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1 
d.. B. Lebrun 

usa dak nusha ar un Arasında teati edilen 

Paris'te teati edildi ~e!e -
mlllt bayr1m1 DrilnMııbetiyle, Rei-

Suriye'de vaziyet durulmadı 
si Cumhur K. Atatürk lle Fransa 

Reiai Cumhuru B. Albert Lebnın 
aruında apiıdaki telgraflar teati 
edilmiftir ı Pan., 22 (A.A.) - Haftl ajansı bildiriyor: 

BB. Suad DaYaz ye Delboa, Sancak hakkında ıeçenlerde Cenene
~.-~alanmıt olan mukaYelelerin muaddak auretlerini bu sabah dıt 
-..:ıılıtmda teati etmiflerdir. 

Ekw••• A11aett ......_ 

T A,.. umanda müatetar 8. dö 
eaaan ile Turkiye büyük elçiliği d: ~ranaız dıt bakanhiı erkinmm 
~.'!Z*iYle cereyan eden tören 
-~ bir samimilik mahiyeti al
llllf Ye ilci memleket arasındaki 
~I dOltluiun bir tezahürünü tet-
.. --=-= ---,ur. 

Suriye.le uayel 
Antakya, (Huaual muhabirimUden) 

ka Buraya plen haberler, Surıyedeki 
ldıkların devam ettitini anlat

lrtadır Aaabıyet ve cergin ik Beru
ta da ı ayet etmittır. Ampir ıinema
: da lılarınat patntınin Roma ziyare

ne aid lmnnlar ıosterilirken, aine
lllada bulunan fqiatlerle aoayaliatler 

'1 rler ne airmıtler, kanlı bir boğut
;9 lıauttur. Yaralananlar çoktur. Hi
ta aeye lampolyoa acllı fnnau ıemiaı 
b yfalan da lrarlfllUflardır. Tayfaların 
•palnin ifadesi alındıktan sonra pmi
e 1 derilmltlerdlr. 

~,.,,.q.ı .. •Dan• prk ıtlenyle IDeflUl olan 
pnte eri aon zamanlarda luri

ldyeye karp ıyl niyetler beı
doatluk inanmamı -Javaiye 

r er hrt& Od --~ 
d yor ki .. b •-"'ÇWI 

• · · uyuk bir arab impar 
t rl u ku a
r nnak hayaldir. Artık bu fik-

n ta aklnıku ktan . . 
kiye 

1 
F ço ıeçmıttır. Tur-

ball de r u arasında lakenderun lfl 
e di Franaa Türkiye isteklerini 

1 z n ne almak luzumunu takdir et 
m ftir E s · T r urıye devlet adamları 

.. ~~~:;le kartı karfıya bırakılmıf ol· 

la 
yaparlardı? Ne yapmaya im· 

n rı vardı? 

Türkiye bilha11a Asya ... w ... ı im 
q •tti1-n ..----

tılaaık IOnra Suriye için de el u-
d )uvvetli bir doet •e bütllD 
tef k de hatırı sayılır bir müı 

0 bnattur., 

a. 'i lf artelin NyaNdi 
kala~- bi dirildığ ne aare. ,..,. 
toaq,de komiser Kont dö llartel 3 atu--

Parı.e ıidecektir. Dl )luteliJlo 
~ Haricıye nezaretine Suriye we 
L allkadar eden meeeleler bak
&tDda i ha • t •ererek yeni tabmat ıla· 
ca 1 ICSylenmektedir. 

lralı lriiJıiim.finin pw,.d 
S Irak hiilrilmetinin Berut kon10loeu, 
urıye hüldimetine müracaatla fam'da 

çıkan Pettelarab pntainin IOll ,ua
le~ki, Irak hiikibnetiniJı bayliyetine 
dokunacak ıurettelci netnY•tı dolayı-
11yle dikkatini çelaniftir. 

Sunye dahiliye num bunun Offrine 
bu &Uetenin direktklntl çaparak bu 
tekilde neınyata dnam ediline psete
nin bP9tıl1eıpu .,._..... ,,. . .,,,.,,,. ,., ...... 

............. Fn-
lmllcle K.oat .. llMtel'ln .... 
aiyant..... .... ...... rly. 
le, ll ( TP ....... ....nu laken· 
.............. tatblb ......... k o-

,.. njlm ........ t9fldl etmekte-
• Dl ................... eene.-
n kararma kabulden 1lqka çare olma
dıpa anlatacaktır· Fnbllde komile
rin bu b.-.taJd kad hareketinin. Suri· 
ye qmJarmm tapmbp ton •ereeeli 
mnuJnuıktadır. 

Cair•' ti• oai,.ı 
Cedre'de Yaııyet hlll diizelmemi~ 

t • Ka1DJ1b cıvannda yeniden çarını
• 1 " a sayl•d•) 

B. Bayar ihracat 
işlerini tetkik etti 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Ekono
ma Bakanı B. Celil Bayar bugiin Türk· 
ofıae ıelerek ihracat itleri üzerinde u
zun boylu izahat aldı. Bakan Berlinde 
ticari görilpneler yapan heyetten ıe. 
len raporlan tetkik etti ve bu meTZU 

üzerinde meffUl oldu. 
Bugün liman ıdarealnde Ekonomi 

Bakanlığı fen heyeti uaJan ve deniz 
ticaret müdUrünün iftirakiyle bir top
lantı yapılarak tahta mavnalar yerine 
demir vuıtalann ikamesi meselesi ga. 
rütilldu. Bakanlık bu huauıta bir de 
nizamname haıırlıyacalrtır. 

Fnnaa Rmie•ınhU8 
PARIS 

Framız mıll1 bayrMDI mana.-. 
betiyle, .a samim1 tebriklerimi• 
beraber ph i sudetl•ri v• dost 
Frannnın r•labı halrbnd•ki bar•· 
r•tli temennilerımi bbul buyur· 
malarını Ekulansınızd•n ric• Hl-. ... 
rım. 

K. ATATÜRK 
Elueluı Kemal Atatürk 

Turla" Reiaicuaıhuna 
ISTANBUL 

Ebelansınızın lutu/kjr t•men
nilerind.a pd ziy•de mOteluais 
olar•lr •mıml nırette teteü#Jr Her 
H fdsl aadetlerı ile Tlıiiyeain 
tu/ısi lulrlrınddı en lralbl temen
nil•rimı arzey/erım. 

ALBERT LEBRUN 

Adliye 
itlerinin 
d6zenlni 
~ .. -acak 

Hikimlerv dliye 
mem rl r asd 

alaca lar? bir kanan • • iZi 
Mahkemelerde ye adli1enin diler claireleriade ifl-r!a aürilnc...de 

kalmamaıı, IÜl'atle 16riilmui cumhari,et adli,_iDde daima töz &nün
de bulunclunalan ltir ana meeeleclir. AdliJ• hab•lı... bu PJeJi ıer
çeldettirmek yolanda eeulı bir da,anç ~ __.,.... latıJan 1eni 
bir kamm pro;..l huırlamqbr. 

Bu proje acllı1...mn clüqün 
ye Terimli çahfaltiJmesinin temeli 
olarak telakki edile ndeYam me
seleaini, bupnldi ihtiyaçtan kar
ıılıJac:ak .... 1ara bailamaktachr. 
ProJMin .-lan: 

Adli tatilden faydalanmayan tem-
yia blldmleriyle, blkimler, mua•inler, 
b1ıf mlddei umqml, cumburiyet mtıd
del amumlleri " hakim lllllfmdan aa
yılanlara ve bllttln adliye memurlarına 
senede bir ay idn nrilecektir. Mecbu
ri 1ebeblere ve prçelr lrirlere mllte 
nid olmak " ıenede Uç defayı ıepae
mek prtiyle ayrıca Hldz &Un bin Yeri• 
lebilecektir. Verilen ldn oabet ıUn i
çinde kullaıu..... bGklımiU kala· 
caktır. bin ıırumda 1DUf n memuri
yet haklarına balıl plmlyecektir. 

Yukarıda adlan yuıh blkim " 
mllcldeı umumllerle blkim 11nıf ından 
aayalanlara ve babalakp tayin edilen 
memurlua Adliye büanhimca, " 

( Sona ı. ıaci say/ada ) 

• 
1 

o 
Roma, 22 (A. A.) - Markonl'nla 

nap clUn ....,... bir tören ile llaıi9-
Deun&e9 ldf"ııef• •klewtiJ .... ft bi
tlD pce _. tılfldr oJu~. M ... 
bqUn ele üp• kaclar tepjıir oluna. 
caktlr. 

Bir lbdralD .afraeal. faadaa:a ,. 
rette. Mil bekltmlktedir. 

.. llueolini. birçok )'Wmek tWiyet
ler ve bqeder, 4t1D Dlflll kilileye nak· 
H e111mada bun' balunmatlardır. 

Tabut bu alqlm. Bolonya'ya cltl-
rtllecek " as ~ orac1a defno. 
lUDllCÜtlr· 

Nafıa bakanımızın 
lsveç seyahati .------

Bakan tetkiklerine 
B. Çetin/ıayo
nın bulunmalt-
ta oltlufu Stolt
ltolm' ele alıi 
ıelair u lnralın devam ediyor 

Sto~lm, 22 (A.A.) - lıYeç ajansı bildiriyor: 8. Ali Çetinkaya, t. 
veç demıryollan Ye haYayollan seryialerini ıisd• ıeçirmittir. Ya
nında Dnlet demiryollan 19bekeıi tefi 8. Granlaolm olduiu halele. 
Haeı~Yik' deki tramformatör iatuyonunu, Stokholm'un timalindela 
etra. ıstuyonunu •• Haıalund'daki makine •• yqon depolanm _. 
miftır. 

Türkiye Nafıa IMlsanı, aynca 
BfOl!MDa tanare meydanına ela 
siclerek aenık meyclam renk ora
daki binalan Ye IOlll'&clan "Noor
lancl,, tanarelerini tetkik eyi• 

: .. : m-rar. 
B. Ali Çetinkaya. yanındaki zatlar 

ı\e belediyeyi de ıiyaret ederek orada 
belediye meclisi reisi B. Johan - Olo. 
Jobanlon tarafından lwfılanauttır. 

•• Ali Çetinlraya. bund• ıoma ,.. 
am4ald atlarla v .. tıırm•a Jlderelr 
Alla fabriblannr ...... " lllam ft 

- atelplerl de psilclllfell --
otamobWerle ....... ımtra!IM aldll• 
mlftlr. 

B. Ali Çetiııkaya. llotola ve Troll
bllılttmı'a pdatiler yaptıiı pbi Var
pa elektrik IUltralmı da ıamiftlr. 

B. AH Çetinkaya, din, Gothembour· 
p hareket etmiftir. Orada liman ida
nmlcle tıetldkat yaptıktan ıonra kısa 
bir ıtyaret mabadiyle Kopenlıac'a ha
reket edecektir. 

ugün 
12 

sayf 

FILISTIN'IN T AKSiMi iŞi 

Avam kamaı
taksimi fimdiH 
tasvib etmiyece 
Suriyeliler de Filistin 
arablariyle mütesanid 

Lon*lt • (~ .... s... 
ruı. ..._. bemeG ittifak ile "llawlt
lrat teniye ıureti karan kabul ...._ 
tir ltlmara bu kararla, meselenia ..... 
diki aafballftdl, Fil atının tablmW 
tu.ib etmemeli teabbild etmektedir. 

Karar auretlnde bükümetin Filild
nı kart• stldmelne oldutu politika ._ 
kmda bir ia)uwneyl ihtiva eden "Be
yu kiub., daJd tekliflerin, btllcUmetia 
yapılmur ıereken tahkikattan _. 
"Beyaz kitab,. dald tanlyeleri ._. 
mlyle beuba katmak auretiyle parl9-
mentoya muayyen bir plln tevdi .-.. 
tine medar obDlk kere, Mılletler Ce
miyetine blldirileceli bildirilmekte
dir. 

Şam, 22 (A A.) - Hava• bildiri,-ı 

( Suıı ı. locl •Tfatla ) 

Çin a ' ları 
Lukuşiao' dan çekildiler 
Vaziyet düzelmeğe yüz tuttu 

limaD Çın de ıon cünlere kadar çok ..... Fakat her dakika ja
ıersin olan vasiyet, Çin latalannın Lu-
kafiao'yu bopJtmalan üzerine biru ponlarm çinlilere taarruz 
c!Bnlmele yüz tutmuıtur. Bununla be-
nber, japonlann her an Pekin yakının. etmeleri bekleniyor 
daJd Çin latalan· ~a~~G~~::~iiimr~~il na taarnımrmm 1 r 
beklendiii Hunc· 
ta(dan bildiril
mektedir. Yanda 

ki harita. barekL ... 
tm cereyan etti 

li W1ce1i ıeeter 
mektedir. Çin .... 

dlleleri baldan
daJd haberlerimiz 
1 ind uyfada. 
dır. 



ı 

Pol.tika balıisleri: 

Samuray'ı r ya 
Samuray, lalıcını çekmek ve,ya öl

mek yahud öldürmek için doğar. Ka. 
mnda, bol mikdard yiğitli vardır. Av
nıpalı şövalye ile onun arasında, biribi
rine benzer taraflar yok değildir. Şu 

var ki, şövnlye yaşam sını severek ya

ıar. Dövüştü yahud vuru§tu mu, bu, ya 
şeref için, ya "s vgili" içindir. Samuray 
için, her fırsatt kilianı denemek esas
tır. Bir y için değil, sırf kılıcınm şe
refi için her fırsatta ve ilk fırsatta dö. 
vüşecek ve vuruşacaktır. Ve dakikası 
gelince, kıbcı karnına yatımrak kendi
sini kesecektir. 

Bu h r zaman böyle midir? Biline
mez. Falmt hikayelerin bize anlatbklan 
Şövalye ile Samuray arasında, bu fark 
vardır. Yani Şövalye, hayatı sevdiği hal
de onu t eye koyur. Samuray ise 
hayat sev isind tehlike terbiyesini 
dai üstün tutar. 

Bunlardan hangm daha kahraman-
dır? Hay b çok sevdiği de tehlike 
ve ölümün üzerine yürü yok 
hayab \ô mekt daima teh-
i ve ölümü any mı? 

"* 
amuray 1 bir ün bir ruya gördü. 
rıpkı Avrupa•nın yanlbaşmdaki a. 

dadan bir :zamanlar, nasıl iki kol wcaya
rak açıldı -.e bütün dünyayı lmcaklacb 
ise, şimdi de Nipon adıllanndan. • 
sinin yani Samuray'm kOllan uzanmak-
tadır. 

Samuray buna inanamıyordu. Nasıl 
olurda onun lrüçücük kollan lastikten 
imi~ gibi bu kadar uzayabilirdi? Halba 
ki bunlar, durmadan ıauyordu. U1 uyor, 
adalan kucaklıyor, u:xuyor Asya)"r ku
caklıyor, uzuyor Avusturalyayı kucak
lıyor, uzuyor dünyayı kucakhyord~. 

Samuray, dünyayı kucağında bir top 
gibi sıkıyOl"du. Bu. tarif ediıemiyecek 
kadar güzel bir histi. Dünyada her şey, 
nn derili \e çekik gözlü oluyordu. Ve, 
Samuray, ne emrederse o oluyordu. Az. 
tık beyazların o yukardan ağı bakı~

lan kalmamıştı. Küçük nipo lu_ "pito
resk" in sembolü olmaktan kurtulmuş
tu. Hem k nelisi de, t beyaz kan 
aldığı için büyüyor, güzelleşiyordu. 
Kuc • top, bir aynarun karşısına 

geçti. Yeni endamına, • oldu. Uz.un 

bir sevinç çığlığı kopardı. Uyandı. Ya
nıbaıındn kılıcı yatıyordu. Bunu kaptı 
ve önce "mandarenler ülkesi" daha son
ra da •'Çarlık Ru yan., nın kaf 
caldı. ikisi de yere serildi. ray, 
kanh kılıcını ktnma ko ya a d 
içti. Ruyası yerine gelmeli İ ·. Dünya-
nın topu, cn!!ma düi • i ·. 

Samunıy'm ruynsı d b-tün nıyalar 
gilıi bir komp!eksin mahs lü idi. Bu 
kompleks bu defa ınd , "complexe d" 
fer:iorite" idi. Fzıbt muray, ru 

kafasına d - iJ krhcma 
daha muvafr buldu. 

•• 
l§İtiyoruz. ki, Uzakşal"k"ta, Japonya 

gene Ç' 'in bir ~eni parçasını yutrnağa 
çalışıyormu . Basit insanın aklı da der 

ki: 
_ Kocaman Çin'i küçücük Japonya 

nasıl yutar? 

Cevablardan bir tanesi. 
- B 1 n da küçük oldukları hal-

de dünyanın kocaman par anm nasıl 
yuttular? Jnponyn da Çin'i elbet böy)e 
yutar. 

Oteki ccvab: 

- E kiden, kuvvetli küçük. kuvvet
siz büyüğü yutabilirdi. Eskiden çünkü, 
uyanık, uykuda olanı bastmrdı. Şimdi, 
dünyanı her tarafı uyanmıştır. Ve sö
mürgeciler b. e sömürgelerine istiklal 

v ri)orlar. Daha doğr su, .. ..rseleri
ni istikliıl iradesi ile techiz ediyorlar. 
Tek, kendi ri bmılarr azad ederken baı
ka açık gözler gelip bunları yeniden kul 
etmesin diye. 

Gerçek bugünkü Çin, "manda-
renler'' zamanmd ki Çin değildir. Bir 

lmndan, ayağa kalkması için fazrm 

e n kemikleri ve pazıları henm tam 
ekkül etmemiştir. Ama o eski sa.de 

lop et Çin•dcn de eser kalmamııtır. Çin 
tarih'in örsünde d 'r dövülür gibi dö-
-ıüyor. Her japon ha: lesi, bu külçe

nin üzerinde bir çek· darbesi tesiri 
yapıyor. Kızıl demir parçııları, Mançu
ri. Jehol, Hopei büyiiklüi;r\inde ıuraya 

buraya sıçrıyor yahud çekicin bir ucu

aa ta ılıyor ama, külçenin zerreleri de 
gittikçe daha sıkııarak puladlaşayor. 

Ve bu külçe, öylesine muazz m bU küL 

çedir ki, çekiçler aşınacak, k •.ıdisi tü
kenıniyccektir. 

Tarihin dcm.irbzmesinde c:e-e e-
den bu epik hadise, bizim, ömrümüzle 
mulrayyed balaşlamrıw, görüşlerimizi 

ve bükümlcrimiz.i yanıltabilir. Ne çeki
cin aşındığına ne de külçenin tükendi
-ine ahid olabiliriz. Esasen bu sebeb
lc, Japonya Çin'i yutacak yahud Çin 
Japonya'yı dermandan düşürecek gibi 
hükümlere yanaşmak yanlı~tır. Doğru 

o ~ J ya hamle et~e., Çin'' da. 
ha faz uyandığıdır. 

* 
Fakat Samuray, bunun farkında de-

ğildir. O, ruyasanı gerçek kılmak pe
şindedir. Şimdiye kadar, kılrcı ona kah· 
belik etmemiştir. Taliinin kartalı, he-
nüz yükseklerden u dır. Bir -

kılıç kırdır ve bu kartal. göklerden 
ko düşer mi? Si il japoo, asıl u 
sualin cev mı n or. 

Çünkü uray'm kılıa ktnhrsa, 
nıyanm mantığı büyük ve muhteşem 
bir "harakiri" yapılmasını istiyecektir. 
Saıınwray, da hazırdır. Fakat Ja-
ponya bazı • daha dır ID. 
bunlar, ruya manbğı il halnlc:at mantı.. 
- nı biribirin ayırd tmesiııi 'liyor
lar. 

Burhan BELCE 

Düzeltme 
Burnan Belgenin dünkü sayımızda 

çıkan (Sionizm: Yahudi faşizmi) baş

lıklı yazısrnrn son paragrafında mana 

değiştiren bazı tashih yanlışlan olmuş· 

tur. Bu son kısmı yeniden korken mani 

değiştiren bu hatalardan dolayı özur 

dileriz: 

Kesif bir yahudilik. kendisinin de 

tahammül edcmiyeccği bir şeydir. u

sa bunu anlamadığı için, milletinin b.i -

nı derde soktu. fsa ve onun astl yaratt

cısı Şaul, yahudiliği daha iyi anlamıs 

yahudil rdi. Hıristiyanlığı çıkarmakla. 

yahudiliğin ilk ve on necat yolunu çok 
daha iyi kestirmiş oldular. 

Bunun içindir ki sionizmde yahudi

lik, en büyük günahlarından birini iş. 

lemektcdir. Ne denir ki. bu millet, bü

yük gUnahlar işliycre bü ~k cezalara 

kati mak ve - ük çileler doldurmak 

için doğmuşa benzer. 

'faksi yto ı a 
E miib m kaza. ç meınb3ı bay

va ııcılr k olması lazımgelen bozk1. 
rın ortasında, Anlaırnda, faytonun 
sefalet ve zın·a.J!ılığmrn sebebleri 
üzerinde h1~ düşündünüz mü ? 

Benzinin pahalı bir yabancı 

madde ve h:ıyv n TdaSimn çok u
cuz bir yerli malı olmasına rağ

men, faytonun, taksilerle reb/1et
te gösterdiği acz nedendir ? 

Halbuki bir petrol memleketi 
olan ve bu itibarla da ~trolu ucı:ız 
satan Romanyanrn hükümet ID6· 

kezinde faytonlar. taksilerden daha 
bol, daha ucuz ve daha wfiiterili
airler. 

Ankarada bunun tam aksi bir 

keyfiyetle ka~ı karşıyayu~. Fay· 

tonlar, kısa ve çirkin beygirlerin 

ardında acıklı bir tahta ve meşın 

yzğırundan başka JUr 1 değildir. 

Buı:ıa rağmen ta.şzına ücretleri pa. 
halıdır. Mesela bakınız: istasyon
dan Bira Parkına gitzııek için, ıa
rif e 80 kur!J!i olma.srııa rağmea. kü
lüstür bir araba geçen güıt bizden 
bır lira istedi ve aşağı götü.rcmryc
ceğini söyledi. Lüks ve rahat bir 
taksi içinde aynı yolculuğu 75 ku
ruş mukabilinde yaptık. Faytonun 
mahkürniyetini izah için bundan 
kuvvetli sebcb mi arasrnrr ? 

An.tartıda fayton denilmeye lii
yik. bir tek yeni ve güzel arab3 var
dır, bunu d11 s:ıhibi Rusçuktan ~b
rimize ~etirmiş. Fabt belki yu
karda izah ettiğimiz sebebten ile
ri gelen rağbetsizlik dola.yısiyle, 

bıt fayton da Yenişehire buz dola
bı taşımaktan başb bir ~ göremi-

ULUS 

Hakim ve 
Müddeiumumi 
1 ayinleri 

80 lira maaşlı Bursa müddei umu
miliğine terfian İkinci sınıf adliye mü
fettişi Tahsin Tüzer, 70 lira maaşlı i
kinci sınıf adliye müfettişliğine Bursa 
müddei umumisi Cenul Abana, 45 lira 
m şlı Adliye vekaleti evrak müdürlü
ğüne eski neşriyat mümeyyizi Abdül
kerim Tansıker, 90 lira maaşlı Muğla 

hakimliğine uğla ağır ceza reisi Sü
leyman Mesud, 80 lira maaşlı Muğla 

hukuk hakimliğine terfian İstanbul a
zası Hüseyin Saraçoğlu, 80 lira maaşlı 
Muğla ceza hakimliğine Muğla hakimi 
Abdüssamed Azten, 80 lira maaşlı De
nizli reisliğine terfian İstanbul azası 
Salih Çangır, 70 lira maaşlı Eskişdıir 
miiddei umumi!iğine Muğla müddei 
umumisi Raı;ıp Ganonyıl, 55 lira ma:ı;r 
h l't uğla müddei umumiliğine t-edian 
Muğla azası Orhan Saffet Tekınalp, ıı5 
lira ma sh Bayındır ceza hakimliğine 

terfian foğla azası Muhiddin Vasfi 1-
nangiray, 30 lira maaşlı Muğ'a bakim 

muavinliğine uğla aza muavini Ba

hattin Bilgın, 30 Jira mııaşlı Ankara 

müdedi umumi muavinliğine baş müd

dei umumi muavinlerinden Kemal Er

gun tayin kılınmıştır. 

Ziraat Bakanlığının 
yaptırdığı tetkikler 
Köy ve köylünün kalkınması için 

tedkiklcrde bulunmak üzere kurulan 

Ziraat Bakanlığı merkez tedkik l·ürı .. 

sunun Ankara. Eski~ehir, Çangırı vi. 

layctleri köylerinde yaptırmakta oldu

ğu tedkiklcr ilerlemektedir. 

Bakanlık ileriJti çalışmalarına yeni 

bir istikamet verebilmek gayesiyle bu 

yerlerde köylerin ayrı ayrı mevkiini, 

coğrafi vaziyetıni. yetişen toprak mah· 

sullerini, toprak verim kapasitesıni ve 

hayvan çeşid ve mikdarlarını tesbi~ 

ettirmektedir. 

H ~ ri Sıh t müdürlüğü 
Hakkari merkez· hükümet tabibi ve 

Sıbat ve içtimai muavenet müdür •.re

m Dr. C. Poyraz Berkman dördüncü 

mıf olarak 55 linı maaşla Hakldiıi t

hat c içtimai muavenet müdürlüğüne 

tayin edilmi tir. 

1ormu~. 

Halbukı. bilhassa a~mları 

tadrna doyulmaz derecede güzel o
lan yaz ayla1rnda, iyi cins atlar ıa
raf wdan çekilen geniş ve lüks fay
tonlar içinde dol3şmak ankaralılar 
için M b bir eğl~n~ olurdu. 

Daha süratli, rahat ve ucuz o
l n taksi karşısında faytomıo re
kabet edebilmesi için, her şeyden 
önce mesleğine aşık arabacılara, 
güzel arabJlara ve bilha~sa ucu% 
tarifelere ihtivacıllllz olduğu tqi
kardır. - Y. N -

R kordmenler 

Şimal kutbunu aşarak San J cinto' -
da karaya inen Sovyet tayyarecileri, bil. 

cliğiım. gibi ~ v Ross.i' · n evvelce 

Fransaya kazandırmış olduklan uz 

mesafe rekoru u kırdılar- Şimdi fnnsr:z 
gazeteleri bu iki tayyarecinin, ruı mes

lektaşlarının muvaffakiyeti ka.rıaında 

intibalanna tercüman oluyorlar. Sov -

yet tayyarecilerinin bu seferini büyük 

bir eser diye a qlayıın Codos ve Ros&i, 

kendilerine Amiot tayyaresi verildiii 

talı:dirck, 13 bin kilometre uçarak reko
ra tekrar Fmnsaya kazandırmaya aına. 
de ofd'uldanm söylüyorlar. 

Milletlenınımıdn ttkabet, medeni -
yetin terakkilerini hız • ncbnnaya yara -
yan böyle müsbet bir sahada tecelli et -
tiği znman nncak memnıuıiyet uyandı_ 
rnbilir. 

Yanlqlık 

Yeni taşmdığt bir npnrtrrnamn üçün
cü btında oturan bir kiracı, gece yarı

sı, çakır keyif bir halde, dairesine çıkar-
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Orta mektep muallimleri 

tihanda kazanan ilk 
mektep mual imleriniıı 

·simlerini yazıyornz 
Açılan rota mekteb muallimliği imtihanına giren ilk mekteb nııı;~ 

!imlerinden tahriri imtihanı kazananları yazıyoruz. Bu muallinılcr a 
17 sinde Ankarada bir şifahi imtihana tabi tutulacaklardır. 

Finans mektebi 
rnezunlan arasında 

tayinler 
.f<'inans mı:slek mektebini bu yıl bi

tiren mal memurlarından muhtelif va
zifelere tayin edilenleri bir kaç gün 
evvel yazmı§tık. O liste d~ında kalan 
ve bu kerre tayin edilen mezunların 
adlarını ve vazifelerini yazıyoruz. Ye
ni Finans memurlarımıza başarılar dL 
1eriz : 

Ankara Defterdarlığı MiIJi emlak 
muamelat memuru BB. Fatin Gürol 
Dahiliye muhasebe memurluğuna, Fo
ça muhasebe kfitibi Münir Kırs muha
sebe müdürlüğüne, Fethiye varidat 
memuru Şevket Diyarbekir muhasebe 
müdürlüğüne, İzmir varidat katibi Feh
mi Hopa malmüdürlüğüne, Konya va. 
ridat katibi Arif İdil malmüdürlüğüne, 
Kır~ehir r.ırida~ memuru Mustafa Bi
recik malmüdürlüğüne, İstanbul vari. 
dat memuru Rifat Tutak malmüdürlü
ğüne, Vekalet Milli Emlak müdürlüğü 
tedkik memuru Fevzi terfian ayni mü
dürlük tedkik memurluğuna tayin edil. 
mişlerdir. 

: - ......... ____ ............... _._: 
: : 
; H A V A ~ 
·····--·-·····-····-························ 
Dün ısı 33 dereceye 

kadar yükseldi 
Dün Ankarada hava bulutlu geç. 

miştir. Gecenin en düşük ısısı 17 dir. 
En yüksek ısı 33 dür. Şark kıyıları 

mıntakaları kapalı, Trakya. Doğu Ana
dolu kısmen bulutlu. diğer yerler a. 
çıkt1r. 24 saat içindeki mevzii yağış
ların metre murabbama bıraktığı su 
miltdarı Trabzon ve Rizede bir ilo
gramdır _ 

En yüksek ısılar alatyada 37, 
Siirtdc 41, Diyarbekirde 44 derecedir. 

dığım 

e uğra. 

rdı, kapıdan dışarı fırbyan 

bir kadın, ağzını açıp bir kelime söyle

mesine vakit vermeden, elindeki baston

la onu bir hayli ıslatmışb. 

F at birdenbire kadın bir yanht-
)ık yaptığını farketti: 

- Ala. yarabbi, dedi, sizi kocam Zllll-

nettimdi, affediniz. 

Adam dayanamadı: 
- lı bununla ltitseycfı, ceae tükre

derdim, fc ket şurada ki aynı hadise 
kendi daiı·eme girerken de tekrarlana
cak. 

Piyanoda 

- Bu çalınan parça Şopenindir, de
ğil mi? 

- Çala bir ıkası obaydı, belki ... 

Tiyatroda 

Büyük bir dnrncb knıd:isine rol "V&

rilen aktris, piyesin müellifine, b rol
de halkm kendisini ~ beğemniy~ 
ceğini soruy«du. Muharrir kendisini 
temin etti: 

- Hiç "plııe etmeyi.iz, çünkü 
ha ilk perdede ölcceksiııix! 

Rutubet 

Et ilik bir ihtiyar kadm doktm-a so
kuldu: 

- Hatırlıyor musunuz, doktor, bq 
ne evci romntizmaJ rnnı tedavi etmit-

tiniz ve n rutubetten k ayı taT-

siye etmiıtiniz. 
- Evet, habrlıyonım, 90l"llll&k iatcdi

·İnİ1! nedir? 
- Doktor, yarın son kıznm eTlendi

riyorum. Ba güzel ~ün şrrefine bir de
facık yıkanmama müsaade eder misiniz? 

Türk~e mualimliği imtihanını 
kazananlar: 

Lamia İstanbul, Vehbi BalıkC ed' 
Fikret Samsun, Enver Ankara, su it 
Kütahya, Özcan Gümüşhane, Enıse 
tan bul, Cengiz Antalya, Mehmet. ~ırt' 
rum, İffet Tekirdağ, Hasan Basrı a 

- . ö d . yoıg sun, Oguz Gıresun, z emır fs 
Pakize Kastamonu, Fevkiye Ayd 111• 

met Kars, İhsan 1zmir, Muauez ts~ıl 
bul, Olker İstanbul, Hamdi !staıı ııt 
Feridun Muğla, Zeki Balıkesir, F r 
G- ·· .. ı. Ş"k - E :g.tbC umu~ane, u ru rzurum, re 
Tekirdağ, Hidayet Tekirdağ, Fı~,. 
Tokad Memduh Kocaeli, Tuğrul st' 
latya, Hilmi Zonguldak, Kemal goetıı· 
li, Numan Ankara. Thasin Ankarı.ııı' 
ya Ankara, Naci Denizli, Sacid Sc)' 1~ İsmail Seyhan, Hasan Burdur, ~. \} 
Kırklareli, İsmail İzmir, ismet 1~ 
Avni İzmir, İrfan 1xm.ir, Refia tsta ııoJ 
Düriye İstanbul, Melahat 1suın d 
K.adircan Kaflı İstanbul. Hasan :NııJıit 
İstanbul Hatice İstanbul, Sedad 111;, 
la, Sadi Bitlis, Salahaddin tsparta, }4a· 
ni Balıkesir, Mehmed Gümüşhane, ,:O: 
san Erzurum, Müşenef Erzurum. ~ 
med Tokad, Cavid Giresun, Muhat ııtı1 

alatya. Şahinde Zonguldak, Ve ·• 
. Sı"' Amasya, Burhan Samsun, Necmı ıiJı 

Evcct Aydm, Siyavüş Aydın, :Ne~e
Akçay Gaziantep, Be-Jir Gaziant~P· fJ' 
zihe Trabzon, Vasfi Edime Sahl1l ~ 

dem Ankara, Saniye Günel An . 
Fahri Ankara, M. Nazif Ankara, Be,iıl' 
Ankara, Kemal Ozan Seyhan, fdu~ 
mer İzmir, İsmet İzmir, Avni ızı:;• 

...,,a· Seheri İzmir, Ferhunde İstanbul, d 
ciye İstanbul, Sıdıka stanbul, AhıP' 
Rize, Fatma Aliye İstanbul. 

Riyaziye muallimliği imtilıanırıı 
kazananlar: 

Halim İzmir, Makbule Konya, )iuS" 
tafa Van, Tahir Tok.ad, Hasan Ma\atY" 
Sidcttin Malatya, Orhan Balıkesit ts· 
zet Erzurum, Akif Kocaeli, Ali Ağ" 
Şadiye Balıkc&r, İdris Çakır TrabZ'; 
Akif uğla. Hilmi Ankara. Kenan 
masya. Lamia Diyarbekir, Reşad ı~· 

1(0' 
Muhsine Işık Konya, Cemal TanaÇ ,. 
caeli, Latife Doğusoy Kara, Del'\'i? Pf• 
aay İzmir, Ali Ru:a İstanbul, Mustıı. 
Güncr Malatya, Mahmud Ersoy BitliSı 
Adil Van, Oğuz Karadeniz El.bu, ~;. 
san Kırklareli, Niyazi En.urum, tıı • 
met Ankara, Ali Kemal Muğla, Bili 

• j' 
Diyarbekir, !!. Turban İzmir, Nurı t 
mir. Ahmed Hakk2.ri, Hüseyin Alt1l 
Yozgad, Şaban İstanbul, Şakir Balr"~ 
sir, İsmail Hakkı Edirne. Aliye Sefl1

1 

ba İstanbul, Hasan Niğde, Hayri zatı· 
guldak, Nuri Sıv~ İbrahim Ayd~ 
Sabri Tekirdağ, Mt.hmed Seyhan ~ 
ne Samsu~ 1.smail Çorum,. Sadık ~; 
yarbekir, Mahmud Gazianteb, Şefi ~ 
İzmir, Hasan Gökalp Kırklareli, Mııb 
mud Ankara, Ahmed Bol~ Kemal A-'f' 

fiil' dm, Pervin Samsun, Mehmed Urfa. 
san Orhan Muğla, M. Hayri Anıaır9ı 
Hakkı İz.mir, Sıtkı İzmir. 

Fen bilgiri nmallimliği imtihanıttl 
kazananlar: 

Fethi Çanakkale, Cemil Maraş, J\11" 
yazi Erzurum, İsmail Çorum, Ha~11 

Mardin. Sadık Diyarbek.ir, Bekir Sinob. 

Süleyman uş. cliha Avni Anka'"' 
. ar· Enis Ersoy Çorum. Lamia llhan Dıy 

bekir, Ayten Ankara. Ethem Giresll11' 

Ahmed Coşkun Bitlis, Rüstem BitJiS· 

Cevdet Diyarbekir, Zekeriya Ağrı. 6fc· 
rem Bursa, Rifat Ankara. Halime Trıı!r 
zon. Abdullah Malatya, Ahmed 1{1itttfl• 

ya, Ahmed Çorum, D.ığan Denizli, 5e
niha İstanbul. Belr:ir Ha.zar Çonun. Be* 
şad Aksoy aJatya, Saim Konya. O 
Ferid Balıkesir, Tahsin Erznnını. f5" 
mail Ankara, Neşet İzmir, Sabit 501': 
sal Rize, Yahya Giresun, Bekir 5aJ1ll 

Kocaeli, İsmail Burdur. Turgud tzıtıif• 
Zekiye Trab.wn. Münevver Bursa, tr· 

fon Balıkesir. 
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Duş Politika 

Balkanlar ve şark 
ortasında Türkiye 

p . 
. arııte çıkan L'lndependan gaze· 

\eaınde, Cerard Tongas'ın ,u vazıaını 
okuyoruz: 

Meıhur "Haıta adam'' ın ruhu Bo
ğaziçi kıyılarını kati surette terkede· 
rek, artık muztarib olmak sıraıı ken· 
dine gelen zavallı Avrupanın uzerın
de dolaıırken, Türkiye, her gün biraz 
daha İnkitaf ederek Balkan ve ıark 
milletlerinin birliği~e. organizasyo· 
nuna rıyaıet etmektedir, Yugoslavya, 
Romanya, Yunanistan Türkiye ile 
birlikte ve onun teıebbüsı.i neticesin· 
de ' Balkan anlafması'' nı teıkil edi
yorlar. İran, Irak, Afganistan, ayni 
'k p yu ıek idare altında "Aıya paktını 

ımzalıyorlar. Boylece kuvvetle te!!vık 
etti i bu iki antantın manevi ve coğ
rafı bagını tetkil eden Turkiye, Bal· 
kanlarla yakın ıarkın hakikaten a
gırlık merkezi olmuıtur. Bu birligin 
müteıebbisleri Türkiyeyi idare eden· 

lerdir, bunu tahakkuk ettirmek için 

en çok çalıtmıı olan onlardır, muh-

lif alakalı devletler arasında de

vamlı temaslar temin etmekle bu bir
i" .. 
ıgı ıdarne ettiren gene onlardır. Dev· 

I t ad an arının toplantıları, ııyası ik

tııadi, kültürel konferanslar, diplo· 

matların ziyaretleri, fasılasız surette 
teıelaul eden muhabbet tezahürleri. 

Dikkate değer eserlerin fıtkırdığı bu 

&ayıaız gorüımeler ve münakaıalar a

rasında yalnız şunları zikredecegiz: 

Atinada 15 ili 18 şubatta toplanan 
"B 1 a kan devletleri konferansı'', geçen 
martta romen dıı bakanı 8. Victor 

An oneaco nun, ve mayısta Irak dıı 
bakanı Naci Elaail'in Ankara ziya
retlerı; Türkiye Baıvekili ismet Jn-

onu nun geçenlerde Belgrad ve Sof

yaya yapmıt olduğu çok mühim ziya

ertler Mukemmel diplomat Rüttü A
raıınkılere gelince, bunlar aayııızdır: 
Ezelı bır seyyah olan Türkiye dıı ba

kanı fasılasız dolaıtıiı bütün Balkan 

v şark hukümet merkezleri arasın
da hakıkı irtibat vasıtasıdır. 

Bu birligin yaratıcıları, eski kav

i rı unutarak, Balkan ve tark mil
leti rın n biribirlerini mahve çalıt
maktansa aralarında anlatmak kendi 

' nt a leri icabı oldugunu anlamış· 

1 rdır Balkanlar ve yakın tark, Sİ· 
ı ı tımaı , ıktiıadı kultu·· 1 k • re , as e-

rı ve 11 rateJik mukadde ti k ra arı ıı 1 
ır surette biribirine bag· t l 

ı oması ge-
ı en devletleri ihtiva eder K d' . en ı 

yı etleri ıayeaindedı'r k. b ·ıı 
1 

ı u mı et-
er bu un aralarında sağlam dostluk 

~a l.arı tesisine muvaffak olabilıniş
e dır. insan ihtiraılasına kurban e

dılcn bu kıtalarda, asırlarca müddet 
buyuk devletler nufu"'unu . 1 ... n manı o · 
Ju u ıukunu bizzat kend'l . t 

ı erı yara -
ard r Onu · · d' n ıçın ır ki, oımanlı 

a orl gunun karanlık günlerin 
de butun hırsların faaı· t • . 

ıye zemını 

ıalıne elmıı olan b 1 k 1 u meme et er 
rtık topraklarını ıerv ti . . • e ennı ve 

haki rını mudafaa için b' 1 ır eımeye 

arar venniılerdiı Cumhur .. At · reııı a· 
turkun 25 mayııta Metaluaı'a gon-

dermiş olduğu mesaj, bu manada ha

kıkı bir anddır: "Balkan müttefik 

devletlerinin Balkanlardaki hududla 

rı bir tek huctuddur. Bu hududa goz 

dikenler güneşin yakıcı şuaiyle kartı

laıır.' 

Diger tarafdan, 8. Antoneaco'nun 

Ankarayı ziyareti eınaıında B. Rüı

tı.i Araı haklı olarak tunları aoyle

miıti: ''Bizi biri birimize bailıyan mü

kemmel ahenk ve sarsılmaz bağların 

kuvveti entemaıyonal it birliğinin en 

güzel misali olarak göıterilebilir." 

Asya konefderaayonu için de birlik 

daha az kuvvetli değildir. 

d . k .. Tarih boyunca, aıma az ço mu· 

kaddeı'' olan antantlar, birlikler, it

tiafklar teşekkül etmiıtir, fakat, bu 

derece imanla, ıulh uğnında muhte· 

şem bir mücadeleye giritmit olan bir 

milletler birliği ıımdiye kadar görül

"' .... J.ıir sevdir. 

U L U S = =-===-==========-=---==-======-==-====== '1 

Dl$ HAB .ERL ER 
l GARB PAKTI HAKKlNDA 

lngiltere•nin 
Almanya'ya 

• 
yenı notası 

Bertin, 22 (A.A.) - Havas A1anıı 
muhabirinden : 

Berlin polıtik mahfillerinden ogre
nildigine gore, İngiltere hükumeti, 
cuma gunu B. Fon Ribbentrop'a garb 
paktı hakkında yeni bir nota vermiştir. 

Bu vesika, mezkfır paktın akdi için 
imdiye kadar sarfedılmiş olan mesai 
hakkında bir takım i ahları ve bu bah
ta te~i edilmi§ olan vesikaları ihtiva 

M drid cephesinde 
şiddetli çarpısma 

devttm ediyor 

Kum torbala
rından yapıl
mtf barikadlar 
arkaıında ate
ıe hazır vazi
yette bekliyen 
asi ispanyol a•· 

kerlerinden 
bir grup 

etmektedir. 

Berlinin politik mahfilleri, bu te
şebbüsü İngiltere hükumetinin yeni 
Lokarno görüşmelerine devam arzusun
da olduguna delalet etmekte bulundu
ğu suretinde tefsir edilmektedir. 

Franğın yeni kıymeti 
Paris, 22 (A.A.) - F rank başına 

43 miligram altın esası üzerinden altın 

mevcudunun yeniden kıymetlendirilme· 
si üzerine İngiliz lirası 112 franga te
kabül edecektir. Bu kıymet şimdi daha 
fazlaya çıkmış bulunmaktadır. 

Salamanka, 22 (A.A.) - Radio: Nacional, tebliğ ediyor: 
Madrid cephesinde muharebe §1 detle devam etmektedir. Asi kıta· 

detle devam etmektedir. Asi kıtalar ın bilhassa Albaracin bölgesindeki 
ların bilhassa Albaracin bölgesindeki ileri hareketleri devam etmekte· 
dir. Hükümet milisleri, bu bölgede ağır zayiata uğramıtlardır. 

Madrid cephesi, 22 (A.A.) - :----------- --- --------------
Havas ajansı muhabirinden: 

Harekat, dün sabah da evelki 
günkü tiddetiyle tekrar baılamıt· 
tır. Asi kıtaların Kuijorna'l)J'n ti
malinde yapmıı olduklan yeni bir 
ileri hareketleri, bu kuvvetlerin 
öğleden önce Eskurial yoluna 6 
kilometre mesafeye gelmelerine 
yaramıştır. 

Şimdi bu yol topçu ateşi altında
dır. Hukumet milisleri gogüs göğüse 
muharebeye girişmekten kaçınmakta 

olduklarından piyade muharebeleri a. 
zalmıştır. Topun rolu git gide ehem· 
mıyet kazanmaktadır. Buna karşı hü
kCımetçiler ekseriyetle, tank kullanmak
tadırlar. Bırkaç giındenberi hükumet. 
çilerin kumanda heyeti, Rosas ile Es. 
kurıal arasındaki kopriılerle sınai te· 
sislerı berhava ettirmektedir. 

Albarracion bölge•inde 
Saragos 22 (A.A.) - Havas ajan· 

sı muhabirinden : Beşınci kolordunun 
ileri harekatı dün de Albarracin böl. 
gesinde devam etmiştir. Frankistler, 
her tarafta kendilerine gosterilmiş O· 

lan hedeflere varmışlar ve hatta bun.. 
larr geçmişlerdir. 

Frankistlerin baskınından kaygı
lanmaga başlamış olan diışman kuman
da heyeti, taze kuvvetler ve mühim 
mikdarda son model malzeme getirt. 
m'ştir. Kuvvetlerini uç kola ayırmış o. 
lan Frankistler, dün gece yarısına doğ· 
ru milisi rin nudane mukavemetleri
" r men l'lrı uerra kasabasını zab. 
tetmışlerd r. O da kuşatılmış olan 
hukum tçil r, rniıh m mikdarda harb 
malz mesı b rakmıslardır. 

S bahın ılk atlerinde başka bir 
takım kas l rda i gal altına alınmış 
bulunuyordu 

N yonalistlerin mukavemet nok. 
talarını çevırmeye memur ufak kolları 
ileri atmaktan ıbaret olan tabyeleri. bir 
çok esir alm larına medar olmuştur. 

Sant'!nrler'd n ayrılan mülteciler 
Santander, 22 ( A.A ) _ Royter 

aJanııı muhabirınd n : 

. . Alica - Marıe a~ındaki İngiliz ge· 
mısı. 1500 basklı multeciyi hamil ol. 
duğu halde Bordeaux'ya gitmek Üzere 
Santander'den ayrılmıştır, 

' KUÇÜK DIŞ HABERLER 1 
Londra - B. ÇWberlayn, Atli

ye cevab vererek, Avam kamarasında 
öniımuzdeki hafta domınyon işleri hak
kında gorüşmeler cereyan edeceğini bil
dirmiş ve meclisin 30 temmuzda tatil 
edileceğini ilave etmiştir. 

Paris - Yugoslavya kurmay rei
si general Pedic dün ak§lm Belgrad'a 
hareke-t etmiştir. 

X Paris, - Bu sabah Luksemburg 
Grand Düşesi ıle prens Felıkı meçhul 
askerin mezarını ziyaret etmişlerdir. 
Kendilerine büyük dukalık başbakanı 

refakat etmekte idi 
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KARIŞMAZLIK fv1ESELESI 
lngiltere, işi çıkmazdan kurtarmak 

tekliflerde bulunacak • • 
ıçın genı 
Londra, 22 (A.A.) - İyi haberalan mahfillere göre, hü~~met, 

mümkün olduğu takdirde hafta sonundan önce, karışmazlık talı ko
mitesin eişleri salı gününden beri girdiği çıkmazdan kurtarmağa ma
tuf yeni bir çalışma usulü teklif edecektir. 

Bu projenin geçen salı günü yapılan bütün tenkidleri hesaba kat
tığı ve bu suretle, reddedildiği takdirde, bu redde sadece usul ~csele
lerinin değil, prensip meselelerinin sebeb olduğunun açıkça sabıt ola-
cağı bildirilmektedir. . . . 

Projenin teferruatı hakkında mutlak hır ketumıyet muhafaza edıl-
mekle beraber, teklif edilen çalışma usulünün tamamen yeni olduğu 
ve son iki gün içinde düşünülmüş olan hal tarzlarından hiç birinden 
mülhem bulunmadığı temin edilmektedir. 

Plan, toplandığı vakit yalnız tali komit~rc te~liğ_ c_dileccktir. . . 
Eden dün üstüste Fransa ve İtalya büyuk elçılennı kabul etmıştır. 

Siyasi m~hfiller, bu konuşmalara intikal planındaki mese~eler hakkın
da tali komitedeki g.()rüş aynlıklarının mevzuubahs oldugunu sanmak-

tadırlar. 
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Fransız komünisti Sancak hakkında 
partisinin merkez 
komitesi toplandı 

Montuıl • Sous • Bois 22 (A.A.) -
Komunist partisinin merkezi komitesi, 

bu sabah B. Kaşen'in reisliginde top. 

lanmıştır. 

B. Düklo. palıtik vaziyet hakkındaki 

raporu izah ve bu bahta tafsilat ita et

miştir. Mumaıleyh, halkçılar cephesi ta· 

rafından elde edilmiş olan takdire deger 

neticelerden bahsetmiş partinin Şotan 
hükumetine olan yardımını ihlasa müs-

tenid olduğunu bildirmi • bununla be

raber şimdiki kabinenın almış olduğu 
mali tedbirlerin adaletsizce olduğunu 

ve kifaye-tsızliğini ilave etmiştir. 
İspanya muharebeıınden bahseden 

hatib, fspanyol Fasının Hitler ve Bale. 

ares adalannın Musolini tarafından iş
gal edilmesi gibı bir netice vermiş olan 

karışmazlık pali~k~sının suya düşmiış 
oldugunu söylemışttr. 

Hatib, müteakiben Sovyet Rusya ta
rafından Gestapo ajanlarına ~rşı yapıl
makta olan tedafüi icraatın haklı oldu· 
ğunu söylemiıtir. 

Hatib, iki entemasyonalin sıkı bir 
itbirliği yapmalannın zaruri olduğunu 
söyledikten sonra iki tarafın birligi le. 
hinde olduğunu kati bir ifade ile söyle· 

miştir. 

B. Florimon Bont, İspanyol ferdınin 
kahramanlığını tebcil eden bir takrir 

okumuştur. 

imzalanan 
anlaşma 

(Başı 1. ıncı aylada) 
malar olmuştur. Yar lananlar çoktur. 
Kamışlı ve Hasiçedeki polis ve jandar
ma kuvvetleri sokaltlarda gezmektedir. 
Soylendi ine gore pek yakında fransız 
askeri kumandanlıgı, bu mıntakada ida
reyi eline alacak ve oradaki yerli jan· 
darma ve polis kuvvetleri geri çekile· 

cektir. 
Resulayn 1andarma karakoluna hü. 

cum eden silahlı şahıslar karakolu işgal 
ctmişlerdır. Kabine Cezired ki karışık. 
lıga aid gelen haberleri tetkik etmek 
üzere fevkalade bir toplantı yapmıştır. 

Filistin 'in 
1 aksımi işi 

(Başı ı mcı sayfada) 
Suriye hiıkümeti, Filistinin taksimine 
dair olan rapor hakkında muhtelif par· 
tilerle danıştıktan sonra, bu sabah fev
kalade komisere bir nota vererek Fili• 
tin arablariyle olan tesanüdünü bildir
miştir. 

Suriye hukümeti, Mılletler Cemiye
tine de tebligini istedigi bir notasında 
"Aralıların asırlardanberi yaşamakta 

olduğu topraklarda münhasıran ya· 
hudi halkın nefine olarak,, millı bir 
yurd kurulmasını protesto etmekte ve 
netice olarak "En uygun yoldan, hak· 
ka ve daha insani bir tefsire dayanan 

BA S IN i CMAL i 

İspanya harbı ve Avrupa 
s ulhu 

Japanya harbının, müzminleflik· 
çe, bir Avrupa harbına sebebiyet Yer· 

mek tehlikesini taııdığından çok bal. 
sedildi. Akıam gazetesinin bat ma
harriri Necmeddin Sadak bu f ikirde 
değildir. Ona göre, aııl ispanya harbı 
bittikten sonradır ki Avrupada bir 
harb baılamak tehlikeıi bat göstere
cektir. Çünkü ispanya, bir ihtiyaç ha
line gelmit olan bu harbe zemin ••· 
zifesini görmektedir. Necmeddin Sa
dak diyor ki : 

''Biribirinin üzerine, doğrudan doi
ruya saldıramıyan devletler birbirle
riyle ispanyada harbediyorlar. la
panyadaki dahili harbın • eğer dikb 
edilmezse - Avrupayı ateşe vereceği
ni iddia edenler, ancak vaziyeti kur
tarmak için dahili politika yapıyorlar. 
Avrupa harbı İspanyada oluyor. Bir 
tarafta İtalya ve Almanya, karpda 
Rusy.ıı ve Fransa var. Eğer iki taraf
tan biri, A vrupada çalıpnayı göze al
salardı ispanyada dahili harb olmaz, 
yahud çoktan biterdi. ispanyada ı..n 
devam ettiği içindir ki, bunun Aww
p aya ıirayet etmesine imkan yoktm-. 
Bir çoklarmın düşündükleri hilafına. 
lıpanya, dahili harb neticelendiktea 
sonra bir Avrupa harbına aebeb ola
caktır. 

Franko galib gelirse ispanyada. 
tamamen :ta)yan - alman nüfuza al
tında bir faıist devlet kurulacakt.. 

İspanya bitaraf bir devlet olduğu i

çindir ki, timdiye kadar Akdeniz .,._ 

litikaamda rol oynamamııtı. 

Fatiıt ispanya, Akdeniz muvaze

nesini bozacaktır. Bir taraftan, F ...... 

aanm Afrika müıtemlekeleriyle men 

aalası, yandan daimi tehdid altmda 

kalacak, diğer taraftan İtalya politi

kası nüfuzu altında geçen CebeliiU.

rık boğazı lngil terenin büyük im...
ratorluk yolunu, çok doıt olmıyam 

k uvvetlerin eline bırakacaktır. -

dan dolayıdır ki, timdiki dahili h .... 
değil , bilakis dahili harbın kati neti

cesi, istikbalde Avrupayı karma b

nıık edecektir. Eğer ortada bu kadm 
mühim bir dava olmasaydı, lıpaap 

hadisesi Avrupayı bu derece meg.I 
etmezdi.,, 

MUTA VASSITLARDAN 
ŞIKA YET iPTiLASI 

AKŞAM'da "Aktamcı", hayat 
pahalılığmdan ve ihtikardan bahaedi

lirken mutava111tlardan tiki.yet etme

nin adeta bir moda haline girmİf ol

duğunu aöyliyerek, ifratta hakmı 

olan tarafı ortaya koyuyor, ve tic.i 
mübadele münasebetlerinde mataYU 

sıt denilen kimıelerin de ehemiJetli 

bir rol oynlldıklarına itaret edi,ar: 

''Pınar batma giderek doğrudaa 

doğruya ıu içmek ne ala. Fakat J'a

gidemezaeniz 1 nitekim daima gibnelı 

kabil değildir. O zaman boru tertiM

tr, yahud damacana nakliyatı, depo, 

hinibacette baraj, çeıme, m ... lak. 
bardak, sürahi, hepsi lazım... Abi 

takdirde, mevsimine göre bazan b

raklık olabilir, bazan sular taf&I', ita

zan ıular tatınamaz. 

Müstahsil ile müstehlik araamda

ki bütün bir mutava111t teıkilab .. 

işte bu depolar, borular, barajlar 

mesabesindeki teıkilattır. Bir ...... 
lekette onların bulunması lazımda-. 

Şayet İyi iılemiyorlaraa, ıu yollarmde

ki bozukluğu tamir eder gibi, faali

yetlerini tanzim etmelidir. Yoka. 
mutavaaaıtlar ..kıym bir meslek erk 
bı telakki edenler vur abalıya tar
zında kabzımalı ez, madrabazı tepe

le ... Eınafı müıkül vaziyete sok ... B• 
doğru olamaz . ., 

ve aynı zamanda hem memleketin bii
tünlüğünu muhafaza eden ve hem ele 
Filiıtin milletlerinin isteklerine uygaa 
olan bir tesviye suretine başvurullDUI 
dileğinde bulunmaktadır 

Nota şu suretle ve devam ediyor: 
''Bu şekil, bu mukaddes bölgelerde 

bütun doğu arab memleketler'nde istik· 
rar, adalet ve barışın temini için tek 
çare olacaktır. , , 
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Düşünüşler: 
~~~~~~--------

Mü b a 18 g a ihtilas 
Aydın' da 
pamuk 

Halk psikolojisinde, hadıselerı, dai
ma f n ya ç kerek biıyuten bir adese 
m vcud olduguna inanılabılir. Kıtlele· 
rin dıline duşcn bir fena havadıs, ku· 
laktan kula fı ldana f srldana çok 
gtÇmeden, hakıki mahıyetini kaybede· 
rek, dehşet verici mabetler içinde gc· 
n tler. Fena bir haberın ruhumuzda u· 
yandırdığı reaksiyon, heyecana kapıla
rü. belki de farkında olmadan bir me· 
pf• baliae girmemin 1ebebiyet verir. 
Kalaimmdaa ctilimbe kadar katettiği 
'- mnafe eaumcla, haber, bir rad-
10 Mbesiadaa aeçmtı slblo bir kaç 
.wı lawntıeair. Ve her ala değit
.... Ma hal tekrarı- tetnrı.a. bir 
... IGce binat bbim Ml)lltel'ek illr 
.... ortaya ....... olc1at- bir ıöa. 
b .... ,ac:ü tariflerle bJalımıd 
............... bisi de büikt tah· 
..... imdıı ürnaauf oldupmudl 
~ yamlt.blllr. 

Bir 1raa old1a ,.. aç kiti iWil değil· 
ad? Ene.i llntl pntelne. haber ba
Mkt llllıhi1ftl1le tetbir edilinceJe ka
dar, atuluda bayiye ..,..,. brban· 
.._ laJnı --.,lıkla Jlaled baJabilir. 
Palıat cbedJ' ~ de 
...,. lrapdarü. ~ ..-yill-
... karlma oWak1uma. " llUlkatle 
...... -...,... apn tlenc:etle tltiril• 
... haberler nepettikledal &tmiyo~ 
-,.1 Sama.,anel haber pethaden ko-

Yaş meyva ihracatı için 
hazırhklar tamamlandı 

Birlras ...-ı.eri etlcl eclilmekte 
.._ w lııll RM ibncma imkln balunaa 
J9t _,.. wdyeti ha1rlrıncla alüadar
..... aldllamaa ..ıeıııı.t IDIBlmıiyet 

1119dcl lıir 'WUi,et ~-
...... ,.. lıet'•"drlt l.ıde kı-• '* ...... ..,.... Lıaıda•J• ilk 

............. ama putkle llO ka-

•lızırs • llılll5 olllııaılfllr.. 
....... lilHli ft Jrarpu• 

.._.,.._,, ltna .... eyli· 
utig-••11-helrl.Q ~. Bu 

_, __ mewimi ~-- y .. 
8aüm ihracatına da allbdarlarca bil • 
~ bir ehe.niyet atfohmmüta n tim
d den icab eden tertibat baaırlammı ve 
vapurcularla ınlaf1D8lar yapı mıt bu
lunmaktadır .. 

l ___ R_A_o_v_o __ _.I 
ANKARA: Öğle netnyatı: - 12.30 

• 12.so Muhtelif plik nepiyatr. 12 50 · 
13.15 Plik: Tilrk muıilrial ve halk flll'· 
kılırı. 13.15 • 13.30 DahiJ vef harici ha· 
berler. 

Allfaın Defriyatı: - 18.30 • 1.45 
Muhtelif pWs uefriyatı. 18.45 • ıt.00 
İngilizC ede4a (Azime ipek. 19.00 • 19.30 
Tirit nmei1dai ft halk prkıları (Mak· 
..._ '" ---.ı-ı>. lUO • ıt.45 Sut 
.... w ..... aıpl)'& lt.4S • -.ıs 
.,.. 'kimi ....... pdWllll (S. 

• Adnaa " lrlradafluı>- aıs ... 
KGnlenm: Paruitoloc Nenat. aJO 
• 21.00 Sabofoa lolo (Nihat Jllinlln) 
(Pi)81ÜSt 11rmeJ 1ıi nfüatiJle). llM 
• 21.ıs ... .......... ıı.ıs - 21.55 
....,. ... ....... 21.55 • 22.0D ,.illki proar- " ı.turw amrtL 

ş n gazetecinin, mübal alı h adiıle· 
rin aslını ve euamı tah k etmeye pek 
de lüzum gBrınemeaini tabii karşılamak 
liz mdır. Meseli yeni b'r gümrük reji· 
1Pi teeıs ediliyor değil mı? Salihiyet· 
tar makamlardan izahat almak, ticari it
lerden anlıyanlarla birlikte listeleri 
tetkik ederek, bu yeniliğin hakılrt ma
hiyetini bulup halka anlatmak uıun 
bir ittir, muhabir hemen ilk rastladığı 
komisyoncuya fikrini aorar, ve eğer 
yeni sistem bu adamın İfllle gelmiyorsa 
tabidirlri ilk intibllla mübalağalı bir tef· 
sinle balmnır," reabiyoner haberden 
ı.opmclıit faneclilen balkm bcsatm111 
bu be7'mt. peateci tarafmdao. mem· 
nuni,.de aitunlara ıeçi9Jir. 

Dtll niyetli mtibalai• ıihniyeti. 
hallr pUkoJojiainde emni,.t " i-n hia
lerini aşındırır. Onunla mücadele et
ınek, hallDn bu fa,uh duygulatını 
ınuhafuı baknnmdan bir ihtiyaçtır. 
MOba)lğa aibniyeti ile en iyi bir mü
cadele ise, biç bir haberi. ftleY kötil de 
oln •klamamaya bilhaa& itina etmek
le oİur. Saklanan .eyı netrinde ihmal 
gösterilen haberin yayılması eğer .aah
nrhl ime, ldtlenin atsmda do'qa daıla
p ba ımhzur bir ilaç 11tilli aTtKaktn 

Dotru ,,. sihatli habeoi kaynağın
dan alıp olduğu gibi netretmek Kem 
ığıslara vvnıl&eM en •Jluı ,eaıdir 

YAŞAR NAKi 

Adanada ilk pamuk 
mahsulü satıldı 

Yeni pamak mabeulü 20 tamrJUZda 
Adlma bon.JDa utlt içiD cclmit bu-

~-
Bu ilk malwa11 Kantat nahiyesin-

den Balıkçı otlu Hamı yeti,ıirmittir. 
Hannın bu mabaulU. vakit geç oldu • 
pndan mibayedeye konama11111 ve er

tesi pn müayede ile tikcarlara satıl

mıştır . 

Bir kamyon kazası 
Tarsus. (Hususi) - Tanm.Mamnm 

• 
yoJu üzerinde bir Jnmıyon de'91'ilmıftir. 

Hadise hakkında aldıfım mallmatı bil

diriyorum : 

Beta4 Miriciye aid ı;ôför Murad 

otlu Abdullaluıı idare ettıii 21 nuına

rab kamyon Tanustan ıebae ve eşya 
'6lrl alarak yola çıkm.ıftır. Kamyon 

•tdağı JOkutunu çıkarken dırebiyon 
çubufu kırrlmıt Ye c!freksıyonaus kam. 
yon birkaç metre daha ilerledikten 

IOIU'a devrihnittir. Bu eıoada kamyo
n~ .üzerinde yatmakta olan ıöfar 111u· 
avını yaralımıaı,tır. 

Hldiae telefonla Jandarma ku. 
IDllldanlıiına haber verilmit tahkikat 
.... .... ,..._ w+nmt ...... ite-
- &i• lflla. 'h1aldlrata ...._ edili,.. ..... -•Wala ,_.. lııdifdr. 

Er ...,_ ıhlJ•lajü 
11Ult wbtJd ..._ mi •ra dör· 

.._. auad ... Rı .. 111 Mea.. 
med Ali 70 lira ...... .._,_ YilA-
)'etl mfa ml4erJ811M t.myia edilmi,. 
tir. 

rekoltesi 
Bu yd pamuk ekimi ıeçen yıldan iki 

misli fazladır. Bu itibarla re o tenin 
7 5,000 balya olacağı tahmin ediliyordu. 

Fakat zamanında yatmur yafn""""PD· 
dan rekoltenin ancak ceçeıı yılki mikı. 
tan tutacafı sanıbyor. lfaamaflh mib
zerle eken ve çapa maldnuı lmllanank 
vaktinde çapuını .eren b6y6k ~. 
kırlarda bile • ., ....... tarlllardlll daha 

iyi pamuk ~- Bu itibarla 
ziraat memurlanmmll plccek ,.nuda 
çiftçiye rebber1i1r JLP••larr .e Ziraat 
Banlramun vütiade çlftç&Je ma1Nler W 

çapa maldnaluı datıt-Jaft çolr yerin. 
de olac:alrtır • 

Sultanhisarda portaJraDara bMradan 
korunma için tatbik olunan ilaçlama İfİ 
bitmiş, mücadele mildllrll w maiyeti 
Aydına dönmütlerdir. 

Odun Te kömür 
Aydında orman kanmıunun tatbik 

mnkiine ceçtiğı huiranııı ilk gilnlerin

de biraz 11kmtı çeldhnifi. llbaybk ve 

orman dmreaince ünu tedbir ve son 
talimatnamenin t11tbiJr .,..ktine konul

ması dolaytsiyle odun iti normal halini 
almıştu Orman idaresi. tayıtılerin ~ 

dwı keıecekleri yerleri artırmayı koy• 
rak ilina baıpaclt. yalım henüz kömiir 

içm izin evrilmedipulea. vaktile 3 • 4 

kurup depolannı cWdanD açaktözler 

7,5 hatti 10 kuruşa kadar k&Dtir satı. 

yorlar. 

Adapazarda mahsul 
vaziyeti 

Adapuarı, (Huauai) - Bu yıl 
~hrimis Ye biateriindanda 280.000 dö. 

nüm Jathlr 215.000 dinUm de ,alık il· 

rin ekilmi,tir. 
Haziran ayınm kurak ıeçmesf yaz. 

hk ürünlerde oldukça endite uyandır· 

m19ıada IOll sialcrcle yapn yapıurtu 
a.mua&Mme~lr • 

.. ,al ipek ..... kalite lıüımm. 

dm daha .,.Uhelr ..... ilılilllallt ge-

ç n yıldan tı 000 kilo nobandır. 
Umumi iıtffıaallt tı6.500 kilodur. 

Trfoftlıalan 
tttattbul 22 (Telefonla) - Son Z4 

.. ue tatanbalda ZS tifo vakua kay 

dediWL 

İzmir Fuvan Rehberi 
bmir entenaaayonal fuvarı ko.. 

mlteai ba yıl faftrı ve lanirJe etnfmı 
ıeseceJderc kolaylık olmak bere p• 
,.. ..... •• rehber -..n.u,ıu. 

Bir ,.111r abİIMt 11iM11k kads • 
fak trıtacla o an bu rehberde, lzmire na• 

idi s& •h'I ifaetea 1erll ve ,.ı:.cı 
tlltln _..,.t adle11nelerinia tarife. 
ıerUc ı.vara &idenlerc ve ıönderilen q

ya1• ,..... ten&ilit. otel ve paııa,oala
na a~ 1zmirin ~e. dlflDda ıe· 
dJecak yffler ı.ıtlrmda muf....ı malG· 

Zo.-Mdta yeni açr lan cadthln'tlM biri 

Memleket 
haberleri 

Zong ldakta 
imar hareketi 

Zonruldalr, (HU...S) - Vilayetin her lditMDcle imar aefeılMrliii 
vardır. Cumburi,a ...,.danmdan Kozlu yolua dolnı tiden cadde 
renitletilmit n ailiaclirajlanmıttır. Bu cadde Zoquldafa •Jn Mr ıü· 
aellilc Yel'IDİftir. Bu meyanda balkın temiz ban almuı için IJelecliyece 
:raptınlan umumi pukm ta•zim itif le Vali ve Parti batkam Halit Ak
aoy da bizzat metaul olarak meabelelik hir yer olan Zonıuldalm is
kele yam, çok aüul Ye tirin bir me ire mahalli olmuttur . 

Buruı geceli cündüalii halkla dır. 11 Mayıtta onbe9i ıporcu es kişi· 
doludur. MemWıetin UPıuml ihti- lik Bartm Halkevi bflleaf lıem Zon. 
:raçlan berinde beledi:yeain hı.ılı pldak gençlfiiyle tanqmat " by· 
ve plinh çalqmüarı ıöae çarp. napak ve ıyuf sama.nffa Parti kupa 
m•ktadır. Y eai pmrük binaıı in· maçına iıtirlk etmet l!:ere .Zongulda. 
taahna da baılanm'fhr. p cclmifler ve caııclan tezahOratla kar· 
Spor hareketleri: tılanarak Halkevf tarafından afırlan. 

Vali ve Parti bafkanı iymar iti ka.. mqlardır. Bu ziyaret iyi alriıJer uyan. 
da~ spor ve ıençlikle de çok yakın· dırmııtır. 
dan alikadard1r. Belediyaıin ywdmu Çok blabalık aeyirci lnmırunda 
ile maden mektebi tieilncleld meydan. Zoııpldak • Bartın lnıHlpJerf araıun· 
cık bugünkü ihtiyacı kartılıyacak te· da yapılan maç çok heyecanh olmut 
kilde ten'iJe we tamim ettirilerek ıpor her iki •--~ -ı. ml •• t ·'··d alanı llaliae ptirilmiftlr ..__ a-- ._... OJDUllv-a ır. 

Her tin ebeni.der ·,,. Clllllı spor Bilı..a pnclerimisia &ilterdiii oL 
hareketleri ve müubakaları yapılmak. gualuk •• MAbet i9'ID tllalirlerle 
tadır. Spora kartı ıaçlik ft llalkın il· brtrlanmıt "9 ................ Neti• 
pi aniadirici bir mrette artmakta. ce bir bire berabere lmlmıflanbr. 

ZoııpPdalr'ta parktı n limanı 1Jir IJıdlf 

mat. telair isiadüi nüil •11talznıwı 
tarifeleri " barelet aatl•i bübıda 
tafaillt vardır. 

Rehberin llOlluna, fuqn dJaret .. 
*ceMeria .._.,.. ~ldcri 
1ıer Jıuaa dlfhtlferctr potl .. lleledi1e. 
rami ...._ w lırılı•hıaelerin •le. 
fGe mmuaları "9 k-ltDuftuı Fuvu 
kmaitaim bu sini tqcltbu.llııclen do
lay• ttbrik f'd,.riı. 

Gümriilder bakanımızın 
tetkikleri 

........ 22 C'hle._..) _. Olmrillr 

ve tnhiılılıı .. Bdaw ..... cQm. 

riilder idırt1•'t pltnlt 1Dtllul o1m11f" 
tut. Gallldkler idaresinin tarih ser· 

.-. 1IC tekilde temsil ectilecqi teL 
bit edilmütedlr 

...... Tı.eı.•.•.•.= _ ... _ .... _ _____ -.ııı.. djmja t;ocuklannuza vakfetmek ınecbartYe-
, tindeyiz. 

diye iım.alarken, meşhur bir halk şarlrı
SllUD bestesine uyarak tekrarladı: 

tıp gidıyordu. 

Euge 
Grand 

. ~~m ya, azis yeğeaİIJI, kalbi
mm.. ümidlerimin, ve senetimiD bal .ve yaz. 
mı aıze. nasıl bir iyiniyetle iaab ediyorum. 
lluhtemeldir ki 1iz de, yedi yılbk bir gty ... 

~------------~,..,. babetten IOIU'a, yapmış old~ ç~u~hlklan UDUbüaf olasınız Fakat ben sıruı Ynan: B_,. • BAIZAC 
Türkçeye 9eviren Naab.i BAYDAR 

dokuz yaşaruia bir ıenç kız olan ve izdiva
cı ile bana ismini, unvanını ve haşmetli kı -
rahn maiyetinden olmak ve en parlak vazi -
yetlerden birine sahih bulunmak imkinlan
m temin eden d' Aubrion ailesi ile birleşme
me müsaade etmektedir. Size itiraf ederim 
ki, aziz yegenim, Madmazel d' Aubri~'u ~er
rece sevmemekteyim. Fakat onunla sihriyet 
peyda ederek çocuklarıma, ~ir gün, fayd~a
n hesabsız olabilecek olan bır sosyal vazıyet 
temin etmiş olacağun: Krrallık f ikir~eri gün
den güne tekrar rağbet görmek~. I'!e -
mek ki, birkaç yıllar sonra, Mar~ d Au~on 
ad nı ta ıyacak oğlum, kırk bin lırahk ırad 
g ·,.,.n bir asalet gediğine sahib olarak, dev
i • • · ; ..,.. ... ·~· ,,._h·1~,.~r. Biz ken .. 

lütuflannızı ve ne de saz1erimf unattmn. 
Hepsini hatırlıyorum, hattl en sfJade hif
fetle verilmiş olanlanm bile.... O i8zl~ri iri 
benden daha az vicdanlı ve benimkinden 
~aha az genç ve daha az hafif ruhla bır d~
lıkanh dti,ümnezdi bile.... Si.ıe, sadece hır 
mantık izdivacı yapmakta oJdultJl!lU ve ha
li çocukluk sevdalanmm hatırtanaakta bu
lunduğumu söylemekle size kendimi tama
miyle tevdi etmiş, size mukadderatıma hl
kim kılmak ve smyal ihtirnl81'111ldan vu 
geçmek iktiza edene, bena her ialmS laılbi
ni mütehassis edecek bunca misallerini ver
mİf olduğunu o ade ve temia saadetle ik
tifa ed,ceğimi aöylemiı olmıyor muyum?.-" 

Charlea Gnmdet, bu mektubu 
"'Sadık yejeninis 

"Charıem" 

- T• ta ta - tan ta ti · T .. n · Tun ta ti 
- Tin ta ta •. -

Ve sonra ·•Ne kadar da nezaket göster-
mek tizunımş I" &bzleriyle poliçeyi de .zarfa 
koyup şu haşiycyi yazmıştı: 

Uffamiş: - llektubuma merbut olarak 
size, vaktiyle bana ikraz etmek lutfunda bu
lunmuş olduiunuz paranın resülmal ile fai
zine mukabil, altmla ödenmek üzere. sekiz 
bin frarikhk bir police gönderivorum Size 
karşı his ettiiim ebedi mınnetm ifadesi ol 
mak ti%ere takdim etmeme t'Qfi~aadeni zi rira 
ttti ·m bazı eşya ve Btlrdeauş'dan gelmdıi 
ni bekledi im samt kt1tcbr T ıv~let t tn'lı nı 
bana, Hmerin • Bertn sokatmda. d' Aut> 
rion konagına poata arabası ile gonderebi· 
lirainis." 
Eu~e, kendi kendine: 
- Posta arabuı ile, dedi, öyle bir şeyı 

göndereceğim ki onun için bin kere hayatı· 
mı venneğe ruı idim. 

Korkmıç ve e~ıikıiz feliket. gemi. ü
midlerin geniş okyanusunda ne bir halat 
ve ne de bir tahta parçası bırakmakaızuı ba-

Buı kadmlar, terkedildikleriDi gonin· 
ce, gider, nvgililenni raldbleri olduktan 
kadınlann kollarmdaa kopanrcauna alır, 
onlan öldürür, dünyanın öbür ucuna. dar a
ğacına veya meara giderler. Bu. muhak· 
kak ki, güzel bir '8J'dir. Böyle bir cinayetin 
Amili ulvi bir hıntlr ki be eri adllete bük· 
meder. Diger b1r ~ kadınlar da baflan• 
nı önlerine e .. er n sessizce istirab çeker· 
ler· Bunlar ol m .acdan içinde mtitevekldl, 
a lavantk ve af ederelıc d 111 edip hat1rla a• 
rak ömftr'erini bir ,Ok gı"bi taşırlar t e 

k b r. 'utkild aşk, "" leMerin 8*' n· 
'1.i acrs 1e a avıp ken"i acısiyJe 61en 
Bum h"!ll me u okt~u'mm ıonra 

"'nie ı dnvdn u bu oldu. KmcafD. i 
b 1i sarih ve va 0h oJ rak '?6ren bur öl 
h lind kiler g bı ijvtem oldfttu .O 
hatırlavın anasını dügiıne · ermi 
yüzüne dikti. ve ıonra, oı11m pc a 
ne hayatım e ot k1ft h 
bn y ısmı bütiln em li n 



f) ULUS 

lnönünde her yapılan iş l N ö N Ü 
KAM PiN DAN 
RÖPORTAJLAR 

Kolomb'un 
yumurtasını 

hatırlatır 
(ES\ Ianörü, başıboş bırakmaya ~i~ gel· 
1F' miyor. O, motörü ve benzını olan 
müsaid rüzgarı bir kere ele geçirdimi, 
uzun zaman bağlı kalmış bir kartal has
retiyle. asıl yurdu olan bulutlara doğru 
süzülüp gidiyor. Geçen sene. böyle bir 
planörün bir gece şiddetli bir rüzgarla 
tellerini koparıp kaçmaya teşebbüs etti. 
ğini anlattılar. 

Uçmaması için bağlanan planör. uçu· 
rulmak istendiği zaman ne yapılır? İn
önü çalışmaları arasında en enteresan 
olanı yerinde duran motörsüz koca ku
sun iki ince lastik halat avsıtasiyle ha
~alandırılmasıdır. Bu iş aynı zamanda 
kamptaki talebenin ilk talim mevzuunu 

teşkil ediyor. 
Planör, arkasındaki bir halkadan ye. 

re çakılmış bir demir halkaya takılıyor. 
Sonra pilot, gelip ön taraftaki yerine 
oturuyor ve belinden bir kemerle planö
re bağlanıyor. Artık motörsüz koca kuş 
ile onu uçarken idare edecek olan bü
tün talilerini biribirlerine bağlamışlar

dır. Planör, çok uslu ve sakin bir kuş
tur. Ne lüzumsuz bavalanışları, ne lü. 
zumsuz inişleri vardır. Bütün almyazı
smı kendisini idare edenin meharet ve 

bilgisine bıral~rruştır. 

Pilot beline kemer taktıktan sonra 
ayaklarını pedallara takıyor ve üstüne 
ayaklarını beline kadar örten beyzi bir 
tahta geçiriyorlar: şimdi pilot un yalnız 
başı ve göğsü planörün dışındadır. 

Kanadlar uçuşa göre ayarlandıktan 
sonra, planörün önüne bağlı olan iki 
lastik halatı, sağlı sollu beşer genç çek. 
meye başhyor. Bu on bir kişi bir "pos
ta,, dır. Her postanın başında bir mual
lim muavini bulunuyor. Planör, uçuş 

vaziyete getirilmezden önce, şef soru. 

yor: 
"- Piloti 
''-Hazır! 

"- Kanad? 
"-Hazır! 

" - Amortisör? 
"-Hazır! 

n.A? anad sualine hazır cevabını ve-
11' ren kanadın başında bulunan ve 
oııu uc:;usa hazır vaziyete getiren genç
tir. Amortisör, planöre uçmak imkanını 
verecek olan beser kişilik iki grupun a
dıdır. Bunların hepsi, hazır cevabını 

verdikten sonra, öğretmen, uçuşun va
ziyetine göre amortisöre şu emri veri. 

yor: \ 
"- 65 adım çek ! .. 
Geneler , bütün kuvvetleriyle lastik 

halata ;sılarak onu iki tarafh 60 adım 
siirükliyorlar. Lastik adamakıllı geril
miştir. Planör. arka tarafından yere 
bağlı olmasa uçacaktır. Tam verilen 
kumandanın sayısı kadar ilerledikten 

sonra duruyor ve bağırıyor: 
"- Altmıs beş ..... 
Şimdi planör tam uçuş vaziyetinde

dir. Arkasında onu bağlı tutan çengel
den kurtulacak ve gergin lastikler onu 
havalandıracaktrr. Bundan sonrası pilo. 
tun meharetine kalmıştır. Posta şefi, 

planörü, kanadlan ve pilotun vaziyeti
ni tekrar gözden geçiriyor. 

Şimdi pilotun gözlen, öğretmenin 

elindeki kırmızı bayraktadır. Bu kırmızı 
bayrak sallanınca o. önündeki bir kolu 
çekecek ve planör, yere takılı olduğu 

çengelden otomatik bir hareketle kurtu. 
larak havalanacaktır. 

Kırmızı bayrak çekildi, pilotun sağ 

eli kolu çekti ve planör bir kere sarsıl

dıktan sonra birdenbire fırladı. Gergin 

lastik halatla, onu, bir on metre kadar 
yerde sürükledikten sonra birdenbire 
havalandırmıştır. Kırk metre kadar ha
valandıktan sonra bir müddet düz uçu
yor ve sonra pilot onu, tatlı bir meyille 
yere indirmeye başlıyor. Bu hareketin 
beğenilir bir halde olması için planörün 
uzun bir kavis resmederek inmesi la
zımdır. 

Posta şefi, amortisöre, pilotun og
renmesi icab eden iniş vaziyetini hesab 
ederek halatları çekin emrini verdiğin
den bu inis hareketini takib ediyor ve 
sonra pilottan hatalarını ve iyi hareket
lerini soruyor. Gençler hep bir arada, 

Başka memleketlerde havacılık: alman çocuklat1 model tayyareleri 
uçurmağa gidiyıorlar 

Planör havada 12 metre si.izül
dükten sonra irtifaından bir metre 

kaybetmektedir. Mesela kırk met
re havalanmış olan bir p lanör, 

480 metre uçtuktan sonra yere i
necektir. Havada yarım kilomet-

relik uçuşu pek b asit sanmayı

nız: Planörle yarım k ilometre uç
tuktan sonra, motorlu tayyare ile 
yüz kilometre uçmak istida t ve 
k udretini kendiniz de görmekte 
haklı sayılırsınız. 

Yazan: 

Cemal Kutay 
bu uçuşun tenkidini beraberce yapıyor
lar. Böylelikle pilota, kendi kendisini 
kontrol hassası da verilmiş oluyor. 

IE5> u uçuşun gayet garib hassaları 

19 vardır: Mesela halatın çekilişi 
eğer çift sayı üzerine olursa planör, 
birdenbire fırlamakta ve sert bir uçuş 
yapmaktadır. Bu. tarz ekseriya tepe u
çuşlarında tercih ediliyor. Tek sayı Ü· 

zerinde çekilirse o zaman ruleler ve 
sıçrayışlar daha ağır oluyor. 

Planör, havada 12 metre süzüldük
ten sonra irtifaından bir metre kaybet
mektedir. Mesela kırk metre havalan· 
mış olan bir planör, 480 metre uçtuktan 
sonra yere inecektir. Havaday yarım ki· 
lomctrelik bir uçuşu, pek basit san
mayınız. Planörle yarım kilometre uç
tuktan sonra, motorlu tayyare ile yüz 
kilometre uçmak istidad ve kudretini 
kendinizde görmekte haklı sayılırsınız. 

Havada uçuş mesafesi planörlerin 
tiplerine göre değişiyor. Mesela P.S.2 
tipinde olan pilanörler havada 17 met
re mesafe aldıktan sonra irtifarndan 
bir metre kaybetmektedir. 

Pilot yere indikten sonra, planör
den çıkıyor. Şimdi artık iş, planörü es· 
ki uçuş yerine getirmektir. Bunu bir 
otomobilin arka tekerleklerinden mü
rekkeb olan seyyar bir araba ile yapı· 
yorlar. Koca planör bu iki tekerlek ü
zerine yerleştirildikten sonra kanad 
larından tutarak düşmemesi temi11 edilL 
yor ve sonra tekrar uçuş vaziyetine ge• 
tiriliyor 

U çuş, sıra ile yapıldığı zçm, pla-
nör eski yerine getirilinceye ka· 

dar uçacak olan hazırlıklarını bitirmiş· 
tir: Gözlüklerini takmış, tayyareci baş· 
lığını giymiştir. İnönü çocuklarının, 
uçmaya ne kadar hasret çektiklerini, 
bu bekleme sırasında sabrrsızlıklarm

dan çok iyi anlıyabilirsiniz: İki teker· 
lek üzerine yerleştirilmiş olan planör, 
bir eksprese bağlanmış kadar hızla ye
rine gelmektedir. Çocuklar bu gelişi, 
daha çok hızlandırmak için pratik bir 
sürü çareler düşünmüşler ve bulmuş

lar .. .. Zaten İnönü kampında her şeyi 
çabuk ve çabuk olduğu kadar zahmet
sizce yapmak için o kadar güzel ted
birler bulmuşlar ki, bunları gördükten 

sonra çalı~maların bütün safhalarında 

birer "Kolombın yumurtası., na rastla

yacaksınız. İnönü kampı, tek başına, 

gaye haline gelen bir arzunun gerçek· 

!eşmesi için bütün zorlukları yenen bir 

eser olarak gidilip görülmeye değer 

bir yerdir. 

Enternasyonal jeoloji kongresi 

Elli milletin iştirakiyle 
Moskova'da toplandı 

Moskova, 22 (A.A.) - Dün Moskovada enternasyonal jeoloji kon
gresinin 17 inci kongresi açılmıştır. Kongreye, 50 milletin delegeleri iş
tirak etmektedir. Kongreyi bir nutukla amerikalı profesör Philipp 
Smith açmış ve sonra Sovyetler birliği ağır endüstri ha lk komiseri B. 
Mejank hükümet namına delegeleri selamlamıştır. 

İstanbul Ankara 
yolunda yeni bir köprü 

Bolu, 22 (A.A. ) - İstanbul - Anka
ra yolunun Bolu vilayetine isabet eden 
Gerede kısm1nda 50 metre uzunluğun
da betonarme Afatlar köprüsü inşaatı 

tamamlanmış ve Nafıa Bakanlığı köprü
ler mühendisleriyle vilayet nafıa müdü. 
rü ve inşaat mesul fen memurundan iba· 
ret fe n heyetince muvakkat kabul mu
amelesi yapılarak köprü gidiş ve gelişe 
açılmıştır. 

Yeni Mısır Ordusu 
Kahire, 22 (A.A.) - P arlamentoda 

Nahas paşa, hükümetin milli müdafaa 
te§kihitını vücude getirmeğe son dere
ce faaliyetle devam etmekte olduğunu 
beyan etmiştir. 

20.000 kişilik bir ordu vücude getiri
leceği ve 2 milyon yedi yüz bin liralık 
senevi bir büdce kabul edileceği tah
min edilmektedir • 

B. Kalin in'in kongrenin fahri 
reisliğine seçilmesi hakkındaki 
teklif alkışlarla kabul edilmiştir. 

Sovyetler birliği ilim akademi
si reisi B. Komarofun bir nutkun
dan sonra ikinci reis 8. Gubkin söz 
alarak ezcümle demiştir ki: 

"- Burada toplanan herkesin yal
nız barış için çalışmak düşünce ve ar
zusu ile mütehassis olduğuna ve her 
türlü barışı bozmak, insanlığı harba 
sürüklemek ve ilim sahasındaki baş.a
rılarımızdan insanlığın iyiliği ve tabi
at kuvvetlerinin fe t hi için değil de kar
şılıklı biribirini ifna için istifade et
mek teşebbüsünü nefretle ve infialle 
karşıladığına kani bulunuyoruz. 

Bundan sonra seçim yapılmış ve B. 
Gubkin' in "dünya neft ihtiyatları,. h:ü<. 
kmdaki raporu dinlenmiştir. 

Gazetelerin ya::.dıklar .. 
Moskova, 22 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor : 
Gazeteler dün burada açılan 17 in. 

ci enternasyonal jeoloji kongresinden 
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Ankara, türkiyenin nüfus 
başına en çok bisiklet 

İsa bet eden şehridir 
Yalnız gençler değil, işlerine giden 
"ıemurlar ve şehre ınen köglüLer 

bile bisiklet 
kullanıyorlar 

B isiklet biraz da yol demektir. 
Çünkü faydalı spor vasıtasının 

kullanılmasr, bozuk yolar üzerinde, bir 
zevk olmak hassasını tamamiyle kaybe
debilir. Bu nazik ve ince alet, temiz ve 
kusursuz bir yolla birleşince, yaprlması 
kadar seyri de zevkli bir sporu meyda
na getirir. 

Bisiklet asfalta bayılır. Toprağa dö
külen ziftin kokusunu uzaktan alır ve 
ona koşar. Onun için değil midir ki bu
gün, en ziyade asfalt yoUara malik olan 
Ankara, Türkiyenin nüfus başına en 
çok bisiklet isabet eden şehridir. 

Ş ehrimizde bisiklet sayısiyle be
raber, bisiklet firmalarının ve 

bunları temsil eden ticarethanelerin de 
mikdarı artmaktadır. Taksitle satış 
genç talebeler için büyük bir nimet 
olmuştur. Hem spor hem de nakil vası
tası olan bu zarif aletin ucuzluğu. o
nun popüler olmasında en büyük ami
li teşkil etmektedir. Fakat artık bi
siklet kullanmak yalnız gençlere de n
hisar etmiyor, sahibleri memuriyetine 
bisiklet üzerinde giden yaşlı başlı a. 
damlara pek sık rastlanır olmuştur. As
faltın önümüze açtığı imkandan neden 
istifade etmiyelim? 

Bisiklet alakası Ankarada o kadar 
süratle yayılmaktadır ki, ananeye en 
bağlı sanılan köylüler arasında bile bu 
aleti nakil vasıtası olarak kullananlar 
son zamanlarda görülmeye başlamıştır. 

F akat nakil vasıtalığından aynca 
bir spor ve eğlence vasıtası ola

rak bisiklet git gide yayılmaktadır. Ye
nişehirde akşamları Atatürk bulvarı ve 
civarındaki asfalt yollar, bisikletli 
genç erkek ve krzlarla dolmaktadır. 

Bisikletin şehrimizde gördüğü bu ala
kaya muvazi olarak son zamanlarda mo
tosiklet ve motorlu bisikletlerin de 
mikdarı çok fazlalaşmıştır. Bunlar da. 
asfaltın vücude getirdiği nimetten fay. 
dalanmaktadırlar. Süratlendikleri za
man hakikaten rahatsız edici bir şidde
te varan gürültülerinden başka mah
zurları olmıyan bu modern nakil vası· 
talarma, müşterileri gibi sayılan da 
durmadan azalan binek arabalarının 

beygirleri, ne kadar gıbtayla baksalaı 
yeridir. 

Yolları inkişaf eden memleketlerde 
bisiklet ve motorlu b:siklet en yakın 
nakil vasıtasıdır. Garbte üç dört nüfu
sa bir bisiklet isabet eden memleket
ler var. Bu güzel nakil vasıtasının. bil
hassa vücudu daha fazla işleten motor
suzıınun aramızda taammüm etmesi 
menuniyetle karı;;.lanacak hadiselerdir. 
Bisiklet gençlerimizin adalelerini i~-

lettiği nisbette onlara. gezmek, yeni 

yerler görmek. ve büyük mesafeler al

...... ~1- :>. P usunu da vermektedir. 

------ -----------------------------
büyük ehemmiyetle bahsetmektedir. 

İzvestiya diyor ki : 

"Bu kongrenin Moskovada topli:lu· 
ması keyfiyeti, Sovyet ilminin enter
nasyonal sahada kazandığı şerefin 

yükselmekte bulunduğuna yeni bir 
delildir. Misafirlerimiz yabancı ilim 
adamları bu miinasebetle Sovyet ilmi. 
nin ne derece hızlı adımlarla ilerle. 
mekte olduğunu ve devlet tarafından 
ilme ne derece b~yük alaka gösteril
diğini bir kerre daha kendi gözleriyle 
göreceklerdir . ., 

Pravda diyor ki : 
"Sovyetler Birliği yalnız kendi 

memleketinde kendi vatandaşlarının 

yükselmekte olriukları ilimlere değil, 

bütün dünya hakiki ilmine de çok bü· 

yük bir ehemmmiyet vermektedir ... 

Bir tayyare kazası 
Kopenhag, 22 (A.A.) - Buraya ge• 

len haberlere göre, dün bir tayyare 

Flensburg civarında asker grupları ü

zerine düşmiış, bir kişinin ölmesine ve 

14 ü ağır olmak üzere 23 kişinin yara-

lanmasma sebeb olmuştur. 



23 - 7- 1937 
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1 Dünyada olup bitenler 1 ~Hikaye~ 
Aşk hastahğı . 

kere doktorcupm.. Beıı ona ber feyı 
Birden, aıçrayarak uyandım. bat u • ....... anlattıiDD aman kızmadı .. Bagı· 

CUIDdaki telefon bittin fiddetiyle sırb· ~ -d· Bana eıı ufak.. En acı 
clu. np SA•··- clı. B·1·k· yor . bir ihtarda bile bulunma ı a ıs; 
Gozlerim saatin JraıılraDıDa ilifU: _Peki yavrum- Dedı. Ne yape-

ıece yansım ynn dakika ıeçi:r;!~ bm.. lnsanm kalbine zorla bikim olu-
aaatte telefon.. Kimbilır be ki namaz ki .. Ve ondan aonra bütün gün.. 
:-..a-da 11"2oıny-...a.. 'C'ı:- istebd telf>o '---~ d h '·-
- s-a -uu. .ıı:.a- U baftadanberi ber&UO uıouam a ası-
fona uzandı: bi! ıefkade bailandL Sanki likayddı-

- AUo- Fakat ıeceleri ara ura uyancbgım za -
Bir kacbn aesi: man ODU aesaiz .e içli allar göruyo • 
- Allo- Doktor- Su miainiıl. rum. Gündiizleri. beıı n ifleri ile ug-
- Evet benim- KiJDaıniJ efendim- rqukeıı o. odalardan birine çekılıyor 
- Ben Nihal. lteyfiııiJ ye bir çocuk pbi hıçkırıyor. Teselli et· 
- M•pllab Bayan Nihal- mek ıatedıkçc büsbütün bofalıyor .. Aı-

Jerinde- Gene evınızde bir toplaııtı : zım açıp da hiç.. Hıç bır fCY aôylemi -
-1•L.. Do'"tor uykuda mı, yor_cwı . ..a- · flad Go""nen ~--- • us yor. Günden giıne zayı ı. ·· 
diifünmeden bemeıı telefon ettiDd • Bir den bir kemık kaldı. Onun hayatı· 
ii1 mi? doktor Keyfim yerinde ol- nın böyle aaraılmaaı- Onun ıztırabı be-

- Hayır • k. Şa ni çok uzuyor ve korkutuyor- Arkada-
madıcı p"bi. top1a11u filan da ~o. -
ka da yapauyonan- Derhal Jthnız. çok tını teda•ı et do~to;· • 
rıca edttim. 

_ Ne var, ne oluyor? 
- Nihad çok baata.. Hemen ıelme

ab lhuD- .Korlmyonam. 
- Peki.. Geliyorum. 
Nihal. telefona kap2"'1f'1· ~ 

Niı..t baaim ............... Acala ... 
nnb? Paııtoıoaa- pij• tmlm iistliDe 
..;...a:_ Guıiıilaele-~k d' mcce ftkit yolda-.. ,- PT • 
Fanilemin ustune de ceketımi geçıre -
rek sokaga fırladım. 

Nihal ve Nihad, uzun zamandan beri 
evli idiler. Biribirlerini çıldırasıya se -
viyorlardı. Senelerin i:esmesi onlar'?' 
mesud bayatı üzerinde daha iyi t~sır 
yapmıştı. Onlan hre yerde herka .or • 
nek bir çift orant gösteriy~a.' Nıhad 
aynı zamanda zengin oldugu ıçın par~
ca ııkıntılan da yoktu. Bu mes•d çıftı_n 
hayatında yalnız bir defa bir bulat .. Bır 
elem buluta ge~. O da iki sene ev· 
•el ilç ya,ında yaYT11larr (Hatıra) yr 
kaybettıklcri .t:a111m1 •• Mencnjitttn ölen 
zavalt yavnman öliisu uzenne bu ana 
ve b banm oylc bir Jcapan?JI vardı ki.. 
Meslek hayatımda ba kadar içten bir 
acıy ' hıd olm drm. Bu acı, Nihal ile 
Nıhadı b ribinne daha ııkı bağladı. Ne
rede bir rı koca kın-gasr gorscm, ne
re b r ıle geçnnı ı duysam batı-

m hem n Nih 1 de N hadm mesud 
uvaları g lrr Ye bu yuvayı herkese bal· 

1 ndmı ballandıra mJatır, ondan örnek 
alma arını ta ı e edenhm. 

Otom rl, gecenın bu tenha vaktin
de ekkt ıkleri ı nmu• sokaklardan bü
tün hızı ı e gı erken bunları dtJfilnü -
y r e N hal c e çabmnasr beni Ni· 

ad hesabına ndı ye duşuruyord\1 
Aca ne vardı? 
Oturdukları apartrmanm merdiven· 

]erini adeta duz yolda koşar &ibi çık • 
tım. Ka ıyı Nıhal açtı. 

- Ah doktor .. dedi. Ne iyi ettin de 
hemen geldın.. Nıhad çok.. Ama çok 
hasta .• 

Aile dostu oldu~um için senli ben
li görüşuyorduk. 

- Nesi var Nihal? 
Nihal, bitkin bir halde idi. Cevab 

yerine elini llaÖcce batma cötürdü. Bu 
İfllretle :Nihadın aoruman kafaamda ol
dapınt anlatmak iMiy~du. :i.Ddifem 
arttı. 

- Yok camın. dedim. 
- Ent. eledi. Bu, us bahadanberi 

dnaın ediyor. Nihad maeleyi •iz• an· 
lattı NAiyonhun. Benim anlatmağa ce
saretim yoktu. Ah ne felikeL Ne müt
Dit felaket... 

- Anlatsana ne oldu? Nasal bir fe· 
liket.. Sözlerinden biç bir mani çık -
auyor .• 

- Haklıaın doktor. Daha hiç bir 
l&J bilmiJ-Orawı ve h&r ,eyi bilmekli • 
Pıt lium .. 

Sonra bir suçlu gibi bqıııı önüne 
eidi. Muılclaau &iba bir se.ıe : 
~ Dolaıor. dedi, ben bU bafkaaını 

sn1yon&aa. 

- Nihal... 'Galiba çıldıran scnıin .. 
Neler aöylüyonun.. 

- ~vet. Bir &enedcnberi Wr bqka
sıaı •evıy~ra. ÇGk uira,tım. Çok mü
cadck ettim. M •Yailak olamadım. Sonra 
Nilaadla beAim ar2-.1-'-! ba- b"l" .. .. -~ gı ı ıyor-

sua. Birihirunıze timdiye kadu urı 
CD ~~- bir Yalan bile •ôylemedik. Bu· 
sıu diifuaerek vaziyeti acı olmakla ~ 
ıabu Nihada aç.tmı. 

- Peki, Nihad ne yaptı~ 
- ~~mi Y~tı? Doktor. itte asıl 

bunun ıçın senı çağırdım ya .. Öyle zan-
nediyorum ld aklınr oynattı.. Dütün bir 

.Nihal, aeYdiii adamla Bunaya git
ti. Ona •ık aık mektub yauyor, butün 
kalem kunetimı. bitiiD zckimı harca -
yarak yaptıiı hareketin yanhşlıiını, 
-ddeki balutsm. lekesiz. maud ha -
yatlarmm naı11l örDCk bir baya~ ~ldu
lmm. Nibadm bidiD JDUiJctknnı. ah
lllrmm iyi taraf)anDJ m)atJJor, yuva
sına dönmesini rica ediyordum. Aldı • 
&1111 bütün cevablar tek bir cümleden 
ibaret kalıyordu: 

- ~ bafkasmı aniyorum •. 
Nihad, bu, cidden sak içli arkadaşım 

hakikaten huta idi. Nihal"e karfl olan 
şiddetli aıkını bir ttidii unatmuYC>r, beni 
gôrct&kçe dert..ı Nihali batJrbyor. el -
lerimi ••lrıyor. Gös :Pflan yanakların
dan akryonta. 

- Umrtaau,wum- Unuıamıyaca • 
frtıt clolrtor .. di1onta. 

Aylar lettİ· 
Nihad, nrik icalN lstmbuıdan An-

l:araya gitti. Ben M artılı Nihale yaza 
yaza bıkmıt Ye ondan hep aynı cenbı 

aldıkça da &midimi Jresmiftim. 

• • • 
Bir gün bir telgraf aldım: 
.. Hayatta yalnız kaldım. Hakkın 

varını' doktor •• Yıktıgım saadniıne ağ
hyaralr htanbula dönüyorum. Nilifer 
npurundaynn." .. Nihal'' 

Telgrafı alınca telefona sarıldım. 
lmttferin o cttn afleden sonra iiçte li
ımna ~lettfini iğrendim. Nihalin va
panan İMnilli ftnnesi, kendisini karşı
'--• istmıeaindendi .. 

Görleri ağlamaktan fifmit n kızar· 
IDJ!tı. dinime sanldL 

- Ah doktor. DoJrtor_ Dedi. Ben 
ne yaptım .. Ben ne yapbm- Güzel.. 
Çok giiaeJ bir hayatı ; ..... kendi eliyle 
nasıl Y•kabilimıif.. 

- Ne ohta Nihal?. Jlledm yalnız 
aldın .. 

- Sefil lldam.... (Scygimizin ömril 
bu kaclarmıJ .• ) diye bir klğul blraktl. 
..._,_,gitti. Ben m...ıan bcp Nihad 
gibi tanis w iyi -.yontam.. Ah Ni • 
•c1.. NiW.. Ben ae yaptaa doktor .•. 
Ne yaptım.. 

Çdtifi ile! ft utsnlb o kadar bü -
ytiktil ft Nu.ta lalqr olaı .ngim o 
kadar kwwttli idi ki bu bekleamedik 
vaziyet bana ilrillinha a~ tekrar bul
mak, yıkılan yuvanın saadetini tclrar 
kurmak lmidini ftrdi. Nibali elimden 
geldiji bdar tneW ettim. llaamafih 
Nibada ~ bir fCY yaımaima. Vaziyeti 
ilk öac:c bir kollamak •e ba çok nazik 
metelede biiyiik bir haeusiyetle. inee 
bir dikkatle hareket etmek ıi2madL 

Nibali ark görüyordum. Umid ve 
aıdife ~de eonıyordu : 

- lfihaddan haber var mı? 

- Yok ama .. fn.-llah o1ar. Anlılar~ 
diki adresini öfrennıef~ ~lt§ıyorwn. 
Öğt'eninu yazacağım •. 

Yalandı. Hihadm adresini biliyor • 
dum. Pabt ona açıkça ifi anlatmaktan, 
dediğim gibi, çekiniyor, nkti merha -
nunu bekHyordum. 

Bir gün telefon ~ldr. 
- Allo .. Merhaba doktor •. Beni ta· 

nıdın mı •• Ben Nihad •. 
- Ooo Map!Jah Nihad .. Hot ıet • 

din .. Ne zaman cetdin?. 
- Bu abah .• Ve gelir gebna de se

ni aradım.. G&iiyornn ya.. Ne kadar" 
tadık bfr da9tum.. Yann ''Glsel Kötc" 
lobntamda bala,.lmı. Öğle yemci> 
ni birlikte yerb .. 

- Olur ... 
Nihadrn telefon• ,eln 8CShrde bir 

Mühim Bir Keşif 
Nebatlar kimyevi usullerle besleniyor 

Son aylarda Amerilıa. gauteln!~e çoi ha.ha 
geçen en mühim ilmi kqill~rde!' bırı de &al kim
yevi maddelerin, nebatlar aurınJe, tıbla ltayrJan
lar üzmnde ltormon'lann tesirine muadil bir teaır 
yaptığımn miifaltaJe edilmif olrrHU1dır. Bu. mad
delere sentetik nebati hormonlar adı da verılmelı-

' 

"'prakların -" Utilıamellerinden secJrilmelerini 
temin etmelı luıbil olnmfhır. 6 ilci 8 ~ün ıırmında 
ue Mılıın i•lenilen yerinde lıölrler •alıverme•i elde 
edilmektedir. 

Nebotların hayalında •unİ Jeğifikliklere •ebe
biyet veren otuz madde içinde yalnız briı, etilen 
gazı nebati neıiçlere dahil bulunmaktadır. Sonra, 
bu maddelerin te•İrleri her han~i bir nevi nebata 
münltaır tla değildir. Y alnı.z nwhtelil neballorda 
hu maddeler vtuıtcuiyle icra eJilecelı te•İrİn hadle
ri Jeiitmelııedir. Kimyevi maddeler nebatlara bü
yük mikdarda su i,inJe hal eJilmek mrefiyle ve· 
rilmektedir. 

tedir. 
Bu keıil zahiren pek ba.it bir mü~ahade yü

zünden kol~yla§mıtlır.: Hayvanlann idran n~ı
ların nqvünemaıını çok arıtır"!'~lı haıs~•ını haı~
dir. Hakikaten bıı idrarın ferlrıbıne dahil olan bır 
aaiJin nebatlarda neıvünemayı temin eden aksın 
a.dınd~ki bir madde ile mÜ§terek vaııllarr vardır. 

Boyce Tbompaon lnstitue' de yapılan tecrübe
ler, bazı Jıimyeoi ~dd_eleri_n, n~~"!'~ için. ~a~
cli toprak vazileıinı gorebıleceganı Uha.t efmt§tır. 
Daha 1935 Je Mbatların ne§vünenuuiyle birlikte 
vulnua gelen bazı haJueler, lııöklerin dallanıp bu
J aldanınaa. .alnn ıifip kabarmcuı, etilen, aaetilen 
gihi bCl7.ı gmlo tarafından hmule ıetirilebildiji 
ıörübnüştiir. Bu pn bir çok mayi rnaJJelerin J. 
ayni luıbiliyeti haiz. olJııiu anl'Jfllllllflır. Bu maJ. 
eleler nebaflarua normal inkqalının Jquıda auni 
nqa.ıiinemaılara me,Jan ı>ermekıalir. 

Bazı nebatlar karaHız bir ıelıilde inkifal eder, 
yani bir müddet hızlı büyür, bazı zamanlar da in
kifalı yOıJaşlar cJe hatta durur. Şimdi nebat yeni 
mahlüllale beJnediği zaman, inkifal, taıHıkkul 
devrelerine Je lqmil eJilmelıteJir. Hatta bu de
virler anmuwla nebata çiselı açtırmalı bile kabil 
olmdtadır. 

Me-1a 30 i1a 90 Jtılrilwı zarlınJa dalların 11e 

Nebatlar üerinJe en laıvvetli maa.ir olan 
maddeJerden biri Je ldoridrin' Jir. Bu Nntelik 
ltormonla balenen patale.Ier hayrete Jejer neti
eela 1M111telıledir. Ancak illı IHıltartla toınıırculı 
oaen bazı nebatlar da kimyevi baleme aıye.inde, 
lnf orllMnlia ~- açmql.r. 

----------------~------------:-:====::::-~----------------

Maden suyu 
diyip 

• • 
geçmeyınız 

Maden sularının yalnız kendi kay -
naklarında delil, aynı zamanda şitclc
rl! doldurularak dunyanın dört bir ta • 
rafına gönderilmek suretiyle içilrncle
rinin temin edildiği malumdur. 

Fakat bu ıevkiyatın ne kadar büyük 
bir organizasyonla hareket etmek mec
buriyetinde olduiunu birçok kimseler 
bilmez. Bu ifin uameti. Fransa'run ma 
den suyu ihracatına dair son ıamanJar • 
da ne!Jl"edılınit olan rakamlardan çok iyi 
anlaşılmaktatl u. 

Fransan n yalnız Vip ma-tcn suyu 
bvnagındiln yılda 40 ill 50 mily"a P. 
teJC • doldundmaktadır. Bu miiı.darm 
üç~e ikiaı franaacla barunır ' üçte 
biri memleket dıpna çıkarılmaktadır. 
Fransanın maden auyu böylelıkle bu • 
tun dünyayı dolaşmaktadır. 

Çine gelen Vişi sularınm fi•elcrin· 
deki etiketler çince yazılıdır. Aı ıaut•n 
de de ispanyolca yazdmıttır. Bu işin 
ananevi bazı vaaıfları da vardır. Mese
li, ltalyaya &önderilen Vişi suları be -

hemehal yeıil şişelere doldurulur. Bu· 
na nıukabil Avusturalyaya gönderilen.. 
ıer befS% filelere konur • 

t.qkaJrt.. Bir ntfe •e sevinç tonu nı -
41. yq Jıılfir nyM Dedim.. Karıaınm 

1...,...,..ıa se•diiiai " iıfılrmm kaçtıi,. 
aı pe ~ da öiıeamif.. Ve yıkılan 
bu yuvayı tekrar tamir imkiıun~ bulıL 
caııma peıinen seviniyordum. 

Erteai günü sabahleyin Nihale ut· 
radun. Tedbirli davranmak lazımdı ya .. 
Ona vaziyeti anlatmadım. Fakat şayed 
Nfbadr g5rftnem yunna tekrar dönme
te .as yeriyonun değil mi diye ıor • 
4ham. Olur•·· Kadın aklı bu.. Belki son 
dakikada cayı nrir. 

-Haaıl iatcmem.. Decli Yeter ki be
ni affetsiıı. Ne kadar ıztırab çcktiğimı 
ıörüyoraun .. 

Saat öileyi çalarken "Güzel Kötc" 
nin kapısından giriyordum. Nibadı gör
dftm. "fanrnda genç ve çok güzel, kibar 
bir kadın ftrdı. Takdim etti. 

- Jlfipnlnn .• Biribirimid o kadar 
çok .niyonu ki.. sorma. 

Arslsdım ve artık NihaJckn bahM 
ı~ ~im. Neye yarardı ki.. Dö
aüfte Nihale utradım. 

- Ne haber, df:ci. Gördün mü? 
- Gördüm .• 
-E ... 
- Krmn, dedim. Taharnmül gerek.. 

Dlny8 etme bulma dtiaymı. Bnelce 
.-bqkmmı aevdhı o utuab çekti.. 
şiıadi ıstJnb mau lellde, bafkumı 
_...,5 unu da onda.. ~at aninoL. 
Afk ıı.tahp yüziinden pkilm uarab
lum amrtl pelc ima.. ı,,....,ıqor nm

IGll ~ S,. lmcfi: 1'ihaılchr. 

Kedü 
gözllUı 
hırsız 

Hanoı.nn en W)lik ygrdıın
cı,__.,. --., waıılalı ol# 
ju ,,..dUmcl .... F alıat, ..,,... rai· 
men, hır.ızlar ayrıca "" Limbo· 
larının ~arclunına malıtaç olduk
larından birçolı laaRerde kendi • 
terini ba yasJen ele uermelrte • 
dmer. B• itilHırlo &öyle f,ir 7ar -
dııncı19 ihti~ olnn)'CIJI bir hır· 

.... """" iyi çollf"I""""'"· 
ltlaccuUllllWI f,ir ıehrinde .. n 

aomanlartla hirçolı hırSdlıklann 

nl11ı~ weceleri yaprltlıiı te•bit • -
4ilmİf; faAaf larraı~ar bir türlu 
yahfonaırHıınlffonlr. 

AıteM, Wtii11 611 larnalıltlann 
a,,_ -... t.ahıttıl_, J'G""'1aiı· 

ne J• #f7RC• '-aııt ptirilMiflir. 
Bundan bafka. hınaua. ,,.Z11d 

.,,... 6-fm• H7G NHIMlfa laoli
,,.ıe ... i de tliJılıati ÇSlıınİftİr. 
B• IHlk,,,_.. rcudenq oMıtların 

osrdilıüri il-'•'-.... ' .... .aıll 
.,.. .- ,,....,.,,,,,. ilİf - ıııl& 
79'rl .. ..., ..... d.,. "' -.... ....,,iUiii. ..,.,,..,. 
"'· Bu mu~ ~lenf• •Ullr 

~ ;.wc.uuu.,_. pndial .. 
ri P17f'd• a,,.,... pnf 6ir •
t..ıril ettik,.,. ....... IHılHibnİf· 
lir: 

• ..,.ein, ~lılthı 1tiç 6ir 
r-7 Pr n•tlili. la.,hlri .-aleri 
la~ I••••• .. ,,,.,, hWH,,.tin-
J. .,.,. ......... ,,.,. 

Ktmınlılrtan idiltıft dilerwlı 
7f'P'l"" lnnr.lıiftır 6Ö• önünde 
tutularak •rltııtrnlmala bClflanan 
pnç atlam 6ir miiJJet aonra ••ç· 
larım itiraf •tnrif oe h mün...
Htf• th, pı:rıltlafratJan bni BH 
lmniır pndihlm prmctlifini, 
mn1 .,,,,,,, lıötii P,.clüiiinii, 6ii· 
ncfl• ;. ltiç prmeJifini, bana 
malta6B lıoranlılı olanca mükern· 
mel ..,,..,,. 6ÖrJüqiinii .öylemİf -
tir. 

Amerikanın aleyhinde 
olduğu üç şey 

JUDCrilamın nld Berlin büyük eısf

ıl Bay ]ama W Gerard, Lon<lrada Vik

torya otelinde verilen bir ziyafette de -

mittir ki: 
- Biz amerikalılar, üs teYiD aley • 

bindeyi•: 
1) Harbm aleyhindeyiz. 
3) lttifakm aleyhindeyiz. 
S) Avrupuua arab a;asma dönmı, it

lerine buruD IOkmaıun aleJbindeyb. 

iştahı 
ölçen 
bir ilet 

Amcrikada bir biyoloji liboratuva

rmda çalıpn ilimler timdi iştahı 

tahrik eden muhtelif Amilleri araıtır

makla met1uldürler. Bu arattırıcılar, 

ilmi ııhati haiz hükümlere varmak için, 

ağızdaki salya mikdarını ölçmeye mah· 

aua bir llet yaparak bununla bir çok 

tecrübeler yapmışlardır. 

Maliım olduğu ıibi, sevilen bir yi· 
yeceğin manzaraaı ağzı sulandırır. ''Ağ· 

zının suyu aktı.'' tabiri mCfhurdur. Bu 

halk tabiri bir uzvi hakikati ifade et· 

mektedir. Çünkü aiıı salyaları, yiye

cek maddelerin •iaa ~rmeaiyle olduğu 
kadar, bu maddelerin sadece ıörülme· 
siyle de tahrik edilmektedir. 

Bir çok talebelerden mürekkeb bir 
grup bir ııra tecrübelere tabi tutulmut
tur. İlk 6nee talebelere pasta aözu söy
lenmif ve ittah ölçen ilet derhal ha
rekete Cctirilmiftir: Alet aalya mikda· 
rının hafifçe arttıjıDJ kaydetmiştir • 
Sonra bir pastayı ıösteren renksiz bir 
resim talebelerin &özleri CSnüne konul· 
muş. ve ilet salyanın biraz fadalattıgı
nı g&temrittir. Bu renbiz r.im renk• 
li •e gitti bir pasta reıaniyle tebdil e
dilince, Dlya biraz daha artauftır. Ni• 
hayet gö&lerin önüne bak.iki ve ncfiı 
bir pasta konulunca. aalya miWarı bir· 
denbire ziyadeletmittir. 

Pabt ya bif aalan yimek iıteme
dili ve i,mhlan da olmadıiı balde mü
temadiyen afızlarırun sulandığını hia 
edenlere ne demeli? 

Kandan düğmeler 
Kandan bazı hususlarda istifade e

dildiği malUmdur. Fakat kandan duğ
me yapılacağı hatırmın gelir miydi l 
Fakat bu bir baldbttir. Münih'de bir 
bbr-ika ham madde olarak yalnız karı 
kullanmaktadır. 

Her ,cyden önce kandaki fibrinler a• 
yıklanmakta, aonra kurutulmaktadır. 

Elde edilen bir nevi un tazyik altında 
111Jh bir medde haline konulmakta ve 
y ........ tnadde.nln lstenildill gibi i .. 
lnemesi mümkdn olmaktadır. Bu mad• 
deden dtlimeler, fC'D9iye sapları, ta
raklar ve hatt& telefon ahizeleri bile 
imal edilmektedir. Hemen ıurasrnı 1· 
live edelim ki kullanılan kan insan anı 
degi1dir. Mezbahalarda kesilen hayvan• 
Jann kanlanndan istifade edilmekte• 
dir. Pabt, g6ğsttndeld diifmeırin n• 
dan yapı!mll oldufu kimin hatırına ge• 
lir? 

Aynı fabrika, kandan pek mugaddi 
bir ...... çikolata yapmakta •e bu çikol .. 
ta bilhuaa Japon,.cta çok niltet göre 
mektedir. 



, ... , .... ..,, .. , 
...,U '±cncd wr.._ birin
ci nWlllçe. ... •• ...... Adlin 
ene' vt brariJ1e ftllll1dlnıe ......... 

Hindiatama Bomba1 ,ehran bir 
Doktor, buta9I olaa Wr hindunun mı• 
cininde .ıa1a ,aılı olan amdeleri 
bulmapar Oll, Mlds pkı. ild analıtar, 

... lsı6r jUet bıplı, "' çala upı, dkt 
selik genpJ. Wrbf blsak ,.... " 
8teberi. 

ika ....... bir ....... olduju tçin 
- bet ..... ileri. nıcaı. .... premler 
lnumrun4a hinerltr aGMermekte ıdi. 
Baflıaı bliaerleriaden biriai palan 
yutmak. IOllra keadince -ıam bir 91 • 
kildebwıu~ 

Banda bir mlddet 8ace ~ 
bir hliltalık • .., ... ft- ....... ettili 
doktor ela ............ ,. .. ,.. .. 
muayeaede ..,....._. :ma4delerl llr • 
mit* 

Rasyoııel yankesicilik 
için yeni bir usul 

lnlilb ,..Jıi11dleri abllnbr. Bir 
~ slD enet t.cı'lljl aıe: Oı.ford cadde
.ınta en lllruedllilr w ••·• metJml 
Wı< yerilen ..... Wt -elrtl afU ,.. 
... , .......... ~ ,..,... oıa,a 
lfliferek,...... ...,....,. ...,.....,. 
Jardır. hıa.t )'erdeW Jtata11ırm toplm" 
.-ı lalttlll-. ......... Wd ...... 

• aterlllaa1ıılllaVD db'eqmm,.. 
riDde yeller~~ .... -..... ................. . 
hldlle .... .-.;; .. defa .... ... .............. ...,......Wrlnia 
içinde a atıerUa llalaam ctbdam mre 
kadm• ...... 

lla lllıliıleler ..... dan i1;nt clel'll 
... ,..._ ...... , B.mcs.n bl,l• 
--.. ,... .... llderlnl ..... 
lanlll i,.. mubafua idtauı 6p toara 

.......... lbbrlir. llttin • .,.. 
-~en--. 

dinle meveu4 caa 'liıl' 1 laf .-cı"''° 
ce ~ •ımıle ,. ..... , • .._ 
nberteplk_.. ...... , ? ...... ,. 

Adliye .... it ft1a T_,.. lhlake· 
IBlll Bldlu:l lttlll w ,.... Adllfe _ ............. , ..... .,....... ... 
...... ~ .... 



--- 23- 7- 1937 ULUS 

Milli l\füdafaa Vekaleti SaıınaJma 
Komisyonu ilanları 

tı-

Ankara Levazım Amirliği Satmalma 1 1 
Komisyonu tliinlan _______ ... ,_ ____________ ~ ----------------·· 1 

A keri fnhrikalar ımmrıı cliirlii~u Sııtırıı fıııa 
Komi \ ou11 llfatıları ,, _______ _ 

İLAN . 'k'l k hı 
1 - Eksiltmede olan iş: Pınarhisar alayının 586 bın ı o uru o . Askeri mektehlere talebe alımyor Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünde 1 
2 - İhalesi kapalı zarfla Vizede _yapılaca~tır. 
3 K t muhammen bedeh 21.976 lıradır. - uru o un . 
4 K otun ilk teminatı 1.650 lıradır. 
S - İhurul · 24 temmuz 937 perşembe günü saat 16 dadır. 

- a esı . 1 h .. v· t lma ko-6 _ Şartnameyi görmek istiyen er er gun ıze sa ın a 
misyonunda gösterilmektedir. (1944) 2-3226 

ı - 937 - 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa, liseleriyle 
Konya ve Erzincan askeri orta okullarının bütün sınıflarına Kırık
kaledeki sanat lisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya ge
dikli Erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısımları
nın ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alın 
teklilerin şartları almak üzere umum müdürlilk 
müracaatları. 

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

II~AN 

lLAN 
1 _ Ankara garnizonu kıtaatı için 8000 kilo zeytin yağının ka

palı zarfla eksiltmesi 26.7.937 pazartesi günü saat on beşte yapıla-

2 - Kaydı kabul tıartları geçen senenin ayni olup blitün asker
lik şubelerinde ve askeri mektebterde vardır. 

3 - Kaydı kabul mliddeti bütün mektebl~rd.e 1 temI?u.zda baş
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gedıklı mektebının kaydı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. caktır. · tı 

2 - Zeytin yağının tutarı 5.400 lira olup muvakkat temına 
405 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülü~. . 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindekı vesıka ve te-
.. e saat-minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gun. v 

ten bir saat e\•eline kadar levazım amirliği satın alma komısyonuna 
vermeleri. (2010) 2-3273 

iLAN 

1 - Harb okulu ihtiyacı için 8.400 kilo kaysı reçel}, 8.40~ :;1: 
vişne reçeli, 3.300 kilo ayva reçelinin kapalı zarfla eksıltmesı · • 
937 çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. ·na 

2 - Reçellerin tutarı 7818 lira 90 kuruş olup muvak~at temı • 
tı 586 lira 42 kuruştur. Şartnamesi komisyonda her gun parasız 
görülebilir. . • "k e te-

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerındekı vesı a. v t 
ıninat makbuzlarını havi zarflarını yazılı gün ve saa!ten bır sa~ 
evetine kadar Ankara levazım amirliği satın alma komısyonu;2a7;e -
meleri. (20l 3) 2-

İLAN 

1 - Harb okulu ihtiyacı için 6.400 kilo çilek reçelinin 28.7.937 
çarşamba günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 - Reçelin tutarı 2809 lira 60 kuruş olup muvakkat temın~!1 
2~0 lira 72 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız go
rt.ilebilir 

. 3 -
0

İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindek~ v~;~ka ve te
nıınatmakbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amırhgı satın al-
ına komisyonuna gelmeleri. {2014) 2-3275 

İLAN . . ~ 
İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat ıçın 4000 ton lave 

rnarin kömürü 30_7_937 cuma günü saat 15,30 da tophanede. satın 
a.lma komisyonunda kapalı zarfla alınacakt~r. Tahmın bedelı ~~000 
lıradır. İlk teminatı 4150 liradır. Şartnamesı 294 kuruş muka~~lın.: 
de komisvondan alınır. tstekliJerin 2490 sayı~ı kanunun 2, 3 ~ncu 
madde erindeki yazılı belgelerle beraber tekl!f mektuplarını ıhale 
ısaatinden bir saat evvel komisyona \•ermelerı. (2046) 2-3334 

lLAN 
Eksiltmenin 

Cın i Miktarı M. Bedeli l. Teminatı şekli tarihi saati 
Ton Lira Krş. Lira 

Un l35 15187 50 1140 Kapalı zarf 3-8-937 15,30 
., 135 15187 50 1140 .. .. .. 16 
" 214 24075 1806 ,. " .. 16.30 
.. 788 86680 5584 .. . " . .. . 17 
Yukarıda yazılı dört kalem un ayrı ayrı ıhale edılecektır. Tek

lif mektup arı bir saat eveline kadar kabul ol_un~r. 788 ton u~ şa.~t
namesı 433 k k bT d verilir. tsteklılerın şartnameyı gor-

uruş mu a ı ın e . . . . b ili giln ve saatte 
mek uzere hergün ve eksiltmeye ıştırak ıçın e .. 
teklif mektupları ve kanuni vesiklariyle Lüleburg;z ;~~~en satın 
alma komisyonunda bulunmala~ı. (2065) -

İLAN 
- 1 - Manisa merkezindeki kitaatın senelik ihtiyacı için 65 ton 

aıg f · k ır e 1 muna asaya konulmuştur. k 
. 2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın alma o

mısyounda her gu··n g·· ··ı b"J' oru e ı ır · d " 
3 - Münakasası 30 7 937 cu.ma günü saat 16 da Manısa a tumen 

satın alma komisyonu~d~ ya_Rılacaktır. 
: - İhal~si kapalı zarf uıutiyledir. . uhammen f'lati 

25 k - 65 bın kilo sığır etinin beher kılosunun m 
uruş ve muvakkat teminatı 1215 liradır. · "k 

6 - İstekn i d kayıtlı olduklarına daır vesı a goıte ı er t caret o asma 
receklerdir • 7 - Muvakk. . kb u ile birlikte teklıf mektublau mün k at temınat ma uz . 1· k d 

a asanın y 1 ğ b ll' tten en az bır saat eve ıne a ar 
himen satın aı~:ık~~i;yo~u~as~ereceklerdir. (2076) 2-3371 

tLAN 
1 - İzmir .. hk k" merkez: kıtaatı için kapalı zarfla 

ııo 200 k" musta em mev ı 
· ılo sığır eti alınacaktır. .. .. o d t · d 
2 - İhales· 5 - 1937 rşembe gunu saat 16.3 a zmır e 

kışı d ı agustos pe kt 
a satın alma komis onunda yapılaca ır. . 

3 - Tahm' d'J Yb d ı· 30 305 lira olup muvakkat temınatı 
2273 1. ın e ı en e e ı • 

ıradır 

4 - Şa;tnamesi 152 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
S - İsteklilerin ticaret odasında kayıdl~. bul~~mal~rı şart ol

nıa~Ja beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 kcul'fma kelebrlınde >:ahzıllı 
Vesıkaları muvakkat teminat makbuz ve te ı. me tu arını ı a e 
saatındı>n en a b" 1 komisyona vermış bulunmaları. (

2124
) z ır saat eve 2_ 3447 

tLAN . 
1 - lzmı· ·· hk kı' kıtaatı ırın kapalı zarf usulıyle 

1 r musta em mve :ı 

ıs.ooo kilo un alınacaktır. .. •. . • 
2 - Şartnamesi her gün komisyonda gorulebılır. t . d k 

·· ·· t 17 de zmır e ış-3 - İhalesi 5 ağustos 937perşembe gunu saa 
lada satın alma komisyonunda yapılacaktır. . . 1200 r 

4 - Muhammen bedeli on altı bin lira olup ılk temınatı 1• 
radır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı bulunmaları .ş.art 01• 
ntakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerınde {ı~{ 
zıh vesikaları ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve te 1 

nıektublarını ihale saatından en az bir saat evci komisyona ;er-
meleri. (2125) 2-344 

İLAN 
ı - Ankara yolJama memurluğunca bir sene zarfında muht~

lif istikametlere naklettirilecek olan S.000 ton eşyaya pazarlı!< gu
nünde istekli çıkmadığından 9.8.937 tarihine kadar pazarhgı de-
vam edecektir. · · 

2 ı · t ta 7275 lira olup muvakkat temınatı 545 lıra 63 ku-- şın u rı .. ·· 'T" 
ruştur. Şartnamesi komisyonda her gun paras~z go~u ur .. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerındekı vesıka ~~ te
minat makbuzlariyle yazılı tarihe kadar pazarlığı yapılma~ uzere 
her gün levazım amirliği satın alma komısyonuna gelmelerı. 

(2206) ... 2-3562 
İLAN 

J - İzmir müstahkem mevki kıtaat hayvanatı için kapalı zarf 
usuliyle 360 bin kilo kuru ot alınacaktır. . 

2 - İhalesi 9.8.937 pazartesi günil saat 16.30 İzmırde kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

4 - Askeri mekteblere girmek istiyenl~r Ankarada bulunanlar 
Cebe.!ideki gedikli erbaş hazırlama mektebıne ve askeri mekteble
rin bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve başka 
yerlerde oturanlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

S - Kabul şartlarını taşıyan istekliler ~vrakını t_amaml~ttırıp 
askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bır halde .gır':11ek ıst~~ı
ği mektebe göndermeli ve mekteb tarafından seçme ım.tıhanı . ı~ın 
çağmlmadıkça hiç bir istekli beyhude yere n:ıek~ebe gıtmemelıdır. 

6 - Seçme imtihanı için çağrılan isteklılerın. ~ekte be kadar 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek ıçın yapacaklan 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbe. 
tinde mekteblere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
uygun olarak kati kabuıtcri yapılmıyanlar hiç bir hak iddia ede-
mezler. · h ·ı 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurl:ra bır sene ta sı 
fasılası olanlar ve mektebe girmek için nüfus kagıdında yaşını tas-
hih ettirenler askeri mekteblere alınmazlar. •. 

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

iLAN 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen fiati 208,S kuruş olan ve mü

teahhid nam ve hesabına alınacak olan 20.000 kilo sar~ sabunlu 
köseleye teklif edilen fiat yüksek görüldüğünden yenıden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 3127 5 Jiradrı. 
4 - İha!esi 28.7.9~7 çarşamba' günü saat 11 dedir. .. 
5 - Eksıltmeye gırcceklerin 2490 sayılı kanun. 2. ve 3. cu mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatalriyle birlikte tam ihale sa-
atinde M. M. V. SA. AL. KO. na vermeleri. (2190) 2-3565 

B1LfT 
ı - 2 adet _fircz_e makinesi kapalı zarfla eksiltm~ye kon.mutşur. 
2 - Tahmın edılen bedeli on beş bin lira olup ılk temınat pa· 

rası 1125 liradır. 
3 - İhalesi 8. erım 937 çarşamba günil saat 15 tedir. 
4 - Muhabere ıle şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektublarını M .M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2195) 2-3566 

BİLİT 
İki kalem baytari malzeme satın alınacaktır. İhalesi 10.8.937 

salı gü?ü saat 10 dadır. Tahmin bedeli (4600) liradır. İlk teminatı 
(345J lıradır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyne be
delsız olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müracaat ve i
h~leye girece~lerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve te
mınat mektubıyle birlikte belli gün ve saatında komisyona gel-
meleri. (2246) 2-3567 

BlLİT 
1 - 349 kalem Avadanlık malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye 

konmu_§tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 7987 lira olup ilk teminat parası 599 

lira ~ş kuruştur. 
3 - İhalesi 10 eylül 937 cuma gunU saat ıs teôir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektublarını iha
le gününde en geç bir saat evelinc kadar M. M. V. satın alma ko-
misyonuna venneleri. (2248) 2-3568 

1 Ankara Belc,liye Reisliği lliinları --------------- ----------------B 1L1 T 
1 - Temizlik müstahdcmi?ine yapılacak 379 takım yazlık el-

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

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

İLAN 

Nr: tahmin edilen muvakkat teminat 
bedeli lira lira Kr 

52 500 37 50 
10 500 37 55 
10/l 600 45 00 
10/2 400 30 00 

l - Halde olup yukarıda ~~mar~ları ve muhammen bedelleri ve 
muvakkat teminatları yazılı dort. dlikkan 31.5.938 tarihine kadar a
çık arttırma ile kiraya veri.lecek!~r. 

2 - Bu dükkanların kıra muddetleri bu tarihten sonra kiracı
nın arzusu üzerine birer sene uzatılabilir. 

3 - Şartnamelerini gör~ck .~e .. d~~~ ziyade malGmat almak is· 
tiyenler her gün hesab i~lcrı '?udurlugüne müracaat edebilirler. 

4 - Bu dükkanların ıhalesı 30.7.937 cuma günü saat 10 1/2 da 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

S - İstekli olanlar muvakkat teminatlarını ihaleden evel bele
diye veznesine yatırarak muk~~ilinde alacakları makbuz ilmüha· 
heriyle arttırmaya iştirak edebılırler. (2080) 2-3368 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankarada ziraat enstitüsü orman fakültesinde 794 No. lu Mu

rat oğlu Hilmi tarafından açılan ve sosyal soy adının (Burçoğlu) 
ile değiştirilmesi hakkında olan davanın yapılan duruşması sonun
da: (Sosyal) soy adının (Burçoğlu) adiyle değiştirilmek suretiyle 
nüfusa tesciline ve ilanına 21.12.936 da karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. 2-3573 

biçilmiştir. • 
3 - İhalesi 16.8.937 paza~sı günü saat 16 da Çanakkale müs

tahkem mevki .sat~n ~ima komı~yonundıı yapılacaktır. 
4 -:- lstekl~lerın ıhaleden bır saat _'!Vel teminat akçeleri olan 

2718 !ırayı ve ıhale kanununun 2, 3 cU maddelerindeki vesaik ile 
komisyona müracaat etmeleri. (2214) 2-3563 

iLAN 3 - Muhammen bedeli 15.300 lira olup muvakkat temınatı 1147 
lira SO kuruştur. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. . • 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 eli .maddelerınde y~

zıh vesikaları, muvakkat teminat makbuz ye teklıf me~tublarını ı
hale saatından en az bir saat evci komısyona vermış bulunma-
ları. (2239) 2-3564 

İLAN 
ı _ Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarfla 

37.470 kilo sade yağı satın alınacaktır. . 
2 - c:;'lde yağının beher kilosu 96 kuruştan 35971 lıra 20 kuruş 

Tek_irdağ garnizonu için 6_ıo ve Malkara garnizonu için 230 ton 
ekıneklık un kapalı zarf usulıyle ve ayrı ayrı şartnamelerle müna
kasaya konulmuştur. İ~lesi 9.8.937 pazartesi günü saat 16.30 da
dır. 610 tonun 79.300 hra muhammen bedel üzerinden muvakkat 
teminatı 5215 liradır. 230 tonun 29.900 lira muhammen bedel üze
rinde~ 2242 ~!ra 50 kur~ş!ur. . Ş~rtnamesini okumak istiyenlerin 
her gun ve munakasaya ıştırak ıstıyenlerin muvakkat teminat mak
buz ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektublarını ihale sa
atından bir saat evci Tekirdağında tümen satın alma komisyonuna 
venneleri. (2253) 2-3571 

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

Tahmin edilen bedeli 9600 lira olan yukarda mikdarı ve numara
ları yazılı yedi kalem yağ askeri fabrikalar umum müdurluı;u satın 
alma komisyonunca 16-8-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komiS}'Ondan veril~. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 720 lirayı havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi -
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracatları. (2182) 2-3507 

3 ADET OTOPOMP 
4 ADET MOTOPOMP 

Tahmin edilen bedeli 30.000 lira olan yukarıda mikdarlan yazılı 
otopomp ve motopomplar askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 13.9.937 pazartesi günü saat ıs te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname bir lira SO kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2250 lirayı havi 
tek1if mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3; maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2159) 2-3569 

KIZILAY 
HASTABAKJCJ 

HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve 
parasızdır. Okul, genç bayanların hasta bakıcı ve zi. 
yaretçi hemıire yetİ§erek, hastanelerde ve umumi aı
hatle alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mah
sustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tara
f mdan verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ve aıhatli ve en az orta tah
sili bitirmit olmaları §arttır. Diğer ıartlarımızla fazla 
izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksaray

da Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müraca
at edilme~i. 15 Eylul 1937 den sonra müracaatlar ka-
bul edilmiyecektir. 2-3576 

Ankara İnhi arlar 
Başmüdürlüğünden 

Ankaradan Kızılcahamam inhisarlar idaresine bir sene zarfın
da nakil edilecek dolu mamulatın ve Kızdcahamamdan Ankaraya 
iade olunacak boş kapların taşınması işi şartnamesi veçhile aleni 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ve ihale 9.8.937 tarihinde saat 16 da icra edileceğinden 
tali!Jlerin 54 lira 30 kuruş muvakkat teminat paralariyle birlikte i
daremizde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2241) 2-3560 

Çorum Vilayetinden 
Fenni şarnamc plan ve keşifnamesine göre Alaca kazasının Kı

zıllı köyiine yaptırılacak on çift on bir tek kargir ev 5998 lira 48 
kuruşla Karnıkara köyünde 27 tek, 20 çift kargir ve 13.200 lira 98 
kuru~la ve Sungurlu kasabası merkezinde yapılacak şehir tipi 4 
kargır ev. 913 lira 92 kuruş bedelle 29.6.937 tarihinde 15 gün müd
detle eksıltmeye çıkarılmıştır. Müddeti içinde talib çıkmadığmdan 
2490 sayılı kanun mucibince eksiltme müddeti bu günden itibaren 
on gün uzatılmıştır. İsteklilerin bu müddet içinde vilayetimize 
müracaatları. (2254) 2-3572 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ank:ara satınalma liomisyoııundan 

Jandarma birlikleri için koşum, binek hayvanları satın alına
caktır •.. ~inek ve ko uma elverişli at ve katırları olanların alım şart
larını ogrenmek ~ve ~ayvanlarını satmak üzere Yenişehir jandarma 
genel komutanlıgı bınasında satın alma komisyonuna baş vurma-
ları. (2249) 2-3561 

Salilıli llelediye inden: 
. Sali_hli şehrini!" inkişaf sahasının 100 hektar mikdarındaki yeri· 

nın halı hazır ha.rıtasını alma işi açık eksiltmeye konulmuştur. Her 
hektarının bedelı muhammeni beş liradır. 

İhale 29.7.937 günü saat II de belediye encümeninde yapılacak
tır. taliplerin şeraiti öğrenmek üzere belediyemize müracaatları ilin 
olunur. (2198) 2 _ 3522 

Ankara valiliğinden: 
Etimesud sıhat merkezinin 1 temmuz 937 den 31 mayıs 938 so

nuna. kada_r bir yıllık erzak, et, kuru erzak ve kışlık ve yazlık acb
z~.lerı eksıltmeyc çıkarılmıştır. İsteklilerin 31.7.937 cumartesi gii
nu sat 1~ de sıhat müdürlüğü dairesinde satın alma komisyonuna 
gclmelcrı. (2027) 

2
.-

32
7
8 

Müteahhitlerin ve inşaatla meşgul 
olanların nazarı dikkatine: 

Bitm~~ üz~re bulu~an Ankara garı inşaatından artan muhtelif 
m~lzemeı ın~a!yeyc talıb olanların istasyondaki inşaat yazihanesine 
muracatları ılan olunur. 2-3575 



10 =====~===============:::::::m::=== ULUS 

Devlet UerniryolJarı ve Limanfan Umum 11 
l\Jiidiirlüğii Satınalrna Komisyonu ilanları 

Ankara İstasyon Meydanının Tanzimi 
İçin Yapılacak İşlerin Eksiltmesi : 

Ankara istasyon meydanının tesviyei türabiyesi, blokajlaoma
ıu, şoselenmesi, asfaltlanması. bordür taşlarının yapzlmsaı, elek
trik tenvirat isi ve kanalizasyona aid bütün tesiaatm yapılması k:ı
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 83.058 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, plan nsair evrakı D. D. 

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

3- Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazaıtesi günü saat 15 de Anka
rada D. D. yollan işlı!tme umum nıüdtirlüğü yol dairesi binasında 
top 'anacak merkez birinci komisy0tınnca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat tre vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tes
lim etmis olmaları lazımdrı. 

a) 2'49o sayılı ~unun lfi ıncı ve 17 inci maddelerine uygun 
5403 iralık muvakkat teıuinat1 

b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Nafia vekaletinden musaddak ehliyet ves.ikası, 
5 - Teklif nıektublarr ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

k .. bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mel:tı.ıb!arınm i.,dcli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate ka
dar komi.o;yona ge1ml.ş bulunması lazımdır. 

G - Ba ii' hclı:kmda fazla izahat almak istiyenlerin Ankarada 
D. D. yolları yol dairesine müracaat etmeleri, (2105) Z-3418 

İLAN 

Mııhammen bedeli (12382.50) lira olan 317.500 metre mikabı 
beyaz çam (köknar) kereste 3.8.937 salı gü~ü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın almcıcaktır. 

Bu işe girmek ist'yenılerin (92&.69) liralık muvakkat teminat 
ile kruıunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün 
ve 3297 No. lu veya 1.7.937 T. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan tlimatname dairesinde almmq müteahhidrk vesikası ve tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlara.da malzeme dairesinden, 
Haydarµaşacla tesellüm ve sevk şef?igmclen, İzmir ve Eskişehirde 
idare m:ığazalanadarı. Zonguldakta D. Demiryo!Jarı kömür tesel
Him heyeti şefli-inden ve Adana.da işletme müdürlüğünden parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (2068) 2-3419 

tLAN 
Muhammen bedeli (28012) lira olan muhtelif cins elektrik am

pulleri 17..8-.!Jl'J sah günü ıı.aat 15..30 da kapalı zari usulü ile Anka
rada irlare binasrnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenterin (2100.90) liralık mu...akkat temınat 
i e kanmnm tayin ettiği vrsikalan. ınmi gazetaıin 7 • .>..936 gün •e 
3297 veya 1.7.937 gün ve 3645 No.lu nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde almmrş vesika ve tekliflerini ayni gün sa
at 14.30 a kadar komisyon reisli~ne venncJeri ta:ımıdu. 

Şartnameler 140 laırUi6 Ankara ve Haydarpa.şa vezne erinde sa-
tılmaktadır. (2081) 2-3420 

İLAN 

1 .. nhammen bedeli 20800 lira olan 8000 meşe triıtn:rs 2 ağustos 
1937 pazartesi günu saat 15.30 da kClpa!ı zarf usuliyle Sirkecide 
9 ancu isletme- binasmdaı &2tın .alınac.alrtır. 

Bu ışe girı:r.e!c: ıstiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla ka
numın tavin ettı C-i vesikaları. resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 
N,,. u nüstra~m mr.şcrr etmiş olan t<r1imatmmıe dairesinde alın
mış ve u ve tckliflerını ayni gün saat 14.30 za kadar işletme bi
nas ncb'·i komisvon reisliğine vermeleri Iazımdrr. 

Sart • "r ar sız olarak Ankaradıı maf eme dairesinden ve 
Sirkecide ışletme kom•syonundan dağıtılmaktadır. (2127) 

2-3427 

r"'uhaır.men bedeli (154322) lira olan vagon cer tertibatı ve fren 
tec'ıi atr malzemesi Z.!1.937 perşembe günü saat J 5.30 da kapalı 
zarf asalfi ife Ankarada idare bfncrsnıcfa satın almacaktrr. 

l?uişe girmek istieyııJerin (89t56.10) lrralrk muvakat teminat ile 
kanunun tayin ettiğ,i vesikaları. resmi gautenfrr 7.5.936 gün ve 
3'2'9'1 ve :a I.7.9".3'7 T. ve 3645 No. fa nüshasında intişar e'tlrıİŞ' olan 
tafirrr.rtrrame dairesinde alrnmrş vesika ve tekliflerini aynr gün sa
at 14.30 a ltacfar komisyon rersfiğfoe vermeleri Hizrmdır. 

Ş rtrrameler 772 kuruşa Ankara ve Hav<larpaşa veznelerinde 
satılmal'ctadrr. ('Zr1551 ı-3460 

tr.AN 
Mııha=nmen "deli (13.000) lira ol.an 130 adet vagon örtüsü 3. 

9.931 cuma günü r.aaı l5.3Q da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
darz hlıı.->..llol11da satm alma.caktır. 

Bu i~e g rmek istiyen erin 975 liraTık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin etti~i vesiıkakar1. resmi ,;azetenin 7.5.936 G. 3297 veya 
1.7.!)31 3645 No. lu tıüshalarmda intişar etmiş olan talimatname· 
ler dair sinde alırmuş vesika ve tekliflerini ayni ~un saat 14.30 
a kadar kom"svom reisTiğ.i.ne vermeıeri lazımdır. 

$.artn::ırneler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Hayd"rnaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktad1r. ' 

(ZO Z) 2-3461 
tLAN 

~uhammen bedeli (7700) lira olan 28 adet i~çi mesai kontrol 
ııaatı 2-9.9?.'1 perşembe günü saat 1.5 de kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satrn alm~cal:tır. 

Bu i:te ~ir:mek istivenlerin (5"7'1.5-0) liralık muvakkat teminat 
ile le.an un.un ta yr.n ettiği ves.ikal;:ın, resmi gazetenin 7..5.936 gün ve 
3"97 veya U..93.7 gün ve 364S No. lu nüshalarında intişar: etmiş 
olan talimatnameler daire inde alınmış vesika n tekliflerini ayni 
gün saat 14 de karlar komi~yon reisli~ine vermeleri lazımdır. 

$artnameler paras•z olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarp:ışada sevk ve tesellüm şefliğinden dağıtılmaktadn. 

(2115) 2-3462 

!LAN 
Muhammen bedeli 3.300 lira ohm ıso ton çimento 5.8.937 tarihin

de saat 15.30 da pazarlrlcla Sirkecide 9 uncu işletme binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe giımelc istivenlerin 247.5 liralık muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 
No.lu ~ında intişar etmi~ olan talimatn~ daires'nde ahn
muş vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 za kadar işletme bi· 
nasındaki komisyon reıstiğine vermeleri lazımdır. 

~artnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Sirkecide işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (21Z9) 2-3463 

tLAN 
Mubarnı:nen bedeli (6692) lira olan lokomotif türbojeneratör ve 

yedekleri 6-9-J937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankaraaa idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ic:e girmek istiyen!erfn (501,90) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi garetenin 7-5-1936 giia ve 3297 
veya 1-7-937 G. 3645 No. h nüshalarmda intişar etmiş olan talimat
nameler dair~inde ahnmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.:rn a kadar komisyon reisli~ine vermeleri lazımdır. Şartnameler 
pansrz Gb.rak Ankanda malzeme dairesinde, Haydarpa-~da tesel-

TURKIYE 

i!IRA&ftfrn 
Ankara l\'lerk:ez Hıfzıssıhha 
l\f üessesesi 

• 
mısyonu 

Sabnalına Ko· 
Reisliğinden 

1 - Müessese serum şubesine muhammen bedeli 2500 lira o· 
lan 10 adet beygir açık eksiltme suretiyle 11.8.937 günü saat 11 de 
satın alınacaktır. 

2 - Şartname müessese muhasib mutemedliğinden parasız te
darik edebilinir. 

3 - İstekli ticaret odasına kayıdlt olması ve bu nevi ticaret 
üzerine iş yaptığını tevsik etmesi ayrıca 187 lira 50 kuru§ muvak· 
lı:at teminat vermesi lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat hudnd ve sahiller Wıat umum müdür· 
lüğü veznesine yatırılacaktır. (2219) 2-3559 

Edirne Jandarma Efrad 
Okulu Komutanlığından: 

Edirne jandarma okulunun bir eylül 937 den bir nisan 938 so
nuna kadar 8 avlık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik bu'ğday unu
nun mikdarı 150.000 yüz elli bin kilodur. Unun kapalı zarf eksilt
mesi 5.8.937 perşmebe günü saat 14 den 15 e kadar kapalı zarf usu
liyle Edirne merkez muhasebe müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre teklif mektublariyle sandık 
makbuzları veya banka mektublarmın saat 14 den 15 e kadar ko
misyona vermiş olmaları şarttır. Postada vaz'ı olacak muhaberattan 
mütevellit gecikmelerden ötürü komisyon mesuliyet kabul edemez. 

Cinsi: ekmeklik bu~dav unu birinci nevi. Tutarı: L.K. 21,000.00 
Mikdan kilo; 150.000. Tahmini fiatL kuruş. san ;14.00. Eksiltme 
gün: 5.8.937. Muvakkat teminatı lira K.rş; 1,575.00. Şekli: kapa-
lı zarf. (4385) 2~3570 

Ankara Valiliiinden: 
Bala kazasında husui idarey eaid dispanser binasının çatısının 

tamariyle etüv makinesinin muhafazasma aid garaj yerinin yapıl
ması açık eksi tmcye çıkarılmıştır. 

İşbu yapının muhammen bedeli 568 lira 76 kuruştur. İsteklile· 
rin 2.8.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encümenine ve 
tamirata aid şartnameyi görmek için de vilayet sıhat müdürlüğüne 
gelmeleri ilan olunur. (2028) Z-3277 

Evkaf Umum müdürlüğün
den: 

Umum müdrlük muamelat kaleminde çalışmak üzere azamt 50 
lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Talib olanların vakıflar umum 
müdürlüğü memurin müdürlüğüne müracaatları. (2218) 2-3549 

Ankara inhisarlar 

başmüdürlüğünden: 
377 1ira 98 kuruşluk keşif varakası üzerinden yerli tuzlası an

bar tabanına GİRO beton yapt1rt1rnasJ şartnamesine göre ~ç1k pa-
zarlığa konulmuştur. ' 

Talihlerin 26.7.937 tarihinde saat 16 da 28 lira 35 kuruş ilk te
minat paralariyle komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

(2020) 2-3286 

lüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2139) 

İLAN 

2-3508 

1 - İşletmemiz nuntakasmda Fevzipaşa - Diyarbekir hattı üze
rinde Km. 436 - 456 (Maden - Geyik) arasında toplatılarak kırdır
mak ve hat kenarına figüre ettirilmek suretiyle dokuz bin metre 
mikap balast kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli dokuz bin dokuz yüz liradır. 

2 - Eksiltme 29.7.1937 perşembe günü saat 15 de Malatya İşlet
me binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yedi yüz kırk iki lira elli kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 üncü 

madedsi mucibince işe girmeğe manii. kanun bulunmadığına dair 
beyanname, kanunun tayin ettiği vesaık. muvakkat teminat mak
buzlariyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa, Malatya işletme kalemlerinde. Diyarbekir, Elaziz Narlı El
oğlu istasyonlarında parasız olarak dağıtılmaktadır. (2,179) 2.:_3496 

23 - 7 - 1937 

KREM 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balı.amin y;:ığsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gUndilz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. 

~ fNGfLtZ KANZUK ECZANESİ 
~ Beyoğlu • İstanbul 
,}~'":....:'-"'~;y;; ... ~~ ~ .... ~,,,,,,.~:.;::...~~ ~~~~:;a.;;,y;,j'Ai'T~ ~ .... ~~ ~~:..;. 

Serveti fünun 
1891 

UY ANIS 
' Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 

1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga
zetenin Ankara•da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuruş. 

•---REÇETELERINIZI-.-lmEİ 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

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

Seyhan islian müdürlüğünden: 
Kazası Gu.rup Köyün ismi Tek Çift 
Ceyhan ı Kmnit ve sosa.Hı 16 30 
Bahçe 2 Haruniye 13 

Keşif E bede~ 
44682/02 

5870/93 

" Saimbeyli 

Kozan 

.. 

3 liasan beyli 11 4967/71 
4 Doğan beyli ve 

şar ve höketçe 
5 Kasaba ve pek

mezli 
6 Ayvah ve lbsa· 

nül Hamit 
7 İmam oğlu 

30 
11 10 

13404/30 
13700/17 

17 19 25070/63 
40 39 53959/41 

138 98 161655/17 
Seyhan vilayetinin dört kazasının on iki köy ve mahallesinde 

inşa olunacak 138 tek ve 98 çift göçmen evleri yukarıda adlan ve 
hizalarrnda adetleri ilk keşif bedelleri gösterildiği veçhile yedi 
grup üzerine 2499 artırma ve eksiltme ve ihale kanuniyle 2849 nu
maralı kanun ve 3711 numaralı kararname hükümlerine tevfikan 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Her gurubun 937 
temmuz ayının 30 uncu cuma günü saat 16 da Seyhan hükümet ko
nağında müteşekkil eksiltme komisyonunca ayrı eksiltme ve 
ihalesi yapılacaktır. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste iskan dairesince veri
lecek ve diğer taş ve kerpiç ve bilümum malzeme ile isçiliği müte
ahhide aid olacaktır. Ve bu suretle inşaat anahtar tesİimi şartiyle 
yapılacaktır. 

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

3 - Talipler nafıadan alınan ehliyet kayıt vesikası veya bu işi 
yapabileceğine dair naha müdürlüğünden verilecek vesika ve sair 
evrakı teklif mektubu ve teminatlariyle birlikte ihale gününde ko
misyona tevdi edilecektir. 

4 - Yapılacak evlerin tarzı inşasına aid fenni ve hususi şart
nameleri planlan ve sair evrakı görmek istiyenlerin bulundukları 
mahaller iskan dairesine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin yuka
rıda g&.ıterilen günde eksiltme komisyonuna müracaatları ilan o-
lunur. (2061) 2-3355 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 
... 

Edirne vilayeti 
daimi encümenindPıı: 

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

1 - Yapılacak şosanm 2370 metre mikab blokaj tafi fiğüre ha
linde Keşan civarında yolun nihayetinde fiğüre edilmiş olup geri 
kalan taşın çıkarılması hepsinin iış başma nakilleriyle yolun ikma

li inşas1 müteahhide aiddir. Ve keşif bedeli yekUnu 41.440 lita 48 
kuruştur. 

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

nafia müdür1üğünden verilir. 
4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 27.7.937 tarihine müsadif salı günü 

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

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

6 - Teklif mektubları yukarrda dördüncü madddee yaz1h sa· 
atten bir saat eveline kadar Edirn]! vilayeti daimi encümenindeki 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek veya 
postd ile gönder~lmiş olacaktır. Zarfların 2490 sayılı kanun ahka
mına tevfikan hazırlanmış olması ve dış zarfın da mühür mumu ile 
iyie kapatılmış olması lazımdır. (2148) 2-3435 

Etlikte Satılık veya 
Kiralık Ev ve Bağ 

Otobüse yakın cami yanında 
k§rgir bir kat üzerine üç oda, 
mutfak, banyo, salon, hala. Av 
nca bir bodrum ve balkonu ha-

vi An karaya nezaretli; bağında 
muhtelif meyva ve üzümü mev
cud bir buçuk dönüm bağıyle 

birlikte acele satılıktır. Hergün 
görülebilir. Pazarlık için ıkind 
noterde Ömer Tanıka mii.rar:>at. 

2-3432 
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. \ 
Türkiye cumhuriyeti 

Müsabaka imtihanı Hava okulu 
ULUS 

komutanlığından: 
Hna okullan talimatının 86 mcı maddesinde yaZJh şartları 

haiz istekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuz başlangıcından Ağustos 

sonuna kadar okula ba, vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışın
da bulunan ar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gön
derirler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler: ziraat bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaff akiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lü
zumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

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

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustcs 937 de Ankara ve İatanbul 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazanan.~ yol. paraları 
verilerek Ankaraya getirtilib, eylül zarfında sözliı bır ımtıhana ta-
bi tutulacaktır. . 

4 - Yeni kanunumuz mucibinct tekaüdlük haklarını ~a haız 
olmak şartiyle müfettiş namzedlerine 140 ve tef namzedlenne 130 
ar lira aylık verilecektir. ~ . . 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra '?.ufet~ış.l!k 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 .. li:a ~ylıkla !21uf~ttısJıge 
terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum mudurluk servıslerınde ça
Jıştınluc"k olan c:ef namzedleri ise bir senelik stajdan s~ra r~pı· 
1 cak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe tcrfı ettınle· 
ceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren ~tb~~ar An· 
kara, İstanbul ve İzmir ziraat bankalarından elde edılebılır... . 

6 _ tstel-liler, aranılan belgeleri bir mektubla Ankara Turkıye 
cumhuriyeti Ziraat bank<?Sı teftiş heyeti reisliğine verme~ veya 
göndermek suretiyle müracaat etmiş b~l~nmalıdır. ~u .muracaat 
mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarıhınde ele degmış olması 
şarttır. (2166) 2-3470 

l(eşan iskan memurluğundan. 
ı - Keşan dahilinde iskan komisyonunca tesbit edilen köylerde 

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

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

dairesinde iskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 
_ Sıırtnaıneyi f!Örmek istivenlerin Ankara. İstanbul, Edirne 

iskan müdürlükleri ile Kefan iskan memurluğuna müracaat etme-

leri icap eder. 
s - 2490 savılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak et. 

mek ieteyen taliplerin yukarda yazılı saatten üç saat önce iskan dai
resine mu caatJa muvakkat teminatını yatırmış olması Hizımdır. 

(2201) 2 - 3520 

Ceyhan Köprüsü DemirÜ st Yapısı İnşaatı 
Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Evelce ayak kısmının ihalesi yapı· 

lan Seyhan vilayetinde Ceyhan köprüsünün demir üst yapı inşaati
dir Keşif b deli (J02.375) liradır. 

2 - Rksiltme 20.8.937 tarihine müsadif cuma günü saat (16) da 
nafia vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu o
dasınd knpalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna miıteferri diğer evrak (513) 
kurş mu! :ıbilin-le şosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (6369) liralık muvak
ka teminat vermeleri ve müteahhidlik ehJiyeti fenniye vesikasiyle 
demir koprü işlerinde ihtisası olduğunu isbat eden ves ik ibraz et· 
meleri ta ımdır. (Türkiyede mümes il veya vekili buluıımayan ma
ruf ve mü tehir yabancı finruılardan müteahhidlik vcsiblı aranıl· 
maz.) 

1 teklilerin teklif mektublarrnı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (1873) 2-3141 

İzmİı" ili daimi encümeninden .. 
K pah zarfla eksiltmeye ko-

nulan iş ı 

Açık tutarı 1 
Bu ite aid şartlar ve evraklar 

aşağı yazılımftır. J 

istekliler • 
İhalenin yapılacağı yer tarih 

gün Ye saati ı 

Eksiltmeye girebilmek 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
(2128) 

için 

fi 

Dikili - Ayvalık yolunun 
7+030-15+533 kilometreleri a
rasındald f(>aa yapısı. 
(44627) lira (64) kurut-

A) kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) ba!ındırlık i•1eri genel şart
namesı. 

D) fennt tartname. 
E) açın Ye kroki. 
Bu evraktan İzmir - Ankara - İs
tanbul baymdırhk direktörlük
lerinde (Örüp inceleyebilirler. 

29 temmuz 937 pertembe günD 
aaat l 1 de iJ daimr encümeninde 

937 takvim yılma mahsus baym
dırlık bakanlığından alınmı• mü
teabhidlik ve ticaret odası bel· 
geleri. 
3347 lira 

2-3428 

------------------------------------------------------
Ankara emniyet müdürlüğünden: 
cinsi mikdarı beher litresi teminatı 

litre kuruş santim lira Kuruş ihale günü 
benzin 15000 azı 297 00 4.8.937 çartamba S. 16 

22000 çoğu 18 297 00 4.8.937 çarşamba S. 16 
Yukarıda mikdan yazılı benzin 18.7.937 tarihinden 4.6.937 ta

rihne kadar a~ık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin teminat pa
rası, banka mektublariyle birlikte müdüriyette toplanan komisyona 
gösterilen gün ve saatte gelmeleri. (2144) 2-3439 

Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Vekaletce alınacak (420) teneke benzin açık eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Eksiltme 4 ağustos 937 çarşamba .günü saat 15.30 da YCkilet 

binası içinde toplanacak satın alma komısyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 1332 lira 45 kuruştur. 
4 - Muvakkat tcmi11at 99 lira 93 kuruştur. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak .i~tiyenler vekalet levazım 

bürosuna mÜr"caat ederler. Şartname ıçın .P".~ alınmaz. 
6 - İstekliler 4 ağustos 937 çarşamba gunu m~ayyen saatte te

minatlarını hamilen komisyona müracaat etmelerı. (2167) 
2-3486 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartlan şun· 
lardır: 

A - Türk olacak 
B • Orta mekteb "Lise sekizinci sınıf,. tahsilini bitirmiş, enaz 

17 ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde k~llanılmaga el-

verişli o'duğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastande 
sıhat he\.·eti raporu olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dışarda bulunanlar: 
Bulunduklan verin askerlik şubesine müracaatla muayeneye 

gönderi~er. Tam teşkilatlı 11hi heyet bulunan yerlerde o yerin 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sae am olduguna ve hiç bir suretle suçlu ve mah
kfim olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlügiinden 
veya polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. 

E · Mektebe alınacak okuyucular. gedikli erbaşlar hakkında 
2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitir
diklerinde 12 yıl muddetle hava !?enikli erbaş olarak vazife göre· 
cek erini teahhü~ etmek 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H • İstekli adedi çok veya imtihanını kazananı ı alınacak mik

dardan fazla olursa bunhırın içinde ri}•azive bilgileri daha iyi ve 
yabancı dil bılenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucuları Aske
ri liseler gibi yedirilir ve ı?ivdirilir. Kit-b ve di~er ders için lfi. 
zım olanlar para ız verilir. 

V • Hava okullarrna kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffa. 
kiyetle bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre. uçucu, makinist, 
telslz fotoerafçı atnı ve bomb:ırdım ncıhğa avrılır n (4056) 2-3357 

tayyare 
nıektehi mefrnsatı • 

1) Ankara'da yapılmakta olan motörlü tayare mektebinin mef-
ruşatı eksiltmeye konulmuştur. 

2) Eksiltme 3 ağustos 937, salı günü, saat on beşte yapılacaktır. 
3) Mefruşatın tahmini bedeli, (32.643) liradır. 
4) Muvakkat teminat. (2448) liradır. 
5) Eksiltme, Ankara'da Türk Hava Kurumu merkez binasında 

yapılacaktır. 

6) Şartnameler, Ankara'da Türk Hava Kurumu merkezinde, 
lstanbul'da Türk Hava Kurumu lıtanbul t1ubesinden (10) liraya 
almacakttr. 2-3472 

Hakkari valilit!inden: 
1 - Hakkarı ili merkezi olan Colemerikte yeniden yapılacak O· 

lan yatı mektebi binasının birinci katının temeJ dıvar döşeme ak
samını kctif bedeli dört bin dokuz yüz doksan lira doksan beş kuruş 
olup eksiltme açık olarak 26 temmuz 937 pazartesi ı;inü saat 16 
da vilayet daimi encümeninde vapılacaktır. 

2 - isteklileri eksi'tme şartname p15n ve diğer evsafı Diyarbe
kir Van ve Hakkarı nafia müdürlüklerinde görebilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek itin talihlerin ticaret odasına yazılı 
olmaları böyle işler vaptıklıırına dair el 'erindeki vesikaları ihale 
gününden önce Hakkarı nafia müdürlüğüne göndererek ehliyet 
vesikası ve üç yiiz yetmiş dört lira otuz iki kuruş muvakkat te· 
minat vermeleri ilan olunur 2-3282 

Jandarntc O"f•nP-1 komubiıılıfh 
1'"" 

Anli.ar•İ satınalma komi-ı;yonnndan: 
1 - Kilosuna (230) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy

gun (12129) kilo çoraplık yün ipliği kapalı zarf usulü ile 30.7.937 
cuma günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (140) kuruş kaı şılığında komisyondan alınabi· 
lecek olan bu eksiltmeye girmek is iyenlerin (2092) lira (25) ku
ruşluk ilk teminat ve şartnamede yazılı vesikalı teklif mektubları· 
nı belli gün en geç saat dokuzdan evci komisyona baş vurmuş ol· 
maları (2005) 2-3324 

Manisa vilayeti daimi 
enr.ümeninden 

1 - Borlu • Demirci yolunun 17 4- 108 - 27 + 448 inci kilometre· 
leri arasında muhtelif açıklıkta 22 adet menfez ile aynı yolun 
26+830 • 29+ 911 inci kilometreleri arasında 3061 metre tul şose 
inşaatı 18682 lira 87 kuruşluk keı;ifnamesi üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Bu işe ait keşifn~.~~ şartname ve diğer evrak parasız ola
rak Manisa Nafıa müdurlugunden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29·7-937 perşembe günü saat on bir buçukta Ma
nisa yiJaveti daimi encümeninde .Yapılacaktrr. 

4 - Muvakkat teminat 1 40~ lıra 22 kuru tur. 
s _ Eksi1tmeye gire~ek1.erın Nafıa Veka'etinden alınmış ehli· 

yet vesikası ve bu yıla aıt tıcaret ~ası vesikası ve muvakkat te
minata ait makbuzu kapalı zarfın ıçıne koymaları ve kapalı zarfın 
hazırlanmasında 2490 savıh kanunun 32 inci maddesine riayet et
meleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girec:k olanların kapah zarflarını 29-7-937 
perşembe günü saat on bu~uga .~adar Manisa valiliğine vermeleri 
ve kapalı zarflarını posta ıle gon.d~receklerin mezkur kanunun 
34 üncü maddesine riavet etmelerı ılan olunur. 2-3337 

Manisa vilayeti daimi 
encümeninden 

1 - Muradiye - Mene.men yolunun o+ooo. 4+644,SO inci kilo
metreleri arasındaki şose ınşaatı 20011 lira 81 'kuruşluk ke,ifnamesi 
üzerinden kr.palı zarf uo;uli ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ite ait kefifn~~~· şartname ve diğer evrak parasız ola
rak Manisa Nafıa müdürlugunden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29-7-937 perşembe günü •aat on birde Manisa 
vilayeti daimi encümeninde vapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 150? lira 89 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girec.ek ~nn Nafıa Vekaletinden alrnmıt ehli· 

yet vesikası ve bu yıla aıt ticaret odası vesikası ile muvakkat te· 
minat makbuzlarını kapalı zarfın içiM koyma1arı ve kapalı zarfın 
hazırlanmasında 2490 sayılı kanunun S2 inci maddesine riayet et
meleri Hizımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 29-7-937 
perşembe günü saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve lca.. 
palı zarflarını posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncU 
maddesine Tiavet etmeleri ilin olunur. (2053) 2-3338 

Kütahya Şarbaylığından : 
75 lira ücretli mezbaha baytarlığı açıktır. İsteklilerin bulun· 

dukları memuriyete aid sicil cüzdanlariyle müracaatları. :Mezba
halarda çalıştıklarına dair vesaik ibraz edenler tercihan alınacak-
tır. (4279) 2-3499 

,, = 

1 
Dahiliye 
Bandırma İçme Suyu Te isat 

Vekaletinden 

' 
ve İnşaat E 

Bandırma şehri dahilindeki şebeke için İcab eden boru ve air 
ma'zemelerin tedariki ve boru fcrşiyatının icrası ile iki depo in .a· 
sı ile sair buna mütderri imalatın yapılması kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştıır. 

1 - İşin muhammen bedeli 73361 lira 28 kuruştur. 
2 - istekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 367 ku

ruş mukabilinde Dahiliye vekileti belediyeler imar heyeti fen şef· 
liğindn a abilirler. 

3 - Eksiltme 1 eylfıl 1937 tarihine rastlayan çarşamba giıniı sa
at on birde Dahiliye vekaleti binasında 'toplanacak belediyeler i
mar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün aat ona kadar ıcomisyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

5 - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun olarak 
4919 liralık muvakkat teminaL 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir melctub. 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliginden münakasaya gır

mek için alacakları vesika: 
5 - Teklif mektupları ihale güniı saat ona kadar makbuz mu· 

kabilinde komisyon reis i ine verilecektir Posta ile gonderılecek 
teklif mektuplarının iadeli te:ıhhüdliı olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkmda fazla malfımat almak lstiyenlerin belediyeler i-
mar heyeti fen sefhğine müracaat etmeleri. (2023) 2-3318 

l(ı~ılay r~ııel l\leı·kezinden 
1 - Eski ehir anbarlarımızda Voksol, Sanbim, Ford, Rolsroyz, 

Albiyon, Be liye, Perles, Fiyat ve Util marka otomobiller ve bun
lara aid parçalar ve iç ve dış IBstikleri. 

2 - Emaye tabak ve saire gibi muhtelif eşya Temmuzun yir. 
mialt ncı Pazartesi günü açık arttınna ile satılacaktır. Tafsilat 
almak istiyenler : 

A) Ankarada Cemiyetimiz Genel Merkezine. 
B) lstanbulda Yeni postahane civarında Kızılay hanında Kı

zılay deposu direktörlüğune. 
C) Eskişehirde Kızılay anbarma müracaat etmelidirler. 

2. 3329 

Maliye \ 7 ekaletiııden = 
Mesleki bilgilerini arttırmak üzere aplıdaki şartlar dahilinde 

yabancı memleketlere maliye memuru gönderilecektir. 
ı - Halen maliye teşkil!tında memur olmak (namzedler dahil) 
2 - Siyasal bilgiler okulu, hukuk fakültesi, yüksek ticaret ve 

iktisad mektebi veya bunlara muadil ecnebi memleketlerdeki yük
sek mekteblerin birinden mezun bulunmak. 

3 - Askerlik hizmetini yapmı, veya gelecek seneye tecil edil
miş olmak. 

4 - Maliye ve iktisad ilimleriyle ecnebi lisanında yapıiacak 
tahriri ve şifahi imtihanlarda muvaffak olmak. 

5 - Tasdikli tercümeihal suretini ve bu prtları haiz olduğuna 
dair vesikalarını rapt ile ve bir arzuhalla JO temmuz 937 tarihine 
kadar vekaleti hususi kalem müdürliığUne müracaat olunmak la-
zımdır. (213ô) 2-3480 

İzmir Bı·l~diye inden: 
Cumhuriyet meydanı arkasında sureti mahsusada ayrılan arsa

da inşa edilecek olan belediye sarayının projesi müsabakaya ko
nulmuştur. Müsabaka müddeti ilanın neşri tarihi olan 20.7.937 ta
rihinden itibaren dört aydır. Müsabakaya iştirak edecekler tan
zim edecekleri projeleri bu müddet zarfında belediye fen heyetine 
imza mukabilinde teslim edeceklerdir. Bu hususta malfimat almak 
istiyenler belediye baş mühendisliğine müracaat etmelidirler. Pro
jeler teslim edildikten on be, gün sonra dereceleri tasnif edilerek 
yalnız birinci gelene iki bin lira verilecektir. Müsabakayı kazana· 
mıyan projeler sahiblerine iade olunacaktır. (2130) 2-3477 

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

man kapalı zarf usulile eksiltmeye c;ıkarılmıştır. 
1 - Bedeli keşfi 24208 lira üç kuruştur. 
2 - Evrakı keşfiycsini 2örmek istiyenler İstanbul ve Ankara 

Nafıa müdürlüklerinde ve Erzurum vakıflar müdürlüğü eksiltme 
komisyonunda okuyabilirler. 

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

4 - İıtekJilerin Nafıa Vekaletinden 937 senesinde aldıkları 
vesikayı ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - Muvakkat teminat 1816 mira olup üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evvel mektuplarını ve evrakı saireyi komisyon ri· 
yasetine vermeleri lizrmdır. (4311) 2-3497 

Bünyan Şarbaylığmdan : 
1 - Bünyan kasabasının 50 hektar meskfin 75 hektar gayri 

meskfin olmak üzere 125 hektardan ibaret sahasının hali hazır va· 
z:iyetini gösterir harita işine müddeti içinde talib çıkmamış oldu· 
ğundan ihalesi on beş gün müddetle uaztılmıştır. 

2 - Meskun kısmın beher hcktan 25, gayri meskun kısmınki 12 
lira muhammen bedel kabul edilmiştir. 

3 - İhale 28.7.937 tarihine müsadif çarpmba günü saat 14 de 
yapılacaktır. 

4 - Pey sürmek isteyen talihlerin % 7.5 teminat paralariyle 
birlikte belediye encümenine müracaatlan. (2171) 2-3493 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 
. ~ - Bir tanesine iki yüz elli kuru, kıymet biçilen (3475) zin

cırlı şaplı yular kapalı zarftan tahvilen 29.7.937 peflCIDbc günü 
saat on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek olan bu pa· 
zarlığa girmek İ•tiyenlerin (651) lira (59) kuru, ilk teminat ve 
şartnamede yazılı vesika ile belli gün ve saatinde komisyona baş 
vunnaları. (2004) 2-3323 

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

ru.~ ~edel .keşifli. havuz, ka.lörifer tesisi ve saire ile hariciye köJkil 
mudur evı, gara1 ve serlerın kalörifer tesisatı apah zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muv.akka.t teminatı 808 lira 45 kuru,tur. 
3 - Bu ışe aıd prtname ve projeler hariciye vekaleti levazım 

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

odaaında 26 temmuz 1937 tarihine müaadif pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. (197~}~ 2-3280 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci No: 111 

An af artalar Mıhcıoğlu 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Ağrıları 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Batınız ağrıyorsa derhal bir Sef alin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 tik 
ambatajlan isteyiniz. 

2-2408 

Orman Çittliği __ . ...,..._ ·-- -
Çıftlık Sutü ıle besıenen 

çocuklar böyle olur 
Orm.an Çlftllğl Mağazalaı 

1,ürk Jlava Kıı rumlı 
BÜYÜK PiY ANGOSU 

4 iincü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

Büvük İkramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.00(1) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ağustos 1937 günii akşammJ 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

RODOS 
IS Temmuzdan itibaren 

Gazinosnuuıı açılışı 

RULET BAKARA 

Müdiriget: Sait 
(RODOS • SANREMO • 

CAMPIONE 
D'İTALYA) 

EN GÜZEL 
Kiralık ev veya 

daire aranıyor 
Asgari dört oda, b!r hol, elek

trik, havagazı, banyo olacaktır. 
Kullanrşh, temiz ve odalar ol· 
dukça geniş olmalıdır. Tercihan 
Ulus meydanı civarı, Işıklar 
caddesi, Anafarta1ar caddf"si d· 
varı. Böyle bir yeri loanrn Ulus 
gazetesinde M. F. adresine fi· 
atile ve tafsilatile mektupta mü
racaati. 1062 ve telefon. 

-

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

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

Telefon: 1816 
2-3429 

BAYANLARA 

1\ılü JDE 
Giyim için düşünmeğe ar

tık ihtiyaç kalmadı. Çünkü 
Paristen yeni gelen Bayan 
terzisi 

ZİYA KURTDAŞCAN 

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

Adres: Yenişehir Krzı1ay 
karşısı Küflü apartıman No. 7 

2-3490 

fürltiyıl Ba11iııı. 
Satış Memuru 

Aranıyor 
Fransızca veya almanca kı· 

sımda çalışacak bir Bay veya Ba· 
yana ihtiyaç vardır. Akba kitab· 
evine müracaat. 

Satılık Apartman' 
Ycnişehirde Karanfil soka

ğında asfalta pek yakın üç da
ireli elektrik, havagazr su ve 
banyo tesisatı tamam ve ayrıca 
bir de garajı bulunan ve senevi 
mühim irat getirmekte olan 22 
numaralı apartıman satılıktır. 

Bankalar caddesi Çiftlik lo-
kantası, Bay Osmana müracaat. 

2-3500 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima sabit 
O;:ıim~ ~::l~1i 

1>1~111 .. t<dh i. H ll ., ;. ıo ~ 

ratuvarlarında hazırlanan Juvan 
tin saç boyaları muzur ve zehirlı 
maddelerden tamamen ad olup 
saçlara tahii renklerini bahş~der. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk O.Ze. 
rinde tertib edilmiştir. 
LlNİMANTOL KANZlJK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVA~TnTR 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 1036 No. lu bisiklet plaka
sını zayi ettim. Yenisini ataca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

İtfaiye meydanında 21 
No. dükkanda Ömer oğlu Ethem. 

2-3574 

İmtiyaz sahibi ve Basmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
ıuhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

• 

• iMi 
K 
• 
• 
• 

Telefon: 3377. 

Y E N i S f N F: l\ıl A 1 ~ .t\ P HALK 
BUGÜN GÜNDÜZ 1Kt FİLM BİRDEN 

1 - Bir Y Ildız Doğuyor 
Baş Rolde: J oseph Simidt 

Aşki hissi nefis şarkılarla süslü 
kuvvetti bir eser 

2 - 12. No. lu Ekspres 
Heyecanlı sergüzc_§t filmi 

GECE: BİR YILDIZ DOÖUYOR 

Ş E H 1 R 

BUGÜN BU GECE 

Dehşet ve heyecan saçan iki sergüzet 
filmi birden 

1 - Hırsızlara Karşı 

Bat Rolde: Richard Talmatch 

2 - Memnu Kafile 

HALK MATİNESİ 12.15 DE 

MAHKOMUN KIZl 

BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

B i R A Ş K GECESİ 


