beJU w 

J .... ft.... 30 13404/30 
• K=+ w ,._ 11 10 11700/17 

muU 
1 AJfth " tı.a-

all a-it 
7 imam otlu 

komotanhğından: 
• Hava olnallan talhmtmm M mcı maclclabıde ,..W fU1)an 

bais istekliler: -
Dilek kqıdı n ftlikalan ile temmus blflanpcmdaa Apatol 

1a11una bdar okula lıllt nnarlar. Olmhm bulmulup yerhı dıfm
cla bulamnı,. clllek kllrtlan ile vesilralarmı posta ile okula a&l· 
derirler n ılllCaklın kartdıll a&e hareket ederler: 

lladde • - Han olmha aıedlldi ır-ım stnm prtları f'lll
larcbr: 

A • 'ılrk ollcM 
B ·Orta mektelt "LiM telddncl lllUf" tabliliai bltirmif, enu 

17 w en gok ZO,...... oı..L 
C • Sahi YUlyetl upcalukta n "$119 ifleriııde lmllamlmli• el

ftritll oldalum da& mlte._.larr tiimm · ola bir hletltlde 
ubat laeJeti l'afOl'\I olmü. lloJ 1,65 dea qaiı O~· 

l>qatda bulm••: 
Bulaadaklln yeda Mbrlik fQbeaine mBnıc:aatll muayeneye 

&hderlrler. Tmn ... tb 11111 beJet bahmlD yerlenle o terin 
en bllylk lmmandlnıDI mllnıcut1I muayeneye &hderlllrler. 

D • Abllla eallam oldu&um " biç bir aaretle euçlu " mah
k8m oı-cbiml clalr ba1aa4aiu yerin emniyet mlcllrlQtlıuleD 
ft1I polia lmirliliadea tMdildi nsllra ga.tıermek. 

B • Mektebe alauıcalr obyacalu, pdildi erbetJ1r bakkmdl 
2505 aydı lraDWl mucibince mumele ı&eceldedni, mektebi bltir
dilderinde 12 yıl mlchletle bmı ıecJildl erbılf oJarü ndfe aGre
ceklerinf teabhfld etmek. 

P • llektepçe yapılacak tepae lmtibuımda kual)mak. 
H • latekli adedi ~ nya hDtihlıuıu humalar alaw:ak mik

dardan fula oluna buQlana .._de ri,.Uye bilsileri dahi iyi " 
yabancı dil bilenler yealenlr. llJ" mektepleri okuyacuları Aake
d Jileler pbi vecllrilir •• dycllrilir. Kitab ve diler den için t&
am ollnlar paruıs Yerilir. 

V • Hlft okullanu kalNI edilenlerden blriaci amıfı muftffa
ldyetle bitirenler aramdan, bblli,etlerine aare, 11pcu. maldnilt. 
telsts. fototnıfça. atıt ve bomlllrdnnanalıla ayrılırlar (4056) NU7 

Manisa viliy ti daimi 

1 - Borlu - Demirci yolunun 17 108 - 27+ 448 inci kilometre
leri arumda muhtelif apkbkta 22 adet menfes ile aynı yolan 
26 830 • 29 91 l inci ldlometreterl anamda 3061 metre tul '°" 
intutı 11&12 lira 87 bnlthak kqifDllDISi tızerinden Jrapalr arf 
maliyle ebiltmeye komahnuttur. 

2 - Bu ite ait ketlfumt llftDlllle ve diler ~ paruıs ola
rak ilanla Nafıa arilcllrltlladen alıilabilir. 

3 - Bbiltme 29-7-937 peqembe cini mt on bir buçukta ila
m.. villyeti daimi eaclmealade yapdlcaktır. 

4 - lluftklrat temhaat 1401 lira 22 lmnaftaf. 
5 - BbUtmeye girece~ Haf• Vekaletinden almmıt ehll

Jet Yelihlı ve bu yıla ait ticaret odMı veslhaı ve milftkbt te
minata ait makbun kapalı sarfm içine ım,-ıan ft kapalı sarfm 
buırlan_.... 2490 ayılı lıllmunın sa inci maddesine riayet et
meleri ilamdır. 

e - Ba ekliltmeye girecelr olanlarm hpall arflanm 29-7-937 
peqembe sini mt on buçail bdar llaniu ftlililhıt ftl'IDllerl 
n lrapalı urflarau poeta ile &'•lırecelderia mesk6r Jrananun 
14 6ndl maddalae riqet etmeleri uta olmml'. 2-3337 

lzmir • e A •• nind 
aımı e ume en: 

lateldller 

Adllye Vekiletinden 



== 18- 7 - 1937 

Ankar• Levazım Amirliği Saun•lma 11 
Komisyonu hanlar:•--------------

lLA~ "kdarları yazılı sığır et-
1 - Tümen garnizonlarının aşagıda mı ünü saat 15 de lz-

le~inin kapalı zarfla eksiltmesi 13.8.937 cu~ !ımr. 
mıtte tümen satın alına komisyonunda yapı al. olup muvakkat 

64532 ıra 
2 - Sığır etinin muhammen tutarı 

teminatı 4840 liradır. 1 1 un amirlikleri ve tz-
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbu .. ~lazb·ı· 

-·t .. l da goru e ı ır. 1 1 .. .ı tumen satın alma komisyon arın n istediği belge er e 
4 - İsteklierin belli gün ve saatte kandunu teklif mektublarını 
· ı · "htiva e en ve ı k ınancalannın makbuzlarını 1 

kcmisyona vermeleri. 
Kile 

76.800 
68.400 
68.400 
30.000 
24.000 
(2142) 

mevkii 
lzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Gebze 

Tuzla 2-3451 

tLA~ d "kdarlarr yazılı kuru ot-
1 - Tümen g"rnizonlarmı!1 aas.,.,ı a ı::,1 937 çarşamba günü saat 

larının kapalı zarfla eksiltmesı 11. ~gus a yapılacaktır. 
15 de İzmitte tümen satın alma kom•:~~~~~ liradır. 

2 - Kuru otun muhammen tutar 
3 - İlk teminatı 2055 liradır. İstanbul levazım ınir-

. 4 - Şartnamesi Eskişehir, Ankara "'.e onunda görebilirler. 
lıkleri ve İzmittc tümen satın alma kom~sy unun istediği belgeler-

i 
5 - İsteklilerin belli gün 'le saa!~tiv:neden teklif mektubları• 

e ve ilk inancalarının makbuzlarını 1 

nı komisyona vermeleri. 
mevkii 
İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

(2141) 

Kilo 
69.000 
46.000 
52.000 

405.000 
350.000 2-3450 

İLAN 937 günü kapah zarfla 
1 B . "dn 13 temmuz . f" - ursa garnızonu ıs . · fne teklif edılen ıat pa-

ekailtmeye konulan 5{) bin kılo koyun \
1 

dahilinde bir ay içinde 
halı görüldüğünden aynı evsaf vt _ şe~~ı 7 937 çarşamba günü saat 
Pazarlığa konulmuştur. tık p:!.Zar ıgı • • 
17 de yapılacaktır. . . 1 r her gün ve eksiltmeye gi-

2 - Sartnamesini görmek ıstıyen e 2 ve 3 cü maddelerinde is
recekler belli gün ve saatında kanununk ri satın alma komisyonu-
tenilen vesikalariyle birlikte Bursa as e 2-3449 
na gelmeleri. (2140) 

tı.AN · · kapalı zarf usuliyle 
1 İ . .. t hk- mveki kıtaatı ıçın - zmır mus a ...... 

128.000 kilo un alınacaktır. . da görülebilir. 
2 - Şartnamesi her gün komu:~: günü saat 17 de tzmirde kış-
3 - İhalesi 5 ağustos 937perşe kt r 

lada satın alma komisyonunda yapıl_aca1 . ~ ~lup ilk teminatı 1200 li-
4 - Muhammen bedeli on altı bın ır 

radır. ka ıdlı bulunmaları Ş.'lrt ol-
5 - İsteklilerin ticaret odasında Y 3 üncü maddelerinde ya-

nıakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve br.nka mektubu ve teklif 
.zıh vesikaları ve ilk teminat makbuz ~~y~at evel komisyona ver-
ıncktublarını ihale saatmdan en az ır 2-3448 
ıneleri. (2125) 

t~AN k kıtaatı için kapalı zarfla 
1 - İzmir müstahkem mevkı mer ez 

110.200 kilo sığır eti alınacaktır. .. •. saat 16.30 da tzmirde 
2 - İhalesi 5 ağustos 1937 perşembe ~u 

kışl da satın alma komisyonunda yapıll~ca tir. muvakkat teıninatı 
3 - Tahmin edilen bedeli 30.305 ıra 0 up 

2273 liradır. bTnde komisyondan verilir. 
4 - Şartnamesi 152 kuruş muka 1 1 dl bulunmaları şart ol-
5 - İsteklilerin ticaret odasında kay~ c~ maddelerinde yazılı 

nıakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve kl"f mektublarım ihale 
vesikaları muvakkat teminat mak~ ve .::~ bulunmaları. 
aaatından en az bir saat evet komısyona ' 2-3447 

(2124) 
tLAN - . . .. 

İ ~ . 1. - ine bağlı mueasesat ıçm yuz 
dareleri İstanbul levazım amır ıg • günü saat 15 de Topha-

bin kilo yoğurt 26 temmuz 937 pazarteaı na eksiltmesi yapılacak
nede satın alma komisyonunda katp~lı za:natı 1275 liradır. Şartna
tır. Tahmin bedeli 17.000 liradır. 1 • t•~ 2490 aayılı kanunun 2 
nı:si komisyonda görülebilir. İsteldı:er:raber teklif mektublann; 
~h uncü maddelerindeki yazılı belge~ ~misyona vermeleri. 
1 ale saatinden bir saat eveline ka z--3446 

(2077) 
tLA!'l alayının 586 bin kilo kuru otu. 

1 - Eksiltmede olan iş: p~rhısar r1acaktır. 
2 - İha.esi kapalı zarfla Vızeter'ri 976 liradır. 
3 - Kuru otun muhanu:ııen be e 1 l~dır. 
4 - Kuru otun ilk tenıınatI 1·650 günü saat 16 dadır. 
5 - İhalesi 24. temmuz 937 peni~ gün Vize satm alma ko-

. 6 - Şartnameyi görmek iatiye er 2--3226 
rnıayonuncla gösterilmektedir- (1944) 

iLAN Eksiltmenin 

1 T-:•u•tı -ıw tarihi 11&ti Cinai M· d li ......--- ~ ıktan iti. Be e Lira 

lJn Tonl Li1·5rla87Krş.50 1140 Kapalı zarf 3-8-937 15,30 
35 1140 ,, ,, ,. 16 

.. 135 15187 50 1806 ,. " ,. 16.30 
:: 214 24075 5584 .. ,. • .. . 17 

y 788 86680 ayrı ibale edilecektir. Tek-
lif ukanda yazılı dört ka~em un ayr~bul olunur. 788 ton un şart
naın nıe~tupları bir saat evelıne ka~~ lsteklilerin şartnameyi gör
ntek e~.ı 433 kurut mukabilinde .erı. ~: Ak için belli gün ve saatte 
tekl"fuzere hergün ve eksiluney~ ~ş ~r~e Lüleburgaz tümen satın 
a~ knıe~tupları ve kanunl vesık(ı::) 2-3348 

0nıısyonunda bulunnıalarL 
tLAN ihti · · ı _ . . . kıtaat ve müeuesat yacı açın 

257600 .11.nıu merkezındeld tnıuftur. 
kılo kuru ot münakasaya kon~.1 d. 

2 - Münakasası kapalı zarf usulı 1 e ır. alına komisyonundan 
3 - iar'tna · Maniaada tümen satın Para meaı 

4 sız '*nacaktır. .. .. at l 7 de Manieada tümen 
Bat - uıalesi 30.7.937 cuma gunu sa 

ın alına komisyonunda yapılacaktır. 5o santim ve muvakkat 
5 - Muhammen bedeli kilosu 3 kuruş 

tenı· 
ınatı 677 liradır. . en alınacaktırr 
6 - İlk taksit 2. tqrin 937 den ıtıöak r t olduklarına dair vesi-
7 - İstekliler ticaret odasına mu ayye 

ka göstereceklerdir. kk teleriyle birlikte kapalı 
8 - Talip olanlar teminatı muva a n az bir saat evci til• 

zarflarını münakasanın yapılacağı saat.te~~mdır. (2047) 2-3346 
ınen satın alma komisyonuna ..ennelerı 

1 1LA~ .. sesat için 4000 ton live 
. •tanbul levazım amirliğine bağlı aıue;ı5 30 da tophanede satın 

ll'lttın kömürü 30-7-937 cuma günü saat ' Tahmin bedeli 58000 
~.lnıa komisyonunda kapalı zarfla ahnacak~r·294 kurUŞ makabi.lin-
ıradır. İlk teminatı 4150 liradır. ŞartnBIDCSl ı1 kanunun 2, l üncü 

de komisyondan alınır. İsteklilerin 2490 •atr~ mektuplarını ihale 
lhadd~ erindeki yazılı belgelerle beraber t~ ! (2046) 2--3334 
laatinden bir saat evvel komisyona verme erı. 

iLAN. . . 1 i in 23 bin kilo u.de 
Balıkesir kor merkez birlilderinm ıhttyac ç 

U L '1 S 

Milli Müdafaa Vekaleti S:.umalma 
Komisyonu tlatıları 

·---------------- -----------------1 LAN 
1 - Bir tanesine tahmin edi en fiyatı 1169 kuruş olan ve mü

teahhid nam ve hesabma açık eksiltme ile alınacağı ilan edilen 1340 
tane nöbetçi muJ3mbasına istekli çıkmadığından pazarlığa bırakıl
mıştır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-
rin hergün komisyona gelmelerL 

3 - İlk teminat mikdarı 1164 lira 80 kuruştur. 
4 - İhalesi 21.7.937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
5 - Pazarlığa girecekle in 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesika'arı Hk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atında Milli müdafaa vekaleti sat•n alma komisyonuna vermeleri. 

(1885) 2--3126 

Askeri Lise ve Orta l\:1ekteblere Ücretle 
Öğretmen Aranıyor: 

1 - lstanbulda askeri liselere: Fizik. riyaziye: 
Bursa askeri lisesine: Edebiyat, riyaziye. aır:ıanca , . . 
Kırıkkalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, cografya nyazıye. 
Erzincan askeri orta oku una: tiirkçe, tarih grupu fransızca 

musi ·i. 
Konya gedik i hazrrlama orta okuluna: Tarih grupu. 
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Türkçe riyaziye almanca. 
Öğretmeni alınacaktır. . . . . 
2 - İsteklilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehlıyettnı haız 

olmaları şarttır. Ehliyet üniversite mezunu o'mak üniversitede 
imtihan vererek ehliyet almak kültür bakanlığı karariyle öğret
menliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 - İstanbul; Bursa, sanat liselerine birinci maddede yazılı 
dersler için 108 - 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid dersler i· 
çin 98. - 108 li~aya kadar ücret ıeri ecektir. . 

4 - lstekh olanlar dilekçelerine aşağıd~ ıı~ ıle rı~ılmış e~
rakı bağhyarak Ankarada milli müdafaa vekiletı asken lıseler mu
fettifliğine göndt>rmelidirler. 

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

yetname tasdikli b,.nzeri, 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - AKkerlik durumu hakkında vesika. 
s - Hüsnü hal varakası . 
6 - 4. madnede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip du

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

fettişlikten verilecektir.) 
6 - İstek 1ilerden yazrlr şartları haiz olanlar 15 ağustos 937 

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

(1928) 2-3200 

BİLİ T 
1 - Hepsine biçilen ederi 4060 lira olan 26 kalem döküm mal

zemesi müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Eksiltmesi 3 eylül 937 cuma günü saat 11 dediT. 
3 - İlk teminat 304 lira 50 kurştur. Şartnamesi parasız olarak 

M. M. V. satın alma KO. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılr belgelerle birilkte eksiltme 
gün ve saatmda M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. (7117) 

2-3445 

Askeri fabrikala• umum rlürlüğü Saııoalma 
Komi.;yonu llarılan 1 

BEHER TONU 33 LİRADAN 150 TON DÖKOM KOKU 
BEHER TONU 35 LİRADAN 34 TON DÖKUM KOKU 

Tahmin edilen bedeli 6140 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 
döküm koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis· 
yonunca 30.7.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (460) lira (50) kurutu havi teklif mektub
larını mezkiir günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkılr gün ve saatte komisyona müracaatları. (2040) 

2-3321 

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

Tahmin edilen bedeli 780 lira 60 kuru, olan yukarıda mikdan 
ve cinsi yazılı çamaşır ve eşya aakeri fabrikalar umum müdürlüğil 
satın alma komisyonu tarafınd3!1 30.7.937 C':Jma günü saat 14 de .a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şar~ parasız ol~rak komıs
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 58 bra 55 kuru' 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkılr 
gün ve aaatte komisyona nıilracaatJan. Z-3320 

200 TON SAF KURŞUN 
Thamin edilen bedeli 60.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikala~ ummn müdürltiğü uun alm~ ko
misyonunca 6. eylül 937 paz~rtesı giinil.~t 15 de kapalı zarfla ı~~le 
edilecektir. Şartnames üç Iıra ınukabılınde komisyondan verıhr. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı havi teklif mektubla
nm mezkfır günde saat 14 de kadar komiayona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 üncü maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (2097) 

2-3444 

Betonarme Büyük Köprü İnşaatı: 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Ebiltmeye konulan İ11 : Erzurum villyeti dahilinde ve 

Transit yolu üzerinde Beto~arme Horasan köprüsü inpatıdır. 
Keşif bedeli (151 500) 1ırad1!·. 

z _ Eksiltme 27.7.1937 tarıhıne müaadif alı günü saat 
(16) da Nafıa Vekaletinde Şose ve ~öprüler Reisliği ebiltme ko. 
misyonu odasında kapalı :ıa!f uaulıyle yapılacaktır. 

s _ Eksiltme şartnamesı .~ ~una müteferi diğer evrak (758) 
kuruş mukabilinde $ose ve kop~l~r reisliğinden alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek _ıçın taliplerin (8825) liralık mu· 
vakkat teminat ile bu gibi işlen Y~abileceklerine dair vekileti
mizden alıamq müteablıidlik chlyetı fenniye vesikası ibraz etme-
leri lazımdır. • 

isteklilerin teklif mektuplar~nı ıkinci maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar komıayoo rei&liğine makbus mukabi· 
Iinde vermeleri muktezidir. (1924) 2-3244 

yağı kapalı zarf usulü ile 20. !emmuz. 937 salı günü saat 15.30 da 
ihale edilecektir. MezkQr yagın muhammen bedeli 23 bin lira 
muvakkat teminatı 1725 Jirad_ır •• İsteklilerin prtnanıeaini görmek 
üzere her gün ve eksiltmeye ıttirik .edeceklerin de eksiltmeyi aç
ma saati olan 15.30 dan bir saa~ evelıne kadar teklif mektublariyle 
Balıkesir kor aatın alma komısyonu bqlwıhğma müracaatları. 

(1884) 2-3124 

Devlet IJcrniryolları ve Limanfarı Umum 
Müdiirliiğii liiiatrnalma Komisyonu llanlan 1 

iLAN 
İdaremiz malzeme dairesi emrine lise ve daha yukarı tahsil gör· 

müş, almanca veya fransızca lisanına bihakkın vakıf, müsabaka ile 
dört memur alınacaktır. 

Kanuni evsaf ve fCraiti ve askerlikle alaka,sı bulunmıyanl"rın 
aşağıda yazılı vesaiki hamilen Ankarada idaremız ~at işleri müdür
lüğüne, İstrnbulda Haydarpaşa magazası şefli&ine mlıracaatları i
lan olunur • 

İş talebi hakkında istida 
Askerlik vesikası, 
Hüsnühal vesikası, 
Aşr kağıdı, 
6 kıta {otoğraf, 

(2116) l-3443 

Devlet demiryollan ve limanları 
işletme umum müdürlfğünden: 

Yüksek, lise ve orta mekteb mezunlarından memur alınacaktır. 
Talihlerin yazı makinesi ile yazı yazabilmeleri tarttrr. Şeraiti an
lamak üzere devlet demiryollan zat işl,cri müdürlüğüne milrac2at 
etmeleri ilin olunur. (1900) 2-3135 

Ankara Rt•lediye Reisliği ilanları 1 
--~------------- ----------------

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

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

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

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

İLAN 

1 - Yenişehirde MetJrutiyet caddesinde 1087 inci adanın 16 
parselinde 25 metre murabbaı belediye malı arşa onbeş gün müd
detle açık arttırmaya konulmu,tur. 

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

mine ve isteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma g'ilnü aaat on buçuk-
ta belediye encümenine mürac;ıatları. 2-3389 

İLAN 

ı - Şehrimizdelri taksi otomobillerinin taksimetrelerinde pet
rol ve benzin fiatlarmm ucuzlaması dolayısiyle yapılacak deği
şiklik aşağıda gösterilmiştir: 

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

2 - Taksimetrelerin tadili için şoförlere 1 eylule kadar müsıı· 
ade verilmit,ir. 

3 - Taksimetreleri henüz ayar edilmemiş otomobillerde volcu
laı;, eveke de ilan olunduğu veçhile saatin gösterdiği fiattan yüz-
de 20 eksik ödiyeceklerdir. 2-3388 

İLAN 

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

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

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

tLAN 
1 - Yeni ve eski fChirde muhtleif mahallerde yaptrrrlacak par· 

ke ve--idi kaldırım on beş g\in müddetle kapah zarfla eksiltmeye 
konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (24015.SO) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1802) liradır. 
4 - Ke,ifname ve şartnamesini görmek iıtiyenlerin hergün ya

zı ifleri kalemine müracaatları. Ve ihale 30 temmuz 1937 cuma gü
nü saat on birde belediye encUmeninde yapılacağından isteklilerin 
o gün saat ona kadar teminatlatile birlikte teklif mektuplarını be 
ledive encümenine vermeleri. 2-3393 

İLAN 
1 - Temizlik amelesi için •alınacak 379 çift postal on bet gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Muhammen bedeli 1895 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (142,12) liradır. • . 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin herglin Yazı ıtlen kale

mine ve iıteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma giinU saat on buçuk· 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün 2pm m m m 

ta belediye encümenine müracaatları. 2-3392 

iLAN 
Yapılacak yollar için alınacak 300 bin Mamak ve civarı parke 

taşı 23 temmuz 937 cuma günü saat on buçukta belediye encümenin
de pazarlıkla alınacağından isteklilerin belediyçye müracaatları. 

(2156) 2-3457 

iLAN 
Yapılacak yollar için alınacak (100) bin Yahşihan parke taşı 

23 temmuz 937 cuma günü saat on buçukta belediye encümeninde 
pazarlıkla alınacağından isteklilerin belediyeye müracaatları. 

(2155) 2-3456 

Jandarma genel komutanlı~ 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Kilosuna (230) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun (12129) kilo çorapbk yün ipliği kapalı zarf usulü ile 30.7.937 
cuma günü saat onda aatın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (140) .kurut karfılığında komiayondan alınabi
lecek olan bu eksiltmeye girmek iatiyenlerin (2092) lira (25) ku· 
ruşluk ilk teminat ve prtnamede yazılı vesikalı teklif mektubları· 
m belli gün en geç ıaat dokuzdan evel komisyona bat vurmut ol· 
maları. (2005) 2-3324 

Kızılay Genel Merkezinden 
1 - Eskişehir anbarlarmuzda Vobol, Sanbim, Ford, Rolsroyz, 

Albiyon, Berliye, Perlea, Fiyat ve Litil marka otomobiller ve bun
lara aid parçalar ve iç ve dıt listikleri • 

2 - Emaye tabak ve saire gibi muhtelif etya Temmuzun yir. 
mialtıncı Pazarteai günü açık arttırma ile satılacaktır. Tafsilat 
almak istiyenler : 

A) Ankarada Cemiyetimiz Genel Merkezine. 
B) latanbulda Yeni poatahane civarında Kızılay banmda Kı. 

sılay deposu direktarlüğüne. 
C) Ealdtcbirde Kızılay anharma müracaat etmelidirler. 

~ - 3329 
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Diplomali radyo mütebassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci 

Anaf artalar 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlftllğl Mağazaları 

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

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

' Her nevi 
ıaratını Ye nebatat ıiir· 

felcrini öldüren tozdur. 
Pompalı kaplar· dcrunuacla 

utılır. Ve daima kullanılmata 

hazırdır. Ayrı~ aatın alınacak ak· 
1amı yoktur. Haşarat • içia öldürüci, 

sebza Ye nebatlar için ıarannıdır. Zcbirh 
detildir, Pratik ve ıoiienirdir; 

U•u111r ııe,.ıu: J. Kmptı, l.un~uı, Galalı, Vlfweda Hu t 

Gediz belediye reisliğinden: 
Kasabada yapılacak fenni mezbaha 20 gün müddetle açık ek

siltmeye konmuştur. 
Bedel keşif 3093 liradır. Talihlerin 28 temmuz 937 çarşamba 

günü saat 15 şe kadar proje ve keşifnameleri görmek için belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. (2146) 2-3440 

iktisat vekaleti maadin 
umum müdürliiiünden: 

ç 

Artvin vilayetinin Başaül Miri ormanında Gölükobuk ve Ka· 
mükleçili mevkilerinde kain Kuvarshan bakır madeninin işletilme
si imtiyazı icra vekilleri heyetinin 11 haziran 937 tarihli ve 2/ 6817 
numaralı kararnamesiyle 99 sene müddetle Etibank uhdesine iha-
le kılınmıştır. (2137) 2-3441 

İktisat vekaletinden: 
İktisad vekaleti ölçüler ve ayar müdürlüğü ıçın teknikum ve 

yüksek mühendis mekteblerinden mezun elektrik ve makine mü
hendisleri alınacaktır. Bu şeraiti haiz olanların en kısa bir za
manda evrakı müsbiteleriyle birlikte Ankara'da ölçüler ve ayar 
müdürlüğüne müracaatları. (2147) 2-3442 

iktisat vekaletinden: 
Makam otomobili için satın alınacağı evvelce ilan edilmi olan 

(16.000) litre benzinin ihale günü olan 15.7.937 tarihinde komisyo
na müracaat vaki olmadığından ihale arttırma ve eksiltme kanu
nunun ( 43) üncü maddesine tevfikan 28. 7.937 tarihine tesadüf e
den çarşamba günü saat ona tehir edilmiştir. 

Talihlerin o tarihte vekalet satın alma komisyonuna müracaat-
ları ilan olunur. (2163) 2-3458 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Resmi gazetenin 7 mayıs 936 tarih ve 3297 sayıl ınüshasın

da neşredilen müteahhidlik vesikası talimatnamesi l temmuz 937 
tarihinden itibaren mülgadır. 

2 - Yeni talimatname resmi gazetenin 1 temmuz 937 tarihli ve 
3645 sayılı nüshasında neşredilmiş olduğundan vesika almak is
tiyen müteahhidlerin yeni talimatnameve göre müracaatları ilan 
olunur. (2100) 2-3437 --·---
Muhasip aranıyor ' Kolayı ık-Şıkı ık 

Her t•yden evvel koleyh§ı "'I 
Muhasebe işlerinden anlar 

bir memura ihtiyaç var. Almanca 
bilenler tercih edilir. 

Halil Naci Mıhcıoğlu Ana
fartalar caddesi No. 111 müra-
caat 2-3401 

KİRALIK 
Hamamönünde Akaretler kar

şısında sabık Ramazan apart
manında bir daire kiralıktır. 
Görmek istiyenler kapıcıya mii· 
racaat edebilirler. 2-3410 

Etlikte Satılık veya 
Kiralık Ev 

Etlik'te kuyu yazısında bir 
kattan ibaret müstakil ev acele 
satılıktır. Hergün görülebilir. 

Pazarlık için ikinci noterde 
Ömer Tanık'a müracaat. 

2-3432 --------
ZAYİ 

Ankara erkek lisesi orta kıs
mından 1935 senesinde aldığım 
şehadetnamemi zayi ettim. Yeni
sini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

1111/ 44 No. L. Özgürdal 
2-3455 

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 

2-3361 

. NASlR 1lAC1 
KANZUK 

m 
6ua. 

ren ıpor mıraklıaı Bıra"l•r:. Oftlar 
için yıpılmı' olan bu aanlur-kQ . 
lo11ırı giyerek flk1101 da lemin ıl· 
mlf olurlat Hututu lnceltlr VQ 
cudun ten11QbQnO d0ıo l11r ~· •• 
ftdld hareketıordı bil• kal •n•• 
kıymaı 

fıyıtı ı 7 1/ 2 lorad•• 1 baron . 

Satı$ yeri yalnız ı 

J.~.w 
ISTANllUl, Beroiitu 

T~ .. ı mıydenı 12 No. lu 
Ma§aram•ıı zlyıro1 edın l ı veya 

19 No.lu ta•lftmlı lıtıyln l ı . 
Flyatlırımııda bD1Gk tenıllat. 

1
--- - - -

Kiralık Daire 
4 oda 1 hol bütün konförü 

haiz bahe(eli bir daire kiralık
tır. Demirtepe kasabına müra-
caat. 2-3421 

• N 
K 
• 
• 4 

YENt 

Elektrik 

Cereyan 
şirketinden: 

kesilmesi 
Santralımızdan Şehre giden anS 

kablonun nakli işleri d o 1 ay ıs i y 1 e 
18-7-1937 pazar günü saat 7. ddl 
18. e kadar 

Belediye Otobüs Garajı 
Ön-Cebeci 

.,~ 

Cebeci - Harita Umum müdüriüğiJ 
Askeri Hastane 
Mamak Köyü 
Mamak Gaz Maske F~1'rikası 
Cereyansız kalacağı ilan olunur. 

2-3454 

Ankara emniyet müdürl~Oiin 
cinsi mikdarı beher litresi teminatı 

litre kuruş santim lira Kuruş ihale günli 
benzin 15000 azı 297 00 4.8.93? çarşamba: 

22000 çoğu 18 - 297 00 4.8.937 çarşamba 
Yukarıda mikdarı yazılı benzin 18.7.937 tarihinden 4.6.931 f. 

rihne kadar açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin teınirı.•l_;., 
rası, banka mektublariyle birlikte müdüriyette toplanan kotnl!:" 
gösterilen gün ve saatte gelmeleri. (2144) 2-3<tP 

Bina İşleri İlanı : 
Nafia vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan ·iş iktisad vekaleti bahçesi ihatt 

varları inşaatıdır. 

Keşif bedeli 4805.00 liradır. ' 
2 - Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 deal 

fıa vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu 
sında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. _. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 24 kurılf 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden almabiJir. ~...t 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 360 lira 38 kurU!* 
muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 1 temmuz 937 ~; 
li ve 3645 sayılı nüshasında intişar eden nafia işlerine aid eı;.. 
melere girmek istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası .
kındaki talimatnameye tevfikan yapı işleri umum müdüriüğUll 
alınmış hususi vesika göstermesi Uizımdır. (2103) 2-34~ 

SINF:l\'IAtAR HALK 
gn e:;kı ndsırları bıle pek kısa 

bir zamanda tamamen ve kcikiin
den çıkarır. 

BUGÜN BU GECE 
Yaz mevsimi münasebetiyle 

fevkalde program 

BU GECE 

Korkunç aahnelerle dolu baştan baŞI 
dehşet filmi 

U mumt deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her eczaneıie hulu
nur, ciddi ve müessir biı nasır 
ılacıdır. 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENiK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

PALYAÇO KiNG KONG 
Seyircileri üzerinde çok kuvvetli 

intibalar bırakan eğlenceli olduğu 
kadar heyecanlı bir aşk ve ihtiras 

Gündüz 11 - 14.15. 17.45 

fi J mi 

EHLİ 

matinelerinde 

ESRARENGİZ 
ŞEHiR BAHÇESiNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

Türkçe sözlü tarihi büyük şalıeser 

SALİB MUHAREBELERİ 

DAÔ 


