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Mutlu b ir yıldönümü 
Montrö mukavelesinin 

imzasından soııra 
Portland'da 
bir hidise 

Ordumuz boğazlar bölgesini 
bir yıl önce işgal etmişti 

ı ı nisan 1936 tarihinde Bqbakanlık neşrettiği bir tebliide. "anı-

Bir İngiliz muhribi bir 
alınan denizaltı gemisini 
sudan çılanağa mecbur 

etmiş 
l hukuk" · " k .. h dem•meler ulusal vaziyette husule ge en . . ı, sı!as• .. ve a~ ~ne~. !"~ni· Londra, 21 (A.A.) - 19 Temmuz· 

da Portland Bill'de bir bidise otınuıtur. 
Portland deniz mabmlan bidise hak • 
kında büyük bir ketumiyet muhafaza e
diyorlar. 

kartısında Boğazlar muka':eleı~ın bug~~~ halının, !iiıkiyenm cum
yet ve müdafaası içrn değıtmesı gerektıgını nazarı dikkate alan .. 

hurret hükümetinin bu mukaveleyi imzalanııt oaln devl~e~I~ mb';1lzad; 1

' ' 1 b' 'J .. t ettiğlDI 1 I• kereye karar verdiğini ve bun ara ır nota ı e muracaa " 
riyordu. 

Filhakika siyasi vaziyet gayet 
karıtıktı ve türk hükümeti bu. ha! 
karıısında, memleketin emnıyetı 
ve müdaf aaaı bakımından b&fka 
türlü hareket edemezdi. Bu mü· 
him tebliğin ilk akisleri uyan~ak
ta gecikmedi. Bir ay ve bırkaç 
gün önce, yani 7 martta Ren hav· 
zası itgal edilmişti ve Avrupa .d~v
letleri bu emrivaki hareketmın 
tesiri altında bulunuyorlardı. . . . 

Onun için, Türkiyenin kendısını 
çok yakından alakalandırna böyle ha· 
yati bir meseleyi müzakere yoluyle ve 
sulhçu vasıtalarla halletmek istemesi 
her tarafta takdirle karşrlandı. 

Türk notcuı 
Notamız, Boğazlar mukavelesini im

zalamış olan Büyük Britanya, Fransa, 
İta.ya, Japonya, Pulgaristan, Sovyet
ler birligi, Romanya ve Yugoslavya hü
küınetlerme gonderilmiş, ayrıca bir su
reti Milletler cemiyetine bildirilmittL 

Nota alikalı devletlerin eline ıer 
tikttn sonra 13 nisan tarihinde netro • 
lundu. Bunda ezcümle töyle denilmek
te idi: 

" .•. Türk hükümeti, son 10 yıl için
de tahaddüs eden pek çok abval ve I~ 
raıtte bütün devletler tarafından takdir 
edilen bir uzlaşma, teahhüdletine sa. 
dakat ve sulh eserine samiml ballı/ılı 
zihniyeti göstermiştir . 

Türkiye, başkalarına daima temin 
ettiği emniyeti, bizzat kendisi için de 
istemek hakkını hazdir.,, 

Dünya gazetelerinJelıi a/ıiJer 
12 nisandan itibaren bütün Avrupa 

gazeteleri notamız etrafında gayet mU. 
said neıriyatta bulunuyorlar ve aynı 
giln Dıı İtler Bakanımız doktor Tev .. 
fik Rüftü Aras, C.H P. Kamutay gru· 

• w akisler punda, notamızın uyandırdıgı . k 
etrafında izahat veriyordu. Nota. ı:. 
sulhseverliğinin bütün dünyaca ta •· 
kine bir vesile olmuştu. S 

17 nisan tarihinde ilk olarak ov-
yetler Birliği ve İngiltere, tUrk ta!: 
bine müsbet cevab verdiler. Fakat 
arada bazı bedhah .uıyialar da dolatmıdş-

r- ·san a 
tı: Bazı yabancı kaynaklar 18 nı al• 
Tiirkiyenin boğazlan aekeri iHal d 
tına aldığı rivayetini dola,tır1D111ar ı. 

ok geçme· Fakat bunun asılsız olduğu ç 

den ıneydana çıktı. evletl~ 
16 mayısta balkan anıa_nt~ ~ ~ n 1· 

riyle birlikte Sovyetler Bırtıgı, İ gi 
t . tan notaJDIZ& ere, Japonya, Bulgarıs 

· u1 yorlar ve lllüsbet cevab vermiı b unu . ko-
boğazların tabi olacağı yeni re1i~da 
nuıacak bir konf eransrn 22 Jıpı ııyor· 
Montröde toplanması kararlaftırı 
du. 

Konleraıu afJıyor Jıasiranda 
Dıı İtler Bakanınw: 15 tti ve 

lıtanbuldan Avrupaya hareket e 
. . tarih olan 22 ba-konferans tesbıt edilen ti cbt 

ziranda Montrö'de lsviçre =an a • 
itler dairesi tefi B. Motta Udi. Kon· 
çıldı ve baıkanlığa B. Brus seç rdL 

'imi bakJanda ve ferana Boğazlar reJ • bava lçin· 
iimiz projeyi çok mtlsaid bır lraDda. 
de konuımağa bafladı. 25 baS IO

projemiz üzerindeki ilk k~nu::;:: de 
na erivor ve kurulan te~ d ) 

(Sonu ıf. aaca SSr•B a 

LONDRADA YAPILAN DENiZ 

ANLAŞMASINDAN SONRA 

Balkan antantı 
devletleriyle de 
görüşme gapılı!J.or 

Londra, 21 (A.A.) - Royter AJ&n
sı bildiriyor: Dün, Londra deniz and. 
taşmasının kanun projesini, ikinci • o
kunma için, Avam Kamarasına takdım 
eden amirallık dairesi parlamento miis. 
teşarr B. Şekspir demiıtir ki: 

"- Bu mesele hakkında şimdiye ka. 
dar Tilrkiye. Norveç, İsveç, Daninıar. 
ka, Finlandiya ve Polonya ile görüpıe• 
tere ba,Ianmıt ve bütün bu devletler, 
teferrilata aid bazı ikinci derecede de
ğipklilderle, Londra denis anl8f1D88ı.. 
nın umumi prensiplerini kabul etmit
lerdir. Aynı zamanda Yunaniı~~ ve 
YuJt>ılavya ile de g&ra.melere gıntil· 
mqfir. Bu auretle ba kUçtlk ve müte
vazi Londra deniz antqması, pekill u. 
mumt bir andıa,maya baılangıç olabi. 

lecektir. 

Verilen malftmata göre, deııizaltı 
gemileriyle mücadeleye memur filoya 
mensup bulunan Volfhound destroyeri 
açıkta manevra yapıyor ve bu manevra
ya torpil toplayıcı gemileri de ittirik 
ediyordu. Ba sırada. denizaltını taru • 
sut edenler yabancı bir denizaltı gemi
si gördüler ve gemiyi ıuyun yüzüne 
çıkmaya davet ettiler. Fakat denazth 
gemisinin subaylan bu emre ancak civa-

(Sonu 4. anca sayfada) 

Erzurum - Karabıyık 

hattı açıldı 
Erzurum ile Karabıyık arasındaki 

46 kilometrelik hat; Sivas - Erzurum 
hattı inşaat malzemesinin nakli ve Er • 
zurum banliyösü olarak Karabıyığa bai
lanması için nlah ecUlerek qJetilmeye 
açdmıftır. tık katar, demiryol inpat 
malzemesiyle yolcu vagonlarmdan mU
reldcçb olarak JCarablyık istasyonuna 
t8renle Prmiftir. 

T8rende ~- Dbayı, kolordu 
kumanda• 't'I ~8"qaıaJatlyle ka· 
labahlr 1ııir halk )llt1eel bulbnmqtur. Bu 
yol Uuırinde otobtl8 senlalerinden son· 
ra trenin de açılnıuı, btlyUk bir sevinç 
uyaııdınmftır. 

"Uçan kaleler,,: son sistem bombardıman tayyarelerinden bit kaçı 

Fransa'nın hava 
filosu kuvvetlen~yor 
Askeri cihazların modernleştirilmesi 
için gelecek yıl 11 milyar harcanacak 

Nant, 21 (A.A.) -Garb millt ta~ i~ llOJ'eleainin Bujon.e 
fabrikuınm açılqı dolayuiyle Yeril en bll' zıyafette barb bakam B. Pı· 
yer Kot ezcümle demiftir ki: 

"- F abrikalann devletleıtiril- - p p n 7 7 P P 7 n 7 p - - - - lıf 
. d -•-!--la 'l 1bY 7 ZVLL ınesi aayeaın e mlllUllll r yem et-

tirilmit ye yeni çalrpna uaulleri var 1 n 
konulmuttur. Bir sene içinde or-
duda hizmet halinde bulunan mo- 12 
dern tayyarelerin aayıaı yüzde 80 
niabetinde fazlalatbnlmıt ve en
düstrinin potansiyeli iki miıline 
çıkarıbmfbr. 

(Sonu 4. anca sav/ada) 

sayfa 
tıLP n r n n aoc • •av n &a10ıCtl 

Bu güzel yollar, tarih ve güzellik yurdu olan memleketimize het yetdn 
çok yataşacaktır. 

Turistik yollar, modern 
tesisler yapacağız 

Bu işlerin hangi gelirlerle 
yapılacağı fesbit edildi 

lzmirden sonra Bunamn da turistik yollarının iDJ&lı haldmula 
tedbirler almak üzere tetkiklere batlanmııtır. Bu tedbirler ııra ile ... 
rizm bakımmdan deleri olan ve turist toplıyabilecek kıymette biilia 
vilayetlerimize tetınil edilecektir. F e'Vblide kaynaldar~an aafla..
gelirlerle bu gibi tehirlerimizin turistik yollan yapılacak kaplıcalarda, 
plajlarda, abihi eserlerin fazlaca bulunduiu yerlerde, güzel tabi.l 
kifel•rinde url teaialer kunılac:akbr. 

Bunun için iç Babnhlcta la- ·-----------
mir turistik 1o11an projeai.ni ha- B. " e 'aA/ Bagarın ~ olan komiayon, al•blı '-'4 l~ 
.ıtlyetlerin deleplerlnin iftira· '1' k k 1 
kiyle yeniden toplanblarma batlı- .ı et i ıeri 
J&C&ktır. Komiqon memleketi
mizde turimaia ıelipneai için a
lmmuı ıereken tedbirleri ~ir kül 
halinde mütal• Ye yurdun tlirlli 
yerlerinde hiaaolunan bu milfterek 
ihtiyacın umumi ve tümullii bir 
çerçeve içinde gerçeklepneaini 
brarlatbmut buhmmaktadır. · 

(Soaa 4. aaca sayfada) 

lıtanbul, 21 (Telefonla) - Dın 
mi Bakanı B. CeW Bayar bqOa ...... 
iJlnl tetld ketti. Yeni ithalit rejimlala 
tatbikine aid noktalar üzerinde i..ı.t 
aldı. Babn temmunn 27 aine kak 
teJırlmizde kalarak yerli mallar lel'&I • 
llnin açılıtmda bulunduktan eonra ._. 

karaya gidecektir. 

Nefis, ucuz sebze ve meyva 
yiyebilmemiz için 

Ankara ticaret odasının 
güzel bir teşebbüsü 

Ankara ticaret odaaı, ankaralılara yurdun her tarafında yetİfeD Mr 
çetid meyvalann en nefisini, mümkün olduğu kadar ucuz fiatla yeclİll
mek için çok enteresan ve diğer bütün ticaret odalarına örnek olmuı
m dilediğimiz bir ite tetebbüs etmittir. 

Ticaret odamız milli mahsul
lerin iç piyasalarda sürümünü te
min etmek için yaptığı tavsiyeleri 
tatbik mevkiine koyarak (Türk 
malı) ae"iai adiyle bir tetkilat YÜ· 
cuda getinnittir. 

Bu servis §imdilik : 

Fıstık, fındık, badem, kuru kayısı, 
kuru üzüm, kuru incir gibi kuru mey • 
vatar; 

Elma, armut, portakal, mandalina. 
limon, nar, ayva. hurma gibi amballj 
yapdmağa mlisaid maddeler ugart 25 
kiloluk muntazam ambalijlı yat Uziim, 
pastırma, ve aair mamulit: gibi madde
leri istihsal mıntakalanndan; oralarda
ki piyasa satıtlanna göre odaya milra • 
caat edip siparif veren vatandatlara te• 
darik edecektir. 

Ticaret odamız bu servisin iyi bir 

( Sonu ıf. Onca sayfada ) 
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Yahudi f'aşizmn 
Bu olduktan Filistine, ya

budi, inkar edile-

me-z ki medeniyet 

getirmiştir. Ke
sif ve som bir me. 

Siyonizme, emperyalizm 
&onra, Filistinde 
bir kocaman ve 
modern •ghetto» 

deni yet. 
olduğu 

Avrupa, 
gibi ye. 

rinden kalkmış 

ve Filistine yer

leşmiştir. Yol

hareketi demek 
yanlış değildir 

ıyaratmanın ına

nası kalmalı mry• 

dı. Bir ''ghetto'' 

ki, şehir ve şehir

ler ölçüsünde de. 
ğil, beynelmilel 

ları, caddeleri, evleri, müessese. 
leri, laboratuarları, mektcbleri, kütüp
haneleri v. s. si ile. Avrupa hiç bir 
memleketi bu kadar massif bir istilaya 
mevzu kılmamıştır. Sömürge ve yarı -
sömürgelerin her hangi birsinde, Av
rupa, limanlarda oturur hinterlandlara 
timendüfer ile gidip gelir ve orada bir 
yahud iki şehrin bazı merkezi mahal
lelerini işgal eder. Filistini Avrupa, ka· 
rış karış eline geçirmiştir. Fakat bu 
Avrupa, bildiginiz gibi yahudi Avru
padır. 

Sionizme bir imperiyafü:m hareketi 
demek, yanlış değildir. Gerçi, Filistin, 
Yahudilerin belli ba~ı vatanı ve Tev
ratın meskati residir. Fakat bu, ne ifa
de eder? Eğer bUtün milletleri yerli 
yerlerinde koymağa kalkışsak, her şey
den önce bugünkü dünyaya yazık olur. 
Tarih, biltün milletlerin terccmei hali
dir ama, hiç bir milletin tapu senedi de
ğildir. 

Bu böyle olmakla beraber, iki nok
tayı tebarüz ettirmek lazımdır. 

Birincisi: 
Yahudiler, her tarafdan kovulduk

ları ve hakaret gördükleri içindir ki, 
knedilerine mahsus bir yurt ihtiyacını 
duymuşlar ve bunu "Arzı mev'ud" da 
aramışlardır. (Yahudiler hesabına). 

İkincisi: 

Geri milletler, ergeç, memleketleri
ni kaybetmek tehlikesine manıJı kalır
lar. (Arablar hesabına). 

Bu iki sebebin bir araya gelmesi, 
müslüman arablarla yahudiler arasında
ki ''haçlılar seferi ''nin kopmasına ve 
günden güne şiddtelenmesine yol aç
mıştır. Fakat bu garib bir ''haçlılar se
feri"d r. Sionist, yeni vatanını, kan 
dökerek ele geçirmiyor. Bunu para dö
kerek yapıyor. 

M illetler, tarihleriyle övUnrken, 
kahramanlık sahneleri üzerinde 

dururlar. Sionist vatanperver ise, vata-
nını, metre murabbaı üzerinden feth
etmektedir. Bir metre murabbaı üzerin
de, bazan 1 hazan 3, ingliiz lirasını şe
hid verdiği oluyor. Ve filvaki, topra
ğı eline geçirerek Arabı çöle doğru sür
meğe muvaffak oluyor. 

Meselti bir arab ortahallisinin 100 

döniım toprağı var. Ve bunun ancak on
da birini işlemeğe alışmış. Yahudi ge-

liyor, dönümü ancak 5 ingiliz lirası e· 

debilecek bu toprağa 20 İngiliz lirası 

teklif ediyor. Arab kabul etmiyor. Öte
ki 50 vereyim diyir. Arab gene kabul 
etmiyor. Fakat o akşamdan itibaren A
rabm uykusu kaçıyor. İki üç hafta son
ra, yahudi, bir daha şiddetli hücuma 
geçiyor ve dönüm başına 75 ingiliz li
rsaı vereceğini söylüyor. Arab, derhal, 
Müftiliğin kodamanları ile temasa gi
rerek keyfiyeti bildiriyor. Ve alacağı 
paranın bir mikdarını ''Arab müdafaa 
komitesi mücadele fonu'na bırakmak 

bir kısmını da nüfuzlu bazı kimselere 

yidirmck şartiyle, afaroz edilmek teh
likesinden kurtuluyor ve dönümünü 
100 İngiliz üzerniden satıyor. 

Malı staın alan "Jewish Agency'', 
verilen paranın büyük bir kısmını iane 
tahsisatına yilklUyor. Ve ancak bir kıs
mını oraya yerleşitrilecek yahudilerin 
hesabına borç yazıyor. Ve, alınan top· 
rakta, buğday değil " grape f ruit,, yani 
anglosakson kahve alt1sı yetiştirildigın
den, toprak, Uç dört senede, borcunu Ö· 

düyor. · 
Arab, ''toprak satılmaz'' diye bir ka

nun istiyor. Ahlakına güvense, kanu
na lüzum yok. Fakat, 5 lira etmiyen dö
nüm 100 liraya satılabildi mi, buna ah
lak mı dayanır? Arab, aldığı parayı yi· 
yor. Ev yaptırıyor, boşanıyor tekrar ev
leniyor, otomobil alıyor, bir kısmını da 
elinde tuttuğu portakal bahçesine sar
f ediyor. Fakat ne de olsa, para, ekono
mik tulumbanın gizli borulanndan, 
gene yahudi hazinesine akıyor. Şimdi 
bunu olsun önleyebilmek üzere, Arab· 
lar, "'1.ıtırliden mal almamağa çalışı-

* Gerçi Filistin ;yahudilerin belli 
bCJ§lı vatanı ve tevratın mea
katıresidir, lakat bu ne 

ifade eder? Eğer bütün 
milletleri yerli yerleri-

ne koymağa kal-
kı§sak her ıey-

d cn önce bu 
günkü 
dünyaya 

)ICl%ılı 

olur 

• Tarih bütün milletlerin terce-
mei halidir ama hi~bir mil
letin tapu .enedi değildir. 

ı..-..-Y azan:---

Bu rha n Belge 
yorlar. Fakat .... 

K udüs müftüsü Emin Hüseyin i
ile görü,ttim. Osmanlı İmpara

torluğunun batacağı güne kadar, ihti
yat zabitliği etmiş. Güzel türkçe konu
şuyor. Mücadeleyi ekonomik pl~na nak
letmek için neler düşündüğünü sor
dum. Tatmin edici bir cevab veremedi. 
Bana ilstUndeki elbisenin arab mamıila
tından olduğunu söyledi. Daha ziyade 
iman kuvvetine inanıyor. 

Erte:si günü "Jewish Agency"nin 
politik büro şefi Shertok ile konuştum. 
O da imparatorluğun batacağı güne 
kadar ihtiyat zabiti imiş. Sonra, Ox
ford Universitesinde hukuk ve ekonomi 
okumuş. Bildiği altı dilden bir tanesi 
de, türkçe. Önünde haritalar, yanında 
dosyalar ve rakmalar, "haute financc" 
ve "haute economie"nin kaptan köprü
sünden, Londra ve New Yorkta çizil
miş rotayı takib ediyor. 

Müftünün iman kuvvetiyle Sher

tokun ilim kuvvetini karşılaştırdım, 
Kemalizmin derin manasını, bir kere 
daha anladım. 

Hakiat, avrupah sionizmin, Filisti
ni metre murabbaı metre murabbaı ele 
geçirdiğidir. Ve arabın, elinde tiifeği, 
çöle ıürlildüğünü görebilirsiniz. Bağı
ra çağıra, küfür ede ede, kurşun ata a
ta. İlim ve teknik, bütün silahlar. sus
turuyor. 

F akat, bu akçenin bir de yazı tara-
f mı gözden geçirelim. Yahudi

lik, insanlık tarihinde, uzun ve mihnet
li bir çi1edir. "Pogrom", "'ghetto., ve 

"nazi şamarı" hiç bir milletin başından 
geçmemiş felaketlerdir. Buna rağmen, 

yahudiler, bu uzun çilyei doldurmak
tan çekinmemişlerdir. Bunlardan bir 

kısmını Şaul, İsayı çarmıha germek su
retiyle kurtarmıştır. Hıristiyanhk, bir 
nevi yabudiliktir. Hatta Muhammed bi
le, bütün yahudi peygamberlerini kü -
tüğüne geçirerek, islam tarihi ile ya
hudi tarihi ve islam akidesi ile yahudi 
ve hıristiyan akideleri arasında, ittisal 
dehlizleri açmı tır. Öyle ki, çektiği bü
tün azaplara rağmen, yahudiliğin dört 
başı gene, mamurdur. 

Hem sonra, en büyük çile "ghetto,. 
değil miydi? Akşam olunca, kahn ka
pılar yahudi cemaatinin üzerine kapa
nır ve orta çağın hıristiyan kasabaları, 
o milletin maddi ve manevi kirinden 
kendilerini tecrid edebilmiş sanırlardı. 
"Ghetto'', insanlığın, yüzü kızarmadan 
hatırlıyablieceği bir taassub merhalesi 
değlidir. 

Halbuki, zamanla ve Spinozadan ti
caret esrmayedarlığmın meşru ve ileri 
bir rejime inkılabına kadar, tolerans 
fikri her tarafda hakim olmağa ve 
"ghetto" Jarın kapılarını her tarafta 
yıkmağa başlamıştır. Ve Yahudiler, ce
miyetin içine girmek müsaadesini ala
rak yasadaıkları memleketlerin diline, 
kültürüne ve kanına karışmışlardır. 

ölçüdedir. Hangi kapısından girerseniz, 
ibranıce konuşur, vahudice düşünür ve 
semitçe duyar. 

V ahudi, zlılum ve hakaret gördü
ğü için, üniversalist, tolerant 

ve liberal olmuştu. Sioniım ise, bunla
rın hepsini inkar ediyor. Şiddeti kabul 
ediyor ve bu vazifeyi paraya havale e
diyor. Dar bir doktrinarizme geçiyor 
ve tcvrntçı bir trndisyonalizm yaprnağa 
çalışıyor. Şovinizmi kabul ediyor ve 
ağlama dıvarndan tekrar Salomonun 
mabedini çıkarmağa uğraşıyor . 

Neticede, bir vatan elde edeceğini 
sanıyor ki, metre murabbaı şu kadara 
çıkmıştır; vatan, para ile satın •lınabi
lir mi? 

Neticede, medencyct Tevratın hiz· 
metine verilmiştir: medeniyet, hiç hiz
mete verilir mi? 

Neticede, yahudi zekası, tıpkı ken
disine has oduğu ve kendisinden bek
lenebileceği gibi, tamamiyle akli ve abs
tret (mücerred) bir vatan ve millet in· 
psına girişmiştir. 

Ve bunu, o kadar aleyhinde bulun
duğu faşist görüşü ve fafist hoyratlığı 
ile yapıyor. Bir adam oturduğu yerden 

ha sopa ve tahkir ve tecrid kampları 
ha çil altınların so~uk ve madeni hod-

kamlığı ile kovulmuş. Arada ne fark 

vardır? 

- Sayıyorum ,toprağını kaça sa-

tarsın? 

- Sayıyorum, vatanını kaça satar-

11n? 

- Sayıyorum. namusunu ve 

haysiyetini kaça satarsın? 
Bu ıuallerin arkasında, bir 

ve bir kırbaç gizli değil midir? 

insani 

tekme 

V ahudilerin, Fil stine getirdikleri 
medeniyeti sevmemeğe imkan 

yoktur. Fakat sionizmi, sevemedim. 
Onda, pogromcu kafanın darlığı ile fa
pst ruhun hoyratlığını, aynen gördüm. 

Ve gödrüm ki, o, kendi eliyle, kendi 
"ghetto"sunu inşa etmektedir. Bunun 

içinde rahat edecek midir? Hiç sanmı
yorum. 

Eğer yahudi, çiftine çubuğuna ve 
toprağına yurduna bağlı kalabilir bir 

insan olsa idi, dünyanın dört bir ucuna 
savrulup dağılır mıydı? 

Yahudinin bu dağılmasında, zaruret 
vardır. Yahudi dağılıp karııtığı niı
bctte sevimlidir. Tarçin ve karabiber, 
güzel §eylerdir. Az kullanıldıkları ve 
yalnız hatlarına kullanılınadıkları f. 
çin. Bir Tarçin lapası, bir karabiber 

_ helvası yenebilir mi? 

Kesif bir yahudiJik, kendisinin de 
tahammül edemiyeceği bir şeydir. Musa 
bunu anlamadığı için, milletin baş.ını 
derde soktu. İsa ve onun asıl yaratıcısı 
Şaul, yahudiliği daha iyi anlamış ya
hudilerdi. HıristiyanJığı çıkarmakla, 
yahudili~in ilk ve son yolunu çok daha 
iyi kestirmiş oldular. 

Bunun içindir ki sionizmde yahu
dilik, en büyük günahlarından birini iş
lemektedir. Ne denir ki, bu millet, bü
yUk günahlar işleyecek büyük cezalara 
katlanmak ve büyük ç.ileler doldurmak 
için doğmuşa benzer .. 

Bartında .. l/angın 
Bartin, 21 - Kasabanın en sıkı

şık ve harab bir semti olan Kırtcpede 

bugün öğleden sonra çıkan yanğın ye. 

di evi yaktıktan sonra itfaiyenin ve 

halkın gayretiyle söndilrUlmüştUr. Şid

detli bir poyraz estiği ve mahalle ka
mile,ı ahşap olduğu için yangın daha 

çok büyümek istidadında idi. Hatta bir 
arahk çarşıya doğru genişlemek üzere 
idi. Semtin susuz ve sokakların dar ol
ması facianın dehşetini artırmıştır. 

Yangın bir buçuk saat silrmüştür. İn. 
san zayiatı yoktur. 
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• icra daireleri • 
ıçın 

Bir kefalet sandığı 
kurulacak 

Hükümet, 2004 numaralı icra ve ifliı kanununun 6 ıncı maddesi· 
nin kasdettiği hususlara münhasır olmak üzere hususi bir kefalet sandı
iı kurulmasını muvafık görmüt ve bu hususta bir kanun projesi hazır· 
lanmıştır. icra ve iflas kanununun 6 ıncı maddesi (mutazarrır, sabit o.
lan zarar ve ziyanını, kusuru yapanlardan veya kefilinden ister. Bu 
takdirde hazinenin asıl mesuliyetlerine ve kefillerine rücu hakkı ma~· 
fw:dur. Devlet, mesuliyetine iıtiri.k ettiii vazifedarlardan teminat isli· 
yebilir.) demektedir. 

Zonguldak 
köylerinde 
faaliyet 

Halkevinin bir heyeti 
bütün köyleri dolaşryor 

Zonguldak, 21 - Bugün Vali Halid 
Aksoyun başında bulunduğu hekim, 
ziraatçi, baytar, ormancı ve muharrir. 
}erden mürekkeb halkevi heyeti köy 
ziyaretlerinin ikinci devresine başla
mışlardır. Yolda gaca köylüleri heye· 
ti bir kere daha kl>ylerine çağırmışlar
dır. Heyet Gaca'da köylülerle konuş. 
mu,. isteklerini tesbit etmiş, yeni ya
pılan köy okulunu gezmiştir. Heyet 
buradan tonra Hacalı köyüne gitmiş
tir. Burada Kasımlar, Himmetoğlu, 

Yalanda, Haramın, Keller Osmanh, 
Karadere, Kumtarla, Çukurveren, köy-

lerinden gelen kalabalık bir köylil gu

rupu heyeti hararetle karşılamıştır. 

Köylülerin toplandığı meydan baş

tan başa bayraklarla ıüslenmiştir. Ka
dın, erkek yilderce köylü ile konuşan 

vili. z:irat vaziyet üzerinde durmuş, 

köyli\lerin dileklerini not etmişlerdir. 

Köylüler cumhuriyet valisini, ilçele· 

rinde ve aralarında görerek çok sevin

mişlerdir. Valinin sözlerine bir genç 

ve bir ihtiyar iki köylü güzel cevablar 

vermişlerdir. Bu tevablarda, cumhuri

yetin köylü için yaptığı feyizli işler be
lirtilmiş ve coşkun bir heyecan içinde 
köylilnün şükran duyguları ifade edil
miştir, Köylülerden hasta olanlar mu

ayene edilmiş ve halkevi tarafından i· 

Uiçlar pıırasu verilmiştir. Okul çocuk

larına defter ve kalem dağıtılm ıştır. 

Orman ve ziraat direktörleri ve vilayet 
baytarı, hUkUmet hekimi köylülerle a· 
takalı i ler üzerinde görUşmüşler ve 
onlara aydınlatıcı bilgiler vermi ter
dir. Şehir bandosu halkevi heyeti ile 
birlikte köye gelerek milli havalar çal· 

mıştır. Köylüler de davullar ile bera

ber mahallt havalar ve oyunlarla heye· 
tin etrafında çok şen, eğlenceli aaatlar 
geçirmişlerdir. Köyliller bugUnU kendi. 
leri için bir bayram saymışlar ve heyet 
köylerinden ayrılırken "Tekrar geli
niz .. sesleriyle ve "Yaşaa•n cumhuriyet, 
varolıun Atatürk,, diye haykırmıtlar

dır. 

KÜÇÜK iÇ HABERLER 

Projeye göre, bu madde uıuc~
bince, devletin mesuliyetine iştı· 
rik edeceği vazif edarlar hakkın
da tatbik edilmek ve 2489 nunıa· 
ralı kefalet kanunu ve müzeyye!a
b hükümleri mahfuz kalmak, yal
nızca bu teminata aid olmak üze· 
re zincirleme kefillik usulü daire· 
ıinde hükmi şahsiyeti haiz bir ke
falet sandığı kurulmaktadır. Bu 
sandık Adliye balcanlığına bağlı· 
dır ve ikisi Adliye bakanlığınca, 
birisi Maliye bakanlığınca seçil~ 
cek üç kitilik bir heyet tarafından 
idare olunacaktır. 
Sandığın ıermayesi: 

Sandığın sermayesi şu şekilde te· 
min edilecektir : 

a - Devletin, mesuliyetine iştira1' 
edeceği vazife sahiblerinden bu proje· 
nin neşri tarihinde mUstahdem olanla· 
rın, kanunun neşrini takib eden aydan 
ve bu projenin kanunlaşmasından sonra 
tayin edilecek olanların da maaş ve· 
ya ücretlerini aldıkları ilk aydan itiba• 

ren maaşları emsal hasılının veya ile· 

retlerinin nısfından; 
b - Bu nısfın ke!iilmesinden itiba· 

ren maaşları emsali hasılının veya üc• 
retlerinin tamamının yüzde ikisi nisbe· 

tinde, her zaman ve ücretin ödenmesi 
sırasında kesilecek paralardan, 

c - Bu proje hükümlerine göre a· 
hnacak cezalardan, 

d - Sandık sermayesinin işletil· 
meainden doğacak karlardan meydana 
gelecektir. 

2004 numalı icra ve iflas kanunun 
6 ıncı maddesi mucibince devlet tara· 
fından ödenen paralar derhal sandık 
sermayesinden hazineye ödenecektir. 
Bu takdirde sandık, vazife sahiQinin 
evvela sandıktaki parasına, bu yetmez· 
se diğer mallarına baş vuracaktır. Bu 
da kil.fi gelmezse artan zarar sandığa 
dahil memur ve müstahdemlerin 
yatırdıkları paralardan tahsil edilecelt 
tir. Davalar sandık adına maliye ba· 
kanlığı trafından açılacak ve takib o· 
lunacaktır. 

Vazife aahiblerinden kefalete tabi 

olmıyan bir memuriyete geçen veya 
vefat edenler ile her hanği bir suret· 
le devlet memurluğundan ayrılmış o· 
lanların ilişikleri olmadığı takdirde 
cari hesablarında bulunan paraların ya· 
rısı derhal kendilerine veya kanuni mi
rasçılarına geri verilecektir. Sandıkta 
kalan kısım memurluğun bitmesinden 
sonra şahsen çıkacak borçlara karşılık 
olmak üzere alıkonulacaktır. Üç sene 
içinde zimmeti çıkmıyan memurların 

ikinci nısıf paraları kendilerine veya 
kanuni mirasçılarına iade edilecektir. 

X Bayan Afet geldi - İsviçre'de 
' bulunmakta olan Tarih Kurumu Asbaş

kam Profesör Bayan Afet dün İstanbu
la gelmiştir. 

Bu projenin hilkilmleri dairesinde 
kefalete, tabi tutulan memurların üc• 
ret veya maaşlarından kefalet karşılığırı 
vaktinde kesip en çok bir ay içinde 
sandık hesabına tediye etmiyen muha· 
siblerin ceza olarak maasları veya Ue· 
retlerinin dörtte biri, tekrarlanması hs 
!inde yarısı kesilerek sandık hesabına 
iradı kayıd olunacaktır. Sandığın ser· 
mayesi her türlü vergi ve resimlerden 
maaftır. Sahlblerine red ve iade olu· 
nuncaya kadar bu sandıktaki mevduat 
üçüncü şehısların bu paralar üzerine 
koyacakları hach:ler paraların sahible• 
rinc geri verileceği zaman yerine getiri 

lecektir. 

X Giimrük antrepolan - İstanbul. 
da yeni gümrük antrepolarının inşasına 
bir haftaya kadar ba lanacaktır. 

X Kaza yapan motosikletçi - Evel
ki gece İstanbulda Şişlide kullandığı mo

tosıkletle iki kadını ağır surette yarala

yan ismet yakalanmıştır. 

X Terfi eden muallimler - 1ıtan • 

bulda terfi eden sekiz yüz elli ilk mek

teb mualliminin dört yüz ellisine 1 ha • 

zirandan sonraki kıdem zamlarının ve • 

rilmesine başlanacaktır. 
X Model tayyaresi - Dün lstan

bulda Yeşilköyde yeni yapılan model 

tayyaresi uçuruldu. Uçuşlar esnasında 

ilk tedrisat müfctti lerine ders verildi. 

X Karadenizde fırtına - Karade • 
nizde iki günden beri şiddetli bir fırtına 

vardır. 20 ye yakın vapur Boğazda bek
lemektedir. 

Sandık muameleleri adliye ve ma• 
tiye bakanlıklarınca milştereken hazır• 
lanacak ve bakanlar kurulunca tasdik 
olunacak bir taliır.atname ile tedvir e· 
dilecektir. 

Kollektif şirketlerin kazanç vergisi 
Finans Bakanlığı, kollektif şirket· 

lerde kaaznç vergisi için beyanname u -
sulü tatbik edildiği takdirde her orta • 
ğm her birinin hlssesine isabet eden 
mikdarların avrı ayrı vergiye tilbi tutul. 
masını kararlaştırmıstır. 
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ou, Polit:lka 1 
Çin hadiselerinin . .. .. 

ıç yuzu 
Çin'de uzun bir tetkik seyahatinden 

mmnleketine daha yeni clönmüt olan es
llİ Enclotin umumi valiıi Aleksandr Va. 
nın. Pari - Suar sazeteıinde, Uzak terk· 
taki 10n ailablı ihtilifm aebeblerini, ken
dine ıöre, fÖyle izah ediyor: 
~·elen batka timali Çin'in bir 

la._ da Japoaya'nm iıpli altındadır. 
Enelee uarti içinde bulunan zayıf bir 
ÇİM -'a kabul ettiribnit bazı muahe
delere iatinad ederek bu iısale kendini 
aalibiyetli söıtermeıine rağmen haldı 
değildir. Esasen, Çin birkaç seneden be
ri kendini toplamıı ve kuvvetini idrak 
etmiıtir. 

Japonya nüfuıu hemen yalmz çinli. 
lerden mürekkeb olan Man5uri'yi ilhlık 
etmİftir. Bundan bqka timali Çinde 
Yerletmit ve Pekin'in birkaç kilometre 
Jalwuna kadar aıkeri karakollar tesiı 
etmiıtir. Küba demiryollanm mubafa· 
za etmekle mükellef olan bu kıtalar, se
çenlerde bir manevra veıileıiyle Pekin'· 
İn kapılannda sörünmüılerdir. K.avıa 
buradan çıkmııtır. 

Japonya barit niyetinde olmadıima 
ilin ediyor. Fakat bütün zevahir onun 
aleyhinedir. iç organizaıyonunu hazlr-
1-nakıa me11ul olan Çinin ıulhtan bat
b lııir arzuau yoktur. Mançurinin ifra. 
li, Japonyamn makaadlarlm açaia vur
ıınalcla onda bir vatanperverlik hayıiye
ti ayanclırclı ve bu hiı yavaf yavaf bü
tün Yila1etlere ve bütün amdlara yayd
clı. Bununla beraber, Çin, kuvvete mü
racaat etmeden tahakkuk edemiyeceğinİ 
Wldiii için, Mançurinin kendiıine iade.. 
Iİni İıtemiyor, japonlann kendisini ra
hat ~- emin olmak, lriitüa 
btediti bundan ibarettir. 
• Japonya, doymak bilmez empery• • 
U.. İlltiraamm Çinin bütün eıki düt • 
~ kendi aleyhine aeferher etti -
iini •ctr.lı ederek, Pekin civarmm itsali 
h&di"'•clea cloian can aılaa ibtiWI 
ııloe•a• lııir surette halle belki yanqa -
Clllkb. 

Birkaç hafta önce, o zaman iktıdar 
llle'Ykiİncle Olan h!!'-'!--6!_ • • L-

uau • ._,.... myeti -
~di. Fakat bqün Tokyo'da 
laildm .. kimdir? Bn-=-.L" 1--L! 

mil,_ --u ..aane, 
.. te himen devleti elinde tutmak 

i~diannda olan, geçen ilkbaharda mec:li. 

il fethetmek salahiyetini kendinde bul
ınuı olan aıkeri partinin emirlerine İta• 
at etmektedir. 

Japon diplomasisini aıkeri parti ida

~ etmektedir. Alman _ japon muabede-

11 Bertin' de diplomatlar tarafından de. 
iil bu pa ü" • •• • • r nın mume11dleri tarafından 

~fb. Ve bugünkü hadiseleri 
izah ebneye çahıarken insan, Çin'de 

~tlanuı olan topun Berlin'den çekil
lllit olup obnac:bğnu kendi kendine aor
lllalc tneeburiyetinde kabyor. 

Alınan • iaı>9n muahedesiyle tJapon
J&nın leeldfül ettiii vazife, bir dün,. 

hart. çakmak iıtidac:b sörülürken, nas 
OPcluJanndan bir kısmını Uzalqarkta te• 

Wt elınektir. Birkaç sün önce, japoa or

..._ Mançun• de Rusyaya kart• tahrik 
lllanenalanna t..,._üs etti. Moakova 
hiildiıneti kumu davranarak bvpya 

IDeJdan vermedi. Bu tarafta manevra 

alcan.ete uğrayınca timdi de Çinle bir 
lca..p çıkarmak için vesile araDIJOI'• 

Rusya, tehlikeyi hiaaederek. kavs•J• 
bblına, Berlin, Raqaam ba yizdea 

AYrupada zayifliyeceiini dütinebile

cektir. Eier midabaledea çekinine, Ja
PGnya bütün ıimali Çini fethedecek, ye 
laöylece, bir umumi harb halinde, Rua
Jaya lırarp süze1 bir hareket noktası el
de elmİf olacaktır. 

Tokyo'aun plim ba mudur? Tabii 
japaelar IMma fiddetle reddetmekten 
s.-i blauyacaldarcbr. Fakat Mitüa hl· 
diaeler, japon politikuma verilmİf olan 
6ektif baJlllUI sibi olaJOI'. 

Fakat Japonya Çinde ciddi bir ma • 
kawemetle karplapnak tehlikesine ma
......... 6-çi, Çin ordaau, kuvvetli Wr 
)llpoa t. ıauaa -...a. mukabele ede
cek .. IHıle ........... delildir. Falıat 
tükennwg inaan ila~ vardır ve basiD 
mevcud vuıtalarl, b~ aeae öacelöy
le luyulanamıyacak derecede ltolclur. 

On aaf ordulara, düı.....a, fimdiclen 
muntazam ve aailam bir makawmet 
sös erecek kabilivettedir ve japonlar, 
pnl lerin çok daha zayaf olduldan u-

. 

DIŞ HABERLER 
ŞiMALi ÇıN'DE 

Japonların baskısı 
gittikçe artıyor 

Yeni çarpışmaları önleJ:T1,ek için iki 
taraf anlaşmağa çalışıyorlar 

Pekin, 21 (A.A.) - Çin kaynaklarından gelen haberler, general 
Sunı. Se. Yuan'ın japonlann 11 temmuz tarihli taleblerini prensip 
bakımından kabule meyilli olduiunu farzettirecek mahiyettedir. Bu
nunla beraber bu taleblerin icrası, çok büyük güçlüklere yol açmak
tadır. 29 uncu Çin ordusunun 37 inci fırkası, Pekin ve Vaqpinı böl
ge.ini bopltmak istememekte devam etmektedir. 

Japonlann baskısı her an art
maktadır. 

Japon ültimatomunun tayin et
mit olduğu mühlet, bugün saat 24 
de bitecek ve Japonyanm sabrının 
sınırını gösterecektir. 

Çin ve japon kıtaları arasında P~ 
kin yakınında muharebeler olması teJı. 
tikesi artmaktadır. 

Çinliler, hatta Pekinin içinde top
raktan ve kum torbalarından sedler Yii· 
cuda getirmektedirler. 

Japon askerlerini tatıyan 30 vapu• 
run Tien • Çin yakınındaki Takou'ya 

gelmesi beklenilmektedir. 
Nankinin takviye kıtaları, cenubi 

Hopei'e gelmekte berdenmdır. 

Yeni çarpıfmalan önleınelı ~in 
Pekin, 21 ( A.A.) - Sunı Şeyuan. 

japonlarla çinliler aruında yeni çarplf
malan önlemek üzere 37 inci çin fırka· 
sının bugün saat 1 o ile 1Z aramda Pa
paoçan'dan geri alınarak yerine askeri 

polis kuvvetinin konulmasını teklif et-

miıtir. 
Japon askeri makamlan, bu geri al-

mağı kontrol için Uç japon subayı tayin 

etmiıtir. 

Bir anltlfma yapd""' mı? 
Tokyo, 21 <A.A.) - Dcımei a • 

janımdan: Hülriimet Çin ft japoa 

aıkeri makamlarmm puarteai P
nü saat 11 de mahalli bir anlatma 
yapımı olduklarım te)'İd etmekte • 

dir. 

Japon /ıamoyuntla lıumr ve siilıtin 
Tokyo, 21 (A.A.) - Japonların ti· 

mali Çin'deki misilleme hareketlerini 

tabdid etmeleri kamoyda huzur ve sU

kGn uyandınnıttır. 

Auhi gazetesi, B. Hirotaıun Tien • 

Çin haberleri alındıktan sonra .. Dakika 

geçtikçe vaziyetin aaliba doğru gitmek· 

te olduğunu tahmin eylediğini" söyle

miı bulunduğunu yazmaktadır. 

Gazeteler, japonların ve çinlilerin 

zayiatının cüzi olmaıından dolayı mem· 

nuniyet göstermektedirler. 

Çin a/ıerleri Lulıa Şiao'ya 
ıalıliye ettüer 

Pekin. 21 (A.A.) - Japonyanın ar. 

ı:uıu üzerine, Çin aakerl polisi Luku. 

tiao'yu itıal etmittir. 
Verilen malılmata göre, Lung Şen 

Yuan, 11 temmuz protokolunda mev· 

cud üç japon ıstegini kati olarak kabul 

etmittir. 

Bir fe/ızib 
Şanghay, 21 (A.A.) - Çinin Cen

tral Neva ajansına göre, Japonya bil· 

yiık elçisi, Japon diplomat ve konsolos. 

tarının ailelerinin 23 temmuzda Çini 

terkedecekleri haberini tebib etmi,tir. 

manlarda, ŞaqhaJ'da ...... latalanm 

seri çekilmeye ...... ettilderini sör -
mitlerdir· Japonya, o 1ra-.. öiülee di. 
... mizmine raimen, •t- Çia boyun el· 
muae, uzun, süç ve munA bir barlla 
siriflDİI olacaktır. 400 mİl70ll nW...a. 

Wr milleti alt eı-ia ~ olmadıflm 
hüaranla ötreameai de aııiimldindir. 

Çin, müteselsil dalsalar halinde, büyük 
bir lamu iyice ailihh olarak, .._, 

iki milyon adamı öne -....,. mukM -

dirdir. 

Jlemlebtlerini japon taarruzuna karşı 
korumak için silaha sarılan Çin iradın· 
/arından müteşelclci/ bir askeri kıta 

n Aall.7 s sav v sun ailJ s Ai1" 

Vaziyet gene 
karışıyor 

Londra, Zl (A.A.) - B. Kranbora, 
Aqm lwmrumda, Vaqpiq'in japon 
toppaa tulıfmclan bombıuUnu edilcli
Iİllİ tıeyid ....... demittir ki: .. _ v....-.. iki .at evvel yapılan 
bir ihblrdaa ...,. ..........._.. edil • 
miftir. a. ..... bt Çin latalarnun bir 
p. evvel bir japon zabitinin yaralan -
muiyle neticeleneD hicamlanna maka. 
bele aayılmaktacbr.,, 

Tokyo, 21 (A.A.) - iyi malUınat a
lan Tokyo mahfilleri• söre, Lukaıiao 
,.ranma cenahtan 4 bin çinlinin muva-
aalab haberi. ihtilifm senitlemesi teh -
lillıesini artmwmttır· 

Lonc1ra, Zl (A.A.) - B. Eden, •· 
vam ~ yapbia beyanatta, ti . 
-a çininde p.ncliki vazi!et devam et • 
tiji müddetçe :Japonya de müzaekrele
re sirifmılllİll faJdah olnuyacağnu aöy· 

9-ittir. 
N.kin, Zl (A.A.) - B. Eden'in in-

silia - japoa ~nin tehir ecli
lecıeii haldamda avam bınarasmda yap. 
bit beyanat ...,..da büyüle bir inb"ba 

...... etmİflİI' • 

__ 979 0 orrsssas7tallJlN' 
1 

' KOÇOK DIŞ HABERLER 1 
x R.- - ltalyanın nüfuau bir se.. 

ne içinde 548 bin fazlalaşnuıtır. 
X V.,..ov& - Albay Adam Koe'ye 

yapılan suitasd dolayıaiyle Varıova ile 
eyaletlerde birÇok tevkifler yapılmıştır. 
Bu buauıtald tahkikat ve tevkifler gizli 

tutulmaktadır· 
x BeJpM - Yeni İtalyan • yugaa-

lav ticaret aııı.tınasına göre Yugoslav· 
ya ltalyaya 300 milyon dinarlık odun ve 
200 milyon dinarbk hayvan ihraç ede. 

cektir. 
x v.,ova- Diyet meclisinin top -

ıantıaınc!an tonn Pilsudskist kurumlara 

mensub 500 kiti l&akovi bat piskoposu
na yuha)'& tatmutlardır. 

X M_..,.. - Sovyetler Birliği 
milddeiumUIDİIİ Vifinaki'ye Lenin nip
m verilmİftİI', 

x Atim - Ekonomi Bakanı B. Ha
ci Kiryako9 istifa etmiı ve yerine B. Ar
'fUltİI tayin olunmuttur. 

X Loa .. - Norveç bandıralı Hav. 
ao npura ba sabah Hollihed açıklann
da batmıt npurun 16 tayfa11 sandallar
la brava çılmuttır • 

1 lspanya'da 

"' 

Asi ispanyada bir şehir: Salamanka 

Madrit bölgesinde 
çarpışmalar 

devam ediyor 
Hükümetçiler Oviedo'yu 

bombardnnan ettiler 
Londra, 21 (Huıusi) - Muhtelif 

cebhelerdeki Havaı muhabirleri bildi. 
riyor: Asi kıtalar pazartesi günil sol 
cenahtaki tazyiklerini arttınnıttır. Son. 
ra timdi sağ cenah üzerinden Guadar. 
rama boyunca ilerlemitler ve 16 tem
muz tarihli taarruz neticesinde hilkü
metçi kıtalann yaptıkları çıkıntıyı ku. 
ptmıtlardır. Saat dokuza doğru Gua. 
darrama'nın iki kıyısındaki mevzileri 
zapteden biler, aaat 13 de hükilmetçi• 
lerin bet tabur ve yinni kadar tankla 
yaptıkları taarruz bunlara 300 lSlü ver
direrek ve bet tankı zaptederek püs. 
kürtmüşlerdir. 

Hüküınet topçuları Oviedo'yu Uç sa. 
at müddetle bombardnnan etmitlerdir. 
General Pranko albay Yague'yi Mad
rid cepbeaindeJd birinci kolordu ku
mandanlığına tayin etmittir. Aliler U • 
nivenales dağlarında ileri hareketine 
devam etmektedirler. HUkümetçiler fİcL 
detle mukavemet etmekte ve mukabil 
taarruzlar yapmaktadırlar. 

lngiliz lıabineainin loplanlı•ı 
lngiliz kabineainln bugün yaptıfı 

haftalık toplantıda B. Eden'in karıt
mulık komitesinin dilnkU görüşmele. 
rinden sonra vaziyetin aldığı şekil 
baklanda izahlar verdiği öğrenilmit-

tir. 
A•i tayyarelerin hareli.ah 

Banelondan bildiriliyor: iki isi 
tayyare bu aabah Ava nal es istasy<.1tun
<!a bulunan bir trene mitralyöz ateşi 

açmıılar Uç kitiyi öldürüp birkaç kişi. 
yi yaralamıtlardır. 

Asiler birçolı lıimNleri 
lrurıuna JWliler 

Cebelüttarık, 21 (A.A.) - Alcesi
ras ve Lalineada birçok kimseler kur
tuna dizilmittlr. Bunlar, askeri hilkU· 
metin yıldönUmU dolayııiyle çekilen 
mlliyetperver bayrakları indirmek ve 
yırtmaktan ıuçludurlar. Birçok kimse
ler Alceıiraı'dan ve bölgenin öteki şe· 
birlerinden buraya gelmektedir. Bunla· 
nn ekserisi yüzerek kaçmaktadırlar. 

An lıpanyanın polililıaıında 
yeni bir merhale mi? 

Saint-Jean-de-Luz, 21 (A.A.) - A· 
hnan ma ftmata göre, General Fr nko, 
Lizbondan Salamankaya gelen eski 
cumhuriyet harb bakanı ve Accio Po
pular'in tefi B. Gil Robles ile göriış· 

mUttür. Politik görmenler bu konut· 
maya pek büylik bir ehemiyet atfet· 
mektedirler. 

GiJroblesin siyasi dostları, bu ko· 
nupıa uasyonalist lıpanya politikasın· 
da yeni bir merhalenin batlanğıcı oldu· 
ğunu ve Gil Roblesin yeni devletin teı· 
kitinde mühim bir rol oynıyacağını bil· 
dirmekte ve Frankonun kendisini Lond· 
ra hükümeti nezdinde gizli bir vazife· 
ye memur ettiğini ilhe etmektedirler. 

B. Gil Robleı tekrar Lizbona don· 
mU,tür. 
Çarpıfmalar yeniden bOflaJı 
Madrid, 21 ( A.A.) - Brunete, Gui

jorna, Vılla Nueva del Pardillo cephe
lerinde tnuhaftbe tekrar baıtamıştır. 

1 BASIN iCMALi 1 
Hakiki Spor 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, in. 
laliba Türkiyede taa11ubun yeri ol.... 
c:biana itaret ederek, hali sporumuzda 
kulültciilük taueubu sörüldüiünü t.... 
aüfle anlatıJor ve eliyor ki: 

" Her ferd için tabii meyil, akbna 
seleni söylemek, akbna seleni yapmak. 
herkesin ve her pyin zaranna olm-all 
kendi öz menfaatini ar....ıcbr. 

Bu meyilin önüne türlü türlü fina. 
lerimizi itletmek suretiyle ıeçeria. C.. 
miyet içinde Y•taYan bir adamın içtimll 
terbiyeıi, müıterek hedeflere ve .......a 
menfaatlere aid idraki ve haılUİyelİ 
firen vazifesini aörür. 

Her hansi bir sabada bu yoldaki iv
timai firenlerin iılemecliiini, makudm 
kaybolduianu, dedikodunun bqh bap. 
na bir saye haline selcliiini ıöriinell 
müdahale etmek, vaziyeti umumi ölçl 
ve ideallere unun bir hale ıetirmek Wr 
zarurettir. 

Buıün sporcuhıiun etrafında böyle 
bir vaziyet vardır. "Hepimiz birİllıİa 
için, birimiz hepimiz için'' düı..._ 
felce uirabmftır. Herkes k•di ~ 
m dütinüyor, batb takım ve kuliiWere 
tiirk milli sporunun keadiai Iİllİ ..la • 
terem bir parçall delil, adeta bir ... 
man sözüyle bakıyor. Fmcbk kabuian• 
cloldunmyan dedikodular, mük......I 
yelİfmİf, münevver türk vatandaıı.n. 
sabahtan akpma kadar megul ....... 
liyor.,, 

Muharrir, ıon zamanlarda ıpor t. • 
rafsirliii yolunda sörü1ea ifratlan aa • 
latarak iıtikbal baklanda nikltin cliif9 -
nüyor: 

" Fakat W. netice hakkında tama -
miyle nlrhiniz. Memlekette spor ileri p. 
clecektir ve türk inkılabına liydı dirilt 
ve centilmence bir tekil alacaktır. 

Biae bu emniyeti Yeren .-., ... 
ful aporculann biribirine karp ._ 
aporcıu hiıleri bealemeleri ve apor imi • 
deleri dahilinde banketin haaretini ... 
malandar. Ertesi sün biribirine brp 
oyun OJDJYacak rakib sporcu ........... 
nn biribirinin uhatine, ertesi .... 
maçtaki kuvvet ve mukavemetine al9 • 
terdilderi alüa1a dair c;,le , ... .._ 

duyduk ki sözlerimb iftiharla yaprdL,. 
Biz cle ba örneklerin çoialmaanu te-

melUIİ edelim. 
YAVAN ŞiiR • HAKiKi ŞiiR. 

COMHURIYET'de Peyami W.. 
bizde yavan Pirin ,..,.ım.. n hüiki ~ 
irin yerini bplaımsmda, kolay ...... 
feldllerinin ıür amatörl.iai çoialbmt 
olmasının rolü bulunclufunu aö,n,..ls 
diyor ki: 

" Hece davuı ortaya hiç bir sin ..._ 
kiki fİİr davuı olarak çalamadı. Bam 
et:rafmda aöyıe-n pyler politikam 
ve içtimai miilihanlardan ibarettiı 

"Halk " münevver ayn ayn iki dil lro
nuıuyor. Olamaz." elenildi. Belki vep 
ıüpbeaiz olamazda. Fakat bu ikiQia 
kaldınlm,.ıı için folklorle kültiar .-W. 
yata ara11ndaki farkın topyekiln_. inür 
edilmesi ıibi fahit bir hataya diifmek 
tul deiildi. Dünyanın hiç bir tanıfm • 
da folklor, muasır ve canlı bir edebi1at 
çerçevesi içinde mütalaa edilmez. H• 
bunun kültür tiirine örnek olduia SÖ
rülmüt ve ifitilmit bir teY delildir. I• 
mekteblerden üniversite kü ....... 
kadar 11çra,... ba falait ..., INsde et
nosrafJ• ile .. ki ve 1eai edeltiyat tari
hinin aym ihtiaaa zümrelİ içine aolrul • 
maıından da ileri ıelmitti 

Hece davaıını yeniden ortaya haki
ki ıiir davaıı teklinde koymak zararelİ 
ve ihtiyacı içindeyiz. O zaman tiirk tii
rinin etrafmı saran yanbt zanlar Ye te. 
lftkkiler hakiki bir taıfiyeye uinJ.cak· 
tir. Mekteblerde biit&in edebi1at .,..... 
ramlanwn deiiımeıiyle neticeleaecell 
olar hir tasfiye yapdmacbkça, liae ço • 
cuklanmn bü1uk milli fairlerimizdm 
daha ıuzel yumalan sarabetinin ye ,. 
caatini nönüne biç bir teY seçe-•· 
Çünkü o uman Yezinle beraber fİİrİal 

ne oldutu da biraz daha i1i anlatalacak. 
davi IİJ&aİ plinmdan en öz sahası• 

intikal etmiı olacakbr. 
Bu saha, edebiyatbr.,, 

Bu sabah dütman bataryaları cumhu.. 
riyetçilerin mevzilerıne şiddetle atq 
açmışlar ve cumhurıyetçiler buna mu. 
kabcle etmitlerdir. Öğleden sonra yu
karda ıami geçen bölgelerde v Vılla 

Franka del Kastilloda hile m tekrar 
batlamıştır. Asilerin bu hucumuna tanlı 
ve tayyar ler de ıştırak etmitlerdir. 
Cumhuriyetçıler şıddetle mukavemet 
etmektedirler. 



Montrö mukavelesinin 
imzasından sonra 

(Başı 1. inci sayfada) 
projemizin ilk okunmasını bitiriyordu. 

Bir ftuJa 
Bu &ırada, Milletler Cemiyeti konse

yinin habe§ meselesini görüşmek üzere 
Cenevrede toplanması dolayısiyle Mont
rö konferansına bir müddet fasıla veril
di ve 6 temmuzda çalışmalar yeniden 
başladl. 

Konferans, ingiliz hükümeti tarafın
dan verilen projeyi gözden geçirdi. Bu 
projenin gözden geçirilmesi işi 9 tem -
muzda bitti. 10 temmuzda muhtelif de
legeler hükümetleriyle temas etmek üze
re Montrö'den ayrıldılar. Bu suretle 
iki üç günlük bir durgunluk devresi ıe
~iren görüşmeler, 13 temmuzda tekrar 
başladı. 

lngilterenin yeni teklifleri 
14 T e m m u z d a , İngiltere

nin bir anlaşmaya vanlmasını kolaylaş. 
tıracak yeni teklifleri konferansça gö -
rüşülmeye başlanıldı ve 16 temmuzda 
bütün maddeler üzerinde uyuşuldu. Bun
dan sonrasl artık bir formalite meselesi 
idi. Tahrir komitesinin 17 temmuzda ha
zırladı gı kati metin, 18 temmuzda konfe
rans umumi heyeti tarafından ittifakla 
kabul edildi. 

Mukaue!e imzalanıyor 
20 temmuzda, çok samimi bir hava 

içinde mukavele imzalanıyordu. İmza 
t öreni 35 dakika sürmüştü. Bütün dele
geler verdikleri nutuklarda bu güzel ne-
t iceni n kendiler inde hasıl ettiği 

sevinci anlatıyorlar 'ite Türki -
yeyi bu muvaffakiyetinden dolayı ha -
raretle kutluyorlardı. 
Askerlerimiz Boğaz.lar bölguinde 

21 temmuzda askerlerimiz boğ ular 

bölgesini işgal ediyorlardı. Bunun için 

kısa bir tebliğ neşrcdilmiıti: 

"Çana1c1rale ve lstanbul toğu/arı 

mmtakasında şimdiye kadar mevcud o
lan gayri askeri mıntalca kaldırılmış vt! 

bu mımah türk ordusu tarafından 21 
temmuz 1936 sah günü öğleye lı.adar 

filen işgal ~dilmiştir.,, 

Askerlerimiz boğarlar bölgesinde, 

tarifi imkansız, büyük bir §evk ve he

yecanla karşılandılar ve işgal hareke· 

tini, bütün memleketi kaplıyan bir se

vinç tufanı takib etti. 21 temmuzu ta

kib eden günlerde memleketin her ta

rafında büyük §enlikler yapıldı ve mil

let, kendisine bu güzel günü yaşatan 

Büyük Şefle yardımcılarına hararet ve 

heyecanla teşekkür etti. 

Dığer taraftan, bütün dünya ga

zeteleri de, Türkiyenin aulhçuluğuna ye

ni bir misal olan bu mutlu b.idiıeyi .c
lamlıyorlar ve bu muvaffakiyetten do
layı samimi olarak seviniyorlardı. 

F ransanın hava 
Filosu 
Kuvvetleniyor 

(Ba~ı l. ıncı sayfada) 
1937 senesi içinde askeri tayyare in-

şaatl 1935-36 ya göre yüzde 30 bir artı' 

gösterecektir. Gelecek sene ise artlŞ 

nisbeti yüzde 60 ı geçecekitr. O zaman, 

ihtiyaçlarımıza tamamiyle kafi mikdar

da makina elimizde bulunmuş olacaktır. 

"1500 tayyare planı,, ismi verilen hav 

ordusu inşaatı planı, 3 sene içinde ta· 

mamiyle tatbik edilecektir. 

Silahlanma maıralları da 
artırılıyor 

Paris, 21 (A.A.) - Maten gazetesi, 

B. Daladiyenin pazartesi günü iç itler 

bakanlığında yapılmış olan toplantıda 

Fransanın silahlanmasına ayrılacak 

kredilerin ciddi surette artırılmasını 

istemiş olduğunu yazmaktadır. B. Da· 

ladiyenin talebi kabul edilmiştir. 

Bakanlar meclisi, bu sabah B. Da
ladiyenin teklifini tasdik etmiştir. Bu 

suretle 1938 senesinde yapılacak tes
lihat işlerine aid fvekalade tahsisat 
1937 senesine aid mikdardan 7 mliyar 
faz lasma çıkarılmı,tır ki bu suretle 
1938 senesinde Fransanm askeri cihaz
larının modernleştirilmesine ayrılan 
para 11 milyara çıkmıştır. 

B. Hodza yeni çek 
kabinesini kurdu 

Prag, 21 (A.A.) - B. Benes, bu aa.. 
bah B. Hodza'yl kabul etmiştir. B. Hod
za Reisicumhura yeni kabinenin kurul
ması için yapmış olduğu görüşmelerin 
neticelerini bildirmiştir. 

Bu mülakatın sonunda B. Hodza, B. 
Benea'e yeni kabine azasım takdim et.. 
miş ve bakanlar ana kanuna sadık ka. 
lacaklanna yemin etmişlerdir. 

yeni kabinede yeni hiç bir aza yok
tur. B. Franke, maliye bakanlığı vekil
liğini deruhde etmiştir. 

Cumhur Reisiyle konuştuktan sonra 
bakanlar bir toplantı yapmlşlardır 

Tur istik yollar, 
Modern tesisler 
Yapacağız 

(Başı 1 incı sayfada) 

Tahmin olunduğuna göre, türistik 

yollar ve kaplıcalar ile plajlarda ve tu

ristlerin toplanacakları diğer spor, eğ

lence, tarihi eserlerin bulundukları ma

hallerle diğer yerlerdeki asri tesislerin 

kuruluşunu sağlayacak gelirler şu ka. 

nallardan temin edilecektir: 

ı - Bu tesislerin yapılat:ağl vila

yetler içindeki yol mükelleflerinin yol 

vergisi mükellefiyetine zammedilecek 

ikişer lira. 

2 - Bu vilayetlerde yol tahsisatın

dan her yd aynlacak muayyen bir mik
tar. 

3 - Şehir içinde ve banliyölerde 
i~iyen muayyen tarifeli kara ve deniz 
nakil vaaltalarının yolcu biletlerine 
zammolunacak bir mikdarla vilayet 
merkezine bağlı tehir, kasaba ve köy
ler aruında itliyen muayyen tarifeli 
nakil vasıtaları ücretlerine eklenecek 

bir mikdar. 
Yol mükellefiyetine yapılacak zam

lar hususi idareler tarafından tahsil o
lunacak ve her ayın tahsilatı, o ayın 
ilk haftuında gösterilen bankaya yatı
rılacaktır. Zamların almmaaını temin 
için bütün nakil vasıtalarl idare ve 
müesseselerinin hesabları maliye me
murları tarafından tetkik ve muraka
be olunacaktlr. Yol vergisine yapıla

cak olan zammı bedenen yapmak iati
yenler, bu yollarda yapılml§ olan zam 
mikdarı nisbetinde çalıştırılacaktır. 

Yapılacak: olan turistik yollara ve 
asrt tesislere bu gelir kaynakları kifi 
gelmezse, hükümctin yardım yapması 

da bahis mevzuu olacaktır. Yeni hazu
lanacak projeler için de, İsmir vilaye
tine kabul edildiği gibi, bu gelirlerin 
devamının 25 sene olarak tesbiti muh
temeldir. 

Portland'd8 
bir hidise 

(Başı ı. inci sayfada) 

nna torpil atıldıktan sonra itaat etmiş 

ve kumandan isticvab edildikten sonra 

denizaltı gemisinin yoluna devam etme

sine müsaade edilmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Portland hadL 

sesi hakkında deniz bakanlığından ya. 

pılan bir tebliğde, bir alman denizaltı 

gemisinin 19 temmuzda İngiliz Volfs

hound destroyeri tarafından suyun yü

züne çıkmaya mecbur edildiği hak

kında gazeteler tarafından verilen ma. 

ltımatın yanlış olduğu bildirilmektedir. 

Destroyer, kendisiyle birlikte manevra 

yapan ve denize dalmış bulunan bir 

İngiliz tahtelbahrine suyun yüzüne çık

mak için i'8ret vermekte iken bir al

man denizaltı ~emisi o yakınlardan geç

mekte bulunuyordu. Alman denizaltı 

gemisi Portland Bill yakınında ka

ra sularının haricinden geçiyordu ve 

buna tamamen hakkı vardı. 
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j Ankara Ticaret 
Odasının güzel 
Bir teşebbüsü 

(Başı 1. incı sayfada) 
şekilde çalışabilmesi ve alakalılarm men. 
faatlerine uygun §artlar içinde mal te -
darik edebilmek için diğer ticaret odala
rının yardımını istemiş ve bu ticaret 
odalarından şu malumatın verilmesine 
lüzum göstermiştir: 

" a) Bu maddelerin yerinde all§ fiat· 
lan. 

b) Asgari beş kiloluk ambalaj mas
rafları. 

c) Ankaraya kadar nakil masrafı. 'Gi
bi hususatın evelden bilinmesine lüzum 
vardır. 

Bununla beraber, müstahsil mınta -
kalardaki mevaddın fiatları daima te -
mevvüç edeceğine göre. hiç olmazsa 15 
günde bir fiatlar hakkında malilmat al
mamız da lazımdır. 

Binaenaleyh, maksad ve ricalarırmz 
bu suretle arzedildikten sonra en kısa 
bir zamanda filiyata geçebilmemiz için 
istediğimiz malumatın ve bu hususta 
b t?kaca fikir ve mütalaalannız varsa 
bunların da tezelden iıar buyurulması' 
nı rica ederiz.,. 

Ticaret odamız bu tamimini ıu tica· 
ret odalanna göndermiştir: 

İstanbul, 1.zmir, Mersin, Alaşehir. 
Manisa, Menemen, Niğde, Adana, Gazi
antep, Maraş, Malatya, Amasya, Gire
sun. Ordu, Trabzon, Samsun, Aydın, 

Eski§ehir, Adapazan, Kütahya, Kayseri 
Urfa ticaret odalan. 

Sovyetlerin Berlin büyük 
Elçisi B. Hitler'e itimad 

namesini verdi 
Bertin, 21 (A.A.) - Sovyetlerin 

Berlin büyük elçisi B. Konstantin Yu

renev, bugün Berhtesgaden'de B. Hit

ler'e itimatnamesini takdim etmiştir. 

Elçi, vermit olduğu nutukta bilhas

sa demiştir ki : 

"- Sovyet Rusya ile Almanya ara

sında normal münasebetler ihdas ve i· 

damcsi, her iki memleketin menfaatle

rine uymakta ve umumt sulh iıine yar

dım eylemektedir. Bütün gayretlerimi 

bu vazifeyi ifaya hasredeceğim. Bu 

hususta tarafınızdan tesirli ve hayır

hah bir yardıma nail olacağunı ve ida· 

re etmekte olduğunuz hükümetten de 

aynı müzahareti göreceğimi ümid ede

rim.,, 

Hitler, cevabında ezcümle demiştir 

ki: 

"- Almanya ile Sovyet Rusya ara

smda normal münasebetler ihdas ve i

dame etmeğe sarfı gayret edeceğiz, su

retindeki beyanatınıza memnuniyetle 

muttali oldum. 

Ben de sizin gibi Almanya ile Sov

yet Rusya arasındaki bu kbail münaae

betlerln bugün her .sunandan aiyade 

kar1'tll8zhğm zarurt ilcaatma Ye iki 

memleketin menafiine tekabül etmek

te olduğu ve bu suretle umumi sulh da
viama yardımı olacağı mütaleaamda
yun. Binaenaleyh, sarfetmek istediği
niz mesaiyi ifa hususunda gerek benim 
ve gerek hükümetim tarafından İcab e
den yardımın gösterileceğine sizi te
min ederim.,, 

İstanbul Belediyesinin 
yeni kararları 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Beledi
ye hareket halindeki tramvaylardan i
nip binenlerden 1, vapurlardan atlaylp 
inenlerden 2, caddelere tükürenlerden 
1, nakil vasıtalarına tükürenlerden 2, 
sokakları kirletenlerden5, çiirük meyva 
satanlardan 3 lira para cezasl alınması
na karar vermiştir .• 

Ekmek ve fırancala narhı daha 15 
gün için eski haddinde bırakılrmştır. 

- UnderWood-• 
Yazı ve heaab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazl makineleri tamir edilir 

Tel: 3377 
2-3476 

Ege incirleri hakkında 
bir istatistik 

Izmir, 21 (A.A.) - Şehrimiz tica
ret ve endüstri odası tarafından yapı
lan bir istatistikte Ege kuru incirleri 
hakkında şu malUmat verilmektedir: 

İhraç maddelerimiz içinde kıymet 
itibariyle dördüncü gelen kuru incir 
tamamen Ege mmtakasında istihsal e
dilmektedir. İstihsal mikdarı tabii şart
ların tesiriyle küçük inhiraflar göster
mekle beraber umumi seviyesini muha
faza etmektedir. Sno 11 senenin rekol
teleri mecmuu 326 bin tondur, Her yı
lın rekoltesi 23 bin tonla 34 bin ton ara
sındadır. 935 ve 936 yılları rekolteleri 
otuz dörder bin tondur. Bu rakamların 
umumiyetle yüzde on kadarı gerek çe
rez olarak ve gerekse inhisar idaresi 
tarafından Soma imali için memleket 
dahilinde sarfolıınmakta mütebaki yüz
de doksam kimilen ihraç edilebilmek
tedir. Dahilde çerez olarak sarfedilen
ler daha ziyade düşük kaliteli ucuz 
mallardır. İnhisar idaresi tarafından 
Soma halinde kullanılan kuru incirler 
ise en düşük kalite olan hurdalardır. 
Perakende bir surette bağ ve bahçe i
çindeki incir ağaçları müstesna olmak 
üzere bugün Ege bölgesinde muntazam 
incirlikler halinde 219.353 dönüm incir 
bahçesi ve bunların içinde de 3.094.015 
incir ağacl vardır. Bu incir sahasında 
bulunan Menemen, Burhaniye, Edre
mit, Marmaris ve hatta Bodrum incir
leri düşük kaliteli olup ya yaş halde 
istihlak edilmekte veya kurutularak ip· 
lere dizilmekte ve dizi halinde memle
ket dahilinde satrlmaktadlr. İhraç edi· 
len kuru incirleri hasd eden sahalar 
şunlardır: Aydın, Ödemiş, Bozcfoğan, 
Ku~adası, Nazilli Bodrum Tire Söke ' , , , 
Sarayköy ve Buldan'dır. 

1.. RADYO .1 
ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatr. 12.50 -
13,15 plik neşriyatı: türk musikisi ve 
halk firkrları. 13.15 - 13.30 Dahili ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Tür kmusikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 

lı __ s_ı_s __ L_ıv_o_GR_A_F_Y_A __ J_ 
Türkiye Bibliyografyası 

Kültür Bakanlığl basma yazı ve re· 
simleri derleme direktörlüğü tarafın• 
dan neşredilen "Türkiye Bibliyograf• 
yasl,, nın 1937 senesinin ilk altı ayhlr 
neşriyatını hülasa eden sayısı çdc111rf" 
tır. Burada kitab istatistikleri, dergi 
istatistikleri, gazete istatistikleri, ba
sım evleri istatistiği, basma yazı ve re
simleri derleme kanunu yer almaktl• 
ondan sonra çıkan eserler hakkında Jrı· 
sa matfunat verilmektedir. Eserler •11 

kısımlarda tasnif edilmiştir.: umurni· 
yat, felsefe, dinler, sosyal ilimler, fiJO' 
loji, nazari ilimler, tatbiki ilimler, gil
zel sanatlar, edebiyat, tarih, bundaıt 
ı;onra kitab ve dergi isimleri fihristi. 

ve kit.ahların yazanlar fihristi gelınclı· 
te, nihayet memleketimizde çıkan al· 
manca, fransızca, irgilizce, ve italy•~ 

ca neşriyatın fihristleri verilmektedir. 

Bu broşür, 1934 senesinden beri in• 
tişar eden "Türkiye bibliyografyası,. ıırl 
altmcl cildini teşkil etmekte ve meııı· 

leketimizde yapılan neşriyat hakkında 
tam ve eksiksiz malümat vermektedir. 

Maden 
T. Maden mühendisleri cemiyeti tara• 

fından çıkarılan bu ayhk derginin 1 teııı

muz tarihli 3 üncü saylSl çıkmıştır. i
çinde şu yazılar vardır.: B. K. Çağlar: 

Örnek bir münevver birliği. C. Z. Ay

san: Kömür havzamızın gazlardan ko

runma ve kurtarma teşkillitı. Zeki Yer· 

delen: Kireççilik. M. Lehmar: sanayi· 
de hararetten istifade. Cafer: Lökok 

fınnlarında lsıtma hususiyeti. Enter· 

nasyonal kömür sergisi. Cemiyetin Ü-

yelerine b.ivadis ve haberler. .. 

Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 

20.15Türk musikisi ve halk firkrları 

(Ferid Tan ve arkadaşları). 20.15 - 21.00 
Plakla dans musikisi. 21.00 - 21.15 A· 
jans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa

lon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki 
program ve İstikHU marşı -

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

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

2 - Keşif bedeli 360231.67 lira, muvakkat teminat 
18160 liradır. 

3 - Eksiltme 3 ağustos 937 tarihine rastlıyan salı 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesindeki alrm komisyonunda yapıla· 
caktır. 

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

5 - Müteahhitlerin nafıa vekaletinin 937 senesi 
müteahhitlik vesikasını ve laakal 200.000 liralık bir 
binayı teahhüt etmiş bulunduklarına ve bizzat mi
mar veya mühedis veya yukarda şeraiti haiz bir 
mimar veya mühendisle şerik olduklarına dair no
terce musaddak vesaiki eksiltme gününden en az 
üç gün evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine 

ibraz etmek ve eksiltmeye iştirak edebileceklrine 
dair vesika almaları lazımdır. 

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

komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmiş olmalıdır. ( 4158) 2-3362 
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1 lnönU Kampından RöportaJlar 1 f SPOR 1 

lnönünde atılan tohum Karadeniz havuzunda 
Yüzme ve atlama yanşlanna 
buhafta da devam olunacak 

Y h ne 1 mem elcetlerde Y"'ken uçuşu · 

• 

rutbesi verdea aıru.. lıad11• 

bır uçuş 

1 onu d m mleketin her tarafın. 
da ııe mı,. türlü türlü meslek· 

Jerde gençl •r voardır Yüz 11' 
rasrnda aynı h" . • e ı pnç •· 
lekt şe ırh olan ve aynı mes. 

e bulunan çok mahdud B •ttL.~ h .. u ı llHlr 

1 
• er an • ı bır mevzu üzerinde kendi. 

trıyle bir kon b' 'b' · . upa ırı ırıne benze· 
ınıyen neticeler verebilirdi. 
l>a G n lerimız, acaba havacılığın istik· 
lr il ıçın nclf'r düşüntiyorlardr? Ttlrk-
0~~ ubelerinde, uçabilmeye kudretli 
ii Yurd çocuklarının sayısı kadar 

1
!_' toplıyabilmek için neler yapmak 
IUlllldı? 

le Ev.eıa kampın en küçük talebelİy• 
ntız lronuştum : küçük Zafer Orbay be
de . on altı yqındadu. Liseyi önümii&• 
talkı Yıl ~itirtcek. Kampın en iıticladlı 

!belerınden birisi. 
- Siz Türkkuşuaa niçin girdinis? .. 

Si B~ .sualim ona pek manaauı ıetdi. 
ı nıçın yürüyorıunuz? der gibi ~ 

rutnıq ıibi yüzüme baktı. Soara gillc
reıı Cevab verdi ; 

.. _ Uçmak için.- TUrkkufUU gir· 
lllelr için bundan daha bllyiik eebeb ll· 
Zlnıını? ... 

Pakat küçük Zaferin. küçük vücu· 
dundan wnulmıyacak bir mebaret ve 
Ustalıkla plinöre binerek havalanması
nın daha batka sebebleri dl" olduğunu 
ıene kendisi anlattı: 

"- Ben, tayyare mübencliai olmak 
istiyorum. insan nasıl ki auyu b'lme• 
dea au mühendisi. e•i bilmeden ° afL 
it mttbendiıi oıunana. tayYareyi ı:n
meden de tayyart milhendisi olr.:naz. 
Yalnız bir feyden korJnnaga bq1a'1nn. 
Tanen o kadar .,,Umeye değt-r ve 
uçmalı o kadar gtinl ki, pilot olduk· 
tan 80ma tayyareden nasıl aynlacağun, 
bllmiyorum. 

"- Pilot olacak mıaınız? 
"- Tabii... zaten plinöre binmeye 

alqaa, motinib pilotluğu öğrenmit ele
mektir Sonra onun 8lreneceği bir mo
tlr kalıyor. Buradan çıktıktan eoııra 

turizm pilot lıaansı almak için motörlü 
ta11are mektebine pdeceğim. Fakat ta. 
bil ıelec:ek aene... bu aeae B ve C bro
velerini aldıktan sonra ,,_ celecek yu 
mekteb tatilinde ..• ,, 

.. _ Gelecek yaz mektebinizdea tek 
baştnr7.a mı gelecelts'niz? Arkadqları· 
nızı 1 r ber gelmeye tetvik etmiyecelr. 

misiniz? 

bu sene Geçen hafta hetlaJ&B yim1e Ye atl.ma ,..,..a.naa Kanul-is ha
buzuncla bu hafta da deftlll ohmacaktır. 

yeşerecek 
Yazın bu aıcak aünlerinde, Karadeniz havuzunda ,apdan bu mü-

1al.lmlar ankaralı ıporcular arumda alika ile karıdaaanfbr. 

Bu ıebeble cumarteai ve pazar 
IÜDi Jal'lflara girenlerin aayıaı
nm epiyce aıUcalı .-.1r1rakm. 
Bilb•11a müsabakalara küçüıklm 
ele aiNbileceklenlir. 

Ankara Bölgesinin 
kulüblere bir tebliği 

TUrk Spor kurumu nlramnımeai böL 
p ft blib deilftiren eporcutar için 
eush hilkı1kNcr ihtiva etmektedir. Bil· 
ı.... Mfb biilcelerden gelen lpOICU· 

lar bon tenialerini getirdikten sonra 
yeni bir lwlUbe cirebilrnektedir, Bazı 

kulübler, bu ıuretle hariç bölcelcrden 
ıeJip kendilerine pocelr aporcalann 
eüi lm1fib w IMSJıeıinden bontemli• 
getirilıncsi için bilgeni• ~ ia
teınektedirler. Halbuki bu vaziyet lnrta· 
at muamelenin artınasını mucib olduiu 
giW. yeni niamnamenin 24 iiacü mad • 
deaim uymamaktadır. 

'1frhç halta 6nce kendisin~ vübaşı 
ayyarecisi Haano Rays (.alda) 
urlanırua 

''- Bakıma, ben ıize gayet açık bir 
t•J aöyliııJecejim: evveli IW18 inanınız 
ki bütün türk mekteblerinde, blltii• 
türk çocukları uçmanın zevkini aldık
tan ve bunun en utl bir spor, en gU.. 
zel ve heyecanlı bir eğlence ve bütün 
bu vaaıftariyle beraber yurd borcu ve 
nibayet dimai ve vücud inkipfmı ay· 
ıu amanda temin eden bir hareket ol
dufanu anladıktan sonra hep beraber 
Tilrkkuşu tubelerine koşacaklardır. 
Meseli bu sene bU:im programlarımız
da havacılığın ders olarak konuldutu· 
na '4uyduk. Ben, sbe arkada,larımdan 
aldıfdn melrtublan glltereyim. Hepıi 
kampı, burada nasıl vakit ~ilL 
misi. uçmanın nw1 bir ~y oldui\lnu 
torayorlar. Boıa Hava Kurumunun ye
rinde olsam töyle bir teY yapuım; BU. 
tin melcteblerde .,,..y lğretmenleri, 

sonra talebeleri birer defa tıayymeye 
biadirmek... Fakat bilmem bmla im. 
kia .., mı 1 Bier ba iti yapmak mf.tm
kln oı-. röncehfals ki T6rkkutu 
tubelerint!eki tiye ISflll• mekteb tale. 
beıi sayısı kadar artacak. Yalmz bu 
ite ö&retmenlerden ı.,ıam.k lbmı. Me· 
teli. bizim lisede tayyareye bi.-it öl
retmen var mı, yok mu, pek bilmiyo. 

rum ... 
Küçük Zafer de bana bir sual sordu: 
.. _Acaba tayyare fabrikamız ne za

man kurulacak? Biliyor muaunu.? 

"-Tayyare fabribmız varya .• 
.. _ Hayır, öyle defli •. ber §eyi, mo.. 

törünü bile kendimiz yapacağımı& tay• 
yare fabrikamız .•. ,, 

Hiç taulamm küçük Zafer... Sen 
liseyi ve tayyare mOhendiı mektebini 
bitirinceye kadar o çoktan kurulmuş o
lacak. ... 
H avacılık 8ff'liaİni genç nesil a. 

namda ahlik haline getirecek o
lan gerçekten öğrenmenlerdir. Öğret. 
men Bayan Rabia da aynı fikirde: 
"- Evet, diyor. Bu i' hakikaten öi· 
reuncnlere dilfeo bir vaaifedir. Ço
cuklar deralerde ba•acılık mevzularına 
aten amdan bir a1üa gösteriyorlar. 
Bu allkanın berinde i'liyerek onu 
mUııbet bir it haline getirmek de pelr 
zor delildir. Meseli. biz Türkkufunda 
çabf8n öğretmenler, ıtıpheais ki bu va
zif eyi derhal yapmaya batlıyacağız. Pa-

En küçükle 
bir konuşma 

Hemen hemen he,,.;.le Df •JIJNI 
rnü..ul meydanlar .,. ~ pıtf
lerin baılannı aolıacailan mit• 
~ pıtılan pelı bol ola uilA· 
,,.,,... .,. lı..ıar..r.. firkhfa 
,U.ı.rinin aplmoa için .-a • 
~ ,..,..,..,. .. ~ı.n1;,. , 
Bv bellci bugün iP,. bir ..... 
meu.RıU delil, lak.at biT ana mem
l.ı..t ... ..,....., •• H910 K,,,..,.• 
nan 6efecliyefere oe o8lililtlerw 
mliaaid yerler bulanana ,,rWr 
ve Blretmen eönüril.ccfini bil
fliTfliiiıai de W.r ""61tfan .,.. 
ra, 6iitin uilQetierd• Tiirüafa 
fUbeleriai gÖt11tMnelr ........ .. 

tirab oerlyor. 

Yazan: 

Cemal Kutay 
kat bütibı Tiirkiyede bu ifhı ayııı .._ 
.anda ppıhaaye bepn•u ,UplMlia 
ki bl,.eJr lılr W.Jllk YC mtlftffala)'et 
pıtı olacalr-

••- Bunun için mokteblere bancıbk 
derslerinin koıımanu lifi ıörüyor mu· 
sunp'l 

.. _ Tablt ••. bir kere bıaYacılık mek-

Su sporlan ajanhfı, mllablkalarm 
bu hafta daha muntuam olması için 
lcab eden bitün tedbirleri almıftır. Dün, 
Ajan B. Necdet ft antrenör B. Jitatkal 
KaradenLı havuzuna kadar gitmifler ve 
miiaabablarm serbestçe yapılabilmesi 

için tetkiklerde bulunmuflardır. Yanı • 
Jar için, haYU%an garb Jaamında 25 n 
4~ metrelik iki yeri mliıwaib görmüfler
dir. Bunlardan 25 metrelik kısımda kü.. 
çüldere ve 48 metrelik knımda b6yfik
lere mahsuı müsabakalar yapılacaktır. 

Milaabalcalara aid ıjanlıiln tebliii 
ıudur: 

T. S. K. Anlrara Bölwai 
Sa sporlan ajanlıfınJan: 

24 ve 25 temmuz gilnlerl yapılacak 
yüzme Ye atlama bölge tqvilı milaaba
kalan apğıdald tekilde te11bit edilmit -
tir. Hakemler aynca illa edilecektir. 

24 temmuz caıımrtesl Qtnü saat 15 
de küçWder aruında 

1 - 25 metre serbest, 
2 - 25 metre sırtüstü 
3 - 25 metre kulaç 
ı - 25 metre kurbaialama, 
5 - 50 metre serbest. 
Bu mlsabakalara 14 • 17 yqlanııda

ki kız ve erkek~ ifUralr edellilir
ler. 

25 temmp pazar gOntl saat 14 de 
büyüler aramada 

l - t 00 metre serbest, 
Z - 50 metre mtti•U. 

Çanlmı'da yeni partililer 
için tören yapıldı 

Çankırı, 21 - C. H. PartiaiM ,_m,. 
den 75 kitinin cümetıl. bu ıece parti 
konağında Jiizlerce klpDln ı,ttrüiyle 
ve bfiyilk tOrerale yapıldL Bu mU&ıaae
betle parti ......... ilbay tarafıadua 
parti balı::knıda töylev ftl'ildi. Tkeae 
latlkW Maqı ile ba,landı. T5rende 
yilstcrce kCS,lü ve ,Wrli bulunnıuftur• 

tebJere ders olarak ıfrdikten sonra bu 
mevzuun daha iyi lı::ontrolu mümktin 
olacaktır. Sonra o zaman. ilrctmenler, 
yahu• tmJr4n buldukça delil, bu itle 
bir vadfe olarak megul olacaklardır 
Biz kamptan çok sengin hatıralarla gL 
diyoruz. Bütiin 1114ietler bavacılıfm B. Celal Aybar dün 
llnlftffak eım-ı ilin elele ftnlÜf p.. A ' har 1- • 
bidir: ... ıı. ı.aracla bid u~ ... ~pa ya e&et ettı 
cereyanları tn&ntl gibi bir tarih ft ta. latatiltilc Genel DlrMtıl5ril a. CeW 
biat lı::i5feliluk cıaıu de .. bqka .,..... din ......... ebprıı•- Parimı 
bir yerde, daha fena tartlar altında o- topluacü oln .,.,.._..el alfm .. -
lülliftti. B_... imin. bele, bize ,. tatiıtlk koncname hareket etaüttir. ...-•hakin .ermek lc;ln ba toprak!•- B. A)'bar dönUfte ban Avrupa htl. 
da canJannı yeıe11!erln yanıbla1mda onta- klamtleri Dlt!rkeslerine ufnyarak lata.. 
nn eserinin beka•ına yarıyacak bir ite tl9tlk tıetldkJerl yapacaktır. 
çalıtırken. kendisini 4ahe kuvvetli ve 
enerjiU buttnaktL f yf bf r ı, yıptıfmı 
daha kuvvetle JıillCtmektedir." 

... tretmenlerimiz lnönU kampın. 
'-" • daft «1an411ıten eonra ellerlncleki 
programa dl baftcıhfm ders olarak 
konulduğunu garerek ve havalarda uç· 
manın, tnanUncle yq&manm zevkini al· 
mıt olarak talebelerini TUrkku,unwı 
bnadlan altaıa lı::04turaeaktardır. Ar
tık, neden her viliyetimizde değil de 
her mamısda bile bir Ttirkku"1 ,at.e
sinin açıJmnı mevı:uunun ıftn&n ı,ı o. 
larak konutulc!ufunu anbyabiliriz: 
Tilrkiycde havacılık sevR'i•inin tohum· 
larr atıhmftll'· 8a toh.umlar bütün mem
lekette hepsi birden veşerec:ektir. Onu 
beıliyecek. bilviltecek olan tşkilltm 
bütHn mmlekete eamit olması lizımdır. 

Hemen hemen &epelnde uçmaya mtl. 
aaid meydanlar ve ucucu ıenclerin bal
larını aobcaktarı mütevazı çatılar pek 
bol olan yillyetler Ye kualarnnıs. 
Ttlrkkata tubelerinin açıhnılaı ic;in a. 
caba ne nman harekete gecf'!celrterdlr? 

Bu belki b~n için bir hnrın mev· 

na defU. fılırat bir ına ,_m/eht mev· 
sua'dur. Han Kuf'Qlmlnun, belediyele.. 

re ve valWJderc mfllald yerler buluıwr
• pl&nör ve öğretmen &hderilecelinl 

Mersin'de yeni bir 
halkevi binası 

yapılıyor 
Menin, 21 ( A.A.) - Meninde ya. 

prlmaaı kararlaıtırılan HallGevi binuı· 
nm plinları gelmit ve parti ily6nlaıru
Ju ile eallhiyetli utlar tarafından tet.. 
kik edfhııeğe baflanmifVr. Kefil bede. 
il 93 bin lira olan bu bina belediye 
bahçesi karıısmda ve denize nazır ve 
htkim bir 91lziyette bulunan cümhuri· 
yet atanına inşa edilecektir. Binanın 
bir kısmı partiye tahsis edilmittir. Bir
tok ıatonlan, yazlık ve kıtlık sinemL 
ları. temlil sahnesi, genı, kütüphanesi 
ve okuma odaları, jimnutik Ye müzik 
salonları ve her ttlrlU konforu bulunan 
binanın in.-ına yakında başlanacaktır. 

Alanın ortasında b6y6k şefimiz Atatlr1r
Un güzel bir heykeJl dikilecektir. Bu· 
nun için de parti bqkanımız ve ilba· 
yımıım yanında toplanmakta olan ko. 
mtlJ'Oft hıararedi ça1...-1arma deftDI 
ediyor. 

bildirdiğini de baber aldıktan sonra bil. 
tiin viliyetlerde ve kazalarda TUrkkUfu 
9ubelerinl görmemek lnuna ıltırab ..., 
riyor. 

Bölge batkanlığı kuliblere bir teb • 
lii g8ndererek bu gibi ıporcuların bon· 
aervialerini kendi vurtalariyle getirttik
ten sonra bölgeye bat wraalan lüzu
munu bDdirmiftir. 

Sporcuların b81ge«le bir kulübe ka • 
yıd tarihi, o ıporcunun bonservisiyle 
müracaat tarihi olarak sayılacaktır. 

S - 50 metre serbest (Bayanlar 
arasmda). 

4 - 100 metre lmrbafalama, 
5 - 400 metre eerbnt 

' 
6 - Atlamalar: 

A • Öne acll balıklama durarak 

B . " " • lllOpnlr 
' Geri,. bir perende 

7 • , .. .>O bayrak yarıp. 
Bu miilablkalu serbest olup JaaUib 

Jeıre mw.b oıa,..lu .S. sirebilirler 

Maliye memurlarmm 
imtihan evrakı 

P-. ..._......_ ymitha ıne • 

mmlula taltb olmıJarla derecelerini ytdı 

teltmek ilteyen eski memurlar uaam • 
da apn lllldha cvralnm ga.den 19 • 
çinnek bere, tabt08t aıüdilril B. Şefikhı 

reisliğinde kurulan komisyon itine bat· 

lazmttır· 
Onumlizdekl ~ içiade neticenin 

beDI olacatı haber ftrihnütedR. 

lstanbula gelecek 
yabancı mekteb 

gemileri 
l•ntml, 21 (Telefonla) - 15 ağu .. 

toeta Kdıltofo IColoallto ve Amerika ve 

Spuçi adlı ild •kteb ıemisl Amiral 

GoyıM"m kumanııl• •• olarak tehri • 
mise cellp bet ıua kalacaktır. 

Belediye, fettiv.al ıam•na"'a limanı· 

mm dyaret edecek olan tapon mekteb 

gemilerinin getirecelf talebe için bir fa· 
pon gecesi tertib etmei• karar vermiı • 
tir. 

lstanbulda iş kanunu 
etrafındaki teftişler 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Dt1n ge

ce Eminönü bölpliacleld fabrikalarda 
it kanununun tatbibtlna aid Ani teftit
ler yapddL Ban fabrlblann kanun bil· 
ldlmleriııe aykırı lmeketleri görUldU. 
Sahlblerbıe ihtar yapddı. 

İatabul it lmlri Haluk Karaköye 
citti. Oradaa &alid. Orhaneli, Kara • 
mlnel •e lsmit'e seçerek te1tif1er ya • 
pacaktrr. 

V eruet ve intikal vregiıi tabak
lmlclanm kolaylllfbrmak için 
Adliye Bakanhlt. ölüm nlralannda 

ftralet ft intikal ftrglai tahülruldan
m kotaylattınnak için, mahkemelerce 
tanzim edilen terekenin kıymetini bul 
cedvellerln maliye tubelerine verilmeti
ni ıe,ldlltma bildinnfttir. 





22 .. 7 .. 1937 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 
Edirne vilayeti 

daimi encümenindf'n: 
Münakasaya konulan iş Uzun köprli - Keşan yolunun 4+726 

ile 51+000 inci kilometreleri arasında ve muhtelif ıııahaller~ 111ec· 
muan yapılacak 7639 metre tulunde blokajlı esaslı fDP tanuratıdır. 

1 - Yapılacak '°sanın 2370 metre mikib blokaj tat.i fiğüre ha~ 
linde Kepn civarında yolun nihayetinde fiğü~e e~ilmıt olup_ ierı 
kalan tqın çıkarılması hepsinin it ba\nna nakıllerıyle yolun ııan. 
li inşuı müteahhide aiddir. Ve ke,if bedeli yekunu 41.440 lira 48 
kuruttur. 

2- Bu ioe aid şartname ve keşif kiğıdlan ,unludıı 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel tartnaınesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Silsilen fiat cetveli, . . . 
F - Metraj keşif mesafei vasatiye cedvellerı ve g.r~fıklerdı.r. 
~ - Bu evrak lstiyenlere 210 kurut bedel mukabılınde Edırne 

nafıa müdürlüğünden verilir. . .... 
4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 27.7.937 tarihine müsadıf salı gun~ 

saat on beşte Edirne hükUmet konağı dahilinde ve vilayet encümenı 
dairesinde yapılacaktır. . 

S - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 3109 lira muvakkat temınat 
ve.rmesi ıenei haliyeye aid ticaret odasına. kayıdh bulunması. ve reı
mı gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nlishasında yazılı tahmatna
me ahkamına tevfikan 937 senesine aid nafıa vekaletinden alınmıt 
müteahhidlik vesikası bulunması ve bu gibi en az bir mukavele ile 
kırk bin liralık iti yapınıf olması şarttır. 

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

Betonarme Büyük Köprü İnşaatı: 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i• : Erzurum vilayeti dahilinde ve 

Tranait yolu üzerinde Betonarme Horaun köprüsü inıaatıdır, 
Ketif bedeli (151 500) liradır. 

2 - Ekailtrne 27.7.1937 tarihine mUtadif salı günü saat 
U6) da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisli&i eksiltme ko. 
ınisyonu odiiında kapalı zarf uıuliylı yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferi diğer evrak (758) 
kurut mukabilinde ~ v• köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Elcsiltıneyc ıirebilmek için taliplerin (882S) liralık mu· 
,..kkat teminat ite bu gibi işleri yapabileceklerine dair veklleti
lllizden alııunıı 1S1ü"ıbbidlik ehlyeti fenniye vesikası ibraz etme· 

lert llzımdrr. 
isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat-

ten bir aaat evveline kadar komisyon reiıtitin• makbue mukabi· 
.!!!'de vemıeleri muktezidir. (1924) 2-3244 

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

tallb cıkmadığından 2490 aayıh kanunun 40 r:ncı maddetine tevf i· 
kan bir ay müddetle açık pazarlıta konmuftur. 

1 - Kırk~reli merkezinde 20 adet şehir tipi göçmen evi yapı
lacak .v~ evlerın Uzeri Marsilya kiremidi ile örtülecektir. Bu evlerin 
beherının muhammen bedeli 288 lira 35 kuruş olup 20 evin toptan 
muhamme~ bedeli 5766 lira 92 kuruştur. 
me~ bed ~?ylerd~ yapılacak 91 adet karig revin beherinin muhaın
k 

1 
d e 1 l 90 hra 42 kuruş olup tutarı 17328 lira 22 kuruş gene 

Yaoyk~r e . 1 ~2. adet kerpiç ev yapılacak ve bunlardan 38 adedi Marsil-
ıremıdı ıle ört"} ğ' d l' 70 k 

1 
u ece ın en beherinin muhammen bedeli 258 ıra 

kire~~~~ u~ t~.tarı 9830 lira 60 kuruıtur. Mütebaki ı24 ev ise yerli 
k ıle ortuleceğinden beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 
m~~u~tadn tut~r.ı 22,287 lira 76 kuruştur. Bu evlerin tapunun muharn· 

e ellen ıse 55,213 lira 50 kuruştur. 
lik ~ d ~heir ~ipi göçmen evlerinin beher adedinin muhammen işçi

e elı 80 !ıra üzerinden 1600 liradır. 
4 K" 1 m -:- .. oy erde yapılacak 91 adet ltargir mn beherinin muham· 

en ışçılık bedeli 70 liradan 6370 liradır. 
m 5 -:- .~ene köylerde yapılacak 162 kerpiç evin beherinin muham· 

en ışçılık bedeli 55 liradan 8910 liradır. 
be 6 - Keresteden maada bilumum işçilik ve mılzemei in'3iye ile 
ııı:f her .v~ yahud da yalnız işçiliği toptan veya perakende suretiyle 

elen ıcra kılınabilir. 

1 
1 - Muhammen bedelin % 7.5 ğu teminat akçesi olarak yatı· 

rı acaktır. 

k 8 - İlan tarihinden itibaren bir ay zarfında talihlerin her gün 
ırklarelinde iskan müdüriyetinde mütetekkil komisyona müraca

~aa~ları şartname plan ve keşifnameleri görmek Ozere de İstanbul 
la dırne Ankara iskln müdürlükleri ye kazalarda lskin memurluk· 
rına müracaat etmeleri. 

• y 9 - Talibi er 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 
,!!!ger vesikalarını ibraz etmeleri ilin olunur. (2149) 2-3434 

Kızılay Cemiyeti Genel 
Merkezi Başka1:1lıp.ndan: 

1 - Ekailtmeye konulan i•: Dıyarbekır de yaptırılacak hu
~hane inşaat ve bilcümle tesisatları tahmini ke~f bedeli (127.964) 
lira 50 kuru,tur. 

2 - Bu işe aid şartname ve ıvrak fUD~rdır: 
A - Ekıiltme prtnaınesi, 
B - Mukavele proje.i, 
C - Keşif hülasaları, 
D - liuıusi ve fenni tartnameler, 
E - Esbabı mücbire raporu. 
"6' - 26 aded ptan 
lıtiyenler bu prtnaıı>e ve evrakı: 
A - Ankara'da Kızılay cemiyeti genel aıerkeıinden. 
B - İ•tanbul'da 1'ızılay hanında Jwılay deposundan. 
C - Diyarbekir'de kızılay merkezinden 6 lira 40 kurut muka· 

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

kara'da kızılay kurumu genel merkezinde yapılacaktır. 
4 - Elctiltme kaplaı sarf uıulil iledir. 
5 - EkıUtmeye girebilmek için isteklilerin 7646 ilra 22 kurut

tuk muvakkat teminat yermeei bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz loup eksiltme komiıyonuna ge>.termesi lizımdır. 

A - En az bir par~ada 130.000 liralık bina ve tesisat işleri ya-
pabileceğ'nt dair nafia vekiletinden alınmıt müteıhhidlik vesikalı. 

B - Bu seneye aid ticaret odası vesikaları. 
C - Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için mal u.hiblerinden al-

dıkları iyi hizmet Yesikalan. 
6 - Teklif ırıektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar kızılay kurumu genel merkezine getirilerek 
eksi tme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 üncU maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın mühür ınuınu ile iyi
ce l apatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. 2-3400 

ULUS 

lzmir iskin Müdürlüğünden 
1 - Yapılacak it: Muhtelif kazalarda ycrleştirllmit olan göç

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

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

kay tipi tek evin muhammen kıymeti 3.808 lira40 kuruştur. 
C. - Dikili kazası merkezinde 31 kaq~ir şehir tipi tek ve Çan· 

darlı uhiye.i merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi karglr evin 
muhammen kıymeti 46.939 lira 14 kuruıtur. 

D. - F~ kaıasının bağ araaı mevkiinde 17 kar&ir tek ve 10 
kargir köy tipi karıtir çift evin muhammen kıymeti 6.557 lira 64 
kuru,tur. 

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

F. - Torbalı kazasının Kayan köyünde 32 tek klirgir Ah
medli 1~6. tek 32 çift kargir Havuz başı mevki inde 54 tek kirgir 
Ta, kesığınde 145 tek 16 çift klirgir köv tipi evlerin muhammen 
kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

.. G •. :- ~uşadası kazasının Kalanbaki çiftliğinde 29 tek kir(ir 
koy tıpı evın muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur . 

2 - İrlf8 edilecek gö~men evlerine aid kereste iılcin daircıin· 
ce inşaat mahallerinde avnen müteahhidine teslim edileceğine göre 
evlerin· keşifleri mucibince muhammen kıymetten kereıte tutarı 
tenzil edlimiş yukarıila va:ı:rh muh.'lrnmen kıymetle kereste kıy
metleri hariç tutulmak suretiyle hesab eıfümiştir. 

3 ~ İşbu insaat anaht r teslimi suretiyle 13.7.937 tarihinden i
tibaren 15 gün müddetle kapalı z rf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

İhale 28.7.937 tarihine tesadüf eden çarfamba günü saat 14 de 
iskin müdürliiğünde mütelf,.kkil kom'ıyonunda ihale edi ecetkir. 

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

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

6 - Eksiltmeye iııtirak etmek istiyenler fenni fartname ve 
p~lnla~~n~~ ~~ .. mukavele suretlerini <Sğrenmek iiz:ere vilayette i•
kan mudurlugune kazalarda lıldin memurlarına müracaat etmeli-
dirler. (2333) 2-3406 

Seyhan iskan müdürlüğünden: 
Ke§.if E bedeli 

44682/02 
Gurup Köyün ismi 

1 Kırmit ve sosallı 
2 Haruniye 

" 3 Hasan beyli 
Saimbeyli 4 Doğan beyli ve 

Kazası 

Ceyhan 
Bahçe 

Kozan 
tar ve höketçe 

5 Kasaba ve pek· 
mezli 

Tek 
16 
13 
11 

30 
11 

Çift 
30 

10 

5870/93 
4967171 

13404/30 
13700/17 

,, 6 Ayvalı ve hta• 
nUl Hamit 17 19 25070/63 

,, 7 İmam oğlu 40 39 53959/41 
138 98 161655/ 17 

. Seyhan vilayetinin dört kazasının on iki köy ve mahallesinde 
ı~şa olunacak 138 t.e~ ve 98 çift göçnıen evleri yukarıda adları ve 
hıula~ın~ ıdetlen ılk ketif bedelleri göaterildiği veçhlle yedi 
grup uzerıne 2499 artırma ve ekıiltıne ve ihale kanuniyle 2849 nu· 
maralı kanun ve 3711 numaralı kararname hükümlerine tevfikan 
kapalı ıarf usuliyle eksiltmeye konulmuftur. Her gurubun 937 
te~muz ay~.nın 30 ~ncu cuma günü saat 16 da Seyhan hükümet ko
nagında mute,ekkıl ekıiltme komisyonunca ayrı eksiltme ve 
ihalesi yapılacaktır. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste iskan dairesince veri· 
lece.k ve .diğer tat ve kerpiç ve bilumum malzeme ile isçiliği müte
ahbıde aıd olacaktır. Ve bu suretle inpat anahtar teslimi şartiyle 
yapılacaktır. _ 

2 - Talipler gösterilen keşif bedellerine nazaran yüzde yedi 
buçuk nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecburdurlar. 

3 :- T~l.ipler ~afıadan al.~n~.n ~~~iyet kayıt. vesikası veya bu işi 
yapabılecegıne daır nafıa mudurlügünden ven ecek vesika ve sair 
evrakı teklif mektubu ve tem'natlariyle birlikte ihale gününde ko
misyona tevdi edilecektir. 

4 - Yapılacak evlerin tarzı inşuına aid fenni ve husuıi prt
nameleri planları ve sair evrakı görmek istiyenlerin bulundukları 
mahaller iskan dairesine ~e eksiltm~ye i•tirak edeceklerin yuka
rıda gösterilen günde ek11Jtme komısyonuna müracaatları ilin O· 

lunur. (2061) 2-3355 

inşaat eksiltme ilinı 
Bursa Ticaret ve sanayi odası başkan

lığından: 
1 - Ekailtmeyc konulan it: Bursa eski ipek hanı arkasında ti· 

caret ve sanayi oduı infllı. . . 
2 - Muhammen ke!lif bedelı 20.398 lıra 48 kuruştur. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A • Projeler, 
B • Keşif 
C • Mukavele projes~ 
D - Hususi şartname, 
E • Ekliltme tartnaıııeıi, 

lstiyenler bu evrakı Ankara. İstanbul, Bursa ticaret odaların-
da görebilirler. . 

4 - Eksiltme 2.8.937 paıart~sı günü saat 16 da Buraa ticaret 
odasında müteşekkil inşaat Jcoınısyonunca kapalı ıarf usuliyle ya· 

pılacaktır. 
5 - Münakasaya girebi'.eceklerin 2~90 numaralı kanundaki prt· 

tarı haiz bulunmaları ve d~p~omalı mımar veya mühendis olmala
rı veyahut inşaat müteahhıdı old.uklarına dair vesaik ibraz eyle
meleri ve muvakkat olarak 1530 lıra teminat vermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evetine kadar Buna ticaret odasına makbuz karşılığında verile· 
cektir. Posu ile gönderilecek mektupların nihayet münakua sa
atinden evel gelmiş olınatı ve dış ı:arfın mühür mumu ile iykc ya• 
pıştmlmış olınası lbnndır. 2-3413 

Sivas Vaiiliğinden 
1 - Şarkıtlanın Qemer~.k .!1ahiyesine bağlı Liıınlı köyünde 50 

tek ve 50 çift ve karagöl koy~nd~ 3~ tek ve 35 çift ve Çapnı kö
~Unde 24 tek ve 25 çift De~dıl koyUnde 18 tek ve zs çift olmak 
üzere ceraın 390 adet kirgır evle tekmen köyünde 20 tek kerpiç 
göçmen evinin inşası eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Evlerin ihale bedeli 20?.254 lira 26 kuruştur. 
3 - inşaat ıs-7-937 tarihinden itibaren 15 &ün müddetle kapa· 

lı sarf uıulil ile miiJlakasaya konulmuştur. 
4 - lhalei evveliye 2-8-937 pazartesi günü saat ıs de vilayet 

makamında toplanacak komisyonda ya~ılacaktır. 
5 - Talipler pUn ve idari şartnameleri ve keşifleri görmek 

için eyyamı tatiliyeden maada her gün Sıvas, İstanbul ilkln mil· 
dilrlüklerinc ve Ankara iskan umum mUdürlilğiine müracaat ede-
bilirler. 

6 - 2490 sayılı kanunun hükmüne iöre eksiltmeye lttlrak ede-
cek taliplerin yukarda yazılı günde muayyen saatten bir aaat evve
line kadar sarfları viliyet makamına vermeleri llzmıdır. 

7 - Mı#akkat teminat miktarı 11362 lira 7ı kuruştur 
(2186) 2-3501 • 

7 --==-
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - İdarem!dn Papbabçe fabrikuında yaptırılacak kir&ir is
tinat duvarları ıle hafriyat kapalı zarf usullyle eksiltmeye konul
muştur. 

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

3 - Eksiltme 29 temm.uz ?37 tarihine rastlıyan perşembe günil 
saat on altıda Kabataşda ınhısarlar levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, keşif ve sair münakasa evrakı her gün 91 kuruş 
mukabilinde inhisarlar inşaat şube!li müdürlüğünden alınır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için mühendis, mimar veya 
bir mühendis veya mimarla müşterek olması n nafıa vekalet: mü
teahhitlik vesika1"nı atmış butunma!arı şarttır. Bu şartları hais 
istek ile~ eksilt~e tarihinden 3 ~ün evveline kadar inhisarlar in ... 
at ~ubesıne vesıkalarını göstererek yalnız bu iş için ayrıca ehliyet 
vesıkası almaları llzımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik ile ehliyet vetıika
sı ve muvakkat teminat akçesi makbuı veya mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat on bese kadar 
yukarda adı geçen komisyon bukanlıgına makbuz mukabilinde ve-
rilmiş olmahdır, (2071) 2-3343 

Sivas Valiliğinden 
l :- Şarkıt~. kazaıının Gemerek Nahiye merkezinde 166 tek 

167 çıft olmak uzerc ceman 500 adet kirgir ev münakas ya çıka
rılmıştır. 

2 - Bu evlerin muhammen bedeli 246160 lira 63 kuruştur. 
3 - İnşaat 18-7-937 tarihinden itibaren ıs ıtün müddetle ve 

kapalı zarf usulü ile elcıiltmeye çıkarılmıştır. 
4 - İhalei evveliye 2-8-937 pazartesi glinü saat ıs de vilayet 

makamında ~oplanacak komisyonda yapılacaktır. 
.s -. Tal~pler plin ve ketfi ve idari tartnaıneleri görmek için 

tad_ıl gilnlerınden .maada her gün Sıvaı. lıtanbul iskan müdürlilk
lerıne ve Ankara ıskan umum müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

6 - 2<90 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
edecek taliplerin yukarda yazılı günde muayyen saatten bir uat 
evveline kadar zarflarını vilayet makamına vermeleri lazımdır. 

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

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

46.563 li_~a .. 52 kuruş keş~f bedelli ilk nıckteb inşaatı 29.7.937 por· 
şembe gunu saat 14 de Sıvas daimi villyet encümeninde ihale edil
mk üzer ekapalı ı:arf usulile eksiltmeye konulmuftur. İsteklilerin 
ihale günü aaat 13 çe kadar teklif mektublarını mezkfir encümene 
vermeleri lazımdır. Muvakkat teminat 3492 lira 50 kuruftur. İstek-
lilerin bu iti yapabileceklerine dair ehliyet vnikaıı &östermeıi ve 
bir defada 20000 liralık bina ve buna benzer it yapmış olduklarını 
i•bat eylemeleri metruttur. İ•teklflerin ihale günü saat 13 çe ka· 
dar teklif mektublarmı meıııkftr encümene vermeleri lazımdır 
Proje, kqifname ve şartname her &aman nafia müdürlüğünde gö: 
rillebilir. Talihlerin ona göre mUracutlan llln olunur. (4227) 

2-3452 

Bina İşleri İlanı: 

Nafia vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan if iktiaad vekileti bahçesi ihata dı· 

varları inşaatıdır. 
Keşif bedeli 4805.00 liradır. 
2 - Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazartesi gUnU saat ıs de na· 

fıa vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu oda· 
11nda açrk eksiltme usaliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ,artnamesi ve buna müteferri evrak 24 kuruf be· 
del mukabilinde yapı işleri umum müdUrlilğtinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 360 lira 38 kuru!lluk 
~uvakkat teminat vermesi ve resmf gazetenin ı temmuz 937 ~rih· 
lı ve 364~ sayılı n~shasında intişar eden nafia ı,ıerine aid eksilt
melere. gı"?ek iıtıyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hak
kındakı tiilımatnameye tevfikan yapı i,leri umum müdürlüğünden 
alınmış hususi vesika göstermni lazımdır. (2103) 2-3438 

Nafia V ~kôl~tinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it : KüçUkmenderes ıslahat ameliya

tı sahasında yapılacak Be!evi, Cellad ve aağlrk k<. vufutları inşaatı 
Keşif bedeli : (130,444) lira (44) kuru,tur. ' 
2 - Eksiltme 26.7.937 tarihinde Pazartesi günil saat ıs de Na

fıa Vck,' nde Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyo-
nu odası: kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - ls:ekliter, eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi. Bayın
dırlı~ işlen genel şartnamesı, fenni şartname ve projeyi altı lira 
eb~Jtii ü

1 
ç kuruş bedel mukabilinde Sular umum müdürlüğünden ala· 

ı r er. 

1
4 k- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7772. lira 23 ku

r?t u muvakkat teminat vermesi ve 50.000 liralık Nafıa su işlc
nni taahhUd edip mu~affakiyetle bitirdiği ve bu kabil su işlerini 
batarmaktta fennt kabıliyeti oldu~una dair Nafın Vekaletinden alın 
mıt mUteahbidlik vesikasını ibraz etmesi 

İsteklileri? teklif mektuplarını ikinci• maddede yazılı saatten 
b!r. saat evvehne kadar sular umum mildürlUğüne makbuz muka.. 
bılınde verıneleri lazımdır. Poıtada olan O'eclkıneler kabul ed'l 

( 1949) " ı mez. 
----- 2..3245 

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

~iniz yerli ve Avrupa lllçları bulunur. Resmi h f u 
t 

t k ı 1 k ·· •1. • usus m esse· 
sa a azam o av ı gosterı ır. Ulus Halk si d 
Telefon: 2018 ' neması sırasın a 
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Halil Naci No: 11 ı 

Anafartalar MıhcıoğlU 
Dip!omali radyo mütehassısımız H t • • ı · • d t • 

tarafından amatörlere teknik bilgi ve er ur u ra yo amıra ı. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

l\1aııi ·a \7aliliğinden: 

H ane 
T ek Çift 

Bedeli 
Keşfi 
Lira 

t - Manisa mrekezinde 2 No. 
lu şehi rtipine göre Marsilya 
benzer kiremitli kargir 19 00 6729 
3 ve 5 No.lı tiplere göre kerpiçten Koldcre köyürıde 11 14 8416 
,, , , ,, ,, ,. ,. ,, Muradiye 16 3 5050 
,, ,, ,, ,, ,. ,, ,, Mütevelli ,, 3 16 7341 
,, ,. ., ,, ,, ,. ,, Hocalı ,, 24 00 5712 
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Çobanisa ,, 24 00 5712 
,, ,, ,, • ,, ,, ,, Saruhanlı ,, 13 00 3094 
,, ,. ,, ,, ,, ,, ,, Gömcnceli ,, 13 12 8064 
,, ,, " ,, ,, ,, ,, Kayışlar ,, 14 00 3332 

Yukarıda yazılı yerlerde göçmen evleri inşa edilecektir. 29.7.937 
tarihine müsadif perşembe günü saat 15.30 da Manisa iskan müdür
lüğünde her köyün ayrı ayrı ihale edilmek için açık eksiltme ile 
münakasaları yapılacaktır. 

2 - İnşa edilecek şibu evlerin keresteleri hükümetçe verilece· 
ğinden kereste hariç işçilikleriyle beraber bilumum malzeme müte
ahhide aid olmak üzere inşaat anahtarları teslim edilmek suretiyle 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler mevcud inşaat keşif defterindeki umumi kıymete 
göre % 7,5 nisbetinde teminat akçesi ve kanunen kabul edilen te
minat mektuplarını vezneye teslim etmeğe mecburdurlar. 

4 - Bu evlere aid fenni, idari ve münakasa şartnameleri ve plan
lar isteklilere Manisa iskan fen memuru tarafından gösterilecektir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni tarifata göre vesaikini ko
misyona ibraz ve 2490 ayılı kanun ahkamına riayet etmeleri ilan o-
lunur. (2216) 2-3347 

İktisad Vekaleti İş Dairesi Ankara 
Bölğesi Amirliğinden: 

Ankara bölgesinin bulunduğu Çocuk sarayı karşısında Dr. Celal 
Abdi apartımanından İtfaiye meydanında Şirvancı apartımanına 
naklet igi ilan olunur. 2-3531 

Nafıa Velialetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Uluabat Regülatörü, Karadere 

Regülatörü. Çineçayı barajı, Çineçayı Regülatörü, Akçay Regü
lat ru, S l<e civ r ndaki Menderes Regülatörü, Menderes üzerin
de Burhaniye mevkii yanındaki Regülatör, Menderes üzerinde ye
n ic mev ii yanında Menderes Regülatörü, Çal kazası yanındaki 
iddihaı havuzu, Adala Regülatörü, Marmara gölü seddesinde Re
giılator r. mıra em Regülatörü, Sürgü mevkii yanında iddihar ba. 
r ı ustundeki Regülatör, Silifke yanında Aksu Regü
latbru, Berdan çayı Regülatörü, Apolyont gölü kabartma seddesi, 
~ anyas ~ölu kabartma seddesi. Marmara gölü kabartma seddesi, 
için aynı mevkilerde yapılacak Trepan ve Karot cinsinden sondaj 
ameliyatı kesif bedeli (205.260) liradır. 

2 - Eksıltme: 9.8.937 tarihinde pazartesi güniı saat ıs de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler ekslitme şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 
(JO) lira (27) kuruş bedel mukabilinde Sular umum müdürlüğün· 
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11513) liralık muvak
kat tmeinat vermesi, regülatör ve baraj gibi biiyük su işleri inşaat 
temellerinde Karot sondajlarile Trepan sondajlarını yaparak muvaf
fakiyetle başarmış olduğuna ve bu hususta tam bir fenni kabiliyeti 
bulunduğuna dair ehliyeti tevsik etmesi ve Nafıa vekaletinden al
mış olduğu müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri Hizımdrr. P-OStada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2043) 2-3545 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Direktörlüğünden · 

Akyazı askeri kereste fabrika mm 937 mali yılı içinde yaptı
racağı tomruk ve kereste nakliyatı önce eksiltmeye konulmuş ise 
de bazı e babı kanuniycye binaen ihalesi bozulduğundan tekrar ka· 
palı zarfla ve on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

' c; " u tos 937 oerşembe gününde saat on beşte Adapazarın-
da park karşısında askeri kereste fabrikası yollama odasının içinde 
aşağıdaki nakliyatın ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. 

2 - Kürt kmğı ormanındaki maktalarından kuzuluk köyü ci
varında fabrikası ambarlarına yaptıracağı tomruk ve kereste 6000 
metre mikaptır. Beher metre mikabına 550 kuruş naklit"e ücreti 
tahmin erı; ım ; s muvakkat teminatı 2475 liradır. 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrikası ambarlarından Ada
pzarı ist svonuna yaptırıaca~ı tomruk ve kereste 5000 metre mi· 
kabtır. Beher metre mikabına 225 kuruş nakliye ücreti tahmin edil. 
mi~ rruv k\cat teminatı 844 liradır. İstekliler yukarda yazılı mu
vakkat teminatlarını maliye veznelerine vat rıp alacakları makbuz. 
larını vey .. b-:ınka mektuplarını ve ticaret "~"larında kayıtlı bulun. 
du '" '"" lııır elgelcrini havi kapalı za· ,. ihale güniinde saat 
on dörrJr y,.,,. .. komisvona vermeleri ve ş mesini görmek isti-
yenlerin '" a müdürlüğüne müracaatları ı h'l.n olunur. 

(2353) 2-3555 

Zonguldak Valiliğinden : 
Mukaddema kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılıp da talip 

çıkmıyan Ereğli - Devrek yolunun 1 fi ' 27 + 000 kilometreleri 
arasında yapılacak 23956 lira 48 kuru r bedelli ose esaslı ta-
miri i i artırma eksiltme kanununun 4 nc ı mdadesi mucibine 
28.7.937 çar amba günü saat 15 de Zon uldak vi15yeti daimi en
cümeninde ihale edileceğinden isteklilerin muvakkat teminatları 
ve Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikalariyle ticaret 
odasından 937 yılında alınmış vesika ile birlikte vilayet daimi en-
cümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4343) 2-3556 

Zonguldak Valiliğinden : 
Mukaddema kapaLı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılıp talip çık

mıyan Bartın - Zafranbolu yolunun o+ooo • 18+ 000 kilometreleri 
arasında yapılacak 42799 lira 7 kuruş keşif bedelle şose esaslı tami. 
ri işi artırma eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince pa
zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin muvakkat temnatları ve 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ile tiacret oda
sından 937 yılında alrnmış vesikalar ile birlikte vilayet daimi en. 
ümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. (4344) 2- 3557 

Evkaf Umum müdürlüğün
den: 

Umum mlidrlük muamelat kaleminde çalışmak üzere azami 50 
lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Talib olanların vakıflar umum 
müdürlü . il memurin müdürlü(!üne müracaatları. (2218) 2- 3549 

Anliara valilİbfinden: 
Muhammen bedeli 2500 lira keşifli Şerefli Koçhisar kazasında 

bir dispanser binası yaptırılacaktır. 
İstekli zuhur etmediğinden "'" gün müddetle temdid edilmiş

tir. 29.7.937 perşmebe günü saat 15.5 da pazarlıkla ihalesi yapılaca
ğından isteklilerin vil5yet daimi encümenine gelmeleri ve keşif 
ve planları görmek için vilayet sıhat müdürlüğüne müracaatları. 

(2225) 2-355 1 

Alaşehir Belediy i rl~n: 
Alaşehirde yaptırılacak olan belediye bınasın n 5618 Jıra 61 u

ruş bedeli keşifli birinci ve ikinci kat kargir inşaatı ile beton r
me taban inşaatı 20.7.937 tarihinden itibaren yirmi giin muddetle 
agık ekslitmeye konulmuştur. İhale 4.8.937 çarşamba günu saat on· 
da belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. Eksiltmeye girmek 
istiynelerin şartnameleri ögrmek ve izahat almak üzere her gun 
belediy emuhasebesine müracaatları iliin olunur. (2217) 2-35~ 

Devlt•t Derniryollnrı \ 'C Limanl~rı l l nıum 1 
födiirlii~ii 'latmalma Komi ... ~ onu flfınları 

Ankara l\lerlcez Hıfzıssıhha 
müe sesesi calın alma l{omişyoııu 
rei liğndcıı: 

Devlet demiryollan ve li manian 

1 - Müessese kimya şubesine muhammen bedeli 615.56 lira a
lat ile 687.50 liralık kimyevi maddeler ayrı ayrı 7.8.937 gün saat 
11 d eaçık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartnameler müessese muhasib mutemedliğinden 
tedarik edilecektir. 

işletme umum müdürl ·:ğünden: 
Yüksek. lise ve orta mekteb mezunlarından memur alınacaktır· 

Talihlerin yazı makinesi ile yazı yazabilmeleri şarttır. Şeraiti an· 
lamak üzere devlet demiryolları zat işleri müdürlüğüne mliracaat 
etmeleri itan olunur. (1900) 2-3135 .--

3 - İstekli kimyevi maddeler eksiltmesi için 51 lira 60 kuruş 
alat eksiltmesi için 46 lira 20 kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
ayrıca ticaret odasına kayıtlı ve bu nevi iş üzerine muamele yap
tığını tevsik etmesi lazımdır . 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 

4 - Muvakkat teminat hudud ve :::.ahiller sıhat umum müdürlü-
ğü veznesine yatırılacaktır. (2220) 2-3550 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 
ELAZİZ NAFİA MÜDÜRLÜGÜNDEN · 

1 - Elazizde yeniden yapılacak olan 80 yataklık hastane bi
nası ( 111) bin lira muhammen bedel ve vahidi esasi üzerinden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Hususi şartname 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan projeleri 
H - Mukavele pro1esi 
İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet nafıa müdürlüğiinden 

görebilir. 
3 - Eksiltme 6 ağustos 937 tarihine müsadif cuma günü saat 

15.30 da Elazizde nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşa,ğıdaki vesikaları getirmesi la
zımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asga. 
ri altmış bin liralık ehliyetname. 

B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 
C - inşaat müddetince is başında diplomalı bir mühendis veya 

mimar bulunduracağına dair teahhütname. 
5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede vazıh saate kadar gelmiş olması ve drş zarfın mühür mu. 
mu ile iyice kaptılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (4352) 2-3554 

l(ırklareli nafia müdürlüğünden: 
1 - Kırklareli • Vize yolu üzerinde 3 X 10 açıklığında yapılaca~ 

betonarme Poyralı köprüsü ile yanındaki bir metre açıkhğındakı 
değirmenharkı üzerinde bir metrelik menfez ve üzerinin şosası ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 - Bu eksiltmeye aid <:tnukavele projesi eksiltme şartnamesi, 
projeler ve diğer müteferri evrak 125 kuruş muktabilinde nafia da· 
iresinden verilmektedir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu kanun mucibin· 
ce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.937 tarih qe 
3297 sayılı resmi gazetede ilan edilen talimatnameye göre 937 s~ 
nesi için nafıa vekaletinden alınını' müteahhidlik vesikalarını ha
vi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 30.7· 
937 tarihinde saat on beşe kadar nafia müdürlüğü binasındaki ek· 
siltme komisyonuna makbuz ukabilinde vermiş olmaları lbımdır. 

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

Kiralık ev veya 
daire aranıyor 

Asgari dört oda, bir hol, elek
trik. havagazı, banyo olacaktır. 
Kullanışlı, temiz ve odalar ol
dukça geniş olmalıdır. Tercihan 
Ulus meydanı civarı, Işıklar 

caddesi, Anafartalar cadct"si ci· 
varı. Böyle bir yeri loanın Ulus 
gazetesinde M. F. adresine fi
atile ve tafsilatile mektupla mü
racaati. 1062 ye telefon. 

Etlikte Satılık veya 
Kiralık Ev ve Bağ 

Otobüse yakın cami yanında 
kargir bir kat üzerine üç oda. 
mutfak, banyo, salon, hala. Ay· 
rıca bir bodrum ve balkonu ha· 
vi An karaya nezaretli; bağında 
muhtelif mcyva ve üzümil nıe\f• 
cud bir buçuk dönüm bağıyle 
birlikte acele satılıktır. Hergün 
görülebilir. Pazarlık için ikinci 
noterde Ömer Tanıka mürac:ıat. 

2-3432 

FRANSIZCA l\laliye Vel{aletinden: 
Tecrübeli bir fransız Bayan 

muallim kolay ve seri usul ile az 
zamanda FRANSIZCA konuş

mak, okumak ve yazmak öğretir. 
Adres! 

İtfaiye alanında Pamukçu a
partımanmda alt katta Beymon 

2-3553 

Satılık Cins Kırım 
ve Pilevne İnekleri 
İncesu Türközü bağlarında 

30 numaralı mnadırada Mustafa 
oğlu Saadettin Kaya'ya müraca-
a~ 2-3Ş58 

Daktilo(;.raf e 
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 

BAYANLARA 

1\1ij.J1) E 
Giyim için düşiınmeğe ar

tık ihtiyaç kalmadı. Çünkü 
Paristen yeni gelen Bayan 
terzisi 

zty A KURTDAŞCAN 

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

Adres: Yenişehir Kızılay 
karşısı Küflü apartıman No. 7 

2-3490 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
c;uhi BAYDAR 

Umuml neşriyatı idarr 
eden Yazı İşleri Mlidürü 

Mümtaz Faik FENİK. il 
Ulus Basımevi: ANKARA 
Başmuharrir M uavinı Na· 

CİNSİ 
Yazıldıktan sonra siyah 
olan mürekkeb. 

Zamk, 

Ağaç tampon 2020 numara Pen· 
kale mamulatı sisteminde 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları 
kontraplak ve bez kaplı 
Fersude kağıt sepeti No. 1 ,, .. 

" " 
2 

,, ,, 
" " 

3,4 

cilalı ağaç kağıtlık 3 gözlü 

1stampa mürekekbi 35 gramlık 

MİKDARI 
14000 şişesi bir litrelik ) 
10000 ,, yarım ,, ) 

4000 ,, çeyrek ,, ) 
olmak üzere (20,000) kilo ) 

1500 şişesi 500 gramlık ) 
2500 " 250 " ) 
4000 •• 125 ,, ) 

15000 " 75 t• ) 

olmak üzere (23,000) şişe ) 

{3000) Adet ) 

(1000) Adet ) 
500 " 

) 
1000 ,. ) 

1000 olmak üzere) 
3500 Adet ) 

(200) Adet 

(15000) Şişe 

Tahmin olunan 
Bedel 
Lira K. 

11980 00 

4115 00 

1650 00 

4005 00 

180 00 

1500 00 

Muvakkat' 
Teminat 

L. K. 

898 50 

308 63 

123 75 

300 38 

13 50 

112 50 

Dolma kalem mürekkebi 100 gr.lık (8000) Şişe 1040 00 78 oo. 
1. - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksılt:nıC· 

ye kon~lmuştur. Bunlara aid şartnameler Ankarada kırtasiye miıdürlüğünden, fstanbulda Dolmabah· 
çe kırtasıye deposundan alınacaktır. 

2. - Eksiltme 11.8.1937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de Ankaarda Yenişehir Lozan mey· 
danında kırtasiye müdürlı.iğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. . 

3. - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında göstenlen 
kıymette~ teminat mektupları ile ve istekli şirket oldu ğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecbu· 
d kıldıgı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

.. 4 ... -:. :ek lif mektupları yukarıda ikinci madde de yazılı saatten bir saat eveti.ne ka~ar kırtasire 
aıudurJ.uğune getirilerek eksiltme komisyonu reisli ğine makbuz mukabilinde verılecektır. Posta ıle 
gönderılecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul deilmez. 

(2170) 2-3546 

YE 1 i S i N F: l\ 1 A L A il ~I AL K 
BU GECE 

R1 r Yıldız Doğuyor 
JOSEPH SHİMİDT 
GUNDUZ 
İKİ FİLM BİRDEN 

1 - 2.45 ve 6.45 Matinelerinde 
DENIZAL Ti KAÇAKÇILARI 

2 - 4.45 Matinesinde 

BU GECE 

Hırsızlara Karşı 
2.30 ve 6.30 Matinelerinde ı 

Elmas Hırsızları 
Yalnız 4.30 Matinesinde: 

KlNG KONG 
HALK MATiNESİ 12.15 DE 

MAHKUMUN KIZI SEVEN KADIN 
Ş E H İR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

B i R A Ş K GECESİ 


