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!Karadeniz havuzunda! 

Bayındırlık Bakanımız İsveçte 
fabrikaları ziyaret ediyor 

Sınır anlaşmazlıklarına 
uihayet veren pakt 
Tahranda imzalandı 

Tahran, 18 (A.A.) - Pars ajansı 
bildiriyor: Stokholm 18 A A.) - İsveç ajansı bil~i!iyor: T~rkiye .. ~ayı~· 

dırlık B k '8 A)i Çetinkayanın lsveçe gelrtı dola~ısıyl~, butun .hu-
"k 1 a anı · 1 . makaleler neırederek bu zıyaretm ehemıye-

İran hariciye veziri B. Saınyi ve I
rak hariciye veziri B. Naci Elasil bu 
sabah saat 11 de iki memleket arasında 
bir dostluk muahedesi hnzalamıtlardır. 

yu aveç gazete erı uzun tini tebarüz ettirmektedirler. 
Gazeteler bu ziyaretin Türkiye 

ile İsveç arasında, bilhassa ticaret 
ve endüstri sahalarında, gittikçe 
f azlalaımakta olan münasebetler
de mühim bir merhale tetkil eyle
diğini kaydeylemektedir. 

Bayındırllk B~lcnnımız 8. Ali Çctinkaya 

Gi.inclelik 

İş refahı 
Kemal Onal 

Yeni bir demiryolunun, hatta 
yapılı§ devresinde, muhitinde ya
rattığı refahı; yakından görmeğe 
vaktiniz olmayıp da kısa bir tema
s~ fırsat bulmuşsanız, halkta~. v~
z~h bir üslub içinde dinleyebıl_ırsı
nız. Köylü, bu yeni it kuvvetıyl~, 
Yıllardanberi üreyen borçlarını o
derniı, evini barkrnı onarmıttır. 
Artık aile ziraatine yetecek kadar 
hayvanı vardır. Tasarruf paraar 
mahiyetinde de, kırlarda koyunla· 
rı otlatmaktadır. 

Kasabalara gelince yakın köy
lerin borçlarını ödemeleri ve alım 
kabiliyetlerini arttırmaları paz~rı 
hareketlendirmittir. Demiryolu ın
faatının ikinci ve üçüncü derce: 
deki itleri, muhitteki bir çok mu· 
teıebbislerde ufak birer servet ~a: 
ratmışhr. Demirci ve arabacı gıbı 
birçok küçük sanat aahibleri de ol· 
dukça iyi kazananlar arasında· 
dır. 

. Bu refah hareketini, büyük ~a~
rıka kurulan muhitlerde de goru· 
rüz. Y akininde fabrika yapılan ıe
hirler halkı, topluca büyük bir lut
fa kavuıtuklarmı, size her fırsat
la, neşe içinde tekrar eder durur
lar. Henüz inıa devresinde ik~~· 
fabrikanın istihsal kabiliyetınr, 
kullanacağı işçi sayısını, sarf ede
ceği ham maddeleri, hatta memur 
kadrosunu sıhhate yakın bir dere· 
cede halktan öğrenebilirsiniz. Bu 
Yakın alaka· bize yeni İ& müesse· ' ' ~ .. 
sesinin muhitine yapacağı t~~ı~ı 
halkın çok önceden iyice ölçtugu· 
nü ~öaterir. lılemeğe baı!ayan 
fabrıkalarm muhitleri ise, bır ku· 
rulut hızı içindedir. Kasabadaki 
evler ve mağazalar artık darla§· 
rnıthr. Bir yandan fabrika; yak~
nında bahçeli evlerile modern bır 
mahalle kurar, bir yandan da halk 
bu Örneklere uygun yeni yapılarl~ 
k~a:'~ayı geniıletir. lnsa?ları~ ~ı
Yınışıyle evlerin döfenitı eskısın· 
den çok farklıdır aea ve renk de· .. . , 
K•tmiştir. 

(Sc>rıu 4 üncü sayfsds) 

Türkiye bayındırlık bakanının İs.. 
veç'i ziyareti, bakanlığın bilhassa elek
tirkasyon ve münakalat sahalarında. 
programında mevcud büyük bayındır
lık işleri ile alakadar olarak tetkik ve 
haber alma mahiyetlerini haiz bulun. 
maktadır. B. Ali Çetinkaya, lsveç'dc 
bir hafta sürecek olan bu seyahatinde 
elektrik makineleri yapan büyük "asca'' 
fabrikalarını, lokomotif, türbin ve saire 
imal eden ''Nydquvist and holm,, fabri
kalarını, Gothenburg limanını ve muh
temel olarak Bofros'daki harb levazımı 
fabrikalarını ge~e<:ektir. 

B. Ali Çetinkayaya bu seyahatinde 
refikası kızı v: hususi sekreterı ile muh 
telif sahalarda bir kaç mlitehas-ııs refa. 
kat etmektedir. 

Bu muahede, 1913 htanbut proto. 
kolları ile 1914 hudud tahdidi komis. 
yonu zabıtlarını muteber tanımakta ve 
bu suretle iki memleket arasındaki sı· 
nır anlaşmazlıklarına nihayet vermekte.. 
dir. Şattülarap, bilcümle memleketler 
ticaret gemileri ile han ve Irak hU.. 
lcümetleri harb gemilerine seyyanen 
açık bulunacaktır. Scyriscfaine yarayan 
su yolunun idaresi ve islahı ile bu hu
sustaki maddi mükellefiyetler hakkın· 
da ileride başkaca bir mukavelename 
imzalanacaktır. 

}aponJJa Çin'e 
ültimatom verdi 

Japonya Çine bir ültimatom vermiş 
ve bazı taleblerde bulunmuştur. Otuz 
bin japon askeri Çine gitmek üzere 
yolda bulunmaktadır. Tafsilat 3 üncil 
sayfamızdadır. 

istanbuldaki güreş 

Müliyim amerika 
boğasını tuşla yendi 
Ustası eski dünya f&mpİyonu Zibiıko ile memlelı:etimize gelerek pehlivanlarımız. 

la güreıler yapan amerikalı Komar'ın Mülayim ile son müsabakası hayli de
dik_odulara yol açmııtı. Ortada bir de "kemer"' meselesi vardı. Amerikalının 
~elınde taııdığı kemeri Mülayimin haklı olarak alıp almadığı nıünakaıa edi
layordu. 

Nihayet kemer Haber gazetesi spor muharririne verilmit v~ ıki pehlivanın bu pa
zar tututmalan kararlaımıfb. Dün bu müsabaka Talu1m stadyomunda bin· 
lerce meraklınrn önünde yapılmıı ve Mülayim pehlivan. 32 dakikada hasmı
nın omuzlarmı yere getirerek itiraza mahal bırakrnıyacak tekilde yenmiıtir. 

Bu güreıe dair tanınnut spor muharrirlerinden ye müsabakanın hakemlerinden 
arkadqımız 8. Etref Şefik'in telefonla verdiği yazı ıudur: 

GÜREŞ NASIL Y APILDJ 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Nihayet Mülayim pehlivan Amerika 

boğasının kemerini dünkü güreşte itiraz edilemiyecek şekilde kazan
dı. Büyük güreş başlamadan evet hakem.heyetine seçilmiş olduğumu 
söylediler, diğer iki hakem eski güreş antrenörümüz Rauı Peter, şim· 
diki güreş antrenörü Penninen idi. ı---------------

Dün Karadeniz Havuzunda Su Sporları Ajanlığı tarafından tertib edilen 
yüzme ve atlama müsabakaları yapılmııtır. Müsabakalara aid tafsilatı be. 
ıinci sayfamızda bulacaksınız. Yukardaki resimlerde atlamalar esnaauul• 
alınan bir enstantaneyi ve lastik bir §İlle üzerinde rahat rahat serinliyeıe 
bir Bayanı ve sular içinde arka Üstü yüzen bir müsabıkı görüyorsunuz 

Atlantikte muntazam 
hava seferleri kuruldu 

ilk iki ticaret tayyaresi Atlantiki 
karşılıklı muvaf fakiyetle geçtiler 

Amerikan ticaret tayyaresi Clipper Okyonos seferi ıçın hareket ederk& 

İngiliz Coledonia tayyaresiyle Clipper amerikan tayyaresinin kar 
tılıklı olarak Avrupa ve Amerikadan hareket edip iki kıtayı biribirine 
bağladıklarını duyanlar herhalde fÖyle dütünmüt olacaklardır: 

- Ne ise ... Avrupa ile Amerika arasında uçuılar yaparken diitüp 
ölenlerin gayretleri bota gitmedi! 

Günlerce dedik~usu devam ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

etmiş olan amerikalmm kemeri ID • 7ç k 31 
Filhakika bu iki tayyare, At· 

lantik üzerindeki ilk ticari hava 
seferini başarmakla, bütün insan· 
lığı, bu uğurda ölenleri düşüne
rek duyduğu ıshrabtan kurt.arnnt 
oldular. 

ortaya konmuştu. Bu seferki gü- emırspor• an aya• 
;:c~ğ~i~a~:r b~:r;!~~l~~r~:t~~e~~~~ • • 
mesi için çareler bulmak ve ka
rarlar almak Iazımdı. 

Stadyoma gelmiş olan binlerce kişi 

artık bu defa sarih bir galibiyet bekli -
yorlardı. 

Orta hakemi ile mutabık kaldık pehli· 
vanlardan herhangisi kaçamak yapıp iple· 
rin üzerine gittiği takdirde hakem üç ke
re ihtar verdikten sonra mütemadi kaçan 
pehlivanı müsabaka harici ve mağlQb 
addedebilecekti. Bu çare ile amerikah -
nın kaçmasına mani olabileceğimizi tah
min etmiştik. Bu şartı da koşmasaydık 
güre bilii müddet yenişinceye kadar de· 
vam edeceğinden gecenin yansını bul -

mamız kabildi. 
Güreşten evvel bu şartı amerikalı

nın ustası eski dünya şampiyonu Zibis· 
koya anlattık. Sonradan itiraz edilme· 
mesi için kabul ettiklerine dair cevab 
aldık. Orta hakemi Cemalin idaresinde 

güreş başladı. 
(Sonu 4 üncü sayfada) 

Dün Ankara Gücü Alanında Bölge kupaıı Maçlarının finali yapılmıı ve 

Demir Spor Çankaya';yı 1 - 3 yenmiıtir. Yukarıdaki rcaimde Çankaya ka· 

le•İnc giren bir golü görüyorsunuz. Maça aid tafailat beıinci sayfamız.. 

dadır. 

Havacılık 30 yıldanberi dev adımla· 
riyle ilerledi. 1909 da Blcryo Manıı 

geçiyor, 1933 de Rolan Garro Akdeni
zi aşıyordu. O zamana göre bu uçuflar. 
daha iyileri yapılamıyacak kadar güç 
ve muazzam görülmüştü. 

Bununla beraber, umumi harb he
nüz bitmişti ki Alkok ve Brovn Ter -
Növ'den kalkarak İrlanda'ya iniyorlar
dı. 15 haziran 1919 da başarılan bu u
çuş etrafında her nedense pek az gürül 
tü yapıldı. 

Nungesser ve Koli'nin yaptıktan 

ve feci bir şekilde neticelenen tecrube. 
büyük tecrübeler serisini açtı ve Lind
bcrg 1927 de Amerikadan Avrupayı 
me hur uçuşunu yaptı. Buna 1930 da 
fransız tayyarecileri Kost ve Bellontt 
cevab verdiler. Ancak bunlar, sadece 
birer uçuştu: içinde tesadüfün, şansın 
biıyük birer hi e i olan uçuşlar •. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 



Politika bahisleri: 

Ankara ve yaz 
Oç döıt pnliik l1tub.d misarırliğiıade, oradaki ankaralılar so-

N70rlardı: 
_AnkeraDWJ? 
Eter l.tanhal telniaia 1çi1M1e ..,....lan:h, cnab •eı mek imlaydı: 
- Orada böyle ucak kompresler içinde yapamıyor, denebilirdi. 
Fakat Trabya ve Büyükdere'de, Florya'da, Bostancı kıyılarında. 

~lar'da, Ça•bca'da ..uf•lardı. Lıtanbuhm bu Rmtlerİ, insanın 
vatandqlık gunınmu bududsuzluğa çıkaracak kadar güzel.. ve lıtan
W artık, ölen bir telair dejildir. S. •7dıiım noktalar, yeni imar ham
lelz inia .-- 1IOldalancLr. a-alanla, ,- eder, size) caddeler, 
a..a.ı içinde. çardak ........ , taıap ibtiiade, apçlardan aarbn ha· 
.uluda. asfalt rda• hnla 11 ır ııt dz et Ye renk renk ten imanlar 

Hükümet belediyemizin 
borçlanndan faiz almıyacak 
Belediyenin sattığı evlerin taksit 

yılları azatJıgor 
Hükümet, Ankara belecliyeaine muhtelif tarihlerde borç olarak 

-.erilmit olan 5.650.000 ~ ..._~ etm; .., edecek. olan faizi• 
rinin alınmamam ile ,.,......... llele~.,e aıd ola ftleria labtmdan 
aoı.,.. belediyeye 1>orç1a alaalanlMa ıu. ah -· ••''iMia w ka-
nun projeR hasntunqtır. • 

Hazine, Aabn. ... ,.,.,. 
1340 senesi um...S muvazene ka
nwıiyle 500.000; 341 aenesinde 
t.sooJJOO; l!DI a e a • a i a • e 
2.000.000; 1927 de 1.400.000; 
1935 de ZS0.000 lira olllıak üzere 
cemaa 5.650.000 &ıa bc.ç •&mit
ti. Banehrin iman ve cumbariyet 
merkezi olmaya layık bir hale ge
liritm.i içia 9eril• bu pualaruı 
bir kumı ile de Y enİfehinle ilam 
evler yaptınhnq ve bedeli Jiizde 
6 faiz ilavesiyle 8 .., 15 eenede ö
denmek f&l'liyle talihlerine sabl-

mqtL I 
Bil binalu'. o • nti ifçi --ııı: ..... 

fiai:ıarmdaki &ırk ......... ,1ıe .. 
~ leriadaa p ,.._,. -.ı edildik

;: gibi ...... 8ekİS ft OD bef .-,e 

meselesi 
But.. Uf-il) - 1Dirlns ve &i1ıL 

rik ---•led Wtirildiği için. aylar. 
danberi gümrük anbarında bekliyen e-
lektrik malzemesi ile -~ bu hafta 
içinde ••mmıttır. 

Aıaadar mühendis bir kaç gün evel 
9ebrimize gelmit ve tebeke işlerine blf
latımk Uzeıe tertibat alau§tır. 

Santraldan mllhavvile merlrczine 
bc1ar olm yeraltı lrablotaau• döfelUDe
ıine fU günlerde baflanacaktır. Ha. 
..ı batJua da Gm1 Miitukib baflana
caktır. 

.. ,.. ' faUin de ~ ~ 
JCk6ml bir kat daba ....... Diter 
taraftan o aman )mJlapaJao --- Şehirlerimiz ve halkmuz 
DCYinden •e binaJum .... taı:a:mc1a 
Ankara jJrliminıp mu o1daP llal!
li,et ft ilati,aç llyikikJle _,, .. etme 

mit ow.p igia __.. çok püabp 
-loJM .. cwtaia .,.. 1 t -
nmlt ._.., ft tcbc1il _.......da 
üzerlerinde durulmıyacak bir bale gel· 

mesi, bu kanunun bun"lamn.aamc1a l-

mı1 olmuftur. 
Kanun111l nalan flldar: 
Aııkaranm imarı için belediyeye 

1340 aencai umumi muvazene kanwıu

aun 36 mcı maddesiyle 1 mart U41 ta

rila ve 563 sayılı kan11ala U lmrt 926 

tarih ft 7'10 aımmab ........ 17 ııi

.. 9!7 tarih ft 1008 mmıanlı ... Ull 

ve 2695 aayıb mukavele ile ikra edi
len S.650.000 liranın tahakkuk eden ve 
bundan böyle tahakkuk edecek faizleri 
Ankara belediyesinden ~-

Ankara belediyesinin Yenipbirde 
yaptudığı nlerden dolayı belediyeye 

~üz borçla olaıılarm ifbu borçtan 
~ bu kanunun ftep'İ taribinclen iti-

lmea faiz ta1uıklmk ettirilmiyecektir 
bu tarihe kadar tabaklruk eden faUJe~ 

le beraber borçların tediye mliclcleti 
m,bmgıcında itibaren 20 seoeye çıka
nlmı9tır. Bugüne kadar abaklruk et
tirilmİf olım geçmif günler faizleri 
tına borçtan indirilecektir. 

Borçlularla belediye anamda bu 
.. 1ar dahiliacle ,eniclen llllllrawele 

aktıolunacak ve ba ımbftle yapaak· 
tan çekinenler hakkmda esiri ..,...,.,. 
hükümleri cari olacaktır. Belediye ta
nfından yuı ile yapılacak tıebligat 

tarihinden itibaren borçlular 6ç ay zar
fın~ """"vele yapacaklardır. 

.._ llÜlletle aile, 7Ui « lıalkı 

• iw fdre 8Ü6et plıir Jıal.la tla a
tim. lliFE 1fp.i ""1rmthıP ._ evi
._ "-Ülifiatla -ıq.t kabul 
etıııi~ llü lliJe lralmı ıwwwı ıar e
demipecefiais ıiJıi niıı ede;iade• 
hzına ve oğluna, batti en kiiçQk ço
capm bdar, hrhsin lnı mnaliye
t4 biaesi lli.rbeti.lltle ,..,1~ası li
aım geldiliıli • taiil balursuıu: 

- OiJam. caketini .baapeıüa 0.
tflne atma, yerine koy. 

- Kwm. bahanın tcrlikleriDi 

~- ayak .... ~k. 
Evlerimizde m glln venlip alı

nan .hı emirler. lmiam ananesi i
cablarıntlıuı oldafıı için, ailezıln hn 
ferdi tarafından vazife hissi ile te
lülci ohmflr. 

l'aht. eriıD wjqwqw Jraqr -· 
ünce titis .... .,,. btbll, .... 
...,.,,.. 97" dabwite ...,.. ,. .. 
n,. p-apr ._..,. hia pıw. 

B.aııa .,ı.n.;. Pli Jelıirl«i
.ı. de ı.m..ur. Titi.ıilimb .,,._ 
rmm. .,,, ..... ipd .,,. tleilJ, 
nlerimhi• içiolla ..aia n feb
n dofnı ~: Odaıııaıdald 

l~iıı .......... •yrılaıı --
Jerüaü, ~· bıfDUillaJd 
ma6elecfea Utiıd drıyrmyacd olrır-

•· o tüloyrı tbnmıua 6etirmİf o
lu .... tim lqzk altmdu ..,_ .,., 

lstaDIRıl beletli.,aillia «•aif bir 
temizlik macadelesine giri§miş oldu
ğunu ga2telerden ~ğrenlyoruz. Şe
birHlilc tesa.nildiini Jebirlilere ba
mlatmak mecbıaiyeti•tl. kalan h
lediye elbette haklıdır. - N. B. 

Kayseri' de 
kurutulan 

• 

bataklıklar 
Kar-eri, (Husust) - KayHri ~ 

civarındald bataklıkların kuratulması

na faaliyetle devam edilmektedir. Ya. 
pılan çalıpnatar neticesinde bliyük saz• 
h gölde kanallar açılmıt ve bir sıtma ya 
tağı olan. ayni zamaıada claima civar köy 
lerin topraklarmı menim mevsim su 
altında bulunduran bu durgun sudan 
faydaJaDDUya batJanauftır. Bundan ~ 
ka Sammaklı yatağında da 899 amele 
yevmiyesi sarf edilerek 2697 küb metre 
hafriyat yapılmı9tır. 

ÇabpalaT baf)angıcmdan itibaren 
Ka)'Kri ve civarındaki bataldıldann kll
rutulması i9Jerinde esaslı bir tedbir 
olmak üzen sazlı g6lün kunıtulmnı için 
karasu yatağmda ve aulı gil içinde 
ve sarımsaklı mecrasının temizlenme a
meliyesinde ve keykubat batakbldarın
da ba güne kadar çallJ!bnak imklm hıa· 
al olma! ve mesainin batmdan bug6ne 
1raclaT ..... u yatağındaki taflarm te. 
..Uleame ve barice atıı-t için 1902 
.-ele ynmiyeal •rfiyle 284 kil» met
re tat hafriyatı ile 812 -.ele JftlDİ
J'CSİ adiyle 1705 klb metrelik toprak 
lafriyatı ppılch. 

Orduda harb sanayii 
sınıfı 

JCan. deuis we ilan JmnıetJcrllıımia 
..... Wihjmrmt, techf•, giyeecelr ft 
uire ihtiyaçlarmı buerde temia edem 
fabrikalarımaıa eefftt v a z i y e t e 
geçitlerincle bugiinkll mevcudun bir kas 
mialine çıbnlımu sarart olm miit~ 
hl•ıa itçinin bugiladen ball'm_..• 
dlflmıuiyle bir Udt ~ mm& tef. 
kili brarJ.ıtmıftlr. 

Kab umfmm hbmet lllldıdeti 2,5 
-edir. Ba amıfa a,nllıcak olan erat. 
tBier mlewe eıatı cibi altı aylık talim 
ve terbiyelerini p~ade aı.,la:rm!a gö.,_ 
dtikml eonra iki eme de mtltetteb ola
cakları sınıf, kıta, müeasese veya •ke
rt fabrikalar emrine verilecektir. Ba 
erat, Jüzum ve ihtiyaca can kara, denis 
veya hava fabrikalarmcla çaJ-.mılacak
tır. 

Haıb sanayil lllllfına dlıbil ilk erat 

.,. -- amanı ~ Jetittidlecek
tir. 

HU..• newılai 
- Sofrada lmmet .. ıiai .... 

--- 7 -5'6 .. llililli ............ 
- iki tirli M.met olanaa ? 
- ED.tte oları (),le w...t .... 

rİm ki miaafirJeriaİL eYİDİsde ,.... 
~ ..................... .... 
••: ... ,... Ö7le m.-t ed•im ld bir 
daha evinize qak ba..-•hrJ... 

"-'llllıl-

Hile7ia, m • ·• - •h+m ld-.. 
t1ak lifdan iharetmit; Bu clia,ada kim-
• kimeeye dost clejiL 

Ahmet, kumu - Bilininki ._ -. .............. 
Salai ..._ ......... Wr riaaa •ar 

ondan bahsedeyim: ........ ~ ...... , 
,,.,.. ~ ,.,..,. 

Lw •MO....---.. ile 
-~~,..._ ... .......,.~ .. 
pilaa cıenüi .. ,s, nis ~ -- • 
lm&li..._ ........... . 

............. pi İflİlla....,.... 
...._ ~ ....al edihriıtir. Fakat 

.. ...... •• jj,. lradar ...... ıö-
riU--cli; pla .. ..,.. ... ...,.. __ 

................ Wda~
-- istilam , ••• 111.ısi dar oldu
....._ - ... _ .. dik. 
~ .. ptid p2ıl ri 9*ia

de öiıwip .............. ela öirete
blldiiimize göre AmeribnYari ıaze
teciliiimide iftilaar eclebiliria. 

Fakat ._ delılmnb R kadar demi-
ri .. ~ ..... ,. .............. . 
ela anlasaydık 1 

Memurlarin Bare 
kanununda değişik 
Projeye yeniden bazı müh 

hükümler ilave ediliyor 
DeYlet memarlan maqlanmn te-.hid " teadiilüne dari olaa 

sayılı kanunun bazı maddelerini de tittirmek ft bu kanuna bazı 
deler ilift etmek üzere hazırlanan lranua projesine yeniden bası 
ldiımlfıria iliYeai için tetkikler yapılm•ktadır. 

Istanbulda 
belediyenin 
kafarları 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Polis 
bugtln tramvaylardan vapurlardan at -
byan1ar ...... çap atanlar 'ft eobğı 
1drletenlmlen biTçoldanm yablamıf ve 
para Cemi ahmftn'. 

D6n Bmin&nl kanunda 61 kiti tram 
wayc1an at1uken yüaJ•nmıJ, bunlardan 
5& andan para cezası aJmmq beti hak· 
kmda zabıt nrakası tutulmuftur. 

12 kİfİ de vapurlar durmadan atla-
11111 ft kenclilerindeıı para cenaı alm • 
IDIJbr· Sobp tiikilren 14 kİfİ para ce
zuma çarptmbmt ve dUkklıılarmm & • 
nl1ne ~p ataa 9 esnaf hakkında da ka
nuni muamele ppılnnıtır • 

Jl'atih baau mıntakaamda tnnavaY
daD atlayan 34 ldJideıı para cezası aJm. 
mıı evlerinin &ıUne çöp atan 44, cadde
leri ifpl eclen 29 kifiye de cua yazıl • 
llllflD'· 

Altı c1Dend :yabl&n"'lf, bunlardan 
beti dUfldinler nine ciSnderilmif ve .,. 
bktayakalanan l 7 SoCUk da ailelerine 
tealim edilmiıtir. 

B. Brassert yakında 
lstanbula geliyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Kara· 
btik'teki demir .e çelik fabrikalannın 

inpatım yapmakta olan Brauert fir • 
ması müesaiai B. Branert ile firmanın 

Ttlrkiye mlm..ıli 8. llakenzi yalmıda 
Lcmdra'daa haraya gelip dotnı Kara
bUk'e gideceklerdir. 

V eüfe ltaaliçenin benzeri 

Jnsllt-e'cle ViıMbor'da J9lımİI 
cl&t rı•ıl· ltir bıl•c•iaz ..-çenler
• ilaaait .. ltitia kaalta71 kendine 
acmdu ddfbr. kn Lee, • Kadmcaiı
sm adı ha idi • iki m damlaa biribi· 
rine na•l benzene V alde ltıraliçe 

MalTYe ~ •••w'Cli,,. bu beaze· 
Ji1imi tetdid içia .. - ppmak lazmL. 
sa 7apardı: Q--. Ma171ibi ~yinir, 
-- ,a. üıitiüall taldicl ederek 7Ü· 
riNii. Hattl, "-ilditme .-., V'mcl
... ptaı &1& Ölli.._ pçıalwa .O. 
\etçiler ..tele baliçenia selmekte 
olchata-aaarak..ta.na d__._. ... 

Mia Lee._ bir çok NIİml.t ,,.. 

lide 1nraliçenin fotıoıraftan di,. •· 
tılnntbr. 

lablah macıAı 

Bir kimya Mdon .........,_ trire-
Nkwaıw: 

- ...... ıdiP'ik ..... ,, ... 
sistekai .... mı? 

- Ymü, ....... mi iwliJ&ı-? 
- E..a, -.,le olacısılr. ._ .. lllı..ııi'İıııım!wi 

Wr tiırli öjı 1 HII i 

Uiurlu dolum. muuJ niluih 
,,.__.._ 1-...!-!.-.ll- L--=.- - • a 
~ ----·-- .... : .............................. 

........ ölim... 

Dot..- ........ eiıih• --ol· 
- ..._ .. ,. lqıkbr. Olim ..... a 
acıklıdır. Fakat bunları ............ llat-
W- ko,... artılı: ......... lizım 
...... .m ... ititatıılw ileri ........ 1ı:. 
.. midir? 

Zira hu tekil, Wr .._ni delil, ltir 
k tm Ddesi olays: Filiıaun bir oi· 
la dünyaya ıelmiıtir, Ye ......... .............. . .-... 

l>eYlet melmll'luiana ilk 
ıinaek iatiyenlerin mentel 
tahail ve vuıflarma göre fU 
celen kabulleri hakkında .
llir maclcle ili-.e olunacaktır: 

A - Orta mekteb mezunu o 
veya orta mekteb mezunu olmay 
memurlar bınuılarıma göre meaıut 
labilecekler on be'inci dereceye ; 
befind den:ce 10 lira ..ıı D1Ufbr.) 

B - LiBe ftya muadil melet 
dea Yeya orta &ah9ille aynı 
mealek tahsili veren en u beş 

meelek mekteblerinden memıı 
· 14 ladl dereceye (on dördilncl 
•bet lira ..ıt m um • 

c - u.e clenc•iMe Wr 
De en u bir amelik mlek tllllllili 
... ftJ& kan &&mlit .. yaı..ı .... 
lık mlek mektebi taı.ili llertDe 
u iki yılhk daba ylbek bir •• 'rt 
.... Mllı••it balamalar ıs ... 
....,.. (u.e ft)'a wutbiw -ıı.. 
1ıitWikta ..... lmtjhnle ~ 

B - Altı eenelik yüksek aıe 

mezunları 11 inci dereceye (on b. 
derece 30 liradır) 

F - Yiibek tahsilini yurdda ya 
tan sonra ecaebt bir memlekette 
ayyen bir meslek için ihtisae ta 
ve,a (yurdda) Hse tahsili ikmale 
1e beraber ecnebi bir memlekette 
•k '8btıili lserine muayyen bir 
lek için ihtiaa tahsili ,an1111ı1111.., 

lhti•slarmı yurdda uWıiyettar bir 
yet bmurunda bbat edenler on 
dereceye (ommcu derece SS liradır.) 

G - 15, 14, 13, 12 w 11 inc:.i 
lcre kabul edileoeldereden bir, n 
cu dereceye gireceklerden iki prb 
nl iyice bildikleri Bakanln 
brariyle Aalrarada tqkil olı.lllllC&k 
.. ,_ basanmda imtiblmla .... 
tanlar biT derece mafe.k • 

B - Devlet memmluklarma al 
ba lim bilmedikleri llalcle mems 
prb liam llrendilderi ftJ8 
YÜlf oldaklu'ı için mmmrlllta 
bil tair Bat dereceye bbal edilldiSI~ 
IOllr& bir prb ilam daha atrend.-ı 
O fıkı:wnda ...-Uem laeyet hmı11191! 

da mit ....... - olduta balı:ı
p w aUwnnwıeler ile telbiı ol 
ailbetlerde bir defaya mahna o 
üzere nakdi mUldfat verilebilecektir• 

ı - Tahlil defteai itibariyle 
,.... bir denceJe girmek aJllllSJ'lilll'I 

ai ludz olduia alde ~ yer o·lmlı
dolayısiyle -.ağı derecede bir -ının: 

,ete alınanlardan ehliyetleri a& 
1er prebileceJderi derec:elcre ilk 
JU olclalanda leTc:İllaD taJin ed" 
lmt4' .. 

Prejmila Kamataym bla llDDl_.. 
8IDda ~--- 11111btemeldir. 

~yeni-"!111 ........ ~ 
için tören yapddı 

Bardur, 18 (A.A.) - Bucün 
ye ,em dahil olaıı partililerin eski 
tililen takdimi için halkevi biauı 
rakJarla ıüslenmit ve geniı aaloma 
tililcrle dolmuıtur. Törene iatiklil 
fiyle bqlamnıt. Partililer takdim 
lerek parti ba91raaı ilbay ile par 
tarafmdan elleri sıkılarak tebrik. 
IDİftir. Meraaimi mUteakib halk • 
bir çay fÖleııİ ftrilmittlr. Şölell 
çıkan partililer bükümet par 
Atatürk büstü ÖDÜllde toplanarak 
mesut günün hatırasını müteacldid 
raflarla tesbit eylemiflerdir. 



19-7-1937 

[ Dış Politika 

Çin - Japon anlaşmazlığı 
j aponya'nın ıimali Çin'dc yerlefİP 

geniılem politikasının son mer· 
halelerinden biri olan 18 eylul 1931 
Mançuri aıkcri hareketleri ile baılayıp 
9 mart 1932 de Mançukuo devletinin te· 
fekkülü ve 31 mayıs 1933 de Tangtu 
mütarekesi ile inkıtaa uğrıyan çin-japon 
anlaıma:zlığı, bilindiği gibi, ıon günler· 
de, Lu • Ku • Şiao ıehri civannda japon 
latalannın yaptıklan manevralan bu 
ıehre kartı hakiki bir taarru:ı: hareketi 
sanan Uang • Ping çin gami:ı:onunun 

japon kıtaları üzerine ateı açması ile 
tekrar b ılamııtır, diyebiliriz. 

JaPonlara göre, şimali Çin'in her ta· 
rafında ve her zaman japon kıtalan as· 
keri talim ve manevralar yapmak hakkı· 
nı haizdirler. Bu hak onlara 1900 sene· 
•İndeki Bokıcrlcr meselesi neticesinde 
devletlerce verilmiş olan nota ile ve 1902 

çin • japon notası ile tanınmıştır. 
Çinlilere göre, bu notalarda, japon· 

ların bu sırnlarda yapmakta oldukları 
kadar genit ölçüde askeri manevralar 
yapabilecclclC'l".İne dair kayıdlar yoktur. 

Son hadisenin bilhassa iıaret olun • 
mağa ryık bir ciheti de anlaımazlığm 
Tokyo ve Nankin hükümctleri arasın • 
da olmayıp §İmali Çin'de'ki japon kıta • 
lariyle mahalli Çin makamlan arasında 
olduğudur. 

İıin zcvahin kurtarmağa müsaid o
lan tarafı budur ve ıayed japon kuman· 
danlıcı ile Cahar ve Hopei çin siyasi 
turası h rhangi bir tar:ı:da anlaıabilecek 
olurlarıa mesel kapanmıf olacaktır. 

Anc k dir.w er taraftan ajanslar, Ja-' . 
Ponya'nın birçok aınıfları silah altına 
çağırdığını ve ıimali Çin'e mühim enik· 
d rda asker sevkine başladığını, Nan· 
kin hüküm tinin i e yirmi doku:ı:uncu 
orduyu takviye tmckle beraber Sui • 
Yunn ordusuna cenuba doğru hareket 
emrini verdiğini ve merkez ordularını 
da harekete getirdiğini haber veriyor • 
lar. 

Japonlara bakılırsa son hadise Çin 
hükümeti t rafından uzun zamandan • 
beri hnzırlanmııtır; çinlilere bakılırsa 
Japonya musavi olmıyan muahedeler 
hükümlerine d yanarnk Tanaka muhtı· 
ta ı'nın icablarını yerine getirmeğe de
vam etm ktedir. 

Tanakn muhtıraaı nedir? 

Tanaka muhtıraaı muhteviyatı hiç . . 
bır vakit knti surette tekzib olunmamıı 

bir iıtil" planıdır ki Uaponya'ya, Man • 
çuriyi har ket üuü ittihaz ederek, bütün 
A.ıyayı ele ccçirmek ve japon hikimir~ti
nı tcsiı etmek vazifesini vermcktedır. 
Mesela, büyük Asya cemiyeti bu planın 
tııtbiklerindendir, vt:. bu cemiyetin yap· 

rnış olduğu bet ehemiyetli toplantıdan 
birinde General 1 tagııki, ıimali Çin va

:ıo:iyetini izah ederken "Mançukuo'nun 

japon ihtiyaçlannı tatmin edemediğini 
ve bundan dolayı Japonya'nın ti.ın.alİ 
Çin• de tabii kaynaklar aramak mecburi· 
Yetinde bulunduğunu" tasrih etmiıtir. 
Ancak, japon emperyali:ı:minin Çin'dekİ 
gayeleri o kadar malumdur ki bunlan 

İzah İçin bu gibi münferid tıadiselerİ 
kayda bile lüzum yoktur. 

189 · Ç' 'in . 5 çin • japon barbı harıç, ın 

J Pon istir planlarına ve japon hege· 

lllonyaıına kartı kullandığı tek müessir 
ıilah bo k . l Y otaı o nlUftur. 

Çin'deki japon aleyhtarı milli teşek· 
küllerin, ölüm tehdidi ile, bütün çinli • 
lere telkinler yaptığı malumdur. Çinli
ler J·a k · malı k PGn malları almıyaca , Japon 
ullanınıyacak, japon eşyası nakletm.İ .• 

Yecek, japon gemilerinde seyahat etını· 
~ ce

1
k, japonlarla düşüp kalkmı)•acak· 

r. lh 
Ta~;~u mütarekeıinden sonra Ge

~era) Çan • Kay • ş k japon aleyhtarlı· 
gını hafifi tmeğe çahşmı§ ise de son ja· 
Pon m talibinde gene bundan ebemiyet· 
le bahsedilmektedir. 

Hadiselerin hulasası kısaca budur. 
Devletler, çin • japon anla§mazlığını or· 
tadan kaldırmak tavauutunda bulun
maktadırlar. Bu vaziyetin neticeıi ne 
olacaktır? 

•. Vakıa! ra. yakın tarihe, japon • çin 
rnunaıebetlerinin inkitafı tarzına baka· 
rak bunu az çok tahmin mümkünse de 
kch n tte bulunmaktan çekinerek gele
c k haberleri bekliyelim. ** 
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Japonya Çin hükümetine bir' 
ültimatom verdi 

30.000 Japon askeri çin' e 

doğru hareket ediyor 
Tokyo, 18 (A.A.) - Domei ajansı tebliğ ediyor: Öğrenildi~ine 

göre Japonyanm Çindeki büyük el~iliği müsteşarı B. Hadika, cumart~ 
si günü Çin dı§ bakanı B. Vang • Çıng - Vey'i ziyaret etmiştir. Çin t!rş fşter bakanı B. Vang. Çing. Vey 

Müsteşarın bakandan Çin hü- ı-------------·-------·--
kümetinin §İmali Çin makamları 
ile japon makamları arasında ya
pılmış olan 11 temmuz tarihli an
laşmanın üç noktasına tearuz ede
cek her türlü tedbirlerden kaçın· 
masını istemi§ olduğu söylenil-

ispanyadaki iç harbin 
ikinci yılı başlarken 

mektedir. 
Teyebbüs ültimatom mahiyetinde 

değil dostane imiş 
Müsteşarın aynı zamanda Çin hil· 

metinin merkezi Çin hükümeti kıtala
rının şimali Çine sevki gibi Japonyaya 
aleyhtar her türlü tahriklerden de ka
çınmasını istemiş olduğu da söylen. 
mektedir. B. Vang Çing'in Çin hükii· 
metinin bu taleblere pazartesi günü her 
halde cevab verebileceği suretinde ce· 
vab vermiş olduğu söylenmektedir. • 

B. Hadikanın hiç bir müddet tahdı· 
dinde bulunmamış olduğu ve ga. 
zetelerin muhtelif iddialarına rağmen 
teşebbüsün a la bir ültimatom mah~ye· 
tinde olmadığı teyid edilmekte ve ıfa· 
desindeki katiyete rağmen, dostane 
mahiyette olduğu bildirilmektedir. 

24 saat müddet tayin eclilmit 
Şanghay, 18 (A.A.) - Japon bü-

yiık elçiliğinin resmi bir tebliği, ~a. 
pon işgüderinin dün saat 23.30 da Çın 
tıüklimetine bir nota tevdi ederek her 
türlü tahriklere nihayet vermesini, 

Lukuşiao hadisesine müteallik olan 
anlaşma hükümlerinin mlhalli memur· 
lar tarafından icrasını güçleştirmekten 
vazgeçmesini i temiş ve cevab için 24 
saatlik bir mühlet tayin eylemiş oldu

ğunu bildirmektedir. 
Nankinin alacağı tavur belli değil 

Pekin, 18 (A.A.) - Çin menabiin-
den yalnız şifahi olarak bildirildiğine 
göre, Hopey • Şahar ba bakanı general 
Sun-şe-Yuan, japon ültimatomunu bu
gün saat 13 de kabul etmiş ve general 
Çan.tze-Şuang, general Haşimoto ve 
albay Vaşiu teferruatı tesbite memur 
edilmiştir. 

Nankinin ne gibi bir tavır alacağı 

daha belli değildir. 

30.000 japon askeri Çine gitmek 
üzere yolda 

Şanghay, 18 (A.A.) - Kore • 
den gelen haberlere göre, yirmin • 

cİ japon fırkası, tam olarak, Seul'· 
den Çine hareket etmiıtir. Halen Çi· 
ne doğru yürümekte olan japon 
kuvvetlerinin mikdarı bu wretle 30 
bin kişiye varmııtır. 

Şarki Hopey hükümeti 
anlQ§mazlığa alaka/anmıyor 
Pciping, 18 (A.A.) - Şarki Hopey 

hükumeti delegelerinden bir zat, şarki 
:Hopey hiıkümetinin bugünkü anlaş

mazlıkla hiç bir urette alakadar olma· 
dığını bildinni tir. Bu hükümet, an· 
cak, kendi topraklan içinde süklınu ve 
sulhu muhafazaya gayret eylemekte. 

dir. 
Çinliler askeri işlerde anlaımaya 

yanCJ§mıyorlar 

Peiping, 18 (A.A.) - Tientsindeki 
görü meler esnasında Çin delegeleri 

çok ihtiyatlı bir vaziyet alınağa başla· 
mışlardır. Çinliler askeri meselelerde 
dahi her nevi uzlaşmayı red eylemekte 

ve Japonya şimali Çini Nankin 7i.n 
cumhuriyetinin idaresi altında Çının 

rılınaz bir parçası olarak tanınmadık· 
ay . • •. 
ça politik görüşmelere gırmegı ıstcme-

Hükümetçiler Argoıİ 
cephesinde ağır basıyor 

Madrid'in dış mahaJlelerinde hüküm etçiler tarafından yapılan barikadlar. 

Saragos, 18 (A.A.) - Havas ajansının muhabiri hükümet milisle
rinin Aragon cephesindeki baskılarının artmakta olduğunu ve bu ha
r~ketin c~mhuriyetçilerin kumanda heyetinin asilerin Madrid cephe
sıne takvıye kıtaları göndermelerine engel olmak için asi kuvvetleri 
Aragon cephesinde tutmak niyetin de olduğuna delalet etmekte bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Dün milis kuvvetleri, Hueska
nın §arkında birkaç kilometre me
safede bulunan asilerrn mevzileri
ne hücum etmişlerdir. Milis kuv
vetleri, harb hattına 1 O binden 
fazla asker sokmuılar, 20 kadar 
tank, zırhlı otomobil ve birçok 
mitralyözler kullanmışlardır. 

Tayyare bombardımanları 
Madrid, ı 8 ( A.A.) - Cuma cumar

tesi gecesi isilerin tayyareleri, Madri
din şimali garbisinde Villafranka del 
Kastillo civarını bombardıman etmiş ve 
yangın çıkaran bombalar atmıştır. Cu· 
martesi günil sabahtan itibaren asiler, 
bu bölgede bir taarruz yapmı lar ve mi· 
lisleri Villafranka etrafındaki mevzile. 
rinden çıkarınağa teşebbUs etmişlerdir. 
Bütün sab:ıh devam etmiş olan çetin bir 
muharebe yapılmış, fakat milisler mev· 

mektedir. Çinliler, yalnız mesela de. 
miryolu ve gilmrükler meselelerinde 
ekonomik imtiyazlar vernıeğe hazır 
gözükmektedir. 

8. Ruzvelt B. Hu/l ile görüştü 
Vaşington, 28 (A.A.) - B. Ruzvelt, 

dün öğle yemeğini B. Hull ile yemiş
tir. İki devlet adamı, uzun uzadıya u
zak şarktaki vaziyet ile Çin • japon an. 

Jaşmıuhğının zaruri kalması takdirin· 
de tarafsızlık kanununun tatbiki mese
lesi hakkında gôrüşmü terdir. 

Bakan gazetecilerle görü§tÜ 
Paris, ıs (A.A.) - Salı günü na. 

zırlar heyetine muhtelif kararname pro
jeleri tevdi edecek olan maliye baka· 
nı B. Bonne, bugün gazetecilerle yap· 
tığı bir görUsmede, vazifesinin adi büd • 
ccyi muvazene haline sokmak ve fev
kalade masraflan asgariye indirmekten 
ibaret bulunduğunu söylemiştir. 

zilerinden bir tanesini bile terketme· 
mişlerdir. Asilerin tayyareleri, Madri· 
din merkezini bombardımana teşebbUs 
etmi ise de tayyarelere karşı kullanı· 
lan toplarla kaçmağa mecbur edilmiş
lerdir. 

Hiikümetçilerin yeni 
muvallakıyetleri 

Madrid, 18 (A.A.) - Havas Ajan· 
aı muhabirinden: Hiıkümet kuvvetleri 
Boadilla delmonte'ye dogru ileri ha
reketlerine devam etmektedirler. Bu 
kuvvetler dün öğleden sonra mevzileri· 

ni düzeltmişlerdir. Asilerin Naval Kame· 

rede mühim kuvvetler tahşit etmiş olduk. 

lan haber verilmektedir. Madridin cenu· 
bunda milisler, Navas de Markues ka· 

sabasına karşı bir tazyik yapmışlar ve 
sonradan asilerin bir tarruzunu pu • 

kürtmüşlerdir. 

Cumhuriyetçilerin beş tayyaresi, 
dün ögleden sonra Madridin yukarı-

mda asilerin tayyarelerine karşı bir 
muharebeye girişmiş ve bunlardan iki 
tanesini düşiırmüştur. Cumhuriyetçile· 

rin tayyareleri, Madrid'in şimali gar· 

bisinde de diğer iki .ısi tayyaresını 

dusiirmuştür 

Harbın şiddeti artıyoı 

Sarago . 18 (A.A.) - Radio nacio
nal tebliğ ediyor: Nillcınueva del Par
dillo ve Villafranka del Kastillo bol
gelerinde harbın iddeti artmı tır. Bu 
bölgelerde kıtalarımız hükiımetçi mev
zilerine şiddetle hucum etmişlerdir. 

Franko filoları, Brunete, Majada· 
honda ve I..as Rosas bölgelerini bom
bardıman etmiştir. 

Otcki cephelerde işara değer bir ey 
yoktur. 

'BASIN lCMALf I 
İspanyol boğuşmasının 

yıl dönümünde 
CUMHURIYET'te B. Yunuı Nadi 

lıpanyol boğuımaaının yıl dönümii 
dolayıaiyle olan hadiıeleri tetkik e
diyor: ''Hakikatte bu İspanyol mese· 
lesi nedir? Meselenin e&ascn oldukça 

h miyetli bir dahili safhası olduğu. 
na fÜphe yoktur! ispanyada cumMııı· 
riyet ilan edildikten sonra sağlar Ye 

sollar arasındaki muvıı:ı:eneııizlilde

rin buhranlarr nihayet sol partilerin 
halk cephesi unvanı altındıı birlCfmC· 
leri ile kuvvetli surette faik bir küt. 
le t tkil etmelerine müntehi oldu. 
O z mana kadar Avrupanm hiç bir 
memleketinde komünistler • ve ispan 
yol komünistler ve anartistler • zayıf 
veya orta soıyalistlerle el ve it birli
;i tmiyorlardı. Malumdur ki komü
nistler ve anarıistl r prenıip itibariy. 
1 hiç bir anlaım yı kabul ebniy 
ihtilalci müfrid sosyalistler uçuncü 
ent m syonalın verdiği bir tabiye ka· 
rariyle komünistlerin diğer sosyaliıL 
lerle birleımeleri tecviz olundu. Ve 
bu tabiye kararının ilk tatbik yeri la
panya oldu. Nitekim ikinci tatbik ye

ri d Fransa olmuıtur . ., 
"- ispanya vaziyetinin bir Avrup1 

harbın vesile ittihaz edilmesine doi· 
ru kay cak her hangi bir hareketia 
bugünden yarına bütün Avrupayı y • 

d n kani ra ve aleti re salm 11 tehli· 
kesi daima mevcuddur. Hakikatte ı~ 
panyada daimi bir cidal değil, timdideıı 
için için bir Awupa harbı cereyan e
diyor. lıte ilk yıl dönümünden sonra 
iıpanyol boğu§l'Dalarının hakiki bilia 
ço u. Temenni delim ki gelec k sene 
bugün bütün Avrupayı yakıp yılmıq 
baıka bir boğuşma.nn bilançosllll• 
yazmay hm.,, 

ZiRAi KALKINMA PROCRAMI 
SON POST A'da, bu sene her ta· 

rafta mahııuliin iyi olduğunu &Öyliyem 
B. Muhiddin Birgen, zirai kallanma 
p .. O!'rramımızı tetkik ediyor ve §U me. 
selclP.rin üzerinde durulmasını iıti· 
yor: 

1 - Ziraat iılcrinde ilim ve teknik 
kuvvetinin memlekette süratle yayıl. 
masanı temin etmek, bir takım il' 
ve tecrübe müea&e&eleri yaratmak, bir 
takım istifa hareketlerini temin et• 
mek, ha arata kartı müradele açmak 

ve&aire gibi bir takım itlerle Ziraat 
Vekaleti ötedenberi mefgul olagel-

miıtir. Bu sahadaki faaliyet son se· 

nelerde arbnı§ olduğu gibi, ııarfedile11 

bugünkü gııyretler, bu hareketin ö

nümüzd ki senelerde daha ileri gide· 
ceğini göstermektedir. Bu bakma. 

dan söylenecek söz yoktur. 

2 - Asıl programda ziraatte kal
kınma &iya&etini alakadar eden iki 

nokta v rdır ki, bunlardan birinck:. 
ıimdiye kadar hiç bahsedilmemiıtir. 

Bizce ziraat vekili, aynı zamanda 
çiftç.inin bir zirai ''vekili,, dir. Onua 
vazifelerinden biri de memleketm 
umumi iktııadi hareketi arasında zİ 

ra tin mevkiini mütalea ve onun r..
faatlerini müdafaa etmektir. Bu ba· 

kımdan ke>ndisine düıen bir vuife ele 
ziraatin milli iktisad içindeki mevkiı. 

ni ve menfaatlerini müdafaa etmek
tir. Bu menfaatlerin en esaslı ifade-

si de ıudur: Çiftçi bugün elinde bulu· 

nan kuvvetlerden ve imkanlardan i~ 

tifade ederek elde ettiği mahıulle 

piy saya, k ndi hayatım az çok iyi 
bir tarzda t min edecek bir "mübade
le kuvveti., ile çıkabilmelidir. Halbu· 
ki, bizde • harbten evvelki vaziyete 
göre • köylünün piyaaada bu bakDD. 
dıı.n zayıf oldu u muhakkaktır. Köy
lünün bugünkü mübadele kuvveti, 
harbten evvelki mübadele kuvvetin· 
den çok daha zayıftır. Eğer toprağıa 
yüzüı ün gülm sini istiyorsak ilk ya· 
pacağımız it köylünün mübadele kUY· 
vetini artırmak, yani köy mahsulleri. 

nin puardaki kıymetleri ile köyün al 
maya muhtaç olduyu eşyanın a)'11J 
pazardaki kıymetlerini, hiç olmazaa 
harbten evvelki ni11bete irca etmek· 
tir. Bizce ziraat v kilinin ziraat na· 
mına müdafaa cdec ği dava budur-

-
ANKARA BiRASI Mevsimin Serinletici İçkisidir. 

-



A antikte o a ....... 
hava sefer eri kuruldu 

(Bap ı. ilJCi •7'ada J 
6 .,...... 19S7 Mlı &8Dtl. Atlantlk 

IMNdeld ti.cart eeferler ream açıl
dı. T..wt edilen tutte, tayia ecllleaı 
.,, •• en. huırlwD bir tarife mud· 
lllDce bUraa. Caledonle n Clipper tay· 
J9ftled Okfawu ıfbt.•. 

BmıJardan birinclainln eeyahatl ıs 
.. t t dakika, lkinciainin yo1cahıla iM 
12 -t 40 dakika .Urdl. B8y1ece. te
lldtfı ballı utuflar cleftesl ••19"""1 
ticari l,ıetme samanı plmft balmna· ,... 

r..-.ı••--" 
Bu ..ıerla Wr .._.,_de teıi 

-Wnaluiyle ,.,. .... olz edll', Hal
lııaJd Wllrsn &w•• ba ailıi ..... 
.. qatı ,.arı prototip •r11H'nıo+ 
..,,...ıer lnaUuuyorlardl. lleWJdm, 
Dk defa e18rak cemabi Atlllatiii ..
Arc. ea. Cid, tefere mtJıumd• ön
ce topu topa 28 saat usr-•ttu• 

Clipper'ia enafmı lmlca aıılata
ıan~ dört motödi Sikonky $-G-B tay
Y•ai. Paa America Airma,a kum
panyası tarafmdaa iitedenberi kullam
ı.a bir mocleldir. Bu mp.Jrinplırdaa al· 
ti taa.eU. llDc1amç bliyük Okyanoa'UD 
ibeıindca 4131 kilemetrelik bir meu· 
fc .,arak ve lfnaJ llidvey ye PWpin
den ıeçerek San J'anaiakoyu Kon&. 
Kong'a ))ailamaktadıtlar. Birçok &ilç.. 
liiklerle dolu olmaaına n&men bu bava 
battı en uzun hat delildir. Çbldl &e
ne ame ilwa kumpanyaları Hnay. Rina 
Rif w Samoa yoliyle San WnnaiUD 
'ft Yeai Zelmda arasında seferler yap
maktadırlar ki bu hattın uzwılup 
11.250 lriı.metredir. 

Ve nihayet, ıene tmerikalılar Nev· 
yerk'la Bumi4 a•üv• arwnda 1250 
kilometrelik bir bM clab& ifletmckte· 
dider. Bitia buo1anllll tla nlııpl.oiı 
kere Clipper ısiD Atlantik ,_izüai 
qmak bir eilcnce delflse bite. oman 
aormal olaıU yapabilecelf bir it tetft
ki edilebilk. 

Caledonia'ya gelince: Imperial Ah· 
waya kumpanyuının Shoat deniz tay
~ aimdi hilyiik iD&iJb lana laat
lumda lf!eme~ otan lııir modeldir. 
Kampanya bunun gibi I& ta,,areye u
fJibtir .e bu rabm yabnda Wr miılli 
artaaktır. lngı-ıten,i ~ ._... 
..,. bllfl.,... 13.llO ldloaatıelik .. 
.. ı..etı 91erinde. CaaeclM• ••• h, .. 
..,,.,ıa birlıaç &Jfsrtsd. -• 
seferlery ................. 

Ş. halde Atlaati&i ceçen tayyare
ler tım•men eerl makinalardır. Alman· 
ya da ..,,_. inparı bakımmcba btl· 
yft ainn1arla ilerlemekteclfr. Aeolus. 
Norwind ft Nordmen tatf81elerl .... 
wll fJWD ~- laertlalde 
iti 9taedea lllCe a flliid,eceli --.. 
ıa..w.ı-ew.. 

hillllı ,_,,,,,,,., 
life ltildm' miikewl ft m ..._ ye

ni olurfena oı.matar, eter fa_,_. ... 
tin .... mı ımtillll8rda ,.. '* .... 
,. toplwaıar......,. ......... ~ ............. ......,,, .. ... . --mili._..,, ... 0- IPD 
............. prek iafilidu ı. 
•F 11-ı MJik bir itim ile baulaU
ı.r. Bilhuu meteoroloji urviainin lıiç 
üumadan itlemeaine ebemiyet werdi· 
ter. 

Halbuki diler milletlerin Jaamr• 
dıkları uçuflarda meeele b8yle delildi. 
~ defa u~p bqlaDUf olan bir tar· 
yarecinin &itine bir n. chrnn pbnf, 
tafftit banun armmda •ımmı Wr 
tepenin , ... 11111 prpank pmplm
IDlftL Bu ybden de p defa ..W. 
w lıuea &ilimle aeticelnea lıanlv ol-.... 

Jl'nnucfa ba nOkta sis ......... 
lancluruhırü Tndlt ~ 
Carlmarf )'tik pmfaf Mlmla Atlimdk 
denfsi tberinde meteoroJojilr ettldJer 
,aptırılmü &zere atın llhmtı. 

Yalım mllsemeala mtikewDili 
de .. ..,. ,.. " CHpper .. Cale-.... ..,. ................... .. ..... ......._,, ..... __ ,., ' 
w...ıentlt. 

ı.,m. ..,, ......... - pilDtu 40 
, ....... bfifp ••• 1 ........ ~ 
tin lagiltıerede 1erilen Wi--. ~ 
dıncla bir adamdır. Şimdite lradar yap
tıp uçuıl• illi milt• llilometnyi 
pçmlfdr. 

Clipper'in kaptanı olan Barolcl 
Gny ise 31 yqmc11411r .. tim bir Ame-

• 

ribh tlpWir. Bu pilot ,mldi,e Jıadm' 
.... deı.dm fala cllDJuua etnfmda 
uçmu,mr. O aynı samanda pilot, mU· 
ben&. ....,. opentıld, b 1 'i•iıt 

Ye il hi.ııllr. 

Frw • 71fPRrMP 
l'w pilDtlmn .. ,....,. -

blll* ..,... •s fhr ,...._ .a-
n. .. .........,. ......... -1ımn 
--~ ... , ı'••Wı ...... 
pi .... Air Ta 1 ·-11 ... ' , .. 
yw &eblrtl .._ B. Laaiı 
CoüniD lltWlll---. _.. .. 
ferleri• ı •*si - ..... _. 

~ ..... llllar ••lfM'r· Tan-e 
falıdWım .. it IPI.. h ....... 

lan ...... a' 1 • ,..... .... aepll 

C.' f ı:sp•• en düik aletlerle ..a
cebhu bulundup halde gayet tümul
Hl meteorolojik etDdler yapmap ha
sırlllDIDlktadır. Bu vapur, ay sonunda 
dealıe çlacalrtır. Prmıaa diler taraf. 
tm maanea no1ttaı.n ndiom"lar 
koymak ftiyle de mequl olmaktadır. 

Şimııtilik Liemewt • de • Vai12eau
Paria tayyareaiyle ctild uçnf1•rı yapı
lacaktır. Fakat bu ımkina değerli ol· 
mmım rapn motleJi eskidir. Kqhar 
tayyareci Kodos da 1'38 den önce se
ferler yapmağı dilftlnmektedir. 

[ RADYO 1 
AllKARA: OiJe DefliJatı: - 12.30 

- 12.50 llahtelif pllk ..... , ... 12.50 -
IS.IS Pllk: Ttlrk mmakiaıi .,. Wk pr
lmlnn. ıs.ıs - ıuo Düill .. lmicl ... ..... 

•• 1 aqriyatı: - 1&31- iMi 
... ıı ,,,.... 1&40 - lUI -ıcm
.... (As' 1pek). il.Ol • il.il "ftdr 

7 M ft l1lllk priallm ( ....... W 

•' n ı .,. .... ıus-.,.. .. ...... ,.,..ıus.aıs~ .. 
... ft ........... (lawt ~ 
.......... , ı). 11.15 .......... 
... "\W 2lM • il.IS Ajmm .. 
w ZLJ5 - 21.55 ....,. .... ~ 
kestraaı. 21.55. 22.00 Yarmld procram 
Ye İatikliJ llllrfl• 

B. Lansbmi Bertin ve Roma
netioesini anlattı 

Loadra, 18 (A.A.) -8oıı pm10Jar. 
ela B. Bitler ve B. Maaolini De &lrtlf
mlt olan ifÇi pKtl8i eesld lideri ı.-. 
hrf mJı. JUcfma mecJh1eri Loadra 
feclmfi)'maucfa ftl'lllft otdata bir na. 
takta ini lld dnlet .-...mm ilklerine 
clvendilini bildirmiftir. 

Hatib ......... ld: "hal,anlarla al
muılarm ..,_.,,,_,. umı n•ı için le. 
l*lJ&:P. naiihim mikdarda alrer W-kuY. 
fttli aiUhlar &lacJermekte olduk1anm 
blm1 ederim. füat ital,aa .,. ÜDaD 

mlklahalainia nihayet balacaiın& Ye 11-
paaya barbimn bir Avrupa harbı intaç 
etmlyecelüıee emin ve bnl ohmu.,. 

B. Şotan'm otelciler 
grevi baklanda beyanatı 

Parls. 18 (A.A.) - Otelciler greYi 
'8allkmcfa Hava ajanmıa beyamHa ba. 
lunan bqbalran B. Şotaa. peırin ı.11 

- .....,. ıa,t ., ft ...... ıar. ........ ti..,.. ........... . 
im bla hale llillayet ve .... te çalJA. 
ak, •lapmhp aihayet vermek için 
b8yiik bir gayretle çalıpmp deam e. 
deceifni ilave etmiftir. Diler taraftan 
buı karpplıklu oldupnu da aöyliyen 
B. 8ot.n. hOldlmetiD bu yGz kızartıcı 
hallere nihayet vermete de umetmİf oL 
dulun• ft t. lilli haller ım,.mda mi
eebbibler hakkında pddetli takibat ya• 
pdacatuu bl1dinDiftir. 

1 KOCOK DIŞ HABERLER 1 
X Varpa - <Havu) Sovyet Wl· 

ldlmeQ Leh hilldlmetioi Ruayadald kon· 
10lo.ıuklarmı anltmala davet etmiıtir. 
Ruayadald bet leh koaaoloüıpna iDii • 

1ıabil Lebiatan'da 2 IOYJet Jıouoloslufu 
ftl'dır. 

X Paria - Be1çilra barb ba1ıanı bu • 
raya p1miftir. 

x D-his - Polonya demiryollan 
llluml wmlllrm Hitler ..ıı -
nrmelerlal ~ etmiftlr. 

X 11..a.. - Halk komiaerl Yejo-

51 da• 

iş refahı 
(Bap ı. lııcl aylada) 

• refala ____ ..., ..,_ 
_._._ • • • !-...1- ..il-. .. 

-....-ıa•• • s-ı•w ... ıo-
rüriiz. Toprak altındaki çalı...,. 
lar, derinletip uzadıkça, üatiinde 
de 1M•1reler ıenifler. Erıani ile 
Ku~rhvh birer..
bal ..... i& 

Demiryolu, fabrika, maden si· 
hi it refahı yaratan •ııelıllıiill•ia 
mill iktiaaddaıki rolü büyük ol· 

-lda Mraber ~ - ilk -· teri daha çok mahidaiade m,al-
maktadır. Bu balmnclan bunlara 
kaYUflllllt mmtablarm lftinci, 
bütün ,_dl ılamJsia•en lairas 
daha fula olPMktadır. Bu eeerle
ria ..... indea delil de birinden 
hile malarum bhnq muhitlerde i
le ona knufmak 11nilmez bir ar
zu halindedir. Bamı tahaldmlm
na iatemek delil, ,.akından p 
mek iftiyakmda bütün memleket 
~ denilebilir. 

Ancak clemİr)'olu, fabrika, ma· 
dm; aubitlerini bir çok mütkil 
prtlar içinde aeçerler. Bir çok ta
bii unsurlan bitin eden bu tart
lar içinde iman arzma arkalarda 
plir. Şa halde ... muhitte it ,. 
fabı ,aratacak bir çal'f"'& kolu ü
winde clmmakl•pa lizma p 
li,w. B• kel, .... 1e11 .. imis tari
hinde, her zaman için, zirai istih
..ı olmuthu"· Bunua ,.Dardanberi 
nıfab Yerİr bir laaWe O .... Jltl, ·-Wr• aUuti abnrla ,.... 
... L!_ • ·-=· !-..ı!..-ittir _. il mınn._. w umu--. 
Ymt ımitlili-de it nıfalum, si-
,_, ,.....,.. .... &in; ....... 
'' ae, ... , 111· • lııiblk •· 
............ hl twGLTa-
........... ,_... 

1 •Wrsak 
2 .,, e -••1" I Ata•lrk ...... ,....... ---... :..._.;!I-•'-' ..... ,_ •-..--- ~-·· -
w' 1 l 1 ;a . 

• sı ıF• ı.lrliJU' hı bn, .... , ................ ..... 
tilizi .. ... .. •• ... iw ... 
celderdir. 

Jl&.llAL ONAL 

Donaıiiııa Cemiyeti 
Piyangosu çekildi 

Do+• ın• CemfJıeti fbmtireli tall
Yilltı p~ 15 il 1 •• 1"7 
.... ,.., ...... 8actl ..... " .. ikra
..,. .. ...mti iallet eden tlllwll .... 
----. JUl10"DS: 

Keth1ede ltfl ........ terdlJ --
nllın fUDlardır: 1218 ı• .. 4325 
"".,. 1m ,,. 1110 em ._ tıt5 

bn.iye IMıl9et edee -..ı.r 
~: 
lkıaalye T .L Terdb lfo. Sıra No. 

aoao ,,_ 42 

ıao es "' 
• .. 3 
ıo 4SU ıı 
ıo JOt& ız 
10 .. 11 
ıo uıı • 
10 4325 l4 
5 _, 7e 
s ıııo sa 
5 7591 12 
5 5708 77 
5 8392 17 
s aooe 75 
5 9195 16 
5 7313 5 
s 5708 7 
5 I006 35 

Y•lmrdül tıeıtltleria hialarmda 
&CS*rilea illa D ................ 

Wd 11J111 tedibteria 6tiler ma --. 
..-.. ,,. uao. .. ııo. h teırensıwe 
lramila -.ıi il*t etmiftir. 

lkramiJe ft -'rti llateUeri 2Z 
tennm 1937 taribbadeA ltibuea tedi
,. edilecektir. Amorti bedeli beher 
uımı içiD bir tlrk liral ,._ brat
tur. 

... liyakatine binaen Lenin Dİplll Yeril
mittfr. 

X Vaqon - ParJappento fevb1& • 
de toplant-me .ıs clal1 ~. 

x lliİılill- Alman unatni B. Bit
lerin haırurlyle tçıJnqtır. Mumaileyh 
1137 alman sanatı terpial .. açn ..... 

x v--. - y.,....,. ft •• 
manya kurmat reiııleri ~ ~ 
lıpna seJenk koyup lleta'e ptmle1erc1ir. 

• ., -1 

lstanbıdtlald giireı 

Miiliyim Amerik 
bogasını tuşla yen 

(Bqı l. inci aylada) 

Jlilbim ,.,,.,,, siirflfİJIOr1 
MW&Jim b""'IPM ,.nialrtaaı IODl'a 

Je*i ., ............... ,a&aiyle el • 
repyordu. Ameriblı onuncu dalrilraclaa 
aoma 1161&,ımdcn fazla yoruldupu 
billettirecek a1tmetler cöstermete .... 
.... ipler Oltilae ..... çaelerine ... 
ftnl10ldL bıı.m ela paa e""'eMIW 
farkedince diler yan hakemlerine bir 
daha müracaatla iplet Uatiiade dtlfen o
lana mlıldedn on.nada dl yerde tut-
111118 mecbur o'acllr branm aldık. ip
ler Uatilndc dUten bir adamın vakıa min· 
derin ortamda a,akta tutımm Adeti 
Amedbda caridir, fakat Amerilrad9ld 
ru.prin 1lllat1an ıeaıl pandkled1le 
prildijinden Gyle balatlarm Uatüne yat· 
mak kabil delildir. Halbuki bizdeki 
rbgte balatlar tlatine yatarak yenik 
dO...,...k bi1eai her zaman tatbik olu· 
oabi'irdi. Tabi! Amerika ringlerine iDii> 
w olan ba niuınhnn bizim riDclerdc 
lıablliyeti tatbikiycsi yolma Nizamlar 
icablara göre yapddığmdan kad netice· 
yi gece ,anama lıadar uzatmadan ala -
bilmek ancak bayle bir kararla kabildi. 
Hakem heyetinin bu karanm da ameri
lıahya teblil ettirdik. itiraz etmeden 
gUreıe devam etti. 

Yirmi bqinci dakikaya kadar amed
bh Müliyimio bir iki illa hamlesi 8nUn
cle iplere ayakta abanarak kurtuldu. ip
lere ayaktl abandılmdan minder orta-
1111da da aJÜta devam ettiler. 30 cu da
IW'a cetdili '9aJdt KWaJim tek dala • 
sak ameri1rabyı lıapaklandırdı. Ameri • 
kalı Adeti ftÇblle lüleye kaçarak balat· 
llr Uatilne bDdW atmak ıuretiyle kur· 
tu1mak iatedL Pakat mani olduk. Jıffn. 

rmı makantri mtıacl*tu. __ 

s-til .. ilı:i GlmSUlUI iç .... m. .. 
la yerde tutarak bükiyle :rendi. 

t.lwJinia Plim ............. 
..... etrafı ......,_ 11111,-m 

.... ldlslk -- .. ~. 
bnsdıtıır..erw--... 
............ mp.. ..... 
lmh da arbk idru ed ı me ıılL .. 

Diğer Güreşler 

A•era Bob ldiihü federe 
TeteWdll ettlll sDndenberi 

meği gaye edindiii apor tubeai 
de de9amh faaliyeti göribıen 
boka 1mMlbl, federe edilmek izeN 
ıeye mGncut etmiftir • 

Haber a1dıiJmın &'ire. 
vasiyeti tıetkik etmüteclir1er w 
apor J1l9Ullllll da diia JaılUWer 
amıla ya elewerm aid fora.ıltep 
kmda htb•ılıcütır • 

derin ortMmda yerde bqJanclı. Kllll • Din)a 800 Fllbe 11•1 n 
J1nı amerika1ıJ1 aitti bir hayli hırpala- DaUu (Telıaaa), 18 (A.A.) -
dr. A,ala 1ra1kbt1an vakit amen°kalmm Woocbıaff. 800 metrelik dfbı,. 
~ bitmiftl, çok yorsmı clilftil. Kıprcla- nu. bu meuf.,t bir Mllilra. 47.1-18 
mk hali lıalnwfılı •alqılryorda. niyeede lıatetmek euretiyle 

32 inci dakikada Mmtyfm '8al"'"'m SamPiyon ba rekorunu amerilıallldlll 
tllkendiiiai farkeder etmez kuvvetti bir ı tihadı ollmpi,ad OJUDlarmda 
hlm1e ile llldırdı. Altına aldı. Ayakla - tır. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünde 

1 - Malatyada tesis t!dilecek tütün atölyesi • 
sı ve ıniiltemilitı kaoah zarf usuliyle eksil---.. ~ 
konulmultur. 

2 - Keşif bedeli 360231.67 lira. muvakkat t-•i..ı 

18160 liradır. 
3 - Eksiltme 3 ağustos 'Hl tarihine rastııyan 

günü saat 15 de Kabatatta inhiaarlar 1evazan 
mübayaat IUl>esindeki alım konıisyonunda Vcmdl 

caktır. 

4 - Şartname; keŞJ.tname, proJe ve saır miıtnaılral 
evrakı 18.02 lira mukabilinde her gün inhisarlar 
şaat §Ubesİnden ve Ankara ve Malatya başa•...
lüklerinden alınabilir. 

S - Müteahhitlerin nafıa veımıeunın !T~7 sen 
müteahhitlik vesikasını ve laakal 200.000 lirahk 
binayı teahhüt etmiş bulunduklarma ve bizzat 
mar veya mühendis veya yukarda §eraiti haiz 
mimar veya mühendisle dair 
terce musaddak vesaiki e 
gün evveline kadar inhi 
etmek ve eksiltmeye -· -· .... -
vesika almalan 18zımdır. 

6 - Mühürlü teklif ktubu, kanuni vesaik, 
name, keşifname ve sair lüzuıhlu evrak ile 
meye iştirak vesikası ve nuvakbt teminat 
sini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen 
kıomisJonu başkanhima makbuz 1D1Jkabilinde 
rilmi& olmahdıt. (4158) 2-3362 
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Demirspor Ç~--~~;~;;. 

T::~';. bl A SU ŞUdU ~-va=yo~~ ~~~.:~~~~::: an ç o r ;2r~c~: 
berligı~·n ~;--ı; 

Yeııi., levazımı, ,..._ .. 
ve sevgi için -
de gönül ve 
ülkü bağlılığı 
ile yaşayaca -

.......... ~·-·-·-·-·- · .................. ........... . 
nakliyesi, mu • 
haberesi ve bir 
&skcri cüzü -
tamın hatıra 
gelen nesi var
la hepsi var. 

._........................ . 
l 1398 lY<ÇlUIŞ> ! 
• • ' ..................................... ~ ........ ~ .......... . ğız ... 
, .................. .. 

ne hazırlanmış bulunuyorlar. Yani Türk 
ırkının zeld ve kabiliyeti ile türk hava 
kurumunun öngöriiiü birleşerek başka· 
tan için iki gençlik isteyen i~l~r bizde 

Bravo Kü -
tabya gençliğine ... On altı temmuzda, 
bütün türk gençliği adına konuttular. Yalnız bu işin enteresan tarafı, başka 

Yerlerde bir sürü dosyalar ve .. birç~k 
ınasalara ihtiyaç gösteren bu ışın bır 
kulübe kadar küçük ve tahtadan yapd
rrıış ufacık bir odaya sığdırılmış olması· 
dır. Kapıda bir de levha asılı: Türk kuşu 
bürosu ... 

Büronun dekoru şudur: iki ufa~ .rrı.a
~a, köşede bir kasa, masalardan bırının 
üst~nde bir yazı makinesi, bir kö~ede 
&ekız on dosya, yerde bir telefo~: kı an
c~k 1nönü nahiyesi ile konuşabıl~yor ve 
ç?p s epeti vazifesini gören boş bır ben
zın tenekesi • 

Bı.ironun muhasebe ve vezne, leva
zım, muamele sicil gibi bir sürü şube
si de var. Bur~da şunu hiç unutı;1ama: 
lı.: Jnönü kampı bir ordu karargahı ,,. 
hıdır. Eğer bu kelimeyi hatırınızdan çı
k~nn;anız. burada göreceğiniz he~ şe~ 
sıze uzun zaman sürecek hayret hıslen 
veıir. 

Bu sırada içeri bir Türkkuşu öğret· 
rneni girdi: 

··- 74 sicili verir misiniz? 
Ve sicil dosyalarından birin.den .. ~

kan d ' rt tarafı doldurulmuş bır buyu
cek kağıdı alarak gitti. 

"- Bu kimin sicillidir? 
"- Talebelerin ... Bu üzerinde birçok 

sualler olan kağıdlar. Türkkuşu uçucu
larına mahsus genel durum dosyasıdır.,. 

Bu dört sayıfalık kağıd içinde ger
çekten büyük bir dosyayı dolduracak 
kadar malCımat var. Her sual, havacılık 
sahasında talebenin bilgilerinden biri
nin derecesini tek kelime halinde tes • 
bit ediyor. Nazari derslere başladığı ta
r~h; talimlere başladığı tarih, A bröve
s~nı aldığı :zaman öğretmenin ha.kkında
kı notları, B brövesini alırken çalışma 
vaziyeti, C brövesini aldığı tarih ve o 
tarihte öğretmeninin düşünceleri, UÇU§ 

s~at dakikası, uçu~ sayısı ve nihayet ne
tıce ... , 

S icillin bu kısmında talebenir: ln~ 
nü kampında geçirmiş oldugu uç 

aylık devamlı çalışmanın verimleri var: 
Bundan sonra motörlü tayyare mektebi 
vaziyeti geliyor. Motörlü tavyare mek
tebi, İnönü kampında muvaffak ol.arak 
C brövesi alan talebenin turizm pılotu 
diploması aldığı yerdir. Bu sen.~ .. ~k ta: 
)ebelerini alan bu mekteb lnonun~~kı 
çalı~anın yüksek kısmıdır denebılır. 
Bu sicil kağıdları dolavısivle bir şev da
ha öğrenmiş oldum: birçok memlek~t
lerdc bu iki kısım biribirinden tama__m~y-1:. ayrı imiş. Yani paraşütçü ve planor
cu oJan, bir de turizm pilotu çalışm~~ 
r~Pmıyormuş. Bizim çocukların. b~ ıkı 
1~1 bir arada görmeleri şundan ılen gc
lıy?r.: genclerimiz, başka millet geno
lerının bütün gençliklerini doldurac~ 
kadar uzun senelerde öğrenebildik!e~ 
P!anörcülük ve paraşütçülük bilgilerını, 
nıhavet bir yılın içine sığdırmaktadır
lar. İkinci olarak da, planörden so~:a 
tl'l?törlü tayyareyi de öğrenerek •. b~guıı 
tl'lılti müdafaamızın en büyük ~tıya~ı 
olan hava kadrosunda şerefli vazıfolen-

.... 
cümhuriyet çocuklarının kabılıyet ve İnönünde uçan planörlerin sayısı 
yurdseverliklerinde toplanıyor. kuşlardan fazladır. Zaten bu bir sır gi-

Bundan başka •-------------- bi görünen hava 
bir de aynca ay- cereyanında• an -
lık ve 00 beş lnönünde uçan planörlerin cak kartallar uça-
günlük notlar var. ıayısı ku§lardan fazladır. 
Tıpkı mektebte - Zaten bu bir tabiat •ırrı gibi 
ki karneler gibi. görünen hava cereyanında 
Muallimler, ken • ancak kartallar uçabiliyor. 
di gruplarındaki Küçük kutların zayıf ka-
gençlerin on beş nadları lnönü havasında 
günlük çalışma- dolQ§maya miUaid degv il ... 
lannı muntaza -
man kaydediyor _ Kamptan ayrılacağım gün 
Jar. Talim yerle - •ordum: 
ri. p 1 a n ö r sicil "- Şimdiye kadar kaç u

ÇU§ yapıldı? 
''- Muhtelif planörlerle 
1398 ... ,, ve ilave ettiler: 
''- Planör sayısı, talebe sa-

biliyor. 
Küçük kuşların 

zaif kanadlan ln-
önü havasında do
laşmaya müsaid 
değil, kamptan 
ayrılacağım gün 
sordum: 

" - Şimdiye 
kadar kaç uçuş 

yaptınız? 

" - Muhtelif 

numarası, rule, 
sıçrayış, diizuçuş, 

virajh uçuş, çeki
lişler, akrobasi, 
öğretmenin notu 
her on beş günde 
bir merkeze gön
deriliyor. Burada 
iki kişinin birden 
yaptığı uçuşlar -
la, talebenin hava
cılığa aid bütün 
diğer vasıfları; is
tidadı ve bilgi&i 

yısı ve geçen gün •ayuına 
göre ba bir rekordur.,, 
lnönündeki büyük çalrtmayı 
en güzel anlatan fU rakama 

ı ne ilave edebilirsiniz.? ı 

planörlerle 1398 .. ,, 
ve ilave ettiler: 

•• - Planör 
sayısı, talebe sa -
yısı ve geçen gün 
sayıaına göre bu 
bir rekordur.,, 

Yazan:--
1 

İnönündeki bü-
yük çalışmayı en 
güzel anlatan ıu 
rakama ne ilave 
edebilirsiniz? bulunmaktadır. 

Cemal Kutay 
Bu kadar esaslı ve teknik olarak ha· 
:zırlanmış olan vesikaları gören bir mü
tehassıs, talebeyi hiç tanımasa bile şu 
hükmü verebiliyor: bu genç iyi bir pi
lot olabilecektir. 

B uradan ayrılacağım gün, Kütahya u
keri kampında bulunan gençlerin 

hep beraber Türkkuşuna girmek kara • 
rmı verdikleri haberi geldi. 

İnönü gençliği, kütahyah kardeşle -
rine duygularını şu telgrafla anlattılar: 
"Türkkuşuna girmek kararınızı biz İn
önü kampmdakiler aktam yoklamasında 
Atatürk'ün heykeli önünde büyük bir 
sevinçle haber aldık. Kampta aüerlik 
vazifelerini yapan bütün memleket genç
lerine örnek olan bu kararınız çalışma
larımızda bir hız kaynağı oldu. Kanad
lı nesli bütün memleket gençliği el ve 
gönül birliğiyle yaratacağız.,, 

Kütahyalı gençlik bu işbirliği dave-

tine şll cevabı vermi§tir: İnönil ufkuna 
kanad aça.o ruhlanmızın ucak .evgile
ri işlenen telgrafınızı Dumlupmar ha
vası ile beaJencn duygularımıza şuur ve 
kanacflı nesle katılmak ~ 
kuvvet oldu. Büyükler büyüğünün vedi
ası cümhuriyeti kendi güneşli dehaları 
ile çizdikleri ışığı yarınlara ulaştırmayı 

Güvenç Spor kulübünde 
seçim yapıldı 

Güvenç spor kulübü umumi heyeti 
dün toplanarak geçen yıla aid işleri göz
den geçirmif ve yeni sene faaliyet prog
ramını tanzim etmiftir. Toplantı so
nunda yeni idare heyeti intihabı yapıl
mıştır. Kulübün Herleyitinde büyük yar. 
drın ve himmeti geeçen eski fahri reis 
MilH Müdafaa Bakanlığı siyasi müsteşa 
rı, Denizli mebusu B. NeciO Ali Küçüka 
alkışlar arasında tekrar reiııliğe scçil

mi~tir. 
Yeni idare heyeti ve haysiyet diva

nı şu zatlardan mürekkebtir.: 
Birinci r~is B. Hulusi Fuad 
İkinci rci• B. Cemil Emre. 

Umumi Kitib B. Kemal Unal. 
Umumi kaptan B. Kemal Celal Yazıcı 
Muhasib B. Celil Ta§han. 
İdare müdürü B. Seyfi. 

DoktoT B. Celi1. 
Haysiyet divanı : 

Reis B. Asun Doğanay. 
Aza B. Kazım Nami Duru. 
Aza B. Abdülkadir. 

7-3yendi ve 
Bölge kupasını kazandı 

Bir iki ay önce bölge tarafından milli küme haricinde kalan ta
k~ar. için "bölge lmpaaı,, namiyJe bir kupa koDJDUfbı. KaJıdatmalar 
netıcesmde _de Demir Spor, Çan~aya takımları finale kalmqlardı. 

Muhtelıf ~le1' dolayıaıyle geri bırakılan bu maç nihayet dün 
yapılmıı ve Demır Spor takımı 7 - 3Çankayayı yenmiıtir. 

An~ara G~cü aahası tribünlerinde bu maçı görmeğe gelenlerin 
aayısı bırkaç yuze yakJ&§ıyordu. 

Hakem Betiktqlı Halda idi. 
iki talam tam 17 de aahaya çıktık
ları zaman fU tekilde ııralandılar: 

Ça:nlıaya 
Sıddık, Gazi, S. Ahmet, Hilmi. ta. 

kender, Nihad, Adnan, Mustafa, Nev
zad, Ömer, Osman. 

Demir Spor 
Hayati, Cihad. Şevket, Şem&i, Hüse

yin, Hilmi, Zekeriya, İbrahim, Arif, 
Fethi, İbrahim. 

Çankaya takımında, gençlerbirliği 
azası iken istifa eden S. Ahmet ve fener 
bahçeli Nevzad, görünüyorlardı. 

Buna mukabil demirspor takımın. 
da da çankayadan ayrılan fudbolcular
dan İbrahim ve Fethi oynuyorlardı. 

Hemen ilk dakikalarda demirsporun 
çankaıyaya üstün olduğunu gösteren bir 
vaziyet belirdi. ikinci dakikada yapılan 
gol bunun isbatı oldu. ve demirsporlu
lar birinci devrede altı gol attılar. Bu 
golleri sırasiyle Şemsi, İbrahim, Arif, 
Şemsi, Arif, ve yine Arif yaptılar. 

Çankayalılar buna mukabil Nev:za
dın ayağiyle iki gol yaparak birinci dev 
rqyi 6 - 2 mağllıb bitirdiler. 

İkinci devrede demirsporlular attık 
lan golü kafi görmüf gibi nisbeten ağır 
oynadılar. Buna lı:ar~ı çankayahlarm 
gol farkını azaltmak isteyen bir gayret
leri göze çarpıyordu. 

Her iki takım bu devrede birer gol 
yapabildiler. Çankayalıların golü dc
mirspor müdafii Şevketin kafa vuruşiy. 
le kazandılar Demirsporun golünü de 
Şemsi yaptı. 

N tuıl oynotlılar? 
Çankaya takımında biç anla~ma yok 

tu. Şimdiye kadar beraberliği ve ener
jisi ile muvaffakiyet kazanan eski çan
kayadan eser kalmadığı görülüyordu. 

Demirapor takımı çankayaya karşı 
liatün bir oyun çıkarmakla beraber he.. 

nüz Rapid maçı dolayısiyle yazdığımız 
tenkid de işaret ett:ğimiz vaziyetten tam 

manasiyle kurtulmu• görünmiyordu. 
Maamafih dünkü takımın tqkil tarzı çok 

yerinde idi. 

Ve oyuncular araaında f u d b o 1 u L 

de idi ve oyuncular araamda fudbolun 

esas kaidelerinden olan an1apanın ba!• 
ladığı memnuniyetle göze çarpııyordu. 

En iyi oynayanlar Ôrta akıncı Arif-

di. Arif, Ankarada bulunan orta akın
eılann en iyilerinden oldufunu dünkü 

maçda da iebat etti. Zekeriya da aeri 
dalışlariyle taknnda temayüz etti. 

Bölge kupasını kazanan demirspor. 
lu fudbolcuları tebrik ederiz. 

Kaıradenlz 
havuzunda 

Diinkü atlamalardan bir intiba 

Yü2me ve atlama 
müsabakaları 
Dün, su aporları ajanlığı tarafından 

Karadeniz Havuzunda tertibedilen yüz 
me ve rtlama müsabakaları yapıldı. Bu 
münasebetle öğleden sonra, Karadeni
ze doğru bir kalabalık akını başlamıştı. 
Havuzun etrafı yüzlerce seyirci ile do. 
lu idi. 

İlk müsabakaya 14.30 da başlandı 
ve geniş program.n geç vakte kadar 
tatbikine çalışıldı. Programda yalnız 

4x100 müsabakası vakit geciktiği için 
yapılamadı. Müsabakalara kırk kadar 
-ı><>rcu ittirak etti. 

Teknik neticeler şudur 
YÜZMELER: 

100 Metre serbest: 1 Muzaffer 
Gençler Birliği 1 27 /3. 2 Ihsan Anka
ra Gücü 1.33. 3 Fahri G. Birliği 1.35 

50 metre sırt ü~tü: ı Necdet G. B. 
Z Abdullah A.G. J Nuri Al. Ordu. 

200 Metre kurbağa: 1 Necdet G. 8. 
5,..6/3. 2 lsmail A. G. S. 18/1. 
ATLAMALAR: 

Ône adi • balıklama durarak: ı lh
san A. G. Z Bülent Be~iktaş. J Hüseyin 

Be§ikta~. 

Koşarak: 1 Haluk G. B. 2 Ihsan 
A.G. J Nazım G. B. 

Ajanlık müsabakalara önümüzdeki 
haftalarda da devam edecek ve bunla
rm muntazam cereyan etmetıi için ica
beden tedbirleri alacaktır. 

-Tefrilca: 

Eugenie 
Grandet 

bu renksiz ve istirablı yüzün ortasında her 
hangi bir çehrede görüneceğinden ziy~dc 
biçimsiz görünürdü. Hütasa, bu kızcagız, 
henüz iddiaları olan ve otU2 sekiz yasında 
olmasına rağmen güzel sayılan bir ananın 
istiyebileceği gibi idi. Fakat Margiz d'Aub
rion, bütün bu noksanları telafi edebilmek 
için kızına kibar bir tavır vermiş, onu bur
nuna muvakkaten et renğinde muhafaza e
decek sıhi bir rejime tabi tutmuş, ona ze~~
le giyinmek ve edalı görünmek sanatını og-

Charles, kendisi ile münasebet tesisini 
bilhassa arzu etmekte olan Madam d' Aub
rion'ta pek ziyade alakalandı. Hatta bazı 
kimselerin iddialarına göre, yolculuk esna
sında. güzel Madam d'Aubrion, bu derece 
2engin bir damadı ele geçirmek maksadiy
le hiç bir vasıtayı ihmal etmemişti. 

veti birleştirildikten ve anlaşarak geçindin
dikten ve diğer taraf dan da bir takım hafif 
işler temin ettikten sonra d' Aubrion kona
ğında yüz küsur bin liralık bir irad bir ara
ya gelmiş olacaktı. 

Madam d'Aubrion, Charles'a şöyle di
yordu: 

- İnsanın yüz bin frank iradı, bir adı, 
bir ailesi olur ve kıral sarayına gelip gider
se - çünkü sizi kıra] maiyetine aldıracağım
ne isterse yapabilir. Mesela, devlet şurasın
da muavin, mutasamf, sefaret katibi veya 
elçi olursunuz. Onuncu Charles d' Aubrion'u 
çok sever ve ikisi de çocukluklarmdanberi 
tanışırlar. 

Yazan: Hono~e de BALZ~~AYDAR 
Türkçeye çevıren: Nasuhı 

· - · 'hetle dra
serveti ancak kendine yettıgı cı .. le bir 
hornasız evlendirmek istiyordu. ~u oy od 
teşebbüstü ki bütün kibar alemınce, .:n ena 
olan kadınlara atfedilen maharete r~gmB ' 
nıuvaff akiyeti meşkük sayılabili~dı. . u
nun içindir ki Madam d' Aubrion bıle, kım 
olursa olsun hatta asalete en çok susaınışı 
bile kararsızİığa sevkedecek olan kızına ba-
karak ümidsizliğe düşüyordu. . . · 

Madmazel d' Aubrion ismi kendı. ~mı
n~ benzeyen böcek gibi uzun boylu ıdı, za
yıf ,ince, idi. Üç tarafı yağlı, tabii halde pen-
bernsi, fakat yemeklerden sonra kıp-~~= 
zı olan fazlaca uzun bir burnu vardı ki ıstı 
f~f ile bükülen dudaklannm üzerine düşer
dı ve bir nevi nebati hadise olan bu banın, -

retmiş, bir erkeğe boş yere aramış olduğ1J 
meleği nihayet bulduğunu umduran ba~gı? 
ve hüzünlü bakışlarla onu techiz etmıştı. 
Ona, burun kızarmak münasebetsizliğinde 
bulunduğu sırada uzatılmak ve küçiiklüğü
ne hayran bırakılmak şartiyle ayak manev
rasını göstermiş: velhasıl -kınnda.."1 jstifade
ye şayan bir netice elde etmişti. Geniş kol
lar, aldatıcı göğüsler, bol ve dikkatle süs
lenmiş elbiseler, yüksek tazyikli bir korsa 
sayesinde öyle dikkate layik bir takml ka
dınlık hasılaları istihsaline muvaffak ol
muştu ki anaları tenvir için bwıları bir mü
zede teşhir etmeli idi. 

1827 senesi haziran ayında Bordeaux'da 
karaya çıktıkları zaman Mösyö, Madam ve 
Madmazel d' Aubrion ve Charles ayni otel
de kaldılar ve Parise de beraberce hareket 
ettiler. 

Paris'teki d'Aubrion'lar konağı derece 
derece ipotekli idi ve Charles bunlan kal
d~a~ktı. Madam daha önce, bu konağın 
bırıncı katını damadı ile kızma vermekle 
bahtiyar olacağını söylemiş ve Mösyö d·
,,:tubrion'un asalet hakkındaki fikirlerine de 
iştirak etmemekte olduğundan, Buch de
cıebeyliği ve Marki d'Aubrion ünvanmda 
Aubrion'a, otuz altı bin franklık bir irad i
lavesi şartiyle Charles Grandet için, kıral 
onuncu Charles'dan, d' Aubrion adını taşı

mak ve b uisme aid annayı taşımak müsaa
desini alacağını vadetmişti. İki ailenin ser-

Bu kadının ihtirası sarhoş ettiği Char
les, kurnazca ve kalbten kalbe yapılmış bir 
sırdaşlık halinde gözü önüne serilen bütün 
bu ümidleri, seyahat devamınca, besledi. 
Babasının işlerini amcası tarafından hal e
?ilmi_ş_ .san~rak, o zaman herkesin girmek 
ıstedıgı Saınt - Germain mahallesine birden 
bire yerleşmiş, ve Madmazel Mathilde'in 
mavi burnu sayesinde Kont d'Aubrion ola
rak tekrar meydana çıkıvermiş görüyordu. 

(Sonu var) 

ORMAN ÇiFLiGi Bira Parkına Romen Müziği gelmiştir. Her gece on bir buçuğa kadar devam edivnr. 



Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 
Müdürlüğii Satmalma Komisyonu hanları 

İLAN 
Muhammen bedelleriyle mikdar ve yerleri aşağıda yazılı (7) 

ocaktan çıkarılacak balastlar, hizaların~a göste~ilen günlerde iha
leleri yapılmak üzere kapalı zarf usulıyle eksıltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi, Ankarada ikinci işletme binasında toplanan ko
misyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin, muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği beyannamelerle evelce b.u 
gibi işleri iyi surette yaptıklarına dair ehliy~t vesikalar~nı teklıf 
mektublariyle birlikte eksiltme saatlarından bır saat evelın~ kad~r 
komsiyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Bu ışe aıd 
Jartname ve mukaveleler: Ankarada ikinci işletme müdürlüğünde 
ve YOZGAT, YERKÖY, ŞEFAATLİ istasyonlarında parasız ve· 
rilmektedir. Muhammen 

Yeri 
Lalahan 
K. Yozgat 
Mahmutlar 
Yerköy 
Şefaatli 
İ<'akılr 
Kurtçimeni 

Lalahan KM 

Kilo- Mikdarı Müddet bedeli Muvakkat 
metresi m3. Ay Lira teminat 
30-40 4.000 9 6.000 450 
48-58 4.000 9 6.000 450 

105-108 6.000 9 8.400 630 
204-207 9.000 9 11.700 877.5 
234-245 4.000 9 S.000 37 S 
300-30S 4.000 ! S.600 420 
222-230 5.000 9 7 .500 562.S 

Yozgat 

30 - 40 Ocağın ihale tarihi: 28/7 /937 çarşamba 
günü saat (15) te 

KM 48 • 58 Ocağın ihale tarihi: 28/7 /937 çarşamba 
günü saat (lS) te 

Mahmutlar KM 105 - 108 Ocağın ihale tarihi: 28/7 /937 çarşamba 
günü saat (ıS) te 

Yerköy KM 204 - 207 Ocağın ihale tarihi: 28/7 /937 çarşamba 
günü saat (15) te 

Şefaatli KM 234 - 245 Ocağın ihale tarihi: 29/7 /937 perşembe 
günü saat (lS) te 

Fakılı KM 300 - 305 Ocağın ihale tarihi: 29/7 /937 perşembe 
günü saat (lS) te 

Kurtcimeni KM 222-230 Ocağın ihale tarihi: 29/7 /937 perşembe 
günü saat (lS) te 2-3229 

İLAN 
Muhammen bedeli 210.000 lira olan 100 ton metal ile muham

men bedeli 176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton antimuan 31.8. 
1937 sair günü saat ıS.30 da ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal için 11.750, kalay ve antimuan 
için de 10.0SO liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resmi gazetenin 7.S.936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 
364S No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 3· 

lınmı vesika ve tekliflerini ayni gün saat ı4.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 880 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1988) 2-3376 

İLAN 

Muhammen bedeli ( 5860) lira olan porselen telgraf ve elektrik 
izolatörleri 1.9.937 çarşamba günü saat ı5.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada nafia vekaleti binası içinde malzeme dairesinde top
lanan merkez dokuzuncu arttırma ve eksiltme komisyonunca satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (439.50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 g. 3645 No.lu nüshasında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar idare malzeme dairesindeki komi::.yon reisilğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Havdarpasada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktad[r. 

(2033) 2-3377 

Ankara İstasyon Meydanının Tanzimi 
İçin Yapılacak İşlerin Eksiltmesi · 

Ankara istasyon meydanının tesviyei türabiyesi, blokajlanma
sı, şoselenmesi, asfaltlanması, bordür taşlarının yapılmsaı, elek· 
trik tenvirat işi ve kanalizasyona aid bütün tesisatın yapılması k:ı
palı zarf usuliy]e eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 83.058 liradır. 
2 - İstekli er bu işe aid şartname, plan vesair evrakı D. D. 

yollarının Ankara, Sirkeci, Haydarpaşa ve İzmir veznelerinden 
4.lS lira mukabilinde alabilirler. 

3- Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazartesi günü saat ıs de Anka
rada D. D. yolları işletme umum müdürlüğü yol dairesi binasında 
top anacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tes
lim etmiş olmalarr lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun ı6 ıncı ve ı 7 inci maddelerine uygun 
5403 iralık muvakkat teminat, 

b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) N fia vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektublarr ihale günü saat ı4 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektublarının iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate ka
dar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Bu is ha'kkında fazla izahat almak istiyenlerin Ankarada 
D. D. yollan yol dairesine müracaat etmeleri, (2ıOS) 2-34ı8 

İLAN 

Muhammen bedeli (12382,SO) lira olan 3ı 7.500 metre mikabı 
beyaz çam (köknar) kereste 3.8.937 salı günü saat ı5.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (928,69) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün 
ve 3297 No. lu veya 1.7.937 T. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan tlimatname dairesinde alınmış müteahhidlik vesikası ve tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir ve Eskişehirde 
idare mağazalarından, Z ı~uldakta D. Demiryolları kömür tesel
lüm heyeti şefliğinden ve Adanada işletme müdürlüğünden parasız 
olarak dağıtılQlaktadır. (2068) 2-3419 

İLAN 

Muhammen bedeli 20800 lira olan 8000 meşe travers 2 ağustos 
1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Sirkecide 
9 uncu işletme binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.936 tarih ve 3297 
No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat ı4.30 za kadar işletme bi
nasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Sirkecide işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (2ı27) 

2-3427 
İLAN 

Muhammen bedeli (154322) lira olan vagon cer tertibatı ve fren 
techizatı malzemesi 2.9.937 perşembe günü saat ı5.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binaı;ında satın alınacaktır. 

Buişe girmek istieynlerin (8966.10) liralık muvakat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün sa-

U L lJ,:, 

Askeri fabrikalar umum dürlüğü Satıoalma 

Komi"4vonu 11iinlan 

6.000 KİLO TUTKAL 
Tahmin edilen bedeli 2.ıoo lira olan yukarıda m.ikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 2.8.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komsiyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat tem.inat olan 157 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1980) 2-3296 

20 TON ÜSTÜPÜ 
Tahmin edilen bedeli ~00 lira olan yukarıda mikdan ve cinsi 

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

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

rikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca ı eylül 937 çar
şamba günü saat ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olarak ı864 lira 88 kuruşu havi teklif mektublarını mezkur günde 
saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. 2-3299 

BİLİT 
2.000 kilo kuı şun üstübeç 

500 ,, Sülyen 
2.000 ,. Bir kaynam[ş bezir 
ı.ooo .. Çiğ bezir 

200 .. Sikatif vernik 
Tahmin edilen bedeli 2600 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 4.8.937 çarşamba günü saat ı4 te açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 195 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona mÜraC":ı;ıtlarr. (2074) 2-3372 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. İs

teklilerin şartları almak üzere umum müdürlük sıhat şubesine 
müracaatları. 2-3373 

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

yazrlı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 1.9.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan Sl 7 lira 50 kuruşu havi teklif mek· 
tublarını mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (ı959) 

2-3298 

J _____ .\_n_k_a_r_a R«•lcd i Yt> Rei'>li~i _ı_rn_n_ı_a_r_ı ___ _., 

İLAN 
Nr: tahmin edilen muvakkat teminat 

bedeli lira lira Kr 
52 500 37 so 
10 ;oo 37 ss 
10/l 600 45 00 
10/2 400 30 00 

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

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

3 - Şartnamelerini görmek ve daha ziyade mallırnat almak is
tiyenler her gün hesab işleri müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

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

5 - İstekli olanlar muvakkat teminatlarını ihaleden eve) bele
diye veznesine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz ilmüha· 
heriyle arttırmaya iştirak edebilirler. (2080) 2-3368 

lLAN 

1 - Belediyece alınacak ııs - 2SO ton benzin on beş gün müd-
detle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli azami üzerinden (5SOOO) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4000 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve ihale 20 temmuz 1937 salı günü saat 11 de Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin o gün saat ona kadar teminatlarile bir
likte teklif mektuplarını belediye encümenine vermeleri. (199S) 

2-3258 

at ı4.l0 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 772 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. (20SS) 2-3460 

İLAN 

Muhammen bedeli (13.000) lira olan ı3o adet vagon örtüsü 3. 
9.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 975 lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, res~i .gazetenin 7.5.936 G. 3297 veya 
1.7 .937 364S No. lu nüshalarında ıntışar etmiş olan talimatname
ler dairesinde alınmış vesika ve tekI.ifl;rini ayni gün saat 14.30 
a kadar komisyon reisliğine vermelen lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ' 

(2082) 2-3461 
tLAN 

~uhammen bedeli (7700) lira olan 28 adet işçi mesai kontrol 
saatı 2.9.937 perşembe günü saat ıs de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (S77.SO) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin :ttiği vesikaları, re~i gazetenin 7.S.936 gün ve 
3297 ve>:a 1.7.937 gun ve 364S No. lu nusha.larında intişar etmiş 
o~~n talımatnameler dairesinde atı.~~~ vesıka ve tekliflerini ayni 
gun saat 14 de kadar komisyon reıslıgıne vermeleri lazımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada sevk ve tesellüm şefliğinden dağıtılmaktadır. ' 

(211S) 2-3462 

tLAN 
Muhammen bedeli 3.300 lira olan 150 ton çimento S.8.937 tarihin

de saat ıs.30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu işletme binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 247.S liralık muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 
No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
muş vesika ve tekliflerini ayni gün saat ı4.30 za kadar işletme bi· 
nasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Sirkecide h~let:rne komisyonundan dağıtılmaktadır. (2129) 2-3463 

1J - ' . ,..,.,, / 

Ank:ara valiliğinden: 
1 - Etimesud yatı okulu talebesinin iaşeleri için muktazi ~ 

ve mikdarı aşağıda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle eksiltınt 
konulmuştur. 

2 - Buerzakın muhammen bedeli 8995 lira 4S kuruştur. l\l' 
kasaya gireceklerin bu mikdarı % 7 .5 nisbctindeki muvakkat 
nat akçalarını hususi muhasebe veznesine yat[rmalan ve mak~ 
nu kanuni tarifata göre tanzim edecekleri teklif mektubunun içil!' 
koymaları lazımdır. 

3 - İhale 26.7.937 pazartesi günü saat ıs.5 de viliyet ~ 
ğında daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartıı 
görmek üzere her gün kültür direktörlüğüne müracaatları. 

Tudl' 
Cinsi Kilo Adet F!atı Lira JCıı 
Buğday 20 ıs 3 ~ Bulgur 250 ıs 37 
Beyaz peyniı 300 45 135 
Ceviz içi 100 50 50 
Çay 8 400 32 
Çam fıstır 15 100 ıs 
Fındık içi 12 100 12 

' İhlamur ı ı2o 2 tJ İrmik lS 30 4 
Karabiber 10 150 ıs 

rJ 
Kaşar peyniri 100 80 80 -Kuru kaysr 60 80 48 rJ 
Kuru incir so 3S ı7 

!I 
Kuru fasulya 1001) 20 200 

rJ 
Kuru soğan 1000 9 90 -Kuru bamya lS ı2o ıs 

tJ 
Kuru üzüm 130 40 52 

rJJ 

Kuş üzümü ıs 25 3 
1S 

Limon tuzu 2 140 2 &f 
Makarna 300 30 90 

rJJ 

Mercimek 250 :o 50 rJ 
Nohut 250 15 37 50 
Pekmez 150 30 45 -Pirinç 1100 22 242 

rJJ 
tJ Pirinç unu 10 40 4 
rJJ Patates 1800 10 180 -Reçel 80 50 40 tJ Sabun 700 50 350 50 Salça 150 25 37 

Sade yai llOQ 90 990 rJJ 
rJ Sarmısa1 30 so ıs 
rJJ Sirke 100 20 20 tJ Soda 400 ıo 40 
rJJ Şeker 1200 32 384 rfJ Taban ıoo 40 40 ~ Tuz 300 7.SC 22 -Un 800 17.SO 140 -Zeytin 300 40 120 rfJ Zeytin va~ı 200 75 lSO 
~ Armut ıso 15 22 rfJ Ayva ıso 10 ı5 rfJ Domates 250 8 20 rfJ Dolmalık bibet 200 ıo 20 sa Dere otu 000 100 2.S 2 rJ Elma 300 20 60 rfJ Ekmek 15000 11 1650 rfJ Ekmek kadayifi 100 30 30 rfJ Güllaç 20 80 16 rfJ Havuç 150 10 ıs rfJ Hiyar 2ov s ıo r/) 

İspanak 800 10 80 r/) 
Kavun 400 6 24 <IJ Karpuz 400 s 20 r/) 
Taze kavsr 40 20 8 r/) 
Kabak 400 10 40 rfJ Kuru kaymak 15 300 45 r/) 
Koyun eti 3400 4S 530 r/) 
Kuzu eti soo 45 225 r/) 
Konserve turlü 300 35 ıos r/) 
Kiraz 40 ıs 6 r/) 
Lahna 500 ıo so r/) 
Limon 1000 3 30 r/) 
Mağrul 150 10 ıs sa 
Maydanoz 300 2.S 7 <IJ 
Patlıcan 501.. 15 75 r/) 
Pırasa 500 10 50 r/) 
Portakal 2000 s 100 r/) 
Sığır eti 600 3S 210 sa 
Semiz otu ı50 ıs 22 rfJ 
Süt 400 20 80 rfJ 
Salamura yaprak 100 30 30 sO 
Tahan helvası 50 45 22 r/) 
Taze soğan demet 2.50 5 r/) 
Taze bamya • 50 30 ıs r/) 
Taze fasulya 400 20 80 oO 
Taze üzüm 400 ıs 60 

!JO 
Taze bakla 2SO ıs 37 oO 
Tel kadayıf so 30 ıs oO 
Uskumru balık 100 70 70 oO 
Yassı kadayif 30 3S 10 oO 
Yer elması 100 10 ıo oO 
Yumurt• 5000 2 100 

~ Yoğurt 700 20 140 
~- 45 

8995 z"' 
(1972) 2~ 

Corum _, vilayetinden: 
·d ol-

Kerestesi hariç billımum malzemesiyle işçiliği alana aı 1~ 
mak üzere Alacanın Çöplü köyünde yapdacak 19 tek, ıo çift k~~ 
göçmen evi 7953 lira 12 kuruşla ve gene Alacanın Catak köY " 
de 20 tek kerpiç göçmen evi 4361 lira 63 kuruş bedelle tsa ıı• ~ 
köyünde ı4 tek kerpiç ve 3053 lira ı2 kuruşla Kurt avutmUf ~ 4' 
yünde 20 kargir tek ve 4460 lira 80 kuruş bedelle ve ıs gün 111iJ tf 
detle eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu dört köydeki evler toptan "e cJI 
leceği gibi ayrı ayrı da verilebilecektir. İsteklilerin yüzde r:ır 
buçuk muvakkat teminat paralarım veya banka mektublarını ırı il' 
yeye vererek makbuzları ile ve kanuni vesaik ile vilayetimize J11 

racaat etmeleri. (212ı) 2-& 

Ankara Valiliğinden: 

" Keşif bedeli (17006) lira (71) kuruştan ibaret bulunan Aoıc•, 
- Kırşehir yolunun ı9 +ooo - 23 + ı5o inci kilometreleri ,rır 
sındaki tesviyei turabiye menfez ve şose inşaatı kapalı zarf 111 

tiyle eksiltmeye konmuştur. ır 
ıs 

" 
Eksiltme 2.8.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

çukta Ankara vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
1
s) 

İsteklilerin teklif mektupları Ticaret odası vesikası ve (lZ ı
lira (SO) kuruşluk muvakkat teminatları Nafıa vekaletindell ~' 
dıkları 937 senesine aid ehliyet vesikaları ile birlikte aynı giı~ 
saat 14 buçuğa kadar encümen riyasetine vermeleri istekliler ıc r 
evrakı ile şartnamesini Nafıa müdürlüğünde gözden geçireb1

' 

ler. (2063) 2-33S6 
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afia 
2920 lira muhammen bedelli 7.300 adet komple telıraf finc:. 

nmın ı. eyltıl. 937 ~ba güntı 111t 15.30 da Ankarada vekllf"t 
__, ırr ebiltme laaiayonunda kapalı arf aaulü ile ebiltmeai 
yapılacaktır. 

Blmiltme tutaameU panaıs oı.nk Allkanda nkllet malze
me mldiirlqtmdaı almabibr. 

llaftklrat temiaat 219 liradır. 
!ateklilerin teklif mektublarım 2490 sayıb kamanda yuılı •e

saikle birlikte 1. eyltll. 937 çar,amba &iinii .-t 14.38 a kadar veJd 
Jet malzeme müdürlüiUne vermeleri 1hımdır. (1994) 2-3367 

Tunceli nafia müdürliiiünden: 
Pazarlıkla Eksiltme llanı: 

l - Ebiltmeye konulan it Tunceli •iltyeti Hozat a .. ında 
yapı acak birer taburluk iki adet nkerf kıfla ft bu kışla muttemi· 
l&tından olan dlSrt adet yüzer hcy•anlrk ahtt fntaatrdır. 

Bu ıtin kqif bedeli 499592 lirı 16 uruttu 
2 - Bu ite ait tartnameler ve eft'lk fUDlanhr: 
A - Ebiltme tutnameai 
B - Mukavele proıesi 
C - Bayındırlık itleri genel '8f1namesi 
D - Tesviyei turabiye pe kArıtır intl ta dair fenni prtname 
E - Huıuıl .. rtname 
F - Silaileı fiat. ket f ve metraj cedvellerL 
G - Proje 
H - Devlet demiryolları fenni t1rtnarned 
latiyenler bu prtname1eri ve evnkı 10 lira bedel mabblllnde 

Tunceli Naf ıı mlld0r161tlnden aJıbiHrler. 
3 - Ebiltme Z7·7-937 tarihinde Alı cb8 aat 16 J'8 kadar 

Driıde Tunceli Naf 11 miidirltıtl clairaincle yapılacaktır. 
4 - Ebi tme puarbk anliyle yapılac:aktlr· 
5 - Elmiltmeye ıkebilmelr için iateklinia 23'150 lira 00 kunat 

maftklıM teminat nrmeai ve bundaa bqka qaiıdaki •nilcalırı 
hala olup &isteımwl lbımdrr. Naf• Vekllctindea ılmmıt mit• 
ühitlik ehliyet ftllibaL 

6 - Teklifler vubrda 3 Unc6 macWede yutlı 111tten bir uat 
eneline kadar Tunceli Nafıa dairesiDcleki ebfltme komisyona 
ıei.ıiğiae veri ecektir. Posta De a&ıckrilecek mektaplırm niha
yet 3 inci maddede yazılı uate kadar pbnit olmaaı ve dıt aarfıa 
111i1aGr 1DU1D11 ile iJice bpablmıt olmuı Jhımdır. Postada o18cak 
pcilaaeler bba1 edilmea. (20a) 2 S3SS 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme l1aru : 
EIA e t• ••d•• ı•• ._.. 1 

azız na ıa mu ur ugun' •-n: 
l - Ad•,...._ yapNcü .._ • yatakblr ı.tane biwa 

137 W. liıa -hap ta be41e1 _,a ..ad• fiat lleriadaı kapalı 
..ı 111Ulile ebiltmeye konuJmuttur. 

2 - ..... aid ... tuw .. "'* fllillanbr: 
A- ..,mdublr itleri ıeael ... , at, 
B • J'eal .-rlmue, 
C • Huauat .. rtname. 
D-Bbiltme~ 

B • •ahammea bedel cetwıell 
P' • Vahidi flat cetnll 
G • P1lıı ve projeler 
B • Mukavele prOJeli 

istekliler bu .. rtnlme " nrab ..Ulvet nafıa mildftr'Bfflndn 
ıkcbilider • 

3 - Eksiltme 26 temmuz 1937 tarihine müadlf pazartesi glnt 
mt 15 de BJbbıde nafıa llllcllrlNf1 G ........ mlllfdtil ~ 
- •e eksiltme komiayoauada ,..-~. 

4 - Ebiltmeye pnbilmek 1iJa lltıt1dileda 1100 lira maak· 
kat teminat yermesi ... bandaa ...... ..-lldüi veeiblan setfrme........ 

A - ilaha Yektlednden ahmat m lellC9i için muteber l9prl 
altmıt bin liralık ehliyebJW. 

B • 937 yılımı ıid ttc:aret -., ftlibaL 
C • tn ... t müddetince it bafmdar diplomalı bir lll8llenıHa wya 

mimar balandaracatma dür t9eldrlldmme. 
e - Teklif mektuplan 111bnda ı indi maddede yarlı saat· 

ten bir 111t netine kadar komisyon relslifine mdbas ......... 
de •erilecelrttr. Posta ile s&ıderilecek melrtuplann nlbayet S nn. 
dl maddede ,aıh _.. ...... Phnit 01-r w t11f ..ım .ahOr 
- ile iyice kapatılımt bahuunaaı .-rttrr Postada olacak pcill-
_. lmlal edilmes. (4139) ._.. 

SUMER BA 
mu 

1 
Nim• 

1 
iLAN 

1 - Aıabra pnaıaana birlik •• müel9Uelıeri Uatıyacı içm 40 
toa pkerinın 22.7.937 pe..,anbe ptl aat U de kapalı aarfla ek· 
ailtmai yapılacaktır. 

2 - Şekerin tatarı 11200 lira olup anı~ tıeminab l40 Jıra
dır. Şartnamesi komisyonda her ,un par•ıa görülebilir. 

3 - lıteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ye te
minat makbuzlarını havi teklif mektublıır nı ys ıh pn ve aaatten 
bir aaat evveline kadar le•urm lmirlilf utmalma komiıyonuna 
vermelerL (1938) 2-3112 

iLAN 

l - Ankara garnizonu kıtaatı için 8000 kilo aeytin ya mm kı· 
palr aarfla ebiltmeai 26.7.937 paı: rtni ıünU aaat on bette yapıla· 
caktır. 

2 - Zeytin yığının tutan 5.400 lira olup muvakkat temınatr 
405 lindır. Şartnamesi her gUn komiıyondı ıBrüHlr. 

3 - lsteklileıin kanunun 2, 3 c6 maddelerindeki ftltka ve te• 
ınlnat malııbualamu ba.t teklif mektublarmr yasılı gün ft saat
ten bir .. t nellae kadar lftUllD lmirlili utm alma komisyonuna 
nrmeleri. (2010) 2-3273 

tLAN 
l - Harb okulu ihtiyacı için 1.400 kilo ~Jlı ~eJf, 1.400 kilo 

Yltne reçeli. 3.300 kilo ayva reçelinin kapalı 11rfla eblltmeli 28.7. 
137 çaqamba günil saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Reçellerin tutarı 7818 lira 90 kurut olup muvakkat temina· 
b 586 lira 42 kuruıtur. Şartnamesi komiayondı her ıtın p1rı11s 
ıörülebilir. 

3 - lıteklilerin bnunuıı z. 3 cll maddelerindetJ Taib •e te
minat ..ırbularmı ba.t urflanm yaab atla ft uatten bir 111t 
neline kadar Ankara 1numa lmirlili satm.alma komiayonuııa pJ. 
meleri. (2013) .....a274 

iLAN 
1 - Rarb o1"ıla lhdy8a illa uoo ldJe tllelr ""Hnia 21.7.937 

çar..-. ıGntt mt 15•1111• eblltme9i yapıı.caktır • 
2 - ~lin tutan 280I 11ra eo bnlt o1ap iDllftklrat teminab 

210 lira n lmrqtar. ~ 1ler lthı •oııaa,.m panau s&
rtUebilir . 

3 - isteklilerin kanunun Z. S dl macWelerindeld .... " te
miaatmmlcbmlll'lyle ,anlı sin " mtte le..._ lmlrlltl satm aJ. 
... ~ seı..eım. (2014) a-3275 

iLAN 
1 - •m. anerkaiadeld kitaam ııulk lhıdpcl için 65 ton 

artır eti münablaya lı:onulmutts. 
2 - ............. Wellb olanlr il 1 la dmea utan alma ko

mllyoanda her ,... ı&IJebUlr. 
s - Mflmm•ı !11.7."1 arma .... w ıe • ••ieada tBmea 

RtlD ..... komisyoanmda , ..... bi. 
4 - baleli bpah ad ..Uyledlr. 
5 - '5 bin tıro llfır etWa t.eher kil.Cll11nan T7?maı•ım-•• flad 

25 kurut n muftkbt temiaab 1215 lindır 
6 - lıtckliler tic:ant d•ım kayıtla oıpldm dlllr n1lka 

,a.tereceklerdir • 
7 - lluftklrat tmlinat makbusa ile birlikte teklif mektublan 

.._,_ .,. ı•'IC!lfı beDI mttea en u bir uat eYellne kadar 
tümen utrn alma komilyonana Yereceklerdir. (2076) Z.-U71 

iLAN 

' 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamiratl! Halil Naci 

Anafartalar 

inşaat eksiltme ilanı 
Bursa Ticaret ve sanavi odası başkan

lığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa eski ipek hanı arkasında ti

caret ve sanayi odası inşası. 
2 - Muhammen keşif bedeli 20.398 lira 48 kuruttur. 
3 - Bu işe aid evrak tunlardır: 
A - Projeler, 
B - Keşif 
C - Mukavele projesi 
D - Hususi prtname, 
E - Eksiltme şartnamesi, 
İstiyenler bu evrakı Ankara. İstanbul, Bursa ticaret odaların-

da görebilirler. 
4 - Eksiltme 2.8.937 pazartesi günü saat 16 da Bursa ticaret 

odasında müteşekkil inşaat komisyonunca kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

5 - Münakasaya girebileceklerin 2490 numaralı kanundaki şart
ları haiz bulunmaları ve diplomalı mimar veya mühendis olmala
rı veyahut inşaat müteahhidi olduklarına dair vesaik ibraz eyle
meleri ve muvakkat olarak 1530 lira teminat vermeleri ş.arttrr. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evetine kadar Buna ticaret odasına makbuz kartıhğında verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet münakasa sa
atinden evel gelmit olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ya· 
pıştırrlmış olması lazımdır. 2-3413 

Doğanbey urbay başkanlığından: 
Doğanbey belediyesi için aşağıdaki şerait ve evsafta bir mo

torpomp ve 500 metre hortum alınacağından kapalı zarf uıuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Motorpomp ve bilciimle teferruatı (Mağirus) veya (Ro
senbauer) müe88C8eleri mamulatndan (12-15) beygir kudretinde 
olacaktır. -- __ 

2 - Motorpomp tekerlekli araba üzerinde seyyar olacaktır. 
3 - Hortum 24 telli halis keten ingiliz hortumu olacaktır. 
4 - Motorpompun muhammen tutan 1100 ve hortumun beher 

metresi bir liradır. 
5 - Münakasa müddeti yirmi gün olup 10.7.937 gününden 30.7. 

937 günü akşamına kadardır. 
6 - Belediye artırma ve eksiltme kanununa uygun olarak mü

racaat edecek taliplerin gösterilen güne kadar urayımız encüme-
nine müracaatları ilan olunur. (2059) 2-3354 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı · 

Edirne vilayeti 
daiıni encümenindPn: 

Münakasaya konulan iş Uzun köprü - Keşan yolunun 4+726 
ile 51 + ooo inci kilometreleri arasında ve muhtelif mahallerde mec· 
muan yapılacak 7639 metre tulılnde blokajlı esaslı ş.osa tamiratıdır. 

ı - Yapılacak şosanın 2370 metre mikab blokaj taşi fiğüre ha
linde Keşan civarmda yolun nihayetinde fiğüre edilmiş olup geri 
kalan taşın çıkarılması hepsinin iş başına nakilleriyle yolun ikma

li inşası müteahhide aiddir. Ve keşif bedeli yekunu 41.440 lira 48 
kuruştur. 

2- Bu işe aid şartname ve keşif kağıdları şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni prtname, 
E - Silsilen fiat cetveli, 
F - Metraj lı:qif mesafei vasatiye cedvelleri ve grafiklerdir. 
3 - Bu evrak istiyenlere 210 kuruş bedel mukabilinde Edime 

nafia müdürlüğünden verilir. 
4 - Kapalı zarfla ekailtmesi 27.7.937 tarihine müsadif salı günü 

saat on beşte Edirne hükUmet konağı dahilinde ve viliyet encümeni 
dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 3109 lira muvakkat teminat 
vermesi scnei haliyeye aid ticaret odasına kayıdh bulunması ve res
mi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında yazılı talimatna
me ahkamına tevfikan 937 senesine aid nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikası bulunması ve bu g~bi en az bir mukavele ile 
kırk bin liralık işi yapmıf olmaaı ,arttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü madddce yazılı sa
atten bir saat evetine kadar Edirne vilayeti daimi encümenindeki 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek veya 
posta ile gönderilmit olacaktır. Zarfların 2490 sayılı kanun ahki
mına tevfikan hazırlanmıt olması ve dış zarfın da mühür mumu ile 
iyie kapatılmış olması lazımdır. (2148) 2-3435 

Kırklareli iskan müdürlüğünden: 
. 25.6.937 tarihinde kapalı zarf usulile gazetlerde yapılan ilanlarda 

talıb çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesine tevfi
kan bir ay müddetle açık pazarlığa konmuştur. 

1 - Kırkla~eli merkezinde 20 adet şehir tipi göçmen evi yapı
lacak ve evlerin üzeri Marsilya kiremidi ile örtülecektir. Bu evlerin 
beherinin muhammen bedeli 288 lira 35 kuruş olup 20 evin toptan 
muhammen bedeli 5766 lira 92 kuruştur. 

2 - K~ylcrd~ yapılacak 91 adet karig revin beherinin muham
men bedelı 190 lira 42 kuruş olup tutarı 17328 lira 22 kurUf gene 
köylerde 162 adet kerpiç ev yapılacak ve bunlardan 38 adedi Marsil
ya kiremidi ile örtüleceğinden beherinin muhammen bedeli 258 lira 
70 kuruş olup tutarı 9830 lira 60 kuruştur. Mütebaki 124 ev ise yerli 
kiremidi ile örtüleceğinden beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 
kuruştan tutarı 22.287 lira 76 kuruştur. Bu evlerin tapunun muham· 
men bedelleri ise 55.213 lira 50 kuruştur. 
• 3 - Şhcir tipi göçmen evlerinin beher adedinin muhammen işçi
lık bedeli 80 lira üzerinden 1600 liradır. 

4 :-- .~öylerde. yapılacak 91 adet kargir evin beherinin muham
men ışçılık bedelı 70 liradan 6370 liradır. 

5 :-- .~ene köylerde yapılacak 162 kerpiç evin beherinin muham
men ışçılık bedeli 55 liradan 8910 liradır. 

6 - Keresteden maada bilfunum işçilik ve malzemei inşaiye ile 
?craber .v~ yahud da yalnız itçiliği toptan veya perakende suretiyle 
ıhalelcrı ıcra kılınabilir. 

7 - Muhammen bedelin % 7.S ğu teminat akçesi olarak yatı
rılacaktır. 

8 - İ~an t~ri~inde~ i.~i~>are!' bir ar. zarfında talihlerin her gün 
Kırklarelınde ıskin !11udurıye~ınde muteşckkil komisyona müraca
caa.tları şartnam~ p}an ve keşıfnameleri görmek üzere de İstanbul 
Edırne ~nkara ıskan ~üdürlüklcri ve kazalarda iskan memurluk· 
larma muracaat etmclerı. 

. ~ q - 1:aliblcr 2~90 sayılı kanun mucibince ehliyetnamclerini ve 
dıger ,.~-;• 1<alarını ıbraz etmeleri ilin olunur. (2149) 2-3434 

Trabzon Nafia İnşaat KomisyonWldan · 
1 - Eksiltmeye konulan iş Trabzon - Erzurum yolunun O + ooo 

kilomctredne 33 + 000 üncü kilometreler arasında muhtelif ma
hallerde anroşman mahmuz ve harçlı duvar inşaatı olup keşif be
delleri 45617 lira 57 kuruştur. 

2 - Bu işe aid prtname ve evrak şunlardır 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif ve silsliei fiat ve metraj cedvelleri, 
F - Proje. 
İstiyenler bu evrakı Trabzon, Gümüşhane nafıa müdürlükferin· 

den 228 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26.7.937 pazartesi günü saat on beşte Trabzon vi

layeti nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

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

luk muvakakt teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi 
lazımdır. 

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

ehliyet vesikasr. 
6 - Teklif mektupları üçüncü madd yazılı saatten bir saat 

evelin~ ~adar ~karıda. sözün ge.çen komısyon reisliğine makbuz 
mukabılınde verılecektır. Posta ıle gönderilecek mektupların ni· 
bayet saat on beşe kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. (4125) 2-3382 

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

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

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

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

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

Ak~ehir Şarhaylığından 
Eçık Eksiltme SuretiyleMünakasa ilanı· 

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

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

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

4 - Muvakkat teminat akçesi 180 lira 16 kuruştur. 
5 - .~ü!1aka_saya iştira~ etmek isteyen taliplerin şimdiye ka. 

dar bu gıbı ışlerı muvaffakıyetle başarmış olduklarına dair alaka
dar dairelerin birer vesikalarını ibraz etmeleri mecburidir. 

. 6 - .Bu iş için daha fazla malUmat" almak isteyenlerin Akşe-
hır beledıye riyasetine müracaatları ilan olunur. (2060) 

2 - 3339 

Jandarma genel komutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

1 - Bir tanesine altı lira kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun bin tane altı kütüklü balaska takım 20.7.937 salı günü saat on
da kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
İlk teminat (450) liradu. 

3 - Eksiltmesine girmek istiycnlerin şartnamede yazılı vesika 
ve ilk teminat makbuz ve mektublu teklif mektubunu en geç belli 
gün saat dokuzdan evci komisyona vermiş olmaları. (1849) 

2-3121 

Kızılay Cemiyeti Genel 
Merk~zi Başkanlığından: 

1 -: Eksıltmeyc konulan iş: Diyarbekir'de yaptııııacak 
t~hane ınşaat ve bilcümle tesisatları tahmini ke~f bedeli cız7 
lıra 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Keşif hülisaları, 
D - Hususi ve fenni şartnamelcı 
E - Esbabı mücbire raporu, 
F - 26 aded plan 
İstiyenler bu şartname ve evrakı: 
A - Ankara'da Kızılay cemiyeti genel merkezinden. 
B - fs~anbul'~a, Kızılay hanında kızılay deposundan. ı 
C - Dıyarbekır de kızılay merkezinden 6 lira 40 kurut ~ 

bilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazartesi günü saat ıs de 1' 

kara'da kızılay kurumu genel merkezinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kaplaı zarf usulü iledir. _ .-611 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7648 ilıa ZZ ~ 

lu~ muvakkat. teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesiP""" 
haız loup cksıltmc komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 130.000 liralık bina ve tesisat iflcıl ...» 
pabileceğine dair nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik vell"""" 

B - Bu seneye aid ticaret odası vesikaları. 
C - Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için mal sahiblerindd' 

dıkları iyi hizmet vesikaları. _1111 

. 6 - Tekl.if mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı ~ 
bır .saat evelı~e kadar kızılay kurumu genel merkezine getiriJIP" 
eksıltme komısyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecekti'-,. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 üncU maddede r._ 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dıJ zarfın mühür mumu ile 
ce kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler k~ 
dilmez. 2~ 

iktisat vekaletinden: 
}ktisad .~ekal~ti ölçüler v~ ayar müdürlüğü ıçın teknikdl" 

yuksek muhendıs mekteblerınden mezun elektrik ve makine 
hendisleri alınacaktır. Bu şeraiti haiz olanların en kısa bit~ 
manda evrakı müsbiteleriyle birlikte Ankara'da ölçüler ve ır 
müdürlüğüne müracaatları. (2147) 2-~ 

Hakkari valiliğinden: 
1 - Hakkarı. il~ merkezi ?lan Colemerikte yeniden yapıla~ ... 

lan yatı m~ktebı ~ın~sını!' bırinci ~.atının temel dıvar döşe~ 
samını keşıf bedelı dort hın dokuz yuz doksan lira doksan beJ ~
olup eksiltme açık olarak 26 temmuz 937 pazartesi ıtünü ;..t 
da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

• 2 - İsteklileri eksiltme şartname plan ve diğer evsafı Di.,., 
kır Van ve Hakkirı nafia müdürlüklerinde görebilirler. -"' 

3 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin ticaret odasına ~ 
o~~ları b~yıe işler yaptıklarına dair ellerindeki vesikaları ~ 
gu~unden once Hakkarı nafia müdürlüğüne göndererek eblır::. 
ve.sıkası ve üç yüz yetmi' dört lira otuz iki kuruş muvakkat 
mınat vermeleri ilan olunur. 2~ 

Çorum Vilayetinden 
. Alaca kaz~sına bağlı Suludere köyünde tip 4 plan 104 ~ 
sı~de 13 tek t.ıp 6 : plan 106 - dairesinde 5 çift ki ceman 25 kJ'5 
evın kcrestesı harıç olmak üzere diğer malzemeye 15 gün ~ 
detle açık ek~iltmeye konu.lmuştur. Beher tek evin bedeli zıS ::.t 
28 ku;uş ve çıft e~ın bedeh 365 lira 24 kuruı olup taliplerin ~ 
bedelı. olan 4598 lıra 84 kuruşun yüzde 7,50 maliyeye tesliı:D ~ 
melen (1983) z ;,!:}: 

Çorum Vilayetinden 
A~.aca merk_e~lerine plin ve şartnamesine göre yapılacak ~ 

san goçmen evının kerestesi hariç olmak üzere 18984 lira ~ 
~n beş gün m~~d~tle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin def! 
zıtolarr ve vesaıkı ıl~ miiracaat etmeleri (1982) z=--

------Etlikte Satılık veya 
Kiralık Ev •KELVINATDR• 

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

Pazarlık için ikinci noterde 
ömer Tanık'a müracaat. 

.,_343z 

En boş u ... yva •u:.a.u... ııılU• 

bazı defeder. Mide. bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolavlaştınr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

İmtiyaz sahibi 9e Başmu 
barriri Falih Rıfkı ATA. y 

Başmuharrir Muavini Na· 
ıuhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idart 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK . 
Ulus Basımevi: ANKARA 

AYNI ~ .s<1.JJalı ~ 

~ DEFA DANA Al İŞLER 

50CUKLUK 
DERECESi 

VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ 

1 
BU GECE 

iki güzel film birden 

1 - DENİZ ALTI KAÇAKÇILARI 
Baş Rolde: JACK HOLT 

2 - SEVEN KADIN 
Aşk, his ve heyecan itibariyle 

har.flculade nefis iki eser 
GÜN DÜZ 

PALYAÇO 

TELEFON: 3450 

HA ti\ 
BUGON BU GECE 

Korku, dehşet ve heyecan tevlit etmeıl 
itibariyle misli görülmemiş iki filllJ 

1 - KİNG KONG 
Tamamiyle Türkçe Söslil 
Fay Wray- Bruce CabOC 

2 - ELMAS HIRSIZLARI 
Baı Rolde: Richard Talmatch 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 
Halk matinesi 12.15 de: Tehlikeli 0,-

Ş EH 1 R BAHÇE S l N DE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

EHLİ SALİB MUHAREBELERİ 
TORKCE SÖZT .O 


