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Müsta~ıı . 
Hatay reıımı 

Yakında kırk mebustan 
mürekkeb t e ş r i i bir 
meclise sahib olacak 
olan müstakil Hatayın 
merkezi A n t a k y a 

1 Bakanlarımız geldiler 

1 Dr. Aras ve 8. Ş. 
Kaya lstanbul'da 

Sancak'ta seçim 
nasıl yapılacak 

Hatay meclisi 40 mebustan 
mürekkep olacak 

ve 4 sene için seçilecektir 
yeni müstakil Hatay devleti komşu 

lstnnbul, 19 (Telefonla~ ~ k alakadar eder Bu istiklalin tahak
bir türk devleti sıfatiyle b~zı t~·r· n türk milleti· elbirliğiyle çalııtı. 
kuku için hataylılarla .~ra1 ... 1e1r . uduen hakiki manada istifade etmeleri· 

Büyük Önder 
Bakanlarımızı 
kabul ettiler 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Dış lt
ler Baltanı Doktor Tevfik Rüştü Aras· 
la İç İşler Bakanı ve Parti Genel S:k· 
reteri B. Şükrü Kaya ve maiyetleriıı. 
deki heyet azası bugün ögleyin sovyct 
bayrağını taşıyan Gruzia vapuriyle 
şehrimize gclmi lerdir. 

Vapur baştan başa donanmış idi. 
Grandi direğinde türk bayrağı dalga. 
tanıyordu. 

Bakanlan rıhtımda Kiıltür Bakanı 
Saffat Arıkan, Emniyet Genel Direk
törü ve İstanbul vali vekili B. Şiıkrü, 
Emniyet direktörü Salih Kılıç, Sovyet 

(Sonu 1. incı sayfada) Ş. d. d h 1 l ıstık a erın ~m ı e atay ı arın · le hakim olmalarını iıtiyoruz. 
nı ve mukadderatlarına tamamıy ~--~~~~--~~~~~--~--~~~~~~~~----~~--~--~~-~~.~~~~--~~~-

Cenevrede Hatay için var!lan 
neticelerin ne olduğunu, tat~.·~-

.~· • butüD 
tın nasıl cereyan ettıgını r 
halkımız bilmeli ve takib etme ı
dir. Kardeı Hatay bu alakanın 
sıcaklığını her dakika duymalıdır. 

Tesrii uzuv r 
Teşrii kuvvet hatay namına mec 15 

tarafından icra olunur. Meclis dört se
ne içın intihab olunmuş 40 azadan mu
rekkeb tek bır heyettir. l'.'Ieclis az~ı· 
nın ıntıhnbı ıki dereceli seçim usulıy· 

• hkumi le yapılır. Kanuni ve cezaı ma : 
yetlere duçar olmıyan yirmi yaşını m~
tecaviz her erkek Sancak vatandaşı bt
rınci derecede müntehibtir. İkinci de
recede muntehib seçilebilmek için °· 
kuyup yazma bilmek lazımdır. ~ebus 
olmak içın yukardaki şartları haız ol-

k v 2 bulunınak la ıınchr. 
İlk ıntihab için bilumum intibah m~a: 
meleleri Mılletler Cemiyeti Meclısı 
tarafından tayin olunan aı:adan mü
rekkeb bir komisyon tarafından tan· 
zim ve murakabe edilecektir. Bu ko
misyon, Turkiye ve Fransa hariç 01• 
nıak üzere Milletler Cemiyeti azasm-

" te dan olan devletler tebaasından mu • 
şekki! olacak ve bunlara türk. alevi, ~
rab, ermeni, ortodoks, grek ceınaatlerı· 
nin mahalli mumessilleri katılacaktır .. 

Birinci derece müntehibleri, yanı 
20 yaşındaki hatay vatandaşı erkekler 
kendilerini bu komisyonun delegeleri 
muvacehesinde türk, alevi. arab, er~e
ni, Ortodoks - grek, kürd cemaatterın
den birine mensub olduklarını alenen 
beyan ile o cemaat sicilline kaydettire

cekterdir. 

Seçim zamanı . 
Komisyon bu ilk kayıd muamele~ı

nin hitamını ilan ile birinci derece ı~
tihab zamanını tayine karar verecektır. 
A . e 
ynı cemaate mensub olarak tayın • 

dilmiş olan müntehiblerin adedi Ha· 
tay'ın heyeti umumiyesi için bir ce.m~· 
atin malik olacağı mebus adediyle ıkın· 
cj derece müntehiblerin adadini arada· 
ki nisbctlere göre tayin edecektir. Şu 
k • · ne adar ki bu muamelenin netıcesı 
olursa olsun her cemaate aşağıda yazı· 
lı a gari mebus mikdarı temin edil· 
ıniştir. 

Türk cemaati: 8; alevi cemaati: 6; 
arab cemaati: 2; ermeni cemaati: 2 ; 
Ortodoks - grek cemaati: 1. 

Kayıd muamelesinin neticesinde çı· 
kacak kati adedler esas olup bu aded· 
ler her cemaat için daha fula ise as-

• iariler bu adede iblağ olunur ve daha 

(Sonu 1. inci sayfada) 

--------~~-------------------· • 
Bugün 

12 
sayfa ------·· .... 

SURiYEDE HADiSELER 
- --

Cezire' de kanlı 
çarpışmalar oldu 

Suriye kabinesi de Filistin'in 
taksimini protesto etti 

Antakya, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - 14 temmuzda, Fransa
nın Suriye ve Lübnan Yüksek Komiseri Kont dö Martel'in şehrimizde
ki nutkiyle resmen ilan edilmiı olan Sancağın ana yasa ile statüsü, 
Hataydaki hayatı normale doğru temayül ettirmiş.tir, ... d~nebilir. Vata
ni partisinin aşırı unsurlarının coıkunlukları ve hır hadıse çıkarmak 
için aylardan beri yapbkları tahrik bir durgunluk devresine girdi. 

IB.Çelinkaga;;;-n isveçteki tetkiklerı~ 

f stokholmden güzel bir görünüş 

SuriyeJeki vaziyete gelince: 
Buna ıebeb biraz da Suriyede 

son günlerde olan hadiselerdir: 
Suriyenin bir türlü durulamıyan 
iç vaziyeti bugünlerde büsbütün 
karııtı. Filistinin taksimi projesi 
bile Suriyede bir tezahüre vesile 
oluyor. 

Güzel fotoğraf 

B. Çetinkaganın sözleri 
1 Demiryoll~r için 50 

milyon lira ayrıldı 
BugUn Cezire anaqi halindedir. Bu· 

rada oturan ve seyyar bir takım aşiret· 
Jerden ıbaret bulunan halk, bugUnkU 
idareye epi önce hoşnudsuzluğunu, se· 
çimde Vatani parti ine rey vermemek 
suretiyle göstermişti. Bilhassa Cezire'
ye yeni tayin edilen Suriye hükümeti 
muhafızının halkın isteklerine uymıyan 
bazı siyasi kararlar vermesi ve bunda 
manda otoritelerinin ihtarlarına rağmen 
devam etmesi Cezire'de bugün son şid· 
dctini bulan esaslı karışıklığın çıkması

na ebeb olmuştur. 

Hasiçe ahalisi, silahlı olarak hükü • 
met konağını, ve jandarma dairesini ab
lokaya almışlar ve bu hareketleriyle mu· 
hafızlığı verdiği karardan döndürmek 
istemişlerdir. Jandarma kuvvetine karşı 
ahali ateş açmış, 7 jandarma ölmüş ve 

diğerlerinin silahlan ellerinden alınmış
tır. Muhafız ortadan kaybolmuştur. 

Kaçtığı veya biler tarafından tevkif e· 

dildiği bilinmemektedir. Dirzordan gc • 
len askeri kuvvetler, idareyi elelrine al-

mışlardır. 

B. Cemil Mürdüm ve Filiatin 
projeai 

Suriye, kendi iç vaziyetinin buı:ur • 
suzluğundan bunalmış halde iken, bu • 
rada bau unsurlar. her gUn yeni bir po· 

litik hadiseye ve tezahürlere o kadar a

lışmışlardır ki, sükun içinde geçen her 

hangi bir gün, onları kendilerini doğru· 

dan doğruya alakadar etmeyen dış me· 

(Sonu 1. inci sayisda) 

Geçen ıene açılan lotoğral 
ıergiıiden bir köşe 

Basın Genel Direktörü 
yeni sergi etraf rnda 

gazetemize izahat verdi 
Basın genel direktörlüğünün gilzel 

bir eseri olarak, o:vdi yıl açılışı, çok ge. 

niş bir alaka uyandıran ''Türkiye.Ürih, 

güzellik ve iş memleketi" fotograf ser· 

gisinin ikincisinin 938 yılı ilk baharın. 
da açılacağını yazmıştık. 

Yeni Türkiyeyi tanıtma yolunda ger
çekten değerli olan ilk sergiden daha 
mükcnunel ve daha geniş olacaktır. Ba· 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Isveç gazeteleri Bayındırlık 
işlerimizden takdirle bahsediyor 

Stokholm, 19 (A.A.) - lsveç ajansı bildiriyor: Birkaç günden
beri lsveç'de bulunan Türkiye Nafıa Bakanı B. Ali Çetinkaya, Grand
hotel' de gazetecileri kabul ederek aıağıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

''- Son senelerde demiryolu inşaatı, lsveç ile Türkiyeyi biribirle
rine çok yaklaştırmıştır. iki memleket arasındaki münasebetler, dai
ma iyi bir halde bulunmuştur. Fakat İsveç firmalarının ve mühendia
lerinin sağlam eserlerinin müşahedesinden sonra bu şimal memleketi 
hakkındaki hürmet ve takdir hisleri daha ziyade fazlalaşmıştır. 

Yeni Jemiryolu inıaatına 
devam ediliyor 

Türkiyede demiryolu inşaatı
na devam olunacaktır. Bu İf için 
yeniden 50 milyon liralık tahsisat 
vazedilmittir. 700 bin kilometre 
murabbaı mesahası ve şark ile 
garb arasındaki köprü vaziyeti i
le Türkiyenin her istikamette ge
oit ve iyi münakale hatlarına ih
tiyacı vardır. 

Sulama iıi 
Türkiyede ımlama meselesi de mev· 

cuddur. Bu mesele, u seviyelerinin 
sistematik bir tarzda bir hizaya geti • 

rilmcsi ile halledilecektir. Bu i e, bu 
sene içinde başlanacaktır. 

Türkiyede İf hayatı 
Bir çok memleketlerde halen çok 

vahim bir mesele işsizlik meselesi Ttlr
kiyede mevcud değildir. Dcmiryolu in

(Sonu 7. ıncı sayfada) 

B. C.Bayar 
Is tan bula 
avdet ediyor 

İzmir, ıg (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Ekonomi bakanı B. Celil Ba
yar bugün Çeşmeden döndü. İf ve Zl· 
raat bankalarında meşgul oldu. Sümer 
Bankı, Yerli Mallar Pazarını ziyaret 
etti. Yerli kumaşları tedkik etti. Sa.. 
tışlar etrafında izahat aldı. 

Şehir gazinosunda şerefine verilen 
öğle ziyafetinden onra bakan Boz. 
doğnndan gelen heyeti kabul ederek 
kendileriyle ıplik buhranı hakkında go. 

(Sonu 7 • ""' •:aJ•fada) 



Politika bahisleri: 

Ev ve sokak 
Tifo aa1smı yüzünden, lstanbul halin için suçu sadece belediyeye 

atmakla itin bitmediği, kendisinin de temizliğe itina etmesi lizımgel
diii aöylendi. Ve matbuat, birçok yerinde olan görüıü elinden geldi
ii kadar yaymaya ve telkin etmeğe çalıfb. Şimdi itiliyoruz ki, ener
jik -.ali -.ekili Şükrü, vapurlardan ve tramvaylardan atlamak, sokak
ları kirletmek, dilemnek v. ı. gibi lata~ hayatına ıeri bir damga 
'9Uran huylarla ırkı bir mücadeleye ıiriımiıtir. Muvaffak olmumı di
leriz. 

Bizde "ev,, ile "sokak,, mefhumları, garbta olduğu gibi değildir. 
Gaıb'ta bu iki mefhum biribirine her itibarla bitiıiktir. Şark'ta iıe, 
ayn ve zıddır. 

Aile, garb'ta da evlerde yaıar. Fakat, ötedenberi, "aokaK" ile de 
ali.kadardır. Erkek ile kadmın içerde ve dııarda bir arada yaşaması 
"ev,, ve "sokak'' ı, aynı hayat dairesinin içine almııtır. Biraz da eski 
"aite" telikkiainin bir devamı olan bu yapma tarzı, ''ev,, de dq mi
mariyi yaratmağa muvaffak olduğu gibi "aite,, mimari.i'nden bugün
kü "tehircilik,, e kadar uzanan yoluda muntazam merhaleler halinde 
çizmiıtir. 

Şark'ta halbWci, bilbaua ''islim prk" ta "ev,, ile "sokak,, biribi
rine kartı kul'f\lnlu gibi kapanmııtır. Etik, bu iki mefhumu, biribirin
den adeta bir uçurumla ayırır. Bunun içindir ki, kapıdan girince bizde 
ayakkabı çıkarılır Ye terlik giyilir. "Ev,, temizdir. ''Sokak,, pistir. O 
halde, ''sokak,, ın pia olmuında hiç bir mahzur yoktur. 

Bundan dolayıdır ki, bütün ıark tehirleri pistir. Şark evleri ise, 
temiz idiler. Hayat tereddi edince, onlar da piı olmakta gecikmediler. 

Mimari bakanından da bunu görüriiz. Şaık'ta "ev,, içeriye doğ
ru dönüktür. Bütün güzellikleri içinde aklar. Dqanya doğru, ancak 
~lak davarlarını verebilir. Ve bundandır ki, "ıite'' ve "tehircilik", 
pıkta bilinmemiftİr. 

Bilhassa bu terbiye nokta.ama ipret etmek lizımdır ki, "sokak" a 
itiıbar'm 'Ye "tokak., ı temiz tutmanın bizde neden bu kadar cüç olduiu 
anlatılsın. 

Burltan BELGE 

FiNANS BAKANLIÖINDA 
- -

Yeni yapılan tayinler 
terfiler ve nakiller 

P'inana Babnhğı m11ha1ebe müdür• 
leriyle malmüdürleri aramda cenit 
mikyasta bir değişildik yapmqtır. Çoğu 
terfi suretiyle yapılan bu nakilleri yaa

yoruz: 
Buna muhasebe müdürlüğüne Ko

caeli muhasebe müdürü BB. Şevki. Ko
caeli muhasebe müdürlüğüne İçel mu· 
baaebe müdürü Ahmed Kibar, İçe! mu
hasebe müdürlüğüne Çivril malmüdürü 
Ali, Çoruh muhasebe müdürlüğüne u
keri fabrikalar birinci mümeyyizi Rem
zi, Ordu muhuebe müdürlüğüne Sey • 
ban muhuebe müdürü Ali, Seyhan mg.. 
baaebe müdürlüğüne Zile nwlmBdtlril 
Abdülkadir, Kayseri muhuebe mtldilr
lüğüne Y ozgad muhasebe müdürü Ha
ris, Yozgad muhasebe müdürlüğüne Ci
hanbeyli malmüdürü Kemal, Muğla mu
hasebe müdiirlüğüne hrka muhuebeci
lerinden Cemil, yerine memurin ikinci 
mUmeyyizi Sezai, Konya muhasebe mü
dürlüğüne Baron malmüdürU Niyui. 
Bartın malmüdürlüğüne Çerkeı mal • 
müdürü Şükrü, Yenifehir malmüdürlii
ğüne Bozlar malmüdüril Şnket. Bozlar 
malmüdürlüğüne Uluborlu malmlldürll 
Hüseyin Hüsnü, Uluborlu malmildür -
lilğüne Hakkin muhaaebe müdürü Na
fi, Bahçe malmüdürlilğilne F~ke mal • 
müdürü Vahdettin, Feke malmüdürlil • 
füne Ceyhan m a 1 m il d ii r ü Hü
seyin, Ceyban malmUdiirIUfüne Sa
nkamış malmüdürü Sıdkı, Göl • 

pazan malmildürlüğüne Mudanya mal
müdürü Sami, Mudanya malmüdürlüğü· 
ne Babaeski malmüdürü Ali, Gördes 
malmüdürlüğüne Boğazlıyan malmüdü
rü Hilmi. Gürün malmüdürlüğüne Os
mancık malmüdürü Sadık, Boyabad mal
müdürlüğünc Köle malmüdürü Hakkı, 
Köle malmüdürlüğüne Muradiye malmü· 
dürlı Nureddin, Urla malmüdtirlüğüne 

Karaburun matmüdürü Ali Rıza, Kara
burun malmüdilrlüğilne Urla malmBdil
rü Süleyman, İznik malmüdürlüğüne 

Kadirli malmüdürü Muharrem, Bakır· 

köy malmidürlüğüne Develi malmüdü
rü Hüsameddin, Devci( malmüdürlüğU
ne İncesu malmüdürü İbrahim. Çarpm
ba malmildürlüğüne Ladik ma1müdüril 
Fazıl, Ladik malmüdürlüğilne Çarpm
ba malmüdürü Adil. Urgüb malmüdür • 
lüğüne Yaylak malmüdürü Sabri, Öde
mit malmüdürlüğüne Lüleburgaz mal
müdürü Mür§id. Araç malmüdürlüğüne 
Karakoçan malmüdürü Salih, Bey§ehri 
malmüdürlüğüne Arabkir malmüdilril 
Hasib, Zile malmüdürlüğüne Sürd mu
hasebe müdürü Rüstem, Bili malmü -
dürlüğüne Mihalıccık malmüdürü Galib, 
Kavak malmüdürlüğüne Elefkird mal -
aıudürü Abdülkadir. Ezine malmüdür -

lüğüne Pub muhasebe miimeyyizlerin
den Mustafa, Daday malmüdürlüfüne 
Pazar malmildürü Hamid, Korkudeli 
malmüdürlüğüne Çermik malmtidürü 
Mustafa, Ilgaz malmüdürlüğüne Şemdin· 
li malmüdürü Osman, Avanos malmü -
düdüğüne Çemiıkezek malmüdürü İr • 
fan, Çemişkezek aıalmüdürlüğüne Sol
han malmüdürü Salih, Foça malmüdür • 
lüğüne Hopa malmüdürU Halda, Baba
eski malmüdürlüğünc Mazgird malmü
dürü Haydar, Osmancık malmüdür· 
lüfilne Gürpınar maJmüdilrü Vahab, İn
cesu malmiidiirlüğilne Ekil malmüdürü 

Bir damla gaz yaşı 
B abarda. yeşillilder içiade blJr, 

kaygısı• koJan: kamçı yememiJ, ylllı 
taşımamış. gem n«lir bilmemiş olan 
taylara dilıht ettiaiue, tabiıatin bi
rer cüzü olduklarım anladılıluı için, 
bunlat1n her halinden adeta taşıp 
lıfluran hudusuz zevkin de temizli
ğine imrenmipinizdir. 

Kuşlar n, otların, suların, güne
fİD, rüzgirın, kısaca blJtün tabiatia 
lcuvvetli tesirim his edip oııua gibi 

• ve onunla beraber, onun içinde olma
yı hangi duygulu insan özlememiş· 
tirl 

Ahmed Hqimin, "Göllerde bu 
dem bir kamış olsam!" mısraı, bu 
tehassüsün ebedi ifadesidir. 

Evelki gün, orman ($;[ tliğinde, 

Lünaparkta, atlı karıncaya binen ço
cukların tahtadan atları şaha kaldı
rırken gözlerinde pırıldayan kıvıl

cımlı neşe - dikkat ettım • ana ve ba

balarının da gözlerinde idi. 

- Şimdi ~ocu.t olmak istermi i· 
diniz/ 

- Ah. kabil olsaydı! 

Yaşlıca bir adam, babasına sarı
lan bir yavruya baktı, ve sonra. de· 
rin bir saadetin illeri yüzünde belir
di, çocuğa ve babasına gülümserken 
baJını çevirerek bit damla göz yaşını 
mendiliyle sildi, sarsılarak yürüdü, 
gitti. 

Elemli bit hatıra mı bu zavallı 
ihtiyarı böyle ağlatmıştı? 

Fakat. hür, kaygısız, neşeli ço
culclar lcarşısında duyulan bududsuz 
zevk büzün verecek, g~z yaşartacak 
kadar kuvvetlidir. 

Kan davası Sıtma mücadelesini 
yüzünden bir yılhk neticeleri 
~!~. ~<!~.~ıY~!n Kurutulan bataklıklar çok 

saat 11 &ularında Tophane rıhtımında 
bir cinayet oldu. Gönenli bir genç ev. 
yu adında birini vurdu. Meselenin taf. 
silatı şudur: Bundan bir kaç sene önce 
Rizenin Karadeğer köyünden Halil aynı 
köyden Bakkal oğlu llyasla kavğa et-

miş ve İlyas Halili öldürmüttür. Ci
nayetten sonra ortadan kaybolan İlyas 

Rizede yakalanmış ve Gönene gönderil
mek üzere Mehmed adlı başka bir suç. 

lu ile beraber Aksu vapuruna bindiril
mittir. Öldürülen Halilin, Halim is-

mindeki oğlu, Büyükderede bahçevan
lrk ederek Sefer isminde biriyle arka-

dat olmuştur. Uç gün önce Seferle Ha

lim elbirliği etmitler, katil İlyaaın Ak
su vapuriyle yola çıkarıldığını öğrenin
ce tertibat almıflar, Halim babasının 
katilinin gelmekte olduğunu. onu öl. 
düreceğini, eğer katili öldüremezse İn· 
tikamrnı Seferin almasını kendiıine 

söylemittir. iki arkadaf bugün birer ta

banca tedarik edip Galata rıhtımmda 

vapurun gelmesini beklemifler, vapur 

IUt 11 de yanaııp yolcular çıkınca üç 

jandarmanın muhafazası altında olan 

İlyaala öteki auçlu rıhtıma inmifler. bu 

sırada Halim İlyaa yaklafarak iki el 

ateş etmiştir. llyae yere yuvarlanmış, 

halk kaçışmış hadise yerine koşan Gala

ta merkezi birinci komi.eri katili tevkif 

etmftir. Sefer kaçmağa baflamıt. jen. 

darmanın ' 'dur 1,, emrini dinlemediğin· 

den bacağından yaralanarak ele g'eçiril

miştir. İkisi de suçlarını itiraf etmiper
dir. 

Nevzad, Bafra mflmüdürlüğüne Maçka 
mahnüdürü Saib, Reşadiye malmüdür-
1 .. ğüne Sivas muamelat memuru Kizım, 
Çal malmüdürlüğüne Uşak varidat ka
tibi Kazrm, Göksun malmüdürlüğüne 

İçe• muhasebe klitıbi Nuri. Cihanbeyli 
malmüdürlüğüne Konya muamelit me -
muru Şükrü , Mut malmüdürlüğüne A • 
dapazarı muhasebe katibi Kemal, Suşeh
ri malmüdürlüğüne Yozgad muhasebe 
kitibi Osman, Çivril malmüdiirlüğüne 

Isparta muhasebe katibi Halit 

Çocuk neşesımn kayııağında ruh
lnrım1zı yıkamak için olMın çocuk
larımızı güldıirelim, eğlendirelim. 

Onların saadeti bisiın de audeti
mimir. - N. B. 

Fehele oe pal~ 

T••nunıı franuz palyaÇOM& Crock 
.ki bir felaefe doktorud•· Banu ha
IMr alaa bir sazeteci, aanlü palyaço. 
lak ayrbmq sibi. ha,retİDİ aakla7a-
1111&Jl'&k Grock'tan IOl'IDUf: 

. - Neden güzel me.lejiDUİ deiit-
tirdiniz? 

- Meslefimde cleiifmİf bir te:Y 
yok; ben felaefenin ulı olan fÜphe- • 
yi if acle için daima "niçin 7" derim ve 
c:evab almc:a ilaYe eclerİJll: "acaba I'' 

- Şa halde, bizim palyaçolar ha

kiki birer 61ozofma., de1e1tize! 

- Hayır azizim, bayır Aul, bizim 
filozoflu- buan hlıkilô birw palyaço
darlar. 

lltibaalı veya mancuız cümleler 

Gazetelerdeki, ilanlardaki, mağa
za vitrinlerindeki eksik, iltibaaa ma
hal Yeren, gülünç cimlelere dikkat e
diyor musunuz? 

- Parlak biT don•DIDA· 

Donanma zaten parlaktır. 

- Burada kadmlar için at gönıle
ii sabbr. 

Ata binmek için kadm ıömleii, 
olmıyacak mı bu? 

- Patron kesmek için aenç kız a
ramyor. 

Bu ne demek? Patroll, h• halde 
llerzıleria elbiM diJsmeden önce ha
Sll"laclıldarr ki.iıcldan ömekl• ola
cak. Fakat patron ,,._,..,, ~ denin-

verimli toprak halini aldı 
Memleketin sağlığı bakımından en mühim bir mevzu olarak ela 

alman aıtma mücadeleai, yurdun her taraf mda hararetle devam el• 
mektedir. Mücadele merkezlerinin türlü tedavi aaulleri ve her ııt:Jll& 
mmtakaaında mahallt hususiyetleri göz önünde bulunduran mücadele 
tarzlarını ~eıbit ederek muvaffakıyetle yaptıkları ıavaf neticesinde 
alınan verımler bütün memleketi sevindirecek mahiyettedir. 

Takdir gören memurlar 
Finans Bakanlığı, bu yıl kıdemlerini 

dolduran muhasebeci ve malmüdürle -
rinden vazifelerini hakkiyle yapanları ve 
işlerinde gayret ve faaliyet gösterenleri 
terfie layık görmüş ve derecelerine yük· 
selterek taltif etmiştir, Bu vazifcsever 
memurlarımızın adlarını yazıyoruz: 

Deniz filoları muhasebecisi BB. Be-
kir Sami, Kolordu muhasebecilerinden 
Mehmet, Fırka muhasebecilerinden: 
Fehmi, Adil, Hamdi, Resul ; vilayet mu
hasebe müdürlerinden: İzmir mııhase • 
becisi İbrahim, Kırtchir muhuebecisi 
İbrahim, Niğde muhasebecisi Nedim, 
Sivas muhaaebec:isi Ziya, Tekirdağ mu
buebeciai lumi, Urfa muhasebecisi Adil, 
Isparta muhuebeciai Haun, Kırklareli 
muhasebecisi Hulusi; malmüdürlerin -
den: Yalova malmüdürü Faik, Nusay
bin malmüdürü Hamdi. Gerze malmü -
dürü Hasan Sabri. Bünyan malmüdürü 
Ali Galib, Akdağ malmüdürü Celiled -
din, Sındırgı malmüdürü M. Nuri, Bur
haniye malmildürü M. Ali, Söke mal -
müdürü Süleyman. Seyidıehri malmü • 
dürii Şahap, Kartal malmüdüıil Zeki, 
Koyulhisar malmiidürü Galib, Beıiri 
malmiidürü A. Riza, Yabanabad mal
müdürü Remzi, Sandıklı malmüdürü 
Vasfi, Suriç malmüdürü Hamdi. Geli
bolu malmüdürü İbrahim. Karaağaç 
malmüdürü Cemil, Saideli malmüdürü 

Sıhat ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının umum mücadele mın
tahlarmm bir mart 1936 tarihin
den, 26 ıubat 1937 tarihine kadaJ" 
ki olan faaliyetine aid rakamlar, 
mücadelenin muvaffakıyet dere
cesi hakkında vazıh bir fikir ve
rebilmektedir: 

Muayene 
Umum sıtma mücadele mıntakal,_ 

rında 1936 yılının 12 ayında yapılan 

muayeneye aid rakamlar şunlardır: Ma
rt 139.426; Nisan 287.594; Mayıs 271.531: 
Haziran 167.122; Temmuz 91.268; A• 
ğustos 109.323; EylUl 98.992; B. Teşrin 
44.659; 1. Teırin 381.597; B. Kinuıı 
245.945; t. Kanun 230.004; Şubat 83.35Z 
olmak üzere bir yıl içinde muayene ye .. 
kunu : 2.159.863. 

Yine ayni sene içinde 484.484 da• 
lak muayenesi yapılnuttır. 

936 senesi içinde teraiyana, tcropi• 
ka, kuvartoma, cinsi belli olmıyan ka
rııık ve menfi olmak üzere 654.569 
kan muayenesi yapılmqtır. Bunların yc
kUn olarak aylara taksimi şudur : Ma. 
rt 2.84 7 ; Nisan 34.060; Mayıs 61.324; 
Haziran 58.726; Temmuz 48.931; Ağus
tos 60.853; EyHU 26.193; B. Teşrin 
103.060; 1. Tetrin 34.140; B. Kinuıı 
45.638; 1 Kanun 69.700; Şubat 68.097. 

Fikret, Meriç malmüdürü Süleyman, 
İmruz malmüdürü Şevki, Yeşilova mal
müdürü Mustafa, UlukIJla malmüdürü 
Ejder, Siliike mal:nüdür Vahab, Hay· 
mana malmüdürü Hayreddin, Sarıyer 

defterdan Lütfi, Birecik malmüdüril 
Atıf, Keskin malmüdürü Saim, Tosya 
malmüdürü Enver. 

Şali ve korunma tedavileri 
Yine ayni müddet içinde umuı:ll 

aıtma mücadele mıntakalarında müzmin, 
nüks, yeni intan olmak üzere 117.535 
şan tedavi yapılmıştır. Bu mikdarın ay• 
lara taksimi fUdur : Mart 26.616; Ni
san 55.537; Mayıs 55.651; Haziran 
62.668; Temmuz 99.829; Ağustos 104.531 

I Eylul 93.710; B. Teşrin 49.994; t. Te~ 
rin 62.716; B. Kanun 47.260; İ. Kanun 
36.664; Şubat 17 .303. 

ce bizde çorbacı, efendi. ıf aahibi ve 
eaire m•n.euna gelen ve az çok ta
ammüm etmİf olan kelime alda ıel
IDİ)'OI' ma? 

H tıTb ve tictıTet 

Harbler ticaret plyasalannda tür· 
lü deiifildikler yapar; mesela lapan-
711111D ihraç etmekte olduğu bir çok 

.... ~del-, İç auhanbe dola11-

1İyN artılı '91ittiril ... s oldafaaclan 
bu maddeleri lıpanyanm mifteriı.i 

timdi batka memleketlerden almak
tadır. Bu arada, cirara ki.iıdı ihra
CJDda Japonya ve Franaadan evel ge· 

len ispanya bu ticarette yerini büa

biitün rakiblerine brrakmqtır. 

Eski mesel daima doğrudur: "Bi

rinin felaketi diierinin saadetini te

min eder." 

Amelia ErhGTt 

Büyiik Okyanoata kaybolan za

Tallı Amelia Erhart'ı aramak için A

merika birletik devletleri, bildiğimiz 

gibi, bu denizde ne kadar vaadaaı 

Tana iatimaıız hepsini harekete ge

tirmit. ıambotlarmı. torpidolarmı, 

hatta zırhlılarını Ye meşhur altmıf 

tayyare tafıyan tayyare gemİIİni ba i

te tahsis etmittir. 

Biliyor mmanaz ki bütün bu arat· 
tırmalarm maerafı tam altmq milyon 

dolan bulmuttur? 

Fakat, bir amerikan tayarecisinin 

dediği gibi, Amerika, Amelia'yı bat

mak için bunun bir mislini daha leYe 

eeve harcardı. 

Yine bu bir yıl içinde 26.987 koru
ma tedavisi yapılmıştır. 

Kinin mrliyatı 
Ayni zaman içinde umum sıtma 

mücadele mıntakalarındaki kinin sar
fiyatı yekun olarak 8.062.491 gramdır. 

Sıtma mücadelesini bundan başka 

memlekete dolayısiyle kazandırdığı bir 
fey varsa o da, kurutulan bataklıkların 
yerlerindeki topraklardır. Üzerinde dur• 
iUll sular olduğu zaman bir sivri sinek 
kaynağı dolayısiyle sıtma yuvuı olan 
bataklıklar kurutulduktan sonra altı ra.. 
tıp olduğundan en verimli toprak ha· 
lini almaktadır. Kurutulan bataklıkla• 
rın yerlerine. numune olmak üzere ek. 
seriya modern eöçmen köyleri kurul
maktadır. 

İzmirde yumurtacılık 
kursu 

İzmir, (Hususi) - Viliyetimizde 
9 kua ve köyde kurulan tavukçululC 
ve yumurtacılık kooperatiflerinde çalı• 
pcak memurlar için ticaret ve sanayi 
odasında bir yumurtacılık kursu açıla
caktır. Kurs için ltazalardan 20 kiti i~ 
tenmiıti. Bergama, Kemalpap. Tire, 
Menemen ve Foçadaıı henüz sekiz ki· 
ti gelmittir. Diler kazalardan çağrılan. 
lar da ıeldikten sonra kurs açılacak 
ve deralere bqlanacaktır. Kursu takib 
edeceklere tan ve bayat yumurtaları 

ayırd etmenin usulleri. yumurta amba• 
lajı şekilleri hakkında dersler gösteri
lecektir. 

r .............................................. : 
i H A V A i . . . . ........................... -.................. . 
Hava Rüzgarlı Geçti 

Dün Ankarada hava açık ve riU· 
girb geçaıittir. Gecenin en dilfük ısı. 
sı 16, en yüksek ısısı da 30 derecedir. 
Yurdun yaln!Z Karadenizin prk kıyı. 

tarı kısmen bulutlu, diğer yerleri ta 
mamen açıktır. 24 saat içindeki mevzii 
yağış:n kara metreye bıraktığı su mik• 
tarı yalnız Rizede yanm kilogramdır. 
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1 BASIN iCMALi 1 
[ Dı• Polltllca ] 

Japon ordusu 
U uık Şark'taki ıon çarP• ......... • 

sit ııide cercinlefell siyasi miillll
sebetler, karıılddı protestolar " aiha
Jet altimatomlar, yeniden bitin clÜD • 

Jaıa dikkatini, Aıya lotasmlD ha • 
nazik ve hasta noktaıı üzerinde teksif 
•tnüttir. 

Uzalc Şark buhranı demek. Japoo • 
Janın ceniıleme ihtiyacı ile bu ihtİJ8CID 
cloiurdufu ukeri siyaset ve bu ıiy .... 
tin brtılatbiı az çok kuvvetli maka • 
••metlerin devamlı bir çarpıtması ele
mektir. Japonya'da militariıt bir idare
hikimdir. Japonya'nm clıt siyaaetİ ü
zerinde ordunun büyük rolünden pek 
~ babaediJmittir. fakat bu ordu ne
dir ve kuvveti ne kadardır 7 fraDSD mu
harrirlerinden Paul Girarcl. ba bullll•ta 
),ize Miroir du Monde mec:ınualllldaa 
enteresan malimat vermektedir· . . 

J 'da mili'._..:_ ...,.tiDlll aponya ..-.- • 
Ye bununla birlikte aıkerİ kuyyetleria 
IOll senelerde ne kadar inkitaf etmİt ol· 
duiunu anlamak için, bu devletin aske
ri IMidc:eaine bir söz atınd kifidir. Ger
çi, lilihlanma pyretleri yalım • Japon
,.,. inhisar et:memİftİr, fakat .......... 
leDe ımnab olmaktan ceft kalmıJOl'Z 
Japonyamn 1931 - 32 büdc:eainde orcl• 
tDalraf1an 'iZi /J milyon yeneli. 1932 : 
33 Jıbnda 313,6 milyona çıktı. Sonraki 
senelerde lll'Uiyle 462,7, 449,7, ~1,3 
olarak nihayet 1936 • n biclcel•• 
S07,S mil,.on yenle ebemiyetli llir 11189: 
ki iıpl etti. Ba IOD ae..-İn aakeri 
maaraflan umumi büdcen.in o/o 46,6 ... 
nı tetirli ettitini söylemek JapooY~ 
ordaıuna atfettiii büyük ehealİJtlti te
barüz ettirmeye üficlir. Fakat ba 1'11-

kamlar reami bidc:eye aicldir· A.,rKA 
aelecek altı aene içia 2 milpr .~ 
munzam bir biclc:e cösetilaoektedir~ llir 

Fakat Japonya her 19yden ·~ 
deniz devletidir. Bunull içindir ki kara 
orduıuna, her aene ukerlik müke~ 
,.eti çatına siren ntandaılardan ~ 
bette 1.m, yani ıoo.ooo kiti ~
teclir. Uaponyanın hazar orduıa ~ 
kiıiclea mürekkebtir ki, bu devletin na• 
fa1Una nazaran az olduju ıörülüyor: 
14097 zabiti vardır. Polis kunetleri 
anavatanda 66.000 difer yerlerde 30.000 
ki ceınan 96.000 kitidir, aıkeri jandar· 

ma mikdan 7000 kifidir. 
Ordu 16 piyade fırkaandaa, llir mu

hafız fırkasından, 4 ıüvari livum~ 
•• 4 ajır topçu livasmdan ınürekkebtir. 

Her fırkada iki alayb iki piyade H-
Yaıı, bir ıüvari alayı, 1 ov• veya ~ 
to ala b• • ~!LL:ı.- taburu ve bir pçu yı, ır ııuu-u 

nakliye kolundan mürekkebtir. 
70 piyade alayı ve 2 tank alayı vardır· 
Shari kuYYetleri 25 alaydır. 
Topçuda: ıs lor topçu alayı, 8 aiu' 

lur topça alayı; 3 alay ve 8 sruP aiu' 
sahil topçaıa, 4 alay ve 1 l"'IP dal ~ 
ÇUtu; iki han defi topçu alaJI; 4...,,.... 
li topçu pupa. • 

lıtibkim: 17 öncü tabura, 2 clea*'" 
Yola alayı, 2 telgraf alaJJDdaa ...,- • 

bbtir. ıı 
Hna kaYYetleri: l1 kefil filoMll 

ava filo.u; 4 bombardnnan ,........ 
IDilefeldülclir. tor-

Ordaaun 1-tkumıanclanı ...,.,. 
dur, ve bu kumanda itibari delil filidİr· 
Ordu ...... kurmay baflsaıd .,. .. • -- ...................... " .. ·-emri altında manpUer , ....... ,ak· 
- barit fUrul ...... 

.,. ... ubiı clolaJllİyle ....,..,., --
..... an motörleftirilınelİlle ~ 
•.._idedir. Tayyare meTc:ada ...... 

-- fazlacbr. 
A-- M --'--- devletiaİD 75.000 
ı·- ançuauv " 

kİticlea nriirekkeb olan ve pndea ıane 
IDOdernltten ordaıunu da ~ kat • 
ınalc liınmcbr. .... 

Paris Borsasında 
Parla, 19 (A.A.) - Paris borSUdl

da açıhı •ilam olmuttur. Frant11 e• 
hamı lberinde yapılan ınuamelelerd• 
bUyiık bir revaç kaydedilmittir. Bu re
Y&Ç, yalnız bu aabalı Londra borsPJD
da celse m,Iangıcmda frank kıJID"tL 
nln ytlbelmeai ile isab edilme•· Piya
•daki her türlü vasiyete dnletin aaali· 
1• itlerinin ıtWıma matuf olan yeni 
tayretler hakimdir. 

DIŞ HABERLER 
Çin'in Japon notasma cevabı Filistin 
Japon istekleri reddedildi Raporu 

fakat notanın Etrafında 
lisanı şiddetli değildir Arablarm ve yahudilerin 

protestoları devam 
ediyor Hopei' deki Çin askerlerinin sayısı 

yakında asgari ~00.000 i bulacak 
Şanıhay, ~~ <AA:> --:-. ~a~lı saatle saat 14 te Nankindeki ja

pon büyük elçıııne Çm hükümeti tarafından tevdi edilen cevab Ja
ponyanm i.teklerini bilkuvve reel mahiyetinde ise de notanm ifadesi 

Kudüs, 19 (A.A.) - Şimal bölge
ıi hırııtiyan arapları meclisi yüce ko
miıerle milletler cemiyeti umumi ıek. 
reterliğine çektiği birer telgrafla Filis
tinin taksimine dair İngiliz projesini 
proteıto etmittir. 

ywnupktır. 
Japonlann Tanıku'da yap-

aıakta 0 Jduklan bazırhklar Ja
ponyadan nakledilmit olan asker
lerin pek yakında oraya varacak· 
lan tahminine yol açmaktadır· 

Son 24 saat içinde Sanhaikuan 
yoliyle ıimall Çine 3.500 japon 
ukeri ıirmit olduğu tahmin olun-
maktadır. 

Nanlıin lliilıiimeıinin ıimali 
ÇinJelıi lıuovederi 

Şanghay, 19 (A.A.) - Çok emin 
bası yabancı kaynaklardan öğrenildiii· 
ne göre Hopei eyaletinde bükümetin 
hali hazırda 4 fırkası varda. Uçü pi
yade ve ikisi süvari olmak üzere ~f 
fırka da Hopeiye doğru ilerlemektedır. 
Bu bet fırka, Hopei'ye nnnca Nankin 
hilkümetinin bu eyaletteki kuvvetleri 
en azı iki yüz bini bulacaktır. 

İki ıubayla altmıı polis memuru 
yüksek arap komiteıi binasında arat
tmnalar yapmıştır. Bu ara,tmnaların 
ıon zamanlarda Filiıtinde yapılan ted. 
bit hareketlerile alakalı olduğu ıöyle. 
nilmektedir. Hadise arap mahfillerinde 
büyük bir heyecan uyandırmıttır. 

Kuduıün tahribinin yıldöniimil do. 
layııiyle dün akfam onbln yabudi af. 
lama tqı önünde toplanıp muazzam bir 
geçid re1mi yapmıtlarda. Bunlan nll

mayite teıvik etmek iltiyen bazı mUf
ridlerin teıebbüılerl akim kalmıttır. 
Polis ihtiyati bazı tevkifierde ypmlf 
bulunuyordu. 

/ngiliz lıuuuederi Ti.ıl • Çin'J• 
toplanaı:alı Japonya dıı iıleri bahnı B. Hirot• 

Hong - Kong, 19 (A.A.) - Askeri 
makamlar, bir bölük milateana olmak 
üzere bütün ingiliz kuvvetlerinin Sban
bkvun'e alınarak Tiyen çinde tahfid 
edileceğini bildirmektedirler, Fakat 
orada bugünlerde bir karpf.dık çık· 
ması ihtimali yoktur. 

Var90va, 19 (A.A.) - Syonistler 
Filiıtinin taksimi projesine kartı Var. 
tovada ve eyaletlerde nümayifler yap
mlflardır. Syonist liderler binlerce kiti 
önünde nutuk vermiflerdir. Hiç bir 
hldiıe olmamı9tır. 

Japonya neler üteJifini tamla 
elliyor 

Madrid cephesinde isiler 
mukabil taarruza geçtiler 
Çarpışmalar şiddetle devam ediyor 

Madrid, 19 (A.A.) - Bu sabah pfakla beraber bil• Brunete 
Quijorna ve Vdlanueva ci'YUllldaki cumhuriyetçi menilere kartı .; 
mukabil taarruza ıeçmiılerdir. Bu mukabil taarruz esnumda dahili 
barb müddetince cereyan etmit olan müsademelerin en tiddetliıi wku 
balmuttur· 

Atiler taarruza kalkmadan ön- .-----------

İkinci tarih kurultayı 
KURUN'cla Aum Us, düa,.a lriiltii

riiniia cloiuıuncla ve inkiphncla orta 
Aı,. türk kavimlerinin önciilüiiiai i.
Mt eden tiirk tarih tezinin ebemi,etiıM 
••ilk koqrede bu esasın orta,. koaal
mumclan sonra yapılmıı olan tetkikle
ri anlatarak clİJOI' ki: 

"lıte timdi eylul aJI içinde bamr • 
!anmakta olan tarih kurultaJı ıözle ı• 
rülür ve elle tutulur mahiyetteki ketif • 
leri Ye milli clavinuzıa maddi cleliJJerüıi 
beynemilel tarih otoritelerinden ariinlc
keb bü,iik bir heyet önünde ilim ilemi
ne cöıterec:ektir. 

Bununla beraber Türk Tarih Kan
mu, bu defa toplanacak tarih lmnalta
JıDcla bütün cibancla en yüksek ilim o
toriteleri olmak üzere tanınmıı olan Wl
sinlere de kürsüden aöa sö,lmnelr hak. 
lam vermiıtir; bu makaadla on lelm 
memleketten elli kadar tarih uZl!Ml

kurultaya çainlmıtbr ve daha ıimdidlll: 
birçok ecnebi ilimler memnuniyetle 
koqreye celecelderini bildirmitlerdir 
ki, Viyana üniverıiteıinclen profesör 
Mensin bunlar arumdacbr. Bu sat ... 
deni için bütün dün,.cla eti obm7aa 
bir mütebu111br. Mefhar TuroYa a.. 
llDI ,..,... Dörpleld ele 8-lind.a ...... 
cıektir ve kurultaydan aoara T......,. 
pclerek onda kurultaya iıtirak edecell
... için hafriyattan elde ettiii llllÜİm 
neticeler hakkında izahat verecektir. 

Daha timcliden türk efkin ., •• .-. 
yeline büyiik bir tebfirde buhımbilecelı 
mevkideyizı Dol........ lmnalta71M 
ıelecek olu • Wi,ük tarih otoriteleri 
verecekleri lroaferanılarla Türk Tarila 
lnanmnunm tai lehinde IÖa IÖy~ 
lerclir. ilim aaha1mclaki türk dava
böyle beynelmilel en yüksek otori.._, 
bnfaulan teyid ve taıdik edilmelİ ci • 
hanfiimul bir ebemiyet alacaktır. 

Bu itibarla ıimcliden ıu miibim a6 
ceyİ ilan edebiliriz: öaümiiızdeki .,til 
içinde toplanacllk olan ikinci tarila .__ 
söresi, beynelmilel ilim ileminde tilll 
irfanı ve türk kültürü için bir ...... 
maadanlık zaferi olacaktır. Çinici Alll
timı'ün ,.ükeek önd.liii ile ........_ 
ve ıene onun direktifim ile ,... .... 
denberi çalııu Türk Tarih kunumm
ilk defa olarak ortaya koyduğu ilıni ha
kikatler iki senedenberi .,_ albnclan p
laınlmq olan ,eni nsiblarla illlat .... 
lecek .. beyaelmilel - büyük otom. 
lerin almadan tasdik edilecektir. 

SONU GELMIYEN DAVA. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Hükümet na
mına söz ıöylemeğe saWıiyetli bir zat, 
yabancı memleketlerde çıkan ve • Ja
ponyanın Lukute - Şiao meıeleainden 
biliıtifade Sarı nehrin timalindeki bü
tün Çin eyaletlerinin kontrolunu eline 
geçirmek istemekte olduğu ·suretinde 
olan haberi katt ıurette tebib etmif
tir. Bu zat. hidiıeyi bal ve fuleden 
mahalli anlqmanın 11 temmuz tari
hinde imza edilmit olduiu ve Japon
yanın Çinin bu anlqma hükümlerine 
göre hareket edeceğini Omid etmekte 
bulunduğunu ve apğıdaki Uç madde
den pyri bir talebi bulunmadığını aöy
lemiftir. Bu tiç taleb IUJllardır: 

ce cumhuriyetçi menileri alb sa
at devam eden bir topçu aletin• 
tutmutlardır. Cumhuriyetçilet i· 
ıilerin biribiri arclmdan dört ta· 
arruzuna pUlldirtmütlerdir. 

COMHURIYET'cle Pe)'lai W., 
bir.....clenberideftm .......... 

iç ............ İspanyol mütefekkiri u... 
B. Fuad A g" ralı muno'nun clediii sibi. IODU ıelmi~ 

earette ........ ettilini ve en aakh ...._ 

1 - Tarziye verilmesi, 
2 - Suçluların cezalmdınlmur. 
3 - Japonya aleyhindelııi tahrikle

rin kontrol edilecefine dair yeni p
rantiler verilmesi. 

Japonlar Çin podG eantralun 
İf•al ettiler 

Tien - Çin, 19 (A.A.) - Japon uker· 
teri, Çin posta ıantralmı lfial ve bü
tün postalara aanıilr koymutlardır. 

Japonya Hopeı.,Jelıi Çin aJıerle-
nin •eri çdilmaini Utiyor 
Şankhay, 19 (A.A.) - Bir Çin ra

mi tebliğine ıöre, Japon atatemiliteri 
General Ki ta. Çin dıt bakanını ziyaret 
ederek Hopei viliyetinde bulunan u.. 
keti krtaların ıeri çekilmesini ittemit 
ve eğer bu taleb kabul edilmezıe Çin • 
Japon krizinin had bir devreye gire. 
celini ihsas etmittir. 

Çin Harb bakanı cenbında, Çinin 
kendi topraklarında kunetlerini iate. 
dili clbi ıevkedebilecetini söylemit ve 
ınamaf ib sulha ballı bulunan Çinin 
eğer Japonya oradaki kunetlerini po> 

ri çekerse ayni ıuretle hareket edece. 
tini bildirmiftir. Mumaileyh eğer va
siyette bir vahamet oluna, bunun ta
awnen Jayopnyaya aid oldutunu illYe 

eylemittir. 

Bu esnada bava muharebeleri de ce
reyan etmiftir· Muharebe gerek karada 
cenk havada devam ediyor, naayona • 
Uatler alır sayiata uframıtlardır. 

Sioil 1""6cn ~anberi 
en ,;JJ.di lwıva malaarebai 
)bdrid. 19 (A.A.) - CUmburiyet • 

çUerin bir teblifinde harbm bqlanğı • 
andan bucUM kadar vukua ıelen bava 
mqbarebeJerinin en pddetliainin puar 
pil saat 19 ela vukua gelmit oldufu 
beyan oıUJUDlktadır. Tebliğde illveten 
deniliyor ki: 

" Harbi iftirak eden tayyarelerin 
miktan mDbim idi. Muharebe, pek çetin 
oldu. Çift aatıbb bir avcı tayyaresi ile, 
yedi fiat, bir Heinkel tayyaresi ve ya • 
bacı markalı yedi tek satıhlı tayyare 

dotürdtlk... 
Uer alter toplıyorlar 

Burgoe, 19 <A.A.) - General Fran· 
ko, 1919 doiumlulan 111lh altına çatı
nn bir emifname neıretmittir. 

Franlıo Alman)'Cl)'a BUbao 
moJenlerinJ•n Jemir oerecelımİf 

Berlin. 19 ( A.A.) - Emin bir mem
badan Ha.U muhabirinin öğrendifine 
ıöre, AJmaDY• De General Franko ara· 
llDda aktedDeD e~l\Omik anlatmalar 
aruında A}manyaya Bilbao madenlerin
clen demir •erlbneti de vardır. 

Ali IW;eltôfa 
Navaıırarnero, 19 (A.A.) - Havas 

ajan11 bildiriyor: Dilnldl gün biler için 

Marsilga 'da sanın ld haldı taraf ........ da .. .,.. 

Paris, 19 (Huıust) - Türkiye Ma. • eclen oldufuna sö,.&,..- cli,.. ldı 
liye Bakanı Fuad Ağrah İıtanbuldan "' iki tarafm da müdafaa •ttili fildıt.. 
Marsilyaya gelmit ve Türkiye konsola- ler nelerdir? 
su ile Manilyadaki Türk koloniıi ta. 
rafmdaıı brplanmıttır. 

Amelia Erlıat 

1 
ve arkadaşı artık 
aranmayacak 

Honolulu, 19 (A.A.) - Bahriye da
iresi, dün akımı. dünya etrafında bir 
uçuf yaparken Hovland adaları civa .. 
nnda kaybolan kadın tayyareci Erhart 
ile Noonan'ın ölmüt addile aranıllQAla• 
rmdan vu ıeçilmif oldutunu bildir. 
mittir. 

Kıral Karol Londrada 
Londr, 19 (A.A.) - Romnya kralı 

Karo!, İngiltere ve İıkoçyada müte. 
nekkiren bir kaç zaman bulunmak üzere 
bugün öğleden sonra Londraya cel· 
mittir. 

oldukça mühim bir toprak kazancı ile 
bitmittir. Varela krtalan düfDWU bir-. 
çok noktalardan silrilp atmıflardır. Bu 
ıuretle dün öğleden sonra bqlanan çe
virme hareketini inkipf ettirmek im -
kinı ha11l olmuıtur • 

Franko tarihin, ananenin, dinia, -. 

kaddeıin, milli,etin, senna,eni• -.;... 

vuinin " daha pnİf plinda '1mitli -
,. ...... medeniyeti'' ain _..,_ 

ütüne alımı sörünii)'OI'. 

Karta taraf~ ..... -
sil saufm, ilııbucli hirriJ-tia ft ..... ...... ,... --- ............ 
mistekhel mecleai,..tleria .. ..,_ 

,apma1c idcliaandaclır • 

Bunların hepıi, ufrunda umar • 
elan beri iuanlann can .... dikleri ıW 

kelimelerdir. Hepsinin de ayn Qil ... 

W.. ,.a. t.in delil, yÜz bia kitab ,üa • 
t.in ıöaüllü bulunabilir. Fala ...... 
bqün lıpanyada ,.e1cpare pbi ıcn
iki taraftan biri •• pline içiDm 
parçalanacaktır. Fanedelim ki hail eepo 

hesi muafferdir. Bu ~i tetlôl .._ 
eoa,.U-., dmnolaui, anartİzln, l&cım9-

nbm siW etkiden biriı.irltriniD -
......... fikirler .. bnutler, iktı-
mevküni tek batı• elde etmek ~ ..._ 
tuımaia mahkU... deiil midirler? 

lspuya ihtilüuun barit tafbau lıi

teltilir; fakat ihtiW ebedidir. Çialdi .. 
ihtiWm içinde insan tarihiaia lıltia 

t!arilan vardır. Tekamül dedip.ia ..... 
ckannaclıkça bu da•alarm sonu pim • 

ANKARA BIRAS! Mevsimin Serinletici lckisidir. 
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uf ak bir dolaşma 
p aris sergisi, şimdiye kadar ya-

pxlmış olan enternasyonal ser
giler aız.sında mesahası itibariyle ü
çüncülüğü almaktadır: 1900 senesinde 
gene Pariste açılmış olan sergi 216 hek
tarlık bir saha işgal ediyordu, 1931 de 
kunılmuş olan müstemlekeler sergisi
nin sahası ise, 110 hektarla ikinciliği 
almı~tır. Bu defaki serginin işgal etti
ği zemin 100 hektardan ibarettir. Fa
kat bili) or musununz ki üç sene ev el 
ilk projeler te bit edilirken bu sergi i
çin yalnız 33 hektarın kifayet edeceği 
düşünülmüştü, proje görülen ihtiyaç ü
zerine 1935 de 60 hektara, üç ay sonra 
75, 1936 haıiranmda 80 ve sene sonun
da 100 hektara çrkarılmıştrr. 

İştirak eden mi11et1er 44 dür. Pav
yon miktarı 300 dür. İnşaatın hacinı ye
kfmu 4.500.000 kübmetredir. Yani bü
yük Pramidin hemen iki misli. 

Bu inşaatın tahakkuk etmesi için 
700 mımari dosyasının tetkiki 700 pla
nın tatbiki icab etmiş, bütün inşaatı 
kontrol ve tanzim eden merkezi büro 
7 mimar, 17 ressam, 7 makctci, 18 k!
tib, 13 yapı müfettişinden mürekkeb 
olmuştur. 

Sergi sahasına 35 kapı açılmakta

dır. Ekseri i muazzam yapılar olan bu 
kaprlardcın biri Eyfel kulesinin yarısı 
ağırlığındadır. Bu kapılar, biribirlerin
den çok ayrı uslfıbtadrr. 

Sergi sahasında semaya doğru 100 

kule yükı:elmektedir. Bunlar biribiri 
üzerine konulduğu takdirde yüksekliği 
3000 m. olan bir hat elde edilir. En m:un 
kule üçüncü Aleksandr direğidir ki uzun 
lui;u yüz metredir. Bundan başka bir 
çok kulelerle kule şeklinde yapılmış o
lan Irak, Berezilya, Meksika ve Korsi
ka pavyonları vardır. 

" ergin~n elektrik tesisatının ener-
ji kudreti 80.000 bcygirdir. Tu

luz gibi büyük bir şehrin elektrik ihti
yacının bu rakamdan aşağı olduğunu 
söylemek, sergide sarfedilen cereyan 
mikdarı hakkında bir fikir verebilir. 
1931 de kurulmu~ olan müıtemlekeler 
serg"sinin tesisatı bunun üçte biri ka
dardı. 

12.500 voJt kuvvetinde olarak ıelcn 
cereyan 230 transformatörden geçtikten 
sonra kudret 115 volta iner. Keşifler 

sarayını ihtiva eden büyük binanın e
lektrik tesisatı tek başına 2000 beygir 
kuvvetindedir; ışık sarayı da ayni kud
rettedir, Almanya ve hava pavyonları
nın kudreti 1000 beygir, au tiyatrosu-

Şirketin elektirik tesisa
tının enerji kuvveti 80 
bin beygirdir. Tuluz gibi 
büyük bir şehrin elektrik 
ihtiyacının bu rakamdan 
aşağı olduğunu söylemek 
sergide sarfedilen cer
yan miktarı hakkında 

fikir verebilir 

~-------- -
nun 4000 beygir ve Sen nehri üzerinde
ki ışık oyunları 5000 beygir kuvvetin
dedir. 

Trokadero bahçelerinde, Sen neh
rinde, au tiyatrosundaki fıskiyeler 

10.000 beygir kuvvetinde elektrik sarfe
derler. 3000 fıskiye dakikada 54.000 

kübmetre, yani saniyede 15.000 litre su 
fışkırtmaktadır. Harcanan suyun faz
lalığı ilk bakışta sizi aldatmasın, çün
kü ayni su, ziyan edilmiyor. fiskiyeden 
döküldükten ıonra ekseriya tekrar top
lanıp fıskiyelere gelmektedir. 

Versay'rn fıskiyeli havuzları meş

hurdur. Fakat Sen nehri üzerindeki su 
oyunları bu havuzlardan 45 misli fazla 
au fışkırtmaktadır. En kuvvetli fıskiye 
Trokadero bahçeıindedir ki ıuyu 50 
metre yükaeğe çıkanr. Bu ıu tesisatı
nın dar bir saba içinde teksif edi1mif 
olmasından şimdiye kadar hiç bir yer
de eşi görülmemiş bir man:.:ara meyda
na gelmiştir. 

• 

A lman pavyonunun kulesi Eyfel ku-
lesinin ağırlığındadır, yani 70()0 ton 

çekmektedir. Halbuki yüksekliği yal
nız 54 metre ve genişliği 15, derinJiği 
22 metredir. Fakat bu kule her biri 400 
ton ağxrhğmda dört köşeli 18 sütun
dan mürekkebtir. Bu sütunların çelik
ten olan iskeletleri taşlarla örtülmüş, a
ralıkları renkli mozayiklerle kap!an
mı~tır. Kuleyi takib eden holün 22 met
re geni~liği, 140 metre uzunluğu Ye 24 

metre yüksekliği vardır. Yapı malze
mesi ve işçileri tamamen almandır. Ve 
3000 tonu taş, 2.800 tonu çelik olan 
10.000 tonluk malzemeyi Parise naklet
mek i!;in takriben 1000 vagon hizmet et
miştir. 

Alma meydanının medbali tahtadan 
yapılmıştır. Bütün inşaatin hacmi 3500 
tonu bulmaktadır. Fransanın hemen 
bütün ormanları bu inşaata malzeme 
vermiştir. Kullanılmış olan bütün tah
talar uç uca getirilse 400 kilometre u
zunluğunda bir hat vücude getirirdi, 
bu kullanılan malzeme 10 ton hacminde 
550 vagonu dolduracak mikdardadır: 

yalnız bu inşaatin masrafı 8 milyon 

franktır. 

H avacılık sarayı, gelişi güzel bir 
aalon değildir, hususi surette 

tayyarelerin teshiri için yapılmış aero
dinamik bir binadır. Bu hususiyet bi
nanın inşasını son derece güçleştimıit
tir. Mesela binanın 160 000 kilo ağırlı
ğındaki kubbesini 16 ayak taşımakta
dır ki bunlar yere çakılamamıştır. Çün
kü sarayın altı toprak değil, Envalid 
garının tavanıdır. Bu muazzam çelik 
binayı kazasız k:urabilm~k için iki aya 
yakın hesablarla uğraşmak icab etmiş
tir. Bütün binanın ağırlığı 1 milyon ki
loyu bulmaktadır. 

Esas salonun iç hacmi 25.000 küb
metredir. Ve içerisi dışardan tamamiy
le gözükmektedir, çünkü dünyada ilk 
defa olarak şeffaf bir maddeden yapıl
mıştxr. Sellüloz esasına istinad eden 
rodoid isimli bu madde çok hafiftir, kı
rılmaz ve yanmaz, Bundan başka namü
tenahi değişen renklere malik ve son 
derece parlaktır. 

Kubbenin tam ortasına uçuş nziye· 
tinde bir tayyare asılıdır: Detroya'nm 
19~6 da amerikalıları mağluh ettiği tay
yare. Gene rodoid'den imal edilmi' o
lan bir ramp, bir tayyarenin UÇU§ hare
ketini hatırlatan helezoni hareketlerle 
tayyarenin 8 metre yakınına kadar yak
laştıktan sonra tekrar iner. Seyirciler 
bu rampm üzerine çıkabilirler. 

Ayni sarayın bir başka fevkaladeli
ği de üç semalı hava kubbesidir. Çevre
si 35 metredir. Ortada 18 ınetre uzun
luğunde büyük bir planör, yalnız bir 
kanadı bir yuvarlağa merbut olarak, 
dönmektedir. Dakikada iki üç devir yap
maktadır ki, bu böyle bir aletin hava
daki normal süratine tekabiil eder. Se
mayı tanzir eden fiç dairevi kubbeye 
projekötrlerle bulutlar aksettirilmek
te.dir. Galerinin ortasında asılı duran 
bir tayareye giren seyirciler, af3ğıda 
Burje tayyare meydanmm 50 karamet
re ebadında bir maketini görmekte ve 
tıbkı yüksek mesafeden bir tayyare 
meydanma bakıyorlarmış hissini almak-

tadırlar. 

Dünyanın en büyük fotografı A
vusturya pavyonunda görülmektedir. 
Bu fotograf 29 metre uzunluğunda ve 
12 metre yüksekliğindedir. Ve büyük 
bir tablo veya abide kadar tesir yap
ınaktadır. 

B elçika pavyonunun 20 vitrininde 
tefhir edilen elmasların kıymeti 

400 milyon franktır. Belçika bu suret• 

Stratosfer 
Balonunda 
Yangın çıktı 

le en küçük hacimde en büyük kıymet\ 
rekorunu kırmaktadır. Burada maden
lerden çıkarıldığı şekilde ham elmaslar, 
her boyda işlenmiş pırlantalar ve pır
lantadan mamCıl eşya vardır. Bu elmas
lar dünyanın en büyük mücevherat pi
yasası olan Anvers'den getirilmiştir. 

Bu şehrin dört mücevherat borsasında 
günde on milyonlarca franklık elmas 
alınıp satılmaktadır. 

Belçika pavyonunda dünyanın en 
büyük kazanını da görebilirsiniz. Ba
kırdan mamul olan bu kazrının genişliği 
6 metre ve yüksekliği keza 6 metredir. 

Sovyetler birliği pavyonunda iki re
kor mevcuddur. Sarayın üzerindeki ka
dın ve erkek heykeli 24 metre yüksek
liğinde ve 65.000 kilo ağırhğmdadır. 

Bütün ağırlık erkeğin sol ve kadının 
sağ ayakları üzerinde teksif edilmiştir. 
Madeni iskelet çelikten yapılmıştır. 

Heykeli vücude getiren kaplama satıh 
ise paslanmaz hususi bir madenden ya
pılmıştır ve yanın milimetre kalınlı
ğındadır. Tamamiyle Rusyada imal e
dilmiş olan bu heykel, parçalar halinde 
getirilerek yerinde takılmış ve elek
trikle lehimlenmiştir. 

Büyük methal salonunda Sovyetler 
birliğini gösteren bir harta vardır. Bu 
harta bronz çerçevesi içinde 6.000 kilo 
ağırlığında ve 22 karametre büyüklü
ğündedir. Coğrafyacı, mücevherci, mü· 
hendis ve aaireden mürekkeb 667 işçi

nin bir senelik çalı'1Jlasmın mahsulü
dür. Bu harta 120.000 parça mozayiğin 
bir araya gelmesinden vücud bulmuf
tur ve imalinde pek çok kıymetli taş
lar kullanılmıştır. Bütün bu kıymetli 
ve yarı kıymetli taşlar Sovyetler birli
ğinden çıkarılmıştır. Saydan 8000 ka
dardır ve söylendiğine göre kıymetleri / 
300 milyon franktır. 

Sergide mevcud bir agaç ilk bakıf
ta sizi yanıltmasın. Bu büyük ağaç baş
tan başa çimentoda yapılmış ve en kü
çük, dallarına. yapraklarına ve meyva
larma varıncaya kadar, tabiat, bu suni 
madde tarafından büyük bir ustalık
la taklid edilmiştir. 

İşte Paris sergisinin harikuladelik
lerinden bir kaçr. 

Jö M ta'dan 

C~NGEL 

HiKA YEi .RRt 
1 

(iKiNCi CENGEL KIT ABI) 
M qhur ingiliz muharriri Rudyard 

Kipling'in bu güzel eaeri ele: 
BiRiNCi CENGEL KiTABI 

nı tercüme etm~ olan N uTettin 
ART AM taralınclan dilimize 

çevrilerek :arif bir kitab 
hal inci e çıknuıtır. 

Ayrıca İngiliz muharririnin keneli 
hayatı hakkında yazclığı: 

KENDiME DAiR 
acllı eserini ele ihtiva eden bu kitab 

bütün kitabçılarcla 75 kuruşa 
ıatılmaktaclır 

Lansin, 19 (A.A.) - İsviçreli li
Iim Pikard, yeni bir Stratosfer balon
la uçmak teşebbüsünde bulunmuş ise 
de altı saatlik bir uçuştan sonra ba
lonun sepetinde yangın çıkması üzeri.. 
ne yere inmeğe mecbur olmuştur. Se· 
pet mühim basata uğramış v~ içinde 
bulunan fenni aletlerde kamilen hara? 
olmuştur. Bu yeni balon seksen kü
çük balondan mürekkep bulunuyordu. 

Proleaör Pikard yangının 
ıebeblerini anlatıyor 

Lansiii - lova, 19 (A.A.) - Pro
fesör Pikard, yorgunluğunu gideren biı 
uykudan sonra guetecilere beyanatta 
bulunarak: balonu tahrip etmiş olan yan. 
gmm ıebcbini, bir takrm baloncukları 
bağlıyan ipleri kesmek için kullanm11 
olduğu patlayıcı bir maddenin iştiali
ne atfetmek lhımgeleceğini söylemiş
tir. 

Profesör Pikard havada altı saat 
kalmış, 180 kilometre katetmiş ve 3500 

metre yüksekliğe çıkmıştır. 

Anteb fıstıkları için 
tedbirler 

Anteb, (Hususi) - Şimdiye kadar 
Haleb yoliyle ve mutavassıt ellerle A. 
merikaya gönderilen fıstık mahsulü
müzün tasnif ve işlenmesinin Antebte 
yapılarak doğruca Amerikaya ihracı için 
ticaret odasınca hazırlıkJara başalnmış 
tır. Bu mevsimde bu işe teşebbüs olu· 
nacaktır. Bu seneki fıstık rekoltemiz: 
600 _ 1000 ton tahmin olunmaktadır. 

Ayvalık futbol taımnı 
Midilli muhtelitini 

6-2 yendi 
Ayvalık, 19 (A.A.) - Halkevi fud· 

bol takımı Midilli muhteliti ile yap
tığı maçta Halkevi ikiye karşı altı sa· 
yı ile kazanmıştır. Maç çok güzel ol
muş, dört bin seyirci ve Midilli konsa. 
tosu hazır bulunmuştur. 
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l ULUS'un Tercüme ! 
• • 
ı kitabları + 
i Dörtte bir ucuzluk ! 
i Seri halindeki satışlarda aşağı· ! 
t daki fiatlardan dörtte bir indirile· ! 
i cektir. t 
• Büyük sayfa Kuruş i 
! Bir konferans 42 25 t 
! Bernar Şov i 
! lnsanlığrn Hali 302 75 i 
t Andre Malro • 
i Cihan Şampi vonları t 62 60 ! 
i Pol Moran ! 
• Evlilik ve Ötesi 340 75 t 
! f alc Şardon i 
! Orta sayfa i 
! Kırmızı Zambak 372 5 i 
! Anatol Frans i 
t Levis ve tren 139 30 • 
• • t Pol Moran • 
i San Mişele'nin Kitabı 408 100 ! 
i Ak.sel Munte ! 
i Seri kitablar Basımev; iiSA'lerio>iz· t 
•• dedir. i ... ._. . ._. .................................. ~ ...... ,.. ..... .. 

Tefrika: No. 79 
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ğu kederi anlatınca kıral, ölmüş babasının 
ve sayın anasının hatırı için onu af etmiş 
ve eski mevkiini gene kendisine bağışla
mıştı. Fakat vaktiyle kendisinin Helena' -
ya verdiği yüzüğü Bertram'ın parmağında 
görünce kıralın çehresi değişti: Çünkü He
lena'nm cennetteki bütün azizleri şahid gös
tererek bundan hiç bir zaman ayrılmıyaca
ğını ve şayed başına büyük bir felaket gele
cek olursa bunu ancak kırata geri göndere
ceğini vadettiğini hatırlamıştı. 

ana ile evlenmek için namusu üzerine söz 
vermiş olan Bertram'ın bu sözünü yerine ge
tirmesi için emir vermesini rica ettiler. 

telaş ve keder içinde bulunan, bir taraf dan 
da onun gerçekten bir cinayet işlemiş olma: 
sına ihtimal veren iyi kalbli Kontes, kendı 
kızı gibi sevdiği Helena'yı karşısında, sağ 
görünce büyük bir sevinç duymuştu. Kırat 
da birden bire gözlerine inanamıyarak şu 
suali sordu: 

, . 

Yazanlar: Mary ve Charleı Lam. 
Çeviren: Nurettin ART Aıtı 

Son gürlüğü 
- Şunu söylemeğe mecburum ki genç 

kont, hem şevketli kıralı, hem kendi annesi
ni, hem kendi bayanım tahkir etti. Fakat a
sıl büyük fenalığı kendi kendine yaptı. Çün
kü öyle bir karı kaybetti ki güzelliği bütün 
gözleri alınış, söylediği sözler bütün kuiak
larr teshir etmiş, onun noksansız kemali, bi.i
tün kalplerde kendisine hizmet etmek arzu
su uyandnmıştı. 

Kıral dedi ki: 
- Pek ala, kaybolanı methetmek onun 

ha ırasını daha azizleştirir. Şimdi onu ça
ğırın, bakalım. 

Kıral bu sözle Bertram'ı kasdediyordu. 
Bunun üzerine Bertram da huzura girdi. 
Genç Kont, orada Helena'ya karşı yapmış 
olduğu ezalarclan, cef alardan dolayı duydu-

Kıral, bu yüzüğü nasıl ele geçirdiğini 
sorunca da o, olmıyacak bir hikaye uydur
du ve bir Bayanın bunu pencereden kendi
sine attığını ve Helena'yı evlendik1eri gün
den sonra bir defa bile görmediğini söyle
di. 

Bertram'm kansından hoşlanmadığım 
ôilen kıral, şimdi Helena'nın kocası tara
fından öldürülmüş olmasından şüphe etme
ğe başlamıştı. Muhafızlarına Bertram'ı ya
kalamalarını emrederek dedi ki: 

- Aklıma fena bir şeyler geliyor; galiba 
bu kadın bir cinayete kurban gitti. 

Bu dakikada Diana ile annesi oraya ge
lerek kırala bir istida verdiler ve bunda Di-

Bertraın, kırclın öfkesinden korktuğu i
çin böyle bir vaidde bulunmuş olduğunu in
kar etti. Bunun üzerine Diana, Helena ta
rafından kendisine verilmiş olan yüzüğü, 
sözlerinin doğruluğunu isbat etmek için 
meydana çıkardı. Kendisinin de Bertram 
evlenme teklifinde bulunduğu zaman, par
mağında bulunan yüzüğü onun armağanına 
karşılık olmak üzere kendisine vermiş oldu
ğunu söyledi. 

Kıral, bunu işitince Diana'nın da yaka
lanmasını muhafızlarına emretti. Diana' -
nın yüzük hakltında verdiği ifade Bertram' -
m ifadesini tutmadığı için kıratın şüphesi 
büsbütün artmıştı. Eğer Helena'nın yüzü
ğünü nasıl ele gel$irdiklerini itiraf etmiye
cek olurlarsa ikisini de astıracağını söyle
di. 

Bunun üzerine Diana, annesinin bunu 
veren kuyumcuyu içeri getirmesine müsaade 
istedi. Kıral müsaade edince, dul kadın, ö
nünde Helena olduğu halde içeri girdi. 

Bir tarafdan oğlunun öldürüleceğinden 

- Gerçekten gördüğüm Bertram'ın ka .. 
rısı mıdır? 

Kendisinin istenilmiyen bir zevce oldu
ğundan dolayı hala teessür duyan Helena 
cevab verdi: 

- Hayır Şevketlim; 
zevcenin kendisi değil, 
ama, cisim o değil. 

Bertram bağırdı: 

Bu gördüğünüz o 
gölgesidir. İsim o 

- Her ikisi, her ikisi de Beni af et. 
Helena dedi ki: 
- Bu güzel kızın şahsiyetine büründii• 

ğüm zaman, sizi fevkalade nazik buldum, 
Mektubunuz da işte. 

Bir zamanlar büyük keder er içinde oku• 
muş olduğu bu mektubu, şimdi neşeli neşeli 
okumağa başladı: 

uNe zaman benim 
.. ...,_ al ,, zugu ırsan .....• 

parmağımdan bu yil•. 
(Sonu var) 
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Düşünüşler: 

inşa ve prot?,.~.~~h~~~ç-
Memleketimizden ba.hseunek ıç.n aç ıkıa _,_ k"fi gelmıı::tır. t .. demeye anc..- ıo ,. 

ıtanbulu görmenin k!fi olduğunu sa- larınr o Ustemlekelikten istik· 
nı f · ı Memleket yarı m .. 

n 111nsız gazetecilerinden bır ge· . . bU bütlin kaybetmeye doğru su· 
çenlerde, bir köprU yapılması, bfr loko· Uihnı . 8 kadderatr demir bir e-
lno i . riiklenırken mu • • 

t f sa•ın alınması gibi haberlerın ga· ·n müdahalesiyle birden bire değışmıf· 
zetelerimizde yer bulma.sına hayret e- h 
derek: ' 1Halbuki, di-.rdu, bu gibi iş· tir. b ca zaman hiç 1 ~ - k Şimdi, vatanında un . . . ör 
er bizde pek tabii h!diselerden teli • bir müsbet eserin yukscldığı~ı . g. : 

ki edilerek bahsedilmesine lüzum gö· 
1 

olan bir milletın. yenı gırdığı 
rülmez.'' mem ş . d kuçuk muvaffa· 

ül;seliş devresın e en . . . 
Türkiyeyi ve türk inkrlfil>ını mevzu Y b'l bir çocuk gıbı sevın· 

1 • ı kiyetlerden ı e 
0.araıt ele alan gam entelektilellen, • • . haklı bulm z mısınız? 
r- d ha et mesını ·11· le i ,.ın c bu gibi noktalar üzerinde yr • ·mar işleri mı ı anane r 

• 'ft İnşa ve ı . 
tıcn kendilerini alamıyanlar, çok gırı da olan ve bir neslin yapacağı ış 
~ büyük bir davayı pek sathi bir gö· arasın b.. Uk olursa olsun, memlcke· 

ne kndar uy d ~ · 
riışle anlamak iddiasında olanlardır. d dd mevnıs manzarasını egış 

h tin cc a an l 
Bir fnldUib memleketinde rnüşa e- . • k kadar eherniyetsiz ka an 

d . ah tlfemıyece 
c edilen en küçUk tezahürlerin tz ı F sada yeni bir köprünün yapılması, 

l.çin, her şeyden önce o inkilabrn gerek· ra~ b' yolun açılması bir hadise te · 
tirici ebeblerini, yani o memleketin yenı ı~ eb'ılir Asırlarca miıddte her 

kil etınıy · . 
tnazisini bilmek şarttır. Aksi halde za- d n en basit münakale ve rrıedenı-
hlri alfunetlcrc istinad eden hukiinıler ş:~ :ıı.~ıtalarrndan uz?. k ynşamış olan 
çok defa yersiz ve yanlış olmaktan kur- YT k'ye idn her yeni mekteb. her ye· 
tul 

ur ı 'S • d' b 
amaz. 

1 
k . rü veya yol bir hadı c ır. ve u 

Gazetelerimizde en küçük inşa ça· n ~p tle bir mesele halinde konuşul· 
1 

h . haysıye 
ı malarına hararetli neşriyat ta 515 e- ma) a liyakat kazanır· . . 
dildiği doğrudur. Buyiık garb nıernl.e· Bu gibi haberlere ehemıyet ve:ılme· 
ketlerinde bu gibi uf'ak tefek işlerın . de bir milletin kendi ba anlanyle 0

• 

havadis ve mesele telakki edilmediği ?e sın · tabii hadise inden ayrı bir m 
. ı ğunme ı 'b . 

doğrudur. Fakat bu tezahürlen, otor • biyet de bulabi lriz. Asırların tahrı çı 
ter memleketlere has bir hUkiinıet pro· tesirleri netic enide bir çok elemanları 
Pagandası telakki "den bir k naat yan· k~tUrilmlesmiş uyuşmuş olan bir mil· 
lıştır. Yanlıştır, dınkü gazetelerimizde ı · k büyiı 
• 'S • tin se· Jet için müsbet örnek crın pe 
ınşa haberlerine verilen ehemıyc • k 
b b b··tu bır ehemiyeti vardır. Her yapıcı ve uru· 

e lerini daha derinlerde, u n 
milletin psikolojisinde aramak tftzım cu çalışmanın takdirlerle anılması 
gelir. uretiyle millete ömeklcr vermek müs· 

·· n ya· k Bu memleketin asırlarca sure bet ve yaratıcı propagandanın ta en· 

kın mazi& nde en büyük derdi b~ım- disidir. 
•ızhk olmuştu. Tarihinin ~lı gunle· 
rindcn yadigir kalan bütün imar eser: Tahribçiyi, uyuşuğu. işeyaramazı 
J~i. iciz idarelerin kayıdsız gözlen te~ir kadar, inşacıyı, kurucuyu ve e· 

ve milletin goz yıışları arasmda. ye- nerjik olanı alkışlamak: bir mistik ha-

nilenmeden ve hatt! tamir bile edilrne· line gelmesini arzu ettigimiz inşa ve i-

den, yavaş yavaş göçüp gitmiştir. Ver- ınar sevgisinir. yayıl ıa ı için en doğru 
giler uzak illerde beyhude yere kan dö· yol değil midir? Yaşar NABİ 
ken orduların masrafına. dış ticaretin 

Balıkesir iş 
baızkasz şubesi 

Balıkesir, (Hususi) - Şehrimiz iş 
bankası şubesi şimdiki binası dar gel· 
d · ~ . d .' . b' yaptırmag· a ka. ıgın en, yenı bır ına 

rar vcrmi tir. . . . . imlik 
Bu yeni yapılacak bına ıçın ıst • 

edilecek yer HO metre murabbaı sahayı 
işgal edeceketir • 

. 1 b ka genel mer-Bınanın planı ş an sı 

kezınden gönderilmiştir. 

Balrkesirden lmrahya giden 
Mahkumlar 

B . ") Şehrimiz ce· 
alıkcsır, (Hususı -

&a evindeki ağır mahpuslardan 37 mab
kuın imrah ad ında ziraat işlerinde ça
lıttırılmak uurc dun otomobille Bur

ıaya gönderilmi tir. 

hr. iz ecza 
Bundan başka yine şe un . 

evinden 20 mahkOm daha :Edirnedekı 
modern ceza evine sevkedilecektir. 

'-~- RADYO 
ANKARA RADYOSU Öğle Neş. 

riyatı. 12.30..12.50 Muhtelif Plak Neş
riyatı. 12.50..13.15 Pl:ik: Türk Musiki

si ve Halk Şarkıları. 13.15.13.30 Dahi

li ve Harid Haberler. 

AKŞAM NE.ŞRJYATI: 18.30.19.00 

Muh dif pi k nCfriyatı. 19.00-19.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik

met Rıza ve arkad ları). 19.30-19.45 

Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45.20.15 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Fe. 

rid Tan ve arkadaştan). 20.15-21.00 

Plakla dans musikisi-, 21.00-21.15 Ajans 

habcderi. 21.15-21.55 Stüdyo salon or. 

keıtrası. (1 - P. Tosti lo Voglio A. 

rnorti. 2 - Lecocıq Le pötit~ Duc. 3 -

Faurc Berceuse 4 - Paul Linckc Duna. 

5 - Mozart Les Moces de Figaro. 

21.55-22.00 Yarınki proğram ve 1stiklil 

Marşı. 

ULUS 

Edirne mezbaha-
sında buz 
fabrikası 

Edirne, (Hususi) - Şehir mezbaha-
sında bir buz fabrikası ile s .. .ra 

depoları inşası kararlaştırı lm .• 
Beledtye tarafndan yaptır la~ak o. 

lan bu tesisat ile günrfı: 5000 1c'lo buz 
imal ve 7000 kilo et, 10 bin kilo kaşar pey 
niri 30 bin teneke beyaz peynir ile 
yumurta sakları:ı.::aktr. 

Bu işe aid )'l. u)e, k·ş fnlm~ v~ şart· 

nam,.ler haıır)annıı tJI. 

Anteb'te suni ipek 
endüstrisi 

GaT.iantcb, (Husu i) - Şehrimizde 
sekiz on scnedenberi unl ipek endüst
risi kurulmuş ve yapılan kumaşlar her 
tarafta büyük rağbete mazhar olmut
tu 

Son zamanlarda ipek kaçaçıhğı yU· 
zünden bu aanatın sönmekte olduğunu 
dikkate alan ticaret odası, hem kaçak. 
çılrğa manı olmak hem de ipek endüst
r i ini inkişaf ettirmek için ciddi ted
birler almıştır. 

l pekçiler kendi aralarında bir ipek 
bürosu kuı muşlar ham ve mamul ipek. 
ler bu büronun kontrolu altına konul· 
mustur. 

Yapılan ta lımatname mucibince tile.. 
carlar harıçten getireceği ipekleri ti
caret od ı emrine yüklemekte ve bu· 
raya gelen ıpekler tartılarak kaydedil. 
dikten mühürlendikten sonra tüccara 
teslim edilmektedir. 

Bu ipeklerle imal edilen kumaş top· 
lan da gene tartılarak kur unla dam.. 
ğalandıktan sonra satışa çıkrılmakta· 
dır. 

Bu suretle kaçak ipek ithalinin önü
ne gcçildıl:i gibi aynı zamanda kaçak. 
çıhk takibatından korkarak ipek men· 
sucat imalini terkeden sanatkarlarımız 
da sanatlarına korkusuz devam etmek 
ımkanını bulmu§lardır. Bu emniyet ac.. 
bcbiyledir ki evvelce otuz kırk tezglhı 
geçmiyen ıpck dokumacılığı bugün 100 
tczg(ıha çıkmıştır. 1pek ithalfitı arttık
ça bu Adedin beşyüze çıkacağı kuvvet· 
le umulmaktadır. 

Başta Ankara, İstanbul olmak fü:e. 
re bütün Türkiyede ipekli isteği çok 
fazladır. Ve Anteb ipeklileri de her ta
rafta rağbet görmektedir. 

Gazianteb kilimleri için 
tedbirler 

Gazianteb, (Hususi) - Türkiyenin 
bir çok yerlerinde ucuzluk, dayanıklık 
ve iyiliği ile şöhret alan Anteb kilim.. 
lerinin son zamanlarda kalite itibariyle 
df ürüldü~ünü ve 80-85 kiloluk balya. 
lannın 60 kiloya kadar indiğini göz ö
nüne alan ticaret odamız, bu fÖhrcti 
ihraeaat mallarımızın iyi adını muhafa
f aza etmek için tedbirler alınmıgtır. 
Kilimci esnafının da iıtirakiyle bir ta. 
Hmatname hazırlanarak kilimler iki 
aınıf üzerinden, balyası 85.90 kilo ola
rak tcabit edilrnit ve bunlara kurşun 
mühürler tatbikine başlanmıştır. Ah· 
nan bu tedbirler neticesinde balyası 85 

liraya diifen kilimlerimiz ııo liraya 
yüksclmiıtir. 

1940 kıı olimpiyaJlarının yapılacağı Sapporo ıehri 

1940 olimpiyadları 

Tokyoda şimdiden büyü 
hazırlıklar yapılıyor 

1 !140 olimpıyadlan Tokyo'da ya
pılacak. Japonlar, bil münase

betle şimdiden neşriyata başladılar. 
On ikinci olimpiyad hakkında ay

da bir defa "Tokyo olimpik haberleri" 
bajlığ ıaltında bir gazete neşrolunuyor. 
Bu gazetenin bize gelen bir nü hasın· 
da çıkan bir baş makalede deniliyor ki: 

"Son zamanlarda tekrar ihya edi
len olimpiyad oyunlarının başlamasın
dan bugüne kadar kırk ene geçti. 1940 

senesinde ise olimpiyad oyunları ilk 
defa olarak Aıyada oynanacaktır. Bu 
Mdise, manalıdır ve dikkate değer. 

ÇünkU bu suretle olimpiyad ruhunun 
dünyanın bet kıtaıında ıulh UlküsünUn 
ve iyi niyetlerin yayılmasına yardım 

ettilini göstermektedir. 
Japon milleti, dünyanın her tarafın· 

dan bu oyunlar için gelecek dostlarına 
hoş geldin demek maksadiyle şimdiden 
enine boyuna birleşmi9 bulunuyorlar. 
Bizim fçin onları karşılamak ve ağırla
maktan daha bUyUk bir zevk olamıya· 
caktır. Bu suretle buraya gelecek olan 
sporcularla ziyaretiçlcr japonların kim· 
ler olduğunu anlamak fırsatını da elde 
edeceklerdir. 

, • eıkillt komiteleri müsabakalara 
girişmek ve kafileleri idare et· 

mek üzere gelecek olanların rahat ve 

huzurunu temin etmek hususunda elle

rinden geleni esirgemiyorlar. Bu ko· 

mite, Avrupada yapılan olimpiyad O· 

yunları derecesinde masrafla işin ida· 

re edilebilmesi için maarafları asgari 

hadde indirecektir. Meseli olimpiyad 

gününde bir adamın bir gün tük masrafı 

ancak bir dolar olacaktır. Bu komite. 

bu •efer olimpiyadlara daha çok millet

lerin iştirakini temin hususunda tedbir

ler almaktadır. 
Gazetemiz, olimplyad oyunlarının 

oynanmaaından üç sene evelindcn iti
baren ne&riyat vazifesine başlamıttır. 

Gazetemiz, ayda bir defa çıkacak ve O· 

Jimpiyad için yapılmakta ve yapılmış 
olan bütün hazırlıkları haber verecek

tir. Bu hazırlıkların kati şekil alma

sına gerçi vakit vardır. Fakat gazete

miz, biıtün dünyadaki okurlarını vazi

yetten ıca ı sıcagına haberdar ctme

ği de vazifeleri arasında sa}·ar. ou u

rctle butUn dünya sporcuları, japonya

da sporun ne kadar sevildiğini, amatör 

sporculuğun ne derecede ilerledi ini 

görecek, komitelerin yaptığı büyük ça

hpnalan öğrenecek olimpik ruhunun 

memlekette ne kadra yayılmış oldu u· 

nu anlayacaklardır. 

A mcrika enternasyonal olimpiyad 
oyunları komitesi aza ından B. 

Garland, karısiyle birlikte geçen nisan 
ayında Japonyayı ziyaret etmiş ve ve-

rilen bir garden partide imparator ta
rafından kabul olunmuştur. B. Garland1 

şimdi Çinde ve Mançuko'dıı dolaşmak
tadır. Los Anjclos'a dönerken. ihtimale 
gene Japonyaya ı.ğrayacaktır. 

Trakyada tarihi eserler 
araştırma lan 

Edirne, (Hususi) - Müzeler umum 

müdür muavini arkeolog ve döçent Arif 

Müfıdin baıkanhgında bir mütehassıs 

heyet Lüleburgaz ve Alpullu civarın. 

daki höyüklerde hafriyat yapmağa baş

ı,mııtır. 

TUrk Tarih kurumu namına yapıl

ma .ta olan bu hafriyata Trakya umumi 

müfettişliği btıyUk bir alaka ve ehemı. 

yet vermektedir. 
Çok kıymetli eserler beklenen bu 

hafriyat neticesi bir buçuk ay onra 
Dolmabahçe sarayında açılacak olan ar· 
Jreoloji ıcrgiaindc alakadarlara gbstc

rilecelctir. 

E genie 
Grandet 

çok cazib olmuş olan Charles'ın çirkin ve 
can sıkıcı bir kızla evlenmesine Annette 
çok memnwı oluyordu. Charles'ın rengi ka
rannış ve tavır ve hareketleri de karar ve
rip hükmetmeğe, muvaffak olmağa alışını 
olanların tereddüdsüz ve cüretleri hal ve ta 
vırları olmuştu. 

Charles bir rol sahibi olabileceğini anla-

Hindistanda, muhtelif düellolarda dört kişi 
öldürmüş ve her tarafta bahse konulmakta 
bulunmuş bir delikanlının küstahlığı ile ka
bul etti. Mösyö des Grassins o vakte kadar 
iıç kere daha gelmişti. Charles onu, ne dilek
lerini pek iyı anlamaksızın soğuk bir tavır
la dinledi: 

- Babamın işleri benim değildir, dedi. 

olduğu ve hava güzel oldukça kendisi de 
kahvaltısını etmekte bulWldnğu bal~ ka
napesinde oturuyor, taze ve neşeli sabahın 
zevki içinde aşkının büyük ve küçük hadi
selerini ve o hadiseleri takib etmiş olan f e
taketi zihninden geçiriyordu. Bu acaib mi
zaçlı kızın emriyle el sürmek yasak olan, 
fakat Cornoiller'nin sık sık kansına tekrar
ladığı gibi günün birinde yıkılarak önünde 
duranları ezeceği muhakkak olan harab ve 
güzel dıvar parçasını güneş aydınlatıyordu. 
Bu sırada, posta müvezzii kapıyı çalaralt 
Madam Comoiller'ye bir mektub verdi ve 
o da bağırarak bahçeye geldi: 

, d BALZAC 
Yazan : Honore e h' BAYDAR 

· • Nasu ' Turkçeyc çcvıren • 
·ı· h lde bıraktı

~ Ancak ayakta tutuna~~ ır . a a an ve 
gı. kıralhğm mkişafı ile gozlerı k~a~les'ın 
arıstokratça fikirlere kapıla~ Pariste de 
genıide baslamış olan serhoşlu.gu anası
devam etti. Ve Charles, ~o~~ın k~~ ikbal 
nın kendisine erişmek ümıdını v_.er ıgı ap-
nı k.. . . h ne lazımsa y ev ııne çıkmak ıçın er kızı 

k · mcasmın ' 
nıa kararını aldı. Yanı a a· arasın· 
Charles i,.in, bu parlak ufukla ken ! .. du·· 
d . "' . Annette'ı gor . 

a hır noktadan ibarettı. fatiyle 
Ve kibar alemi mensubu bir kadın 51 

• bu 
Ann . h · eti tesıs -ette eskı dostuna bu sı ny ve 
susun da hararetle tavsiyede.. b~l~d:~ e~ 
muvaffak olmak icin yapacagı but~ 
bü~ı "de kendisine muavenet ved~ttı. d h 

Hindi t'.lnda ikameti dolayısı} a a 

dığı Par iste daha rahat bir nefes aldı. . 
Des Grassins, Charles'ın memleketıne 

döndüğünü, yakında evleneceğini, .~erv~t 
sahibi olduğunu haber alınca üç yuz bın 
frank mukabilinde ödeyebileceği babasın~n 
borçlan hakkında kendisiyle görüşme~~ 
geldi. Onu, Madmazel d' Aubrion'un çeyızı 
için yüzük, bilezik ve saire gibi şeyler ıs
marlamış olduğu mücevherci ile konuşmak
ta ve ona bunların resimlerini göstennektc 
buldu. Charles'ın Hindistandan getiımiş ol
duğu fevkalade güzel pırlantaları mevc~~ 
olduğu halde yeni evlilerin sağlam ve lu
zumsuz gümüş takımlarının, elmasla~nın 
ve bunlara benzer eşyalarının gümüşlerı, al
tınları ve imaliyesi iki yüz bin franktan faz-
layı buluyordu. . •. 

Charles, hatırlayamadığı des Grassıns 1, 

Gösterdiğniz al8kadan dolayı size minnet· 
danın. Ancak, alnımın teriyle kazanmış ol
duğum iki milyon kadar bir parayı babamın 
alacaklarının önüne atmak için kazanrna
dnn. 

- Ya babanız bir kaç güne kadar müflis 
ilan edilirse? 

- Mösyö, ben bir kaç güne kadar Kont 
d' Aubrion adım taşıyacağım. Takdir eder
~·niz ki bu iflasın artık bence hiç bir ehe
miyeti kalamaz. 

Ve sonra, des Grassins'i kapıya doğru 
nezaketle iterek, il5.ve etti: 

- Zaten bir insanın yüz bin lira iradı o
lursa babası hiç bir zaman iflas etmemiş 
farzolunur. 

O sene ağustosuı başlangıcında, Euge
nie, yeğeninin ebedi bir aşk yemini etmiş 

- Madmazel bir mektub geldi. Acaba 
beklediğiniz mektub mu? \ 

Bu sözler avlu ile bahçenin dıvarlan a
rasında nasıl çınladı ise Eugenie'nin kalbin· 
de de ayni kuvvetle aksetti. 

- Paristen ! demek ki ondan! gelmiş 
ha! 

Eugenie sarardı ve mektubu, biran, aç• 
madan kalbi üzerinde tuttu. Öyle heyecan
lı idi ki açıp okuyamazdı. Koca Nanon a •ak .. 
ta, elleri belinde duruyor ve ne e, esmer 

(Sonu var) 

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



1 INOllO HAVA ROrORTAJLAIU 1 
1 önünün taşı toprn ğı 

1 n&ıünde ıeııço lerin yelken 
açllflan yapmak 
lgia uarJaclılrl•n 
..... meydan· 
... m,u. elli 
metle ,...idik . 
teld tıepenln • • 
ttbWeld dlsllkte
yis. Barm Dd Jd 
evvel kaya n tlf 
parçalan ile dolu 
.. hiç ldmlenin 
atramacııp. Ana
dolunun benzeri 
binleri apn bot 
ve bakımlı• tepe-
ciklerindea biri 

·>"'.i~Jl!llllİ'·. ,..... .. -
mistenc1iktea IOD• • •••k• 
ra altından cfbel bir kırmw toprak çık· 
mq. Orta Anadoluda kırmm toprak çok 
makbulcHlr.Hattl U.~ kayHUet lılusa 
..... kurtaran~ mı......... bu 
~ toprakta yetittjlinl ~-

Bu Jmmm ~ ..-n4a çak
mak tatma beaA111.,W. tierabcr, lçiaM 
parlak, ~ .._.. olan bir ~ var. 
Bea bit ttta ln&ıU'ntin hemen hemen 
...... ~ Tirki~ kuı1u· 
lapnan Uk giinqin~ dotdub MC'#is 
~!erinden tutunu da, demhyolanun 
pçeğinde, bmpm kurulduiu Jerde 
nahiyenin içiDde, b». taf8 rastlamak 
mümkün. Bir k5ylilf1! IOl'dum: 

.. _ lllben~ bu taflann - ol • 
dutun& ceUp baktıJat 11111" 

Maden Tetkik ve Arama Eaatltld
Dtilt eoaıılajlan .. tet1dlded. .... Ana
dolunan he rtanfuula w.11 ~e 
bqlaıumf w ~· Yetaltr tenet.. 
1erimWD - te&lt .. lel'IDIJe Be 
cleYlet ..S,le millet ~ ltlWJmeeinm 
ae demek ohhıtunu *' ldiyHillne 10 -

runu. KOtahyab ihtiyar bir köylü, genç· 
illinde burada ırq&rinalar yapan bir 
ecaetil p-.pm; ~iki laar"'1alda 

itCl olmak laterba .......... ·-
................ 8eJll ömerae ... ... 
• oWaluau allleri J1iPrara.k aa1attr. 
Bir brtalut dnuı cfan havacdrp ... -
latmaya p)qırken, •dendliiin ... ..... 
wıbeti wr; demeyibiS. Bucfin Jurd 
tofrak1an tierinde hıtulüf1ann .... 
cıeııWeri blribiriileEr>lantk ,... 
mektecti. Birllini WterW. o. 
na 111111 bqmda, b& a&I • 
J'Oft1IDUS. 

iriQcl w ikinci naaı harWuı, 
ikili de tarihin belki blfblanna 

..... fakat bin p tabii reJea .... 
4lfted aetlceal oJaralt.1na urtlarc1a oı. 
--.em w iki hadJta da terk akerlae 
ı.... inini ....... etinltdr· 

lnlallula, Wld tlrk ~,.... 
lank reap..,,..,. Olan ~ 

lılJtm lsla püa ~ olan tarihi ele -
ismi hir tarafa 1iıız L.: 1a1rat ca. 
........ _ .. 1111'.tjıa~ ..... 
drll renklerin~ p ,.ıü laf 
..... De, cevb~ iiilma1t ........ 
w ~·• ı ' oıcun fopnıı. 1ı1r .,,. • 

nu, inanı zafer

lerinin kahrama • 
Dl aöylemiftir. İn· 
6nl pbidleri, 

memıakette plAnörcDIDk 

Ttlrldyeyi. yer • 
den, yerin ilatUn

den " altından 
ptecek biltUn teh· 
likelere lrarp ko
rumak için can • 
1armı vermif1er • 
dir. Onların aeve 
ı e v e 6ldWderi 
yerde, t;uclnkll 
neslin 1ne aeve 
çalifmuı kadar 
tabi! ne var1 Ana 
mekteblerlmisdea 
tlnivenitıeye ka • 
dar, bU.tDD irfan 
yurdJÜmma;ba. 
t6it apol' kulilble
rlm1n, cençUk te
~ or • 
du dld1erinin ...... 
se1er1De ve battl 
1dPy odaJuma .... 
rmca,a 1mdar ı.. 
W'mm tqmclaa 
.,. topnpulu 

birer parçacık cfS. 
tBtme1iyk ft .... 

Jatma1ıyıa 1d, lna
ntlnde, baclnkB 
*" ..... Tir 
kiyeyi Jaratmalı: 

----.... --Yazam~---
için 8lenlerla ...... 
Ianm dlktliderl 
yerde. oalann ... 
iedDi ..., .. 
......... edecek 
bir~ ... 

cu tlrk aaekteb 
mHwlki itıla • 
kajwedi ....... 
racin'. 

Cemal Kutay 
dır. Gllderbala ·

nırlarmı ylllitmu gelik kartalların beJD. Bu topralı n tap psren Ye burala· 
nn yakm tarihini bilea her imamn ha
tmna plea bu ftklt; lnaDil lrampnm 
çocuk1annda ..._ pk ...ı yer etmif. 
..... ,.. ...... ..,...ld: 

.. _ Chçea ... banıda lrampta bu-
lunan bir arlaıdlıfDNI plirken dcııltla
rma hediye olarak İn&dlnln tapndan 
ve toprqmdm birer pusa ile, &ini 
bir Kltalıya pıili teadai getircll. Ben, 

lnanlnln taflDI " tıopnlmı, tlk'k la
tiklllüain ea aalı " lmdretU birer ba
tması: Ktltahyaam paili testiabd ele, 
kaylilmlsln iace ve ileri uvldnin ,U• 
sel bir .-eri olarak IMJı:tebime bediye 
ettim. Her lldai ele mektel> mlwmi.:lı 
bill duruyor. Ben, kamptan dönerken 
arkadaflu'nm aynı hedl)'eleri gltlre
cetlm. Çtlnkl blaaa pleaJer ,erine 
herhanıl blf1ra terler, ..ıcıt kıymetleri 
dm pk Ola bile beni, banlar kadar 
H9lndirmeslerdl.,. 

Bir ctın ln&ıılnde, tar-k dSklerinl 
" tir~ yurcluna tehlikeden muan Jı:ı. 
hacak ola 1radıoyu. 1ara1maya plıf"n 
bi,ak pllfm&1I 1111Jatewk için llcaba 
ln&ılnln tapodaa ve topralmdaa da
ha lmnetıll bil' telkin Ymta8ı bulabi
lir m1Jh1 B• memleketla -..S... ıe
lecelr bir tehlllı:eye 1raqı açık olclutu· 

lemedllf bir memJebthı lıdldll .. Jıu. 
suru tehllbdecllr. Bu tehlike bra 
barblannda ohlalu gibi. yalnız cephe 
boyu clelildir. Raftdaa gelecek bir htl
cuma btfa befikteki yaYl'Ut ihtiyar 
nine. 1etenD ekin, baba yadialn w, 
memlekete aernt pdrell &brilra, caa
b eaDllS, ..... " inlallhlm b6tln 
eaerleri laedeftir. Ve ba tebliQden 
kumalmalr, lııorunma tedbirleri a1araJr 
delil. lise ._ tehllkeyi yaratmak lati
,alerclea bnetli olmlkla adlmJdtn. 
dilr. 

1 a&ıl'nlla bir parsa tafJ ft bir 
parp ~ kadar bu biylk .... 

9IJ1 an1atacatr naıta nr mıdır ? ldna, 
keltaaeaıa liltln ....... ne Tirit iatlk. 
Wlaln aemWellr. Bir istikW ıart oL 
.. için ........ ..o anlatmak ...... 
feal onun tatma ~ d8t6Jor. 
Tülıt bile bana cltlıJIDmll. onan ~ 
sm 1raya1anpm diWne libirli bir ru.. 
-alr hediye etmiftir. YUrilyen imam bL 
le lralllıdlandıtw1lr ....,. bir ....... _ 
Yu ucatmm ruhlara bir afyon llbl 
ılncllli atı Wr saatte, ln&ntı mtlanncla 
rlqlra lrapılaa bir Jrlfrd parçama 
lldnti takalar ve onma kendiılnl iL 

~ Hikaye> 

Su tenekeleri 
M ütareke deninde daha darillmu

allimiadea yeni sdmuftrm ki 
maarif nezareti beni lıtanbulun. kenar 
ıemtlerinden birin.de bir iptidaiye mu
allim tayin etmiftf. Genç ve tecrilbeliz· 
dim. Çelimıiz vücudum on tekiz yqım
la imtizaç edince, beni büsbütün ço
culdqtırıyor, çocuklarla birlikte mek
tebten çıkarken beni aon sınıf talebele
rinden aananlar oluyordu. 

Mütehakkim ve Amir tavrı takman 
yqh hocalar yanında, ben, herkesin 
gCSrinden kaçarak, aeui%ce vuifemi 
yapmaya çalıpyor, tedria-heyeti arasın
da bir gölge gibi dol8f1yordum. 

İfin abiliiine balan ki çocuklar da 
ekseriya beni ciddiye almıyorlardı. Tir· 
ıu yarama.ılıklarla itimi çok gilçlefti
renler eksik delildi. 

Gilntln birinde maarif nezaretinden 
ıelen bir tamim, içinde çırpmdıiım 
mtı1killta bir yenlaini ekledi. Muallim
lere, talebe velileriyle temasa ıelme· 
leri ve çocukların teıbiyesi huauaunda 
onlarla tefrild meaai etmeleri ltımmu 
ihtar ediliyordu. 

GardUnib mtı fimc1i olanları 0 çocuk
lariyle bat edemezken bir de velileriy· 
le uin,mak. itte bir bu eksikti. Fakat 
ne yapalım, emir emirdir deyip. çocuk
lann ebneyinlnl sicil defterinde tetld
ka bafladım. Aman efendim, kJmiainia 
babalı vali, Jdnünin miralay, bir lçUn
cUıilniln defterdar, vay vay vay 1 ben 
bu beceriksiz halimle onlarla nuıl ui
rapbilirdim? 

Sınıfta fakirce kılıklı yaramu bir 
çocuk vardL O pek 6yle yüksek ve ki· 
bar ailelerden birine memub g6rtlnmil
yordu. "Oğlum, lenin kimin var" de
dim. bir CSvey babau YUIDlf, fakat it i· 
cabı eve haftada bir iki defa pliyor• 
IDUf, bir de bU.ytlk anneaiyle ıuuıeai var
llUf. .. oııum. evde liyle de, artık bl
)'Ok annen mi olur, aanen mi, biri ıel
ıin, kendisiyle 1CSrüf1Dek iıtiyorum'' 

dedim. 
Ertesi günü, her zamanki gibi, aa

at dokuzda mektebe giriyordum ki, llz 
bademe beni taflıkta karflladı: .. içeri· 
de bir hanım var, seni bekliyor". Ve 
yilzUme tuhaf tuhaf baktı. 

Allah allah, bu da ne demek t içe
ride bir hanım beni bekliyormuıt he
ntls tanıdıfrin ıwutn falan ltulunmadı
lma 18re bu kim olabilirdi? Tabii böy· 
le du.,u.a.Urken, talebe velileriyle tema
sa geJinmeai bülmıdaJd tamimle yara
mu talebem tamemiyle hatırımdan çık. 
1D1f bulunuyordu. Muallimler odutna el 
rince, içeride pkc:a gİ)'İnmif ıenç bir tue 
•Yal• kalktı. .. levketin hoc:uı ıis miai· 
Diz?'' Dedi. "Evet,, deyince, atıldı: Efen
dim, beni lıtemipiniz, biru erken ıel· 
liliflm, bekleınek mecburiyetinde kal· 
dnn." Mahcubiyetimden kıp kırmızı 

rtUdiyea bir makine kunetine kapdmıf 
aibi. d&le d&le nasıl havalanchtmı, 
bir kayanm ~ dlnlenmô il
ter pbi biru durduktan aoma, tekrar 
o aıılqılmu ribgira ayak uydurarak 
ytlbekliklen çıktıinu ve nihayet ıi· 
sin balrarken "9n1ınn cl&ıdiilıdl bis
Mttilinis bir lrayamn tlatGnde kaybo
lup citiliai 1Brflrltintla. O saman iL 
si de, bu kiğıd parça11 bdu kolaylık. 
la rtıkiekltkle.R çıkarabilecek olan rik
ıtra takılarak bnadlanmak arzusu 
ı&nflnflri aarar. Yerden bakarken ba. 
pnum d&ıdUIO bu kayalar, baftCluı 

ilse birer ufak çakıl tatı adar ldlçllk 
ve ehemmiyetsiz 18zttkecektir. 

B titfln memleket fençliğine, tn&ıli-
9Un buclnldl hllr Ye mu.takil 

TUrldyeyi yaratan tarihile, bu ittikW 
ve- saadeti ebedilqtiımek için bqiin 
onun yamaçlarında bafJam'f olan lra. 
nadanmak darilmı lnan&'niin tip ve 
topraiı ile anlatınız. BUtfln mekteblerde, 
bUtGn 'lpOr kulüblerinde, bUtUn ıeo.ç. 
lllı: tqekldUlerinde, bittin halkevle
rinde birer '1n8nll havacılık haftaıı., 
yapdıam. Bu haftalar, ln&nil harblerin· 
nin oldutu tarihlere rutJum. bu ~ 
rakları tabiatla verCtili bir husuıiye. 
tin ele Jı:anadh ııeaU yaratmak oldutu 
IJIJatılsrn... 

Bqfln bise bot garüaen 1U gk 
alabildtllne US11111n meydan ve p in· 
una bofama hl,rcanmakta bir enerji 
w.mı wren lihirli ribatrm ~eledi. 
li ırrtlar uçmak için ııra beldi,en &ell9" 
life lrlfl ıeıecek midir dmlnis ? ..• 

- Peki ama onun ~ nr, 
ul korkmadan eYiae adam alıyor, 
~ oldum, arkadqım atıldı: 

- Kolayını ı.aımu,. .oımı. 
yanuıa iki bot teneke koJIDUf. "Ko 
cam celine, kapıyı açar apaas, 
keled dolclarmak için çctmeye yo 
nm, o d&ıGnceye kadar da yadDCI• 
•~diyor. 

Arbdafım beni tekru ona 
ba1'lfUl'IDÜ için iKar ecliJordu, 
kocalı Wr lradmlı cirililen •:ıe..-1~ 
tehlikesi &l&flmde ldis•'-•'ftl: 

- Neme lkmt, dedim, 1U telle 
giinln birinde mautulur. J>mhıls 
ma deni mi açacatmı? 

• B. Bonne' hin &ansız 
nialiyesi hakkında 

söyledikleri 
Parla, 19 (A.A.} - B • .._ 

bakanlar IDIC W~ -
)eler pıi 1 ıla 
mlft8r. ..... ...,. ...... 
nen f'ecfaklrlddarıa 

·~ fakat hlld .... ilt 
ce dıp bir tak•~ b\]111Qt111U• 
au •• bmdarm t91J " ıoa . ....,eJeri_. 
de buineye atır lllllkeQcfi,.tle:r 
leyecelini lllyllprek, balar mttdllJ!l1 
dıktan IOlln memlebttell yeni 
ter tateyeceilai. oaan için lmlınflıull 
kıulac:alinı bilditmlftir. 



...... ry ....... 
milyon 6ra -~~c!! ...... 

(Batz 1. inci •patla) .ep.Ullrinla ı.-- .ıtı-+ mu-
~PllDUk 11eriyatı w .... bir sok :, bir _..ricada ptiriJmlttir· Ba 
tenıia itler. kitle balinde ifsiye if ,_.. bundlD blJle ayni enerji ile de-

etmektedir. eclilecelindla t1e eaıııln otumıbiJfr, 

61_~· Çetinkaya, ı6slerini fa,19 W- ...... devamda ...... amuınun men-
W0111ftir • esere sibnipti bAkim ot&;. 

"l.veçe ~lerek mahallinde tı~ ._ ı.tıerine blanet 
dlstri1tn1 ve ineç teıkilltçı dehel!!U caJıtır. 
tedkik etmek fmatuu vcnaı tlt'f9I bil- . ... 6ir z An && ,,,,,.,,_ 
IEa.netinin bu tlnetial _..,. lllt it- Tl&ti,. •• 

0 

_.. bıfılattıiı 
~e bbul etmit buluauyonaa. • ....... lfl ... Wı' '•i modem bir 

lliqi;Jı 6ir 1., .,,_,..; ıill *' tele zdı ı2 .e1 'flaad• getirmek 
__,_~_ .:....MI .. .,., ..... ı..eç hiik&-
~uacıın _,..., 97 mfiafiri olan ttewlct adamı bu 

B. Ali Çedabyanm bu .ırıed metinin muusaat bit' eecr vücuda getir. 

IDGnasebetiyle Stokholm'un ea bl1flk --~" ı. etere. !Pes endiltrili. 
:zeteıi olan Stokholmı .. 'fWldalCll ~bir aıpıcte yardım etmek fırsatı.. 

r ha, yuıımdı diyor ki : •_., tu 
"'İneçi siyareti e1D111Dda B. Ali ili bulmut r • 

Çetin1caya, ıerek memleketi ptek ken- Şanlı 6ir miBd 
dl IÜI& Mlrlnnda 11miınf ıatrmet. tali- faveçtıekl iJıınn«1f emaıında B. Ali 
dlr ve 1empati hlıleri iJ& ~ Çetinb19"11111 ... 1e1retiınizia kabıli· 
lına emin olmalıdır. Jetine ve yeaı Tiirkiyenin gayretlerıne 

Biz, o ı• •ıliırberi. Ttrt mi1k- ır.rp oJD .,.padeine emniyet ıedre-
tlne brp t1oltlak ~ "' ceibli emW eclcds. Gerek kendiline 

bunun brpbklı oldutunu ıannttle de ,.... refabtiDdeld vatandaflarma pn-
~ h "' atvedl bir tarihe malik btiyiik 
C...., At.Mrlr'in n• • ...,; bl mfJJedD muhterem delegeleri ııfa.. 

Baa&nkl millile~ ... ..- 'J'lb'- liJle .._. 1c1t1·n1 .. dem. Oyıe bir miL 
~Je b9nt " l8tikrar bratH!lmdaa P kdD 111. bu mDlet ı.üen ele yeni nba.. 
..... çbdır. Tlrk milleti kuV'fftli ol&I- l8cfl ft yeni n1ıtaJula 1enl qnJar 
lunu n yapıcı iflerde kudretli olcfu.. ~· 
ı-a lımt etmlftlr. - Bakanlarımız 

Geldiler 
(B• 1. inci •ylada) 

tna " im ~ ile phrimi•· 
de bulunan buı diplomatlar '" ~ 
1ar " bllf bir .... kitleli karfıla
llllfUr· Babnln dopca Plıfapalaı o. 

..-ıitllitlaclk· 
~ Offll• WııınJannml 

Wal ltqrmlalar 
tç t9ıer Balamı " c.e.P. Geael 

Sekreteri B. ~ Kaya l()Dl'8dan Ka
taanıttakl \iSfldlne gitti. Doktor Tevfik 
Riftil Aru da 6&1e yemeğini Rarıc ye 
Siyasi Mu.tlfUI B. Menemencioğlu İ· 
'le Wdikte Psk .ıinde yedi. 

B. Ana pntecilere pnlan .ay!• 

dl : 
.,_ ~ Tllıran ve .,._ 

~~unGW*.._.. 
JOfllSo Sefterlmise tuimlerimid bil· 
~ IODl'a liderle daim etıafb. 
wnpn• .. lmkln butacağu... 

B. ltıkril Kaya da gazetecilerle bol 
bol bllpihal etmeğe vakit llıalunac:aiJ
~ nwell teflerle garüpaek icabetti• 
1fDf '6yı.df. her iki bakma • ÜfllD 
e-ri HorJaya ptrnifhr w Bilyilk 
()acler tarafından bbul ecllJmltlerdir. 

Basm Genel Direktörü 
,eni aergi etrafmda 

gazetemize izahat verdi 
,..,, ı '-' • .,, .. , 

- pMl A ..... Veclad Jfedlm Tir. 
bncllalJ'le &ltltaa ......... ""• .,.. 
al Hl'8' W• f M .._..... 6lı 

...- llJlmllftlr: 
.. _ Qlsel foto&A'· cBnI • .,, ... 

........ .,- ataq bulmıuyoı. Her 

........ ... fGeopaf serp ft 

...... im tertlt olmıdula cibi en. 

....,_. mikpaa .. ı-.m1 ser-

,aert ,apd .......... 
)lemlebdmlsde pl fotolnf .... 

l!Jı ...-. •• mwlehtimim ... 
~-- ... iaM...,•m 
blJli ........... .w ..... Wr brt-
postal ba]mlullDIL a.aaw ..... 
bil,... ft &iRi .... raf - ....... 
B pıopl_. ftllta1arlllllm biridir. 
.. 'm .......... IPt'"H Tir• 
ırtye fiadb, ae-m .. it ...... ... 
ıolalffle tiıırdb ettiilmb teeopaf MI'• 

.... bir çok 1111&tk ve plOf..,_.I 
totoPP,... ltdrak ••l'f. ıroto 
............... , •••• ıh .... ...... 
... ... 1 z •• , .... Trakya. 

..... .wem• ..wı Tlll) ıllım ' lı .... 1c~·ı------· - ..... ,1e ikllld futlpaf .... 

.L .. ,-- ID' 'w'll!lll Anlan ~ 

..aevla4e L ,. ... wwwa .. ..._ 
15• ... .. * ....... .-kit otcfa. 

~1ır-*""'1a;-• ..... ... , ...... ,g'. 
' 

Sari gede 
Hadiseler 

(Bqı ı. ıacı uyla6) 
aelelere kanpaaya aevketmektedlr· Jl'I. 
liatin maelai de Salriye'1e bayle alda • 
ler uyandırmqtır. 

'o~;:iitik • 
Hakkında • uzunden 
G.. ·· 1 bır c ayet Suriye bat vesirl Cemil 1ılilnliim 

BeJ, Havu ajanıanm m11behirioe bu 
IDC9SU etrafmda 1unlan .aylemiftir: 

oruşme er l...a.ı. il ("l'elefonla) - SlllDat• 
,... ••d•kılık eden Jirair adlı biri 
po1la _...._ &tderek, apğımu:da oN - Hükümet, PWldn projealai tet

kik etmeye henüz vakit buJamaclı. Her 
blllde Suriye kamoyu, projeyi mt\laid bir 
mntte karfılamamtfbr. 

Suriye bükilmeti,, arab memleketle • 
riaiD ittihadına aid bir projeye taraftar
dır. Fakat bunun pratik bir pkliai llul· 
mü lbnndır. Bunuala beraber WUdl • 
met. Pnnsa - Suiye "ttifabUl meıbut 
bir Iİyuet takı"b etmeye bnr venfilin· 
den bu hU1usta Fraua hilkUIDetine da· 
n11makaımı bir karar ittibu etmiyecek· 
tir • ., Dün geçe toplmıan yesirler mec -
lisi, yeni projeyi proteıtaym karar ver
mit ve bunu telefonla Kadll yObet 
anb mec'i•ine blldirmltdr 

Gaeleler ...,. ,....U. 
Klpatılan gazeteler, Şamm en bil ' 

yük ve ~k okunan pzete1eri oldutuD
daa. diler pattler ba aJMlbllt bldtıe 
111 dolayııııılJle h«t•O• d? pwetıe bBClllD 
etmektedirler. 

Kaplblan guetelerdcn Elkaba. hı· 
riatiylllllar aleyhine pddetli bir yası yu· 
Dllf w anlan Suriye vahdetini bozmak· 
la, eıirlllıle, Adilikle ithlm etmittir, Ga· 
zete, Cain hadiseleri dolayısiyle hi-

kilmed ....... tutmakta " franlldanD 
ancü bayd bir otDriteye uhlb olduk-
lanm yuaqtır. 

llıriatiyanlar arausıdt. blyUk bir ... 
biyet uyaadaran bu ,.. dolaıyıaiyle bir 
pıvtelto ......._ bUırtammftır. Bu 

IDldlatayı 4 lmilllJuı -·· patrik -lai. Dd WJilii _._ w birçok orto-
detlla ft 1ratDUk lled ~e imsa1a • 
nqlanllr. 

,,., ... ~ ,.,,.Uı 
&day bld' ı'rd .. ,. le ismi .. 

ilk pçen delep J>lr,o. Napoll lronlO • 
loeJaia olaa ,.al vazifeline gitmek tl • 
.en dDn tehrimisden aJftlmlftır. 

Delege 14 te eı dolaJıaiyle ,apı
lan tarende Antakya ileri pltD1erinıe 
veda etmit ve yeni memuriyetine pter. 
ken Sancak haUana ton bir liy11f ,,.n. 
f e olarak birlik ve ittlblıd tantyesinde 
WlaMUll ittlllad ... ittifak ..... lliS 

~etinde 4P. "8arJı 
••k e''lre"'r ~· 

Londra, 19 (HtllUll) - Awm ıta
IDll'lllllda Dıı BümJık ........ clola
yıaiyle dıt polldb NJdanda bn11P• 
lu oJmapar. B. ır.ıe. çlD • jlpoa ....... 

maz'•lm- lıa1ledlleoell '" "''"' W.. 
ettikten eoara t.panya meaeJellne te • 
ma ederek ingilis pW- üim l.ı
m111:nnı karıpnubk ;A'S.-.ıam-• 
kim blmaa demek ••&- .e,lemit
tlr. 

Akderü vuiyetlndea lıüııf ın 6t 
Wram lnpterenin bu .... ı1e1d .mt 
mcnfutleriai mfldafuya wllilll eldu· 
ğ1llm ve ltalya ile olan IJalenis alqo 
mnma sadık bulwıdufmıa eöy~. 

B. Eden yapllmakta olm lncfkere • 
Amedka elııonomik gCSritpıelerinin am
vaf'a~ yede bitmeli takdirinde dUnya • 
kanomils vaziyetini düzelteceğini kay· 
dettikten sonra Milletler Cemiyetinden 
b9b1t tm1, bu kurumun maıectillnl " 
ölmiyeceğiııi söylemfttir. B. Eden IBd
nB tevsik ipn Hatay meaelaini miaa1 
goıteımittir. 

Avrapamn iki bloka aynlmıf oım. 
11 meıc lelinde lngilterenin his bir tara • 
fır lehinde olmadıp bydeden 4ıt ba
kam, Almuya w 8'Hrllede ......a • 
im dmlz anlqmalarmm Jl.Plbnu"'da 
her iki bWdimet tarafından ıa.terilen 
uıa,IM &rSUIWlU takdirle yadetmit, 
buıadan IOlll'a franlls • iqilis itbirligt • 
den meammıiyede W:sıtnit*ir~ 

B Bden, enternayemal bava bulut
._ obnaınalrla beraber fllllyedn lıılr .. 
• 6nceld kadar vahim 01-cfılmı .ar
lemiı ve bup A.am lrlmarUı iDtlade 
daha niM>in bir tanda konUfbllmm .. 
Te etmittir . 

Bir fKi mebmıun .-ine cnabell 
bafbaba ÇemberleJD fncUteıcnln al. 
man dıt babnı Foa Jf~a yqılnt 
olan da'feti yenilemeli~ mu • 

ftfık bulmadıfını ~· 
Bundan aonra bir1atç mebua daha 

sCSz alm11, neticede Avam Kamanlı cht 
itler b6dcetinin tensili baklandaki itçi 
perdri cakrirlni 123 e karp ZC55 reyle 
~ hWdlmetln dit politllrumı 
... _.tdr Mır ICJln. ""~~· .. . 

tbalı6llrıl~•'• •• 

:.:::,:;.v~ıııı:': Müstakil Hatag 
tadır. Bu arada bat vem Cemil Milr· Reı·ını· 1· 
cllm Bq, 88icl HaJdllr Bey tnefine 
Bludan uyflyeslnde bir dyafet fti'IDİf- (llafı l. isi _,,.,., 
tir. Zlyaf.U. lıltlD 'IUirler vebiqok noıa...a • aya• bbr, teull .,.. 
mebualar balU bulunmuf)ardır. Bu yUsdıln mebua adedinla kırkı teca-4 

DlılM - ..... trtdanaıdm bldde ...... de emdir. • 
her .esarette bir amam mtldilrH1k ka • • llılnci ıniintelti6ler 
raln• • .... _.. ........... Her Jla aded birinci decere mllnte-
Vatmsf ldltflılw •• aıı• ı ola-. Wlıfigln '* t.lqacl derece mtlnteldbl o-
halefet JNeılı»ilrıfn ........_.e karar lacaktıl'· latibab dairal bndır. latlı: 
................ Vltanl pm11i- bab pbell M1ııiJe yalıad tehirlerden 
.,....... ........... , ................ Llta 1 1 .,.,. ..... 
lı a ' 111. ,... ld lrılllsab pbeai teU eclllebDecelı-

! +•••d·---- .. ..... ~ Jenl rejim c1oJapl: ......... ldncl elence ..... . 
le Sanak ........ ~ .. ldbls taıafıadua .... b d .... . 
mu etmıı ı.nı•· Guetıelerden mm. BlrlMI b:pl t'w ._..,_ile 
n ,.m ajlaıh lb..,...,........ olıat 1111 ID~tta ller Uıt ~ lad: 
JUtaawm .. 14 D aabtu c1Q)a,.,.. llÜ lııllfdm reyle td;a&4 f :•ta. 
Sancak mebUJlmDm Pndlcleıı lldf8a w-mwr1n cedftderl cemaatlen 
JkımleldiiW ,.....ırta; buaJuı .. c&e terdb oı--. e .. ıwla&ıehfbe ,... 
buaa ..- olr'&lma. çlaJd1 yeal ıe- nu meuub oldulu cematin nllllft4.. 
jlmin DbiyJe bu mebUlluldarm bilkmen Jer Bltelfni laavl bir tek ft8rb ftriJe • 
.. ,.ııee dutdlllnl Deri 8lrmekte • cekdr, Biıiaci derece mOntehibler bu 
dir1tr. Y..._ lıa llJD llrlt 111 ~ cedteWen lltedlkledal p.erek kal-. 
da lıGlet1 al, ı ıllr: S--.im mebmla • imar lldilcl derece adin~ allak• 
r--. -........ w-6n oalllclrm ..., terJeı binci.,._ ı nlrılbler de.,.. 
...-. .....,., ile • ..-,.tı ..,- m tlnda 8lbulJarı intllıeh ederler. 

.... ft lıaCli" ... •ıw• ... fite. ""'-"-

.................... tmllldd ........... .,.. 7 ılrı ... 

... 11 r ı... paılıa.. ... h bil- s 0 d w lanıl kafiell ..W.., llwrl
km ı&ı8l ft kafa lstellyle teçilmft .. ı. .. wrd. sam, buf, ft tlc!lllne 514 
lil. llJl"'Ub ldilet· .._ tı*lfl milph•mm icral kawvete 

=s=::s::::ııı;:s:ıl:ı:i==--=-=-ııı::::=====-' ..... --mecll9 ............ 
fttlrd ~ uanıyoru." ae bbwl ft tudlk edilmelidir. J1:1u ıq. 

Haber s14s1Jmıa llre 1erpde &le: kl1't kan.._a llMfB• '* ~ ... 
..... ... .......... ... -- Jamadılı ....... mediate lranrJar 
yıw. aer-lr -....ı.n ilk terıldm 6- alr'I• elallriyetle almır. Meclill ..,_ 
ı. çok olEca*· .._ Genel cllrektlf. kil eden u1Dm Dllfı mecu.te bull' ba • 
1118 fotıo ...... Cıun ba tefer1d .......... lıarar .. 1: 

-ratltla ................ öte-
..... ,...,.,. ....... ... Is•• ..... ........ lılldr•• , ....... ... 
.................. .... 111r ... 

itUlf,.t ... , •• - aueJ ctlrekt&
}111 -- 11;111 ........ JINltW la. 
w' JI• 

.,,,......., . 
Sw•r 1tat111- ıra'• 1rano

•• ft bnm'ln tarafıaıı1l8 tayin edil • 
mfİJ oJaa ı.k ft ftCl°beled ihtiva .._ 

JlataJ ........ llfad. sm,. tıellsa
• ' na nı .. -•= •Pdır. Hatay .. 
_.. ..... 1 .. l ltn tlld-

tmm m6 Dmf1Je Beıiktqta nalband· 
bk edeD ....._ -t 15 de bir kö. 
mir bJıliyle afttUderini 10nradan lb 
nldmla ,..... 1lllıtma ft teUflı bir W 
.. pri dllmt1ılnlw kendiılnde ,Uphe 
1IJWlardJlmı Wlcllmıılfdr. 

Dair bJllma giren iki taharri 
wa M.......S adlı bir tayfa ile ku 
.. 2 ı' .... Oace arab Dmilin tb
rl ' le Wdlktıl' taraya çıktığım 16yli .. 
,_ Mıhı d bl$s 11~mlmca ibra.. 
lllmla a.Di ...... -.duala vurup aldilr 
ftilal ve ce~ deal.a attıtmı. bunu 
haber verir11 kıencllll'"' de lldüre"ğinl 
lilylediğini bil ........ Yapım araıtır 
ma netcelinde J: byıltn diimenine 
takılı oldufu ele bulunmut ve 
bqmda derin rara oldup &6rlil· 
llrilftllr. Ba IÜlll ,.aı .. a katil 6nce 

lnJıılr yolıma~eonnün anılı 
Kimli:, aı.catı bir lirayı vermedi. 
ii için 81d8nltl llylemiıtlr. 

Divanyolunda bir yangın 
htanbul, 19 (Telefonla) - Bu p:e 

..t 23.30 da Dlvanyolunda Doktor Ce.. 

.- Taheueia nWül ..._ IUI iMi· 
1&tınm bolUkhlP JldD4en blr ,a· 
pn çıktı. Doktıor• ... iii tllildall ,.,.. 
ı-... 8lıllMI ,..... .. llaleki baatane.. 
........... Bf ,.... tebllkealn.. 
elen &IJllkle kurtarıldı. Yaralının li
M ...ı,etlaae tehlllı:e yoktur • 

Celil Bayar 
tan bula 

Avdet ediyor 
(Batı ı. iacl upada) 

rilftil Kooperatlfleriıı inklpfı bakkm
da kati direktifler .eren bakan. 1smir 
vapuriyle tehrimlzden aynldı. 

B. CeW BIJllr giderken pnları .,. ... : 
·- lsmlrcleD p lJl intibalarla dini,.-. Ra1ldmaı sv~ ..U ..._ 

c1um. BUi ........ ,.. -* 1llr 
andıiaMtet1e •illaN• Lmtr mat
buatnu ve mealllhd ,mn&ia tdlp 
ettim. nmıamı 11111sa ltlNlrmi ıa .. ........ ,. ............. ........ 
el~ ... ~ ederhL.. 

B. Celil .,.... tataabulda bir iki 
~ ~ ... Anbnyl gfclece'9 
tetaif ~ Wlnecektfr. 

Wada ....ı mUtim Sarife ıe-.. re-
.. Halay• ... M1rlıw hu ..... 
lal .................. ...,.... 
cirdiil eanada ldlf1lla .., ılefl'= 1 'ı 
....... Wr leDI ...... ..a,811erinl 
tayin " 1ea111t ndumk hak\ıM -1111 ... .... .. ,.... .. ~ ..... .... 1e..,.. ......... ...,. ... 
...... ft~ .......... ıler ......... ~ .... _._ 
..... • ay ft her ta.ide ilk 
tefrÜ ..... 1Mfl11 lan n-
vel Hatay memur verecekleri hu-
auat bir beyanname De Hatay vatanclaf
hP llfatmı red4e~ebilirJer. 

Ed lıadlalar bcalmma n rqicl ol· 
..,... ~ •• .,... dblcllrllr. 
Ba atatllntm ...,met1 tarihinde ebevey· 
Dl yukardald ,aijJ~ daireıinde bulunan 
kimseler rilfte vuıJ olduktan tarihi ta-
16 eden bir eene Arfmda Hatay vatans 
dltlılı llfatmı ~ WJ8 mlclelmek 
hp»gne~. 

Hatay .. ......,.. •tmı -.lada 
,-il ldmuler ele lbru ecleW1id•· 

l - Bata, llblbl4e clolnmf o , 
llnlar. 

2 - Bllbllatı Hatay aıı.lnde dof .. 
... olup bu ltadntın meriyete cirdlll 
-.da 21 ,apoda ldlçllk olanlar. 

Ba ..n,.tte Wanap Rmy wtD. 
dathiım Unu etmek latiyen1er ta1eı. 
dal ba ltatlıdba ~ tadhla4ea ld: 
--bet .... shfmda • .,... 1111 • 
ldyettar memurlüma tevdi etmeli& • ... 

• ta1eb ... ,~,adi ... ,....... 
tıltldk ••ublr. Ba Wlra .,..W • 
tıl7etlrıde 1ııw11a,2"'1 cls • A' • ._. 



B 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlftllğl Mağazaları 

Sivas Valiliğinden 
1 - Şarkı §ıla kazasının Gemerek Nahiye merkezinde 166 tek 

167 çift olmak üzere ceman 500 adet kargir ev münakasaya çıka
rılı:nıştır. 

2 - Bu evlerin muhammen bedeli 246160 lira 63 kuruştur. 
3 - İnşaat 18-7-937 tarihinden itıbaren 15 gün müddetle ve 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
4 - İhalei evveliye 2-8-937 pazartesi günü saat 15 de vilayet 

makamında toplanacak komisyonda yapılacaktır . 
. s --:. Tal~pler plan ve keşfi ve idari şartnameleri görmek için 

tadı! gunlerınden maada her gün Sıvas, İstanbul iskan müdürlük
lerine ve Ankara iskan umum müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

6 - 24?0 s~yılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
edece.k talıplerın yukarda yazılı günde muayyen saatten bir saat 
evvelıne kadar zarflarını vilayet makamına vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat miktarı 15558 liradır. (2187) 2-3502 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden : 
Erzurum şehri dahilinde vakıflar müdürlüğüne ait bir apartı

man kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - Bedeli keşfi 24208 lira üç kuruştur. 
2 - Evrakı keşfiyesini görmek istiyenler İstanbul ve Ankara 

Nafıa müdürlüklerinde ve Erzurum vakıflar müdürlüğü eksiltme 
komisyonunda okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 937 ağustosun beşinci persembe günü saat 15 de 
Erzurumda hükümet binası dahilinde ve vakıflar müdürlüğü oda
sında eksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktrr. 

4 - İsteklilerin Naha Vekaletinden 937 senesinde aldıkları 
vesikayı ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - ~uvakkat teminat 1816 lira olup üçüncü maddede yazılı 
saatten bır saat evvel mektuplarınJ ve evrakı saireyi komisyon ri· 
yasetine vermeleri lazımdır. (431~~ 2-3497 

Nafia Vekaletinden: 
2920 lira muhammen bedelli 7.300 adet komple telgraf finca

nının 1. eylül. 937 çarşamba günü saat 15.30 da Ankarada vekalc-t 
malzeme eksiltme komisyonunda kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktu. 

Eksi ltme şartnamesi parasız olarak Ankarada vekalet malze
me müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 219 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanunda yazılı ve· 

saikle birlikte 1. eylül. 937 çarşamba günü saat 14.30 a kadar veka-
let malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1994) 2-3367 

İzmir ili daimi encümeninden .. 
Kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulan ij : 

Açık tutarı : 
Bu işe aid şartlar ve evraklar 

aşağı yazılmıştır. 

İstekliler 

İhalenin yapılacağı: yer tarih 
gün ve saati 

Eksiltmeye girr.bilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
(2128) 

Dikili - Ayvalık yolunun 
7 + 030-15 + 533 kilometreleri a
rasındaki ş_osa yapısı. 
(44627) lira (64) kuruş. 

A) kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) bayındırlık işleri genel şart
namesi. 
D) fenni şartname. 
E) açın ve kroki. 
Bu evrakları İzmir - Ankara • İs· 
tanbul bayındırlık direktörlük
lerinde görüp inceleyebilirler. 

29 temmuz 937 perşembe günü 
saat 11 de il daimt encümeninde 

937 takvim yılına mahsus bayın
dırlık bakanlığmdan alınmış mü
teahhidlik ve ticaret odası bel· 
geleri. 
3347 lira 

2-3428 

Serveti fünun 
1891 UY ANIS 

., 1891 

Serveti fünun 

. Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47. senedır d~rmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga

zetenın Ankara da satış veri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sayısr 20 kuruş. 

ULUS 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Santimi Santimi 
Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 
- -~ --..;.....-ı 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 200 
s 100 

7 ve 8 30 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilinlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilfuı bedeUeri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· 
lenme, vefat ve kati al~ 
ilanlarmdan maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 Lira 
9 ., 16 

KELVINATDA 

soCUkLUK 
DERECESİ 

AYN 1 dt!uu suguhLJı içdı, J 

..2 DEFA DAMA Al İŞLER 

5DtUKLtJK 
DERECESi 

o~ 
·-

Seneliği 
6 Aylığı 
3 Aylığı 
Telefon: 

5 ,, 9 

Başmuharrir: 1063 

.. 
VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ-

Yazı işleri: 1062 
Abone ve illin: 1064 

Kumbarct~ biri 

TÜRKİYE 

sIRAAT.iETI 
Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
4 üncü keıide 11 Ağustos 937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10,000 liralıL 

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

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

r:otx1x1ıitı 

iktisat vekaletinden: 
için teknikum ve 

KREM 

TELEFON: 3450 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan ovasının şimal kısınınd• 

mevcud Norgah, Bulanıkgöze, Çermik ve tevabii bataklıklarınııı 
kurutma ameliyatı. 

Kesif bedeli 155.680 liradır. 
2 ...'... Eksiltme: 28.7.937 tarihinde çarşamba günU saat (15) de 

nafia vekaletinde sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonıl 
odasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (9.034) liralık ınıa· 
vakat teminat vermesi ve 50.000 liralık nafıa su işlerini teahhüd e
dip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteab· 
hid1ik vseikası ibraz etmesi. 

. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazdı saatte~ 
hır saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabı· 
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez· 

(1974) Z-3308 

. 
bahçe ha

ıaratıaı ve nebatat aür
felerini öldüren toıd\lf' • 

Pompalı kaplar· deruntmda 
atılır. Ve daima kullanıl~ta 

hazırdır. Ayrıca ntın' alınacak ak· 
ıamı yolctur. Haşarat için öldürücü, 

sebze ve nebatlar için z.aranııdır . Zehirlı 
değildir. Pratik ve müea.sirdir: 

Umumt deposu: J. Krespln, lııan~uı, Galata, Vırnda Hu t 

inşaat eksiltme ilanı 
Bursa Ticare! ve sanayi odası başkan
lığından: 

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

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

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
eveline kadar Bursa ticaret odasına makbuz karşılığında verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet münakasa. sa· 
atinden evel gelmiş olması ve dış zarfın mühür mum\l ile iyice ya• 
pıştınlmış olması lazımdır. 2-3413 

- UnderWood- ~ ~atılık ApartmaJJ 
Yazı ve besab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 

Tel: 3377 
2-3476 

Yenişehirde Karanfil soka· 
ğmda asfalta pek yakın üç da· 
ireli elektrik. havagazı su "/O 

banyo tesisatı tamam ve ayrıca 
bir de garajı bulunan ve sene"Vi 
milhim irat getirmekte olan 2Z 
numaralı apartıman satılıktır. 

Bankalar caddesi Çiftlik lo-
kantasr, Bay Osmana müracaat. 

2-3500 

ZAYİ 

Kocaeli vilayetinin Aydınlı 
kariyesinden 925 - 926 yılında 
almış olduğum ilkokul diploına
mı zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğrmdan hükmü yoktur. 

İstasyon civarında No. 25 
2-3503 Sami Sacit 



Aa t11r1111 8ill at• 11 Nafia 
eri fatnılkôlr ...... ..... ·-.. Enanm Jlattmm 317+832 ve m+ooo el ldlometrelerin· 

Ko..,.... bh ::.----~--- dı ye ırrat mya tbedacle ber biri 60 pr metre açıkblmda iki de-________ tık kılıfı mir ldSprlnlln inta ve montajı (ve lilzumu halinde ripaj'ı) kapalı 
SG8 adet don 508 adet ~k. 56 adet yu sarf usuliyle ebllt:meye komıbnuttur. 

S6 adet yatak kılıfı yukancla m1kc1an ı - Bkliltme 2 eylfil 937 tarihinde uat 15 de Ankarada vek&.. 
Tahmin edilen bedeli 780 lira 60 kurl1t olaıı ummn mtıcltlrllll letilnis clemia)'ollar lnpat daitellndeld kmdayon odamda yap .. 

ft cinai yanlı çamqır ve ..,a ukerl flbriJralar ,anı ... t 14 de a- Jacaktır. 
1ataı alma komisyonu tarafından J0.1.93'1 cama~ oıarak koml9- 2 - Bu iki kapriinUn mubarnrnen bedellerinin mecmuu 133.850 
tık ebiltme ile ihale edilecektir. ~t olaıı 58 lira 55 karUI liradır. 
Jondan •erilir. Taliplerin mu~ ..... -Jerilldekl ...Ukle meık6r 3 - Bu kaprillerin muvabt teminatı ceman 7942.5 liradır. 
•ı 2490 numarab baunun 2 ye 3 J1111UU5 3-4320 4 - Ebiltme prtnameal llubvelı projeU, genel tartııameal 
~ ve saatte komisyona ~ -AxtJJI KOKU •e diğer mUnıbaa enala 670 kurut mukabilinde demiryollar in ... 

BEHER TONU 33 LiRADAN 150 TON .!:rxt111 KOKU at dairesinden verilmektedir. 
BltRER TONU 35 LiRADAN 34 TON UY ela mikdan yarılı 5 - Bu ebiltmeye girmek iatiyenler 2490 numaralı kanun mu· 

.... Tahmin edilen bedeli 6140 lira o1!8~ı.n~ 
18

.._ alma koinls-I cibince il>ruma mecbur oldukları evrak ve •eaaik ile 937 aeneai 
uulribn ullm 11111uua u5.. .,... edi igln nafıa mecliainden veri1mit milteahhldlik veaikalarllll ve fiat 

koku ukerl fabrikalar m ele kapalı ruf ile ihale e- teklifini hm nrflannı mezkGr kanunun tarifatı dairesinde bazır-
10ıhnıca 30.7.937 cuma cilnii ... t 1!u.,oncıan verilir. Talibler:! byarak 2.9.937 tarUıiııde aaat 14 de kadar demiryollar İllfUt daire-
cektir. Şartname paraaıs olarak k ) kul'UfU havi teklif mektu ıhıdeki komiayona makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. 
~t teminat olm (460) lira (SO koaÜl)'Ona vermeleri" ba- es - Bu mlinakuaya gireceklerden ıtakal 50 metroluk bir köp-
dil ını mezkQr günde uat 14 ele kadar Z ve 3 .-ldeleriadeld ftA- rii montajmı munffaldyetle yapmıf olmak f8rtl aranacaktır. 
~.erinin de 2490 numaralı kaatlaall llilracMdlfl. (»tO) (2088) 2-3436 
'"'e raezk6r li1n " saatte lroJDis,_a 2--3321 

200 TON SAF KtJ:RŞUNı• milı:dan ve cinli 
Tbamin edilen bedeli 60.000 lira olaıı .::=1011 •tal alma lı:o

Ylnh malzeme aakert fabrikalar ~!:n •t 15 de kapalı zarfla I~• 
llÔlyonunca 6. eylUl 937 puartesi 5~. de lı:omiqODdan W.llır. 

T
•dllecektir. Şartnames uç lira ınu::,u:;ı.11 bavl telı:llf mettubldf 

allblerio muftkbt teminat olaıı komi~ veraııeleri ve ten • 
rını ınesk6r l(flnde saat 14 de tadar 3 ~maddelerindeki •el8-
lerüıiıı de 2490 numaralı 11aııun1111 J. .. aı1r1caatıan. (2097) 
ikle meı:ktr li1n ve saatte toauaYoıaa z-3444 

2000 KiLO G:aAPtT inli 
bflcla miJaları •• c 

'Pabmta ıdiıa bede1l 1.100 lira oı,mı :ec1urııp •• abDa ~ 
1lnlı tnalıreme ukeri fabrikalar l1lllUID eçŞ ,..,....,. ile ihale e-
IDitdil :vonunca 6.L931 cuma san•~·::.-~ ftrillr_:_!..'fb1ır:: 

ecektir. Şartname paruıs o...- bfUf ,,. 2490 DU1"A .. ı 
rhı 1D119akbt teminat olan 82 ı;:,::.. ••*' ,ua .. mtte .... 
nunun ı. ft 3 maddeteri1'4ıleki 2-3484 
Dlisyona mtlracut:Jan. (2l'8) 

- DeYlet ~ .......... lilft == 1 
Miidiirliijil ~......... ~r~---~~ 

Devlet Jemiryollıuı ve ::::;ğiinden: 
işletme ~..:\-o.AA.an menwr alınacaktır. 

Yibek. u.e n ortı1 ınekteb ~rl prttır. Şeraiti aa• 
Tallblerin vuı makinesi ile yuı t i•leri mtıdtırHittlne mfl~t 
'lalnak Bzere de9'1et demlryolları ,. 2-lbS 
etlnelert f1An olunur (1900) 

D n.~ • olları • Ietme umum .. ıwmıry 
nıüdürt··--·· den: 

ügDD . ~ 40 yqnıı ~· 
ı - Ylbek tahsili Uanal •tllUf ıırenııecek teraft " eftafı 

ohbak n ifletme merkesl~tl yedf!Dllı: tısere m&_,,.ka 
1-if balUJllll&k prtiyle hareket 111 
ile nnıavin -"fettlt aJınac.ır.· Adana. Afyoa. hmlr " 

z - 110.•a: Hayctaqatlt ~ 7.s.ttt cUmart.;t ,ana 
Sirkecide ifletme mildilrlUk 1111r -.AJL 

19Jlaeaktir &a Jık ~"staj..--
, _ ~ Jrüa••ntad 130 ı '!.ueceklerin qbWan uı 
~ hfu=v'Llllf•'"f r't,a 
~u.1.x; edöftekw. ..,... eae.terJYi u ... 

4 --ıı:tilwl .. ye stat mtldde~ .... 
bllenıerin lbuniı acıan A'fft1119J& tsrıımak e.ere smtlub ve-

5 - lateklilerin sıhl muayeneleri J:!. Yıibnda JUllı lfletme 
lllkte en nihayet S.S.937 tarihiD' .-feri JhnDClır. (2072) 
ftltWirUlklerlmise iaticla ile mtır.-ı 3-3366 

İstanbul Belediyesinden : 
kilo Cimi bir kilotunllll muhammen bedeli 

120.225 Beyu Xar1111an eti 45 kurut 
1.500 Sıin' eti 36 ,, 
Belediye ı...tabaneleriyle diler illflea1111t:ma IUı:wmı olan ko

yun ve upr eti kapalı arf1a ebiltmeye konulmuftUI'. Eksiltme 
29.7.937 ,.......,. gltntl .. t 15 de daimi encUmende yapılacaktır. 
Lilteliyle .-u•meai lenzım mildarlUltlade slrlllebillr. istekliler 
2490 numaralı kanunda yudı ftallra ve 4401 Ura 84 kurufluk ilk te· 
aünat malılwu n,a mektabiyle beıaber teklif mektublanm havi 
kapalı sarflarmı )'Ubnda yuılı glla.de 1Ut 14 de kadar daimi en
ctmene ftl'IDllldirler. Bu uatten tonra ftrilecek adlar kabul 
olanmu. ( 4218) 3-3487 

Bünyan Şarbayhğmdan : 
1 - BUnyan kuaa..mm 50 bektar meakGn 75 hektar gayri 

meakOn olmak ilzer• 125 hektarclan ibaret .. ııumm hali hazır va
.dyetini pterir harita itine milclcleti içillde talib çılanamıt oldu· 
pndan ibaleai on bet giln müddetle uutıbmftır. 

2 - JleakGn kıaıın beher hektarı 25, ıayri meakGn kıımınlı:i 12 
lira JQU...,.D bedel kabul edilmittir. 

3 - ihale 28.7.937 tarihine mUaadif çarpmba gilnll nat 14 de 
ya~· 

4 - Pey ıOrmek isteyen talihlerin " 7.5 teminat paralariyle 
birlikte belediye encümenine müracaatları. (2171) 2-3493 

Kütahya Şarbaylığmclan : 
75 Un ilcretli mezbaha baytarlığı açıktır. lıteklilerin buJun. 

duklan memuriyete ·aid ıicil cbclanlariyle müracaatları. Mezba
halarda çallfbklarına .ıair vesaik ibrar edenler tercihan alınacak-
tır. (4279) . 2-3499 

Dahiliye Vekiletinden: 

Hariciye V ekiletinden: 
1 - Çankayada baricl,e lr8fık1Dde yapılacak 7639 lira t lriaruf 

bedel ketlfli büır çatı ~ ile dahildeki dıvar " aıva pt
laldarmm tamir ve tmbilli kapalı .sarf uaalu ile ebiltımeye lı:ıoaaJ. 
muttur. 

2 - llllftkbt teminat 572 Ura • kunıttur. 
3 - Bu ite aid pıtname .. pojeler hariciye veklletl leftsJID 

aaldiirltlpade g6rtuebilir. 
4 - Bblltme Aabra'dl •kiJe ftitltel leva.m mlldlrlflll 

odlsmcla 3 aptoe 1937 mihlDe mludif lalı ıuau uat 16 da ,.. 
pıJuaktır. (2150) 2 S4U 

Maliye Ve A • n: 
11..ıeM biJaiJerini arttUmü kere &falıdald prtı. dahilinde 

7ablıncl -ıeJııet1ere......,. ~ c&ıderilecekdr. 
1 - R.ıen ..ıtye tefkiİltllldl memur olmak (mmsedJer clahll) 
2 - SlyMa11ııllailer o...., llDbk faktlltesi, y8bek ticaret " 

iktisa4 llMktebi .. ,. banJara ..acuı ecnebi memleJr.etlerdekl ytlk-
lek mekteblerill biriadea ..... balumnaır. 

3 - .Atlmllk hl •tial ,.., ... "Y• celecek ... ,. tecil edll-
mlt olmak. 

4 - llall,. " iktilld Wmltriyle ecnebi liaaamda yapdacak 
tahriri n tifllal imtilmlarda _.mfak olmak. 

5 - TMdlkU tercaıaeAW .,.tini ve bu tartları hala oldutuna 
dair veaiblumı rapt ile " Wr anuballa 30 temmus t37 tarihine 
kadar veklleti huaUll llalem IDlffrllllbe ınlnıc:aat olunmak ıa. 
sımdır. (2138) 2-3480 

İzmir 

1 
Aydın Vilayeti Daimi 

Ene·· eninden 
1 - Eksiltmeye konulan it Ayclmm S8ke • Ortaklar yolun• 

11+46~7+500 kilometreleri arumda pa w unai imaı.t la
patidir. Bu itin ketif bedeli 17551 lira 67 kunaftur. 

2 - Bu ite aid f8rtDame •e evrak tunlardır. 
A - Ebiltme prtnameıi, 
B - lnta olunacak fOA ve köpriilerbı teıviyel ttlrabiyeıine ft 

fOU •• kircir inpatına dair f eıınl prtname. 
C - Mukavele projesi 
D - Baymlırlık iıleri ıenel prtnamesi 
E - Ketif emeli ve projeler, 
3 - Ekıiltme 2.8.937 pararteai giinli saat on bette viltyet en

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Ebiltme kapalı zarf uauliyledir. 
5 - Ebiltmeye girebilmek için iateJdilerin 1316 lira 38 brut 

muvakkat teminat nrmeai bundan bqka qafıda yazdı veaiblan 
haiz olmuı lbmıdır. • 

A - Vekiletten •lınan mliteabbidlik •eaikalı, 
B - Ticaret oduma kayıdJı oldufuna dair vesika, 
6 - Teklif mektublan 3 UncU maddede yazılı saatten bir .. t 

evellne kadar encilmende toplanan komlayona ptirUerek ...W.s 
mukabilinde verilecektir. Polta ile c&ıderilecelr mektublarm .... 
,et UçtlııcU maddede yanlı 11ate kadar ıelmlt olmuı n dıt _,_ 
milbtır mumu ile iyice kapatılmıf bulwunuı lbımdır. Poetada • 
c:ak pc:ikmeler kabul edilmes. (2145) J 3411 

~hir afia Müdürliiğiinden 
1 - Ebiltmeye konulan it: 1tı111hirde yapılacak yirmi bia li

ra bedeli ketifli bet denhaneli ilk okql binamın 13.010 1inl* 
kıamının inpsı itidir. 

2 - Bu ite aid evrak tunlardır. 
A - Eksiltme prtnameei, 
B - llubnlename, 
C - Baymdırlı:k itleri ıenel ,.rtmmeal. 
D - Pennt n bU1ull prtname, 
E - Kqif, metraj, tahlili fiat cet.elleri. 
F- Proje. 
3 - Ebiltme 25.6.937 cUn&aden 15.7.937 &ünün• bclu .... 

talib çıkmadıfınclan lS.7.937 tarihinden 26.7.t37 tarihine ......... • 
gün uzabbmftır. 

4 - Ebiltme kapalı sarf uauliyle yapdacıktır. 
5 - Bu ite aid evrakı istekliler Kırıelık nafıa lllfWlrJQlllclla 

paruıs olarak alabilirler. 
6 - Ebiltmeye girebilmek için iıteklllerln 075 Uta 75 .... 

muvakkat teminat vermeli ve •lıcla yanlı ftllralatı &&tel'llllli 
llmndır. 

A - Ticaret oduına kayıdh oldupna dair vealka, 
B - Bu ifJeri yaptıfına dair ehliyet naibu. 
7 - Teklif mektubları ebiltme tlrilal olan 26.7.937 ıt....ı 

gilııU saat on d&rtte il daimi encGmenine ma1r.bus mukabllinc1e w
rilmeai llmndır. Bundan aonraJd teklifler hiç bir veçbile kaml • 
dilemes. (2178) Z-MltS 

t · t1i Daimi" E ·· • den zmır ncuınenm : 
Kapüı ebiltmeye konulan it : 

Açm tutarı ı 
Bu ite aid ewak ve .. rtlar qa
fıcla yanlıdır. ıı 

Bblltmeye prebllmek ftla .. 
rekea belpler ı 

lluftkb ttemiııat ı 
(Z1J1) 

ivas Valiliğinden 
1 - lwkıtlanm Gemerek nahiyeaine ballı Llaanlı kayilnde • 

tü ... 50 çift 'ft kancll ldlyUnde 30 tek •e 35 çift •• Çapm ... 
yünde M tek ve 25 slft Dea.dil kayUnde 18 tek " ıs glft ollllllk 
bere CllDan 3tO adet kirp evle tekmen k8ytlnde 20 tek ..,. 
18çmen evinin intaı ebiltmqe s•lıanhmftlr· 

Z - Evlerin lbale bedeli 202254 Un 26 kuruft\lr. 
s - lnpat 18-7-817 taribla .. itibu9. 15 ... llllddetle -..:

hart 1-111 ile ........ ,. ~r. 
+ - lbaltl ewe11,. ....,. ,...,...ı ..-ı • ıs ele .ua,.t .................... ,..~ 
5 - Tallpler ptan " tdatt pıtnameleri \re kefifleri slrmlı 

için enmu tatiliyeden maada her ıun SIVM, btaDbul lakla ... 
dilrlilklerine ve Ankara iıkin umum mUdUdittlne milrac:uı .t. 
bilirler. 

6 - 2490 aayıh kanunun hWanilne ıare ebiltmeye ittlrü .... 
cek taliplerin yuku'cla yarılı &Unde muayyen ıaatten bit" aaat ""' 
llne kadar sarf1an ril&yet maJrammı vermeleri llnmdır. 

7 - Jluwkbt ~eminat miktan 11362 lira 71 kuruftur. 
(2186) 2-1501 

ıhhat Eksiltm 

1 - Eblltmeye konulan it Ayclmm Sllrıt a.uua yeal ..,.. 
de 5 tek ve 5 çift Akklyde 25 tek " 24 slft Yeıııiblllrda 14 tek w 
15 çift " infaabdır. 

Ketlf bedeli 41932 Ura • Jnuattur. 
2 - Fenni nrak ve flftmml fllllludır: 
A - Eblltme ~ mubnle proJ-ı. fenni ~ 

BaJllldırlılı: itleri pael ,._..... 11pı itleri ....... tut-• ıal 
ketlf enam latl,enler bu evrala Ayctm ldıbat " t. 11.....e 
mldUrl81Gnde ~er. 

3 - Ebiltme M-917 puutesl tarihinde ekailtme ~ 
odaamda aaat on beftıe kapal~ nrf auliyle yapdKaktır. 

Bblltmeye p.bilmek 19n se&.95 Ura muvakkat teminat ._. 
meal •• qqıda yanlı ve1llralan bab olmuı lbadır. 

A - Bu Pbi intut yaptılma dair ehliyet " ticaret odau ... 
libJan. 

4 - Teklif mektuplan Uçilncfl maddede yuıh uatten bir aat 
neline kadar komiıyona malııbu mubbiliade nrilecektlr. Poe• 
ile g6nderllecek mektupların nihayet tıçUnctı maddede yuıh ... 
te kadar ıelmlt ve mllhUr mumu ile iyice kapatılmıt olmuı Jlı:m
m. Pottada olacak recikmeler kabul edilmeı:. (2177) 2-14M 



=JO 

t~tanbul belediyesinden 
kilo 
3.00(} 
1.120 

2!.600 
11.900 
14.000 
12.400 
ıss.ooo 
60.000 

9.300 

Edime kapı sıhat merkezi 
Üsküdar çocuk yuvası 
Çocukları kurtarma yurdu. 
Beyoğlu hastahanesi 
Emrazı zühreviye hastahanesi 
Zeynep Kamil hastahanesi, 
Cerrahpaşa hastahanesi 
Haseki hastahanesi, 
Konservatuvar yatı kısmı 

220.320 YEKÜN 
Belediye müessesatiyle hastahanelerine lüzumu olan yukarıda 

mikdarı yazılı bulunan ekmek kapalı ~arfla :ksi.l~eye. ko~ulmuş 
ise de istekli bulunmadığından pazarhga çevrılmıştır. Bır kılo ek
meğe azami narh fiati tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstek1iler 2490 numaralı kanunda ya.ı;ılı 
vesika ve 1776 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubıy
le beraber 27.7.937 sah t{linü saat 14 de daimi encümende bulunma-
lrdırlar. (4243) 2-3471 

Ankara Valiliğinden 
Çubuk kasabası içinde Çubuk köprüsünde yapılacak olan .ı21s .. li

ra 28 kuruşluk pere işi 5.8.937 perşembe günü saat ıs de nafıa mu
dürlüğü odasında toplanılan komisyonca açık eksiltmeye konul
muştur. 

Muvakkat teminatı 9S lira 6S kuruştur: 
lstekJilerin teminat mektubu ve ticaret odasından musaddak 

vesika ile nafıa müdürlüğünün fenni ehliyet vesikasını hamil ol
dukları halde yukarıda sözü geçen gün ve saatte komisyona gelme-
leri. , 

Buna aid keşifname ve şartnameyi her gün nafia dairesinde 
görebilirler. (2153) 2-3468 

Ank.ara Valiliğinden 
Maarif vekaletinin icarı altındaki binanın arka cephesine yapı

lacak olan (695) lira (38) kuruş bedeli keşifli demir parmaklık işi 
aç1k eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5.8.937 perşembe günü saat on beş buçukta Ankara 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktxr. İsteklilerin ticaret o
dası vesikası ve 52 lira 18 kuruşluk teminatx muvakkate makbuz 
veya mektubu, nafxa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasiy
le birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte daimi encümene gelme· 
teri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2152) 2-3467 

P.T.T. levazım müdürlüğünden 
1 - Yalnız kumaşı idare tarafından verilmek, diğer malze_ 

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

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

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu Ticaret odası vesikasrndan baska miiteahhidlik ehliyet ve
sikasını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarmx o gün saat 
(14) e kadar mezkur komisyona tevdi evliyeceklerdir. 

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

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 
Elaziz nafia müdürlüğünden. 

1 - Keban - Arabkir yolunun 53+000-56+000 kilometreleri 
arasında ve Keban köprüsü varyant yolu üzerindeki tesviyeyi tü
rabiye ve imalatı sınaiye inşaati 24.348 lira muhammen bedel üze
rinden 30 temmuz 937 cuma günü saat ı5 de ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlradır: 
A - Bayrndxrlrk işleri genel şartnamesi, 
B - Fenni şartname, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Nafıa şosa ve köprüler fenni şartnamesi 
E - Vahidi fiat cetveli, 
F - Muhammen bedel cetveli, 
Bu evrak ve şartnameler Elaziz nafia müdürlüğünde görülebi

lir, 
3 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazxlı evrakla birlikte 

mezkur tarihte eksiltme saanndan bir saat eveline kadar teklif 
mektublarmın nafia müdrlüğü odasrnda müteşekkil komisyon re
isliğine makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. 

Aranacak evrak şunlardır: 
A - Nafıa vekaletinden alınmış 937 takvim senesi için mukay-

yet ehliyetname, 
B - Ticaret odası vesikası, 
C - 1827 liralık teminat akçasx, 
4 - Posta ile gönderilecek mektubların eksiltme saatine kadar 

gelmiş olması lazxmdrr, postadaki teahhürler kabul edilmez. (2162) 
2-3459 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 
l(ırlclareli nafia müdürlüğünden: 

ı - Kırklareli - Vize yolu üzerinde 3X10 açıklığında yapılacak 
betonarme Poyralı köprüsü ile yanmdaki bir metre açxklığmdaki 
değirmenharkı iızerinde bir metrelik menfez ve üzerinin şosast ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli 25,000 lira ve muvakkat teminatı 1875 
liradır. 

3 - Eksiltme 30 temmuz 937 tarihinde saat on altıda Kırklareli 
nafia müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Bu e}<siltmeye aid mukavele projesi eksiltme şartnamesi, 
projeler ve diğer müteferri evrak 125 kuruş muktabilinde nafia da
iresinden verilmektedir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu kanun mucibin
ce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.937 tarih ve 
3297 sayılı resmi gazetede ilan edilen talimatnameye göre 937 se
nesi için nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikalarını ha
vi zarflarını mezkur kanunun tarifatx dairesinde hazırlıyarak 30.7. 
9~7 tarihin~e saat on beşe kadar nafia müdürlüğü binasındaki ek
sıltme komısyonuna makbuz ukabilinde vermiş olmaları lazımdır. 

6 - Postada vaki olacak gecik.meler kabul edilmez. ( 4224) 
2-3453 

111-=----•REÇETELERINIZl--ll!!ll!!:J 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

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

1 

ULUS 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 

Komisyonu lıanlar1 .... ~~~~~~~-- ---~~~~~~--

İLAN 
Kıtasx cinsi Kilosu muhammen İlk teminatıİhale tarihi saati 

bedel 
Edirne birlikleri un 315.240 13 3074 6/8/937 11 Kapalı Z. 
Süloğlu 

11 
un 376.320 13 3670 7 /8/937 11 Kapalı Z. 

Uzunköprü ,, un 86.520 13 844 6/8/937 ı6 Kapalı Z. 
Yukarıda cinsi mikdarı şekli yazılı senelik un alınacağından isteklilerin belli gün ve saattan bir 

saat evel Edirnede müfettişlik binasında tugay satın alma komisyonunda lazım gelen vesaikle bir-
likte hazır bulunmaları. (2ıoı) 2-3399 
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ZAYİ i 
240 numaralı bisiklet pilı." 

mı zayi ettim. Yenisini a ~ 
ğımdan eskisinin hükmü Y~ 

Fazıl Kınca 
89 2-~ 

ZAYİ ~ 
Dırama idadisinden 324 5f 

sinde aldığım diplomamı ıa 
tim. Hükmü yoktur. k~' 

t. Ha 
88 

2~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---

İLAN 
Muvakkat ihale 

mikdarı tutarı teminatx günü saati şekli 
kilo lira lira 

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

62.000 30.070 2.255 ,, 14.45 ,, ,, Koyun ,, 
109.000 43.0S5 3.229 ,, 15.10 ,, ,, Sığır ,, 

54.000 21.600 1.620 ,, 16 ,, .. .. " 
ı - İstanbul komutanlığx kıtaat ve müessesatı ihtiyacı için yu

karıda tutarları, muvakkat tem!nat ve ihale gün ve saatle~i yazılı 
etlerin mezkfır gün ve saattlerde kapalı zarfla eksiltmelerı yapıla
caktır. 

2 - Şartnameleri komutanlık satın alma komisyonunda her 
gün görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cii maddele
rindeki vesika ve teminat makbuzlarını havi zarflarını yukarıda 
yazilı ihale saatlerinden en az bir saat eveEne kadar İstanbul ko-
mutanlığı satın alma komisyonuna vermeleri. (204S) 2-3307 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu müessesatı için 130 ton koyun etinin 

27.7.937 salı günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca~tır. 
2 - Etin tutarı 49.400 lira olup muvakkat teminatı 3705 lıradır. 

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

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

İLAN 
ı - Harb ve gedikli küçük zabit okullariyle Cebeci hastahanesi 

ihtiyacı için ı3.000 kilo yufkanın 29.7.937 perşembe günü saat 15 
de açık eksiltmesi yapxlacaktır. . . 

2 - Yufkanın tutarı 2340 lira olup muvakkat temınatx 17~ _Iıra 
50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız her gün görülebılır. 

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

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

7. 937 sah günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılac~tır. 
2 - Eti ntutarı 15.960 lira o'up muvakkat teminatı 1197 lıradxr. 

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

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını belli gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar Ankara levazrm amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (201S) 2-3303 

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

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

2 - Francalanın tutarı 3240 lira olup mu\•akkat teminatı 243 li
radxr. 

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

iLAN 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan ıso ton kok kö

mürü 23. temmuz 937 cuma günü saat 14 - ı5 e kadar açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 52SO liradır. İs
teklilerin 393 lira 7 5 kuruştan ibaret ilk teminatlarrnı Kırıkkale 
askeri fabrikalar muhaseöcciliği veznesine makbuz mukabilinde 
yatırarak mekteb satm alma komisyonuna belli gün ve saatte gel-
meleri. (1943) 2-3209 

İLAN 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 23.400 kilo sade 

yağının kapah zarf eksiltmesinde ve birinci pazarlığmda verilen 
fiatlarrn pahalı görülmesinden ikinci pazarlığı 21.7.937 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonlarında görülebilir. 

3 - Muhammen tutan 19719 lira 18 kuruş olup muvakkat temi
natı 1848 lira 68 kuruştur. 

4 - İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte kanuni vesika ve l 
teminat makbuzlariyle Konya satın alma komisyonunda bulun-
maları. (2169) 2-3492 

İLAN 
Garnizon ihtiyacx icin eksiltmeye konulan SO ton sade yağma 

talih çıkmadığından bi~ aylık pazarlık müddetinin son günü olan 
7 ağustos 937 gününe kadar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Yeni 
muhammen fiat ticaret odasından istenmiştir. Talihlerin her gün 
komisyona gelmeleri. (2ı65) 2-3485 

Ankara Bf>lt-divf' Reisliği ilanları =-------------- tLAN ------------~' 
1 - Temizlik müstahdeminine vapdacak 379 takım yazlık el-

bise 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 2919 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 219 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 27 ternınur. 1937 sah günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2073) 2-3352 

İLAN 

Yapılacak yollar ic;in alınacak (100) bin Yahşihan parke taşı 
23 temmuz 937 cuma günü saat on buçukta belediye encümeninde 
pazarlıkla alınacağından isteklilerin belediyeye müracaatları. 

(2ı55) 2-3456 
tLAN 

Yapılacak yollar için alınacak 300 bin Mamak ve civarı parke 
taşı 23 temmuz 937 cuma günü saat. on .buçukta belediye encümenin
de pazarlıkla alınacağından isteklılenn belediyeye müracaatları. 

(2ı56) 2-3457 

Ank.ara Valili~nden 
Ankara vilayeti dahilinde Sincan köyünde yeniden kurulacak 

göçmen köyünde yapxlacak (100) Y~ adet göçmen köy evi 4.8.937 
çarşamba günü saat ı5 de Ankara vılayeti binasında toplanacak ko
misyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli beher ev için (632) lira 77 kuruştur. 
2 - Muvakat teminat % 7.50 hesabiyle 4413 lira 8S kuruştur. 

(Teminat kızxlay cemiyeti umumi merkezi namına malsandıkla
rmca emaneten kabzolunacaktır.) 

Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini, ticaret o· 
dasx vesikasını ve 937 senesi müteahhitlik vesikasını ve teminat 
mektubu veya makbuzlarnı nihayet ayni günde saat 14.30 kadar 
Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mukabilinde bir nu
mara pusulası almaları şarttır. 

İstiyenler idari, fenni şartname ve keşif ve planları Ankara ve 
İstanbul iskan müdürlilklerinde görebilirler. (2120) 2-3466 

Mil1i Miidafaa Vekaleti Saımalma 
Komisyonu tlanlan 

·~-------------- ----------~ 
tLAN . _. . iıı• fi 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 15.137 !ıra olan degışık c 
numarada 5.303.646 tane mıh kapalı zar~la alına~~tx~. . ti'fe 

2 - Şartnamesini parasız almak ve orneklerını gormek ıs 
!erin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 1135 lira 28 kuruştur. 
4 - İhalesi 10.8.ı937 salı günü saat ıs dedir. iiO' 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 ~ayılı kan~nun. 2 .ve 3 tt~ıı 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk t~mmatları ıl~ ~ırl~~te aa ft' 
mektuplarını ihale saatinden en az bır saat evel Mıllı Mudaf 
kaleti satın alma komisyonuna vermeleri. (ı6SS) 2-2820 

Askeri Lise ve Orta Mekteblere Ücretle 
Öğretmen Aranıyor : 

ı - İstanbulda askeri liselere: Fizik, riyaziye; 
Bursa askeri lisesine: Edebiyat, riyaziye, almanca , . ·yt· 
K.ırıkkalede askeri sanat lisesi: ~debiyat, ~oğrafya rıya:ı~51,c 
Erzincan askeri orta okuluna: türkçe, tarıh grupu fra 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okulun~.: Tari~ gr';lpu. ııcl-
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Turkçe nyazıye aıxna 
Öğretmeni almacaktxr. . .. ıısi' 
2 - İsteklilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehlıyetını ·ıed 

olmaları şarttır. Ehliyet üniversite mezunu olmak ünh'er~'-ret 
imtihan vererek ehliyet almak kültür bakanlığı karariyle og 
menliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 81111 

3 - İstanbul; Bursa, sanat liselerine birinci maddede ~eti• 
dersler için 108 - 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid ders 
çin 98. - 108 liraya kadar ücret rerilecektir. er 

4 - İstekli olanlar dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılıntŞ ~il' 
rakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekfileti askeri liseler 
fettişliğine göndermelidirler. 

ı - Tasdikli ve fotoğraflı fiş. ııtı· 
2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdilmame benzeri veya e 

yetname tasdikli benzeri, 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkmda vesika. 
5 - Hüsnü hal varakasx . . d~' 
6 - 4. madrlede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edtP 

rumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar istenecektir. 0(1l 
ı - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık !~P111il' 
2 - Noterlikçe tanzim edilecek teahhüd senedi (örnegı 

fettişlikten verilecektir.) . ~ 
5 

9J1 
6 - İsteklilerden yazılı şartlan haız olanlar ıs agusto 

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

(1928) 2-3Z 
BİLİT ttıf 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 1360 lir.a olan. 60 ton la~ıfo 
rin kömürü ile 4 ton gürgen odunu açık eksıltme ıle alınacaııııelt 
. 2 - Şartnamesini almak istiyenlerin hergün komisyona ge 

3 - İlk teminat mikdarı ıo2 liradır. 
4 - İhalesi 26.7.937 pazartesi günü saat 11 dedir. .. ııııaa· 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılx kanun; 2 ve 3 cu ·tı•l' 

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile ~irlikte tanı ~lt' 
saatmda milli mürafaa vekaleti satın alma komısyonun.a ..,e z56 
ri. (1989) 2--3 

BİLİT 
111

etre 
1 - Beher metresine biçilen ederi 25 kuruş olan 35.000 

çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - İhalesi 26 temmuz 937 pazartesi günü saat ıs tedır. d'" 
3 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. satın alma 1{0· 

alınır. 
4 - tık teminat 656 lira 25 kuruştur. Jc'' 
5 - EksiJtmey.~ girecekl.er kanun[ teminat ve 24~0 .sayt~e~ıif 

nunun 2 ve 3 üne umaddelerınde yazılı belgelerle bırlıkte V fi' 
mektublarmı ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. ,,57 
tın alma KO. na vermeleri. (1992) 2--3" 

tLAN 1~ 
ı - Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 55 kuruş afi 

600.000 ve 500.000 metre yazlık elbiselik bezler ayn ayrı Jc 
zarfla almacaktxr. . ~ifil 

2 - 600.000 metrenin şartnamesini 1650 ve 500.000 metre~~ıı JcO' 
1375 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gi.iJl . 
misyona gelmeleri. iti~ 

3 - 600.000 metrenin ilk teminatı 16950 ve 500 bin metreıt 
14.750 liradır. de .. 

4 - 600.000 metrenin ihalesi 30.7.937 cuma günü saat 11 
S00.000 metrenin ki ayni günün saat U indedir. .. ı:ııııd' 

S - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 ~u ıııe~' 
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tekJıf ,ı
tublarmı ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. satı~0 
ma komisyonuna vermeleri. (1990) 2-3Z 

BİLİ T . s.93 
20 metre mikabx ambalaj için tahta almacaktxr. İhalesı z. fi~ 

pazartesi günü saat 10 dadır. Tahmin bedeli (1000) liradıX'·jstl• 
teminatı (75) liradır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görırıe1' t ~ 
yen bedelsiz olarak M .M. V. SA. alma komisyonuna müracııa )(O' 
ihaleye gireceklerin belli gün ve saatında teminatiyle birlikt~4 
misyona gelmeleri. (2083) 2-33 

1 - Bir çiftine tahmin ed~~~~iati 420 kuruş olan ıo.415 {~!ı 
dahill ve 8.728 çift harici fotin ile bir tanesine tahmin edilell ,.arf' 
850 kuruş olan 20.000 : 25.000 tane battaniye ayrı ayrı kapalı 
la alınacaktxr. tJ1~ı· 

2 - Battaniyelerin şartnamesini 1065 ve fotinlerin şartnıı gU~ 
ni 405 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her 
komisyona gelmeleri. "il~ır 

3 - Battaniyenin ilk teminatx ll.87S ve fotinlerin ilk tefl11 

5.270 lira 3 kuruştur. e fo' 
4 - Battaniyenin ihalesi 6.8.937 cuma günü saat 11 de 11 

tinlerin ihalesi ayni günün saat ı5 şindedir. iİ~· 
5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun Zı :e~I 

cü maddelerinde yazılr vesikaları ile teminatları ile birliktev' 5~ 
mektublarmı ihale saatlarmdan en az bir saat evvel M. M. · / 
AL. K. na vermeleri. (2ı43) 2-3483 ~ 

Seyhan Valiliğinden : 
· ~ · · k b ( ) k 1. ·· l" b' "'ef 

11 
Vılayetımız öy ürosuna 80 se sen ıra ucret ı ır , 

nacaktır. ef 
Bu işlerde ihtısası olan kanuni evsafı haiz bulunantarıJl 

rakx müsbiteleriyle vilayet makamına müracaatları. ( 4271) 49s 
z-3 
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Adliye Vekaletinden: 
• . 00 tenc:ke benzin açık eksiltme 

Vekalet binek otomobili ıçın 3 
suretiyle alınacaktır. t arneyi levazım ve daire mü· 

Eksiltmeye iştirak ed~~ekler şar n . 
dürlüğünden parasız alabıJırler. k . 318 kuruş 75 santım hesa-

Tahmin edilen bede~ beher te:~li~:~ bedeli muhamm.enin % .. 7'.~ 
biyle hepsi için 956,25 lıradır. İst d • na yatırarak eksıltıne gunu 
ğu otan 72 lira 22 kuruşu ;nal san .ı~~rik edeceklerin 2490 sayılı 
komisyona verecektir. Eksılt~eyde kı.ş 1artları haiz olmaları Uzım
kanunun (2-3) üncü maddclerın e 1 ş 
dır. . . an cumartesi günü s~at 10 

Eksiltme 31.7.1937 tar~hıne -~~~\~rğü odasında müteşekkıl ~o-
da veka et levazım ve daıre mu. k" r niin ve saatte komıs-

t krterın mez u '"' misyonda yapılacaktır. ste 1 2-3387 
yona baş vurmaları. (2098) 

Maliye 
m 

müfettiş 
imtihan avinl.fri 

~ aliye Tefti~ Heyetinden 
• . müfettiş muavinliği için 27 eylül 93i 

35 lira maaşlı malıye .. .. .. 
tarihinde imtihan yapılacaktır. Memurin kanununun dordu.n~u 

Aranılan şartlar şunlard!r: A) k B) ı kanunusani 1937 tanhın. 
maddesinde yazılı evsafı haız ol~) s·yasal bilgiler oku'undan. hu
de yaşı otuzdan fazla otmama.k, ~ iktisad mektebinden veya 
kuk fakultesinden, yükse~ ııcabr~t ~kteblerden mezun olmak, D) 

dekı ecne 1 m · ·· "d bulunmak bunlara muadil derece. . hlak ve seciyesı musaı · 
Yapıh!cak tahkikat neuccsınde ~"1 1937 tarihine kadar Ankarada 

İmtihana talib olanlar l~ ey.~-- 'ne arzuhalla müracaat edecek· 
maliye vekaleti teftiş heyetı re:\~~~mdır. A) Nüfus cü~danı ve ad· 
]erdir Arzuhala şu evrakın rapt 'hal hülasaı (memurıyette bulu· 
resi, B) kendi el yazıs~yı: terct:i~e dair resmi ~esika rapt e~ecek· 
nanlar müddet ve suretı hızın~t dair resmi vesıka, (As~erl!k.lc a. 
}erdir.) C) Askerliğini yaptıg_ı~aedilmişlerse imtihana gıre~n.hrler), 
lakası kesilmemis olanlar tecı d olarak kabul olunabılırler. 
kazandıkları takdirde an~ak na~:~iknamesi, E) Sağlam ve yolculu 
D) Mekteb şahadetnamesı veya . hükümet doktoroıınun r~poru. 
ğa mütehammil oldukla.rına. d~ır k üzere iki imtihana tabı tutula-

Talibler tahriri ve şıfahı okm~da ve 1stanbulda ve muvaffak 0 • 
· • · tihan An ar caklardır. Tahrırı ~m A k rada yapılcaktır. 

]anların şifahi imtıhanı n 
8 

imtihan proğramı: _ 
.. ihzarı, tatbiki, tasdik ve ~ontr~lu), 

ı _ : Maliye A) Butçe ~-·kümleri, B) vergi nazarıyelerı ve 
muhasebci umumiye kanun~ urgi'er (sedüllü vergiler, veras:t v_e 

Usul leri vasıtasız ve vası~ ı ~neden alınan vergiler, gümrük; ınhı· 
• · ·ı ı·k uzerı · C) r intikal vergileri. ıstı~ a d k" asıtalı ve vasıtasız vergıler, ~a ı-

sarlar harçlar). Türkıye e . ıı·v etler teşkilatı, D) istikraz nazarı ye. 
• . . kez ve vı ay · · ye vekiletının mer .. ki ·e düyunu umumıyesı, . 

leri. tahvil, amortisman
1
. 1:~r 1 Y tedavül, nakid ve itibar, inkısmn ve 

2 _: tktisad: A) ( stı sa· . 
istihliik bahisleri) . • ab faiz. iskonto, faizli hesabı carılcr. 

3 - : Mali ve ucan hes hacim mesahaları) 
4 - • Hendese (Satıh ve . (esaslı ve pratik malfimat) 
5 - •. Ticari usulü defterı . muhakemat kanunu. ceza muha· 

· "d e rnemurın .. ıı·k h .. k'im 6 - : Hukuku ı ar , bikatı usullerine mutea ı u l : 

kemeleri usulü kanununun ta~ !arına aid kısmı, kanunu medenı 
ler ceza k nununun m7murt skaçnunlarının maliyeyi alakadar e&-n 

' 'l tıcarc ve borçlar kanunu ı e 
hükiımleri. . b .• e iktisadi cografyası ve tarihi h:ıkkında 

7 _ : Tiirkiyenın ta 11 v .. 
mali'ırnat. a almanca veya İngilizceden hırı) 

8 _ : Ecnebi li~anı (fr~~s~f 'muavinliğine alınanlar ~ç se~.e 
İmtihan neticesınde m~hc şda muvaffak olurlarsa ınahye mu-

k hJ'yet imtı anın · · • A a a gön-sonra yapılaca e ı ki e bir sene staJ ıçın vrup Y 
fettişliğine tayin edilece er v t--2831 
derilecektir. (1673) 

• iskan Müdürlüğünden 
Jzmır ı·r kazalarda yerleştirilmiş olan göç-

k · . Muhte ı • 
1 _ Yapılaca ış. 1 re aid ılindır. . . 

menler için yaptırılacak ev e :Maltepe köyünde 91 k5.rgir köy tıpı 
A _ Menemen kazasını.n17 328 lira 22 kuruştur. 

tek e~in muhammen kıymetı Kınık nahiye merkezinde 20 kargir 
B _ Bergama kazasının kıymeti 3.808 lira40 kuruş.tur. 

köy ~ipi tek evin muha~e~inde 31 kargir ,chir tipi tek ve Çan
C. _ Dikili kazası. "'ae: t58 tek ve 31 çift köy tipi kargir evin 

darlı nahiyesi mcrkezın . a 14 kuruştur. 
muhaımnen kıymeti 46.939 ~: arası mevkiinde 17 kargir tek ve 10 

D. _ Foça kazas!nınift ~vin ınuhamıncn kıymeti 6.557 lira 64 
kfirgir köy tipi kirgır ç 
kuruştur. n yukarı kızılca ve Parsa köylerinde 

E _ Kemalpaşa ka~asını hamınen kıymeti 3998 lira 82 kuruştur. 
21 tek kirgir köy tipi evın mu Kayan köyünde 32 tek kargir Ah· 

F _ Torbalı kazasının. Havuz başı mevkiinde 54 tek kargir 
medli • 156 tek 32 çift kirgıf ft kirgir köy tipi evlerin muhammen 
Taş kesiğinde 145 tek 

16 ~ur . . • 
kıymeti 89631 lira 42 kuruş ·Kalanbaki çiftlığınde 29 tek kargır 

G. - Kuşadası kazasının eti 5522 lira 18 kuruş~ur . . . 
k"" t' · evin muhammen kıym terine aid kereste ıskan daıresın

oy2 ıpı inşa edilecek göçmen rn~~eahbidine teslim edileceğine göre 
cc in :ıat mahallerinde. aynen muhammen kıymetten kereste tutarı 
evlerin keşifleri mucıbınce 

1 
muhammen kıymetle kereste kıy-

k da yazı 1 d'I · t" tenzil cdlimiş yu arı i le hesab e ı mış ır. . . • 
metleri hariç tutulmak suret y ]"mi suretiyle 13.7.937 tanhınden ı-

3 _ İşbu inşaat anahtar tC:1ıı zarf usulü ile eksiltmeye konul-

t .ba 15 aiin müddetle kap 
ı ren h- b .. .. t 14 d 

t d'"f eden çarşam a gunu saa e 
mu\~rj 28 7 937 tarihine tesa. u k misyonunda ihale edilecetkir. 
· k" a ~.d.: ı0u"g·u··nde müteşekkıl 0 rı yapılacağından teklif zarf. 
ıs an mu ur . · ayrı ay 

4 - İhale her kaz~ ıçın tevdii mecburidi~. 
tarının bu suretle ta~zı?1 ve tmck istiyenler ıhale saatından evci 

5 _ Eksiltmeye ışt1~ak e·ıen şekilde % 7 buçuk muvakkat ~e· 
2490 ı kanunda tasrıh edı . kbuz veya banka mektubu ıb-

sayı ı "kl rine daır ma 
minatlarını tediye ettı e • 
raz etmeğe mecburdu~la~. tmek istiyenler ~ennı ş~rtname ":e 

6 _ Ek · tmeye ıştırak e .. "ğrenmek üzere vılayette ıs-

l ı:. 1 sıe mukavele suretlennı oemurlarına müracaat etmeli· 
p an arının v d "skan ın 2 3406 
k .. d .. l"" - "ne kazalar a ı -an mu ur ugu 
dirler. (2333) 

M 1. r • '' ekaletiuden: a ı, e b' lı"tre b--nzin. • •. Beş ın 
l - Eksiltmeye konulan ış. . le yapılacaktır. 
2 - İhale açık eksiltme su~_ctıYedi lira elli kunıştuı. 
3 _ Tahmin bedeli dokuz yuz Jnu saat on beşte vekfüet levazım 
4 _ Eksiltme: 27. 7.937 salı. g nunda yapılacaktır. 

müdürlüğündeki eksiltme komıs;o s"ekiz lira yedi kuruş olup mer· 
5 - Muvakkat teminat.ı altın ı~m edilecek v~ atmaca~. makbuz-

kc h b · 1 ·g·ı· veznesıne tes b" l'kte komısyona muracaat o-z mu asc ecı ı bi le ır ı 
la veya banka kefalet mektU y .. 
lunacaktır. ..d .. rlüeünde ırörülebılır. (2026) 

6 S 
· levazım mu u ?-3309 

- artnamesı 

ULUS 

j Jaııdarma genel komutanlığı ı 
Ankara atınalma komisvonundan: 

l - Bir tanesine yüz otuz kuruş kıymet biçilen (6000) matra 
21.7.937 çarşamba günü saat onda kapaJı zarf usuli ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek ve örneği gö
rülebilecek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (585) liralık ilk temi
nat ve şartnamede yazılı vesikaları içinde bulunduracakl-rı teklif 
mektublarını en geç beJii gün saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. (1894) 2-3142 

Ankara Emniyet l\lüdiirlüğünden 
Muhammen F. Teminatı 

Kilo G. <;insi K. S. L. K. 
80300 00 Yulaf 4 00 241 00 
87600 00 Yem otu 2 50 164 25 
58400 00 Yataklık ot 2 oo 87 60 

İhale giinü 
26.7.937 pazarte
si günü saat 16 
da 

282 00 Kaya tuzu 7 50 1 60 
Müdüriyetimiz süvari hayvanlarının ihtiyacı olan yukarıda 

cins, mil:darları yazılı yulaf, yem otu, yataklık ot ve kaya tuzu 
gösterilen gün ve saatte açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi 
emniyet nıüdiırlüğünde olup isteklilerin yukarıda mikdarlnrı ya
zılı muvakkat teminata aid makbuz veya banka mektubları ile bir
likte müdı.irivette toplanan komisyona gelmeleri. 

(1997) 2-3260 

Nafia Vekaletinden: 
3 eylül 937 cuma günü saat 15 de Ankarada vekfüet malzeme 

eksiltme komisyonunda 210.000 lira muhammen bedelli 30 adet on 
birer tonluk buharlı yol silindirinin kapalı zarf usulü ile eksiltme
si yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş mukabili vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakka teminat 11.300 liradır. 
isteklilerin teklif mektublarmı talimatnamesine göre veklilet

ten alınmış 937 senesi malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 
3 eylül 937 cuma günü saat 14 c kadar vekalet malzeme müdürlüğü-
ne vermeleri lazımdır. (2050) 2-3396 

Motörlü tayyare 
mektebi mefrnsatı 

' 1) Ankara'da yapılmakta olan motörlü tayare mektebinin mef-
ruşatı eksi}tmcye konulmuştur. 

2) Eksıltme 3 ağustos 937, sah günü, saat on beşte yapılacaktır. 
3) Mefruşatın tahmini bedeli, (32.643) liradır. 
4) Mu~akkat teminat. (2448) liradır. 
5) Eksıltme, Ankara'da Türk Hava Kurumu merkez binasında 

yapılacaktır. 

6) Şartnameler, Ankara'da Türk Hava Kurumu merkezinde, 
İstanbul' da Türk Hava Kurumu İstanbul şubesinden ( 10) liraya 
alınacaktır. 2-3472 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
. ~ - Elde mevcud örneği ve şartnamesinde yazılı vasıfları da
ıresınde zabıta memurları için azı 12.900 çoğu 13.500 metre gn 
renkte kumaş kapalı zarfla 4.8.937 çarşamba günü s:ıat 15 de satın 
alınacaktır. 

2 - Beher metresine 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaş
lara aid şartnameyi almak ve nümuncsini görmek istiyenlerin em
niyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk temi
nat makbuz veya banka mektubunun muhtevi teklif mektublarını 
ve 2490 sayılı kanunun 2 İnci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim 
etmiş bulunmaları. (2102) 2-3464 

Nafia vekaletinden: 
Açık Eksiltme İlanı : 

ı - Eksiltmeye konula.o iş: Ankara civannda Çıbık barajında 
yapılacak hela inşaatı (~eşıf bedeli (4191) lira (04) kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 4 agust?s 937 tarihine rastlayan çarşamba gü
nü saat 15 de nafia vekale!ı sular umum müdürlüğü eksiltme ko
misyonu odasında açık. eH:sıltme usulilc yapılacaktır. 

3 - İstekliler; prOJ~. v~ Ş~~~?ameleriyle mukavele ve sair keşif 
evrakını sular umum _mu~urlu~~de görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gırebıl.mek ıçın isteklilerin (314) lira (33) ku
ruşluk muvakkat teminat ıle bu işi başarabileceğine dair yapı iş
leri umum müdürlüğünden alınmış bir vscikayı ibraz etmesi ve i
kinci maddede yazılı .saatten bir saat evci 937 senesine aid ticaret 
odası vesikasiyle birlıkte su eksiltme komisyonu reisliğine müra-
caat eylemeleri. (2158) 2-3465 

l\f iisahaka İmtihanı 

Türkiy cumhuriyeti 
zirm€llt bankasından: 

1 - Bankamıza mı.i~_abaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet derecesi?e gore m;cmuu (12) den az olmamak üzere lü
zumu kadar müfcttış namzedı ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu mübabakaya girebilmek için siyasal bilgiler ve yüksek 
ticaret ve iktisad okulundan ve yahud hukuk fakültesinden veya 
bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak 
gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustos 937 de Ankara ve İstanbul 
.ziraat bankalarında yaz_ı i.l~ yapılacak ve kazananlara, yol paraları 
verilerek Ankaraya getırtıhb, eylül zarfında sözlü bir imtihana ta
bi tutulacaktır. 

4 _ Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlilk haklarını da haiz 
olmak şartiyle miıfetti~ namzedlerine 140 ve şef namzedlerine 130 
ar lira aylık verilecektır. 

Müfettiş namzedleri il<.) senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecekJcr ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettiş.lige 
terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdı.irlük servislerinde ça
hştmlacak olan sef nam~ ~lleri ise bir senelik stajdan sonra yapı· 
Jacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettirile
ceklerdir. 

5 - İmtihan prog~am~ ile sair şartları gösteren matbualar An· 
kara, İstanbul ve İzmır zıraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektubta Ankara Türkiye 
cumhuriyeti Zıraat ban~ası teftiş heyeti reis1iğine vermek veya 
göndermek suretiyle muracaat etmi, bulunmalıdır. Bu müracaat 
mektµbunun en geç 10 ağustos 937 tarihinde ele değmiş olması 
aarttır. (2166) 2-3470 

Ankara Valiliğinden 
l - Onuncuyıl yatı okulu talebesinin İafcleri için muktazi 

cıns ve mikdarları aşağıda yazılı erzak kapalr zarf •ısu!ile eksiltme 
ye konulmuştur. 

2 - Bu_ erzakı:ı. muh~cn bedeli 8076 lira 64 kuruştur. Mü 
nakasaya ~ıreceklerın bu mıkdarrn yüzde 7,5 nisbetincleki muvak 
kat teminat akçelerini hususi muhasebe veznesine yatırmaları ve 
makbuzunu kanuni tarifata göre tanzim edecekleri teklif mek
tubunun içine koymaları JSzımdır. 
_ 3 - ~hale 29(!.193? perşembe günii &aat 15,~ da vitayet kona
g~.nda d~~mi encum!nın~~ r.apı~acak.~ır:. _ .!steklılerin şartnameyi 
gormck uzere hergun Kultur dırektorlugune müracaatları. 

Cinsi 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Kara ciğer 
Hindi 
Tavuk 
Koyun ayağı 
Uskumru 
Ekmek 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Pirinç 
Makarna 
irmik 
Un 
Nişasta 
Pirinç unu 
Şehriye 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Sarımsak 
Salamura yapra 
Ceviz içi 
Kara biber 
Kuş üzümü 
Şam fıstık 
Fındık içi 
Kuru kaysı 
Konserve 
Zeytun 
Sabun 
Soda 
Buğday 
Bulgur 
Nohut 
I.,imon 
Kuru bamya 
İhlamur 
Kuru soğan 
Patates 
Mercimek 
Kuru faaulya 
Tuz 
Yumurta 
Çay 
Ekmek kadayi 
Tel kadayif 
Salça 
Sirke 
Reçel 
Şeker 

Süt 
Yoğurt 
Peynir 
Kaşar 
Kuru vişne 
Tere yağı 
Kaymak 
Buz 
Pastırma 

Tahar 
Pekmez 
Tahan helvası 
Taze yaprak 
Maydanos 
Dere otu 
Hiyar 
Patlıcan 
Biber 
Domates 
Taze fasulya 
İspanak 
Prasa 
Taze bakla -Lahna 
Kabak 
Semiz otu 
Kereviz 
Taze bamya 
Karnıbahar 

Yer elması 
Taze bezelye 
Pancar 
Turp 
Enginar 
Taze soğan 
Marul 
Havuç 
Portakal 
Armut 
Elma 
Kiraz 
Taze vişne 
Ayva 
Taze kaysı 
Taze üzüm 
Kavun 
Karpuz 
Palamut 

Fiatı 

37 
35 
20 

100 
50 

5 
60 
11 
90 
70 
20 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
35 
30 
40 
40 
50 

120 
30 
80 
80 
70 
30 
40 
45 
12 
8 

14 
20 

4 
100 
60 

5 
7 

18 
15 
7 
2 

380 
25 
30 
20 
15 
50 
32 
15 
20 
35 
65 
40 

160 
160 

3 
65 
35 
20 
40 
15 
2 
2 
5 

15 
12 
8 
ıs 

7 
7 

'12,5 

5 
7,S 

15 
15 
20 
17 

7 
20 

5 
6 

20 
2 
6 
7 
4 

15 
20 
20 
20 

8 
15 
ıs 
8 
8 

20 

Kilosu 
4500 
500 

7) 

11000 
1100 
350 
850 
250 
25 

700 
10 
12 
40 
50 
60 
25 
90 
15 
3 
4 
6 

10 
50 

350 
500 
400 

8 
150 
150 

15 
5 

1250 
1500 
125 
600 
300 

11 
20 
25 

200 
150 
120 

1000 
350 
750 
500 
125 
20 
10 
7 

60 
5 

12 
25 
12 
75 

1200 
500 
800 
800 
750 
800 
150 
800 
700 
250 
150 
100 
100 
125 
30 
20 
50 

225 

125 
100 

60 

40 
75 
60 

325 
350 
300 
200 

I 

(2054) 

Adet 

250 
25 
60 

400 

160 

1100 

6000 

6000 
1000 
350 

150 
500 
200 

350 

Tutarı 
Lira Kuruş 

1665 
175 
50 
25 
30 
20 
45 

1210 
990 
245 
170 

75 
7 

105 
3 
3 

12 
17 
18 
10 
36 

7 
3 
1 
4 
8 

35 
48 

140 
225 

48 

21 
30 
44 
15 
3 

62 
10.~ 

22 
90 
21 

120 
41 

5 
7 

40 
22 
60 

320 
52 

150 
175 
81 

8 
16 
11 
l 
3 
4 
5 
4 

l1 
12 
2 

17 
180 
60 
64 

120 
52 
S6 
18 
40 
52 
37 
22 
20 
17 
8 
6 
ı 

3 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
60 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
20 
80 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
64 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
so 
00 
00 
00 
80 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
25 
00 
00 
20 
80 
25 
20 
00 
80 
25 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
75 
00 
so 
50 
50 
00 
00 
15 
00 
00 
00 

30 00 
10 00 
12 00 
15 75 
14 00 
18 75 
20 00 
12 00 
8 00 
6 00 
9 00 

48 75 
28 00 
24 00 
40 00 

8076 64 
2-3344 

Jaııclarnıa genel komutanlığı 
Ankara satınalına k.omisyonuıulan: 

Keşif bedeli altı yüz lira olan jandarma genel komutanlık bi
nasındaki şakuli yağmur su borularının keşif ve fenni şartnamesi 
dairesinde onartılması 31.7.937 cumartesi günü pazarlıkla istek· 
lisine yaptınlacaktır. Şartname ve keşifname her gün komisyon-
da görülebilir. İzahat alınabilir. (2087) 2-3369 

Adli.ye Vekaletindeıı 
Ankarada adliye sarayında bulunan vekalet anbarmda mevcua 

tah~inen 1500 kilo kadar günlük gazete olduğu yerde açık arttır
ma ıle bedeli peşin verilmek şartiyle satılacaktır. Talıblerin 2 ağus 
tos 937 pazartesi saat 10 da satış yerinde hazır bulunmaları. 

(208~\ 2-3370 
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Anafartalar Mıhcıoğlu 

SEFALIN 

Baf ve Dif 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezle•:nı 

derhal 

geçirir 

Eczaneler· 

den 

ilik ve 12iik 

ambalajlan 

Baş ağrtsından çok 
. ıztJrap çekiyordum. 
·sefa/in,,, aliill< lan -
sonra ne raha'1m ! 

arayınız. 

Sivas İli Bayındırlık Direktörlüğünden : 
Sivas merkezinde yneiden yapılacak olan beş dershaneli ve 

46.563 lira 52 kuruş keşif bedelli ilk mekteb inşaatı 29.7.937 per
şembe günü saat 14 de Sivas daimi vilayet encümeninde ihale edil
mk üzer ekapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
ihale günü saat 13 çe kadar teklif mektublarını mezkür encümene 
vermeleri lazımdır. Muvakkat teminat 3492 lira SO kuruştur. İstek-
lilerin bu işi yapabileceklerine dair ehliyet vesikası göstermesi ve 
bir defada 20000 liralık bina ve buna benzer iş yapmış olduklarını 
isbat eylemeleri nıeşruttıır. İsteklilerin ihale günü saat 13 çe ka-
dar tekl"f mel.tublarını mezkur encümene vermeleri lazımdır. 
Pro1e. keşifname ve şartname her zaman nafia müdürlüğünde gö
rülebilir. Talihlerin ona göre müracaatları ilan olunur. (4227) 

2-3452 

Kanalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı · 

Edirne vilayeti ., 

daimi en~ÜmenindPn: 
Münakasaya konulan iş Uzun köprü - Keşan yolunun 4+ 726 

ile 51 000 inci kilometreleri arasında ve muhtelif mahallerde mec
muan yapılacak 7639 metre tuliınde blokajlı esaslı şosa tamiratıdır. 

l - Yapılacak şosanm 2370 metre mikab blokaj taşi fiğüre ha
linde Keşan civarında yolun nihayetinde fiğüre edilmiş olup geri 
kalan taşın çıkarılması hepsinin iş batıqa 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 şartname. 
E - Silsilen fiat cetveli, 
F - Metraj kctif mesafei vasatiye cedvelleri ve grafiklerdir. 
3 - Bu evrak istiyenlere 210 kuruş bedel mukabilinde Edirne 

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

saat on beşte Edirne hükümet konağı dahilinde ve vilayet encümeni 
dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 3109 lira muvakkat teminat 
vermesi senei haliyeye aid ticaret odasına kayıdlı bulunması ve res
mi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı niishasında yazılı talimatna
me ahkamına tevfikan 937 senesine aid nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikası bulunması ve bu gibi en az bir mukavele ile 
kırk bin liralık işi yapmış olması şarttır. 

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

Samsun İlbayhğından : 
Eksiltmeye konulan iş: Samsun - Bafra yolunun O + 000 - 33 

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

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

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

5 - Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde ticaret odasın
~ k~yıtlı bulu~duğ~na dair vesika ile bundan evel bir defada yüz 
bın lıralık vol ışlerı yapmıt olduğuna dair nafıa vekiletinden a
lınmış müteahhitlik vesikası ibrazı şarttır. 

6 - Ves.ikalarla teminat mektub veya makbuzu bir zarfa kona
cak. v~ tek.lı~ ~ektupları da pullu ve imzalı olduğu halde o zar
fın ıçınde ıkıncı kapalı bir zarfta olacaktır. 

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

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

linde Samsun Ankara, İstanbul, İzmir vilayetleri nafıa müdür-
lükle~:n~f'n alabilirler. (3916) 2-3213 

EN GÜZEL 
Sa~ları 

flök ii lt'n ı .. r 

f ii 
Dr. EMİR NECİB 1 
ATAKAM 

Doğum ve kadın hasta
lıkları mütehassısr. Posta
hane caddesi - B. Yusuf 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/ 2 tan itibaren has
talarına bakar. 

Telefon : 1816 1 
2-3429 

Etlikte Satılık veya 
Kiralık Ev 

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

Pazarlık ic;in ikinci noterde 
Ömer Tanık'a müracaat. 

2-3432 

BAYANLARA 

~IUJDE 
Giyim için düşünmeğe ar

tık ihtiyaç kalmadı. Çünkü 
Paristen yeni gelen Bayan 
terzisi 

ZİYA KURTDAŞCAN 

en son yeni modellerile ağus
tos birinci gününden itibaren 
sayın müşterilerini bekler. 

Adres: Yenişehir Kızılay 
karşısı Küflü apartıman No. 7 

2-3490 

l\fuhasebe ve Lisan 
Dersleri 

Fransadan yeni gelen tecrübe 
görmüş, Fransızca, İngilizce, Al-
manca ve İtalyanca, bilhassa 
muhasebe (usulü muzaafa) ders
leri ehven ücretle vermektedir. 
Grup olarak arzu edenler şeraiti 
gayet ehvendir. 

Maarif Vekaleti ittisalinde 
Semerkant Sok. No. 10 2 nci kat 
dayre 6. 2-3491 

İmtiyaz sahibi ve Başmu. 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na. 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri MildiirU 1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

• 
M 
1 

K 
• 
• 
• 

YRNt 
BU GÜN BU GECE 

iki güze/ film birden 

S t NEMA 1 .. AR 

KOMU 1 l:.:N KANZU K 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mini olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen aaçla
nn gıdasıdır. Tabif renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası nrdır 
Komojen kanzuk saç ebirl ma
rında buiunur. 

Satış Memuru 
Aranıyor 

Franuzca veya almanca lu· 
sımda çalışacak bir Bay veya Ba· 
yana ihtiyaç vardır. 

Telefon: 3377. 
2-3473 

Kiralık Daire 
4 oda 1 hol bütün konförü 

haiz bahçeli bir daire .kiralık· 
tır. Demirtepe kasabına müra-
caat. 2-3421 

KİRALIK 
Hamamönünde Akaretler kar· 

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

HALK 
BU GÜN BU GECE 

: - Deniz Altı Kaçakçıları 
Korku, dehşet ve heyecan tevlit etmesi 

itibariyle misli görülmemİJ iki film 

1-KİNG KONG Baş Rolde : 
JACK HOLT BRUCE CABOT - FAY WRAY 

Tarafından canlandırılan türkçe 
sözlü muazzam film 2 - SEVEN KADIN 

HER tKtsı DE AŞK Hts 2 - Elmas Hırsızları 
HEYECAN İTİBARİYLE Bat Rolde: Richard Talmatch 

NEFiS ESERDiR Halk matinesi 12.15 de: Tehlikeli Oyun 

Sinemalarda Geceleri Bir Film Gösterilir. 
ŞEHiR BAHÇESiNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

HAYAT BİZİMDİR. 


