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Atatürk'ün 
1. lnönünün 
telgrafları 

den Dış işler bakanı Dr. Tevfik Rüş-
k zini ziyaret e . 

Dost Sovyet Rusya mer e 
1 

k e crı B. Şukru Kayanın Odesa tarı-

Ankara, 20 (A.A.) - Bü
yük alim Marconi'nin ölümü 
münasebetiyle, Reisicumhu~ 
Atatürk tarafından Marconı 
ailseine ve Başvekil İsmet İ
nönü tarafından İtalyan hükü
meti reisine aşağıdaki telgra~
lar çekilmiştir: 

. Partı gane se r d k" tu Aras'Ja iç işler brıkanı ve 1 haber alarak yazmışttk. Yukarı a ı 
k' dun telefona d ö ıyle lstanbulıı donduklerını d k ndilreini karşılıyanlar arasın a C • 
resimde bakanlarımızı Galata rıhtımın a e 

rüyorsunuz. 

Başbetke --
Moskova 
Dönüşü 

Falih Rılkı ATA y 

Dün lstanbula dönen Dı.t ~~.İç 
b S ti bırhgın· 
akanlarımız a vye er d e 

deki seyahatlerinden sohn t l~:':. 
memnundurlar. Bu seya ~ .. ve go· 
savyet dostluğunun yenı ba • 
nülden bir tezahürü olduktan f 
ka gerek iki dış bakanınırn temk 
muz 15 nutuklarında ve ger: 
temmuz 17 resmi tebliğinde f u 

1 k f men a· dostluğun iki mem e e ın 
atleri ve cihan barıtı bakımlarbı~t-
cl • • • b" daha tes ı an ehemıyetını ~r . 
t:tmeye hizmet etmıştır. 1 ....•.. 

İki dı• bakanı ismet 00.?u lnu~ 
:I' d k" b' c.um esı· Kamutay nutkun a 1 ır T .. L • l d' il UfR • ni ıözbaşı edinmıt er ır: 

Savyet do•tluğu iki me..ml.e":ıl ~ 
litika•ında daimi bir amıf~ ar~k' 

L' · un ı ı kalacaktır.,, B. ıtvın~ . t hlil 
memleket münasebetlerını a .. 
eden kıymetli fıkralarını bu mku· 

b h d her es 
nasebetlerden a se en 8 
uzun müddet hatırlayacaktır.d .u 

. . d Kara enız 
dostluk netıcesın e 1 • 'zin 
havzasında ve memlek~t ~rımı ve 
bulunduğu bölgelerde ıst1ıkrartur· h . · ·· d bu mut ' uzur vazıyetı vucu . l ınin· 
bu dostluk umumi bar~t ~~s ~ınuf· 
de birinci derecede a~ı ~·naae· 
tur. Aynı dostluğa huwıı f~ Rüt· 
bet vaziyeti veren D!. 1,~Kv 1 lı LJ1 
t .. A d . t' kı. arı• "' u ras emıt ır · ~ b' an· 
teahhüdlerimiz. ne a•_!ıe~o,,:bine· 
IQ§mayı, ne de huwıı . Bu· 
zonları ihtfoa etmemekted!~· . ·n 

b. . · Jıgerını 
nunla beraber ırımız. almadık 
mukadderatına yabanc_ı ~ J,,.tlu· 
ve kalamayız.. Bunun ıçın kefme· 
iumuzu hu•u•i müna•ebetkl değil 
leriyle tao•il etmekte ha ı .. , 
mıyız. ,, türk • 

Resmi tebliğ en baıta beri 
savyet dostluguw nun 16 yıldan f 

b"'f"n sa· 
enternasyonal hayatın . d.~ . · ve 
halarmda imithan geçı~ .1~1n~aın 
iki memleket menf aatlerı ıçınw 
kıymetini ishal etmif oldugu~~ 
kaydediyrodu. Dostluğ~ını~:ini 
Milletler cemiyeti prensıp 

1 
ek 

muvaffak kılmağa Y~.r~.unsf a~ef· 
ve herhangi bir tecavuzu a b' 
.k . S vyetler ır· 

vı etmemek azmı a . r ... 
liği ile Türkiye arasında iıbır ~f: 
nin esaslarındandır. Aynı te ıg 

. t' barıpn enternasyonal vazıye ın 
parçalanmazlığı ve kollektif. er· 
niyet bakımından hususi endıte.ker 

d .. ı zı • 'Vermekten geri kalına ıgın 
retmektedir. 

S l Savyet 
ali.hiyetli bakan ar . t 

birliği ile Türkiye arasındakı e· 
zadsızlık çarlıkla sultanlık ara· 

' l" · taın •ındaki daimi tezad ha ının 
aksi olduğunu iıaret etmekt~ ~~ 
bu hakikatin iki memleket . İ 
Y• ınlarmın şuurlarına kadar •t e· 
di w • i tesbit etmekte haklıdırlar .. 

·b" ınıl· Zaman inkılablarımız gı 1 

let rımiz arasındaki sıkı alaka ve 
ıev nin J,..h 'ne geçti ve lehine ge· 

Çin de 
Harp şiddetle 
devam ediyor 

Çin • japon hadi esi hala butiın ger
ginligini muhafaza etmektedir. Dün 
muhtelif kaynaklardan alınan haberle
re göre, Çinde başlıyan. harb. şiddetle. 
devam etmiştir. 

Bir habere göre Nankindeki japon 
bi.ıyiık elçisi ve japon ıleri gelenleri ha
reket için hazırlıklara başlamışlardır. 

Dun Çin hadiselerine dair gelen en 
son haberleri üçüncü sayfamızda bula· 

lacaksınız. 

M arconi aile i 
Roma 

Butün insaniyet, uğradığınız 
kaybı acı bir wrette his etmekte· 
dır. Bu elim felakette Büyük 
Marconi'nin hatırasına karı• mÜ· 
teheyyiç ta&imlerimle beraber 
bütün sempatimden emin olmanı· 
zr rica ederim. 

KEMAL ATATURK 

Ekselans Benito Mussolini 
ltalyan Hükümeti Reisi 
Büyük Marconi'nin ölümü bü. 

tün medeniyeti yasa koymuştur. 
Vatanlarının en acı hissesini al
dığı bu ya.1a cumhuriyet hüküme· 
tinin aamimi aurette İftirak et· 
melde bulunduğuna emin olma. 
lannı ekıelan.11nıdan rica ede· 
rim. 

iSMET INôNO 

Türk - İsveç dostluğu 

lsveç dış işler bakanı ile 
B. Ali Çetinkaya arasında 
samimi nutuklar söylendi 

B. Ali Çetin
kaya diyor ki: 
''- laueç tek

ni•iyenleri bil
ginlerini oe en· 
düatriyel· 
le r ini en 
'YÜkıek derece
ye kadar çıkar· 
rnııtır. 

Türkiye l•oeç 
miihendi•lerini 
ve tekni•iyen· 
lerinin yardım· 
larını i.ıemek-
1 e l•veçin bu u
zun azminin •e· 
merelerin
d e n iatilad e
yi bilrni.ftir. 

B. Ali Çcinkaya Ergani hattında tetkikler yaparken 

Stokholm, 20 (A.A.) - İsveç ajansı bildi~~y?.r: . 
Hassel Backen yaz lokantasrnda, İsveç ~ukumeh: Bay Ali Çetinka-

'/a §erefine bü~k. bir a~ıam ziyafeti verm•!. v~ bu zı~~fette ~·.Ali Ç~
t' kaya ile maıyetındekı zatlardan batka Turkıye elçısı 'Ve elçılık erka
ın lsveç dıf bakanı 8. Sandler, münakalat bakanı 8. F orsund, müda-
f~~ bakanı 8. Nilaaon ile bakanlıklar yuksek memurları ve birçok en
d .. stri mümessilleri hazır bulunmuştur. 

u Ziyafetin sonlarına doğru, dış bakanı 8. Sandler &fağıdaki nutku 

ıöylemitıtir: 
''-Ekselans, 
Türkiye cumhuriyetinin bir 

ınüınessili ııfatiyel sizi burada ls-

(Sonu 7. incı say/ da) 

ecektir. Fikir ve hüriyet savaşla
ç ın kahramanlık hatıralarına 
rın b . 'd k rışan bir münase el, gıtgı e an-
a:e kuvevtini ahr ve öyle de ol-

muştur. 

su ·-----· ··-Bugün 
12 

sayfa 

Telsiz'in babası 
Markoni öldü 

Bu ölüm bütün medeniyet 
dünyasını yasa koymuşf ur 
Roma, 20 (Hususi) - Telsiz telgrafın muhterii, tanmmıt büyük 

alim Guglielmo Markoni dün gece aabaha karşı bir kalb krizinden 
sonra ölmüştür. Bu ölüm bütün balyada ve medeniyet dünyasında bü
yük bir acı uyandırmıştır. 

Guglielmo Markoni, henüz, 63 
yaşında idi. Ve sıhati tamamiyle 
yerinde idi. Son zamanlarda tek
rar fenni sahada çalışmalar yapı· 
yor ve onun böyle birdenbire öle
ceği kimsenin aklına gelmiyordu. 

Evelki gün çalışırken ufak bir ra· 
hatsızlık hissetmiı ve dogru evine gi
derek yatmıştır. Rahatsızlığı biraz 
sonra artmış ve tanınmış ilim, Muso
liniye vermiş olduğu bir randevuyu te· 
hir etmek mecburiyetini hissetmiştir. 

Kriz sabaha karşı son haddini bul
muştur. Çağmlan doktorlar mukadder 
akibetin önune geçememişler ve niha
yet telsizin babası sabaha karşı gözle· 
riııi hayata kapamıştır. Markoninin öl· 
düğü sabahleyin etrafında duyulur duyul
maz halk müteveffanın evinin önüne t 

toplanmış ve 1'urada muazzam bir kala· 
balık hasıl olmuştur. B. Musolini Mar
koninin evine giderek müteveffanın na-
şı önünde eğilmiş ve dul zevcesiyle ai
lesi erkanına taziyelerini bildirmittir. 

Guglielmo Markoni için milli cena-

Telsizin babası Guglielmo Marlconi 

ze alayı yapılacaktır. 
Bütun ilim akademilerinden taziye 

telgrafları gelmektedir. 
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Markoni'nin hayati 
Bugün ölümiyle bütün medeniyet, ilim ve İnsanlık dünyasını buyük bir y ... 

ıürükliyen Markoni Güğlielmo Hertz dat galannı ilk defa olarak ve telıi:z telanıf 
çekmekte tecrübe eden ve muvaffak olan bir alimdir. Bir italyan baba ile lrland.ılıı 
anneden doğan Markoni bütün inıanlığın malı ohnuıtur. 

Markoni ilk defa 10 mil meıale üzerinde yaptığı tecrübeleri ıonradan bimt 
on binlerce kilometreye çıkarnuı, Cenova limanındaki yatından telsizle Avuht-. , 
ralyada Sidney belediyeıinin elektrik lambalannı yakmağa muvaffak olmuttar. 

Marlıoninin hayatına ue ihtiralanna dair genİf talıilôtı reaimleri,le 
b~raber •ekiz.inci •aylamız.Ja bulacak•ınız. 

1 Yeni kağıt paralarımız 1 

Yeni kağıJ paralarunızrn Londrada yeni harflerle yakında ba.,la
ağmı yazmı§lık. Burada yeni beı liıalıkların birer nümunesini gorft. 

yorsunuz. Yukarclaki re•İm paranın bir tarafını, aşağıdaki :reıim iu 
diğer tarafını gÖ•termektedir. 



2==================================================== 
Politika 

insanlık, bir büyük baı kaybetmiştir. İtalyalı Marconi, almanyalı 
Herz'in dalgalarını, dehasının yorulmak bilmiyen himmetiyle bugün
kü olgunluklarma getiren adamdır. Radio ve Radioemission, insanlığa, 
bu iki fizikçinin hediyeleridir. 

ltalyan milleti, onun adını Dante'ninkinin yanına koyacaktır. Ve in
sanlığın Marconi'den hiç bir şikayeti olmıyacaktır. Bir zamanlar onun 
işliyen motörleri durduran bir keşif yaptığı ve bu sayede harb endüs
trisinde bir inkılab yapacağı söylenmişti. Marconi gibi adamların ~a
faları harb endüstrilerinin öldürücü incel:klerine pek ermese gerektır. 
Onların bulduklan şeylerden, insanlan daha iyi öldürmek için istifade 
edilemez demiyeceğiz. Fakat onlar, bir ketif düşünürken ve bir keşif 
yaparken, gayeleri ,insanlan öldürmek deği, insanları daha iyi ve daha 
bahtiyar yaşatmaktır. 

Marconi gibilerin dahil oldukları zincirin maddesi o kadar asildir 
ki, onun herhangi bir halkasına, ''ölüm,, , "öldürücülük,, gibi mefhum
lar atfedilemez. 

Marconi sayesindedir ki, insan, Edisonun ışığı altında, radyosunu, 
öteki krtalardaki kardeşlerinin şarkılarını ve seslerini dinliyor. 

Büyük adam nisbeten genç bir yaşta ölmüştür. Neden ölüm, insan
lığın dostu olanlara musallattır? Bunların canları da altın, platin ve ra
dium gibi nadir bir maddeden olsa gerektir ki, nekes tabiat, verdiğini 
çok görerek, onu bizlerden çabuk ve vakitsiz geri alıyor. 

Burhan BELGE 

Alacak güzünden 
Bir cinayet 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Bu ak
şam Sirkecide bir cinayet oldu. Seksen 
yaşında bir ihtiyar alacak yüzünden bir 
otelciyi tehlikeli surette yaraladı. Ha
disenin tafsilatı şudur: 

lstanbul'da 
Belediyenin 
Yeni tedbirleri 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Bugün 
sokakları kirleten 31 kişi yakalandı, 31 

kişi tramvaydan atladığı için, 8 kişi 

caddeyi işgal ettiği için, 31 kişi de di
lendiği için yakalandı. 

Beledi yenin emri üzerine sokaklar
da dolaşan sahibsiz kedilerin toplatıl· 

masına başlandı. Belediye kedi başına 
beş kuruş vermektedir. 

Belediye reis vekili belediye teftiş 
heyetinin bundan sonra umumi beledi
ye hizmetlerini de kontrol etmeleri hu
susunda emir verdi. 

Erzurumda yaz at koşuları 
Erzurum, 20 (A.A.) - Yaz o.t ko

şularnm sonuncusu dün ·çok kalabalık 
bir seyirci hu?Urunda yapılmtştır. Ko
şuda binbaşı Recebin Leylası iki defa 
birinci gelmiştir. Yüzbaşr Rızanın De
miri, yüzbaşı lbrahimin Sevimi ve Ah
latlı Hasanm Sevgisi ikinci öğretmen 
Cevdetin Afeti, Hinisli Eyibin Yavuzu 
ve Hinisli Hasamn Kızılı üçüncülük ka
zanmışlardr. 

Hayvan sergisi ic;in hazırlıklara ha.. 
raretle devam edilmiktedir. 

B. Celal Bayar 
lstanbula döndü 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Ekono
mi Bakanı B. Celal Bayar yanında siya
si Müsteşar B. Ali Rıza ile İş ve Zira
at Bankaları umum müdürleri olduğu 

halde saat 16.30 da İzmirden İzmir va
puriyle geldi. Burada bir hafta kalarak 
bazı tetkikler yapacak ve bu arada ben
zin işiyle de meşgul olacaktır. 

Benzin fiatları 
Benzin ve petrol fiatı komisyonu bu 

sabah tekrar toplanarak ihzari bir fiat 
raporu hazırladı. Yann Ekonomi Baka
nının reisliği altmda bir toplantı daha 
yapılması ve katı fiatlarm bu toplantı· 
da tesbit edilmesi muhtemeldir. 

İstanbulda tifo salğını 
devam ed.iyor 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Tifo sal 
gını devam ediyoı. Son 24 saat içerisin
de 27 vaka tesbit edildi. Belediye kırk 
çeşme ve halk~1lı sularının temizletilme
sine ve dezenfekte edilmesine karar 
verdi. 

Diğer taraftan açık lağımlara, mec
ralara ve diğer pis yerlere ilaçlı kireç 
dökülmesine başlattırdı. Belediye ezik 
ve çürük meyva satışını yasak etti. Bu 
emrin tatbikine b~şlatdarak 60 kilo dut 
imha edildi. Ayrıca açıkta satıldığı için 
64 kilo ekmek miisadere edildi. 

İstanbul belerliyesinin 
red edilen bir teklifi 
İstanbul, ZO (Telefonla) - Şehirci

lik mütehassısı B. Prost'un teklifi üze
rine, belediye hükümete müracaat etmiş 
ve Prost'un yanında müşavir heyeti o. 
tarak çalışmak Ü?.ere her vekaletten 
birer mümessil gönderilmesini istemişti 
bu teklif hükümetçe reddedilmiştir. 

B. Prost plan yapacak ve jlan şehir 
meclisinin tasdikinden geçecek ondan 
sonra hükümetçe tetkik edilecektir. 

İzmirden gelen 
mahkUmlar 

İstanbul, 20 ( A.A.) - İzmirden 
İzmir vapuriyle 131 ağır cezalr mah· 
kum geldi ve İstanbul hapishanesine 
misafir edildi. Bunlar, diğer yerlerden 

gelecek mahkumlarla burada toplandık

tan sonra imralı ve Edirne hapishanele

rine gönderileceklerdir. 

Dış ticaretimizde inkişaf 

Hangi memleketlerle kaç 
milyonluk ticaret yaptık? 

istatistik umum müdürlüğünün 936 senesi dış ticaretimize aid hazır
ladığı rakamlar; ticaretimizin bilhassa son sene içinde ne kadar veriı:rı• 
li bir seyir takib ettiğini anlatmaktadır. 934 e göre çok yüksek bir ra· 
kamla kapanmış oJan 935 yılını 936; büyük farklarla qmış bulunuyor· 

Sıvas atölyesinin 
inşaatı ilerliyor 

Sivas Cer atölyesi inşaatı ilermek: 
tedir. Bu atölyede yük . vagonları imal 
edilecek lokomatif ve vagonların büyük 
tamirleri yapılacaktır. Burada 800 usta 
400 amele iş bukaktır. Orta Anadoluda 
şimedifercilerin bu gibi sanayi işlere 
de yol açmçsı orta Anadolunun sınai ve 
iktisadi vadide ilerlemesini temin ede-
cektir. 

Trabzon - Erzurum 
otobüs ücretleri 

indirildi 
Evelce işletmeye açılmış bulunan 

Trabzon - Erzurum İran otobüs sefer
leri ücret tarifesinden mühim tenzilat 
yapılmıştır. Bu son vaziyete göre bir 
yolcu, Trabzondan Erzuruma kadar 323 
kilometrelik yolu en iyi ve en seri bir 
surette 490 kuruşa katedecektir. 

KÜÇÜK lÇ HABERLER 

X lstanbul (Telefonla) - Karade
niz limanlarını ziyarete çıkmış olan Ha
midiye mekteb gemisi bugün İstanbula 
döndü. 

• X lstanbul <Telefonla) - Ziraat 
Vekfüeti siyası müsteşarı Ali Rıza şeh· 
rimize geldi. Kendisi Büyükdere orman 
mektebinde tetkikler yapacaktır. 

X lstanbul (Telefonla) - Mosko
va büyük elçimiz Zekai Apaydın §ebri

mize geldi. 

X lstanbul (Telefonla) - Irak 
Başbakanı Hikmet Süleyman'ın zevce
si, eski kumandanlardan merhum Meh
med Fazıl "paşa,, nın kızı Bayan Ha
cerle birlikte şehrimize geldi. 

X lstanbul (Telefonla) - Galata 
kulesi dibindeki meydanla, kuleden Şiş
haneye giden yolda inşaata başlanıldı. 

Bu arada devletlerle olan Dlii· 
nasebetlerimiz de lehimize kuf• 
vetli lodlerle kapanmıştır. ithali· 
tımızın artması, memleketimizde 
hayat seviyesinin yükseldiğini "~ 
ileri bir hayatın teessüs ettiğini 
anlatmaktadır. Memleketler itiba· 
riyle ithalatımız ve ihracatımızı~ 
935 ve 936 içinde mukayeseleri 
tudur: 

Almanyadan 1935 de 35.507.908 Jira· 
hk mal almamıza mukabil 39.200.837 • 
936 da 41.741.977 liralık mal almamıza 
mukabil 60.041.678 liralık mal satılmış· 

tır. 

Avusturyadan 935 de 2.913.167 Jira· 
lık mal gelmiş, 1.786.691 mal satılınış; 
936 da 2.595.376 liralık ithalat, bir mil• 
yon 472.274 liralık ihracat yapılmıştır. 

Belçika'dan 935 de ithalat 861.096 
ihracat 3.065.483; 936 da ithalat 249.923, 
ihracat 1.656.715 liradır. 

Bulgaristandan 935 de ithalat 236.245, 
ihracat 199.711; 936 da ithalat 514.154, 

ihracat 321.626 liradır. 
Çekoslovakyadan 935 de ithalat 

3.853.812; ihracat 3.043.111; 936 da itha
lat 3.626.743, ihracat ise 4.012.343 lira· 
dır. 

Danimarkadan 935 de ithalat 160.045, 
ihracat 130.427, 936 da ithalat 248.146i 

ihracat 118.405 liradır. 
Finlandiyadan 935 de ithalat 696.183; 

ihracat 173.462; 1936 da ithalat 1.462.236 

ihracat 353.964 liradır. 
Fransadan 935 de ithalatımız dört 

milyon 184.258, ihracatımız 3.040.292, 
936 da ithalat 2.334.972; ihracat üç ınil
yon 828.096 liradır. 

Hollandadan 935 de ithalatımız bir 
milyon 443.568, ihracatımız 1.980.125; 
1936 da ithalat 938.517, ihracat 1 milyon 
317.668 liradır. 

İngiltereden 935 de ithalatımız se
kiz milyon 682.179; ihracatımız 5 ınil· 
yon 192.570; 936 da ithalatımız 6 ınil· 
yon 103.428, ihracatımız 6.356.349 lira

dır. 

İspanyadan 935 de ithalatunıı 

Sirkecide Vezir cami sokağında Fi
libe oteli sahibi 45 yaşlarında düzceli 
Reşadla aynı sokakta oturan 80 yaşla
rında Giridli Receb oğlu Adem'in ara
R üç senedenberi bir alacak meselesin
den açıktır. Adem şimdiye kadar bir
çok defalar Reşada çatmış, fakat bir 
türlü alacağını alamamıştır. Nihayet 
bu akşam saat 17.50 de otelci Reşad, 
otelin altında kendine aid kahvenin ö
nünde otururken kahvenin yanındaki 

küçük bahçeden elinde tabanca olduğu 
halde meydana çıkan Adem Reşada ateş 
etmiş ve zavalh otelciyi kanlar içinde 
yere yuvarlamıştır. Tabanca sesini du
yan polisler hadise yerine koşmuşlarsa 
da Adem silahını polislere de çevirmiş, 

bunun üzerine suçlu bacağından yara

lanmak suretiyle yakalanmıştır. İki ya

ralının da eczahanede ilk tedavileri ya

pıldıktan sonra kendileri hastahaneye 

gönderilmişlerdir. Adem bu işi niçin 

yaptığı hakkındaki suale şu cevabı ver

miştir: -- --------------------~----
746.642; ihracatımız 1.566.640; 936 da 
ithalatımız 1.240.656; ihracatımız 1 
milyon 661.045 liradır. "- Reşadda beş yüz lira alacağım 

vardı. Üç senedir vermiyordu. Bunun 

için onu öldürmek istedim.,, Reşadm 

sıhi vaziyeti ağırdır. 

Istanhulda bir 
Motosiklet kazası 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Bu gece 

saat 21 sularında Ariel markalı ve 66 nu

maralı bir motosiklet Şişliden Osman

beye doğru hareket etmiş, Osmanbey 

tramvay durağında karşısına çıkan iki 

kadına çarparak bunları ağır surette 

yaralamıştır. Motosikleti kullanmakta 

olan adam makinayı bırakarak kaçmış

tır. Kadınların her ikisinin aldıkları ya

ralar çok ağırdır. Birinin hayatı tehli

kelidir. Kendileri ifade veremiyecek ka

dar ağır bir vaziyettedi.ler ve Etfal ha&

tahanesinde bulunmaktadırlar. 

İstanbulda kanalizasyon 
inşaatı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - lstan

buldaki kanalizasyon in~aatını üzerine 

alan alman firmasının umum müdürü 

Moller buraya geldl ve yeni yapılacak 

kanalizasyon işleri etrafında belediye 

fen müdüriyle görüştü • 

Kemalpaşada bir cinayet 
Kemalpa~a kazasında küçük bir kav 

ga cinayetle neticelenmiştir. Ahmet a

dında biri, kavga sonunda tat atmak 

suretiyle Mehmet Aliyi başından yara
lamıştrr. Vaziyeti ağır olduğu için yara. 

lı İzmir memleket hastahanesine getiril

miş, fakat nezfi dimağıdan ölmii~tür. 

Katil Ahmet tutulmu,tur. 

Apurıunatı uyanıyor 

Altı katlı apartımamn en üst katın
da oturan sporcu genç sabali tam saat 
altıda çalar saatinin dehşetli gümbürtü
ıiyle yerinden fırlardı, derhal, bir, iki, 
bir, iki, jimnastik hareketlerine başladı. 
Fakat bu hareketlerin gürültüsünden 
önce saatin korkunç feryadı alt kattaki 
sinirli ihtiyarı uyandırmaya kafi gel· 
mişti, pencereyi açtı, başını dışarı çı

kardı ve yukarıya seslenerek bu neza• 
ketsizliğinden ve her sabah uykusunu· 
haram ettiğinden dolayı sporcu delikan
lıya bağıra çağıra söylemediğini bırak~ 

madı. Fakat sesi yalnız yukarıya git· 
mediğinden onun altmdaki katta derin 
bir uykuda uyuyan genç evJilerden er
kek, bu bağrıımanın tesiriyle gözlerini 
açtı, karısı uyanmamıştı, gürültü artbk· 
ça sinivleniyordu, karısının mışıl mııil 

uyumasına da hiddetlendi, onu dürtüp 
uyandırdı, fakat uykusuna düşkün olan 
genç kadm bu müdahaleye kızdı ve 
genç evliler arasında bir ağız dalaşma-
11dır ha,tadı, hızı 1ritgide artan kavga 
o dereceye vardı ki alt katta uyuyan üç 
çocuk uyandılar, ve derhal yatakların
tlan fırlayıp lastik topla beton :zemin Ü· 

zerinde futbol oynamaya başladılar. Ta
bii alt katta uyuyanlann halini tasav
vur edebilirsiniz. Bu odadaki iki genç 
kız gözlerini açblar ve can sıkınbsın
dan ne yapacaklarını bilemiyerek rad
yoyu açtılar, aman allah, o ne feryadclı! .. 
Bu tiz çığlık, en alt katta doktorun 
mutlak istirahat tavsiye ettiği hasta ka· 
dmı tam saat albyı on geçe uykusun
dan uyandırdı. Ve onun bu gürültüden 
şikayet için tavanı vunna11ndan da bod· 
rum katta kapıcı uyanarak yukarı hr
ladı. 

Apartıman hayab, hele bizimkiler 

gıl>ı ı;cs buyuten~k . • -..kıedı:uuerde, cid
den mesud bir hayattır. 

Sulh devrindeyiz! 

Gazetenin bir nüshasındaki terlev
halar: 

"Madrid cephesinde asiler rnukabil 
taarruza geçtiler - Hopei'deki Çin as
kerlerinin sayısı yakında 200.000 i bula. 
cak. - Filistin raporu etrafmda ara}>. 

ların ve yahudilerin proteıtolan devam 
ediyor. - Cezirede kanlı ç&rpııınalar 
oldu.,, 

Bütün bunlardan tonra sulh devrin. 
de yaşadığımıza inanmak ne güç. Mu
hakak ki dünya en had buhranlarından 
birini daha geçirmektedir. Her taraf
tan, her memleketten enditeli haberler 
biribirini kovalıyor. Bütün bu hercü
merç arasında memleketimizin sükunet 
ve milli birlik havası insanJ hakikaten 
mütehaaais eden ulvi bir manzara teı

kil etmiyor mu? Kanşık bir dünya or. 
tasında, istikbale sakin ve müsterih bak
mamızı temin eden bu milli birliğimiz 
üzerine her zamandan faı;la titremeli· 
yizl 

Franıanın eski bir teahhüdü 

628 tarihinde imzalanın•§ bir mu
ahede mucibince Fransa İspanyaya, 
her sene bu mevsimde, Üç inek ver
mek mecburiyetindedir. Fransa, bu 
mecburiyetini bu sene de yerine ge
tirmi§ ve 13 temmuzda, Fransa - is
panya hududunda buluşan fransız ve 
İspanyol memurlan mutad törenle üç 
ineği teslim ve tesellüm etmişlerdir. 

Bu acaba bir kapitülaşyon mu• 

dur? 

Taksi ücretleri 

Benzin fiatı indirildikten sonra 

bu tenzil keyfiyeti tabii olarak 
taksi ücretleri de indirildi. An
cak, bu tenzil keyfiyeti taksimetreler 
tadil edilinceye kadar müşterilerin oto
mobillere saatlerin gösterdiği mikdar
dan %20 az ödemeleri teklinde tatbik 
olundu. Öğreniyoruz ki bazı ıoförler 
belediyenin bu karannı bilmiyenlerden 
taksimetrede yazılı mikdarı almak kur
nazlığını gösteriyorlanmı. Bu gibi ıo
förlere babrlabrız: Belediye kararları
na riayetsizlik etmenin cezası bu tarzda 
kazanılabilecek paradan pek fazladır. 

Se• kuvvetinin miyarı 

Methur 1 talyan tenoru K.aru.zo, ıarkı 

söylerken husule gelen ihtizazdan ya

kındaki camların çatladığı olmuştur. 

Şimdi, Almanlar da bir bariton bul
muşlardır ki sesi, tıpkı karuzo'nun • 
ki gibi camlan çatlatıyonnuı. Ancak 
tunu kaydetmek lazımdır ki camları 
böyle çatlatan gırtlaktan çıkan sesin 
kendisi değil sesteki dalganın uzun
luğudur. 

Bir teçrübe ediniz: bakalım sesiniz 
odaruzm camını çatlatabilecekmi 1 

Bir japon icadı 

Eksikliği ltalyada gazeteleri dört say
faya indiren sellülozdan barut da 
imal edilebildiği, halbuki Japonyada 
sellülozun ilk maddesi bulunmadığı 
için bu maddenin başka nelerden is
tihsal edilebileceğini araştıran japon 
kimyacıları nihayet deniz yosunun· 
dan da sellüloz yapılabileceğini keş. 
fetmişlerdir. Terkibi kauçuk da sel
lülozla imal edilebildiği için şimdi Ja
ponyada denizlerin altı mütemadi
yen taranmaktadır. 

İtalyadan 935 de ithalatımız 5 rnil
yon 668.912, ihracatımrz 9.493.277, 936 
da ithalat 2.026.269; ihracat 4.342.667 

liradır. 
Romanyadan 935 de ithaHit 1.967.136, 

ihracat 1.296.949; 936 da ithalat 1 xnil· 
yon 507.101; ihracat 519.723 liradır. 

Sovyet Rusyadan 935 de ithalat 
4.325.042; ihracat 4.149.784; 936 da it· 
halat 5.034.261; ihracat 3.963.925 liradıt 

Yunanistandan 1935 de ithalatıınıı 
649.300, ihracatımız 2.135.7 50; 936 da it· 
halatımız 574.027, ihracatımız iki ınil· 
yon 026.208 liradır. 

Filistinden 19 3 5 de ithalat 21. 04 9 ; jjı• 
racat 1.777.681; 936 da ithalat 373,596, 
ihracat 600.506 liradır. 

Suriyeden 935 de ithalat 544.169; 
ihracat 1.640.535; 936 da ithalat 589.269, 

ihracat 1.636.844 liradır. 
Diğer memleketlerle beraber yekCt~ 

olarak 935 de ithalat yekunumuz 88 ırııl· 
yon 823.480; ihracat yekunumuz 95 ınil· 
yon 861.137 liradır. 1936 da ise ithalat 
yekunumuz 95.531.474; ihracat yekunu
muz 117.733.153 liradır. 

Aradaki çok büyük fark dış ticare• 
timizin müsbet seyrini anlatmaktadır• 
Alakalı makamların verdiği marnrnata 
göre, 937 daha dolgun rakamlarla kapa· 

nacaktır. ................................................. . . . . 
: H A V A f . . 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + 

Diyarıbekirde 44 derece 
Dün Ankarada hava açk, hafif rüı• 

garlı geçmiştir. Gecenin en düşük ısı .. 
sı 12 en yüksek ısısı da 32 derecedir. 

Yurdun doğu Anadolu mıntakasi}' .. 
d·~eı: le Karadeniz kıyıları bulutlu, ıg 

yerler tamamen açıktır. 
24 saat içinde yurdun hiç bir yeriı1• 

de yağış olmamştır. 
Yurdda en düsük ısı Ulukışlada ıı 

en yüksek ısılar da Siirdde 39, Diyar• 
bekirde 44 derecedir 
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1 Dış Polıt:ika - -
İngiliz teklifi ve 

bitaraflık 
Londra komitesinde temsil edilen 27 

nıillete İngiliz hükümctinin arzetıniş ol· 
duğu uzlaıtırma planının müzakerelen· 
ne baılanıruıtır. Almanya, Lord Pilu· 
rnut'un tekliflerini enteresan bir caaı 
t~lnkki ettiğini bildirmiştir. B. Grandi· 
nın de 1 tal ya namına aynı ifadeyi kul· 
lanacağından şüphe yoktur, ve B. Kor
ben, Franıa namına tasvib cevabını he· 
?Üz vcrcınemişıc, bu Şotan kabinesinin 
ıngiliz tekliflerine muhalefet edeceğine 
değil, ancak teklifi müzakere için he· 
nüz kafi derecede vakit bulamamış ol· 

duğuna delalet eder. 
Şu halde tehlikeli bir münakaşa im· 

kanı hakkında hiç bir ciddi endiı~ye 
rnahal yoktur ve hele bir inkıta tehlike
ıi büsbütün uzaktır. Enternasyonal it· 
lerin ufuklarını karartnn büyük bulut· 
lar §İmdiden dağılmaya batlamıştır. 

A · · bu vam Kamarasının son ıçtunaı, 
hususta, bizi teyid edecek mahiyette· 
d. ·ı ve ır. Muhalefet tarafından istenı en 
ba.7.ı azaları tarafından son derece ısrar· 
la taleb eden parlamento münakaP1aı:' 
b. b. 1 h. nadııç ır zaman muhalefet a ey ıne 
ren bu k dar aıikiır bir mağlubiyetle 
sona ermİitir. B. Atli, kendisinin de ar• 
tık İnanmadığı ıöylenen bir davayı, ar~ 
kadaşlannın ıaran yüzünden, büyük ,~ır 
İnadla müdafaa etti. Fakat B. Eden 

1~ 
cevablıı.riyle iddialarının iter tutar yerı 
kalmadı. Dıt bakanlık müste~n, heın. 
. ·ı· . h d diploması ıncı ız nnanelerane, em e 

1 · • de or· adnbına mugayir olan ş rt ar ıçın 
.. kaı:anın 

taya çıkarılmıı olan bu muna s 

Y • l'.. • .. dikt sonra bu acı er11z ıgını goater en 
h"km" k. dı' • muhale-u u vermekten çe ınme · 
fet bu ıekilde hareket etmekle su~h da· 
vaıına hizmet etmemiştir. B. Atlı yal· 

· · "tıneye nız ahtkın olmadığı bu sözlerı ışı ki 
ınccbur kaldıktan baıka, her zaman 
müttefikleri müstakil liberaller tarafın· 
dan tcrkedildiğini de gördü! Bunla~ 

• h'·k::.-te il· reaai B. Arıibald Sinkler, u ..... ~ .. 
lihak ve "mümkün olduğu kadar mu· 
kemmel,, telakki ettiği hükümet planını 
tnıvib etmiştir. . • 

Londra hükümetinin projesiyle gın: 
tilmit olan bir uzlaştıl"ma ve hal ıekb 
bulmak çalıımalannı akamete uğratmak 
· · • · nmck ar· ıçın İngiliz muhalefetine guve 
tık beyhudedir. Tnrnfgir ihtirasların 
kopardıkları gurültüler akıl ve sağduyu· 
nun davetine kartı koymıyacaktır. Daha 
§İmdiden, t snrlnnan hücuml r gev§C· 

nı• t' • ·1· t ler'ınin, bazıları· 
ış ır ve ıncı ız gaze e • . 

nın durumlru·ı h kkındn ihtiyatlı bır lı· 
""'- kull la d :'\ makul kararlar ..... , annıa rı, • 
verilmesine amil olmuştur. 

Muhakkak ki, BB. Nevit ~~~er
layn'le Edenin teklifine prensıp ıtı~· 
· • ·f ki verıle· rıyle muvafakat cevabı ıtta a 8 

.. 

cektir. Fransanın muvnfakatinden ıuP-
h · · alınma· c edilemez. Faknt bu netıcenın 
ıiylc bütün güçlüklerin yenilmit ola~· 
~ . 1 B zı tefsırgını sanmak bır hayal o ur. a 
l . ık· 1 de bulu· er ıatenmcsi ve bazı te ın er 

1 . F tarafın· 
nu ması çok normaldır. ranaa 
d • D b"r devlet 
an bu ıı yapffmıştır. ost 1 

~~raf d ·ı · .. ··ı " lan ve umu· .... ın an ı erı suru muş o 
• ·· .. • tirak nıı menfaate uygun olan goruıe ıt .. 

ederken Fransa mukaddes haklan mu· 
d f ' · d ·ildir. 

8 aa etmekten feragat etmıt eg 
B · n ya· 

(L'Enformasyon'da F. de rıo 
zıyor). 

[ KüÇOK DIŞ HABERLER _ı 
Pnris - Bank dö Frans'ın direk· 

tor muavini B. Piyer Furniye, B. L.a· 
beyrı •· • "d" 1" • tayin edıl· e ın yerme mu ur uge 
miştır. 

Londra - 40 memleketten 3sOO 
kadar azanın iştirakiyle dun burada 
hasta bakıcı hemşireler enternasyonal 

kongresi açılmıştır. 
Londra - Belçika kıralı İngilte· 

re kıralının davetini kabul ederek Lon· 
drayı sonteşrinde ziyaret edecektir. 

X Londra - Çin maliye nazırı Ku.~ğ 
b~.raya gelmiştir. Nazır Amerikada ~u
muş hakkında bir anlaşma imza etmış· 
tir. 

X Lil - Şimaldeki birçok nehirler· 
de birkaç gündenberi devam etmetke 
olan kayıkçılar grevi bitmiş ve nehirde 
Beyriseferi menetmek için grevciler ta· 
rafından yapılmış olan barajlar kaldı· 

ULUS===================:======================= J 

Çinde harb dün de bütün 
şiddetiyle devam etti 

Bütün dünya Çin Japon hadiselerini büyük 
bir endişe ile takip etmektedir 

Nankindeki Japon 
büyük elçisi 

hareket ediyor 
Londra ve Roma 
düşüniyor? 

Paris, 
ne 

Londra, 20 (Hususi) - Japon kaynaklarından verilen 
ve Domei ajansı vasıtasiyle neşredilen haberlere göre, bu
gün Pekinin garbında ve şehre birkaç mil mesafede şiddet
li bir topçu ve mitralyöz düellosu olmuştur. 

Tokyo bu düelloyu şu suretle tefsir etmektedir: japon 
kıtalan bugün saat 14 de Vangping bölgesinde Çin kuv
vetlerine karşı tenkil hareketine geçmişlerdir. Muharebe 
kırk dakika kadar sürmüş ve çok şiddetli olmu tur. Pekin 
ile Tiyençin arasındaki demiryolu münakalfttı durmuştur. 
Çinliler telgraf tellerini kesmişlerdir. 

Gene Domei ajansının Pekinden öğrendiğine göre Lu-
kuşiao tahkimatını takviye ile meşgul olan çin askerleri, 
dün saat ı 7 de bir japon devriyesi üzerine ateş açmışlar
dır. Japno müfrezesine kumanda etmekte olan yüzbaşı Ya
ınazaki yaralanmıştır. pazartesi günü saat 21 de, salı gilnü 
saat 2 de ve 4 de çin kıtaları japon kıtalarını havan topla
riyle bombardıman etmişlerdir. Maarnafih Şanghaydan ve
rilen mal\imata göre, orada bu muharebelerin otomatik su
rette Japonya ile barba girişmeyi intaç etmiyeceği müta

leası serdolunmaktadır. 
Pekinde ne düıünülü or? 

Bugün Pekinden şu haber alınmış-

tır: 
Mareşal Çankayşekin beyanatı, Pe· 

kin Çin mahfillerinde yeni bazı endi
şelere yol açmış ise de Çin gazetecile· 
rini kabul eden general Sung • Çe • Yu
an, Lukuşiao hadisesinin yakında mus· 
lihane bir hal suretine raptedileceği Ü· 

midini izhar eylemiştir. 
Çin menabiinden alınan haberlere 

göre, general Simg - Çe - Yuan, japon 
aleyhtarı hissiyat beslemekte olan 29 
uncu ordu şeflerini bazı japon taleple
rinin kabulü hakkında iknaa çalışmak· 
tadır. Fakat 29 uncu ordunun geri çe· 
kilmcsi de ciddi güçlükler vücuda ge
tirir gibidir. 
Japon elçisi harekete hazırlanıyor 

Nankinde vaziyet müphemdir. Nan. 
kindeki japon biıyük elçisi ve konsolos. 
lugu erklinı ve memunnı aileleriyle 
beraber Nankinden harekete hazırlan· 
maktadırlar. 

Tokyo kabinesi 6 saat süren fevkal&
de toplantıdan sonra 11 temmuz anlllf" 
masanın tatbikine nezaret etmekle be
raber alınan müdafaa tedbirlerinin tak
viye olunmasına karar vermiştir. Bu ka
rarın alınmasına sebeb, Nankinde Çin 
hariciye nazırı ile japon maslahatgüzarı 
arasındaki müzakerelerin muvaffaki-

yet izliğidir. 
Dünkü muharebelerde bir japon ne. 

feri ölmüş ve bir tanesi de yaralanmış
tır. Tokyo muharebenin bugün de id. 
detle devam ettiğini bildirmektedir. 

lngilterede encli§e 
Çin _ Japon meselesine dair İngiliz 

mahfillerinin endişeleri devam etmek. 

tedir. 
Avam kamarasında B. Eden, uzak 

şarktaki vaziyet hakkında. B: Attllcnin 
bir sualine şu cevabı vermıştır: 

• Hükümet bu mesele etrafında ya
bancı hükümetlerle sıkı temas halinde· 

dir.,, 
Japon tayyarelerinin Çin şehirleri. 

ni bombardıman ettiği hakkındaki ga. 
zete haberleri şimdiye kadar resmen t"'· 

eyylid etmiş değildir. 
f ngiliz gazetelerine gelince Deyll 

inden Japonyaya bir karış toprak verilmiyeceğini 
söyliyen Mare§al Çang - Kay - Şek ............ -.-.....-...___. ........... ~ 

Japonya Çin'in mukabil 
tekliflerini kabul etmedi 

Londra, 20 ~~ususi) - U~~ şarktaki muhtelif kaynaklardan alı
nan haberlere gore Japonya Çının mukabil tekliflerini reddetm" t. 

Ç. f d B H"d •§ ır. 
m tara ın an · ı allo'ya verilen muhtıranın esasları şunlardır: 

1. - Çin, daima, vaziyeti ~aha ziyade va hintleştirmekten kaçınmıı, fakat buna 
ka~ı Japony~b Hopeı ye devamlı surette takviye ktıalan yollıyarak Çin'i 
mud~aa t~rtı ~ almağa mecbur ctmittir. 

2. - Nankin, ;~ıdak? ~llt 12 termnuz ta rihinde karşılıklı olnrnk harekatın niha
yete erdırılmcıını ve takviye kıtale rının geri çağınlmasını teklif eylemiıtir. 
F!'kat b~~ Ja~nya hiç bir ccvab verınemiıtir. 

3. - Çın, bugun dahı kıtalann geri çağ nlması için bir tarih tesbit edilmesini 
teklif eylemektedir. 
Çin, hadiselerin ve anlaımazlığın birer hal suretine raptı için görüşmeler 
açılmasım arzu eylemektedir. 

4. 

s. Çi~ Aıyada •b~lhun idamesini iste mektedir ve enternasyonal hukuk kaide
lenne uygun ır hal suretini kabu le amadedir. 

B'! muhtıra, ;d~cı! gü~~ü japon notası~a c vab teıkil eylemctkedir. 
lyı kaynaklael an ~ıldırıldıgıne göre, B. Hıdako, bu notayı cumartesi günkü 

japon notasına g en bır cevab olarak tel iikki etmem ktedir. 
.. , .. • 
Telgraf diyor ki : 

"Ne Nankin, ne de Tokyo barb is.. 
tiyor. Şimdiki çıkmazdan her iki taraf 
için şerefli bir surette çıkmanın bir 
çaresi ihtiına1İ pek yakında bulunacak· 
trır. Morning Post gazetesi, Çinin Jn
ponyaya mukavemet edebileceği ve 
Japonyanın bu 400 milyon nüfuslu 
milletle mücadeleden müthiş surette 
zafa düşmOş. yıpranmı bir halde çıka.. 
cağ .. mütaleasını serdetmektedir. 

Nevs Kronikl, diyor ki : 

Çang-Kay-Çek'in dünkü cevabı hem 
kati hem de ihtiUifçıdır. Bu cevab, a. 
meli bir takım teklifleri ihtiva etmek
te ve Çinin sulhu samimi olarak arzu 
etmekte olduğunu göstermektedir. Şim· 
di sulhun muhafaza ı rnesuliyet:, Ja. 
ponyaya terettüb etmektedir. 

Frnaıız gazetelerinin mütaleaları 
Uzak Şark meselesi fransız mahfil· 

terinin nazarı dikkatini endişe ile Ü· 

zerine çeknıi tir. l>aristen gelen haber. 
lere göre Övr gazetesi bu hususta şun· 
lan yazmaktadır : 

"Uzak şarkta Japonyaya yol serbest 
ve açık gibi görünilyordu. Fakat Ber-

lin ve Roma, İngilterenin, sırf uzak 
şarktaki yeni anlaşmazlık dolayısiyle, 
Akdenizde ve bilhassa Ccbelüttarık. 

taki münakale ve seyrusefer serbestisi
ni mümkün olduğu kadar çabuk bir tarz· 
da yeniden elde etmeğe azmeylemiş ol. 
duğunu düşünmemi terdir. Filhakika, 
son günlerde, İngiltere amirallık dai
resi, sıkı bir irtibat halinde bulunan 
iki meseleyi, İspanya ve uzak şark me
selelerini tetkik etmiştir. Belki de önU. 
ne geçilmez japon anlaşmazlığının ha
kiki sebebi, karışmazlık komite inde 
mühim miızakcrelerin açılacağı bu sıra· 
da İngilterenin sağlam bir vaziyet al. 
mağa karar vremi bulunmasıdır.,, 

Romaya göre 
Romadan alınan haberlere göre, U

zak şarktaki hadiselere dair Romaya 
glemekte olan biribirini tutmaz haber
ler büyük bir ihtiyatla karşılanmakta
dır. Roma anlaşmazlığın halledileceği
ni ümid etmektedir. Bununla beraber 
İtalya Uzak şarktaki menfaatlerini ica
bında müdafaa etmek üzere vaziyetin 
inkişafını bliyUk bir dikkatle takib et
mektedir. 

BASIN lCMALI 

Pahalılığın teşhisi 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

Türkiyeye hem dünynnın en ucuz ye
ri, hem de en pahalı yeri denilebile
ceğini kaydederek, Anndoludaki ak· 
la ııığmaz ucuzluğa rağmen büyük 
ıehirlcrimizde yerli mahsullerin bu 
kadar pahalıya satılmasındaki anor· 
mallige iıaret ettikten &<>nra diyor. 
ki : 

"istihlak yeriyle istihsal yeri ara
sında elbette bir fiat farkı olacak. 
Fnkat memleketimizdeki vaziyete 
fark derneğe insanın dili varmaz. 1.
tihsal ycr'.İndcki fiatla müstahliğin 

ödediği bedel, mütecanis kıymetler 
d ğildir ki bunları biribiriyle muka
Y se edelim ve aradaki farktan bah. 
ıedclim. 

Hiç de tabii olmıyan bu farka ea· 
kiden b rİ bir tek teıhis kondurulu· 
yor: Ar da büyük karlar elde eden 
mütcvasaıtlar ve mühtekirler var ... 

Bu teşhis, bir doktorun hastasına 
kartıdan bakarak ilk nklma gelet1 
hastalığı kondurmasına, sonra bu 
mefruz hastalığı tedaviye çalıtmaa. 
na benzer. Yanlı§ bir tethis üzerine 
alman t dbirlerdcn ıifa beklemeğe 

imkan var mı ? 
lktisad vekaletinin dahiliye vek&.. 

leti ile bir olarak iç piya ad ki mali
yet fintlar:ını tetkik etmeleri ve deva
yı bu tetkikten sonraya bırakmaları. 
bu h da müsbet bir mücadelenin 
başlnması demektir. 

Bu tetkik bize mücadele hedefle
rini, ehemiyeti ıırasiyle birer birer 
tanıtacak, Neticede göreceğiz ki 
memleketteki her nevi nakliye Ücret. 

leri ucuzluğun birinci engelidir. 
Etrafı deniz olan bu memlekette 

deniz nakliye vasıtalarının azlığı, la. 
men emniyetsizliği, bunları yükleme
nin ve yÜk çıkarmanın pahalılığı bi· 
zi derin derin düşündürecek. Bir a. 
rabacının yÜksck kar ettiği efsanesi
nin doğru olmadığı, fakat 7, 8 muta· 
vagsıtın ayrı ayrı temin ettikleri ki· 
rm büyijk yekun tuttuğu hiç §Üphe. 
siz meydana çıkacak. Liman, antre
po, ucuz soğuk hava deposu, yol, gİ· 
bi techizattaki noksanımızın fiatlar 
üzerine olan tesirlerini 
rccek, anl yacağız • ., 

DENiZ 

sarahate gö-

AKŞAM'da Hasnn Ali Yücel "de.. 
niz,, i anlatıyor : 

"D niz, her şeyden önce bir man
zaradır. Gözlerimizden giren mavi 
rcnkleriyl ruhumuzu onda yıklll".ız. 

Mavi r nkleriylc diyorum; çünkü de
nizin b yazdan koyu neftiye, hatta 
gece siyahına kadar öyle de wişmelen 
öyle ç şidlenm leri vardır ki, bu iki 
renk haddi arasında en çok mavı)'I 
va mavinin türlü türlüsünü görürüz.. 
Ona, nereden ve neresinden bakansa· 

• nız bnkınız, gördüğüni.ı:ı: kısmı muhayye 
bir çerçeve içine aldığınız zaman, 
gözlerimizin önünde hilkat dcdi;imiz 
en büyük sanatkarı!ı değer biçilmez 
bir tablosunu buluraunuz Altına ia.in 
ramamalı. Bu tabloların hepsini ay. 

nı ressam, en büyük artist olan tabi· 

at im:r.alamııtır. 
Beşer hayali, deniz kadar hiç bir 

sahada rahat, mesud ve hür bir cc• 
lan yapamadı Hatta deniz görmemit 
şairlerin bile onda dolatan ve yıkanaı 
muhayyeleleri, bu masnu ummanın 

derinliklerinden umulmadık par· 
laklıkta ve büyüklükte inciler topla. 
yıp çıkarmadı mı? Her h tinde, uy
sal veya fettan, hırçın veya neşeli, 
cotkun veya deli, z lim veya mclun, 
evet, bütün bu hallerinde deniz in· 
san dimağını daima harekete etir
di. Denize bakıp düşünmemek, hiç 
değilse dnlmamnk, lıül)·alann rn İn· 

lerine açılmamak knbilmidir ? 

Meziyetler hep onun kenarında 
doğdu; tıpkı hayat gibi.. Tarihçiler 
ilk beşer medeniyetini orta Aıyada. 
bugün kurumuş bir ummanın kıyıla
rınd buluyorlar. ilk ve orta çağın 
Akdeniz sahilleri, bugünün Atlantik 
ve puifik çevreleri hep böyle def.il
midir? Deniz, karadan daha çevik, 
daha alıp götürücü, dnha acelecidir. 
Bir zek& hatası etm dikçe insanı "' 
onun yaptığı §eyleri, hortumiyle çe· 
kip korkunç kamına atmaz. 

rılmıştır. -
ANKAR~ BiRASI Mevsimin Serinletici l~kisidiı·. 

-
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Si\>ri sin eki r 
u musibet mah lar a 

• 

nasıl mücadele edebiliriz? 
y a.z:, herkuin .abırswıkla beklediği en güzel şıyıcı vasıfları dolayısiyle en tehlikeli olanlarıdır. 

mevsimdir. Fakat yazın sayıaz meziyetleri yanın- Sivrisinek hcutalık Q§ılar, bataklık yerlerde sıt-
manın en emin ve kati nakiliğini yapar, bataklık ol-

da bir de ehemiyetli mahzuru vardır: insana mu· mıyan yerlerde de uykularımızı bize haram ederek 
ıallat olan türlü ha§ereler bu aylarda meydana çı· dinlenme .z:amanlartmızı çalar bu küçükcük cüsse-
dar ve dehşetli çoğalırlaT. Bu haşereler içinde de, sinden umulmıyacak fenalıklarda bulunur. 
ıivrinnekler, cuabı tahriı edici vızıltıları, canı le- Sivrisineklere karşı kendimizi korumak için ne-
na halde acıtan sokmalan ve bilhassa mikrob ta- ler yapmalıyız? 

H er şeyden önce sivrisineklere • ••••••••••••••• • ••••••••••••• 

karşı cildimizi koruyacak ted- : s : 
birler almakla işe başlamalıyız. Sivri- : I 'J e e • • 
sineklerin ısırdığı yerlerin acısını ge- • u,, • • • • çirmek üzere hususi merhemler satı- • 

lır. Bu müstahzarların içerisine konu- : dan • • • 
lan ve insan burnuna pek nahOf gelmi- ! • • • yen bir koku sivrisinekleri uzaklaştırı- : • 
cı bir hassaya malik olduğu için, il.aç • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •: 
yalnız ısırılmış yerlerin acısını ve ka- teharrik yapılmıştır. 
şmtısını geçirmekle kalmaz, ayni za- Bu saydığımız tedafüi tedbirlerden 
manda sürı.ildüğü yerleri sivrisineklere sonra tecavüzi tedbirlere ura gelir. Evi-
kar!1 müdafaa eder. nizde kapalı kalan veya aralıklardan gi-

Bir gezmeye gitmeden veya şöyle rebilecek olan küçük nıikdarda sivrisi-
uyku kestirmek üzere uzanmadan önce, nekleri imha için mayi halinde bir çok 
bu merhemden vhcudun korunması ar- müstahzarlar mevcuddur. Bunların hc-
zu edilen yerlerine (yüz, boyun, eller, men hepsi Japonyada yetişen piretr i-
ayaklar) sürülür. İçinde yağlı madde- simli bir ncbattan çıkarılır. Bu mayi 
ler bulunmadığı için elbisede leke yap- mi.istahzarlan bir pompa vasıtasiyle o-
rnaz. daların her tarafına iyice sıkmak sivri-

Eğer tedbirsizlik edip bu merhem- sineklerin köklerini kurutmak için ka-
den teduik edememiş.seniz ve eczaha- fidir. Elektrikle müteharrik pompalar 
ne yakın değilse ıivriainelı: ıaınnala- da yapılmıştır. 
rma karşı mantöllü vazelin veya sabun- Tavsiye edilecek bir tedbir de o-
suz tra, için kullarulan lı:rmılerden bi- zon imal edici küçük aletlerden evle-
rini de lruJJanabilininiz. Bunlar da el rinizde bulundurmaktır: Bu aletler, 
altında bulunmadıgı takdirde ısırılan sivrisinekleri uzaklaştırmakla birlikte 
yerleri sirke veya bikarbonatlı su ile havayı tasfiye ve fena kokuları izale e-
oğuşturunuz. derler. 

Sivrisinekleri vüc:.udunuzdan uzak
laştırmak için 100 - 400 formol mahlü
lü ile e lpiselcrinizi hafifçe ısla tınız 

veya cildinizi saf halinde sitronel e
san.,iyle ıslatınız. Bunu sık sık tekrar
lamak lazımdır (Her yarım saatta bir 
kafidir). Gece için de, yüzunüzü nane. 
levanta çiçeği. ökaliptus gibi esanslarla 
kokulandırılmış vazelinle ogunuz. 

Evimizi korumak . 
akat evimizi sivrisineklere karşı 
korumadıkça bu gibi tedbirlerle 

mah.Luru önlemeye kalkışmak hem güç, 
hem de yorucu ve b ktırıcı bir iştir. A
sıl lüzumlu olan bu haşereleri evimizin 
içine sokmamaktır. İlk tedbir, sivrisi
neklerin yeniden içeri girmelerine ma
ni olmaktır. Bunun için de, pencerelere 
tül veya tel germek ana şaı·ttır. Eğer 

tel kullanılacaksa. bu tel tamamiyle 
pencereye tetabuk eden bir çerçeveye 
gerilir. Tek mahzur bu telin bütün yaz 
mevs "nincc pencerede kalması ve pen
reden dışarıya sarkmak imkanını ver
memesidir. Fakat belki de bu mahzur 
değil meziyettir. Pencereler için çerçe
ve tere gerilmiş halde tül perdeler de 
satılmaktadır, Bu çerçeveler istenilen 
ebada göre genişleyebilecek surette mü-

Sürlelerin imha~ 

O işi sivrisinek daima durgun su
larda yumurtlar. Bu neviden 

sul .. r yok edilirse sivrisinek de kalmaz. 
Tabii bütün suları kurutmak kabil de
ğildir. Fakat bahçeleri ve meydanları 
sıkı bir kontrol altında tutmak şartiy
le buna lüzum kalmadan da maksad ha-
sıl olabilir. Bir yağmurdan sonra suyu 
muhafaza edebilen her şeyden çekin
melidir Mesela tabak ve desti kırık

ları, boşalmış konserve kutuları gibi 
şeylerin meydanda kalmamasına dik
kat etmeli, bunlar toplanmalı veya top
rağa gömülmelidir. Bahçede çukurlar 
bırakmıyacak surette bir tesviye ame
liyesi yapılmasına da dikkat etmelidir. 
Geriye, ya havuz, kuyu gibi lüzumlu 
oldukları, ya da pek masraflı oJduğu i
çin kurutulamıyan su birikintileri ka
hr. 

Mevzuubahis suyun içme suyu olup 
olmadığına göre iki metod tatbik edile
bilir. Sivrisinek yavruları nefes almak 
için suyun üs~üne çıkarlar. Bunun için 
suyun sathiyle hava arasına bir mani 
gererek bu teneffüse engel olmak ve 
onları havasızlıktan boğmak kabildir. 
Yağlı mayiler bu işi görürler. İçilmi-

yecek sular için bu mayi petroldur. Su 
sathının her karametresi için 20 gram 
petrol yeter. Paris yeşili namiyle satı
lan arscniyat dökuivr tozundan serp
mek de ayni vazifeyi görür. Bu her iki 
vasıta ile de yumurtadan çıkan sivrisi
nek yavruları bir günden daha kısa bir 
zamanda imha edilir • 

İçilecek veya sebzeleri sulayacak 
su mevzu olunca, bir suyun içinde bu
lunduğu kabın veya kuyunun ağıma 
(tercihan bakırdan) bir tel kapak ge
çirmek faydalıdır. İçilecek suyun sat
hına zeytin yağı da dökmek kabildir. Bu 
takdirde zeytin yağı petrolün vazife· 
sini görür. 

Lağımlara hususi bir ehemiyet at

fetmek lazımdır. İster otomatik. ister 

kapalı olsunlar, bunların içinde milyar-

Jarca sivrisinek yetişir. Uğımm içinde 

yetişen sivrisineklerin dışarıya çıkma-

Jarına mani olmak kUidir. Bunun için 

de lağımların üzerinin dışarıya n _.ı

fez vermiyecek su.rette iyice kapalı ol-

malan birinci şarttır. Eğer evin tava

nında Jiğnnın havalandırma borsu var 

ise bunun ağzı telle kapatılmalrdır. Ab-

desthane deliklerinin de mutlaka ka-

pah olması ve ıifon tertibatını ihtiva 

etmesi icab eder. 

Her ay abcdsthane deliğine bir lit-

re su iJe karıştırılmış bir litre petrol 

dökmek de çok müessir bir tedbirdir. 

Bu tedbirler alındıktan sonra sivri-

sineklerin en mühim menbaı kurutlmuş 

olur. 

Yazın istirahat için kııın uğraşın 
Fakat mücadelede muvaffak olmak 

için sonuna kadar mücadele et
melidir. Kış geldi mi, dişi sivrisinekleı 
bodrumlarımza, bilhassa kömürlükleri· 

nize iltica edeceklerdir. İşte kışın veya 

ilk baharın ilk günlerinde bunları yer

lerinde imha etmek lazuxı gelir. Bura

larda kükürd yakmak ~ müessir ted

birdir. Fakat yangın çıkamıamak içın 

çok dik.katli davranmalıdır. Onun yeri
ne dumanı insanlara ve hayvanlara za. 

- rar vermiyen krezil de yakabilirsiniz. 
Şöyle hareket edeceksiniz: Bodruma 
kenarları çok yüksek bir kab getiriniz, 
bodrumun her kübmetresi için 5 gram 
hesabiyle buraya krezil dökünüz. bu 
kabı hafif ateşli bir ispirto ocağının 

~BL1YOGRAFY~ 
VARLIK 

15 temmuz trihli 97 inci sayısı şu 
yazılarla çıkmıştır: Varlık: Varlık beş

yaşma girerken, Yaşar Nabi: hakiki 
münekkide dair, NuruIJah Berk: bir re
sim sergisi münasebetiyle, S. Sami Ber· 
ken: Sanata ve tercümeye dair, Hamdi 
Akverdi: hakiki hatibin vasıfları, And
re Berge: Çocuk ve yeni terbiye, Sta. 
matov: bir mahkeme celbi, Umran Na
zif: bir müslümanın ölümü, Orhan Ve • 
li, Cevdet Kudret, Ali Mümtaz, Halid 
Hilmi, Yakub Sabri ve Macid Arayın 

şiirleri. bu .::sayıda ayrıca dördüncü cil
din bir fihristi ilave olarak verilmek. 
tedir_ 

ÇIGIR 
Haziran tarihli 51 inci sayısı şÜ ya

zılarla çıkmştır: Mustafa Şekib Tunç: 

Felsefenin inkişafı, Ziyaeddin Fahri: 

alınan iççtimayatçılarından Leopold V. 

Wiese, Cemil Siena Ongun: Çocuk ter. 

biyesi, Hü,seyin Namık Orkun: Tarihi. 

mizin kaynakları, M. Ragıb Kösemihal: 

halk çalgısı meselesi, Ahmet Halil: 

Klod Farerin ruhu, Ahmet Talat Onay: 

Zaruri bir cevab, Hüseyin Namık Or

kun: bir cevaba cevab, ve Hamid Tar

han, Behçet Kemal Çağlar, M. Türk
menoğlunun şiirleri. 

YENİ ADAM 
15 temmuz tarihli 185 inci sayısında şu 

yazılar vardır: İsmail Hakkı Baltacı. 

oğlu : kamp, Hüsamettin Bozak: Sir 

Oswald Mosley, Baltacıoğlu: üstad ne ya 

pıyor? Sefer Aytekin: yağmursuz ka
lan bozkır, İzzettin Şadan: tifo beliyesi, 
lüzumlu bir cevab. akıl hastalıkları, Sto
dard ve Melvan: Çocukda dil, Adnan 
Cemil: kızıl derililer, iç sosyete, dış 
sosyete. kültür sayfaları, Jean Baby: 
sosyal sınıflara dair, dişlerimiz. Haf. 
tanının düşünceleri. 

ÖGLE NEŞRİYATI 
12. 30-12.50 Muhtelif plakla neşriyat 

12.50.13.15 plak: türk musikisi ve halk 
şarkıları 13.15-13.30 dahili ve harici ha. 
herler. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

18.30-19.00 Muhtelif. plak neşriyatı 
19.00.19.30 türk musikisi ve halk şarkı
ları (Cevdet ve arkadaşlar) 19.30-19.45 
saat ayarı ve arapça neşriyat 19.40..20.15 
türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkada~lar) 20.15..21.00 plakla 
dans musikisi 21.00-2115 ajans haberleri 
21.15-21.55 stüdyo salon orkestrası. 

21.55.22.00 Yarınki proğram ve İs. 
tilclfil marşı. 

üstüne oturtunuz. Bir kaç saat içinde 
bütün ha,ereler ölür. 

Fakat bütün bu tedbirlerle siz an
cak kendi meskeniniz dahilindeki ha§C

ttleri imha edebilin.iniz. Hiç kimse si
ze komşunuzun bahçelerinde, lSğımla
rında, bodrumlarında milyarlarca siv
risinek imal ederek üzerinize saldutmı
yaC".ağınr temin edemez. Bu pis ve mu
zrr haşerelerin kökünü kurutmak için 
mücadelenin ev ve ferd ölçüsünde de
ğil, şehir ve hatta memleket ölçüsünde, 
belediyelerle halkın el birliğiyle yapıl

ması icab ettiği unutulmamalıdır. 

''Leyli okullar ... ,, 

- Kurun'dan -

"Leyli,, yanında "okul~, oldu mu ya? 
"Leyli mekteb,, terkibi bize yabancJ 
gelmiyor, fakat herhalde ''leyli,, ke/J"· 
mesi "mekteb,, den eve] dilimizden B· 

trlması doğru olan tabirlerdendir. -• • • 
"Lakin silahı küflü olduğu için pat· 

lamamıştır.,, 

- Son Posta"dan -

Bizim bildiğimiz, yalnız uzvi mad

deler küflenir, ve madeni maddeltl 

hakkında 61küllü,, değil "paslıu tabirİ 
kullanılır. 

* * * 
"Bir mizahçı evlilik ıçın şöyle acı 

bir tarif yapıyor: "Evlilik içcrdeki si
neklerin dışarıya, dışardaki sineklerin 
içeriye girmek istediği bu tatlı kava· 
nozudur.,, Tarif ne kadar acı olurıta ol• 
sun şu muhakkak ki evlilikte bir aıik· 
tar tad vardır. Asıl marifet bunu idare 
ile ve iki taraf aralarında müsavaten 
pay taşarak harcanmaktadır .. , 

- Yedi Gün'den -

Dışardak.ilerin içeriye girmesi iyi 
ama, içerdekilerin dışarı girmesi deni• 

lebilir mi? Jlubarrir, cümleden bir ke

lime tasarruf etmek niyetinde :diySI 
lüzumsuz yere tekrarlanan sinek }:eli· 
mesinin ikincisini mahzursuz haz/ede
bilirdi. 

Son cümleye baklnra: asıl mari/et 
buna paylaşarak harcamaktadır. Neyi? 
Evlilikteki tadı. Fakat tad barcanıt 

mı? 

Erzururnda Trabzon 
muallimleri şerefine 

ziyafet 
Erzurum, 20 (A.A.) - Dün Trob 

zon muallimleri şerefine umumt müfet .. 

tiş tarafından verilen bir ziyafette umu· 
mi müfettişimiz B. Tahsin Uzer, vali 

Maarif müşaviri ve heyetin reisi, Trab

zon kültür direktörü hararetli nutuk

lar söylemişlerdir. Doğunun merkezi o. 
lan Erzurumda az zamanda görülen bÜ· 

yük canlılık ve imar faaliyetinden fev

kalade mütehassıs olan misafirler dün 

Erzurum istasyonunun temel atma ıne

rasiminde bulunduktan sonra Tra.bzona 

dönmüşlerdir. 

.................................................... ~.~·; 
ı Sekizinci Şark i 
• BARI i 
! 4 - 21 eylul 1937 i 
! Akdenizin p.rk i 
! ile garb arasında i 
! merkez piyasası • 
1 40 millete mensub ! 
i 5000 kişinin ! 

iştirakiyle . t 
1 milyon ziyaretçı i 

İthalat ve Gümıük işlerinde i 
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Ücretsiz ticari malG.mat • 
Hususi ve emtia sergileri ! 
Toplantılar ve kongreJer ! 

Temsiller ve muhtelif müsamereler ı 
Turizm büroları i 

Gezinti seyahatleri - toplu i 
i seyahatlre •• 
• 2-3528 . 
'~ ......... ................... ~ .................... ~t 

Tefrika: No. \'O larla mükafa tlandınnalarınm doğru bir ış 
olduğunu göstermişti. 

!iği hakkındaki bütün sözlere aldırış etmiye
rek ve bu huysuz kızı kadın kadıncık etmeğe 
niyet ederek onunla evlenmeğe karar ver
di. Sözün doğrusunu isterseniz böyle çetin 
bir işi Petrukio' dan başka kimsecikler de üs
tüne alamazdl. Çünkü bu adam en hiddetli 
insanların hareketlerini gülerek karşılıya -
cak kadar sakin. so<Tuk kanlı ve her şeyi gü
zel nüktelerle önli;ecek kadar şendi. Kata
rin'le evlenecek olursa onu yatıştırmak. süt 
dökmüş kediye döndürmek de ona bir eğlen
ce olacaktı. 

kio bunu duyunca dedi ki: . 
- Maşallah, ne cessur kadınmış. Şirndı 

kendisini daha fazla sevmeğe başladırtl• 
Kendisiyle bir görüşmek için can atıyoruı:tl· 

Sonra ihtiyar adamı biran evel cevab ver .. 
meğe mecbur etmek için de şu sözleri ita ve 
etti: 

Yaz.anlar : 11ary ve Charlea La11-. 
Çeviren: Nurettin ART AJı 

Son gürlüğü 
Bu iş oldu; çilnkü yüzüğü verdiğiniz 

bendim. Şimdi iki defa kazanılmış bir hal
desiniz. Artık tamamiyle benim olacak mı
sınız? 

Bertram cevab vereli: 
- Eğer sen, benim o geec konuştuğum 

kadın olduğunu isbat edersen seni, bütün 
kalbimle, bütün kalbimle seveceğim. 

Bunu isbat da güc bir iş değildi. Çünkü 
Diana ile dul annesi, bunu isbat etmek için 
berabre gelmişlerdi. 

Kıral Diana'nm Helena'ya ettiği yardım 
ve göstrediği feda•arlıktan dolayı pek hoş
lanmış ve onu da bir asilzade ile evlendir -
meyi vaad etmişti. Helena'mr. hikayesinde 
göriilen misal de kırallarm böyle değerli hiz
met errl~ ı...1ılnn1n bayanları güzel izdivaç-

Nihayet, Helena, babasının vasiyetinin 
gökteki bütün yıldızlardan uğur almış bir 
vasiyet olduğunu anlamıştı: Çünkü artık 
sevgili Bertram'mın sevgili karısı, eski ba
yanının gelini ve Rousill.on Kontesi olmuş
tu. 

ŞİRRETİN UYSALLAŞTIRILMASI 

Şirret Katarin, Padua"nın zengin tüccar
larından birisi olan Baptista'nın en büyük 
kızı idi. Bu, öyle idaresi güç, öfkel~ o kadar 
ağzı bozuk bir kadındı ki sormayın. Bu yüz
den adı Padua'da Şirret Katarin'e çıkmıştı. 
Bu kızla evlenmeyi göze alabilecek bir er
kek bulunması güç hatta imkansızdı. Bu 
yüzden Baptista küçük kızı kibar ve nazik 
Bianka'ya cıkan kısmetleri daha ablası du
rurken küçüğünü başgöz etmenin muvafık 
olmıyacağı mütalaasiyle reddetmeğe mec -
bur oluyordu. 

Derken günün birinde Petrukio isminde 
bir adam evlenmek maksadiyle Padua'ya 
geldi. Katarin'in güzel ve zengin olduğunu 
haber alan bu adam. onun huysuzluğu şirret-

Böylece bu kızı istemek için Baptista'ya 
gidince nazik ve güzel huylu kızı Katarin'i 
• Petrukio ona bu ünvanları vermişti - iste -
mek için babasına gittiği zaman, onun güzel 
şöhretini duyarak Verona'dan kalkıp bura
ya geldiğini söyledi. 

Babası, her ne kadar kızını evlendirmek 
istiyor idiyse de onwı ne huyda bir kız oldu
ğunu itiraf etmek mecburiyetinde kalmıştı. 
Zaten o sırada Katarin'in musiki öğretmeni 
odadan içeriye girmiş ve kendisine yanlış 
çaldığını ihtar ettiği için öfkelenen talebesi
nin elindeki lavtayı kaldınp başına indirdi
ğini söyliyerek şikayette bulunmutu. Petru-

- İşim aceledir Senyor Baptista, All~ .. 
hın her günü kalkıp buraya gelmeğe vaktırtl 
yok. Siz bilirsiniz; babam öldü ve bütün rna .. 
hm, mülkünü bana bıraktı. Şimdi bana söY' 
leyiniz: kızınızla evlenecek olursam onuJ1 
için ne drahoma vereceksiniz? 

Bir aşık için bu türlü hareketi biraz a~a .. 
ib bulmakla beraber Katarin'in evleneceğıll .. 
den memnun olan Paptista: 

- Drahoma olarak yirmi bin altın vere" 
ceğim; öldüğüm zaman da mülkümün yarısı 
onun olacak. Dedi. Nihayet bu pazarlıkta ca .. 
bucak uyuşulmuş ve Baptista, bu aşıkın sö1• 
lediğini anlatmak üzere içeriye gitmiş, biraı 
sonra da Katarin'i kendisini isteyen Pettıl" 
kio•nun yanma göndermişti. 

(Sonu var) 
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Düşünüşler: 

Kitab alakası 
1 

nevine bakarak. tcfrikimızi kendi kana
atimize göre yapmaktan çekinmemeli-

Bir aylık 
ihracatı 

I lngiltere ağır siklet şampigonu 

Tommy Farr evveli Joe 
Louis ile karşdaşacak Kitaba lıaqı al.ika iki türlü tezahür 

eder. Frenkler zahiren aralannda ben
ıeyiı var gibi görünmekle beraber, ha
kikatte biribirinden 90k farlrh olan bu 
iki alakaya biliyofili ve bibliyomani ad
lannı veriyorlar; yani lritab sevgisi ve 
kitab hastalığı. 

Kitab toplama hastalığına mübtela 
olan bibliyomanlar cemiyet için pek 
faydalı değildirler, batti olsalar bile, 

bu fayda bilerek veya istiyerek yapıl
iDI§ olmadıgı için, kendilerine bir şeref 
tQıin etmez. Onlar kitabı, kart poıtal 
veya ı:ıo-ta pulu gibi, marazi biriktirme 
ihtıraslarıru tatmine yarıyan alelide eş
yadan addederler. Kitabı okumak için 

değil, sadece toplamak için alırla~- ~
çcnlerde rransız gazeteleri, kimsesız b~r 
adarn olunce evınde hiç umulmadık bır 
kitab iııtoku bulunmuş olduğunu yazı 
yordular. Kitablar, getirildikleri gıbi. 
daha paketleri bile açdmaıntŞ olarak, 

üstü te yığılıp bırakılmı tı. 
Bu gibıJerin arasında. evlerine yığ· 

dıklan kitablann kıymetiyle hiç aJika· 
dar olmı) an sadece mevcudlarmın ·k· 
darına kabıl

0 

olduğu kadar yuksek bir 
rakam 'i k rm:ık arzusunda olanlar DU 

lundugu {!.1bi. en kıymetli kitablara bü· 
yuk servetler yaunnaktan çekinmiyen· 
lere de rastlanır. Fakat bu iptiliya tu· 

tulmuş olanlar için lritab. an~ ~~y
mctli bir biblo veya e5ki eser hukmun
dedir. Başka b r mahiyet taşımaz. 

Bir de kitabı, taşıdığı fikri cevh~r 
dlllayısi le seven. onunla. muhtevası ı
<:İn alıikadar olanlar vardır. Onlano na· 
zarında kitabın kemmiyeti değil. keyfi· 
vcti bir kıymet ifade eder. Gerçı. umu· 

hak 'ki miyet 'e pek çok bibliyomanlan. 1 

k itab 0 venler arasmda zikretmek adet· 
se de. kitııhıı karşı gösterilen alakanın 

yiz. 
Kitabı ııeven. onun hayatiyle, mev-

cudiyetiyle, istikbaliyle alikadar ?lan
dır. Veni çıkan kitabJar hakkındaki ka
ta1oğlan karıştıran, lcitab tenkidlerini 
okuyan ve kitabı alakadar eden her 
türlü mütalcalar üzerinde düşünen in· 
sandır. Onun nazarında kıtablar, can
au eşyalar değil, yaşıyan var~klardır. 

Kitabı seven için. kitab, bir defa o
kunduktan aonra vazifesini ikma1 et
miı olmaz, daima müracaat edilmek ü
zere el altında bulundurulması bunun 
için lazundır. Kitabı seven. onu yaJruz 
kendi zevkine hasretmek istiyen bir 
hodbinliğe kapılmaz, yayılması için e
linden geleni yapmaya amadedir. 

Kitab alakasının artması en büyük 
ihtiyaçları arasında olan memleketimiz· 
de en iyi cinsten hakiki kitab işıklan 
yok değildir. tsmi neşriyat aleminde 
pek de sık görulmcdiği için dalına ha
tırlanmayan Selim Nüzhet bunlardan 
biridir. Fakat onun kitab sevgisi. ancak 
üç senedenbcri, en müsaid ve verimli sa
haaını bulmuıtur. Bu kitab işıki dost. 
kültiır Bakanlığının bamıa yazı ve re· 
simleri derleme direktörü sıfatiyle. tam 
işinin ehli bir salahivet halindr faali· 
yetle çalışmaktadır. Bize her altı ayda 
bir kitablar hakkında miıkemmel &uret· 
te tasnif edilmiş malumat ve istati&tik 
rakamlan veren Bibliyografya Wmli 
broşür de bu sistematik çalışınarun gü
zel ve çok faydalı bir mahsulüdür. 

Kitab sevenlerin memlekette çoğal
masını temenni ederken gözJerirnizin 
önünde duran güzel ömekleri hatırla
mak bir borçtur. 

YAŞAR NABi 

Adana. (Hususi) - Haziran 937 de 

Adananın bir aylık idhalit ..: ihracatı

na dair ticaret odasının ncvettiği ista

tistik üzerinde yapılan tetkikat netice

si haziran 937 ayındaki ihracatımu id

halattan 476121 liralık fazla olduğunu 

anladık. Mezkur aydaki idhaJit 

4055325 liralık, ihracat ise 881,446 lira

hktır. 

fdhalit maddderimizi bafhca fUA

lar tutmaktadır : 

38220 liralık ziraat aUtı, 13872 lira

lık benzin, 12070 liralık çimento, 2724 

liralık gazyağ1, 1385 liralık hurdant, 

4741 liralık kahve, 841 kösele, 92058 li

ralık yerli mensucat, 49151 liralık ec. 

nebi mensucat, 27067 liralık makine par. 

çası, 1612 liralık makine yağı, 43223 li

ralık eker, 228072 liralık vesaire. Esaa

lı id.halit h ricinde kalan ufak idba. 

lit da 176751 liralıktır. 

İhracatımıza gelince : 

130587 liralık pamuk, 2469 liralık 

iskarta pamuk, 2445 liralık çiğit küs

pesi, 105341 liralık çiğit yağı, 6933 li. 

rahk arpa, 331 ı liralık bes, 22640 lira

lık yiın, 3788 liral ık bağırsak. esaslı ih· 

racat haricinde kalan ufak ihracat da 

108039 liralıktır. 

İstanbulda 189 uncu 
alaya sancak verildi 

Boks dünya f&IDpiyonlulu için Şmelin• ile bl'fllaıma11 mukarrer 
olan ln.iltere ağır aiklet boks pmpiyonu Tommy Farr'm, e•elemirde 
zenci boksör Joe Louia ile 26 ağultotta Ne.,-orkta bir maç yapmaya 
Urar Yermesi, l.ondra spor aleminin en büyük dedikochuunu teıkil et
mektedir. 

Dünya boks f&IDpİyon1uiu için çarpıpcak olan iqiliz T ommy 
F arr maziai ıatırab içinde reçmif bir sporcudur. 

Farr, sekiz yapncla iken, an
nesi ölmüt Ye •eriye kalan üç er· 
kek Ye dört kız brdeıi ile birlik
te hayat mücadelesine ablmak 
mecburiyetinde bhmfbr. 

İlk zamanlar bir maden ocaf mda 
amelelik ettikten sonra, bu meslefi bı
rakarak boba bqlamıf •e 16 yafında 
ilı:cn •iUyetlerde kurulan panayirlarde 
bob gösterileri yapmak suretiyle ha
yatını kazanmağa çalışmıştır. 

Fakat, kendini bcsliyecck derecede 

bir kazanç temin etmeye muvaffak o

lamayınca 1ngiltercnin mUsta1rbel ağır 

siklet pmpiyonu, açlık kürüne katla

namıyarak, bir otelin ayakkabı boyacı

lığına başJamıf Ye hayatında iJk defa 

olarak karnını doyurabilmek imkanını 

bulmuştur. 

Ancak, kafaaına ve ruhuna işlemiş 

olan bokstan ayrılamadığı için, iki yıl 

sonra ayakkabı boyacılığını bırakmış 

ve 18 ya ında iken yaya olarak Lon

dranın yolunu tutmuştur. 

Bitkin ve pejmürde bir halde Lon

draya varan Farr, boka mektebine ka

bul edilmesi için miiracaatta bulun

muş, fakat mektebten red cevabı almıt· 

tır. 

Bolu' da spor 
Şenlikleri 

Bolu, ıg <AA.) - DUn Bolu vi11 • 

yeti fUndjye bclar emsali cörülmcmit 

bir spor bayramı ve nCfcli bir gün geçir· 

mi§tir. Spor bayramı viliyetin maruf 

mesiresi olan Aband gölünde yapılmış -

tır. Vilayet kazalannın vasatında ve 

çam ormanları içinde ve yaz kış spor eğ 

lencelerine müaaid 1400 rakımlı mevki

de bulunan bu gol bu huıuıiyetleriyle 

epiz bir kıymeti haizdir. Yolsuzluk yu-

aünden ban-eti semlen bu gölün ~ni 

biten yolu dun açılarak bütün mulhakat 

sporcuları bu gölün kenarına toplanmış-

Jar, muazzam bir spor bayramı yapılmıı 

tır. 

Bu şenliğe kaa.ıların kaymakamları, 

belediye reisleri, parti başkanları ve vi

layet belediye reisimiz, vilayet idare 

memurları, tehirden tanınnuı 300 aile, 

köylerden de 2 bin kişiye yakın bir ka

labalık orada bu ıenliği seyre gelmiı • 

lerdi. 

~(;ALMASINI D1LEDiôiMİZ BlR öRNEK 1 
İstanbul, (Telefonla) - Bugün Tak 

&İm stadyomunda ı 89 uncu piyade ala

yına parla!<- bir törenle Orgeneral Fah

reddin Altay tarafından sancak verildi. 

General Cemil Cahid, Osman Tufan n 
büyük rütbeli kara ve denb subayla

riyle büyük bir halk kütlesi törende ba

ur bulunmutlar, Orgeneral Fahrettin 

Altay kısa bir nutuktan 80llra sancağı 

alay kumandanı albay Salih Erlnq'a 

vermiş, alay kumandanı da ima bir nu

tuk söylemiştir. Bundan 80IU'a da bir 

geçid resmi yapılarak törene son ttril
miştır. 

Londrada 1eneri &ibi dolafan Farr 

pek ender olarak barlDllCalr bir saçak 
bulabilmif tt nihayet Üllt bat ..... 
mıf denecek bir halde, Loadradan kal

karak kendi memleketi olan Tonypan

dy'ye avdet etmiftir. 

Bayram halkevJerinin bandoları ön

de ve ilçeler ıpor kulUbleri sırasiyle bir 

,eçiı yapblrtan tonra vali ve belediye 

reisi gcnçliie Ye sporculara bu ıüzel ta 

biat parçumm sporculuğun inJüıafı 

için kutlu olmaamı ve Ulu Önderin Bo

luyu tqrifierindc resmini pdilkleri 

bu cöUln yolu iç.in itaret buyurmalariy· 

le husul bulmuı olmasından büyük Ön -

dere minnet Ye 1&ygılarını sundular. 

Heybeli Ada 
sanatoryomu büyüyor 

Naçar lı:aldıfı için tekrar panayır 

yer~rinde boksör olarak dolafmaya 

baflamlftır. Nihayet bu turnelerinde. 

o sıralarda orta siklet pmpiyonu olan 

Walea, Jery ye Daley ile karfJlafmak 

talihine mazhar olmuftur. 

Orta siklet .-..iyonu ile yaptığı 
maçta berabere kaJm.Jt tt bunun üzeri
ne her tarafa adı yayılmıt olan Farr'a, 
yığın halinde teklifler gelmeye başla

mıftır. 

Bundan sonra su spor müsabakaları 

yapddı ye milU oyunlar oynandı. Gece 

mqale1er ve bant fiteklerle sabaha ka· 

dar viliyet sporcularının ve halkının 

kaynqmaaı devam etti. 

BeyoğJunda feci 
bir kaza oldu 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bu ak-

'k. 1ci1iliJc 
Re~mini görd11ğünüz on 1 1 ul 

• 51 Zong -
grup bır aıledır. Aılen n reı A ·ı 

B rı 
daJc manıfotra ıucc:ırlaı ndan • 
Şen, yanındaki refikası Bayan Ane 
Şen'dir. 

Henüz eJii dört yaşında 0~0 b~ 
Arif Şen'ın 10 çocuğu -nrdıt. a 

ı Nerim.an, Reyhan, ilhan, Şüuao., Tiır
tin. Ceylan ve Ercan'd11 Küçül Er· 
can benü:a iti yapndadır. B. Arif Şenin 
11atiia ~ukları ya.pmııtu. ve hepsi 
ubattedir. Hiçbirinin uzvi ve dimaği 
bit ktuutu yoktur. 

t&tanbul, 20 (Telefonla) - Heybeli 

sanatoryomuna elli yataklı bir pansi
yon daha uavesi hakkındaki proje taa
dik olunarak belediyeye &eldi. İnşaa
ta yakında bqlanacaktır. Bu pavyon 
bitince Heybeli sanatorıyoaıundaki ya.. 
tak aayw 215 olacaktır. 

•a e,; tetrii ftmqi borç lliluu. Ail• 
sud•tiai• teıneli " en Wyiit teaü
rl olan NI yavru say~siade Şea olma. 
ya Jıd uuMn Baya11 A,nıe v• Bay 
Rasime ff!D rr• ııwsud 6ir bayat dileris. 

Bundan sonra artık birçok muvaffa
kıyetleri arasında İrlanda pmpiyonu 
O'brien ile, bilahare karısını Londra
da tabanca ile öldüren ve bu hareketi
nin cezasını hayatiyle ödeyen Kanada 
pmpiyonu del Pontain'i yenmiştir. 

J'arr•m galibiyet listesinde eaki 
dilnya pmpiyonu Loafbran ile Bob 
OliD"ia de adı.. )'UJ)ıdır. Bunlardan 
90Dl'a kendisine lsıgiltere ajır siklet 
pmpiyonu Unvanını kazandıran Beony 
Foord maçı ve eski dünya pmpiyonu 
Maxbaer ile alman Neuset'e galibiyeti 
gelme lttedir. 

. pm üzeri Beyoğlu Tepebafı toz kopa. 
ran caddesinde feci bir kaza oldu Su. 
1ar idaresi terkos borularını değiştir

mclıı için bu caddede bir hendek açtır· 
m1ftı Bu hendeiin içinde çalşmakta bu. 

lunan 13 amelenin \izerinc yandaki du. 

var çökerek uneleden Tahsin, Hasan 

Ali ve Kenan enku altında kalmı,lar

dır. Bunlardan Ali ve Kenan ölmiif, O.. 

tekiler de hastôancye kaldınbmftır. h adadır ve 
yuJc/eri Bayan Naile 22 1~ 

1 •vJ'd' · · N b'd• Nate şan, 

JleıaJdetia en bü7ük davuı olan 
bol aiJlus ifiade kendi hı!l2leriae dü
~ai öraeJc olacak bir Yeludlukla yapan 

"" ı ır. Dığerlerı • ı ,., 

Tefrika: No. 96 
Eugenie kollarını kavuşturdu; me~tubu 

~~.,. ,----ı-. okumağa cesareti kalmıyarak göztennden 
~ yaşlar akmağa başladı. 

Eugenie t 
Grande ~ 

BALZAC 
Yazan: Hoaori de b" BAYDAR . . Nasu ı 
Türkçeye çevıren • f 

.. halinde ış-
Yüziinün çatlaklarından duman 
kıracakmış sanılıyordu. zel... . _. 

- Haydi okusanıza Madma r'den gittıgı 
-Ah, Nanon, neden Saumu 

halde Parise gelmiş? 
- Okursanız anlarsınız. tJ Mek· 
Eugcnie mektubu titreyere~ ~e Corret 

tubun içinde Madam des Grassıns Nanon 
ticaretevi adresine bir poliçe çıktı. 
bunu yerden aldı. 

•· A . - . ,, 
zı.z yegenım... . _ilim. 

- Arbk sadece Eugenıe deg 
Zavallı kızın kalbi sıkıştı. .. s· ,, 

12 .... 

- Bana sen derdi. 

Nanon sordu: 
- Ölmüş mü? 
- Ölmüş olsaydı yazar mı id:' 
Ve sonra, şu mektubu, baştan sona kadar 

okudu: 
" Aziz yeğenim, giriştiğim işlerde mu

vaffak olduğumu öğrenmekle mcmnU;D ~1~ -
cağınIZI umarım. Siz bana uğur getırd~ız: 
zengin olarak geri döndüm. Tavsiyelennı 
tatbik ettiğim amcamın da, yengemin de 
ölümlerini Mösyö des Grassins'den öğren -
dim. Büyüklerimizin ölümü tabiat icabıdır, 
ve biz de onları takib edeceğiz. ümid ede
rim ki bugün artık tesellinizi bulmuşsunuz -
dur; zamana hiç bir şey mukavemet edemez, 
bunu bizzat hissetmekteyim. Evet, aziz ~e: 
ğenim, ne bahtsızlıktır ki hulyalar devnnı 
geçridim. Ne yapayım birçok memleketler-
de seyahat ede ede hayat hakkında düşünce
lere daldım. Giderken çocuktum, erkek ola
rak geri geldim. Bir gün, vaktiyle hiç düşün
mediğim neleri düşünüyorum. Serbestsiniz 
yeğenim, ben de henüz serbestim. Zevahire 

&Öre o bizim ufak tef ek tasavvurlarımızın ta
hakkukuna mani bir şey yoktur. Fakat işle
rimin ne halde olduğunu sizden saklamıya
cak kadar açık yürekliyim. Kendime aid ol
madığmu hiç unutmadım; uzun yolculukla -
rımda o küçük tahta kanapcyL .. ,, 

Sanki kor üzerinde oturuyormuş gibi Eu
genie kanapeden hemen kalkıp gitti, avlu
daki merdivenin bir basamağına oturdu. 

" ... Üzerinde biribirimizi daima sevmek 
Yemini etmiş olduğumuz o küçük tahta ka
napeyi hep hatırlanın.. Koridoru, karanlık 
salonu, tavan arasındaki odamı, ve nazikane 
lutufkarlığınızla istikbalimi kolaylaştrrnuş 
olduğunuz o geceyi hatırlarım. Evet, bu ha- -
tıralar cesaretimi takviye etti, ve ben, ara
~~zda kararlaşmış olan saatte sizi düşündü
g~m gibi sizin de beni düşündüğünüzü ken
dı kendime tekrar ettim. 

Saat dokuzda bulutları seyrettiniz mi? 
~~et, değil mi? Bundan dolayıdır ki benim 
ıç~ mukaddes olan bir dostluğa ihanet et
~ıyeceği.m ve sizi aldatmryacağnn. Mesele, 
şımdi. benim için, evlenme hakkında edin-

miş olduğum bütün fikirleri tatmin etmek
te olan bir sıhriyettir. İzdivaçta aşk biı 
hulyadır. Bugün, tecrübem bana diyor ki, 
evlenirken bütün sosyal kanunlara riayet et· 
mek ve herkesçe zaruri görülen kefalet şart
larını yerine getirmek lwmdır. 

İmdi, aramızda öyle bir yaş farkı vardır 
ki, aziz yeğenim, istikbaliniz üzerinde be· 
nimkinden fazla müesıir olabilir. 

Size ne adetlerinizden, ne almış olduğu • 
nuz terbiyeden, ne yaşayış tarzınızdan bahs
edeceğim; bunlar muhakkak ki, Paris hayatı 
ile hiç bir suretle telif edilemez, ve şüphesiz 
istikbale aid projelerle de uzlaştırılamaz. 
Büyük bir ev açmak, pek çok yeni şeyleri ka
bul etmek tasavvurundayım; halbuki, hatı· 
nmda kaldığına göre siz sakin ve asude bir 
ömür sünnek istiyorsunuz. Hayır, daha sa
mimi~ olaca~ ve ~izi vaziyetimin hakemi ya
pacagım. Eger sız ona dair hüküm vermek'. 
hakkını haiz iseniz onu tanıyıp bilmeğe de 
mecbur unuz. Bugün ben seksen bin franlC 
irad sahibiyim. Bu servet benim, varisleri on 

(Sonu var) 

Q MAN ÇiFLiGi Bira Parkına Romen Müziği gelmiştir. Her gece on bir buçuğa kadar devam ediyor. 
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Türk Hava Kurumu Yar Başkanr B. Feridun Dirimtekin lnönü Hava Kampında 

•• nönü hava kampındaki talebe sayısr 
bu sene 1 .'iO dir. Geçen sene 80 di. 

Gelecek sene, aynı artış nisbetini mu-

hafaza ederek nihayet 250 veya 300 o

lacağını tahmin edebiliriz. 

Bu mikyasla, lnönünün gelcıeek se

neki mevcudunu hesab ettiğinizi du

yan, eğer Türkkuşunun sal~hiyetli bir 

memuru ise, tahmininizdeki yanlışı der

hal düzeltecektir. 

"- ... fakat ~u yapılmakta olan bi

naları görüyor musunuz? Bunlar bura

ya toplanacak olan yüzler değil, binler 

için kurulmaktadır. 

Her yeni hayat gibi, İnönünün boş 

ve sessiz meydan-
ları da bir hava 
kampı haline ge

tirilmek kararı ve
rildiği zaman bu
rada geniş inşaata 

lüzum görülmüş

tür. Cumhuriye

tin memlekette 
yerine koymak is-

tediğ i bütün ted
birlerin arkasında 
bir inşa pro1esı 

görürsünüz. Çün

kü hiç bır ışımizi 
çadırla veya ba
raka ile görmek 
istemiyoruz. Bu 
prensipin yabancı gözlerde takdir uya~
dıran nice misalleri vardır. Pancar ekı
mi üzerinde etüd yapmaya gelen al
man profesörler, şeker fabrikalarımızın 

yanıbaşmdaki güzel binaları görünce: 
"- Siz, fabrikalarınızla beraber güzel 
şehirler de kurmuşsunuz. Bir taşla iki 
kus ..... demişlerdi. İnönü sırtları için: 

" - · Burada mi.isaid hava cereyanları 
vardır. Buraya bir hava kampı kuru

lur,. diye verilmiş olan mütehassıs ra· 
porunu verirken, Anadolunun bu tarihi 
kösesinde bir hava şehri kurulmasına 
yol açtığını acaba düşündü mü dersi

niz? 
Eskişehir tayyare mektebi ve ora

daki havacrhk tesisatı ile İnönünde ku
rulmakta olan tesisat, biTibirine komşu
dur. Memleketin tam ortasında biribiri
ne yakın iki yerde türk bavacılrğınm 
iki merkezi elele vermiş oluyor. 

~'** 

• nönünde kurulmakta olan binalar 
1 şimdilik 6 tanedir. Bunların için

de boyu 90 metreyi aşanlar da var. Ya
ni buradaki altı bina, büyük bir kasaba 
kadar geniş olacak. 

Bu binalar. İnönüne şarktan girildi
ği zaman şu şekilde sıralanmıştır: Ta

mirhane ve depo, yemekhane ve ders
hane, kız talelıe koğuşu. bürolar, erkek 
talebe koğuşları. 

Buralar, asrrlardanberi çimento ve 
beton yüzünü ilk defa görüyor. Binala
rın hepsi betondur. Etraflarına güzel 

bahçeler yapılacaktır. Ağaç burada çok 
kolay yetişiyor. Çünkü su boldur. Kam-

pın yanı başından bir dere ve suyu her 
zaman buz gibi olan bir pınar var. Ya-

ni hayalimizdeki Anadolunun hakikat 
olmuş bir köşesi: bol su, bol ağaç, ne
şe. hareket ve kuş sesi. 

Bura<la İnönü nahiyesinden 80 ka
dar a .,,,.ıe calrsıvor. Binaların yapılışı 

inönünde büyük 
Ha'Ja şehri 

Kuruluyor 
nı görmeye gelen 
analar babalar, 
talebelerini sey
re gelen öğret -
menler, yeni Tür-

kiyeyi anlamak 
istiyenlerden yüz-

İ n o n u Kampında 
öğretmenler ve üyeler 

inönülüler için bir kazanç kaynağı ol

muş. İnşaatta dolgun ücretle amelelik 

yapmak onların hiç ummadıkları bir iş. 
Bir ustaya sordum: 

"- Siz burada bu kadar güzel bina

lar yaptıktan sonra nahiye merkezinde 

de buna benzerlerini kuracak nusmız? 

"- Bizim bu kadar bol paramız 

yok ki... Amma, şöyle büyücek bir şey 

yapıpta birkaç kişi beraberce oturmı

yc düşünmüyor değiliz. Hele buraya ar

tck gelen giden çok oluyor. Bir otel 
yapsak da iyi olacak. 

Ustanın dediği gerçekten doğrudur. 

Buraya bir otel yapılsa iyi yaptlacak. 

Burasr, hele gelecek seneden sonra bir

çok ziyaretçi toplıyacak hususiyette bir 

hava şehri olacak. Çocuklarının uçmasr-

•••••••••••••••••••••••••••• •• 
• • 
: Biz, lnönünden ayrılacağı- : 
: mız gün elektrik tesisatı yapıl- : 
• masına başlanmıftı. Burada : 
• bütün enerjiler bir arada bir- : 
• leşiyor demektir: evvela tabi- : 

atin enerjisi olan fasılasız rüz. : 
• gar, insan gücünün en şahane : 
: enerjisi olan uçmak ve fennin : 
• enerjisi olan elektrik... Bura- : 
: larda yeni bir hayat ve lıare- : 
• ket doğmaya başlarken elek- : 
: triğe olan hasreti gördükten : 
: sonra, gönül, Kütahya san- : 
: tralını o kadar çok arıyor ki... : 
• • 
·· · · · · · · · Yazan:········· 

Cemal Kutay 

de yüz cumhuri
yetin eseri olan 

kanadlannuş türk 
neslini tetkik et
mek istiyen ya
bancılar ve niha

yet yazm, yorgun 
asabını dinlendir-

mek ve yeryüzü· 
ne, yerüstünden 
bakmak istiyen
ler İnönünü dol· 
duracaklardır. 

İnönünün bir 
hava şehri yapıl

masına şimdiden 

karar verilmiş gi-
bidir. Mesela gelecek sene buraya bir 
sürü hangar da yapılacaktır. Bir tamir 
atelyesi, planör inşa atdyeleri Esld~e

hirden uzak olmcyan İnönünü Eskişe· 

hir ile birleştiren güzel yollardan sonra 
Eskişehirdeki hava tesisleri, burada ya
pılanlarla birleşince koskoca bir hava 
şehri meydana gelecek. 

Biz, İnönünden ayrılacağımız gün 
1 

elektrik tesisatı yapılmasrna başlanmış
tı. Burada bütün enerjiler bir arada bir
leşiyor demektir: Evvela ta biatin ener· 
jisi olan fasılasız rüzgar, insan gücü-

. nün en haşmetli enerjisi olan uçmak ve 
fennin enerjisi olan elektrik ... Elektrik, 
inanmrz ki en çok bu yayla gecelerine 
yakışacaktır. tnönünde yakında gece U· 

çuşları başlıyacak. Onun için yelken 
pl!'inörlerinin hnalandığı yüksek tepe
ye kadar elektrik tesisatı yapılacaktır. 
Bu tepeler, yüzlerce kilometrelik yer
lerden gözüktüğünden İnönü geceleri
nin ı~ığı, buradan geceleri geçen tren
lerden tutunuzda Eskişehirden, Bozö
yükten ve yüzlerce köyden gözükecek. 
Buralarda yeni bir hayat ve hareket 
doğmaya baslarken elektriğe olan has
reti gördükten sonra gönül, Kütahya 
santralını o kadar çok anyor ki ... Işık
lı Ti.irkiye, bizim için ne büyük ideal 
olduğunu ve bize neler kazandıracağını 
İnönü aydınlandrktan sonra daha iyi 
anhyacağız. 

*** 
İ nönünde 160 şar kişilik üç talebe 

yatakhanesi yapılmaktadır. Bu bi
ze şunu anlatıyor ki, yalnız bu seneki 
binalar, gelecek devrede burada 500 ta
lebeyi birden toplıyacak. Fakat bilmem 
ki, bu bir salon kadar rahat çadır aran
mıyacak mı? İnönüniin her yerine ça
dır kurulabileceğine göre, bu 500 raka
mı, önümüzdeki devrenin asgari mik
darıdır, Bugün oradaki talebelerin he· 
men hepsine teker teker sordum: 

"- Kaç arkadaşmczı gelecek sene 
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BiR MEMLEKET GEZINTISIN DEN NOTLAR 1 

Ankara -Samsun 
arasında yolculuk 
L afm uzunu çekilmez, usandırır; işin uzunu çekilmez, yıldırır; 

aşkın uzunu çekilmez; bıktuıp usandırır; Hatta bayatın • ba· 
zı ahvalde - uzunu çekilmez, yük olur ve yıpratır ... Fakat yolun uzu-
nu hiç çekilmioyr. Hem bıktırıp usandrrıyor, hem de yoruyor ve 
yıpratıyor. 

Ankara ile Samsun arası tren
le tam otuz üç saatlik bir mesafe. 
dir. Bu otuz üç saati, üç metre mu
rabbaı bir kompartimanda otur -
makla veya eni bir metreden az 
koridorlarda aşağı yukarı dolaş -
makla geçireceksiniz. Bu oturup 
kalkmalara okumak, yemek, iç
mek, düşünmek, hulya kurmak, 
esnemek, uyumak, hatta hafif ter
tib şarkı çağırıp ıslık çalmak fasıl
larını ilave etseniz dahi, bu uzun 
yolculuk saatlerini gene kolay ko
lay öldüremezsiniz. 

Biz, raylar üzerinde akıp giden ti
renlerin kadife döşeli rahat komparti -
manlarında böyle sıkılıyoruz. Ya bu 
hatlar yapılmazdan evvel, yani pek ya
kın zamanlara kadar bu yollarda atlar
la veya kırık dökük arabalarla yolculuk 
eden vatandaşlar; acaba ne çileler çe • 
kerlerdi? 

Can sıkıntısını gidermek için kom
partımanları gözden geçiriyorum. Biti
şik kompartimanda gördüğüm manza . 
ra şu: ak sakallc iki ihtiyar yumurta 
tokuşturuyorlar! önlerindeki bir tabak 
dolusu yumurtadan yarısının iki uçları 
çökertmiş. Adamcağızlara hak ver
dim. Nasıl vakit geçirsinler? 

Öteki kompartimanm perdeleri inik. 
Tecessüs iyi bir şey değil ama, ne ya • 
parsın, perdenin aralığından gözüm i -
çeriye kayıverdi: bir genç çift, biri
birlerine bayğın baygın bakarak tatlı 

tatlı konuşuyorlar. Kendi knedime "iş
te dedim, seyahatleri dünyanın öbür 
ucuna kadar uzasa dahi usanç getirme
lerine imkan olmıyan yolcular.,, 

B unun yanındaki kompartimanda 
dört beş arkadaş mükemmel bir 

çilingir sofrası kurmuşlar. Caketler a
tılmış, yakalar çözülerek göğüsler, ba
ğırlar açılmış, gırla muhabbet ve kah
kaha. Ne de ç.ok çeş.idli ve biribirine 
uymıyan mezeler hazırlamı şlar. Sardal
yadan salatalığa, yaprak dolmasmd1n 
balık ezmesine kadar her şeyler i vaı·. 

Pençerenin öniindeki müteharrik t b
ladan başka kanapelerin, bav~lların 
üstleri de meze tabaklariyle donatılmış. 

• 
MI 
K 
• 

buraya göndereceksiniz?., 
Vaidler çok büyüktür: yüzlere ka

dar çıkıyor. En temkinlileri on rakamı 
üzerinde konuşmaktadır. Biz de en ih
tiyatlılar gibi hesab edelim: elimizdeki 
rakam gene binin üstündedir. 

İnönündeki binalan kuran tecrübeli 
mühendis, ya~tığı işin büyüklüğünü 

İçlerinden biri tanış çıktı, kapının 
önünde beni görünce elini sallıyarak 
içeriye çağırdı. 

- İyi ama be kardeşim, dedim, gü· 
nün ortasında ve bu sıcakta böyle şişe
ler dolusu rakı içmek sizi sersem et • 
mez mi? 

- Zaten sersem olacağımız kadat 
olduk, dedi, İzmirden geliyor, İstan • 
bula uğrıyarak Samsuna gidiyoruz. 
'Günlerden beri trenin zmgırtısc içintl'" 
yaşıyoruz. 

- Haydi hoşça kalın 1 
Diyerek bu keyif ehillerini kendi 

hallerine bıraktım. Aşağıdaki komparti
manlardan gurbet ve hasretin ifadesi 
kadar hazin bir ney sesi ve yanık bir 
Anadolu türküsü geliyor. Gayri ihti • 
yari Faruk Nafizin şu şiirini mırıldan
dım: 

"Dinle neyden kim hikayet kılma da,'' 
.. Ayrılıklardan şikayet kılma da ...... 

Zileden sonra manzara o kadar gü
zelleşiyor ki, yamaçlardan, vadilerden 
bir yeşillik çağlıyanı halinde fışkırıp 

taşan bu muhteşem dekorun insan sey
rine doyamıyor. 

S amsun, koltuk gününe kadar ni -
kahlısına gözükmiyen bir eski 

zaman gelini gibi, yolculuğun son daki
kalarında yeşil dağların arkasından bir
den bire önümüze çıkıverdi. Bir çiçek 
buketi kadar şirin ve mamur bir şehir. 
Her evin bahçesi güllerle, yaseminlerle, 
hanrmelleriyle bezenmiş. Havada kes -
kin, bayıltıcı bir çiçek kokusu var. 

Aklıma gelmiş iken şunu da y.,ıza -
yım: Ankara - Samsun hattında hafta
da yalnız iki gün yataklı vagonu ve ye
mek furgonu olan trenler işliyor. Eğer 
siz de benim gibi, bir aksi tesadüf eseri 
olarak, bu yemek furgonlarının bulun
madığı günlerden birinde yola çıknıış 

iseniz tavsiye ederim, yol nafakanızı 
eksiksiz olarak yanınıza alınız. Çünkü 
istasyonlarda, köylülerin getirdiği ka
tılıktan sarısı kararmış, beyazı morar -
mış yumurtalarla suyu bol ayrandan 
başka bir şey bulamazsınız. 

Agah l zzet YAZGAC -

kavramıştır : bir tek taşın eğrı veya 
yersiz konmasına gönlü razı değil: 

··- Başka işe benzer mi hiç ? Mem'e· 
ket benim torunlarımı bite affetmez.,, 
diyor. 

Bir milletin bütiın ferdleri tar::ıfın· 

dan benims~nen bir davanın mltva:fak 
olmamasına imkan va r mrıl •r ' 
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Türk - lsveç dostluğu 1 Asilerin Karışmazlık l Dünyada ola~I~ 
lsveç dış işler bakanı ile Hareketleri komitesinde ~:;!;~~: paras~ 
B. Ali Çetinkaya arasında Durduruldu Tali komite müzakereyi m;ı::,~:~e::k:~;:,.i:u~:~~;~_ 

ri düşmanın şiddetli bir tazyı"kte bulun- vaze t · ed"l SamlemAı nutuklar so•• ylendıa Madrid, 20 (A.A.) - İki günden be muayyen o}mıyan bir ni alarak amerikan büdcesinde bir mu -

gu 
.. ne bıraktı ne cmın l eccği umulmakta idi. 

duğu Brunete - Quijorna • Villanueva F k b (B d 1 Lo ~ ••. u UmM mya düpnüi gibidfr. 

• h··k·· aş, ı. fod sayfada) "lsveçlile" TU.kiye He dootluğa • Fardmo cepb.,inde bHcdn buc- ndr.ı, 20 (A.A.) - Kanşmazhk çunku bu zengin adam, mveHn;n mil-
laeçb .. U •• umeti nanuna aelimlamak- bil yük ebemi yet vedde< ... kit< tevakkuf baHne gelmişfi<. AsHe< komitesi "" 13 /05 de toplanm•ş ve Mm hi• lusm•ru, daha fedecal kanunlar 

• me · at ' • ' meden önce, vadsledne, ha _ 

kt

uyuk bir bahtiyarlık biuet- Kadehimi, Türkiye • İsveç dostlu- Vılla Franca de CastilJo üzerine de hü-
2 

saat bir çeyrek müzakereden sonra t b"k d"l 

f 

eyım. Coğrafi terait, maal~ ğuna ve Türkiye Reisi Cumhurunun cumlarda buluıımuşlar ise de geri püs- toplantıyı 16 ya bırakmıştır. ıe ın l k k'" t""l ·· 
1 

H b . yır müesseselerine verdiği, bazı teber _ 

kı ' . em • etlerimiz arumda ıı- ıercfine kald•m ve nllsaffrledm"in u• u muş "dl.. a " venldiğ;ne gö<e, ispanya li-d zıyaretleri kolaylaştırmamak- sihatledne içedm.,, Guadal ja.a eyaletinde, cumhuriyetçi- man lumda enternasyonal görmeni er rularda bulunduğu iç;n ortada o kada. 
la j'• Bu eebebten dolayı, bu ti· B. Ali Çetinkayanın cevab• 1'." Angon yolunun guMnde şiddetli bulundumlmm hu•usunda prensip ;. göz kamaıhmak bir fCY kalmam•ıt<r. 
ına _ mıntakalannda birkaç gün B. Sandle"in bu nutkuna B. Ali b" hileumda bulunarak bfr kaç s;per tibariyle bi• itilaf ha"l olmuı ve mU.. Rokfelle" bi< defa bakim K- M. 
g~ınnek üzere misafirimizin bi- Çetlnkaya aşağ•dak; cevah• vermişıfr : elde etmi9lerdi•. nhhasla., bu meselcn;n baz< teknik ci- Lanfa tuafmdan 29.000.000 dolar pua 
j"" daveitmizi kabul eylemit bu- Ekselans, ffülıümet tayyarelerinin hetledni teknik komheye bawle etmek eeza"na da çarptmlnuşh. 
U~a~an bizim bugünkü sevinci· hv~ hükümetl namma b;,e söyle- bombarJuna111 ~ususunda mutab•k kalm'flard<r. 
~"1 b,. kat daha yükeeltmekte- m;ş olduğunuz sözlerden dolay• cidden Burgos, 20 (A.A.) - Haıb sahne. Kanşma.hk kom;tes;, milzakmle-

Tarihi bir arabanın 
sahibi öldü du· · mütehassisim. Nazik davetinize icabet lerindcn uzakta bulunan Kantalajo ~h. rinc devamı gayri muayyen bir güne ta-

T arihte laver - Türk mün<Uebetleri etmekle bahtiyarhk duymaktay•m. Bu ri bi, düşman tayyareh wafmdan bom.. lik etmiş •• yeniden toplanma tarihi. 
Tarih sayfalarını çevirirken, bu coğ· suretle kültür sahasında en yüksek dere- bardıman edilmiştir. 11 i kadın ve ço- nin tcsbitini reise bırakmıştır. 

rafi şartlara rağmen, Türkiye - İsveç mü- ceyi bulmuş olan ve endüstri sahasın- cuk olmak üzere 20 kişi ölmüş ve bir . .s.anıldığ.ına göre, italyan delegesi 
nasebetJcrinin çok uzun zamanlarden- da başkalarına haset ile bakmıyacak bir çok kişi yaralanmıştır. ıngıhz teklıflerinin müzakeresi usulü-
beri mevcud bulunduğunu müşahede vaziyette bulunan a.sil milletinizi ya- Asilere göre nün tcsbitinden evvel gönüllülerin İs-
etmektcy' o d 1 d · İ Saragosse, 20 (A.A.) - "Havas panyadan çık ı ız. r u arımızın aıma sveç.. kından tetkik edebileceğim. arı ması meselesini konuş-
tc kalmadıkları devirlerde iki devle· Ekaelansınız, Türkiye • lsveç mü· ajansı muhabirinden:,. maktan imtina eylemiştir. 
tin siyasi menfaatleri, bir ç'ok defalar, nascbctlcrinin yalnız dün ba11lamış bu. Asiler dün Universales dağlan is-
bunları bı" "b" ı · k akl tırrnı• d ~ İ ·· tikametinde ı"Jen· hareketlerı·ne metodik 

rı ır erme ço y aş y• tunma ıgını, bir zi11Danlar, svcç mu· tır. Zaman zaman İsveç müınessiUeri mcssillerinin İstanbul yolunu tuttuk· surette devam etmişlerdir. Milislerin ol 

İstanbul yolunu tutmuşlar ve gene za· tarını ve türk elçilerinin de payıta.htı- dukça pddetli olan mukavemetlerine 
man zam ·· k 1 ·1 · · 1 "klı"ını· · ld kl rağmen asiler Sicnc'de Ronchales kö. 

an tur c çı erı. şıma ı - nızda ısvcçlilerin misafiri ka ı arını ni h" h 1 · yünü ele gerirmişler ve oradan düşmanı 
ıçe sayarak payıta tınuza gc mış· hatırlattınız. Bu seyahatler. o zaman a- :ı lerd" takibe ba•lamı•lardır. ır. rabalarla yapılmakta ve bu suretle haf· y :s 

ilk t .. k l • . . ı· . • ıı· 1 1 • kt "d" v alansiya hüL!.!-e.!nı"n artım Java--
ur e çısının sveçı zıyare ta ara ve ay ara ihtiyaç gôtıtermc e ı ı. ıaun u :r ~-

B 

· f Paris, 20 (A.A.) - Bilbao banka. 
u suretle 1733 senesı yazı zar ın- Bugün ise, bir çok yerler iyiye doğru d b. M h d larındaki bütün altınları ve Guipskoe 

a ır gün fevkalade elçi Sait c me değişmiş ve bu uzun yolu yapmamız i-Ef a· s kh 1 eyaletine aid ar,ivlerı' hamil olan "Ax-
" en ı altı atlı bir araba ile to o rna çin bugün bize dört gün kafi gelmiş-girmiş ve büyük merasimle, altmıt pa- tLr. pcmendi" ve "Stebank,, vapurlarına ko-

rc topla ve çok kalabalık bir halk kit• n~l~~ haczin kaldırılması için Vatana. 
lesinin alkışları ile karşılanmıştır. Sait Türkiyenin laveç dostluğuna hukümeti tarafından açılan davaya Pu-
Mchmed Efendinin vazifesi, çok ınühim verdiği ehemiyet atye mahkemesinde başlanmıştır. 
ve çok nazikti ve bu vazifeler arasın- Diğer taraftan, ben de Said Meh. Valans hükümetinin veHletini es-
da, İsveç Kıralı Demirbaş Şarl'in Tür. mcd efendinin intibalarına iştirak ey· ki fransız başbakam ve hariciye nazın 
kiyede bıraktıkları borçlarının tasfiye- ter ve ayrıca ıunu da ilave ederim : Pol Bonkur yapmaktadır. 
si işi de vardı. Sait Mchmed Efendi, Türkiye de isveçlilcrin dostluğuna bil· 
seyahatnamesinde, 1sveç hakkınctaki yük ehemiyet vermektedir. Türk mil· 
intibalarını uzun uzadıya anlatır. Bun• Jeti de çok nazik ve çok misafirperver 
lardan bazılarını burada nakletmekliği· dir. Ve kendisine benzerleri aramak-

me müsaadenizi rica ederim. 
Sait Mehmed efendinin lsveç 

hakkındaki intibaları 
Sait Mehmed Efendi der ki : 
"İsveç 'balkı, ekseriyetle, sağlam ve 

uzun boyludur. Ve güzeldir, halk ara· 
sında doksan yaşında dinç ihtiyarlara 
çok fazla tesadüf olunur ... "Halk, çok 
misafirperverdir ve yaba-ncıya hüsnü 
kabul göstermeyi kendilerine bir zevk 
bilir.,, " İsveçliler, Türkiye ile dost
luğa büyük ehemiyet verirler.,, "Bu, 

maziye aid olan kısımdır. 

Bugünkü Türk - lsveç miinasebe.tleri 
Bugün ise, Türkiye • lsvcç müna· 

tebetleri, yüksek politikanın kayıcı 
topraklarından çok daha sağlaın bir a· 
razi üzerinde temelini atmış bulun
maktadır. Memleketlcriınizi bugün bi· 
ribirinc bağlıyan ekonomik münasebet· 
terden bahsetmek istiyorum. :Modern 
Türkiyede, yüksek devlet adaıııınız 
Kemal Atatürk~ün idaresi atttnda• eko
nomik hayatın bütün sahalarında mu
azzam bir yapıcılık eserine devam ~
lunmaktadır. Bu akşamki misafirlerı· 
mizin ve bilhassa B. Ali Çetintcayanın 
bu eserin yapıtmasma olan lttirakle
rl malQmdur. Ve hakkiyle takdiri mu
cib bulunmaktadır. İsveç, mühendisle· 
rlnin tecrübe ve mcharctlerini ve en• 
düstriıinin yüksek kalitedeki J.sti~sa
ltını emrinize vcrmi11 olmakla Tilrkıye
nin terakkilerine bazı nisbette yarddd 

etmittlr. 

Türlı - lsıJeç ifbirliiİ 
İIVeç, bu itti.rakinden dolayı .ci~den 

iftihar etmekte ve bunun kıyınetını tıak· 
dir eylemektedir. zannediyoruın ld 
Türkiyede bundan memnun kalıJUt bu
lunmaktadır. Belki de Türkiye • tsveç 
lfbirliğinin bu sayfası daha kapatı~m~t 
değildir. Belki de teknisiyenlerıııı~z 
ve endilıtriyelleriıniz, bu derece büyük 
muvaffakiyetle devam ettinnekte oldu• 
lunuz yapıcılık "erlerinde sizlere bun
dan böyle de faydalı olacaklardır. 

Sizlere, taveçte iyi ve entreaan gUn
ler geçirmenizi temenni ederim. :Meaı
lekctinize götüreceğiniz intibalar. be~
lı:i de, bundan iki yüz ıene evet Saıt 
Mchmed efendinin götiirdUğü intiba· 
!ardan biraz başka olacaktır. Fakat yal
nız furaamı Umid etmek isteriaı ld, 
onun gibi, aizde taveçliler hakkınd_a ~ 
tağıdaki hükmü söyliyebilecekaınız· 
dir · 

tadır. 
Bu ikiyüz senelik uzun zamandan 

beri, İsveç - Türkiye münasebetleri azal 
mamı11, bilakis daha sağlam yeni bir e
sas üzerinde takviye bulmuştur. Bu ye
ni esas, iki memleket arasındaki ekono. 
mik ve kültürel bağlardır. Blitün mille. 
tinin büyük bir sevgi ile bağlı bulunduğu 
hükümdarının, majeste Gustaf'ın idare
si refah içinde yaşayan İsveç. sulh i
çinde bir asırdan fazla bir zaman fasıla
sız devam eden bir çalışmanın verdiği 
büyük tecrübesini Türkiyenin emrine 
tahsis etmiştir. Bu müddet zarfında, 
İsveç, tcknisiyenleri, bilgilerini ve en
düstrilerini en yüksek dereceye kadar 
çıkarmş bulunmuştur. Türkiye İsveç 
mühendislerini ve teeknisiyenlcerini 
kıymetli yardımlarını istemekle İsveç' 
in bu uzun gayretinin semerelerinden 
istifadeyi bilmiştir. 

ismet lnönünün bir ıözü 
Ekselans İsmet İnönü'nün Büyük 

:Millet Meclisinde söylediği gibi, bu 
telcnisiyen ve mühendisler, hükümetim 
tarafından kendilerine tevdi edilen iş. 
teri emsaline nadir tesadüf edilebilir 
takdire pyan büyük bir dikkat ve ih
timaınla yerine getirmitlerdir. Bun. 
dan dolayı, Yüksek Şefim Reisicumhur 
Atatürk, memleketinin kalknması için 
ba9ladığı muazzam esere durmadan de
vaın niyetinde bulunduğu için bu mes
ut maziden mülhem olarak, istikbalde 
de İsveç tekniıiyenlerinin, İsveç cndüst 
risinin itbirliğini iıteyeceğine fÜphe 

yoktur. 

"lsueçliler, yaplıklannı iyi 
yaparlar., 

Ekselanı, gerek kendi namıma ge· 
ıreg arka.daflarmı namına temcnnilerini
ze tetckkür ederim. hveçte, malesef 
pek kısa olacak bulunan ikametlmizdcn 
unutulmaz hatıralar götüreceğimize 
hiç tliphe yoktur. Sözlerimi ıu kelime
lerle bitirmek istiyorum: İsveçliler, 
yaptıklarını iyi yaparlar •• ,, 

gadehiıni, bvcç • Türkiye doetlu-
funa ve Majeste İsveç Kıratının tere· 
fine kaldırır ve ekselnasınızın ıihatına 
ve güzel memleketinizin refahına içe-

rim. 
B. Çetin/ıa)'a tetlıilılerine JetJam 

ediyor. 
Stokholın, 20 (A.A.) - İweç ajan· 

11 bildiriyor : 
B. Ali Çetinkay!lt t.veç telefon ser. 

Sihat Bakanlığının 
vilayetlere bir tamimi 

Muhtelif vilayetlere yerleştirilen 

göçmenleri bir an önce müstahsil va
ziyete getirmek için bunlara dağıtılan 
pulluklarla çift hayvanatmın tuna bu
na satıldığ nı haber alan sihat ve içti
mai yardım bakanlığı viliyetlcre bir 
tamim göndererek viliyetlCf' idaresi 
kanununun 68 inci maddesi mucibince 
bu gibi levazımın satılamryacağınm ka
rar altına alınmasını ve bu karar usu
len ilan edildikten sonra bunları alan. 
lar ve satanlar hakkında para cezası ve 
sair idari tedbirler alınmasını emret· 

miştir. 

Kont dö Martel Parise 
gidiyor 

Adana. 20 (Hususi) - Suriye • Lüb. 
nanı alakadar eden meselelerin halli 
ve yeni talimat verilmesi için Kont 
dö Martel 3 ağuıtosta Pari6e gidecek-

tir. 

lzmir ticaret odasının hazırlıkları 
lzmir ticaret odasınca fuar aaha-

sında inşa ettirilmekte olan pavyonunda 
teşhir edilecek muhtelif Eğe mahsulle
rine aid numuneler ve grafikler hazır
lanmaktadır. Oda. Eğe iktisadiyatının 
bütün varlığını, canlı bir şekilde bu 
pavyonda gösterecektir. 

visini tetkik etmiş ve Stokholmun ce-
• nub kısınında telefon otomatik istas

yonunu gezmiştir. Bilhassa parlamen
to sarayına giderek orada, elektrikle 
rey tophyan makineleri ve tesisatı tct.. 
kik eylemiştir. Zira, Türkiye hüküme· 
tinin Ankaradaki Büyük Millet Mccli· 
sinde aynı tarzda bir tesisat vUcude gc· 
tirmck niyeti vardır. Ericsson telefon 
sosyetesi,, yUz bin kron mukabilinde 
bu tesisatı yapmak Uzere bir teklif yap. 

mıştır. 

Ericsson sosyetesi direktörü B. 
Holm, türk mi•fiıı;Jcri ~rcfine bir öğ· 
le ziyafeti vermiş ve bu ziyafette mü
dafaa nazırı B. Nilsson ile daha bir 
çok yüksek zevat da hazır bulunmuş· 

tur. 
Stokholm, 20 (A.A.) - laveç ajan. 

ıı bildiriyor: 
Türkiye Nafia Bakanı B. Ali Çe

tinkaya, koOperatif federasyonunun bil· 
yük silo inşaatını ve luma elektrik lam· 
baları fabrikaaını gezmi9t~r. 

Sanatkar göçmenlere 
verilecek döner 

sermaye 
2510 sayılı kanunun hükümleri, 

göçmenlerden sanatkar olanlara döner 
sermaye verilmesini emretmektedir. 
Buna istinaden bir cok vilavetlerc'len bu 
hususta talebler vaki olduğundan si
hat bakanlığı, bu gibi göçmenlere verL 
lecek döner sermayenin heder olmama-
sını temin için apğıdaJri noktaların 
ehemiyetle göz önünde bulundurul-
masını viliyetlere bildirmittir : 

1 - Bu gibi sanatkar g~enlerin 
sanatlarını yapabHecek birer dükkan 
veya icrayı sanatlarına elverişli bir ma
hallin temini 

' 
2 - Sanatkarlık iddiasında bulu-

nan göçmenlerin sanatı ile temini mai
fet edebilecek kudrette olup olmadığı

nm tesbiti, 
3 - Kendilerine verilecek döner 

sermayenin nakden değil, sanata müte
allik alet ve edevatın mübayaası sure
tiyle tevzii. 

4 - Bunlar daima göz önünde tu
tularak sanat ve yerlerine ısınması j. 

çin murakabe altında bulundurulması. 

Erzurum İstasyonunun 
temel atma töreni 

Erzurum, 20 (A.A.) - Erzurum is
tasyonunun temel atına töreni umumi 
miifettiş B. Tahsin Üzcrle Orgeneral 
Kbım Orbay, Korgeneral Ergudcr, 
Vali İşcan'ın bulundukları çok kala-, 
balık bir heyet huzurunda yapılmıştır. 
Umumi müfettişimiz Ulu Önderin do. 
ğuya verdiği hususi ehemiyetten şük· 

Geçenlerde Kont Haraş isminde bi

risi, Viyanada ölmüştür. Bu ölüm do -

layısiylc bundan 23 sene önce Princip 

isminde birisi tarafından Bosnada A • 

vusturya veliahdı Arşidük Fransuva 

Fcrdinandın öldürülmesi hidiscsi ha • 

tırlanmıştır. Kont Harati, Veliahdın 

bindiği arabanın sahibi idi. O gün, Kont 

Prense, Bosnanm merkez şehrinde ge

zerken kendisinin de arabanın çamur • 

luğunda durması teklifinde bulunmuş, 

Vcliahd: 
- Haydi canım, kendini gülünç e -

deceksin ! diye bu teklifi kabul etme -
mişti. 

Bir saat sonra Veliahd vurulmuş, 

ölmüş; bu cinayet milyonların hayatı
na mal olmuştur. 

Tam sırası: Madrid' de 
avcılık ! 

Me~ur amerikan romancısı Ernest 

Hemingvey 52 gün İspanyada harb sa • 

hasında kaldıktan sonra karısı~ı gör -

mck üzere Amcrikaya dönmü11tür. Ro

mancı yakında insanların gülle ve 

bomba altında ne gibi reaksiyonlar gös

terdiğini görüp incelemek üzere tekrar 

İspanyaya gidecektir. 

.. Ernest Hemingvey, kendisiyle gö • 
ruşen gazete muhabirlerine demiştir ki: 

- Bir defa içinde oturduğum otc _ 
lin üzerine üç bomba düştü. Yiyecek i
çecek de yolunda değildi. Fakat ben, 
arada sıarda, kıralın avlanma sahasında 
av avlaınağa gidiyordum. Bir takım 

keklikler ve tavşanlar vurduğum da ol
du.,, 

ranla bahseden ve trenin bu bölgeye 
her bakımdan vereceği faydalardan 
kıymetli bir lisanla bahııeden veciz nut 
ku çok alkışlanmıştır. Temele umumi 
müfctti,imiz ve generallerle vili ilk 
harcı atmışludır. 

biri 
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MARKONlNiN HAY ATI 
Medeniyet dünyasına 

yaptığı büyük 
hizmetler ve ihtiralar 

EJettra yatında Sidneydeki elektrikleri yakan telsiz 

Büyük bilginin son ve büyük tecrübelerini yaptığ 
Elettra yatı Cenova limanında 

cihaılanmn bulunduğu kamara 

bel fizik mükafatını aldc. Ve nihayet 

Guglielmo Marconi telsiz telgraf ve 
telsiz telefonu pratik bir hale getiren 
ve zamanımızın en büyük muhterilerin
den biri sayılan bir italyan fizik alimi
dir. 25 nısan 1874 tarihinde Bolonya'da 
İtalyan bir baba ile irlandalı bir ana· 
dan dünyaya gelen Marconi Livorno
da ve Bolonya üniversitesinde okuya· 
rak fen doktoru payesini almış ve pro
fesör Righi'nin yanında bilhassa Hertz 
mevceleri üzerinde etüdJer yapmıştır. 

Kendisine sonradna Oksford, 'Glas
kov, Aberdeen, Liverpul ve Pensilvan
ya üniversiteleri tarafından fahri dok· 
tro\uk unvanları verilmiştir. 

ilk keyif 
Marconi 1895 de topraklı mürsile 

antenini keşfetmiş ve bu suretle ılk 

defa olarak yüksek frekanslı dalgaları 
uzak mesafelere göndermeğe muvaffak 
olmuş,tur. Daha tahsille meşgulken tel
siz telgrafla uğraşmaya başlamıştı. İlk 
zamanlarda muhtelif tecrübeleri için i
talyan hükümetinden yardım görmedı
inden İngiltereye gitmiş ve orada ça. 
hşmaya başlamıştı 

1896 da yaptığı ihtiraa aid ilk beratı 
aldıktan sonra İngilterede Westhourne 
parkta ilk tecrübelerini yapmıştır. 1897 
mayısında ilk defa olarak Lavernock i~ 
le Brean • Down arasında telsiz muha
beresini kurmağa muvaffak oldu. Bu 
iki yer arasındaki mesafe 9 milden iba-

retti. Bu muvaffakiyetten sonra, kendi
sine lazım olan sermayeleri bulmakta 
güçlük çekmedi ve aynı sene içinde 
Marconi Wireless Telegraph Co. 'yu 
kurdu. 

ltalyaya dönüş 
Bütün dünyanın ilim alemi onun 

yaptığı tecrübeleri dikaktle takib edi
yordu. Muvaffakiyetin anlaşılması ve 
şöhretinin yayılması üzerine İtalyaya 
davet edildi. Orada 12 mil mesafe üze-

B ü y ü k a 1 i m i n z ev c e s i 
Maria Cristina Marconi 

rinde karadan gemilerle muhabereyi 
temin etti. Bundan sonra tekrar İngil
tereye gelerek, gittikçe uzayan mesa
feler üzerinde telsiz tlegraf muhabere
lerine girişti. Bu arada o sıralarda İn
giltere kıraliçesi olan Victorianın sa

rayı ile hususi yatı arasında muhabe
reyi temin etti. 

İngiliz elektrik mühendisleri cewi
yetinin azalığına seçilen Marconi, 1~99 

da bu cemiyet huzurunda telsiz hakkm
daki meşhur muhtırasını okudu. 

Ve aynı zamanda İngiltere ve Fran
sa sahilleri arasında büyük bir tecrübe 
yaptı. Bu tecrübenin sahası 48 kilomet-
re idi. 

Markoninin Hertz dalgalarının inti

şarı esasına dayanan ihtiraı, önünde hiç -

bir mania tanımıyordu. Bu dalgalar 

anilmerkez daireler şeklinde intişar e
diyor ve her şeyi geçiyordu. 

İngiltere ile Fransa sahilleri arasın
da yaptığı bu ilk tecrübe, ilk defa Manş 
denizini geçen Blersyo'nun tayyaresi gi 

M arconi. Elettra vatmtlaki Tfıboratııvarrnda 

M arconi, zevcesi ve lrızı Elettra ile bırlikte 

Büyük filim Marconi, italyan ilim aka
demisi reüUğine seçildikten sonra 

akademisiyen elbisesiyle 

bi herkesi hayrette bıraktı. 
Kimse inanamıyordu. İngiltereden 

herhangi bir cümleyi neşrediniz de 
bu, arada hiç bir nakil vasıtası olmadığı 
halde Fransada duyulsun. Bu kabil mi 
idi? Fakat Markoni tecrübesinde mu
vaffak olmuş, şöhreti dünyayı tutmuş
tu. 

Diğer taraftan Fransada da telsiz 
telgraf üzerine tecrübeler devam edi· 
yordu. Ducretet tarafından ilk telsiz 
postal~rı kurulmuştu. 

Markoni de ihtiramı ilerletmek için 
çalışıyordu. ı 902 de İngilterede Pold
hu'dan Amerakaya ilk mevceleri gön-

derdi. Aradaki mesafe aşağı yukarı 
6000 kilometre idi. Hertz dalgaları Ok_ 

yanosu aşmış ve lngiltereden neşredi
len cümleler A.merikadan pekala du
yulmuştu. Markoni bu tecrübesi esna-

sında büyük kudrette mütenavib cere
yan kullanmıştı. Fakat tesisat çok pa-

halıya malolmuştu. Her bir cihaz aşağı 
yukarı bir milyon frank tutuyordu. Hal
buki arazi üzerinde yapılan tecrübeler 
daha az masrafa maloluyordu. 

Markoni bunun üzerinde çok çahstı. 

Ve nihayet masrafların asgari hadde 
indirilmesi çareleri bulundu ve muhtelif 
memleketler arasmda muntazam telsiz 

muhabereleri tesisi için istasyonlar ku
rulmağa başlandı. 

Elettra yatında hoparlör 

telgrafın insanlığa yaptığı büyük hiz
meti gayet parlak bir surette isbat etti. 

1909 da Repmblik ismindeki bir va
pur müthiş bir fırtınaya tutulmuş ve 
batmak tehlikesine uğramıştı. Gemide 
ufak bir telsiz cihazı vardı: Vapur S. C 
S. yani imdad işareti verdi. Bütün ahi
zeler bu S. OS. i almışlardı. Derhal va· 

purun imdadına koşuldu ve birçok in· 
sanların hayatları kurtarıldı. 

Telsizin büyük hizmeti artık tama
miyle anlaşılmıştı. Bundan sonra va· 

purlarda telsiz telgraf kullanılması mec 
tuı:i bir hale girdi. Markoni tecrübele-

rint devam ediyor ve telsizini her gün 
biraz daha tekemmül ettiriyordu. Ar
tık beşeriyetin malı olan alim, 1909 da 
yapı•ğı hizmetlere karşılık olarak No-

1914 de italyan senatosu azalığına se· 
çildi. 

Telsiz telgrafın harbdaki ehemiyeti 
Telsiz telgrafın asıl ebemiyeti, ci

han harbı esnasında anlaşıldı. Telsiz 
telgraf, ordu ve donanma hizmetlerin
de kullanılmakla breaber, tayyarelerle 
karargahlar ve gemiler ,yani kara, de· 
niz ve hava arasında muhabereyi temin 
ettiği için harb esnasında büyük bir 
yardımcı haline girdi. 

Elettra yatt 
Marconi tecrübelerini seyyar bir la· 

boratuvar olan ve kendi malı bulunan 
Elettra yatında yapardı. Büyük aliın 
çalışırken bu yatta hiç bir ses işitilmez 
ve ortalıkda kimse görünmezdi. Marco
ni senenin büyük bir kısmını yatında 
geçirmeği tercih eder, Roma ve Lon
dradaki ikametgahlarında pe kaz otu· 
rurdu. 

Büyük tecrübeler 
Birkaç sene önce yaptığı yeni iki 

büyük tecrübe bütün dünyanın nazarla· 
rmı yeniden onun üzerine çekmişti: 
Sidneyde Radyoelektrik sergisinin a· 
çıhşı dolayısiyle büyük alimin, yatın· 
dan söylediği sözler bütün Avusturalya 
·adyo istasyonları tarafından alınarak 
nemleketin her tarafında neşrolun· 

nuştu. 

Aynı yattan ufak bir düğmeye ba· 
;arak binlerce kilometre uzaktan Sid· 
ney belediye dairesinin lambalarını 

yakmrştı. Bunun için de 26.7 metrelilı 
kısa dalga göndermişti. 

Telsiz artık almış yürümüştü. Her 
büyük icadda olduğu gibi ilk zamanlar

da telsizle haher alınıp verildiğine kim

se inanmıyor ve işi herkes adata alayla 
karşılıyordu. Acrklı bir hadiı;e telsiz Marconinin zevcsei ve krnı i/P. birlik ti:' lnJ!Iİtnede ~lrnmrs hh rP<ımi 
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enstıtüsu 

direktörlüğünden: 1 
Betonarme Köprü İnşaatı : 

Nafia Vekfiletinden: 
1 Müsabaka imtihanı 

Türkiye cumhuriyeti 
ziraat bankasından: 

. .. .. . . k k ·ıtme usuliyle ı ağustos 937 
Tavukçuluk enstıtusu ıçı'?- açı e sı . 100_200 kilo yonca, 

tarı hinden 30 ey ül 937 tarihıne ~a~ar. ye~Y~37 tarihinden 31 i· 
10-20 kilo salata veya marul 1 bırı~cı teşr~ k·lo lahna, 30-SO kilo 
kinci kanun 938 tarihine kadar ye'?11ıye SO-l 1 ~bat 938 tarihinden 
ıspanak, 10-20 kilo havuç, 10-20 k~lo pan~~\·ı t ıspanak 10·20 kilo 
31 mayıs 938 tarihine kadar yevmıye 30- ktı 0 Muh~en fiyatı 
kıvırcık salata, 50-100 kilo yonca alına~.c ır. kırı cadeai üzerin· 
2417 lira 70 kuruştur. Şartn~.~l~r ~er ıf~ÜÇ~ tarafından parasız 
de bulunan Tavukcculuk enstıtusü dıre to g tesi günü saat onda 
olarak verilir. İsteklilerin 26 teı_nmuz 9~7 pafa~ muvakkat teminat 
ticaret odası vesikası ile 181 ~ıra 3~ .~ru~:vukçuluk eantitüsün-
ınakbuz veya banka mektublarıyle hırlı te

2003
) 2-3283 

de toplanacak komisyona baş vurmaları. { 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. İstanbul 
Satmalma komisyonundan: 

. . 832 takım süvari, ve 1131 ta-
l - Gümrük muhafaza eratı ıçın . "nü saat 16 da ka-

knn piyade kışlık elbisenin 26.7.937 pazartesı gu 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

237 1 · a 40 kuruştur. 
2 - Tasınlanan tutarı 19. . ır ır Görülebilir. 
3 - Şartname ve evsaf komısyondad kb u veya banka mektub-
4 - İsteklilerin 1443 liralı~ v.ezne rn:rf u:ıektublarını o gün sa· 

ları ve kanuni vesikalariyl~ b~;h~!e ~~ 1 ındaki komutanlık aatm-
at ıs şe kadar Galatada eskı gumruk ınas 2-3127 
alma komisyonuna vermeleri. (3790) 

Ankara Valiliiinden 
~ tan ibaret bulunan kültür 

b 
Keşif bedeli (31.513) lira (29J.k~:ruf i kapalı zarf usuliyle ek-

~kanlık civarında yapılacak 8 du n t 
sıltmeye konulmuştur. .. .. aat ıs 5 da Ankara vilayeti 

. Eksiltme 5.8.937 perşembe gunu :rıer t~klif mektublarını ti
dımi encümeninde yapılacaktır •. İste 1 kuruşluk muvakkat temi
caret odası vesikası ve (2363) lıra <~/ seneiane aid müteahhidlik 
nat~arı nafia vekaletinden aldıkları ~ d saat 14.S da encümen ri
ehlıyet vesikalariyle birlikte aynı gun e 
yasetine vermeleri. · · nafia müdürlüğünde 

.. İstekliler keşif evrakiyle şartnamesını 2-3424 
gozden geçirebilirler. (2123) 

Trabzon Nafia inşaat Komisyonundan: 
. bzon _Erzurum yolunun O + 000 

1 - Eksiltmeye konulan ış !ra t eler arasında muhtelif ma· 
kilometredne 33 + 000 üncü kılomel r duvar inşaatı olup keşif be· 
hallerde anro.,man mahmuıı: ve harç 1 

~ 

deli eri 45617 lira 57 kuruştur. k şunlardır 
2 - Bu işe aid şartname. ve evra 
A • Eksiltme şartnamesı. 
B . Mukavele projesi tnanıesi 
C . Bayındırlık işleri genel şar ' 
D · Fenni ve ~us~a~ ~rtname, trai cedvelleri, 
E - Keşif ve sıla ıeı fıat ve me 
F · Proje.. Gümüşhane nafıa müdürlüklerin· 
İstiyenler bu evrakı Trabzon: . 

1 den 228 kuruş mukabilinde alabılı~ ~nü saat on beşte Trabzon vi-
3 - Eksiltme 26.7.937 pazart1esı ak komisyon tarafından yapa

liyeti nafıa müdürlüğünde top anac 
lacaktır. r le yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kap~lı z.arf ~5'.1 :! isteklinin 3421 lira 32 ku~ 
5 - Eksiltmeye gırebıJme. ıç a vıdaki vesikaları göstermesi 

luk muvakakt teminat vermesı ve pg 
lizımdır. . . odalı vesikası. . . . 

A • 937 senesine aıd tıcaret 937 senesine aid mliteahhıtlık 
B - Nafıa vekiletinden aiınmıt 

ehliyet vesikası. U ınaddede yuıb saatten bir saat 
6 - Teklif mektupl~. ~çtınc en komisyon reiılltlne makbus 

eveline kadar yukarıda. sodln ~İe gönderilecek mektupların nl
mukabilinde verilecektır. Pos. ımaaı ve dı• zarfın mllhilr muma 
hayet saat on beşe kadar gelm~ş ı:Znndır. Postada olacak gecikme· 
ile iyice kapatılmış bulunmas 2-3382 
ler kabul edilmez. (4125) 

Aydın vilayeti 
daiıni encümeninden: 

d memleket hastanesi pavyonu 
1 - Eksiltmeye konan it. A~ ::Sre bir kısım inpattır. Bu ipn 

937 yılı büdcesine konan tahsıaa 
keş' f bedeli (13000) liradır. ak şunlardır: 

eve evr · i 2 - Bu işe aid şartnam . mukavele proıe• • 
A - Eksiltme şartnamesı ve 
B - Fenni şartname 1 prtnaınesi, C - Bayındırlık işleri geJ:!e 
D • Yapı işleri şartnaıne~ı .. 'l' ı 
E K ' f k ve pro1eler u"dlirlüğtinde gorebı ır er. 

- eşı evra ı nafıa m 'li t 
latiyenler bu evrakı Aydın ınbe günü saat on bette vı ye en-
3 - Eksiltme 5.8.937 perte 

cümeninde yapılacaktır. f uıuliyle yapı~ca~t1(975) lira muvak· 
4 - Eksiltme Jcapa.h z~: ek için isteklı~erın 'katarı haiz olmaaı 
S - Eksiltmeye gırebı 111 ka aşağıdakı veaı _ 

kat teminat vermesi bundan baş 
lazımdır. "teahbitlik veai~aaı ika 

A - Vekaletten alınan aı~l olduğuna daır ve; saatten bir saat 
B - Ticaret odasına ka~ı U:,cü maddede yazı ~. derilecek mak· 

6 - Teklif mektupları uç • komisyona gon 1 
evetine kadar encümende t~P1;';~a ile gönderilec~k me;.~u:a~: 
b1;1z mukabilinde verilecektır. 1 saate kadar gelmıl ve Postada o
IU~a~et üçüncü ma~dede vaz:.:Oıt J>uıunma•ı 1~3t' rnuhür mumu ile iyıce kapat 2 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

- ...:•""eninden : 
Mardin Daimi En"'ua•· fdanhğında yaptırııa.. 

. ruf nUmune 1 k ğı inpsı kapalı 
Ferdeva bahçesi adıyla ~ ke ifli vilayet ona 

cak 21676 lira 50 kuruş bedelı ını~ştır. gUnü saat 12 
zarf uauliyle eksiltmeye çıka.rı. rastlıyan çaf18DÜ>A 

İhalesi 28 temmuz 937 tarı~ın~ de yapılacaktır. 
de Mardin daimi encümen daır~~ Ura 74 kUruştur. 

Muvakkat teminat mikdan 11 r şunlardır. dırhk işleri genel 
Bu i•e ait evrak ve şartname e e rojesi, baY1~ etveli. 
Eksiltme şartnamesi, mukav~lf !eıveli, sıe~:.ra. Diıyarbekir 

llrtnamesi, fenni tartname, keşd·n. latanbUl. 
lıtiyenler bu evrakları M~ 1 al ş ehliyet 

Nafıa müdürlüklerinde gö~bılır}er. vekiletinden 1:1 bUnlardan 
Bundan başka istekli1erın !:.~mühendis yek vah:aika ile iabata 

~!•.ikası ve yahut mimar ve y rtcten nıusa~cla de yapılacak her 
ınyle ortak olduklarına noter 1 • e ve ketıfnanıe 

•e Nafıa Vekaletince evrakı fennıy fi rını Mardin 
tUrıu tadilatı kabule mecburdurlar-kadar teklif zar a dan sonra 

Taliplerin yukarda yazılı .saate teri ve i~e ~U:e postadaki 
dairni encümen riyasetine gönde~ul edilın~yec~funur. 
Verilecek veya gelecek zarfların ·yeceii ılin z--3385 
ıecikmelerin de mazeret teşkil ed(:r3z) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kastamoni vilayetinde Kaatamo
ni-İnebol ,olu üzerindeki şeker köprüsünün betonarme olarak inşa· 
atidir. 

Ketif bedeli (24.500) liradır. 
2 - Eksiltme 30.7.937 tarihine müsadif cuma günil saat (16) 

da nafia vekiletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (123) 
kurllf bedel mukabilinde tosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (183~) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu işleri yapabileceklerıne dair vekl
letimizden alınmış müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz et
meleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mu~abilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. 

{1962) 2-3322 

Kocaeli vilayeti Daimi Encümeninden : 
Vilayetçe satın alınacağı evvelce ilan edilmit olan iki adet eks

kavatör münakaaaaına ait şartnamede teslim müddetine . ve bedeli. 
~in tediyesine ait mühim değişiklikler yapılara~ b'! makıneler 4.~coo 
lıra muhammen bedeli üzerinden temmuzun 28 ıncı çarşamba gunü 
saa~ on beşte ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf ~suliyle yeni?en 
ekaıltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 3375 hradır. İatekhle. 
rin ihale tarihinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarifat mucibince mu. 
vakkat teminat mektubu veya banka makbuzu ve ti~aret odası ka· 
yıt veaikasiyle birlikte Kocaeli vilayetine vermelen ve şartname. 
sini bilabedel •iliyet encümen kaleminden almaları. ( 4130) 

2-3384 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü 

çocuklar 

ile beslenen 
böyle olur. 

o ...... Çlftllll ....... .. 

Kastamonu Daimi Encümeninden : 
ı _ Eksiltmeye konulan i•: ~a~y ve Araç kazalan .merkez· 

terinde yapılacak ilk mekteblere aıttır. Her mektebin kepf bedeli 
29620 lira 25 kuruıtur. 

2 - Bu ite aid evrak ve şartname •unlardn\ 
A) Eksiltme şartnamesi. hususi tartname 
B) Keşifname ve rayiç cetveli. 
İstekliler bu evrakı Daimi .e~cilmende görebilirler. 
3 _ Eksiltme müddeti her ılri !Dekteb için ayrı ayrı olarak ay· 

n ayn şartnamelerle 6.7.1937 ~ı:'hınden itibaren 27.7.937 aalı gUnil 
saat ona kadardır. ihale saatının. geJ~iğinde hllkü~et konağında 
daimt encUmende kapalı sarf u~'!lıyle ıhale edilecekttr. . 

4 _ lateklilcr her mekteb ıçın 2222 lira muvakkat temınat ve· 
recektir. Muvakkat teminat olarak 2490 numaralı artırma ve ewk· 
ailtme ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tldad olundugu 
veçhile nakid, istikrazı dahilf ve Ergani demiryolları istikrazı tah· 
villeri de kabu: edilir. . 

5 _ Her mekteb için yirmışe~ bin liralık malzeme halk tara-
fından teberru edilmi• ve 3500 lırahk malzeme de satın alınmı1 
olduğundan istekliler ceman her mekteb için yirmi üçer bin beter 
yüz liralık malzemeyi aynen kabul edecektir. 

Harita Direktörlüğünden 
1 _ Şartnameleri ayn, ayrı yapılmıt aşağıda cins ve mikdar· 

Jariyle muhammen bedel eksiltme gün ve aaatlan yazılı Harta kıta 
erlerile hayvanatı için (4) kalem yiyecek açık eksiltme ile ıatm 
almacaktır. 

2 _ Şeraiti anlamak üzere h.er gün ve eksiltmeye girecekleri?' 
de muvakkat teminat makbuzlarıle yazılı gün ve saatlerde Cebecı· 
de Harta genel DirektörUlk satm alına komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen. B. Mikdarı Cinai ~uvakkat. T. İhale T. gUnli saati 

Lira. K. kilo Lıra K. 
1200 oo 1200 •de yatı 90 00 29.7.937 per,embe 10 
3200 00 80 ton arpa 240 00 

14 525 oe 30 • saman 39 38 29-7-937 
1400 oo 40 • ot 105 oo 

(2031) 
" 
2-3319 

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

ailtmeye konmuttur· 
Bedel tsetif 3093 liradır. Tatiblerin 28 temmuz 937 çarşamba 

günü saat ıs te kadar proje ve kefifnamelerl görmek için belediye 
encümenine müracaatları ilin olunur. (2146) 2-3440 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den. az olmamak üzere lü
zumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedı 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 lıtanbul 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlara, yol paralan 
verilerek Ankaraya getirtilib, eylül zarfında sözlü bir imtihana ta-
bi tutulacaktır. . 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da haıa 
olmak prtiyle müfettİf namzedlerine 140 ve tef namzedlerine 130 
ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettiflik 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfetti.,Iiğe 
terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde ça
lıştırılacak olan ş.ef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra yapı
lacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettirile
ceklerdir. 

S - İmtihan programı ile sair şartları gösteren ~atb~~lar An
kara, İstanbul ve İzmir ziraat bankalarından elde edılebılır. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla Ankara Türkiye 
cumhuriyeti Ziraat bankası tefti• heyeti reisliğine verme~ veyi 
göndermek suretiyle müracaat etmit bulunmalıdır. Bu müracaat 
mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarihinde ele değmiş olmaa 
şarttır. (2166) 2-3470 

Ankara Valiliğinden 
Ankara vilayeti dahilinde Sincan köyünde yeniden kurulacak 

göçmen köyünde yapılacak (100) yüz adet göçmen köy evi 4.8.937 
çarşamba günü saat ıs de Ankara vilayeti binasında toplanacak ko 
misyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur . 

ı - Ketif bedeli beher ev için (632) lira 77 kuruftur. 
2 - Muvakat teminat % 7.50 hesabiyle 4413 lira 85 kuruştur. 

(Teminat kızılay cemiyeti umumi merkezi namına malsandıkla
rınca emaneten kabzolunacaktır.) 

Alikadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini, ticaret o
dası vesikasını ve 937 senesi müteahhitlik vesikasmı ve teminat 
mektubu veya makbuzlamı nihayet ayni günde saat 14.30 kadar 
Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mukabilinde bir na-
mara pusulası alm~arı şarttır. . ~ 

tstiyenler idarı, fenni şartname ve keşıf ve planlan Ankara we 
İstanbul iskan müdürlüklerinde görebilirler. (2120) 2-3466 

Jandarma genel komutanlığı An 
satın alma komisyonundan: kara 

1 - Bir çiftine yirmi altı kurut kıymet biçilen vaııflarma" 
örneğine uygun (112,516) çift iplik çorab 27.7.937 ıalı gllnU uat 
onda kapalı zarf uauli ile aatm alınacaktır. 

2 - Buna aid ,artname 146 kuruş karşılığında komisyondan a
lınabilir. 

3 - Ekliltmeaine girmek iatiyenlerin 2194 lira (6) kurufluk te
minat mektubu veya andık makbuzu ve prtnamede yazdı ftllibk 
teklif mektubunun en geç belll gün saat dokun kadar komia,am 
vermit olmalan. (1968) 1-3279 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlıkla Eksiltme tlaru: 

1 - Eksiltmeye konulan it Tunceli viliyeti Hozat kuumda 
yapılacak birer taburluk iki adet aakert kıtla ve bu kışla mü1teml
litından olan dört adet ytber hayvanlık ahır inşaatıdır. 

Bu itin ketif bedeli 499592 lira 16 kuruftur. 
2 - Bu ite ait şartnameler ve evrak tunlardrrı 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel şar~nameal • • 
D - Teaviyel turabiye şose kirgır in9aata daır fennı tartnaml 
E - Hususi şartname 
F - Silailei fiat, ketif ve metraj cedvelleri. 
G - Proje 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi 
latiyenler bu şartnameleri ve evrakı 10 lira bedel mukabiUnde 

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

Elizizde Tunceli Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 23750 lira 00 kurut 

muvakkat teminat vermesi ve bundan ba,ka qağıdaki veıikalan 
haiz olup göstermesi lizımdır. Nafıa Vekaletinden alınmIJ mtlte
ahhi tlik ehliyet vesikası. 

6 - Teklifler yukarda 3 üncU maddede yazılı saatten bir aut 
evveline kadar Tunceli Nafıa dairesindeki eksiltme komisyon• 
reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niba
yet 3 Uncil maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lizımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (2062) 2-3333 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlam : 
Kırklareli nafia müdürlüğünden: 

1 - Kırklareli· Vize yolu üzerinde 3X10 açıklığında yapılacak 
betonarme Poyralı köprüsü ile yanındaki bir metre açıklığmdald 
değirmenharkı üzerinde bir metrelik menfez ve üzerinin şoauı ka
palı zarf uaulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu i•in ke,if bedeli 25,000 lıra ve muvakkat teminatı 1875 
liradır. 

3 - Eksiltme 30 temmuz 937 tarihinde aaat on altıda KırklareH 
nafia müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye aid mukavele projeıi eksiltme şartname.1. 
projeler ve difer müteferri evrak 125 kuruş muktabilinde nafia da
iresinden verilmektedir. 

5 - Eksiltmeye girmek iatiyenler 2490 No. lu kanun mucibiJt. 
ce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.937 tarih wt 
3297 sayılı resmt gazetede ilin edilen talimatnameye göre 937 _. 
nesi için nafıa vekiletinden alınmıt müteahhldlik veaıkalarını ba
vi zarflarını mezk6r kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 30.7. 
937 tarihinde saat on bete kadar nafia müdürlüğü binasındaki ek· 
ailtme komisyonuna makbuz ukabilinde vermi' olmaları lizımdır. 

6 - Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (4224) 
2- 3453 
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1 
MiJJi Müdafaa Vekaleti Saımalma 

Kornhıyonu llanlan 
--~~~~~~~- ---~------------

Askeri mekteblere talebe alınıyor 
1 - 937 • 938 ders yılı için Ku1eli, Maltepe, Bursa, Jiseleriyle 

Konya ve Erzincan askeri orta olru11arınm bütün sınıflarına Kırık
ka?edeki sanat Jisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya ge
dikli Erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısımları· 
nm ilk sınrflarma ta1ebe alınacaktır. 

ı - Kaydı kabul şartları geçen senenin ayni olup bütün asker
lik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardrr. 

3 - Kaydr kabul miiddeti bütün mekteb]erde 1 temmuzda baş
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gedikli mektebinin kavdı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. 

4 - Askeri mekteblere girmek istiyenler Ankarada bulunanlar 
Cebecideki gedikli erbaş hazırlama mektebine ve askeri mekteble
rin bulunduktan yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve başka 
yerlerde oturanlar da bulunduklan mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kabul sartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattırıp 
askerlik subelerl vasıtasiyle ve noksansız bir halde girmek istedi
ği mektebe göndermeli ve mekteb tarafından seçme imtihanı için 
çağm]madıkça hiç bir istekli beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı için çağrılan isteklilerin mektebe kada.ı: 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacakları 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbe
tinde mekteblere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
uygun olarak kati kabulleri yapıJmıyanlar hiç bir bak iddia ede
mezler. 

g - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlara bir sene tahsil 
fasılası olanlar ve mektebe girmek için nüfus kağıdında yaşını tas
hih ettirenler askeri mckteblere alınmazlar. 

9 - Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı köy 
ilk mektebleri mezunları alınır ve köy çocuklarından iki sene tahsil 
fasılası olanlar mekteblere kabul edilir. (1811) 2-3042 

tLAN 
1 - Ankara Akköprü civarındaki depolar mıntakasmda yapı

lacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnamesini ve keşiflerini almak istiyenlerin her gün 

komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktan 149 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 23-7-937 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yanlr vesikaları i1k teminatları ile birlikte tam ihale sa
ahnda M.M.V. satın alına komisyonuna vermeleri. (1927) 2-3184 

İLAN 

1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 65.000 
metre ekmek torbalık bez ile bir metresine tahmin ediln fiyatı g5 
kuruş olan 133. 750 mtre mahruti çadrr bezi ve bir çiftine tahmin e
dilen fiyatı 170 kuruş olan 10.000 çift yemeni ayn ayrı kapalı zarf
la alınacaktır. 

2 - Torbalık berin şartnamesini 234 ve çadırlık bezinkini 635 
kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komis.
yona gelmeleri. 

3 - Torbalık bezin ilk teminatJ 3656 lira 25 kuruş. çadırlık be
zin ilk teminatı 7603 lira 13 kuruş ve yemenininki 1275 liradır. 

4 - Torbalık bezin ihalesi 27.7.937 salı günü saat 11 de. Çadır
lık bezin ihalesi 28.7.937 çarşamba günü saat 15 te ve yemeninin i
halesi 29.7.937 perşembe günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasalra gireceklerin 2490 sayılı kanan. ı ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublannr ihale saatlarmdan en az bir saat evel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (1991) 2-3271 

B1L1T 

Y A P I : Yabşihanda üç bina yapılmak üzere kapalı zarfla 
iş eksiltmeye konmuştur. K~iflerinin tutan (11068) lira 68 knroş.. 
tur. Keşif, proje ve şartnameleri parasiyle inşaat şubesinden alı
nacaktır. İHALESİ : 30. VIl.937 cuma günü saat on birde yapıla· 
caktır, İlk teminatı: 830 lira 15 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat ve tekHf mektublarını havi zarflar i
haJe saatmdan en geç bir saat eveline kadar M .M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (2018) 2-3295 

BtLtT 
1 - Bir çiftine biçilen ederi 700 kuruş olan 10 bin çift çizme 

i1e bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 495 bin 800 metre ha
ki astarlık bez kapalı zarfla ayrı ayn eksiltmeye konulmuşlardır. 

2 - Çizmenin şartnamesi 350 ve astarJık bezin 1# kuruşa M. 
M. V. satın alma KO. dan laınır. 

3 - Cizmenin ilk teminatı 4750 ve astarlık bezin i1k teminatı 
8687 liradır. 

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

5 - Bu eksiltmelere girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü madde1erinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. sa-
tm alma KO. na vermeleri. (2085) 2-33ga 

BİL1T 

Y A P l : Ankarada kışla yapısı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Keşif tutarı: (690.507) lira 76 kuruştur. Keşif, proje ve 
şartnameleri 34 lira 53 kuruş mukabilinde inşaat şubesinden veri
lecektir. İHALESİ: 6.VIII.937 cuma günü saat on birde yapıla
caktır. İLK teminatı: (31.370) lira 31 kuruş.tur. Eksiltmeye gi
receklerden ilgili bulunanlar 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddele
rinde istenen belgelerle birlikte teminat ve tekliflerini havi zarf
lar ihale saatında.n en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna versinler. (2118) 2-3416 

BİLİ T 
ELEKTRİK İŞİ: Harb oklulu arkasındaki binaya yer altı 

kablosiy~e cereyan verilmesi işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Keşıf tutan: 8401 lira 90 kuruştıır. Keşif ve şartnamesi para
siyle inşaat şubesinden verilecektir. İHALESİ= 4.VIIl.937 çar
şamba günü saat on birdedir. İLK teminatı: (630) Jira 15 kuruş
tur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif
lerini havi zarflar ihale saatinden en geç bir saat eveline kadar M. 
'M. V. satın alma komisyonuna versinler. {2Il9) 2-3417 

İLAN 
~ API: Erat pavyonu yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Keşıf tutan: 6363 lıra 33 kuruştur. Keşif, proje, ve şartnamesi pa
rasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. 

İHALESİ: 9-VIII-1937 pazartesi günü saat onbirdedir. 
İ~K_ ;r'EMlN ATI: 477 lira 25 kluuştur. Eksiltmeye girecekler • 

~en ılgılı bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
ıste:ıen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektuplannı havi zarf
lar ıhale saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. Satm al-
ma komisyonuna verilsin. (2191) 2-3515 

İLAN 
1 - Talip çıkmadığından biçilen ederi 2700 lira olan bir ışıldak 

ite gurup el~ktroj~ni aç!k eksiltmeye konmuştur. 
2 - EksıJ~esı 6- Agustos _937 Cuma günü saat 11 dedir. 

3 - İlk temınat parasr 202 lira 50 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü madde

ler" nde yazılı belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. 
satrnalma komisy<>nunda hazır bulunmaları. (2192) 2 - 3516 

. 

BAYANLARA 
MüJDE 

Çanakkale Jandarma Okulu 
Satın Alma Komisyonundan · 

Tahmini Muvakkat 
bedel teminat İhale 

Giyim için düşünmeğe ar
tık ihtiyaç kalmadı. Çünkü 
Paris.ten yeni gelen :Bayan 
terzisi 

Erzakın cinsi Kilo L. K. L. K. günlemeci Günü Saat Nasr1 olacağı 
E~ekJ~k un 440000 66000 00 4950 00 4.8.937 Çar~amba 15 kap lr zarfla 
Srgır etı 11~3~0 34590 00 2594 25 6.8.937 Cmna gün 15 kap:ıh zarfh 

1 - Çana~le. bırmci J. ahvma bağlı II, III. üncü J. taburlariyle 3.9 sayılı okulları ve Kirazlı· 
d_a bulunan bırıncı tabur :Z. say•!ı okuJun J eylül 937 günlenlecinrlen 938 nisan nihayetine kadar ih
t~yaçlarr olan yukarıda yazılı ıkı ~lem erzakm hizasında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde II. in· 
cı J. tabur 3: sayılr J. okul ~arar~~?a salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

ZİYA KURTDAŞCAN 

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

Z - Temmat mektuplan ıhale gunu saat 14 de kadar komisyona teslim olacaktır. 
3 - Şartname]er Çanakkalede J. satın alma komisyonunda paıasrz verilebilir. (4123) 2-3383 

Adres: Yenişehir Kızılay 
karşısı Küflü apartnnan No. 7 

2-3490 

1 
Ankar~ Levaz1m Amirliği Saımalma 1 

Komisyonu ilanları 
~----------~--- ---~----~----~ İLAN 

Etlikte Satılrk veya 
Kiralık Ev 

Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı EKSİLTMENİN 
kilo Lira Llra Şekili Tarihi Saaf 

Arpa veya yulaf 500000 25000 1875 Kapalı zarf 29-7-937 ıs.3C 
- - - 500000 25000 1875 - 16 

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

- = = 388600 19430 1458 - ~ 16.30 
- - 312000 15600 1170 30-7-937 16· · ı 

Pazarlık için ikinci noterde 
Ömer Tanık'a müracaat. 

2-3432 

Yukarıda yaz.ılı arpa ve yulaf •yn ayrı ihale edilecektir. Teklit mektubları ihale saatindan bir saat 
eveline kadar kabul olunu~. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin evsaf ve şe· 
raitiA öğr~nmek. üzere. h~r gun .~e eksiltm~ye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektubları ve ka
num vesıkalarıyle bırlıkte Luleburgaz tümen satın alma komisyonuna gelmeleri. {2044) 2-3306 -------, Ankara R~leoive> Reisliği ilanları 

'------------~---- ---------~------1 LAN 
1 - Şehrimizdeki taksi otomobillerinin taksimetrelerinde pet

rol ve ben:ıin fiatlarmm ucuzlaması dolayısiyle yapılacak deği
şiklik aşağıda gösterilmiştir : 

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

2 - Taksimetrelerin tadili için şoförlere 1 eylwe kadar müs~· 
ade verilmitşir. 

3 - Taksimetre1eri henüz avar edilmemiş otomobillerde yolcu· 
lar, evelce de ilan olunduğu veçhi le saatin gösterdiği fiattan yüz-
de 20 eksik ödiyeceklerdir. 2-3388 

İLAN 

1 - Yeni~ehirde Meşrutiyet caddesinde 1087 inci adanın 16 
parselinde 25 metre murabbaı belediye malı arsa onbeş gün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

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

mine n isteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma günü saat on buçuk· 
ta belediye encümenine müracaatlan. 2-3389 

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

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

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

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

İLAN 
1 - Su idaresine yaptırılacak 80 adet saat sandığı on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (480) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (36) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Yazı işleri kale

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

iLAN 
1 - Temizlik amelesi için alınacak 379 çift postal on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1895 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (142,12) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Yazı işleri kale· 

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

ta belediye encümenine müracaatları. 2-3392 
İLAN 

1 - Yeni ve eski şehirde muhtleif mahallerde yaptırılacak par· 
ke ve ~di kaldırrm on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (24015,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1802) liradır. 
4 - Keş.ifname ve şartnamesini görmek istiyenlerin bergün ya

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

Jandarma genel komutanl~ 
Ankara sahnalma komisyonurıdan: 

Jandarma genel komutanlığı binası ile Müstakil jandarma Tabu
ru Suvari bölüğünde keşif bedeli 1898 lira 69 kuruş olan inşaat 
6.8 Q37 cuma günü saat (10) da açık eksiltmeye konulacaktu. 

Şartname keşifname jandarma Genel komutanlığındaki komis
yondan almabilir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün saatin
de 143 liralık teminat makbuz veya Banka mektubu ile komisyona 
baş vurma1an. (2196) 2 -3519 

Ankara Valili2inden .. 
Keşif bedeli (13.300) liradan ibaret bulunan Şehir lokantası 

inşaat ve tadiTat işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
.Eksiltme 2.8.937 pazartesi günü saat 15.5 da Ankara vilayeti da

imi encümeninde yapılacaktır. fstekHier tekHf mektublarını bir 
ticaret odası vesikası ve (1020) liralık muvakkat teminatları nafia 
vekaletinden aldıklan 937 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesi· 
kalariyle birlikte ayni günde saat 14.5 da encümen riyasetine ver
meleri. 1stekli1er keşif evrakiyle şartnamesini nafia müdürJüğün-
de gözden geçirebilirler. (2122) 2-3423 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli (6500) lira (7) kuruştan ibaret bu1unan Gazi Terbi_ 

ye enstitüsü tamiratr açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 7.8.937 cumartesi günü saat II de Ankara Nafıa mü

dürlüğünde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler Ticaret odasr vesikası ve (487) lira (51) kuruşluk temi_ 

nat muvakkat makbuzu veya mektubu Nafıa müdürlüğünden alına
cak ehliyet vesikasiyle birlikte yukarda yazılı saat ve günde komis... 
yona gelmeleri. 

İstekliler keşif ve ~ameyi her gün Nafıa müdürlüğünde göz-
den gccçire bilirler. (2203) 2 -3517 

İLAN 

1 - Kapalı zarfla münakasaya konulan Manisada tümen kıta• 
~:~nrn 28 ton senelik sade yağma teklif edi1en fiat pahalı görüldü· 
gunden 2490 sayılı kanunun 40. ıncı maddesi mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacaktrr. 

2 - İhalesi 26. 7.1937 pazartesi günü saat 17 de Manisada tü• 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde tümen satın alma ko
misyonundan alınır. 

4 - Eksiltmesi pazarlık suretiy1edir. 
5 - Ki1osunun muhammen fiatı 97 kuruş ve muvakkat temi

natı 2037 liradır. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz edeceklerdir. 
. ? - Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat teminatlariyle 

bırlıkte Manisada tümen satın alma komisyonunna müracaatları. 
(1989) 2-3239 

İLAN 

Miktarı M. Bedel tık teminatı 
Kilo Lira Lira krş. 

Bursa 19800 19008 2851 20 
Mudanya 6000 5760 864 00 
Bandırma 6000 5760 864 00 
1 - Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için kapalı zarfla 

eksi tmeye konulan sade yağma teklif ediJen fiatlar pahah görül· 
?üğünden ayıu evsaf ve şerait dahilinde yeniden kapalı zarf yolu 
ıle 28-7-937 çarşamba günü saat 17 de eksiltmeye konulmuştur. 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonlanmn yağı bir istekliye 
veya ayn ayn istekli1ere ihale edilebiJir. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 96 kuruştur. Şartnamesi 
Balıkesir, Eskişehir, Konya satm alma komisyonlarında ve Anka
ra, İzmir Levazım amirlik1eri Sa. Al. Ko. larmda görülebiJir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun 2, 3 cü maddelerin· 
deki vesikalariyJe teklif mektuplannı belli gün ve saat 16 ya ka
dar Bursa askeri satın alma komisyonuna vermiş veya göndermiş 
olacaktır. (2056) 2-3335 

1 LAN 

l - 'Garnizon kıtaat ve müessesatında mevcud bakır kapların 
kalaylanması işinin 3.8.937 salı günü saat 15 de açık eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

2 - Bu işin tutarı 2142 lira 30 kuruş olup muvakkat teminatı 
160 lira 68 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız gö
rülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
m.inat makbuzlariyle yazdı gün ve saatte Ankara levazım amir· 
liği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2106) 2-3414 

tLAN 

1 - Ankara garnizonu erleri ile hrab okulu ihtiyacı i~in 16 ton 
taze bamyanın 2.8.937 pazartesi günü açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bamyanın tutarı 1920 lira olup muvakkat teminatı 144 li· 
radır. Şartnamesi komisyonda her gün parasız görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amir· 
liği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2107) 2-3415 

İLAN 

1 - Ankara garnizon kıtaat ve müessesat hayvanatmın ihtiyacı 
için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 838800 kilo samana eksiltme 
günü istekli çıkmadığından bir ay %adında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 29. 7. 1937 perşembe günü aaat Il de Levazun 
amirliği satın lama komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Samanın tutarı 10904 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı 

1 
818 lira 83 kuruştur. Şartnamesi hergürı komisyonda parasız görü
lür. 

4 - İıoteklilerin kanunun ı, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuz1ariyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2168) 2-3506 

Kanalı 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 smaiye inşaati 24.348 lira muhammen bedel üze· 
rinden 30 temmuz 937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Bu işe aid evrak şunlradır: 
A - Bayındırlık 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 EJaziz nafia müdürlüğünde görülebi· 

lir, 
3 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazdı evrakla birlikte 

mezkur tarihte eksiltme saatrndan bir saat eveline kadar teklif 
mektublannm nafia müdrlüğü odasında müteşekkil komisyon re
isliğine makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. 

Aranacak evrak şunlardır: 
A - Nafıa veka]etinden alınmış 937 takvim senesi için mukay-

yet ehliyetname, 
B - Ticaret odası vesikasr, 
C - 182? Jirahk teminat akçasr, 
4 - Posta ile gönderilecek mektublann eksiltme saatine kadar 

gelmiş olması Jazımdrr, postadaki teahhürler kabul edilmez. (2162) 
? ;\/. r;q 

·.·~ 



1 1 1 
Devlet Demiryollan ''e Limanları Umum 
Miidiirliiğii Satmalma Komisyonu lliinlan 

Devlet demiryolları Afyon yedinci 
işletme müdürlüğünden: 

1 - İşletme mıntakası için iktiza eden balast 2490 sayılı ka
nunun 32 ve 33 üncü maddeai mucibince kapalı zarf uaulıyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - B last alınacak ocağın yeri, cinsi, mik~arı, muha~en 
bedeli, muvakkat teminat mikdarı teslim müddetı aşağıdakı cet-
velde gostcrilmiştir. . 

3 - Eksiltme devlet demiryolları balast mukavelenamcsı; ~a
palı z.arf usuliyle balast ekşiltmcsi ,artnamesi ve bayındırlık ış
leri genel ,artnamesi mucibince yapılacaktır. hteklil_e~ bunları 
~fyonda 7. inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilırler. Ve 
ır.ıhat ıstiyebilirler. • •. . . 

4 - Muhammen berlel 10000 lirayı tecavüz. ettıgınden ıstc.klıle
rin evclce bu gföi ve bu kad r işi yapıp başarabildiklerine daır !'a
fia yuksek bakanlığından vesika alarak teklif mektublarına bagla
maları la ımdır. . 

5 - Eksiltme 31 temmuz 937 tarihine tesadüf eden c~mart~sı 
gunu Afyon ehir istasyonunda 7. inci işletme binasındakı komıs
yond sa t on birde yapılacaktır. tstcklilcr 2490 sayılı kanuna yu
karıdaki 3 üncü maddedeki şartlara tevfikan hazırladıkları mu?k
kat temin t ve teklif mektublarını havi zarflarını mezkur tarıhte 
s at 10 na kad r :omisyon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 
bulundugu hat ocak balast muham?'en mu?kakt_ balastın 

K m. M. 3 bedel hra temınat !ıra cınsı 
389 13.000 16.900 1267.5 kırmataş Afyon-İz.mir 

Teslim miıddeti: . 
A !l!Stos eylül, 1. teşrin, Z. teşrin aylarında 3 S ve nısan 938 so-

nunda mu;ebaki beşte ikisinin teslim edilmiş olması -şarttır. 
(2126) 2-3426 

1LAN 
Muhammen bedeli 210.000 lira olan 100 ton metal ~le muham

men bede i 176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton a?.t~muan 31.8. 
1937 salı giınü saat 15.30 da ayrı, ayrı kapalı zarf usulu ıle Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. . 

Bu ·şe girmek .istiyenlerin metal !çin t_I.750, kalay ve ~nt1m~~ 
için de 10 050 liralık muvakkat temınat ıle kanunun tayın ettıgı 
vesikaları. resmi gazetenin 7.5.936 gün ve ~297 veya 1.?.93? T. ve 
3 45 No. u nüshasında intişar etmiş olan talımatname daıresın.de a
lınm vesika ve tek iflerini ayni gün saat 14.30 a kadar kom1syon 
rei li ine vermeleri lazımdır. 

k H aydarpa..,. veznelerinde 
~artnamelcr 880 kuruşa An ara ıve v-

s tılmaktadn. (1988) 2-3376 
1LAN 

Muh:ım nen bede i ( 5860) lira olan porselen telgraf ve elcktr~~ 
izolatorleri l.9.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapa~ı z~rf usu u 
ile Ankarada nafia vekaleti binası içinde_ malzeme _daıresınde top· 
!anan merkez. dokuzııncu artt1rrna ve eksıltme komısyonunca satın 
a ımıc ktn . 
. Bu ışe gırmck istiyenlerin (439.SO) ~lirahk ~uvakkat t~ına1 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmı g~ze!enın 7.5:936 gun ".e 
3297 1 7 g37 g 3645 No.tu nüshasında ıntışar etmış olaıı talı veya . . . kı·n . . . .. aat 
matn me dairesinde alınmış vesika ve !e ı .crını ay!'1ı. ~~n a 
14.30 a k dar idare malzeme dairesindekı komısyon reısı!gıne ver· 

melerı ımdır · · 
ş n me er parasız olarak Ankarada ma~zeme daıresınden, 

H } d da tesellum ve sevk şefliğinden dagıtılmaktadır. 
(2033) 2-3377 

İLAN 

m n bedeli (12382.50) lira olan 317.500 metre mikabı 
ı (koknar) kereste 3.8.937 salı günü saat 15.30 da kapalı 
· ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . 

Bu ı irmek ist }tenlerın (928,69) l~ralık mu:-'akkat temı~~t 
ıle k n un tayin ettiği vesikaları, resmı gazetenın 7.5.1936 gu_n 
ve 3297 No. ıu veya ı.7.937 T. 3645 No ... ıu nü~ha.sında .intişar etmıf 
olan th atn, me dairesinde alınmış mute.ahhıdlık. v.es.ıkası ve tek: 
lif erını aynı giın saat 14.30 a kadar komısyon reıslıgıne vermclerı 

'a ımdır. . . 
• 1 k A karada malzeme daircsınden, 
Ş rtn meler parasız o ara n. . t mir ve Eski ehirde 

!ia darp ş da tesellüm ve sevk şerııy;n~;~i~olları kÖmü: tesel
ıdarc m azalarından, Zonguldakta . 1 .tm müdürlüğünden parasız 
him heyeti şefliğinden ve Adanada ış e e 2_ 3419 
olarak dagıtı maktadır. (2068) • 

1 t~N 
• ) rra olaa muhtelif cins clelı:trilı: am-

Muhammen bedclı (28012 1 
_ a kapalı zarf usulü ile Anka

pullerı 17.8.937 salı günü saat 15.;,v a 
rada idare binasında satın a!ınacak00tır90. • liralık muvakkat teminat 

B . . k . ı---- (21 . J . u ışe gırm~ uıtıy~n ~ ·:· !arı resmi gazetenin 7 .5.;936 gün ve 
ıle kanunun tayın ~.ttıgı vesıka 1• nüshasında intişar etmiş olan 
32~7 veya l.7.93_7 g:'n ve 3645 N~a ye tekliflerini ayni gün u
talımatname daıresın_de aıı~ri- ine vermeleri Uizımdır. 
at 14.30 a kadar komısvon reıs g .e Haydarpaşa veznelerinde aa-

Şartnameler 140 kuruşa Ankar• 2-3420 
tılmaktadır. (2081) U..Alf 

. . • e U.e ye daha yukarı tahsil ıgör-
İdarcmiz malzeme daıresı e_sorıaıaa bihakkın vakıf, müsabaka ile 

müş, almanca veya fransızca lısatı 
dört memur ahnacal<tır. . . kcrlikle alakası bulunmıyanlarm 

Kanuni cvıaf ve şeraı~ı ve Aaskarada idaremiz :r:at itleri müdür
aşa 1ıda yazılı veaaücl bamılen n -uuı tcfligine muracaatları i
lügüne, tstanbulaa Haydarpaf3 ınag 
lan olunur. 

İş talebi haklanı!a istida 
Askerlik vesik»ı, 
Husnühal vesikası, 
Aşı kağıdı, 
6 kıta fotoğraf, 2-3443 

(2116) tLAN 
. lan vagon cer tertibatı ve fren 

Muhammen bedeli (154322) }ıra ~ günü saat 15.30 da kapalı 
techizatı malzemesi 2.9.937 pcr.şem nda satın alınacaktır. 
zarf usulü ile Ankarada id~re ~:1ıo) liralık ım.ınkat teminat ile 

Buişe girmek istieynl~rın ( ~i gazetenin 7.5.936 gün ve 
kanunun tayin ettiği vesıkalan. ~ nüshasında intişar etmiş olan 
3297 veya ı.7.937 T. ve 3645 No. ~ka ve tekliflerini aym gün aa
taliınatname dait'etıiade alm~ı~ v".es venneleri Uizımdır. 
at 14.30 a kadar komisyon reıshgıne HaydarpaP. veznelerinde 

Şartnameler m 'kuruşa Ankara ve 2-3460 
•atthnalctadır. (205'5) _ ı. v 

ı~ tan 130 adet vagon örtüsü 3. 
Muhammen bcaeti (13.000) tıra 01ı zarf usulü ile Ankarada i-

9.937 cuma .günü aut 15.30 da bP• . . 
dare binasında atın ahnac~trr· Jirahk muvakkat temınat ıle ka-

Bu işe girmek istiycıılerın 97!,.ı zetenin 7.5!936 G .. 3297 veya 
nunun tayin ettiği v~ika]arı, xe int~ etmif ol~ .. talımatname-
1.7.937 3645 No. ıu .ıw-haJaruıda kl"flerini aynı gun saat 14.30 
1 "k ve te 1 
er dairesinde atmm~ş .V..~sı a eteri lazımdır. . • 

a kadar komisyon TCtsliglne yenil Ank rada malzeme daırcsınden, 
Şartıaameler parasıs olarak fl. İioden dağıtılmaktadır. 

liayd rpaşada tesellüm ve sevlı: te 
1 

2-3461 

<2082
) tı..AN1 28 adet i~i mesai kontrol 

Muhammen bedeli (7700) lira 0

5 ad~ kapalı rarl •tultl ile An· .. .. saat ı ... 
ıaati 2.9.937 perşembe gunu calı:tır. . 
karada idare binasında satın .alına 7150) lirah'k muvakkat temırnt 

Bu i c girmek istiyenlcrın <5 · 

ULUS 

Aktii 
Cumhuriyet Merkez Banka ının 

17 Temmuz 1937 Vaziyeti 
Pasif 

Ka .. ı 
Altın safi kilogram 21.044,262 

Banknot 
:29.600.437 ,69 
14.371.035,-

URA ----------- -
Sermaye: 
ihtiyat Akçeıi: 

Adi ve ıevkalade 

LIR.J' 

15.000 000.-

Ufaklık 923.596,19 44.895.068,88 Hususi 

2.105.172.40 
4.516.007.70 - 6.621.180. l o 

Dahildeki muhabirler: 
Türk liran 

Hariçteki muhabirler: 
Aıtın safi kifo~ .. .,. ... 5.054,474 
Altına tahvili kabil ı>erbest 
döviz.1er 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirinl!' bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 

Deruhte ed
0

'f'11 evrakı naktivr 
kartılıiı 
Kanunun 6 ve 8 ind madde· 
lerine te'9fikan lıKı7.ine tara· 
fınd::an vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine ~,.,nfan 
Ticari ıenedat 

Eıharn ve tahvilat ciJzdanı: 

A naktivenin kat"Jılı~ı es· 

ı.ı 72.999,66 

7.109.521,60 

20.415,73 

37.357.691,59 - ·-

158. 748.563,-

13.496.827.--
3.200.000,-

37.966.517,72 
-

l Deruhte edilen evnıkı 

ham vr tl\h•ri15.t <itibari 
lnvmetle) 37.522.924,30 

96 r1 60 B Serbest esham ve tahvilat 3.7 · ;:, ..:....__ -4vanılar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvillt üzerine 

4isıedarlar: 
Muhtelif: 

65.C30 2Z 
7.319 464,49 

Yekun 

l.1?2.999,66 

44.487 .628,92 

ı 45.251. 736.-

41.166.517,72 

41.319.255,90 

7.384.494,71 
4.500.000,-

12.423.193,61 

342.600.895,40 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen •vrakı 'laktive 
Kanunun fi ve 8 ind mad<'e· 
ıerine tevfika~ bazıne tara· 
fından vaki tediyat 
Deruhtr r:Jilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilivetcıı tedavüle 
vazedHrn 
Reeskont mukttbiH ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras· mevduatı: 
DöYiz teahbüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövHeı alacaklı 

klirin bakiyeleri 

Muhtelif: 

ı 58. 748.563.-

13.496~7.-
-

145.251.736.-

19.000 000.-

9.000.000.--

523.109,27 

26.625.836, 78 

Yekurı 

173.ıı; ı 736-
lı 

12.818.106.75 1 

l 
27.148.945,05 ' 

107.760.926,50 

342.600.895.40 

2 Mart 1933 tarihınden itibaren: tskont'J_ haddi % S 1!2 altın ~~erine avans %41 /~ _ 1 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PiY ANGOSU 

4 üncü ketide t t Ağuıtoı 937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet miikaf at vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes '1 ağustos 1937 günü akşamın 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 2-3016 

Çorum vilayetinden: 
Kerestesi hariç bilumum malzemesiyle işçiliği alana aid ol

mak üz.ere Alacanın Çöplü köyünde yapılacak 19 tek, 10 çift kerpiç 
göçmen evi 7953 lira 12 kurl!şla ve ~ene Alacanın Catak köyün· 
de 20 tek kerpiç göçmen cvı 43!>1 hra 63 kuruş bedelle lsa ha~ı 
köyünde 14 tek kerpiç ve 3053 lıra 12 kuruşla Kurt avutmuş ko· 
yünde 20 kargir tek ve 4460 lira :80 kuruş bedelle ve 15 gün müd· 
detle eksiltmeye ~karılmıştır. Ba dört köydeki evler toptan veri· 
Jeceği gibi ayn ayrı da verilebilecektir. İsteklilerin yüzde ye~i 
buçulı: muvakkat teminat paralarını veya banka mektublannı malı
yeye vererek makbuz.ları ile ve kanuni vesaik ile vilayetimize mü· 
racaal etmeleri. (2121) 2-3425 

Ankara Vilayetinden: 
Damızlık aygır deposuna alınacak ~6.-000 kilo fUlaf ve 2.S.~ 

ili 36.000 kilo kuru ot 2.8.937 ~azart~aı günü saat on beJte vili
et daimt encümeninde açık eksıltme .ıle ihale yapılacağından prt

~ameyi görmek istiyenlcrin baytar dırektörlüğüne müracaatları i· 
lh olunur. (2090) 2-3395 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları, re~t gazetenin ?·5-~36 gün ~e 
3297 veya l.7.937 gün ve 3~5 No. lu nashalarrnda ın~pr .. etmı! 
olan talimatnameler dairesınde alrnmı• vesika ve tekhflcrını aynı 
pn saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lbı1?dır_. 

Şartnameler parasız olar~~ An~~~ada malzeme daıresınden, 
Haydarpapda IC'Vk ve tesellıım fcfhgındcn dağıtılmaktadrr. 

(2115) İLAN 2-3462 

Muhammen bedeli 3.300 lira olan 150 ton çimento 5.8.937 tarihin
de saat ıs.30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu işletme binasında sa· 
tm almacalı:tır. . 247 . • 

Bu işe girmek istiyenlerın ·~ lıralık muvakkat temınatla ka· 
nanun tayin ettiği vesikaları, !camı gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 
No.lu nüshasında intişar etmı~ ~~an talimatname dairesinde alın
muş vesika ve tekliflerini aynı gun saat 14.30 z.a kadar işletme bi
naaındaki komisyon ırei91iğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Sirkecide i!lctmc komisyonundan dağıtılmaktadır. (2129) 2-3463 

İLAN 
Muhammen bedeli 20800 lira olan 8000 meşe travers 2 ağustos 

1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf u•uliyle Sirkecide 
9 uncu ifletme binasında sa.tın alına~aktır. . 

Bu İ.fe girmek istiyenlerın 1560 lıralılı: munkkat temınatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları •. resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 
No.lu .nüshasında intişar etm~ş olan talimatname dairesinde alın
mı, vesika ve tekliflcr~nı. aynı gün saat. 14.30 .za kadar itletme bi
nasındaki komisyon reıs!ığıne vermclerı llı:mıdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlcarada malzeme dairesinden ve 
Sirkecide ifletme komisyonundan dafıtılmaktadır. (2127~ 

tLAN Z--3427 

lıfubammen bedeli (669~) .l.ir~ olan lokomotif türbojeneratör ve 
yedekleri 6-9-1937 pazartesı gunü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktn. 

Bu ite girmek istiyenlerin (501,90) füalik muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesilı:al~~ı, re1rni gaz.etenin 7-5-1936 gün ve 5297 
veya l-7·937 G. 3645 No. lı nus~alarında intiıar etmiş olan talimat
nameler dairesinde alınmış. v~~~ka Ye tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a lı:adar komisyon reısJıgıne vermeleri Ub:ımdır. Şutnameler 
parasız olaralı: Ankarada malzeme dai~nde, Haydarpqada tesel· 
!iim ve ıevk tcfliğinden dağıtılmıktadır. (2139) 2-3508 

A8k~ri f abrikalau unaur11 dürlü~ Satmalma 
Komi11yonu llinlan 

'-------- BlLtT --------' 

2.000 kilo kurtun üstübeç 
500 ,, Sil yen 

2.000 .,, Bir kaynamı, bezir 
ı.ooo ,, Çiğ bezir 

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

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satırr alma ko
misyonunca 4.8.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile i· 
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 195 1ira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mczk<lr gün ve saatte komiı-
yona müracaatları. (2074) 2-3372 

5000 Kilo 17. No. yağ 
10000 Kilo 18. No. yağ 
10000 Kilo 19. No. yağ 

iLAN 

500 Kilo 27. No. yağ. 
20000 Kilo 38. No.yağ. 
2000 Kilo 40. No. yağ. 
1000 Kilo 45. No. yağ 

Tahmin edilea bedeli g6QO lira olan yukarda mikdarı ve numara
ları yazılı yedi kalem yağ askeri fabrikalar umum müdürlüğu satın 
alma komisyonunca 16·8·937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edi1ece1ctir. Şartname paraıa olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 720 lirayı havi teklif mektupla
rmı mezkür günde saat 14 de bdar komisyona vermeleri ve kendi -
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 •e 3 maddelerindeki veaaikle 
mezlı:iir gün ve saatte komisyona müracatlarL (2182~ 2-3507 

Kayseri valiliğinden: 
1 - Bulgaristan göçmenleri için 'Kayseri vilayeti merkeı: kaza

sına bağlı Felaltiye nahiyesinde yapdacalı: 20 telı: 15 çift kirgir, . 
2 - Develi kaJ:Mtrun dört lı:öyüode yapılacak 64 tek ve 64 ç.ıft 

kargir, 
3 - Bünyan kazasının 25 köyünde yapılacak 75 tek ve 44 çift 

kirgir Pınarbaşı .kuaaının 25 köyünde yapılacak 93 tek ve 181 çift 
kirgir ev pazarlıkla imal ettirilecektir. 

5 - Bu evlerin bilum•m inşaat malzemesi ve İfçiliği prtname 
ve keşif varakalarına eöre müteahhide ait olmak .üzere anahtar tcıı
limidir. 

6 - Pazarlık 28 temmuz. 937 çarpmba günü aaat on dörtte -rill
yet makammda toplanacak bmiıyonda yapılacaktır. 

7 - Telı: ki'l'gir beher mn muhammen bedeli 601 lira Zl kW'llt 
altı yüı: bir lira yinni bit kutuı ve çift ıkirgir beher erin muhammen 
bedeli 1074 lira 25 kuruş bin yetmiş dört lira yirmi beş kuru' hesabi
lc mczkQr evluüı muhammen bedeli mecmuu ccman 478076 lira 92 
kuruştur. Dört yüz yetmiş sekiz bin yetmiş altı lira doksan iki ku· 
ruştur. Muvakkat teminat bu mubammcn bedele göre lı:anuni mik
darıdır. 

8 - Ev1cr toptan verileceği gibi kaza üzerine veya yüzer evden 
ibaret parti Uz.eı-inden de Yerilebilir. 

9 - Evlere aid plan kefif, fennt •e idari ,artnamelerini görmek 
ve almak için tatil gtinü hariç olarak ihale gününe !kadar Kayseri 
İstanbul iskin müdürlükleriyle Ankarada iıkln umum müdürlüğüne 
müracatları ilin olunur. (2200) 2-3521 

Ulukışla belediye re· liğinden: 
1 - 1024 lira '3 kuruş keşif bedelli Ulukı,Jacla İ"f& edilecek u-

mumi beli açılc eksiltmeye ltoıualmuştur. ı 
2 - Eksiltme 2-8-937 pazartesi eünü saat J4 de Ulukıtla beledi· 

ye dairesinde yapdacakttt. 
3 - İsteklileri eksiltme tartnamc, plin ve ,eraiti dairede göre

bilirler 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 76 lira 87 kurut muvakkat temi-

nat .ermeleri illn olunm. (2180) 2-3512 

Ulukışla belediye reisliğinden: 
1 - 5365 lira 09 kurUf ketif bedelli Ulukışlada inp edilecek 

mezbaha açık elc:siltmcye konulmuştur. 
• 2 - Eksiltme 2.8 937 pazartesi günü saat 14 de belediye daire
ıınde yapılacaktır. 

• S - lste1clilrei eksiltme ,artnamc, p1lin ve şeraiti dairede gCirebi
lırler • 

• 4 - Elnıil~ girebilmek için ~ lira 39 kuru, muvakkat te-
mınat vermelen ılln olunur. (2176) 2-3511 
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tur. 
2. - Münakasa evrakı (7) lira mukabilinde Sü

mer Bank inşaat servisinden alınabilir. 
3. - Eksiltme 6 ağustos cuma günü saat 15 de 

Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 7728.60 (Yedi bin yedi 

KREM 

Tokat valiliğinden: . 
16-7-937 cuma günü ihalesi kararlaştırılmış olan göçmen evterı· 

nin 26-7-937 pazartesi gününe talik edildiği ilan olunur. 
(2188) ... 2-3513 ----

Pazarlık İlanı : 

Tosya belediyesin1den: 
Açık eksiltmeye konulduğu Ulus ve Cumhuriyet gazeteJeriyl~ 

ilan edilmiş olan Tosya hastanesinin (9508 lira 85 kuruşluk) ikinc 
kıtım inşaatına temdit müddeti esnasında dahi talip çıkmadığıo~aıı 
28.7.937 çarşamba günü saat 14 de pazarlck suretiyle isteklisine ıha· 
le olunacağı ve taliplerin o gün belediye encümenine gelmeleri i!Sn 
olunur. (2175) 2-3510 _,, 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Elde mevcud örnekleri ve şartnamesinde yazdı vasıfları da

iresinde zabıta memurları için azı 5800 çoğu 6000 çift fotin ile ~1 

300 çoğu 100 çift getir kapalı zarfla 6.8.937 cuma günü saat 15 de 
satın alınacaktır. --- yüz yirmi sekiz % 60) liradır. . = 5. - İsteklilerin ihale gününden en az bır hafta ;;;' ~ 

5 evvel Sümer Bank İnşaat Servisine gelerek bu kabil -
~ inşaatı yapabilecek fenni ehliyetleri~i _isbat ve icabe- Ej 
= den vesikalarla Milli Bankaların bırınden alınmış -= 50000 Elli bin liralık mali itibar mektubu ibraz ile = 

2 - Fotinin beher çiftine beş lira ve getirin beher çiftine üç ti· 
ra fiat takdir edilmiştir. 
. 3 - Bu levazıma aid şartnameyi almak ve nümunelerini görın~1' 
ıstiyenlerin emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna ınil· 
racaat etmeleri. _.. 

~ eksi1tmeye girebilmek üzere birer vesika almaları = ~., .... '!'OL ... ...,_'!'OL•...,""-• .... ~~'!'OL•...,'!'OL ... ....,~~~~~.,.-.~,,.~'-'" .... '-~._.,.~~~~-~ 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2362 lira 50 kuruş!uk teminat 

makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını \'C 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir • 
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 5 şarttır. = = 6. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı ola- _ 

§ rak ihale günü saat 14 e kadar makb":z. mu~a~ili~~.~ = 
2 Ankara Sümer Bank Muhaberat Servısı Mudurlugu- :; 
~ ne teslim edilmiş olmalıdır. . E s 7. - Bu imalatı Banka dilediği mi.iteahhıde ver - ;;;; 
E mek hakkını muhafaza eder. = 
;; 8. - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına :; 
;;;;; Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhidlik vesikası- ~ 
;;; nm da konulması şarttır. (2164) 2-3514 ~ 

= 111111111111ıınu'"111111111111ın111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111 
Nafıa Vekaletinden: 

ı _ r:ksiltmı!ye konulan iş: Etlikte tevsian yapılacak su tesisa
tı kesif berleli (19.920) lira (47) kuruştur. 

2 ·_ Eksiltme 3.8.937 tarihinde salı günü saat 15 de nafia ve
kaletimle sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulivle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, bayın
dır Irk işleri genel şartnamesi: fenni şartname ve projeyi (1) lira 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1494) lira (4) ku
rusluk muvakkat teminat vermesi ve ticaret odasına kayıdh bu
lu~duğuna dair vesika ile asgari (15) bin liralık nafia su işlerini 
teahhüd edip bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni 
kabiliyeti oldu~una dair nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraı etmesi. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(1975) 2-3397 

iltlnci mıntal{a kadastro 
müdürlüğünd.~n: 

Ön Cebecide 1016 ada 4 parseline 7.1.936 tarih 127.17 numaralı 
tapu kaydiyle 540-576 şayihisse olarak İsmail oğlu Ali ve eşi Fazr
lanın mutasarrıf oldukları arsalan imarm 3341 numaralı planiyle 
540 metre olarak müstakilleştirilmiş, olsuretle de Kadastro komis -
yonunca da tasdik kılınmış oldu~undan 2613 numaralı kanunun 49 
uncu madesine tevfikan ilan olunur. 2-3504 

I~eşan isl{an memurluğundan. 
1 - Keşan dahilinde iskan komisyonunca tesbit edilen köylerde 

130 göçmen evi 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesine uyularak ye
niden kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bir evin muhammen bedeli 138 lira 34 kuruştur. 
3 - İbael 28 Temmuz 937 çarşanba günü saat 14 de Keşanda iskan 

dairesinde iskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Sartnameyi görmek istiyenlerin Ankara, İstanbul, Edirne 

iskan müdürlükleri ile Keşan iskan memurluğuna müracaat etme-
leri icap eder. 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak et
mek ieteyen taliplerin yukarda yazılı saatten üç saat önce iskan dai
resine müracaatla muvakkat teminatını yatırmış olması lazımdır. 

(2201) 2 - 3520 

Salihli belediyesinden: 
Salihli şehrinin inkişaf sahasının 100 hektar mikdarındaki yeri

nin hali hazır haritasını alma işi açık eksiltmeye konulmuştur. Her 
hektarının bedeli muhammeni beş liradır. 

İhale 29.7.937 günü saat il de belediye encümeninde yapılacak
tır. taliplerin şeraiti öğrenmek üzere belediyemize müracaatları ilan 
olunur. (2198) 2 - 3522 

C. H. P: Çoruh 
ilyönlcurul başl{anlığından: 

1 - 10-8-937 salı günü saat 15 de Artvin C. H. P. binası dahilin
i!e mUteşekkil eksiltme komisyonunda kırk dört bin dokuz yüz se-
3dz lira yetmiş kuruş inşaat bedeli olan halkevi binası inşaatı kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Fenni evrakını görmek istiyenler Artvin, Ankara, İstanbul, 
'Samsun, Trabzon, Erzurum ve Rize nafıa müdürlüklerinde araya
bilirler, 

3 - Muvakkat teminatı üç bin üç yüz altmış dokuz liradır. 
4 - İsteklilerin resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüs

hasında çıkarak 2490 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin fıkrası 
mucibince aranacak ehliyet vesikaları hakkındaki talimatnameye 
uygun olan inşaat vesikasını haiz bulunmaları ve 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesindeki sarahat veçhile tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını birinci maddede yazılı 10-8-1937 s.ah günü saat 14 de 
kadar komisyona iyice mühürlü olarak vermeleri lazımdır. 

5 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2202) 2-3518 

Anli.ara valiliğinden: (2154) 2~3509 

ı - Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 1549 lira 72 kuruş mu
hammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. 

ZAYİ 
Ankara levazrm amirliği mu

hasebeciliği veznesine teslim et
tiğim 26 lira 95 kurusa aid 5.11. 
936 gün ve 228875/402 sayılı 
makbuzu azyi ettim. Kendime 
aid olan bu parada kimsenin 
hakkı olmadığını ilan ederim. 

ZAYİ 

936 yılında Kızılcahaına.O' 
pazar okulundan aldığım diplo-. 
mayı kaybetim. Yenisini ataca· 
ğım eskisinin hükmü yoktur. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin o/o 7.5 muvak
kat teminat olarak hususi muhasebe veznesine yatırmaları lazımd~r. 

3 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet daı
mi encümeninde yapılacaktır. 

Kızılcahamam Yukarı g. 
Viran köyünden Mustafa 

4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Ankara 
kültür direktörlliğüne ve ihale günü de daimt encümene müraca-

Binbaşı Samet Sayğm 
2-3529 

atları. ( 1971) 2-3227 oğlu Demir. 
2-3505 

Satış Memuru 
Aranıyor 

Fransızca veya almanca kı
sımda çalışacak bir Bay veya Ba
yana ihtiyaç vardır. Akba kitab
evine müracaat. 

Telefon: 3377. 

Acele satılık 
V - 8 Ford otomobili 

Çok iyi kullanılmış 
Hükümet cadesinde 46 numa-

ralı garaja müracaat. 2-3526 

Kiralık ev veya 
daire aranıyor 

Asgari dört oda, bir hol, elek
trik, havagazr, banyo olacaktır. 
Kullanışlt, temiz ve odalar ol
dukça geniş olmalıdır. Tercihan 
Ulus meydanı civarı, Işıklar 
caddesi, Anafartalar caddesi ci
varı. Böyle bir yeri loanm Ulus 
gazetesinde M. F. adresine fi
atile ve tafsilatile mektupla mü
racaati. 1062 ye telefon. 

Kiralık Daire 
Güzel ve ucuz bir daire. 
Yenişehir - Süleyman Sırrı 

cadesi No. 3 2-3525 

Kayıb şahadetname 

ve diploma 
İstanbul Mercan idadisinden 

1 eylfıl 321 ve mektebi hukuktan 
15 temmuz 1326 tarihlerinde al
mış olduğum şehadetname ve 
diplomamı l{aybettim. Yenileri
ni alacağımdan eskilerinin hük
mü lomadığını ikinci defa ilan 
ederim. 
Avukat Abdullah Şükrü Pmltı 

2-3524 

ZAYİ 
1936 senesinde Boyabat as

kerlik şubesinden aldığım ter
his tezkeremi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hiik.-
mü yoktur. ı 

Alaca kazası İsa hacı köyün
den Ömer oğlu Mehmet 326 

2-3523 
-

Dal{tilograf 
alınacaktır. 

Ankarada ticari bir müesse
seye Bayan veya Bay bir dakti
lograf alınacaktır. Taliplerin kı
sa hal tercümeleriyle vazıh ad
reslerini 47 numaralı posta kutu
suna göndermeleri. 2-3527 

, 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATA. Y 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdiiril 
Mümtaz Faik FENfK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Harita direk.törlüeiinden: 
1 - Şartnameleri ayrı, ayrı }'.'apılmış aşağıda cins ve miktarlarile muhammen bedel, eksiltme güd 

ve saatleri yazılı Harta kıtaerlerı için ( 17) kalem yiyecek açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat mak• 

buzlariyle yazılı gün ve saatlerde Cebecide harta genel direktörlük satm alma komisyonuna gelmele
ri. 
Muhammen .B. Miktarı CİNSİ Muvakkat .T. İhale .T. Günü. Saatt 

Lira K Lira K. 
280 00 21 00 
403 75 
175 00 

Kilo 
400 
950 
500 

Zeytin yağı 
Sabun 
Zentin tanesi 
Bulğur 
Mercimek 
Kuru fasulya 
Nohud 

30 28 27.7-937 Salı 10 dan 12 ye kadar 
13 13 

350 00 26 25 
300 00 22 50 
525 00 39 38 
300 00 22 50. 
450 00 33 75 
300 00 22 50 
350 00 
250 00 

3500 
2000 
3500 
2500 
2500 
5000 
5000 
1000 

Pirinç 
Kuru soğan 
Patates 26 25 27.7-937 Salı 13 ten 17 ye kadd' 

33 00 
20 00 
20 00 
69 00 
36 00 

120 00 
71 50 

300 
80 

100 
300 
300 
300 

1300 

Kuru üzüm 
Un 
Kırmızı büber 
Salça 
Sandık inciri 
Sirke 
Beyaz peynir 
Tuz 

18 75 

27 71 
l 

(2032) Z-3311 

··KELVINATDR• 

sotUKlUK 
DERECESİ ' 

AYN 1 ~ sogu/Jah i-flıt., 

2 DEFA DAUA AI İŞLER 
.\• 

50tUKLUK 
DERECESi 

VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ 
TELEFON: 3450 

YENi SiNEMAl..AR HALl\. 
BU GÜN BU GECE 

iki güzel film birden 

1- Deniz Altı Kaçakçıları 
Baş Rolde : 

JACK HOLT 

2 - SEVEN KADIN 

BU GÜN BU GECE 

Korku, dehşet ve heyecan tevlit etmesi 
itibariyle misli görülmemiş iki film 

1-KiNG KONG 
TÜRKÇE SÖZLÜ MUAZZAM. 

SERGÜZEŞT FİLMİ 

2 - Elmas Hırsızları 
HER 1K1St DE AŞK HiS VE RİCHARD T ALMAGE tarafından 

HEYECAN iTiBARiYLE HALK MATiNESi 12.15 DE 
KUVVETLi ESERLERDİR T E H L l K E L 1 O Y U N 

Sinemalarda Geceleri Bir Film Gösterilir. 
ŞEHiR BAHÇESiNDE 

BU GECE SAAT 21.30,PA 

HAYAT BİZİMDİR. 

-


