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Soa ıelen haber
ler, Şimali Çinde-

ld çin ve japon 

makamları ara

sında yapılan bir 

anlqmanın esas

larını bildirmelc
tedirler. 

Ancak, bu anlaş· 
manın Nankin ta
rafından tasvıb e
dilip edilmediği 

hakkında haber 
yoktur. 
Vaziyet eski ger• 

ainliğini kaybet
miş olmakla btt• 
raber, mesele ta
mamen halledil· 
miş değildir. y.,,,. 
dald resim, japon 

baf/Mlıanı prem 
Koaoe'yi. impara

torun sarayına. 

girerlctta ıösteri
yor. 

1 

Şimali Çio'deki Japon ve 1 

Çin makamları anlaştılar 
Fakat anlaşmagı Nankin'in 

kabulüne dair haber gok 
Pekin, 23 (A.A.) - Pekin japon atafemiliteri B. lmai, yabancı ıa· 

utKilerini kaha! ederek 37 inci Çin hrkumm çin • japon anlqmuı 
mucibince Van&Pinı ve Pekin bölıelerini botaltmaya devam etmekte 
olcluimm liJlemiftir. 

MumaileP, Hopeide Y&Ziyet
teki ıerginlijin •Mlmq oltlUiu· 
nu söylemi! ve mühim mikdarda 
japon takviye lotalan beklenil 
mekte olduğunun doğru olduğunu 
kabul etmiştir. 

1 ürkige ve Iran 
arasında 

Bugün 
alkevinde 
tören var 

Bugün Lozan anlaşmasının 
imzalanmasımn on dördünciJ 
;,ıldönümüdür. Ankara Halke
vi, birkaç yıldanberi olduğu 
gibi, bu sene de, tlJrk istiklAii
nin tasdik vesikası olan tarih1 
anlaşmanın yıldönümünü bir 
t&enle kutlayacaktır. Bugün 
saat 20,5 da H alkevi önündeki 
açık meydanda büyük bir Jı_alk 
kalabalığına Lozamn mabıye
ti anlatılacaktır. Toplantıyı 
Enver Behnan Şapolyo açacak 
ve ishak Refet Işıkman bir 
konferans verecektir. Toplan
tıya mızıka da gelecektir. 
Okurlarımız 6 ıncı sayfa

mızda Lozan için hazırlanmış 
bir sayla bulacaklardır. 

EKONOMi BAKANIMIZ 1 

alttlıiôml ,,.... Bay Cttlfl Bayar 
Japon ataşemiliteri, Nankinlilerin 

tenubl Hopeideki askeri faaliyetled 
dolayısiyle bu takviye kıtalarmm celbi 
haklı olduğunu ıöylemiftir. 

Yeni bir mukavele 
parafe edildi. B. <:e 1 Bayar 

1 ispanya hadis eleri 1 

Yukarda re•mİllİ 6önliiğünm &.i Kanaritu lınıvaörü, Bayw lün. 
nı açı/JannJa laüoiyeti belli olmayan bir 6•mİ7İ batarm1flar. Matlrffl 
ceplaenntlelıi a.i tazyilıi alri fiddetini lıa76etmiftir. Diler taraftan cüi
ler Baraelon oe MaJriJ'i bombardıman etmif/erdir. Kar1fmmlık 6. 
mitenntle de lıuilen 6örüımelerin yeniden batlamoı için bir ,..,,. 
ar'lftınlmaına deoam olanmaktaJır. l•JH1117" hadueleri laalılnndtdıi 
haberler 3. üncü «qlamuiaJır. 

Sancaktaki delege Düryönün 
gider ayak söyl~dikleri 

Hatagda geni rejimin istendiği 
şekilde tatbikine im/can yokmuş/ 
Qijryö buna tam manasiyle inanchiı için bqka 

• • • • memunyete tayınını istemiı 

lstanhal, 23 (Telefonla) - Suriye fevkalade komieerliiiDin S... 
caktald aabdc deleıesi Dür,ö bu akpm hamız bandıralı ProYi-.. 
vapuruyle seldi. Yarm sabah &J'DI vapurla hareket edecektir. 

Sabık deleıe dün kendisiyle söriifen lıtanbul ıazetecilerine s..
cak'taki yeni rejimin tatbikab etrafında ıarib ve ıülünç mülihaza• 
la dolu bir beyanat verdi. 

Anl'lfmanın __,an 
Tokyo, 23 (AA.) - Harb Bakan

lığının bir tebliğine göre, Japon ma
kamları ile Çin mahallt makamları ara• 
ıın4a aktedilen anlqma. üç maddeyi 

Tahran, 23 (A.A.) - Pan ajanıı 
bildiriyor : 

Birkaç zamandanberi lran hilkOme
ti ile Türk delegasyonu araıındab 
buı meselelerin halli için başlamıı o
lan görüpıeler yakın bir istikbalde 
imzalanacak olan bir mukavaelename 
projeıinin parafe edilmesi ile nedce-
1'-enmiftir. 

Koid e gidiyor M •t • 
tatanbu), U (Telefonla) - Ekono· arconı nın 

Dilryö dmüftir ki : 
''- 14 senedenberi s. ..... 

delete olarak bulundum. Ba al
dukça uzun memuriyetim ........ 
da her hadiseyi t•mamiyle bitaraf 
bir ıözle takib ettim. Bütün icra
atım bana verilen salihiyet düi
linde n tamamiyle kanuni bir ... 
kilde obnaftur. 

ihtiva eylemektedir : 
1 - Çin. JaPoıı münalebetlerini 

bozan bUtUn kimseler ıü~güne g8aderi
lecekdir. 

2 - Komünizm Jiğvolunacaktır. 
3 - Japon aleytan olan kunamlar 

ile Japonya aleyhine olan melı:teb proi. 
r.amları üzerine ııkı bir kontrol kona· 
caktır. 

Ayrıca 37 inci Çin fırkası. Pekin• 
den aaakla,tırılacalı:tır. Çin mahalli ma
kamları. •uçluları cualandınnayı. ko· 
mfinl•tleri taJdb etmeyi n mavi gam. 
lek millt Çin kurumunu kapamayı Yad· 
etmitlerdir. 

Metinlerin Nailıine •elmai 
6e/Jeniyor 

Nanldn, 23 (A.A.) - Hükümet ma
kamları, bir intizar battı hareketi kabul 
etmittir. Bu makamlar, ti.mail Çinde ja
pon ve Çin makamlan arasında akdedil
mit olan mahalli antaımalar metinleri • 
nin vüruduna intizaren aakert lata1an 
her ihtimale kartı hazır bulundurmakta· 

dır. 
Sahil mevzuu metinler, henüz gel • 

memiıtir. Fakat, bunlann kabule deler 
,eyler olmadığı tahmin edilmektedir. 

Nankin lıabal dti mi1 
Tokyo, 23 CU.) - ~ ba~nlığr 

namına aös ıöylemete aalibiyetli bır nt, 
bir jaPon kaynağından gelen ve Nankin 
hUkUmetinin ıiınaU Çindeki Japon ve 

makamlan aruında yapılmıt ma • 
Çin an)apnalan kabul etmit. b~undu
hallt d . haberi teyid eder hiç bır ha -
ğuna aır "ld" . . 

olduğunu bı ırmıştir. 
ber almamış 

Bugün 
12 

sav.fa 

ml bakam Celil Ba,_ bugtin öileyı 
doğru Heybeliadaya giderek Bafbaka
nnnısı dyarft etmittir. Celü Bayar 
yerli maııar aerıiainin açılmumdan 
sonra zoapldaia ve oradan ıtarabilke 
gidecektir· 
ı.tanbıal ıolörlerinin uıelıleri 
tataftbdl, U (Telef onla) - Şoför-

ler ceddyeti aınuml katibi bugün Pera. 
paluta EJı:onomİ 1-kanmuzı ziyaret • 
derek tofarterin yüzde onbef tenıil&ta 
aid itfnslarllll bildirmi9tir. ltirular 
bir komiqOft tarafından tetkik edile--

tınıın.ooun o SllP o soıc On o o o Aıf celı:tir. 

( Sıcaktan bunalan yavrular 

Çocuk Eairseme ku~un, Çocuk aara:rı bahçesinde küçükler 
için açbjı yüzme havum, ~amn bu sıcak pnlerrnde büyük bir 
~ibet &örmektedir. Remım ~. bir an için serinlem~nin verdiii nqe 
ıçınde. küçüklerin ıuyun içinde oyna111.lannı !(4>9tenyor. 

cenaze 
töreni 

Roma. 23 (A.A.) - Kaıconl'nin ce
naze t8renl, bqUn tllmin doldufia Bo
logna'da San Petronio ldlllelinde yapıl
mıt ve IOlll'8 cenue bulUS! makbereye 
g8millmüftilr. Törene, büyük bir kala· 
balık iftira 1ı:etmiftir • 
Aınuturyaı/a 6iiyiilı alimin lıôtıruı 1 

tebcU edildi 
Viyana. 23 (A.A.) - DUn Avus • 

turyanm bütün telefon ve telgraftan ile 
telliz iatuyonlan Guglilemo Marconi' • 
nin hatırallftl tebcil için iki dakika ser· 
vislerinl tatil etmiflerdir • 

Fransa, A lmanya 
arpsında 

bir hadise 
Parla, 23 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Diplomaai mahfilleri, 
resmi ve kati tekzibe rağmen meaul al· 
man ajansının ispanyaya franau leji
yonlarınm cönderilmit olduğu nokta-
11nda israr eylemesini hofftudsuzlukle 
kaJ'fılaınıftır. 

Alman guetelerinin yapmakta ol· 
dukları mücadelenin vehameti, bu ga
zetelerin hiikiimet tarafından idare ve 
kontrol edilmekte olması keyfiyetin· 

(Sonu 1. inci sayfada) 

Türk dllf1118Dı delilim. 14 1ene ... 

de orada bir çok tUrk dOltlmm oW.. 
OaJarla amlef7etla dnamPu çok • -
su ederim. Ben Cennrede Hatay iPa 
buttlanan y61 rejimin iatenlldlli plıil
de tatbi kedihne.ıne imlcin g8rmii,o -
rum. Bunu Milletler Cemiyetinde 1iJm1 
miiltepnıuza ve fran11z hükümetine tle 
IÖyledim. 

Bu rejimin orada tatbik kabiliyeti 
yoktur. Buna tam manaaiyle bwıdıt
için vazifemin çok mÜf)dil olduğuna dA
tündüm ve hUkümetlmden, baflı:a bir 
memuriyete tayinimi iıtedim. 

HWriimet beni Napoli koıuıolosJaiu
na tayin etti. Fraıısada bir Ud ay bl • 
dıktan IOlll'8 yeni vuifeme bqbyllca • 
p. Saııcalı:taki yerime Franaanm MI -
1111' sefareti mu.tepn Garro tayin edl
mİftİr. Ken4isl ey18lde orada ite bllt -
1aımt olacaktır. Yalanda Sancakta ,.ı 
seçim olacaktir. Benim kanaatime clft 
o zaman büyf.ilı: kanfddıklar çıkması çak 
muhtemeldir. 

Ben bunlan daha önce hiuetmft ol
duğum için vazifemden çekilmit baha• 
nuyorum.,, 

Düry& tilrk gazetelerinin kendili 
hakkında haksız hücumlarda bul~ 
lannı, halbuki 'kendisinin tUrk dütı-
hğmı aklından bile ceçlrmedilfni l6yle
dikten sonra tılve etti : 

.. _ Ben phıl kanaatimi s8yltlyo • 
(Sonu 7 'nt'ı ylada) 
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' FiLiSTiN NOTLARI 1 

IDüN TüCARE:Tü 
Ayrı dinlerin ayrı al/ahları, ayrı 
mezheblerin ayrı iman simsarları 

" D inler hak mıdır değil mi? Hangi 
din hak dindir? Kim dindardır, 

kimlere dinin lüzumu yoktur? insanlık 
n onun büyük filozofları, daha on bin
lerce yıl, bu suallerin başmda buluıarak 
dibinde ayrılacaklardır. 

Fakat Filistin'de, bu sualler üzerin
de uzun boylu düşünmeğe, büyük mü
tefekkir ve filozof ohnağa lüzum yok
tur. Çünkü Filistin'de dinlerin kendile
ri gitıniı _fossilleri kalmııtrr. Peygam
berler susmuı, din çarıılannın simsarla
" konuşmağa başlamııtır. Tanrılar kaç
mı§, putları birikmiıtir. 

Beytillahimde lsa doğmuı derler. 
Halilürrahmanda lbrahim peygamber 
yatar. laa yahudidir. lbrahim yani Ab
raham, keza yahudidir. Fakat bu iki 
mukaddes yerin biri hıristiyanlara biri 

müslümnalara aiddir. 
Kudüs'te Karname kilisesi, "Ağlama 

dıvan" ve "Haremi şerif'' adeta yanya· 
nadır. Hepsinin kapısı Allahın Cenneti
ne açılır. Fakat, Yahudi, Müslüman ve 
Hıristiyan, biribirini doğramak için, bu 
kapının önünde fırvıt bekler. 

Kamame kilisesine, hiçbir hıristiyan 
mczheb fazla knndil asamaz. Hiç birisi, 
kendine bir kapı açamaz. Katolik, ma
nıni, kıbti, ortodoks, ermeni ve dahn 
ne kadar hıristiyan mezheb varsa, bu 
kilisenin içine, ihtiraslarını ve egoizm
lerini d ... b raber getirmişlerdir. Kilise
nin içinde öyle kavgalar etmişlerdir ki, 
birib · rlcrine emniyet edemedikleri için, 
mabedin anahtarını bir müslümana tes· 

lim eyi mişlerdir. 
Karname kilisesi ile Beytillahim ki· 

lisesinde, kandiller sayılıdır. Hiç bir 
mezheb bir tek kandil daha yakamaz. 
Hi bir mezhebin papazı ötekinin kandi-

!ine el süremez. 

öyle bir din oca ;ına yaklaşnuya gö
rünüz. Etrafınızı rehberler, kaı·tpos

talcılar, dilenciler sarar, Eski Galata rıh· 
tımına ayak basan yolcu, hamallar ta • 
rafından paralanmak tehlikesi geçirirdi. 
Gabtn nhtınıının ham;ılları nizam altı· 
na nlmdı. Fakat Filiııtindeki mukaddes 
binalara sokulacak yolcu, bu tehlikeden 
henüz kurtulınamı§br. Bunların içinde 
ve kapısında öylesine bir din ticareti ya
pılmaktadır ki, bunun işportacılanndan 
kıenizi veya canınızı kurtarabilirsiniz 
ama, dine ve Allaha olan itikadınızı, bu 
parnyn uzanan kıvnk brnaklı eller, 
mutlaka örseleyecekler ve piıletecek)er

dir. 
Esasen, bu Filistin dediğimiz avuç 

içi kadar yerde, dinler ve mezbebler, 
tam kadrolu olarak temsil olunurlar. 
Hepsinin mabedleri, ayinleri, papazla
"• hahamları ve hocaları, kitablan ve 
mukaddes eıyaları orada mevcuddur. 

Yıllar ve ihtiraslar bu mozaiki, aza· 
mi çeıidliliğe götürdükten başka, o ze· 
minin üzerine kin'in harcı ile de perçin-

lemi§tir. 
Filiıtin' de tehirler biribirine küs-

kündür. Mahallelerin biribirine arkası 
dönüktür. Ve evler, biribirine düşmanca 
ve iğrenerek bakar. Bir yahucli, müslü
manın aldığı dükkandan zeytin yağı te
darik etmez. Fınnm kapısı önünde bir
Je~en müslüman ile hıristiyan, kasabın 
önünde biribirlerinden ayrılırlar. Şu lo
kantada yalnız yahudi yemeği yenir. Bu 
küçük dükkanda yalnız müslüman kar
nını doyurabilir. Ve oruç denince, müs
lüman, yahudi ve bıristiyan, gene biri
birinden ayrılırlar. Arkasmdan, kendi 
aralarında bir kere daha aynlırlar. Al • 
lahın oruçlu Katolik ile oruçlu ortodoks 
için kabul saatleri ayn olduğu gibi sün
ni müslüman ile ıii müslüman için de 
farklıdır. 

Bütün bu insanlar, hep aynı Tanrı
ya taphklan halde, onun adına biribirin
den nefret eder. Halbuki, çoğu aynı di
li konufUr. Ve çoğu, aynı kandandır. 
Dinler ve mezhebler, İnsanları Tann -
nın önünde birleıtirecekleri yerde, on • 
lan kendi din ticaretleri yüziin.den da • 
ğıtmışlar ve ayırmıılardır 

* • * 
F il istin' deki insanlık, en çiuın ve 

en talisiz insanlıktır. Y abucli, "Ağ
lama dıvan" na kafasım dayayarak yu
karda duran "Haremi ,erif" yani Salo
monun vi\ktile İnşa ettirıniş olduğu ma
bede ~;,ı ııaha tekrar yahudilerin eline 

..• eski Galata rıhtımına ayak basaı1 
yıolcu, hamallar tarafından para
lanmak tehliJ-:.si geçirirdi. Galata 
rıhtmınrn hamalları nizam altına 

alındı. Fakat Filistin'deki mukad
des binalara sokulacak yolcu, bu 
tehlikeden henüz kurtulmamıştır. 

Bunların kapısında veya içinde öy· 
lesine bir din ticareti yapılmakta
dır ki, bunun işportacrlarrndan ke
senizi veya canınızı kurtarabilir
siniz ama, dine ve Allaha olan iti
kadrnızr, bu paraya uzanan kirlı 

t1Tnaklı eJ/er, mutlaka örseiiver.ek
ler ve pisleteceklerdir. 

...___yazan:-

Burha n Belge 
geçsin diye dua eder. Müslüman, bu sa
hadan kendinden başkası geçmesin diye 
eli sopalı bekler. Hıristiyana gelince, 
o da bütün ''Arzı mukaddes" in müslü
man bir devlet elinden alınarak hıristi
yan bir devletin eline geçmesine sevinir. 
Bu ne haldir? Ve bunun neresinde Tan
rı sevgisi ve dindarlık dediğimiz derin 
gönül örpermesi vardır? 

Hele, bir Kemalist için! Bizim Şefi
miz, ortodoks hıristiyanhk ile sünni mÜs· 
lümanlık arasındaki lüzumsuz bir k vga 
dursun diye, Ayasofyayı cami olmaktan 
çıkamıış ve "müze'' yapmiştır. Bütün 
Filistini, insanları da beraber olmak ü
zere, "müze!" il.tın etmekten başka çare 
yoktur. Çünkü orada sayısız Ayasofyn
lar mevcuddur. Ve din için kavga, iki 
komşu arasındaki tavuk yahud otlayan 
inek kavgası kadar ucuzlamış, sefilleş
miş ve mantısından uzağa düşmüştür. 

Salahaddin ile Arslan Yürekli Ri a· 
nn bir zamanki karşılaşmalannda o ka
dar destani bir heybet vardı ki, asırlar
ca sonra bu mevzu, Lessing gibi bir ada
ma Nathan gibi bir eser yazdırabilmiş 

ve İnsanlık edcbiyabna tolerans fikrinin 
en değerli anıtlarından birini kazandır
mıştır. 

İ manın bu dag havasmdan, ıımdi 
eser bile bulamazsJDiz. Bütün 

akideler, bir çukura yuvarlanmı,tır. Bu 
çukurda teaffün ebnittir. Bu teaffün, 
orada ya,ayan inıanlarm bakı,larmda 

muhabbet bırakmamış, ciğerlerindeki 

iş ahlakı 
Terzinize elbise mi rsmarıryor· 

sunuz, fotografhanede resim mi 
çektiriyorsunuz, doğramacıya bir • 
yazıhane mi sipariş ettiniz, prova 
veya teslim tarihi olarak size mu. 
hatabınızrn bildirdiği tarihte müra. 
caat etmeniz beyhudedir. Kendisi-
Je ~ilahi de olsa bir iş mukavelesi 
yapmış olduğunu:t. zanaatkarın 

veya tüccarın, bulunması kolay 
bir takım aebebler zikrederek siz. 
den özür diliyeceğine emin olabi 
Jirsinfa. 

Bu neden böyledir ? 
Şundan ki, henüz, piyasada bir 

zanaat veya ticaretle iştigal eden 
vatandaşlarımızdan pek çoğu henü2 
i§lerini sistemleştirmemiş oldukları 
gibi iş ahlakının icablarına da bi
ganelirler. Bu kötü itiyadın, ha_ 
Hı piyasamızda sürüp gitmesinde, 
halkımızın müsamaha zihniyetinin 
de tesiri yok değildir. Terzi elbise
nizi bugün teslim edecekti, uğradı. 
nız, size kalfası hastalandığı için 
geciktiğini söyliyerek yarın mu
hakkak vereceğini temin ediyor. 
Adam sende, diyorsunuz, ha bugün, 
ha yarın: bundan ne çıkar sanki! 
yahud da, hiddetleniyorsunuz, kı
zıp bağırmak, elbiseyi almaktan vaz
geçmek aklınızdan geçiyor fakat, 
bir kavğaya girişerek sinirlerinizi 
lüzumsuz yere harab edeceğinizi 

düşünerek vaz geçiyor, ve tevek· 

ULUS 
TÜRKKUŞU ve YURD 

Yeni şubeler 
açılması 
• • 
ıstenıyor 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö
re, Türkkuşu çalışmalarının gençlik yı. 
ğınları arasında uyandırdığı büyük ve 
candan alaka dolayısiyle birçok vali
likler, Türk Hava Kurumuna müraca. 
at ederek kendi vilayetlerirıde de şu· 
beler açılmasını istemişlerdir. 

Bu vilayetler arasında Aydın, An
talya, Balıkesir, Samsun, Konya ve 
Yozgat vardır. 

Memleketin en esaslr davalarından 

biri etrafında gösterilen bu alakayı 
takdire değer bir hadise olarak karşıla. 
rız. 

çalışma ve yaşama arzusunu kurutmu§, 
ve, Musanın adalet getirmek istediği, 

lsanın çarmıha gerildiği ve Muhamme
din taze iman aşıladığı bir toprak üze • 
rinde, şimdi, çirkin dikenler gibi çirkin 
ihtiraslar ve k!nler bitmiştir. 

Filistinde, yahudi ile müstüman, Lüb
nanda Maruni ile müslüman, biribirine 
hayat hakk1 tanımamaktadır_ Bir az da
ha ötelere giderseniz, kıbti ile müslü
man yahud şii ile sünniyi gırtlak gıtlağa 
bulursunuz. işte dinlerin demeyeceğim 
fakat dinlerin ticaretini ellerine alan ha
hamların, papazların ve yobazla,.·- ma
rifeti bu olmuştur. 

nlbuki, bu talisiz insanla., eğer 

din kavgasını yapmasaydılar, da· 
hn doğrusu, eğer menfaat ayrılıkların -
d n doğan kavgalarinı Tanrının huzu -
runa kadar taşımasaydılar, medeniyetin, 
refahın ve bahtiyarlığın hakiki sahiblc
ri olacaklardı. 

Din işlerinde kaba sofu olanlara, iti
kad ve imanı taassupla kanıbranlara 
tavsiye ederim, Filiııtini gezııinler. Kar
lsbadda nasıl yağlar eriyorsa, Kudüste 
de sofuluktan ve taassuptan eııer kalını· 
yor. Ve İnsan, laikliğin hem hayat hem 
Tanrı sevgisi bakımından, yüksek ına· 
nasını anlıyor. 

Filistin ve Lübnanda yaşayan insan
ların din ayrılıkları yüzünden çektikleri 
ızbrablan gördükçe ve şikayetlerini din
ledikçe, bana öyle geldi ki, cenubun şi
male ve şarlan garba göndereceği hiç bir 
şey kalmamııtır. Şimdi, aksine, şima

lin cenuba ve garbın ıarka yeni bir ba
yat düsturu göndermeleri laznndır. Bu 
da, laikliktir. 

Ta ki o gönülleri boğan taaffün da
ğılsın ve hayat namına esen taze rüzgar
lar, insanların gönüllerinde, hayat için 
de tanrı için de yeni ve hem temiz hem 
geniş sahalar hazırlasın • 

kiılle boyuıı egerek hıncınızı ı~ım
ze gömüyorsunuz I 

Halkın f!!.;terdiği bu tahammül 
ve müsamaha kadar, ticaret erbabı. 
nm işlerini intizam1 koyamayışları. 
nın da bunda büyük rolü olduğu 
muhakkaktır. Bir bakıma, elbisenizi 
vaktinde yetiştirememiş olan terzi
de mazurdur, çünkü yetiştırmek 
için belki elinden geldiği kadar ça. 
lışmrştır. Kabahat, hüsnüniyet ek
sikliğinde değil, işlerini saata ve 
imkanlarına göre hesablryarak in. 
tizama sokmak zihniyetinin yoklu
ğundadır. 

Fakat ne olursa olsun, iş ahla. 
kının teessüs edebilmesi için, böyle 
ufak tefek eksikler de hoş görül
mese yeridir. - Y. N. 

Buz dolabı 

Evine yeni bir buz dolabı almıı o

lan bir dost anlatıyordu : 

- Dolabı kullandığım ilk ay mas.. 
raf hakikaten az olmuştu. Fakat İ· 
kinci ay iş değiıti ve masrafın iki mis.. 
line çıktığını görünce hemen acenta
ya katarak dolabta bir bozukluk ol
duğunu haber verdim. Geldiler, i
yice muayene ettiler, hiç bir şeyi yok. 
tu. ''Muhakkak fazla kullanıyorsu
nuz,, dediler. Halbuki dolab· günde 
altı saatten fazla i,tetilmiyordu. Bu 
muammanın içinden nasıl çıkacağımı 
dütünürken, bir gece, hizmetcinin yat. 
tığı odaya girecek oldwrı, bir de ne • 

Esaslı teşkilatla ilk defa 
lzmirden yaş üzümü 
dış memleketlere 

bugün gönderiyoruz 
İzmir, (Hususi) - Memleketimizden esaslı teşkilatla ilk defa ola

rak yaş üzüm ihracına iki gün sonra başlanacaktır. Üzüm kurumu, 
10-12 kiloluk kutular içinde ve figorifik tesisatını havi bir vapurla. cu
ma günü mühim bir parti üzümü lngiltereye gönderecektir. 

Çekoslovak rejisi 
1.200.000 kilo tiitür 

alacak 
Çekoslovakya tütün rejisi taratın

dan Türkiye menşeli tütünlerin müba

yaası için mahdud firmalar davet edil

mek suretiyle yapılan münakasa bu se

ne de açılmıştır. Münakasaya davet edi

len firmaların listesi ve münakasa şart

ları Türkofis İzmir şubesine gelmiştir. 

Bu firmalar haricinde yapılacak tek· 

lifleri çek rejisi kabul etmiyecektir. 

Münakasa şartnamesinin esas noktala
rı, hulasatan şunlardır: 

Ahnacak tütün Anadolu menşeli 

1,200,000 kilodur. Teklifler iki nüs

ha olarak ve iki zarf içinde 2 eylfıl 937 

tarihine kadar çek rejisine yapılacak

tir. Teklif sahihlerinin teklifleri kati 

olacak ve teahhüdü tazammun edecek

tir. Her firma, 4 eylfil 937 tarihine ka

dar Çekoslovak rejisinin Hodonin ka

sabasındaki imalathanelerine üçer Lal
ya nümune göndereceklerdir. Teklifle 

beraber bir de banka teminat mektubu 

verilecektir. Teklif mektublan, 3 eylCıl 
937 tarihinde saat 15 te Prağda Çe
koslovak rejisi dairesinde açılacaktır. 

İstanbulda kedilere 
karşı açılan mücadele 
İstanbul, 23 (Telefonla) - İstanbul 

betediyesiı:ıin kedilere karşı açtığı milca
dele üç gündenberi devam ediyor. Bele
diye evlerde beslenen ve sokaklara salı
verilen kedilere ilişınemekte, fakat b1şı 
boş kedileri imha için verdiği karan şid
detle tatbik etmektedir. lstanbulda so
kaklarda dolaşan kedilerin 15 bin kıldar 
olduğu tahmin edilmektedir. Üç günde 
bunlardan 1500 zü hayvanları koruma 
cemiyeti tarafından fenni bir şekilde 

yokedilmiştir. 

göreyim? Buz dolabını itletmiş, kapa
ğını da ardına kadar açmış 1 

"Neye bunu açık bıraktın?,, diye 
bağırdım. T era tera yüzüme bakb. 
"Sıcaktan uyuyamıyorwn, dedi, ne o
lur sanki, kapağını açıyorum, odaya 
biraz serinlik veriyor!., 

Hizmetçilerin çoğu, bize aldıkları 
aylığın bir kaç misline mal olmıyor· 

mu? 

Nezaket dersi 

Bayan apartmanda ikinci katın 

penceresinden halı silkiyordu. Bir a. 
ralık üstündeki kattan fırlablan bir 
kiığıd parçası başına değdi. Başını 

yukarı kaldırıp açtı ağzını, yumdu 

gözünü: 

"Terbiyesizler, nezaketaizler, siz· 

:le biç düşünce yok mu, pençcreden 

çöp atılır mı?,, diye söylen_di ~urdu. 

lııi:zler 

iki ingiliz alimi. bin itsizle bin iş. 

çiyi ölçüp biçerek, bütün ıartları göz 

önünde tutub iyice kıyaslamışlar, ne

ticede işsizliğin insanlar üzerinde tnh. 

ribkar tesirleri olmadığını, ve bir kaç 

aenedenberi iş görmemi§ olanlarla da· 

ima çalışmış olanlar arasında bedence 

bir fark görülmediğini anlamışlar. 

Milyonlarca işsizi olan memleket

ler için buda bir teselli değil midir ? 
Ama züğürt tesellisi, ne zararı var 1 

Kunım. Almanya, lnguıere '\'o 

diğer müstehlik memleketlerdeki 
en mühim firmalarla temaslarda 
bulunmuf ve yaş üzüm satı~ı için 
anlatmıştır. Bu sene çekirdeksiz 
ve razakı olmak üzere üç bin ton 
üzüm ihraç edilecektir. Bunun iki 
bin tonu doğrudan doğruya deniz
yoluyle, lngiltere ve Almanyaya, 
bin tonu da Selanik üzerinden 
trenle merkezi Avrupa memle
ketlerine ve Almanyaya gönderi
lecektir. 

İlk yaş üzüm mahsulünün ihracI 
münasebetiyle cumartesi günü vapur
da bir ziyafet verilmesi muhtemeldir. 

Üzüm kurumu, kavun ve karpuz ib
racına da devam etmektedir. İlk parti 
karpuzlar, henüz İngiltereye varmamış
tır. Karpuzların yüklü bulunduğu va
purdan İzmir acentasına gelen bir tel
sizde, mahsulde hiçbir bozukluk ala
meti görülmediği ve bugün İngiltereye 
çıkarılacağı bildirilmektedir. 

incir ve üzüm piyasaları 
Bu sene çekirdeksiz kuru üzüm V( 

incir mahsullerinin ağustosun ilk hafta 
sında İzmire getirilerek satışa başlana
cağı kuvvetle söyleniyor. İstihsal mın
takalarından gelen haberlere göre bağ
cılar mühim miktarda üzümü sergilere 
yatırmişlardır. Bunların tamamen ku
ruması için 20 günlük bir zamana ihti
yaç vardır. Üzüm ve incir piyasasının 
aym günde ve hatta incir piyasasının 
mahsul daha evet İzmire getirildiği 
takdirde birkaç gün evel açılacağı tah· 
min edliiyor. Alman malfimata göre, bu 
sene üzüm ve incir mahsulleri fe'li kata
de mükemmeldir. 

Yumurta ihracatımıza 
yeniden ·canlılık verilecek 

İzmir, (Hususi) - Ege mıntakası 

memleketin belli başlı yumurta ihraç 

eden bir mmtakası idi. Senelerin geçmesi 

ile yumurta ihracatı hemen hemen hiçe 

inmiştir. Bu hususu nazarı dikkate 

alan yüksek makamlar bu işe eski ehem 

miyetini verdirmeğe ve ihracatı arttır

mak için birçok çarelere başvurulması· 

nı münasip görmüşler ve bu yolda ça. 
hşmalara başlanmıştır. 

Vitayet tarafından tesis edilmekte 

olan tavuk ve yumurta kooperatifleri 

için ayrılan ilk ve orta tahsil görmüş 

memurlara Kız Lisesi salonunda bir 

kurs açılmıştır. 
Dün öğleden sonra Vali B. Fazlı 

Güleçin kısa bir nutku ile açılan kurs
ta ilk dersi İktisad Vekaleti standar. 
dizasyon mütehassısı B. Doktor Bade 
vermiştir. B. Badenin verdiği ders am· 
balaj hakkında idi. Kurs on gün ka
dar devam edecektir. 

Yukarıda da yazdığımız gibi mın. 
takamrzın yumurta ihracına müstesna 
kabiliyeti olduğu göz önünde bulundu
rularak incir ve üzüm işleri gibi bu 
mühim işin de devlet eliyle ve İkti
sad Vekaleti tarafndan tensik ve tan
zim edileceği muhakkaktır. 

···········-·························-·········: . . 
i H A V A i . . . . ................................................. 

Diyarbekir' de sıcak 40 
dereceyi buldu 

Dün Ankarada hava çok bulutlu ve 
mütehavvil rüzgarlı geçmiştir. Gece 
nin en düşük ısısı 22, en yüksek ısısı 

32 derecedir. Yurdun doğu ve orta A· 
nadolu mıntakaları bulutlu, diğer yer. 

teri açıktır. 
24 saat içindeki mevzii yağışların 

kare metreye bıraktığı su miktarı Kars
ta iki, Eskişehir, ve Dörtyolda bir ki
logramdır. Yurdda en düşiik sühunet 
Sivas ve UJukişlada 13, en yüksek ısı 
da Malatyada 35, İzmirde 36, Diyart 
kirde 40 derec~di~ 



24. 7. 1937 

oış Politika 

Filistin ve ingilizler 
La Tribün de Nasyon gazetesinde 

Piyer Dominik'in Filistin meselesini 
tahlil eden yazısı şöyle hulasa olunabi· 

lir: 
lngilizler her şeyden önce impara

torluk menfaatlerini göz önünde tutmak 
itiyadrndadırJar. Gerisi için, pratik adam· 
lardır. Irak ve Muıır meselelerini pratik 
surette halletmişlerdir; Hind meselesi
ne pratik bir hal şekli bulmaya çalışı· 
yorlar, ve bulmaları da muhtemeldir; 
Filistin için de, kendilerine göre İngiliz 
nüfuzuna zarar vermeden yahudi • arab 
mücadelesini teskin etmesi lazım gelen 
bir hal şekli buhnuşlardır. 

Hareket noktası şudur: lngiltere, 
içinde bir yahudi devleti yarablması 
fartiyle Filistin mandasını deruhte et • 
mittir. Diğer taraftan, Ordün'ün ötesin• 
de, şarki Ürdün arab devletini vücude 
getirmiştir. Nihayet Akdenizde Hayfa ve 
Kızıldenizde Akaba üzerinde, lskende • 
riye ve Laruaka ile beraber garbi Akde
nizde hakimiyetini tesise yarayacak iki 

üıı organize etti. 

c Fakat Filistin'de yahudiler ekseri • 
yette değildiler. Bu ekseriyeti yavaş ya· 
vaş elde edeceklerini umuyorlardı, fa. 
kat arablar, suriyelilerin ve Şarki Ür· 
dünlü kardeşlerinin de yardnniyle, bu
nu hiç bir zaman elde ebnemeleri için 
azmetmişlerdi. işte fasılasız iç kavgala
rın sebebi. 

Bu harbtan bıkmış oaln İngilizler 
memleketi üçe taksime karar vermişler
dir. 1919 da tasarlanandan biı·az daha 
küçük bir yahudi devleti ki sahil mın -
takasının en büyük kısmına ve Filistinin 
bütün aşağı kısmına sahib olacaktır. 

Dağlık mıntaka, Gaza da deniz Üze· 
rine bir mahreçle arab kısmını teşkil 
edecek ve Emir Abdullah iç bir kıralhk 
teşkil edecektir. Nihayet mukaddes ma
hallerle birlikte Kudüs ve Akabe, Hay
fa üsleri lngilterenin doğrudan doğru
ya idaresi albnda kalacaktır. 

Bu plana karşı yahudilerin reaksi • 
yonu çok canlı görünüyor. Bununla be· 
raber, siyonistlerin bir kısmı İngiliz tek
liflerini kabule amade imişler. Çünkü 
Filistin'in en iyi yarm onlara kalmakta

dır ve orada ekseriyeti temin edebile· 

ceklerdir. Bundan başka lngilterenin 

himayesinden de istifade edeceklerdir. 

Kudüs' de de yahu diler nüfuslarını ço -

ğaltabilecekler ve ticaretin en mühim 

kıamı ellerinde olduğu için şehrin idare

sini de ellerine geçirmeyi ümid edebile. 

ceklerdir. Mıntakanm büyük pazarları 

yahudilerin elinde bulunacaktır. Fakat 

Buna karşılık bazı siyonistler de Filis • 

tinin bir kısmının kendileri için kaybe

dilmekte olduğunu, yahudi ovasının da

ima ve arab istilasının tehdidi albnda 

bulunacağını, Emir Abdullahın yeni kı

rallığının askeri bakımdan kendilerine 

Üstün bir devlet te§kil edeceğini ileri sü
receklerdir, 

Arab reaksiyonu bundan da şiddet • 
lidir. Filistin anket komisyonunun tav-

siyeleri arab kamoyunca hakiki bir is

yanla karşdantnı§br. Kudüs yüksek ko
mitesi heyecanlı bir hitabta bulundu. 
Başlıca Suriye partileri planın aleyhin • 
de bulundular. Yüksek arab komisyonu 
dört arab hükümdarının yardımını is
tedi. Aym zamanda M11ır, Tunus, Fas, 

Cezair, Trablus gibi arab memleketle • 
rinde de kamoy İngiliz planı aleyhine 
tiddetle müteharriktir. 

Filistin arabları, kendilerinin mem _ 
le.kette ekseriyeti te§kil ettiklerini, ya • 

hudi. olmıyanlann bu lutayı 19 asırdan
beri işgal altında bulundurduklarını , 
arabların on bir asırdan beri ekseriyet • 
te bulundukları bir memleketi ba~kala
nna vermenin tamamiyle haksız oldu • 
ğunu iddia etmektedirler. 

Gerçi Filistin'in bir kısmını elde et
mekten memnundurlar, fakat onların is· 
tediği roeınleketlerine tamamiyle hakim 

olınakbr • 
lngilterenin teklifi mucibince Filiı • 

tinde kurulacak yahudi devleti, biraz da 

S iyede kurulmuş olan Lübnan devle. 
ur d' L'.b . b .,7emekte ır · u nan da bir sahil 

tıne e.- . . 
) tidir ve burada ekserıyet hırııti _ 

de:J~dadır. Lübnan da arkadan daha 
Y~ .. k bir arab devleti tarahndan tehdid 
huyu d' Şu halde Lübnanla yahu-

d'lmekte ır. · 
e. 1 

• lrıgiltere ile Franıarun hıma-
dı devletı, d b' ittifak akdedebilirler, 
yeleri altın a . ırl 'ltereye Hayfa ve 

d" d letı ngı yahu ı ev . d Trablus liınanlarınrn 
Lübnan devleb ~ .... r:tvacal<tır 

,,. .....,ıne ~nı 

muh;.f·r~ ·•"' ' 
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Madrid civarında 
asi tazyıkı azaldı 

1 iki tarafa muharip 
hakkı verilecek mi? 

Asiler Barselon ve Madridi 
bombardıman ettiler 

Bu mesele üzerinde esasen 
bir prensip anlaşması var 

Madrid, 3 (A.A.) - B.runet~ : G~ijorna - Vi.lla 

N del Pardillo cephesınde, asılerın tazyıkı şıd-
• ueva C h . ·ı . N 
d t. · kaybetmiştir. um urıyetçı enn aval Ga-

e ını h k 1 · ~ ·ı · 1 
11 U 

•. zerine olan are et erı ası erı so cenahla-
me a l .. d ~· . l 
rında bazı kıtalarm yer erını egıştırmeye zor adığı 
anlaşılmaktadır· 

Londra, 23 (A.A.) - Royter ajansının ingiliz 
karışmazlık tekliflerinin tali komitede tetkiki usu
lü hakkındaki İngiliz planı etrafında verdiği mü
temmim izahlara göre, bu yeni plan, görüşmelerde 
son günlerde görülen kesilmenin, kolayca giderile
miyecek prensip anlaşmazlıklarından doğup doğ-

Hükümetçüerin resmi tebliği 
Bars~lona, 23 (A.A.) - Neşre

dilen resmi harb tebliği: düşma
nın Hueska'ya yaptığı bir hücu
mun geri püskürtüld~ğünü. ve 
Barselon şehrinin bir ası gemı ta
rafından bombardıman edildiğini 
bildirmektedia·. 

Püskürtülen bir asi hücumu 
Madrid, 23 (A.A.) _ Asiler batı böl

gesinde Estremadur yoluna hücum et· 
mişlerse de hücum püskürtülmüş ve a
siler büyük zayiat vererek Toledo yo
lu istikametinde çekilmeye mecbur ol

muşlardır. 

Asiler Madridi ve Barselonu 
bombardıman ettiler 

Madrid, 23 (A.A.) - Nasyonalist
lerin, topçu kuvvetleri, Madridi bom. 
bardrman etmiştir. Metropoliten istas
yonlarından birinin methaline bir obüs 
düşmüştür. 

12 kadar kimsenin öldüğü ve 20 ka
dar insanın yaralandrğı haber verilmiş. 
tir. 

Barselon, 23 (A.A.) - Şehir asi· 
lerin bir harb gemisi tarafından ıombar
dıman edilmiştir. Hasaratın çok mühim 
ve telafatın fazla olduğu söylenmekte. 
dir, 

Kanariaı kruvazörü 
bir gemi batırdı 

Londra, 23 ( A.A. ) - Royter A. 
jansı Cebelüttanktan haber alıyor: 

Romadan gelen bir habere göre, is
panyol asilerinin eHrrde bulunan Kana. 
rias kruvazörü, Bagur limanı açıkların
da tabiiyeti bilinmiyen bir gemiyi bom
bardıman ederek batırmıştır. 

Palmaos sahil bataryalarının Kana
rias kruvazörünün üzerine ateş açmış 
oldukları bildirilmektedir. 

Asilere göre 
Rahat, 23 (A.A.) - Radio Veraad 

bildiriyor : 

Burunete bölgesinde her taraftan 
nasyonalistlerin taarruzuna uğrayan hü
kumetçiler, git gide güçleşen bir vazi
yette bulunmaktadırlar. 

Aragon cephesinde Albarraccin böL 
gesinde harekat süratle inkişaf etmek. 
tedir. Noguera ve Tranakastilla'nm 
işgalinden sonra nasyonalistl,~rin ileri 
hareketleri durmayıp devam etmiştir. 

. G.eneraı· Franko bugün Madrid cep
hesını tefti:;ı etmiştir. 

Yaralı dolu iki tren 
. Cebelüttarık, 23 (A.A.) - Sözüne 
ınanılır şahidlerin ifadelerine göre dün 
~lcezirasa yaralı dolu iki tren gelmiş • 
tır. 

Amerikada yüksel< 
mahkemelerin 
ıslahı . . 

1ş1 

Vaşington, 23 (A.A.) - Ayan mec. 
lisi, yüksek mahkemenin reformuna 
müteallik projeyi adliye encümenine 
göndermiştir. 

Encümen, iki gün içinde bu mese
le hakkında kanuni bir metin tanzim e
decektir. 

Hükümetin ilk projesi bilkuvve ter. 
kedilmiştir. 

Suriye dış bakanının 
kardeşine suikast 

. Haleb, 23 (A.A.) - Dün akşam Su
rıye dış bakanının kardeşinin kapusu 
önünde bir bomba patlamıştır. Bir çok 
çocuk ağır surette yaralanmıştır. 
Bu suikastın şahsi bir takım düşmanlar 
tarafından yapılmış olduğu farzedil
mektedir. 

Filistin'de 
Amerikan 
mandasımı? 

Amerika buna 
yanaşmıyor 

Filistin arablarrnın lideri Kudüs 
müftüsü 

Vaşington, 23 (A.A.) B. Hull, 
Amerika Birleşik Devletlerinin Filis
tin üzerinde bir manda kabule hazır ol
duğu hakkında ingiliz kaynaklarından 
verilen haberler etrafında kati beyanat. 
ta bulun.maktan imtina etmiş ve yalnız 
şunları söylemiştir. 

"- Bu, olsa olsa, teorik bir dü. 
şünüştür, yoksa kati bir teklif değil.,, 

Hükümet mahfilkrinde söylendi
ğine göre, Vaşington, lizerine bir man. 

da almak istememektedir. Esasen Ame

rika Birleşik Devletleri daha 1920 de 

bir mandayı red eylemişti. Buradaki 

kanaat, mandanın muvakkat bir sureti 

hal olduğu ve bunu istiklalin takib et· 

mesi )azım geldiği merkezindedir. Bu, 

suretle, Irak, Lübnan ve Suriye istik. 

lallerini almış bulunmaktadır. Ameri· 

ka Birleşik Devletleri, manda kabul et· 

miyecektir. Filistin meselesine mem.. 

nuniyet verici bir hal sureti bulmak, 

manda sistemini icad etmiş olan dev· 

!etlerin vazifesidir. 

Suudi Arabistanda nümayişler 
Medine, 23 (A.A.) - İbnissuudun i· 

daresirıde bulunan Arabistanm bütün 

şehirlerinde bugün Filistinin taksimi 
planı aleyhinde protesto nümayişleri 

yapılmıştır. 

Ammanda bir *ilah deposu 
keşfedildi 

Amman, 23 (A.A.) - Bir arab ban· 
kası direktörünün evinde bir bomba ve 
mühimmat deposu meydana çıkarılmış 
olduğundan polis bu bankayı kapamış 
ve müdür muavinini tevkif etmiştir. 
Direktör hudud dışına çıkarılm ıştır. 

Sovyetler Birliğinde 
yeni tayinler 

Moskova, 23 (A.A) - Sovyetler 
birliği merkezi icra komitesi reislik di. 
vanının kararı ile grda endüstrisi halk 
komiseri B. Mikoyan sovyetler birliği 
halk komiserleri meclisi reisi vekilliği
ne ve B. Tikon Yurkin, sovyetler bir· 
liği hububat ve hayvanat sovkhozları 
halk komiserliğine tayin olunmuştur. 

R. S. F. S. R. Merkezi İcra Komi. 
mitesi reislik divanının kararı ile de 
B. Nikola Bulganin, R. S. F. s. R. 
cumhuriyeti halk komiserleri meclisi 
reisliğine tayin edilmiştir. 

madrğmı tesbit edebilecektir. 
Öte taraftan, Londradaki İtalyan 

mahfilleri, İtalyanın gönüllülerin geri 
çağmlmasr meselesini görüşmekten im. 
tina niyetinde bulunmadığını bildir. 
mektedir. B. Grandi, dün B. Eden ile 
yaptığı görüşme esnasında, İtalyamn 

takındığı tavır bu meseleyi bir tarafa 
bırakmak arzusundan doğma olmadığını 
ileri sürmüştür. İtalyanların fikrine 
göre önce, İngiliz tekliflerinin her 
noktası hakkında ne dereceye kadar u
yuşulabileceğinin tesbiti lazımdır. 

Bundan önce, İspanyada muharebe 
etmekte olan iki tarafa yapılacak bütün 
müracaatlar, neticesiz kalacaktır. !tal • 
yan mahfillerinde ayrıca söylendiğine 

göre, iki tarafa da muharib haklarmın 

tanınması, kontrolu kuvvetlendirecektir. 
Bu mesele üzerinde esasen prensip itti
fakı vardır. Fakat bu meselenin gözden 
geçirilmesi, mantrkan, gönüllülerin ge -

ri çağırılması meselesinin görüşülme • 

sinden önce gelmelidir. 

Royter. İtalyan mahfillerinin fikirle· 

ri hakkında bu tafsilatı verdikten 

ra, şu neticeye varmaktadır: 

" Bu suretle, italyan görüşü de 

uzlaşma ihtimalini nazarı dikkate 

yor, demektir.,, 

son-

bir 

alı -

Londra, 23 (A.A.) - Royter bildi

riyor: Londrada bazr yabancı mahliller 

karışmazlık tali komitesinde ingiliz tek

liflerinin görüşme usulü hakkında her -

hangi bir uzlaşma ihtimalinin ihtimal • 

den uzak olmadığı fikrindedir. Mesela, 

birçok meseleler üzerinde görüşmelere 

başlandıktan sonra, tali komitenin, bun

ları, günde iki toplantı yaparak, aynı 

zamanda konuşmayı kararlaştırması 

muhtemel görülmektedir. 

Bilbaodan lngiltereye maden 
ihracatı durdu 

Londra, 23 (A.A.) - Öğrenndiğine 

göre, Bilbao'dan lngilterepe maden ih

racatı, nakliyat bahsinde meydana çıkan 

bazr güçlüklerden dolayı durmuştur. Ge· 

neral Franko, İngiltercye doğru ihraca • 

tm pek yakında yeniden başlıyacağı hak

kında teminat vermiştir. 

Sovget Rusganın 
altı aylık 
dış ticareti 

Moskova, 23 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor : 
Neşredilen istatistiklere göre, Sov

yetler Birliğirıin 1937 ilk altı ayı için· 

deki dış ticareti yekunu 1 milyar 308 

milyon 400 bin rubleyi bulmuştur. Ge. 
çen senenin aynı devresine aid rakam 
1 milyar 227 milyon 700 bindir. 

Bu yekfınun 634 milyon 600 bin 

rublesi ihracata aiddir. İthalatta Çin 
doğu şimendi.iferinin satınalınması kar. 

şrlığı olarak getirtilen eşya da dahil

dir. 
Pamuk ihracatı 20 milyon 700 

bin, kereste 17 milyon 500 bin, nakil 
vasıtaları 12 milyon 800 bin, manganez 
11 milyon, pamuklular 7,5 milyon, ma
kine 6,5 milyon rubledr artmıştır. 

Makine ithalatı 30 milyon 800 bin, 
demir ve mürekkcbatı 18 milyon ve 
elektrik techizatı 10 milyon ruble ek
silmiştir. 

Demirden başka maden ithalatiyle 
yünlü ve kauçuk ithalatı artmıştır. 

Sınai eşya ihracatını yüzde 7 5 ini ve 

sanayie mahsus maddeler de ithalatın 
yüzde 92,S ini teşkil etmektedir. 

1 BASIN iCMALi I 
İstanbulun sihat 

müesseseleri 
CUMHURIYET'te Yunuı Nadi, la

tanbul'un bugün sahih olduğu sıbat mii
easeselerinin ihtiyaca kifayet etmekte. 
uzak bulunduğunu ve fakat §ehir biid
cesinin bu eksiği tamamlamaya muJde.. 
dir olamıyacağmı belirterek diyor ki: 

Bir kere memleketin heı· tarafmcla. 
lstanbula hastalar gelmekte olduf
göre hüküınetimizin htanbul §ehrine 11-

hat masrafları için umumi büdcesindea 
bir mikdar yardım yapması çok yerİD -
de bir iyilik olur. Böyle bir muavenet 
1 stanbuJ şehrini bu sıhat müeueseleriai 
ikmal etmek itibariye yeni kaynald.r 
bularak yeni fedakarlıklar ihtiyanmı 

teıvik eder. Bizce lstanbu1 §ehrinin •· 
hat büdceıi şimdikinden hiç olmazsa iki 
misli olmalıdır. Bir buçuk iki milyaa 
liralık bir 11hat büdceıiyle lstanbul tt*
ri bir plan dahilinde olarak bet on yd 

gibi kısa bir zaman zarfmda büyük itler 
görmeğe muktedir olur. 

lstanbul şehrinin kendisi Türkiye 
için büyük biı· mesele olduğu cihetle 
biz devletin ve halkın bu eşsiz dün~ 

merkezile ehemiyetli bir alakası lüzum.
mı ayrıca mevzuu bahsedeceğiz. Fabl 
Türkiyenin sıhati her güzelliğin fevkin
de olduğu için sıhat ve sıhi müeıae.e -
ler işini o umumi plandan ayırarak müs
takillen ileri sürüyoruz. Eğer devlet 111-
tanbul şehrine yalnız sıhat müesseseJe. 
rinin tekemmülüne ve idaresine sarfo -
Junmak üzere üç dört yüz bin liralık bir 
yardım yaplusa bir o kadar parayı da lıs 
tanbul şehri kendiliğinden tedarike im-
kan ve kuvvet bularak böylelikle lıtaa
bulun sıhat büdceıi kolaylıkla şimdikia
in iki misline çıkarılmış olur, ve dedi

ğimiz gibi bu geniş hamle ile görülec:Ck 

işler de ona göre mebsuten mütena.siL 

şekilde şimdikinin kat kat fazlau,le 
tahakkuk etmiş bulunur. 

Misal olarak bu fazla imkanla fara
za çok güzel ve ço ktemiz Cerrabpap 
hastanemizin olduğu yerde yeni J'aııİ 

pavyonlarla ta tramvay veya deıniryol.
na kadar tevsi olunduğunu dü,ünelia. 
Bunun İstanbul için ne büyük kıyımıt 

ve ne derin bir menfaat teşkil edeeeii -
ni kolaylıkla anlarız." 

KOOPERA TIFÇILIGlMIZlN 
iNKiŞAF ÇARELERi. 

Cumhuriyet'te Memduh Tezel .. 
serlevha altında yazıyor: 

Bizde, kooperatifçiliğin · tarihi ~ 
yenidir. Bu hareket 1929 senesinde we 
1470 numaralı kanunla başlar. 1929 .... 
1934 senesine kadar yani beş sene z.. 
fında memlekette 677 köy kredi koope
ratifi kurulmu§h:r. Bu kooperatiflerdm 
14 adedi muhtelif sebeblerle birleşti -
rilmiş olduğundan 1934 nihayetinde 663 
kooperatif kalmı§tır. 1935 seneıinclem 

itibaren köy kredi kooperatifleri bak -
kında 2836 numaralı kanun tatbik edil
meğe başlandığından bu kanunun abD
mına uygun olrnıyan 21 kooperatif t.. 
fiye edilmiş, 13 adedi gene muhtelif e
beblerle birleştirilmiş ve 2836 numaraL 
kanun tatbik mevküne girdikten aowa 
memlekette 559 kooperatif faaliyette 
kalmı§tır. 

Bu kanun tatbik edilmeğe ba§landıı -
ğından 31 mayıs 1937 tarihine kad. 
memlekette yeniden 65 kooperatif b • 
rulmuş ve 27 kooperatifin de kurul11t 
muameleleri yapdmış ve bu suretle -a 
leketimizde köy kredi kooperatifleriaia 
adedi 627 ye çıkmıştır. 

Bu 627 kooperatif mmtaka itibariyle 
§Öyle taksim edilmektedir: Trakya mm
takası 72 kooperatif, Marmara rnıntab
sı 131 kooperatif, Ege mıntakası 11.8 
kooperatif, Akdeniz mıntakası 33 koo -
peratif, Karadeniz mıntakası 21 koope
ratif, Garbi, orta Anadolu mmtakası 10& 
kooperatif, şarki Orta Anadolu mınla -
kası 3 kooperatif ve şark mıntakaa & 
kooperatif. Bu kooperatiflerin cemuı 

70.000 den fazla azası vardır.'' 
Muharrir, bizde yeni olan koopera -

tifçiliğin mesela Yugoslavya ve Bulp. 
ristan gibi komşu memleketlere nazaran 
ne kadar geri olduğunu göstermek içim 
Y ugoslavyada 7024 ve Bulgaristanıla 
5064 kooperatif bulunduğun'll zikrede -
rek diyor ki: 

lktıııadi hayatımızda kooperatiften. 
en büyük rolü oynamasına taraftar obua 
büyüklerimizin memlekette yeni _..! 

manda istihlak, istihsal. şehir kredi, nulto 
sulat, sigorta, inşaat, hayvan üretme, ar

man işletme, sulama vesair kooperatif f' 
killerinin de taammüm etmesine yardım 
edeceklerini umarız., . 
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( Yabancı basında o~d~kları~--::·] B 1 R YURD 
GEZlSlNDEN 
NOTLAR Zi - -

Un~ü0t~ır~21 <dl~ lb>©\~lb>©1k©ıtn 
v~y©l b©lk©\n oUm~kaaa dan ahireti boylamağa sebeb olabilir. 

Bu tehlikeli yoTian ••tıngrr mıngır" 
fa geçiyoruz. "Tıngır mıngır da nedir?" 
<liyeceksiniz. Bu, 1:ıizim otomobilimizin 
aiiıdır. 10 - 12 senedenberi 1:ıu yolların 
mihnetini çeken halis teneke<len bir 
Fot'd müstehasesidir. TekeI1eklerinin 

Askit 1916 da başbakanlıktan çekildiği 

için arkadaşlarının 

zaman gırtlağına kadar bon:a 
yardnnına muhtaç kalmıştı. batmış ve geçinebi1!nek 

İ ngiliz parlamontosu geçoılerde 
ıingiliz babn.Iramrn aaşlar.ı 

hakkıdnaki bmınu kabul etti. Bıı su
ıretlc. uzun bir t.ari.bi olan bir ele 
sona erm· oluyor. Dam~ de par
ümcntonım teşkil cam. oldıığu blı ko
misyon, bu işle uğraşmış., la.kat ıbir ne
ıticeye varamamıştı. İkinci im komis-
yon 930 da top 9.20 de }'3PWm tek-
Jilded s itibariJ•le kabul etmiş. la
kin bu wcır de miabct bir elde e
dı1ememişti. Fakat var ki. o ana ka
dar hiıkümet bu i.ı;le biı:ut \ ol
mamıJU. Diğer tara.itan o ıura.larda ma
li buhr4ll da baş1am olduğu için, me
murların maa~lan biiy.ıik ölçüde ~al
tılmışt1. T.a.bit bu vm y.ct brşısuıda ba
ık.anların maaşlarına :zam ycı,pla::uazd ı. 
Yıllarca "ir.cn miinakasal;ırda:ı:ı ıSOnra 

.simdi lıhul edilen ıkanuna göre, iııgiliı: 
bakanlarının .maaşlarına y.ı?pılıuı .ram 
ep1y yüksektir. 

Bugunc kadar yılda 5.000 in.giliz li
rası alan iogiliz başbakanı. ıbundan böy
le J0.000 .ingiliz lirası, kablııe azası o
lan her baltan 5.000, kabineye dahil bu
hınmıyan her mikan '3.'000 yabud 2.1'00 
ing-mz li ı mnş alM:almT. Bundan 
başka, parlamenter olan bn müst-eşa
nn, d«eoes\ne ~re, ~.QOO, ?.~00 ve 
1.SOO iingiliz füa.;ı yıUt'k ~ <0laak
tır. Bunlarm yam ~c!a 1,?00TC1,<QOG 
ingifü linhlt b1emler de T&Tdu. 

Rm;usiyle muhakfet partisi !ideri
ınin ~e ?ım fogiE"E !iras1 mnş abnaları 
ve n'k'i ~nlan 'l.000 ingmz lirası 

mikdarında tekcıOO tmmŞ1 ~ması 

hakkı mim tdclif hayıttic b~1. 
Bu gıi ne kadar nziyct ne .mcrlıae.ı:de 

.idi? 

B ugwııı:u guruıe ın~ılız büJ.:ümeti-
nin ~ı hepsi de erkek olmak 

üzere 70 ki&ıidM fazl.adır. Yal.ııu .an 
işçi hukuınetinde iki de kadın .ba.kaıı 
bulıınuyordu.. & llO kipnin yalnız :be

ti sar.aya mensub memurdur~ ıer.iye ka
l.anların beps.i de parlamento az.ası ol
dulclacından., k«hlne istifa edince .ifgal 
:ettikleri l'Dil.:.auılan da kaybediyor.lar. 
Bu mikdarm i_çinde. mesela dı_ş bakan· 
lığuıın mü&te~ill'l (Sir Robcct Van Sit
tart) gıci, parlamento ile alakaları ol-

m~ ve kahıiru: ~nce yulıe.c.inde 

blao daimi IDÜstqM ~ yoCDır. Ea bü

yiilı: çeneyi bbıinr tqki! etwektıeıdir 

iri, lAkın banhınn s~ '?? -dit"~ ba 2Z 

k~dcn ba~lta. kabineye dahil bulunnıı· 

yan ve Scnior. ]urı.ior diye ayrılan ba
kanlarla her bakanlığın parlamenter 
gen,Ç ve yaşlı müsteşarları da vardır. 
Bu tarz, 'keniline göre blr hususiliti o
lan bir hiyeraşidir ki, poletik kariyere 
giren bir 'kimscnın. huı;usi &ekretecli-

Ba 3'iizcleı1 hain )'CPURlf olcm
l.-d.mt f:ıiri ~ 

Emi Ba.ff>akan Sir Bafdoin, 

gül.er&zyo.k bu meseleyi kökün.den 
hal. etnıeğe htuar verdi. Onwı te· 
-ıebbüsii &tzyesintle_ ba,hakanl.a 
bakaıılCll'UI maa.fl-rına z.a:m ıa
pJması lıakkmdaki /umun lıalnıl 
.l!dilıli. 

ş· · lngifu Bcqbalı sene· 
.de 50()() yeriae 10,000 istm.in, 
''"'"-"'"" ar.ası ohm laa lııalran 5000 
üterlin. it ·neye Jalıil lnılamnı.-

balzanlar da 2000 - 3IJ(J(J is
almaldadrrla:r. ----' Doy e lgemayne 

Saytungdıın 
gindcn başlayarak, kabine anlığına ka
dar tedricıcn yükselmek med>uriyeti 
vat"du. 

Bugüne kadar kabine azalarının ma
aş vaziyetleri lJabolrkJar,o teşkil.atı ka· 
dar karı ık idi. Nitekim. hukuk işleriy
le me~gul olan hakanlar ayrı bir •ınıf 
teşkil etmektedirler. Bu gibiler, mu
vaffakiyet göstermiş aTUkatlar arasın
<:lan parlamcıttoya ,;~ilmekte olduğun
dan, serbest ekte çal~rlarkrn ge
lirleri de çok büyüktür. Bu it.ihar!a. ba- • 
kanlık .owı~ları da o nisbettc yüklüdür. 
İngilterenin en yüksek adliye memuru 
olan temyiz reisinin maaşı 6.000 ingi-
1iz lirasıdır. 'Bu ma\.-amı bir kaç gü-ı lıi
'!c ~l etmi o'hia, yı'\tla S.000 ingHiz 
lirası tebiid maaşı gannti 111tmdaıdır. 
Fabt ba garantiye muirabil. n.zifcsin
dcn ~Jcildiktcn 50nc;ı.. art.ık a ukat!ık 
edemez. 

1_._.. R AD Y O ı 
ANKARA - Öğle ncş.ciyatı 

13.30-13.50 Muhtelif pli.it neşriyatı. 
13.50~14.15 'P1ak : Tür'\c musikisi ve 
ba\1ıt ~r1a1an. 1-4.15-14.SO Daht"li ve ha
Tici haberler. 

A.qam nqriyan : 11.30.18.35 llah
'ttlif plik nqriJ3tı. 1~19.10 Çoaık
W;a Jwileöz { ~ Ali). 19.10-193S 
Tilclc m.usik:i&i vw: .halle jarJulan (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 19.35-19 . .S
Saat ayarı ve arpca neşriyat. 19.50·20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser
'Srt Adnan w :at'.b.dqlan). 20.15..20.30 
Şevket Süreyıya {1ktisad1 konuşma). 

20.30-2LOO Türle mu~kisi ve halk şar
kıları (SaHihaddin ve Udt Eşref Kad
ri). 21.00.21.15 Ajnıs haberleri. 21.l.S-

21.55 Stüdyo 1öa1on orlrestnm. 21.55. 
.22..00 Yarınki program ve iııtiklal marşı. 

B u yüksek gelirli bakmlarm ya
nında Kenterburi ve York pis

koposlarının viihck gelirlen ayrJ bir 
meseledir! Başbakanın şimdiye kadar 
aldığı SJOOO ing-ili.z lirası mikdarındaki 
maaş ıçok ufak kalıyordu. Buna rağmen, 
hakikatte başbakan beş para almıyordu. 

Çünkü, ingiliz ana yasası böyle bir ma
kamı tanımamaktadır. Yeni kanun li
yihasında bu makam ilk defa olarak 
.zikredilmektedir. Kabine ve ka!Jine ba· 
ikanı tabiri de ilk defa ol.arak lkanuııi 

bir mahiyet almaktadır. lngiliz anayasa· 
sında başbakan ayni zamanda parlamen· 
to re.isi ve bqzinc birinci lorduduı Fa
kat hazine lordunun resmi faaliyeti fi
nans işleriyle hiç :al5kadar değildir. İş· 
te başbakan ancak bu ıfatla 5 000 ingi· 
liz lirası maaş alabilmektedir. Bu ma
aş 1600 tarihinde yani, bundan takri
ben 300 yıl evcl ikinci Şarl lngiltereye 
döndüğü zaman ttsbit edilmiştir. Bu 
üç yüz yıl içinde bu ma~m bymtein
dcn ne kadar ilca.fbcttiği kolayca düşü
nülCbilir. Geçen asım ~ ka
dar biç bir ka.ı:anç vugisi verilmiyor
du; halbuki bugün bu :mikdudan 1.200 
ingiliz lirası kcsı1mdtedir. Bu vaziyet 
karşısmda ~ işgal ettikleri 
makamla mütcnası"b masraflarda bulu
nabilmek için kendi hususi servetlerini 
de harcamak mecburiyetinde kalıyor

lardı. Hatta 1850 de bir komisyon kar
şısında bu meseleyi izah eden Lord 
Russel vaziyetinden yana yakıla ş.ika· 

yet etmiş ve hayatında yalnız başba

kan olduktan sonra borslandığmı söy
lemiştir. Aslcit, sekiz yıl mütemadiyen 
başbakanlık ettil<teo sonra 1916 da va
zifesinden çek11diği zaman boğazına 
kadar borçlanmış, arkada:şlarının yar
dımına muhtaç kalmıştL 

1 
B. Alaaddin Tiıidoğhmun 

Artvindeki tetkikleri 
Artvin. 23 (A.A.) - Vç cünden-

btti Artv.inde bulwıan Parti ve &lk
evi müfettifi Mara~ Mebusu B. Aliet.. 
tin Tiridoğlu ve İstanbul Konservatu
varı doçenti kompozitör Adnan şerefi
ne dün akşam Halk-evi sa\onunaa 250 
iki§ilik bir çay riyafeti ~di. Bu tnü
~rler topW:ıtu.mda Aüetti:n TUid. 
oğlu Halkevinin vazifeleri ıncv.zuJu de. 
ğerli bir konferans verdi. Kompozitör 
Adnan da dil ve müzil< baknnından 

-tttlo"'kc değCT b'iT saba olaralc gördüğü 
Çoruh muhitinde çal~ tanlan ilze
rinde bir musahabe yapDJJt ft piyano
da bazı parçalar çalmıştır. H.alkevi 
gençleri tarafından mnli oyunlar oy_ 
nanmrı;, bu suretle iyi bir gece geçL 
ri1m1ştiT . 

vam... 
Şimdi Zigaııa dağiarın.a tırmaruyo -

ruz. Bilmem bu dağları ll2Sll tarif d • 

meli? ller halde buralarını anlatuken 
bilenlerin, bilmiyenlerin iki~ birde tek· 
rarladıkları c1svi~re gibi! » sözünü kul· 
lanmak münasebetsizliğini yapmıyaca -
ğım. 

Barcın derelerin kıyrl.anna kadar ini
yoruz. Baran da bulut1arm ta i~ne gi
riyoruz. 'En açığından en koyı.15una ka· 
dar 1kesif bir yeşifük senfonisi içinde 
rakseden bir güneş altında ıgözlcrimiz 

hazdan yorulur'ktn, birdenbire ~ağnak 

halinde yağmura, mütealo"bcn brrçm bir 
dolu bombardımanına tutuluyoruı:. Bir· 
kaç dakika sonra bulutlu dağıbnağa ve 
göğün açlk mavi'Sl tepelerin .-e yamaçla
Tl1\ ~ılgın yeşili~ gülü~~~ 'başlı

yot'· Ve bu anda tepele~ tepelere 
kavsi kuz.ahlar kurularak her taraf ren
gareıık ~!arla douanryor. 

"Sarı, lnm', ~. ~i ad renk" 
... Anıeder her dakika le.hi 11lfak'' 

Bu taraftaki dağlan sert bir yağmur 
kırbaçlarken. ote taraftaki dağ liİlsilesi 

günlük, güneşlik •.. 
Sanki tabiat mabtqem .adığlm, hey· 

betli ve biribirine ad hid.isclerini teşhir 
için buratannı intihab etmiş. Vahşi, ha
rlku.Lidc ve :korbın.ç hi.r güzellik .... 

Sırtlardaki ocmmlann ~açılan 

tarlaların~ beşer, onar dakika 
fasıla ile tek tek ey.Jet ~örünüyor. Dam
mm Döyle dağııuk yıı.pıdmamm seb~ 
bini şoföre sorduk. Dedi ki: ı 

- Bu hanli balla ~ au.bi in -
aııJardır . .Biıibirlaiyic ~ etmemek 
için tophı bir halde yapmazlar. 

Şoförün bu cnabı biJmrm dofru, 
t.Jmcm yanlı'9 hbt kify1ıeriıı ~yle da
Cnnk .kunıimGtrma. ~ Arp ~ 
onmı:nJı.k olup:ımm tesiri de inkir edi • 
lıemıc:z. 

2300 :metreye kadar yiibcldik. Şo -
föc, sade dikkat k.c$ilmiş. Çün\rö yolla
rın bazı yerlerini bıcyelanlu o kadar 
daraltmış ki, otomobil güç sığıyor. Kü
çük bir firen arızası, ufak bir manevra 
bcrtası • he1e virajlarda · kartalların sal
tanat sürdüğü tepelerden uçurumun ta 
dibine yuvarlanmağa, yani 1cestirme yol-

her dönüşünde göbek atarak bin bir ses· 
li 'konserler verir. 

Dere, aşağılarda bir şerid gibi ta 
aşağılarda görünüyor ve altımnda ka. 
lan yollar, helezonlar çizerek dağ1arın 
gövdelerine ipHk gibi sarıhyor. 

Gümüş'haneye geldik. Burası dar bir 
vadi içine sıkışmış, çepeçevre elma ağaç· 
lariyle kuşatılmış kü~ bir 'kasabadrr • 
Nehir kenarında ote1 ismini tasryan•ha· 
rab bir binaya indik. Her nası1sa bura
sının sahibi bu ismin sonuna (Palas) 
unvanını ilave etmemiş. Çünldi dolaştı· 
ğrm yerlerde beş, altı oda1ı otel bozun· 
tul arının hepsi de (Palas) lı ! Rize Pa
las, 1\rtVin Palas, Şafak Palas, Deniz 
palas gibi. Upuzun koridor1araa sıra sı· 
ra odalar. Dö~melerin tahtalan üzeri -
ne çamurdan, yağdan, 'kirden kalın bir 
tabaka sıvanmrş. Tavanlar isten karar
mı_ş. Odaların mefru§atı bir demir kar
yola üzerine atılmıs pide gibi bir şilte 
ile yufka inceliğinde biT yorgandan, 
'kaba basırdan bir sanda1ya ile üzerine 
eski bir gazete serilmiş derme çatma 
bir masadan ibaret. Dıvardaki idare 'kan
dilinden bir namara yukarı petrol lam· 
basının cızırtdı ve zayıf 1.§ığı, bu peri· 
pn de'kora ayrı bir büzün veriyor. Her 
adım atışta döşeme1cr inildiyor pc cam
hı.r zangırdıyor. 

Hava soğuk, tepeleme mangal yak
tmnağa mecbtıT oldum. Kenan kopuk 
sac man~ahn içinde'ki ateşi • otelde ma· 

..şa bulunmadığı için - yanımdaki catalın 
Qptyle deşerek ısmmağa ça1~yonım. 

Fakat 'Oda mpn bir türlü ıı:smmıyor? 

Perdeleri k.aldıımca ıne cöceyi.m: kırık 
camlara yapıştınlan .k:ağııdlarcian hirka
~ yırtılmış, geni§ aralıklardan ~eriye 

sert bir rüzgar doluyor. Derhal gazete
lerden birk~ yamak yapıp delikleri tı· 
b&m. 

''Giimüpneye ptiuce <>nınm mcş -
hur elmasından hirbç :küçii.k sandık tc· 
darik ederim de An.Oraya döniince bir 
iki ahbabın gönlünü alırım" diye dü • 
şünmüştüm. Ne gezer! akşam yemeğin
de her tarafı alt üst ettiğim halde bir 
yty;mhx ~a ~'hrnnt&m. Halbuki iki 
gün ~ Trabz:cnda maun clükkirıla
nııda sandıklar doı2asu (iijırnjipne dma
a eü'miip-iim. Bu vaziyeti Gümüş.ane
de rastladığım bir ahbaba anlattım. De· 
eli ki: 

- Keşki Trabzandan hem kendin 
için, hem de bizim için biraz elma geti -
reydin. E:pi nmandırn beri biz de bu • 
rada elma yüzüne buretiz! 

Sonr.a ~u bayatlamq hakikati tdaar
ladı: 

- T~ yerinde ağırdır. 
- A birader, dedim, ke~ ağtt ol-

saydı. Herhalde hiç yoktaıı d.ha İyi idi. 
Agila izzet Y AZGAÇ 

, şe~spir,den .HikAveıer 

mek. yatıştmnak için böyle hareket etmeğe 
cvelden karar vermiş bulunuyordu. 

Baptista ,mükellef bir ziyafet hazırla
mıştı. Fakat kiliseden döndükleri zaman 
Petrukio, kansının elinden b.ıtarak hemen 
eve gitmek niyetinde olduğunu söyledi Ne 
kaynanasının gücenmesi, ne de Katarin' -
in söylediği öfkeli sözler onu bu :kararından 
vaz geçiremiyordu. Bir kocanın karısını is
tediği yere götürmeğe hakkı olduğunu söy
ledi ve Katarin ile beraber uzaklaştı, gitti. 
Bu hareketi o kadar kati bir surette yapı
yocdu Jci hiç bir kimse önlerine geçip dur
dwmağa kıyışamamıştL 

uşağa ve atlara savrulan küfürlerden başka 
bir şey duymaksızın yaptığı yorucu ve üzü
cü seyahat nihayet bulmus, evlerine gelmiş-
lerdi. • 

için hizmetçilerine çıkışan gürültülü sesiy· 
le uyanıyordu. 

Petrukio, ertesi gün de ayni suret1e ha
rekete devam etti: Katarin'e gayet tatlI 
sözler söylüyordu. Fakat kahvaltı etmeğe 
kalkıştığı zaman ,akşam yemeğinde yaptı
ğı gibi gene yemekleri beğenmiyor, tabak
lan yerlere fırlatıyordu. Bunun üzerine Ka
tarin, o kibirli Katarin hizmetçilere gizlice 
kendisine yiyecek bir şey getirmeleri için 
yalvarmağa mecbur olmuştu. Fakat Petru
kio'dan sıkı skıya tenbih almış olan hizmet
çiler, efendilerinden gizli hiç bir şey verme· 
ğe cesaret edemiyecekleri cevabını verdiler. 
Bunun üzerine kadıncağız dedi ki: 

M«T"y -oe C harla 1.JJ,....._ 
Neırdtin ART AJt 

Şirretin Uysallaştrrılması 

korkudan papamn elindeki kitab yere dü,Ş
tü. Zavallı papas dü'§en lkitabmı almak için 
yere eğildiği 'Zaman çılgın güvey bu sefer 
~ adameağın arkasmdan dürtükledi; kita
bı da kendini de yere yuvarladı. Bütün bu 
evlenme tö~i yapıbrken oyle bağırarak 
ıccvablar veriyoc, yeminler ediyordu ki Ka
tarin korlwdan tiril tiril titriyordu. 

Tören bittikten soora, Pettukio -şarab is
tedi ve bunu orada bulmıanlann sıhatine iç
tikten snora içind~ kalam kilise kapu:~m 
yüzüne döktü. Çünkü bn !kapıcının sakalı 
seyrelmişti; aç gibi duruyordu; bir yudum 
ışarab da o istiyordu. Bundan daha saçma 
bir evlenme tii~ olannyacağı mn.hakkak
tı. . 

Fakat Petrukio, sert karısını yola getir-

Petrnkio, kansını, bu maksadta buldur
duğu kötü ve lagar bir atm ü~erine bindir
mişti. Kendisinin ve uşağının bindiği atlar 
da, hani, daha hırlı şeyler değıi1di. Seyahat
lerini en tozlu ve kirli yollardan geçerek ya
pıyorlardı. Arada bir Katarin'in atının aya
ğl sürçerse Petrukio öyle bir bağmyor, kü
fürii bastmyordu ki bunu duyanlar, onu, 
hiç şüphesiz, dünyanın en terıs, lanet adamı 
sanırlartlı. 

Nihayet, ~tarin, Petrukio tarafından 

Petrukio, kızcağızı, kendi e11inde çok i
yi karşıladı. Fakat Katarin'e ne o gün ne de 
o gece hiç bir şey yedirmemeğe, rahat yü
zü göstennemeğe karar vermişti. Masalar 
hazırlanmıştı. Akşam yemeği de çabucak 
getirildi. F~kat her kahta ayrı bir kusur bu
lan Petrukıo, et tabağını yere fırl.atıp attı 
ve uşakla:a bunu kaldırıp götürmeleri için 
emir verdı. Bütün bunları sevgili Katarin'in 
hatm ve aşkı için yaptığım söylüyordu. 
Hiç, -sevgilisine o, iyi hazırlanmamış et ye
meği yedirebilir miydi? 

Hem karnı aç, hem de fena halde yor
gun olan Katarin dinleruneğe cekildiği za
man da Petrukio, yatağa da bin bir kusur 
bulmuştu. Yastıkları, şilteleri odanın öte
sine berisine fırlattığı için zavallı kadın, 
bir sandalyanm üzerinde oturmağa mecbur 
kalmıştı. 

Orada uyku bastınp da biraz daldığı za· 
man da gene kocasının, kendi karısına ge
linlik yatağını istediği gibi yapamadıkları 

- Yarabbi.bu adam, açlıktan öldürmel< 
için mi benimle evlendi? Benim babamın e
vine gelen dilencilC'T' bile karınlarını doyu· 
racak kadar yiyecek bulurlar. Halbuki bu· 
rada ben açlıktan, uykusuzluktan ölüyorum. 
Biraz dalacak olsam, gürültülü seslerle u
yanıyorum. Daha ağrıma giden şey de şu· 
dur: 

Bütün bu iriyctlC'T' bana tam bir sevgi 
perdesi altında yapılıyor. Sanki biraz bir şe9 

Sonu var) 



•• nor 

emal 

Ken.teıik alaçlar 
lıRklnnda yeni 

emirler 



-- 6 -----------------====== ULUS 

1 imzasının on dördUncQ yıl dönümünde 1 

Sevr'den Lozan'a bir bakış 
Sevr bir taraflı ahitnamedir. Kabul 

~imek üzere ıultan murahhularınm 
&ıi1ne ıerilmit ve onlar tarafmdan da 
lmAlUUDJftır. 

Lo.zan iki taraflı bir muahedename
dir. 

Scncrl•: 
Sevre ıöre Avrupa hududu: Çatalca 

hattından biru ileride bulunan Podi
ma - Kalikratya hattıdır. 

Lo..,.,.: Kanalaç ta bizde olmak 
&bere lleriç hattıdır. 

lmtir: 
Sen muahedesinin 66 mcı maddesi 

lzmir ile terkedilen diler yerlerin aı
nırlannı ıa.termektıedir. bmirdeki 
cUmrf1k türk cUmrillil delildi. lzmir· 
liler tllrk tebaası cibi muamele gömü
yeceklerdi. 

Lo.zan muahedenameainde ise pek 
tabii olarak lzmirin mukadderatı mev• 
auubaı. dahi edilemezdi. 

Sevr muahedenameıi vatan ıınırla
rının bilyük bir parçamda Ermeniıta
nıkul'IDUf, müstakbel KUrdiıtan için 
toprak ayrılmıftı. 

Lozan ariiı:akerelerinde böyle ,eyler 
dilftlnilemezdi bile. 
l.tanbiıl. Setn'tle: 

l stanbul'da padlph ve hilkümetin 
kalabileceği ve fakat u ıldarın hak a
rını riayet ve a11yi' temin edilemedlli 
takdirde bu kalabilmek hakkının da kal
dmlacagı tesbit edilrnit ti. 

Yeni türk devleti htanbul uzerın
deki tarihi hakkımızı Lozandan evet 
temin etmittir. 

llıtUcıJi niilm mıntalıaları: s,., muahedesini kaleme alan ga
lib devlteler Anadolu'yu iktisaden muh
telif nilfu mıntaklaarına ayırmıflar 

ve bunları ıene aralarında paylafll'lağı 
kararlaftırmıflardı. 

Loı:an ıulhnameai i1e ana vatanda 
her bakımdan türk nilfuzunu ilb et
mittir. 

&:n.hilain ltdlan: 
Sevr'e &tire her hanci bir ecnebi il· 

niverwte mezunları Tilrkiye'de dok· 
torluk, avukatlık, ecncılık cibi bütün 
milletlerin yalDıa kendi tebulanna 
baretmek için kıa~ bir itina ca.
terdikleri serbest mealekleri kayıd11z 
ve tutaız olarak yapabileceklerdi. ln
tibablarda ubkJann temlil niabeti il
serine eeçibneleri eauı da kabul edil· 
mifti. 

LoAn ahitnamesinde bu aibi hak-
lar tanmmam19tır. • 

A.hrl ltilıiimler 
Sevr muahedesince ounaıılı devleti

ne bırakılan aıker adedi, jandarmaaı n 
zabitleri de dahil olmak bere topu to
pu 50.700 kilidir. llecburt askerlik yok· 
tur. Ancak cönilllil olarak Mker olmak 
latiyen ukere alınabilir. Silah n mtl
himat mikdarı tayin edilen haddi ıe
çemu. Denb kunetleri iee 7 pmbot 
"6 torpidodan ibarettir. Denbaltı ce· 
milerine n upklan malik olmak bbil 
delildir. Uatelik cenit bir aüerlik dı
fl mıntabaı tesis olunmuıtur. 

Lonn ahitnameainde bu cibi kayıd· 
1ar yoktur. Euaen orduda iltikWin, 
ebedin ebediyen lrabnmaa ttlrk ordu
aunua blayeainden n nalnmdm ...,.. 
nlmu bir parça oldutunu mOnabp et
mele delil tıaylemele bile hacet yok. 
tur. 

lloli lıonıiqonle 
Sevr muabedeal maU bir komisyon 

tepilial emretmiftlr. Bu mali komlayon 
bldceyi tetkik etmek baklan• babcllr. 
Blldce. llcımilyomaa bu tetkildaden IOD

n mebualar meCu.ine tevk olunabilir. 
llecliaia yapacap tadiller ancak komfa
yonca da taavib eclUdili takdirde icra 
edilebilir. Ttlrkiyeain bilcilmle nrida· 
tı bu komisyonun emrine verilecektir. 
Komiayoaa aormadan devletin ödünç 
para aJmaia, imtlyu vermete hakkı 
yoktur. 

Lom abitnameai tiridin maU istik
Wini ı.a n mutlak olank tanıyan bir 
aenettir. 

Gintrilıl.,.: 

8eYrin esirıedili cflmrlk istildili
mlst Lonn vermiftir. Bu ltibarlaclır ki 

memleketimiz mahsulit ve imalttmın 

himayesi kabil olmaktadır. Aksi tak

dirde ne aanayiimbin inkipfına ve ne 

~-.·-·-···-···-·-···-·-·-···-·-·-· .. ·-,-·-·-·····-···-· .. ·-·-·-·-·-·-·-·.,·-···-·-·-·--·-·-· ........ , 
f Bugün Lozan anlaşmasının imzalandığı 24 temmuz 923 ün on dör- f 
l düncü yıldönümüdür. Muzaffer olan türk milli kurtuluş hareketinin ı 
i cihan önünde tasdik vesikası olan Lozan'ı, istiklalimizin enternasyonal ! 

bir senedi olarak, her yıl bugün bütün memleket tek bir gönül ve kalb f 
halinde anar. Bugünkü mesud ve ileri Türkiye'nin her eserinde ken- ı 
disiyle karşılaşmamıza rağmen, Lozan'm bize kazandırdıklarını, yerine ! 

! geçtiği Sevr'le bir kıyaslamayı, her yıl yaptığmuz gibi, bu sene de f 
ı büyük bir huzur ve kalblerimizde bize Lozan'ı kazandıranlara k a r ş ı 1 
! minnet ve şükran hisleri içinde yapmayı mutlu bir vazife sayıyoruz. ! • • · .................................................................................. 91••·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·~ 

Eski bir hatıra: Loundaki salhgörüşmelerine İftirak etmek üzere lsviçreye gitmiş olan delegasyonu
muz ve gazetecilerin 1923 senesi şeker bayramında bir arada altnmı~ bir resimleri. 

de bup phid oldutumuz kuruhlfUna senesine kadar hükilmet yıllık taksit- tiyen baidapmıyacağını ve esaıen türk 
imkin yoktu. terin yalnıs Uçte birini ödeınittir. 1933 hakiminin ecnebi bir hakimi aratnuya-

Bo,.P•: 
Sevr düyunu umumiye meselaini a

lacalddann dilediii cibi besab ediyordu. 
Lo.zan konferanıı eanasmda, hUkil

met, Balkan harbı neticesinde lmpara· 
torluktan arui almlf devletlerin de. el
lerine ceçen toprakların umumi varlda· 
ti niıbetinde M!Dllnlı borçlarmdMn bia
te kabul etmelerini temin eylemittir. 
Umumi harbten sonra te,ekkill eden 
Asya hükimetlerinin dahi bu borçlara 
ittirakleri kabul ettirilmittir. (Suriye, 
Ink, llaveraiferia, Fliiatin. Necid, Hi
cu, Aair, Yemen. ilan). 

Ancak Loaan muahedesi müakere
leri anamda, eski devletin bıraktıp 
bu alır borç yikllnden vaziyetin icab 
ettirdili mikdarda bir tenzilit yaptır· 
mata milaaid semin ve .zamanı bulamı
yan cumhuriyet btlktımeti, çok tebath 
ve uimli bir tamda. pek baldı bulu
nan iddilarmı baadaa 1011ra adım adan 
ve birer birer kabul ettirmek tetcbbil· 
aOnden ıeri blmamq ve neticede de mll
him bir tenzil yaptırmap muvaffak 
oldu. 

Bu muvaff aldyetin rabmlarla ifa.. 
cini flyleclir: 

Yubnda adı seçen -ıdevletlerin 

de biaeelerine dtlfen borç niabetlehini 
kabul etmelerinden aonn ttlrk uluau
nun ödeyeceii borç mikdarı 112.845.735 
tilrk lirası olarak tesbit olunmqtu. Fa
kat ttlrk linaı iuni altındaki bu borç. 
kltıd para demek olmayıp, altına mua· 
dil bir meb1al ifade ediyor n kilıd 
panya tahYili yuvarlak bir rakamla 
560.000.000 adedini CiSeteriJWdu. 

Muahede btiklmleriain tatbik aaha
ıına konulmaaı için 1923 - 928 tarihleri 
anaında hamiller mllmeslilleriyle ya
yapılan konuf"'l'lar neticesinde borç 
tabiminin aldıp eon ,ekil mucibince 
hilklmetbl* hilleaine 546.864.993 kl· 
tıd ttlrk Unu dilfmtlttiL Bu borç 87 
ıenede ldenecek ve her yıl, baflanpç
ta 2.000.000 altın tllrk lirasından bafla
yan ve sonlara doiru 3.400.000 altın li
nya kadar çıkan taksitlere bailanacak
tı. 

Fakat hiildlmetin atıl muvaffakiye
ti 928 itiWmdan aoma tecelli etmiftir. 
Filhakika 1930 aeneainde hlmillerle ye
niden müukereler bafbımıt ve bu ee
nada 1931 den itibaren, müzakerelerin 
yeni bir anı.,.. ile neticelendifi 1933 

senesi nisanındaki anlatma çok mühim cağını da cevaben ıildirdi. Gene Lozan 
bir baflrıt ifade etmektedir. Çünkü bu. da bir kaç ecnebi hukuk müpvirını ia-
na nazaran borç reıUlmali 79.820.563 tiflrl mahiyette olmak üzere bef sene 
klfıd tllrk liraama muadil olan milddetle hizmetimize aJmaiı kabul et-
962.636.000 franaız frangına indirllmit tik. Bugiln bu müddet de bitmiftir. 
ve bu borcun da senede f ranaız ıranı• s~a.s1-
01arala 700.000 altın türk lirası taksit- .,., 
lerle 50 ıenede ödenmesi kararlAflllıt· Rumeli'nin Türkiye'de kalan büti1n 
tır. kısımları Sevr muahedesince bolular 

Bundan Uç dört sene sonra, t93e se- mıntaka11 olarak teabit edilmittir. Bu 
nesi nisanında yapılan bir anlqmaya ınıntakada yalnız itilif devletleri as-
ıöre de, bet tene içinde borçların yıllık ker bulundurabilirler ve yalnıs onlar 
taksitlerinin yar111nı nakden, diler ya-
rısını ise memleketmizden ihraç edile· askeri hareket icra edebilirler. Mnta-
cek mabaullerimble malen adenmek kada bulunan tllrk jandarması ite p-
eaaaı kabul ettirilmittlr. Bu uyede 1ib devletler ordusunun kumandası al· 
kambiyo tedariki sorluiu kısmen ber- tındadır. 

taraf edilmif, panmısm kıymeti muha· Lozan'da: Sahilden takriben yirmi 
fua olunmut ve ma1ammı:a daha fula kilometrelik bir saha ıayri ukerl hale 
miitteri bulunanattur. 

Milli hilktbnetln elde ettill bu mu- komnuftar. Fakat bu sahada itillf dev-
vaffakiyete, ()smanb 1rilkameti um. !etlerinden hiç birisinin aıkerl kuvvet-
nmda kurulan ve memleketin buı va· leri de bulunmıyacaktır. 
ridatmı dotnadan doiruya tahlil etmeifı. Geçen yıl bupden iki pn önce 
aallhi,etinl a1anf olan düyunu umumi- neticesini levinerek kutladıtnnr,. Mont-
ye idareainla 1921 itllifı mucibince kal· 
dırılmuı ıfbi mali iıtikWimiz bakı· rö konfenn1mda bu kayıdlar da kaldı-
mmdaa çok mOhim olan bir neticenin nlmıt. boluları tahkim hakkı türk u-
mevcudlyetinl ele katmak lbnnclır. luauna tanınmıt ve bolular &berinde 

Bucl1n bu idareden tek kalan batı- Tilrk'Un ııırlık hakimiyeti reamen ta9-

ra, blmillere yapılacak tıediyatımuı dik edilmiftir. Bu son lra!em muvaffa-
taksim için Parlı'te kurulan bir bOro kiyetle Losandaki kılıç musaf feriyeti-
ile lıtanbul'da bQkilmetimbe denedi· 
len ıtbel binadır. içimin ferahlık kl miz tamamlanmıttır. Türk için çok ha-
bu binada, içefisinde okudukları mile1- ya ti olan bu muzafferiyetten dolayı ne 
seaenin tarihini, mahiyetini bilerek ye• kadar övilnaek yeridir. 
titen ve yetittiren tilrk ÇOcuJrlan .,.,._ - KAPITOLASYONLAlt 
dır. Losan muahedenamesi içi 
Atili Utilılôl: 

Sevr'e care adli iıtikWimis mev
zuubaha defildir. Devletler bu huauıta
ki tqldlltımuı tanzim edeceklerdir. 
Oamanlı hilldlmeti de bu ea.aı kabul 
etmlftir. 

Lozanda adU istikWima tamttırıl
DUfbr. Yalnıs muayyen taıtlan hais 
bazı davllarm muhtelit ~emeler 
vuıtaaiyle görillmell kabul edilmittL 
Bu mahkemeler bir müddet çalıea;nıflar
dır. BucOn tuflye balindeiclrler. lbo 
zan ıulh aribakeresl euıaaında bu muh
telit mahkemelerin buı memleketlerde 
olduiu cibi Tilrkiyede de daimi ola· 
nk naife rörmesi teklif edildi. lamet 
lnöntı bunu fiddetle reddederek böyle 
bir daiml,etin tlrk adli i8tikWiyle Jra. 

ce ,eref ve mazhariyet kapıpıı.~ııır..' 

rın ilpamı nan etmlt oı:-.111w: 

ce bu mu.af faklyet bile '''WllliMllıli'"" 
namesini yilbelten, onun uJuaa iç 
rabatlıiı ve iatikW veren bir "9lka ol-

maamı temin eden bir varlıktır. Kapi

tülaayonlarm ilpu Lozan milukerele

rinin en çetin konuf1D1Sının menuu ol

mut ve battl bu yilsden konferanaın 

dalılmaaı vasiyetleri bile olmUftur . 

Kapitilluyonlarm hem ılyal n 

hem de iktisadi ehemiyeti vardır. Dl· 
ler tarafdan her hangi bir mesele bu i
ki türlil ebemiyete hiç olmu• aynı 

kıymet dereceainde bais delildir. 

Meseli: Bolular meselesi my•ldir, 

kuponlar görüflllelinin mahıyeti ite İP 
tisadtdir. Halbuki, dedilbnis ribl. lra
pitülasyonların ehemiyeti iki cepbeU
dir. 

İtte bu büyük ufer Loı:an 111111 .. 

denameainin Z8 inci maddffinde .. Wr' 
kaç satır içerisinde tesbit edlılmlftir: 

"Taraleyai lliyeyni ilidq• Tir. 
yede lcapit#Uuyoııluııı Wlei • 
naardaıı ~a ilıaııu, ı.r 
bııdisine taa/luiu cibetiııden bbal 
tiklerini beyan ederler." 

ilk ,,.,...nh bpitm..yoau , __ 

kıralı Franauva'ya verildi. F'an_,,• 
larl6ken'e mattub olanuftu. Anneei 
nunl Sultan Silleyman'a iltica etti. 
lunu kurtarması için yalnrdı. Bn 
,..ıı devirlerini yqayan oenwalılar V 
yana ıurlarına kadar dayandılar. Kg11e; 
tarılan franaızlardan karfıbk al 
dü,ünülecek yerde ecnebilere serbee 
ıezebilmek, kaydaız ticaret yapabil
mek ve bazı huıularda kendi kan 
rına tibi olabilmek aibi imtiyular 
rildi. Bu imtiyazlar muhtelif pac1· 
lar devirlerinde türHl tekillerde 
ni,letildi. Fnnau bayralını çeken 
miler türk ıularmda diledikleri 
dolqıyorlar, ticaret edebiliyor 
Bir u aonra ingilbler ve feleme 
ler de ayni imtiyazları aldılar. Bir 
det sonra franaız malanndan al 
gümrük resimleri de indi 

Birinci Sultan Murad tarafmdan 
dördüncü Lui'ye verilen bpiıllluy 
lar bilhaua ebemiyeti haisdir. Bu 
imtiyu ferman teklinden ç11raı .. ı.ırmm 
ahdi bir fekle aokulmut. diler bir 
leyifle bir mukavelename mahiyetin 
tanzim edildiğinden sultanların de 
melerine rap.en merl ol•p citmlıltlll! 
Bu muahede Fransa sefaretine ........ 
de bildirildL 

Kapitilluyonlarm ibretle Si• iia 
de tutulmap defer diler bWdlml 
tunlardır: 

I. Ecnebileri memleketten, bn 
yaparlarsa yapamlar, tarde•k kaWI 
de fildi. 

il. Ecnebi melrtebleri hiç bir kon 
rola tabi delildi. Diledikleri pbi ~ 
riMtta bulunmak hakkm• blllslir. 

III. Ecnebilerden alman gBauiik 
reamlhemenhiçmeaabeamdeidl. 

IV. Sarraflar, mesleklerinden ~ 
tevellit davlları kendi 1oncalanada, 
rı poliçesi olan tacirlerde ihtillflı 
seleleri kendi aralarmda kurduldan 
heyet lnuurunda bal ediyorlardı. 
devletin mahkeme tıefldlttı içerisi 
hapa bir taunvdu. 

V. Bir ecnebi ile bir türk araua 
ld dava da konaolos veya te~rdliıDlıDJll 
bulumnaaı lbımclı. Terc&mm bal 
madan mahkeme yapmak kabil de 

VL Bcaebiler ifla. edince ın. 
amelesi kJndl kanunlarına ııre el 
tini takib ediyordu. Alacaklılar 
da bir tiirk vana bu saftllı hak 
hakkını ecnebi mabmlan Msdiade 
hiç bir müeyyedeye malik olmada 
1arca arayıb dunmık mecburiyetinde 
dL 

VII. Ecnebilerin evleri araı-ıadll'i 
Ancak konaololhanelerce tefrik 
cek memurun refakadni temin 

prtiyledir ld abıta dlr8m lfliyea 
nebinin evine girebilirdi. Bu meam 

hunru temin edilinceye kadar dl _. 
nebi ya kaçar veya ctlrllm iabat vaaıtlt

larmı ortadan kaldırırdı. 

VIII. Daha fenası ve yilrekler esiciı' 
ıi vardı: Bc:nebi çalar, çırpar, admn 11-

dilrilr ve mahkOm da olurdu. P 
mabk0mi1"inf çekmeai ın- illmmm ao
naı için konaoloahaneye tıealim edilir9 

dL Konaololbane mlcrime ceAIJlll 
türk hapiahaneainde oJnwnak 

le iatedill ferde çektirir, dilene 

serbest de bınbbilirdi " bu bareJr.e• 

kartı ela bir fey yapmak kabil deliNL 
itte bplttlluyonlan taribçeli. 

tıelif htılrilmled. Ecnebiler bana o 
dar al19tılar ld ilpama bir dlrll ~ 
mak istemecHler. 

Kapittlluyonlar ilık defa, bd 
lank Lozan ahitn ... iyle Wdır 

tır. Bu nretle ttlrldla ylbek bbiliyeto 

!erinin inldpf bulmasına ft veri..u 

mama tam • yıl erııel olan mana 
da ebediyen yok edilmlf oldu. 
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Hik&ye~ 

Son oyuncak 
İ kinci tetrinin sonlarına doğru 1 

bir gim-
ı lmak için mahkemeye diişen 

karı \ e kocanın son defa buluşmağa ve 
her biri kendisine aid eşyasını almağa 
karar verdikleri giın ... 

Vakit, öğleden sonra ve.. Akşama 
yakın ... 

Eşyalarm ayrılması ve taksimi ka
dının evinde oluyordu. Çünkü ev ka
dınındı ve evini alt ıay eveli terkederek 
bir otel odasına yerleşen de erkekti .. 

Senelerce beraber ve mesud yaşa
dıkları evin misafir salonunda, mahke· 
meye duşmüş bu karı koca bugün eşya· 
larını, çamaşırlarını, möbleleri hatta 
mutfak takmlarına varıncaya kadar 
kendi aralarında, doğrusunu söyliye
lim, dostça paylaşıyorlardı. 

- Sen kadınsın. Mutfak takımları
nın hepsini al. Bana bir tencere iki ta
bak kafi ... 

- Şu oda takımını olduğu gibi sen 
al!.. otel odasında kalacabına boş bir o
da tutar, bunları yerleştirirsin. Daha 
ucuz olur sana .•. 

- Bu çay takımını evlendiğimizin 
Y 1 lonumunde bize necatı!cr getirmiş· 
tı. O ende kals n ... 

- Bu eteta1er ana la ın olur .. El 
nd bulundu c ın kıt lar ıçın ı-

el gu eı, tııt ı tatlı 

, her h ngı sebe 
t arı yuval rının 

d s z: araı ... 

r koca ordu· 
- Şu kôş aekı ç ede ne var? 
- Hıç ... 
- Ac bakalım .. B içinden bu 

Y Ç ar ..• 
-Canım ne çıkac k .. Bıık 'aldır is· 
n Kuş ıbi hafıf .. Hem nahtar 

n r oydu u tı tırlamıyorum. 

1... Be ki bulursun .. 

ı;;Cc ı çm k i tememesı ko
} c du rdu. Te ad uf bu .Ko-

rno 1 rı u .ın bır an htar gordü. 
olm n .. 

- Hı yır •. Hay r .. O de 1.. O b"şka 
t •• 

- Bır d neyclım bak hm.. 
Kadın atıldı K d . . .. k · omo ının üstundekı 

uçuk anaht k ıç nd k rı apar gibi aldı. Avucu 
e Si tL Bi zımle: raz asabı "e daha çok a-

- Bu çekm . 
miyorum d d" ccenın açrlmasmı i&te-

' e ı. İsrar t B k larrmızı gü 
1 

, e me.. a , eşya· 
mizi hiç k ze guzel ayırdık. Biribiri-
çekmeccy/:madık. Sana yalvarırım. Bu 

Kad Çmıyalım ... Ona dokunma.. 

k 
rnrn bu sözleri kocayı çileden 

çı annaya ,....,f. 
y "cı 1 geldi: 

- a... Dedi O h ld , . de seni · a e bunun ıçın-
n sırların saklı ... 

- Vall;ıhı d ğ·ı saklr h" b. e 1 •• Benim senden 
ıç ır •ey· k mecey d v ım yo •· Fakat bu çek-

e okunma O • . d . lakad ... nun ıçın e •enı a· 
ar eden h. b" sın... ıç ır şey bulmıyacak-

- Yalan sö r· meccy· D Y uyoraun_ Aç bu çek-
ı.. aha bnrıın d k H . .cormağ -r" ma ı ... er şeyı 
a ve b"t aç dı 1 mege hakkım var .•• Sana 

Ş yorum .. Yoksa fena olacak ... 
uphenin kt d kalb" . 1 urtucu kurdu kocanın 
ını kemiriyordu. 
Kadın yalvardı: 

- Israr etm B c... ırak bunu s "" 
aın - on defa soyliıyorum, açacak mı

• açmıyac.ak mısın? 
Kadın, bu tehdide cevab olarak avu

cunda sıktığı kiıçuk anahtan açılı: ya
k~sından içeri attı. Kollarını göğsü üs
tUnde sım sıkı çaprastladı ve salonun 
Uuk bir kö~esine kaçtı. 

Bakıılarında hala ayni yalva d&. rış var-

Fnkat erkek, bütun şuphel .. 
hakkukunu görmek Le d" ~rının ta-

• • & n ısıne yalan 
söylıyen, ihanet eden kadının .. -
yalarını surat butun !o-ma çarpmak 
sı içinde kend' d arzu ve hır-

ın en çoktan · · 
Karsının üst . gcçınıştı. 

une atıldı 
Bıleklerinden yakaladı Ö .. .. .. 

taşırdıgı asabi b' k • lçusunu 
K d tr uvvetle sıktı. 

a ının canı ya d 
gö sunde kalb' _ n 1

• Fakat hala 
• ı ustünde kl d w 

nahtan vermemek i . sa a ıgı &· 

gayretini sarfed' dçın çabalıyor, son 
N'ha ıyor u. 

ı yet, kıskanç erkeğin ltud 
kuvveti kadının hakk d urmuı 

ın an geldi, 
Koca, yavrusunun bu ölUm günü

aıkark .. ., "h •r elini bülüzun yakasın-

dan soktu. Anahtarı aldı . 
Artık her ,eyi.. Her şeyi anlıya. 

caktt. 
Kadın olduğu yere çökmüş, b3Jı

nı elleri içine almış, hıçkırıklarını tu

tamadan ağlıyordu. 
Erkek muzaffer adımlarla çekme-

ceye doğru yürüdü. 
Anahtarı soktu •. Çekmecenin gözü-

nü açtı. 
Hayret.,. Çekmcede bir şey yoktu .. 

Daha doğrusu ufak bir lastik bebekten 

başka bir şey yoktu. 
Burada karısının ihanet vesikaları. 

nı, sevgilisinden gelen mektublarr bu. 
lacağını uman koca, bu küçük lastik 

bebek karşısında afalladı. 
Bu bebeği tan dı. 
Mazinin derinliklerine gömülu acı 

bir hatıra gözlerinde canlandı. Bu be
bek, iki buçuk yıl önce ölen yavruları 
"Ümid., in ölüm döşeğinde iken iste
diği son oyuncaktı. Yavrucak, bu oyun
cağ bir deri bir kemik kalmış minicik 
eıteri arasında tutarak kaburgaları fır. 
lamış göğsü üstüne bastırmış, gittikçe 
sönen gözlerinde sevinçli son bir ba
yat ışıgı çakmış ve sonra... Bu lastik 
bebek elinde olarak ölmüştü ... 

Kocaı yavrusunun bu ölüm günü

nü t krar yaşar gibi oldu. 
O gun karısı ne kadar çok agla-

mıştı .• Ad ta deli olacaktı. 
Ve o gunden sonra yavrusuz kalan 

bu vuvada hayat ve a d t sarsılm ştı. 
t taraf da biribirlerin acı sözl r söy. 
1 dıl r. G ç i ,. terinin sebebini bi
rib rlerine atfettiler. N"hayet aynlma

gı kararla tırmıştılar. 
Bütün bunlar, çekmecenin baş nda 

ve l"stik b beğin karşısında düşünen 
koc nın gözü önünde canlandı. 

Erkek elini uzattı, 
B beği. sanki incitmekten korkar 

ıtibi avaşça tutarak aldı. Gö leri nem
le ".nicıti. '·Omid .. in bu son hat rasını 
dun" ·larına göt°rdü. Sonra onu tek
rar yerine koydu. Çekmeceyi usulca 
kap dt. 

Oldu ;u yerde h lii için için ağlı. 
yan kan ına do ru yiırı.idiı. Dudakla. 
rınd n tek bir ı:ümle çd tı : 

- Beni ,.,ffet .. 
Kadın. yaşlr gözlerini kocasına 

dikmis. susuyordu. 

Erkek, yalvarır gibi tekrarladı. 

- Beni affet yavrum .. Bunu hatı

rıma bile getirmemiştim. Niçin sordu

ğum zaman bana söylemedin ? 
Kadının omuzlarında yorgun bir 

k mıldanış oldu. Başını güçlükle kal. 
d rdı. Karşısında ve ayakta duran koca
sına baktı. Ağlamaktan şişmif gözlerin
de çok derin bir elem vardı. Ancak 
işidilebilen bir sesle mırıldandı : 

. -:- Benden nasıl şüphe edebildin 1 •• 
Onıkı senelik hayatımızda böyle bir 
.. h . 

fUJ> cyı sende uyandıracak en ufak bir 
hareketimi mi gördu" B·ı •. . f n . ı egımı az-
la sıktın .. Can·mı çok acıttın. 

. - Beni affet .. Birdenbire deli gi. 
bı oldum Ne y tı • b" . · ap gımı ılmıyorum. 

Abdallaıtım .. Vahşileştim.. Fakat sen 
de .•. Sen de neden insan ş" h d"" .. .. •. ı up eye u. 
fUrucu fekilde inad ettin .. Neden an
latmadın ? .• Neden söylemedin ? . 

- Çünkü korktum. Onu görGrsen 
alacağından korktum. Bir ana kalbinin 
ne olduğunu bilmezsin. bilemezsin. Bu
rada, bu evde eşya namına ne varsa 

al.. Hepsini al •. Hepsi senin olsun 
Fakat ona.. Yavrumun son oyunc.ağ; 
olan bu lastik bebeğe dokunma .. 

Koca, boğazını düğümliyen hıçkı
rığı zor tutarak cevab verdi : 

- Evet .. Yavrumuzun y 
O 'd· ·• avrumuz 
mı ın son hatırası .. 

Kadın, ümid v ·h .. • . e ayretle açılan 
gozlerını kocasına dikti. 

Erkek, teessürünü belli etme L •• • •• me& ıçın 
pencerenı.n onüne gitti. Sokağa baktı. 

Rengı bulutdan kaybolmu "k .. .. . . ş go yu-
zu, son teşrının bütün m 1 k ı· .. . .. e an o ısını 
yer yuzune döküyordu y • d . agmur an 
parhyan asfalt cadde .. • d b 1 uzerın e ız ı 

adımlarla yuvalarına evi . k 1 , erıne, arı a-
rının,_ yavrularının ıynlarına dönen, ko
şan bı: kalabalık kaynaşıyordu. 

Bıraz sonra oda buradan çıkacak 
b~ ~aynaşan kalabalığa karışacak, herk~s 
gıbı oda evine gidccckt'ı H . . E . k .• angı evı ... 
vı yo tu ki onun... Onun evi altı 

aydanberi yaşadığı otel odasıydı.' Altı 
aylık yalnızlık ve sefalet hayatı gözü 
önünde canlandı. Ah .. Karısı ile bera. 

ULUS 

Fransa Aimangal 
arasında bır 

hadise 
(Başı ı. ıncı sayfada) 

den ileri gelmektedir. Korespondans 
diplomatik ve Föıkişer Beobahter nas
yonal - sosyalist partisinin organıdır. 
Nihayet Berlin ve eyalet gaıetelerinin 
hepsi, salahiyetli bir orkestra şefi gibı 
neşriyatlarını tanzim eden salahiyetli 
birinin mevcud oldugunu meydana vur
maktadır. Bu gibi hadiselerin Londra 
görüşmelerinin pek nazik anı olan bu 
zamanda havayı zehirlemekte olduğu 
mutaleası i eri sürülmekte ve bunların 
gayesinin bu göriişmeleri muvaffaki· 
yetle neticelenmesine engel olmuş olup 
olmadığı suali sorulmaktadır. 

Paris, 23 (A.A.) - Bugünkü fran· 
sız gazetelerinde, fransız hükümetinin 
tekzib"ne rağmen, fransız lejiyon et
ranjerine mensub 800 kişinin Marsilya
dan İspanyaya sevkedilmek üzere oldu
ğunda ısrar eden alman matbuatına hü
cum etmektedirler. 

İngiliz ticaret gemilerinin 
kaptanları askeri staj 

görecekler 
Londra. 23 (A.A.) _ Bugün deniz 

bakanlığından verilen maHimata gore, 
t c ret gemileri kaptanları bundan böy· 
le harb zamanında kendilerine dil ebıle
cek vazifelere alışın k için askeri ted
ris ve talimlere çağnlmıştır. Londrada, 
Southamptonda ve İn ilteren'n diğer 

hüyiık şehirlerinde tedrisat merkezleri 
a ılacak ve açık denizde bir tecavüz 
vukuunda al nacak tedbirler hakkında 
b hriyc zabitleri tarafından konferans
leı verilecek ve talimler yaptırılacak-
tır. 

b r oniki sene ne tatlı, ne mesud gün
ler yaşamıştı .. 

Fakat şimdi bu eski hatıraları an
m1kta, tazelemekte ne mana vardı ?. 

Butl.İn bu maziyi canland ran, ha.. 
rekete getiren bu Uistik bebek değil mi 
idi ? •. Hayır.. Hayır .. O artık geri 
dönmiyecekti. Ayırlmak ist~yordu. Ay. 
rılma~a karar vermi ti Yumuşamanın, 
zayıf olman n sır sı değildi. 

Karısına döndiı. 

Sesine sert bir tabiilik vcrmeğe ça
lıştı. 

- Artık burada i im kalmadı, de-
di. Bebeği sar.a b rakıyorum. Ayırdı.. 
ğımız eşyaları, yarın birisini gönderir, 
aldırtırım. Şimdi geç oldu. 

K sa. çok kııoa bir tereddüd ve· ka. 

rarsızlık anı •. 
Sonra karısına doğru bir adım attı. 

Elini uzattı. 
- Allah ısmarladık .• 

Kadın ayağa kalkmıştı. Birdenbire 

cevab veremedi. Kendine uzanan eli 

görmemezlikten geldi. Kocasının yüzü· 

ne, gözlerinin içine bir müddet balr· 

tıkdan ıonra baJını önüne eğdi. 
Hafifce mırıldandr : 

- Hava yağmurlu .• Şimdi hemen 

nereye gideceksin ? 

- Lokantaya gideceğim. İki lok-

ma bir fCY yedikten sonra oteldeki 

odama çekileceğim. Yeni bir kitab al. 

dım, onu okuyacağım •• 

- Şey ... 
_ Ne o .. Bir diyeceğin mi vardı ?. 

Söyle .. 
- Sen, ben~ ya~~ğım pilavı pek 

beğenirdin. Bugun pılav pişirmi~tim .• 
Kotlet panayı da ıeverain.. Çabucak 
yaparım. Hazır et var. Fazla bir ha
zırlığını yok. Eğer _istersen .. Bu akşam 
yemeği beraber yıyelim, olmaz mı .. 
Yine sen bilirsinya.. • 

Kısa bir aükiıt ve tereddüd._ 
İkisinin de ~şlan öne eğilmişti .. 
İkisi de aynı hareketle başlarını 

kaldrrdılar .. 
Göz göze geldiler •• 
ikisinin de kirpikleri ıslaktr .• 
_ Sen .. Çok iyi bir kadındın ... 
- Sen de çok iyi bir kocaydın .• 
Fazla söyliyemedilcr. Erkek kolla-

rını açtı. Kadın açık kolların arasına 

atıld. 
Ölmüş yavruları "Ümid,. in iki bu. 

çuk senedenberi çekmece içinde duran 
ıon oyuncağı olan bir lastik bebek, ,-ı
kılmak üzere olan bu yuvanın tekrar 
ve daha sağlam kurulmasına yaramıttı. 

Ke. - Şü. 

1 

Orta mekteb muallimliği 
1 arih - Co~raf~qa grupunda 

kazananların isımleri 
. Dünkü sayımızda orta mekteb muallimi olmak üzere imtihana gire 
ılk mekteb muallimlerinden türkçe, riyaziye ve fen bligisi gruplarmd~ 
kazananların adlarını yazmıştık. 

~ugün de tarih • coğrafya grupun da muvaffak olanlarrn liıtesini nea-
redıvoruz: ~ 

Sıtkı Demir Yozğat, Hakkı Korun 
Etaziz, Mesud Avcı) Zonguldak, Nec.a· 
ti Erkinas Maraş, Ragıb Eşen Bursa, 
Mahmud Aytekin Urfa, Niyazi Ülku 
Yozgat, Osman Erbaf Kırşehir, Arif 
Ataç Bursa, Hilmi Yılmaz Ceyhan 
Maraş, Edib Ertürk Kayseri, Nezihe 
Erdemir Balıkesir, Akif Erit Kütahya, 
Mustafa Günaltay Muş, Nazif Soban 
Denizli, Muharrem Özağuş Bursa, Şük
rü Özan Aydın, Hasan Hulki Minku 
Kırklareli, Dursun Kıraç Giresun, Ne. 
dim Hatabay Kocaeli, Necmiye Alptu· 
na İstanbul, Meziyet Kufaş İzmir, Ali 
Oğuz Azavşar Maraş, İbrahim Göçmen 
İsparta, Bahri Tekin Bingal, Mustafa 
Aşkin Niğde, Hüseyin Hirat Aydın, 

Fuat Kat:ıl Çoruh, Arslan Birken Ço
ruh, Meliha Anavluk İzmir Ahmed 
Bingal Ki.itahya, Arif Bilg~ Mugla, 
Hayrı Konik Ordu, Burhan Saraçoğlu 
Denizli, Hikmet Öken Çanakkale, Ta 
hir Hiçsönınez Ç nakkııle, B bire Tan 
Kayseri, Neriman Tuzun Tekirda , 
Bedia T"'nr kulu tst nbul, Zeyneh S n
lav İzmir, Hanife Ülkü İzmir, Şera

fettin Atuk Malatya, Mehmet Una\ 
Ankara, Belki~ Kartal Ankar , Firdevs 
1sik Den'zli, Must fa Yucel Denizli, 
Rifat G"irses Çorum, Ali B'n al Ni·
de, Fuat Muray Çanakkale, Şerif Akin
gür Canakkale, Hüseyin Torhan Çan
kırı, Kamil Demir oy Samsun, Şl'lzi. 

met Alkan Balıkesir, Niizhet Suzan Ba· 
lıkesir, Hiiseyin Giiltekin Tokat, Ka
dir Tureğin Kocaeli, Muhanne 'Ünsal 
Tekirdağ, Kemal tlnelçin İzmir, Hay
ri Alpkurt İzmir, Zeki Altan Mımisa, 
Zeki Sorğun Mani a, Hakkı Özkan 
Kütahya, Abdülhalik Demirm"iÇ Malat
ya, Nazif Balaz Bitlis, Rıza Çallak 
Ankara, Ali Özdemir Ordu, Handan 

Varol Konya, Haydar Özlemir Bin. 

gal, Fahim Taşkenet Antalya, Kadri 

Erdoğan Edime, Havva Bedia İlgar 
Aydın, Ömer Erdem Balıkesir, Sıtkı. 

Eşmen Balıkesir, İdris Erlik Zongul
dak, Semiha Alper Zonguldak, Salih 
Turan Tekirdağ, Nusret Tezel İstan
bul, Muammer tıtir İstanbul, Avni Ko. 
runla İstanbul, Akile Olku İı.mir, Mus
tafa Erken Eskişehir, Metahat Akman 
Eskişehir, Tevfik Erkan Bilecik, Hüse
yin Çınar Seyhan, Rağıb Gengor De
nizli, Saime Bursa, Abdi Dikmen ts
parta, Ahmed Turhal Diyarbekir, Ze
ki Alkan Diyarbekir, Elçrem Başak 
Niğde, Kemal Yıldız Aydın, Unımuhan 
Ergin Aydın., 

KOÇUK DIŞ HABERLER 

X Moıkova - Spor ve beden terbi
yes.i sahalarmdaki yüksek başarıların -
dan dolayı Dinamo ve Spartak spor ku
lüblerinc Lenin niıanı verilmiştir. 

X Londra - Bir bombardıman tay
yaresi, dün akpm Derbişayı'da Edal'de 
yere düşerek yanmııtır. Alu kişi ölmiış
tür. 

X Vaıington - Senato meclisi, zi • 
raat istikrazlan faizlerinin tenzilini bir 
sene daha temdid eden kanunu yeniden 
ve rcisı cümhurun vetosuna rağmen ka
bul etmıştir. 

X Bclgrad - Payitahtın tanzifat 
amelesi:" grev yapmışlardır. Ücretlerinin 
arttırılmasını istemektedirler. 

X Roma - Stefani ajansının Lon -
dra ile doğrudan doğruya servisinin ı 

ağustosta tekrar bashyacağı bildirilmiş
tir. Burada mevcud intibaa göre diger 
italyan gazete muhab rleri de pek yakın 
da Londraya doneceklerdir 

X Briikscl - Fran ayı b. iklct ile 
dolaşma mu ab ka ı e nasında ç kan ve 
Belçıka takımının miısab kayı t rket -
mesine sebeb ?1 n hadi ler, Belçıka ef
k rı umuMive inde buyük bir heyecan 

do· unnu tur. 
X Londra - Avam kamarası ile 

Lordlar kamara ı tarafından kabul edil
miş olan evlenme hakkındaki kanun pro· 
jesi önümüzdeki hafta içinde kıra! tara
fından tasvib edilecektir. 

Dürgö'nün 
Söyledikleri 

(Başı ı ıncı s ylnda) 

rum. Belki yanılıyorum. Bunu zaman 

gösterecektir.,. 
SabfK delege ile beraber Suriyede 

nafıa isleri miıfetti i Kost ile eski Ha -
lcb valisi B. Mehmed ~!martini de şeh
rimize gelmislerdir. Bunlar da Fransa -
ya gitmektedirler. 

B. Elmartini şun lan söylemiştir: 
" - Dört ay önce tekaüdlüğiımü is • 

temiştim. Hiç bir resmi sıfatı haiz olma
dan Paris sergisini gönneğe gidiyorum. 
Bir iki ay aonra döneceğim. Ben Türki
yeyi çok ıeverim. Eaaaen tahsilimi bu· 
rada mülkiye mektebinde bitirmiştim.,. 

B. r·martini yeni Sancak rejimi ve 
Suriye hadiseleri hakkında hiç bir ıey 

söylemek istememiştir. 
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Ank~ara 1 1icaret ve Sanayi 
Odası Riyasetinden: 

Esnaf cemiyetleri bürosu için biri yüz lira ve diğeri yetmiş li-
ra ücretli olmak üzere müsabaka ile iki memur alınacaktır. 

Bu memuriyetler için aşağıdaki evsaf aranacaktır : 
ı - Yaşları 35 den fazla olmıyacaktır. 
2 - Her iki memuriyet için ayrı ayrı müsabakalar açılacak ve 

bu müsabakaları kazanmış bulunacaktır. 
3 - Yüz liralık memuriyet için ecnebi lisanı bilen tercih olu

nacaktır. 
4 - İmtihan 28. temmuz. 937 çarşamba günü saat 2,50 da An

kara Ticaret odasında yapılacaktır. Taliplerin bu müddetten eve! 
odaya müracaat ederek tafsilat almaları lüzumu ilan olunur. 2-3611 

l\falatya ilhaylığından 
ı - 38000 lira keşif bedelini muhtevi olup Malatya vılayeti 

merkezinde yaptırılmakta olan hastahane binası ikmali inşaati. 17. 
7.937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin yüzde 7,5 muvakkat teminatı 2850 liradır. 
3 - İhale 5.8.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 12 de 

Vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. . . 
4 - İsteklilerin nafia vekaletinden verilmiş ehliyet vesıkası ıle 

muvakkat teminatı da ihtiva eden teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eveline kadar vilayet daimi encümeni reisliğine tevdi 
eylemeleri lazımdır.' 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların geç gelmesinden dolayı 
mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Fazla tafsilat almak ve keşifname ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2265} 2-3601 

Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 
Tunceli nafia müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Tunceli vilayeti Mazgirt kazası 
Seylathan mevkiinde yapılacak bir bölüklük karakol inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 17.800 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei turabiye şose kargir inşaata dair fenni şartname, 
E • Hususi şartname, 
F • Silsilei fiat keşif metraj cedvelleri. 
G - Proje. 
H • Devlet demiryolları fenni şartnamesi, 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı iki lira bedel mukabilinde 
Elazizde Tunceli nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30.7.937 tarihinde cuma günü saat 15 şe kadar El
azizde Tunceli nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ekslitmeye girebilmek için isteklinin 1335 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik ehli
yet vesikası, 

6 - Teklifler yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Tunceli nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu reis- ' 
liğinde yapılacaktır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (2266) 2-3602 

Erzurum inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

1 - Yapılan teklif muvafık görülmerllğinden tekrar münakasa
ya konulan Malazgirt kazası dahilinde Ak tuzlasında yeniden inşa 
edilecek bir müdür evi bir idare binası bir çatı altında iki memur 
evi bir amele hangarı iki tuz anbarı bir ay içinde pazarlık suretiy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (36889) lira 61 kuruştur. İstekliler fenni şart
name keşif ve projeleri İstanbul inhisarlar umum müdürlüğü tuz 
fen şubesinde, Erzurum inhisarlar baş müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Bu işin muvakkat teminatı (2766) lira 72 kuruştur. 
4 - İstekliler 2490 No.lu kanunda gösterilen şartları haiz ol

maları ve en az on beş bin liralık buna benzer inşaatı iyi bir surette 
yaptıklarını isbat edecek vesaik ibraz etmeleri meşruttur. (2261) 

2-3584 

İstatistik 

eksiltme 
Genel 
ihale 

Direktörlüğü 
k·omisyonundan 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan genel nüfus sayı· 
mı tasnif işlerinde ve povars istatistik makinelerinde kullanılmak 
üzere satın alınacak bir milyon fiştir. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. Yüzde yedi buçuk ku
ruş üzerinden l 77 liralık muvakkat teminat verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme ağustos 937 ayının 25 inci çarşamba günü saat 
14.30 da umum müdürlük binasmdo toplanacak olan komisyonda a
cılacaktır. Teminat vesikası ile teklif mektublarının bir saat evel 
komisyon reisine verilmesi lazımdır. Bu babdaki şartname komis-
yon katibliğinden istenilebilir. (2264) 2-3585 

Ank.ara Merkez Hıfzıssıhha 

l\iüessesesi Sabnalma Komis
yon Başkanlığından 

1 - Müessese hayvanlarınm muhammen bedeli 9785 lira olan 
20000 Kg. yulaf 50.000 kğ. arpa 100.000 kğ. kuru ot 70.000 kğ . saman 
10000 kğ. sap ve 7000 kğ. kepek 7.8.937 gün saat 11.30 da kapalı 
zarf usulu ile eksiltmeye !:onulmuştur. 

2 - Bu işe girmek istiyenler 733 lira 88 kuruşluk muvakkat 
teminat ile ticaret odasına kayıdlı ve bu işle meşgul olduğunu tev
sik etmesi lazımdır. 

3 - Sartnamc parasız olarak müessese muhasib mutemedliğin
den alınabilir. 

4 - Teklif mektubları yukarıda birinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile mühürlü ve ay
rıca kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2221) 2-3581 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN 
1 - Tahmin edilen bedeli 16.000 lira olan 10.000 kilo kösele 28 

temmuz 937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Muvkkat teminatıl200 liradır. Şartnamesi komisyondan 
her g iin larasız olarak almabiliı. 

ı · 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden 
Tekirdağından Muradlıya naklolunacak 2628 metre mikabı ke

reste ile 78 ton çıta merkez anbarından nahiye ve köylere sevke
dilecek 2628 metre mikabı kerestenin nakliyesi bir hafta müddet
le yeniden açık pazarlıkla eksiltmeye k~nulmu~t~~- Talipler her~ü~ 
iskan dairesine müracaatla şartname ve ıhale gunu olan 26.7.937 ıncı 
pazartesi gününde teminat akçeleriyle beraber Kırklareli iskan mü
düriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 2-3608 

İstanbul Belediyesinden : 
Belediye müesseseleriyle temizlik hayvanları için lüzum~ı ol_an 

!98178 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmu1i:tur. Bır kılo 
arpaya 4 kuruş 60 santim fiat konulmuştur. Eksiltme 5.8.937 per~ 
şembe günü saat 15 de daimi encümend~ yapılacaktır. Şartnamesı 
levazım müdrlüğünde görülebilir. 1steklıler 2490 No. lu kanunda 
yazılı vesika ve 2408 lira 71 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber teklif mektublarmı havi kapalı zarflarını . Y.U· 
karıda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene vermelıdır
ler Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (4375) 

. 2-3578 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Beher metresine tahmin edilen bedeli 251 kuruş olan 8500 

metre elbiselik kumaş 28.7.937 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. . 

2 - Muvakkat teminatı 1600 lira 13 kuruş olup şartnamesı ko-
misyondan parasız olarak hergün alınabilir. . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkalarla .?eraber 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona muracaat-
ları. (4475) 2-3605 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Beher metresine tahmin edilen bedeli 259 kuruş olan 5500 

metre kaputluk kumas 28 temmuz 937 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat ıs de pazarlıkla alınacaktır. . 

2 - Muvakkat teminatı 1068 lira 38 kuruş olup şartnamesı ko-
misyondan parasız olarak hergün alınabilir. . . . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve;ıkalarla .?ırhkte 
ve belli gün ve c;aatte Kasımpaşada bulunan komısyona muracaat-
ları. (4474) 2-3606 

Ank~ara Bel1ediye Reisliğin~en : 
İmar müdürlüğüne kadastro veya nafia fen mekte~le~ınd.en m~

zun üç fen memuru alınacaktır .Bunlara tecrübe ve bılgılerıne go
re 120 - 150 lira ücret verilecektir. İstiyenlerin mekteb şahadetna
mesi ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldıkları vesikalarla bir
likte belediye reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (2250) 

2-3582 

ANKARA İKİNCİ İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 16.7.937 tarihinde ikinci artır

ması mukarrer olan bir adet 1500 lira kıymetinde 350 metre ~ortu
mu havi pistonlu su tulumba makinası kanuni bir sebebe .. ~~naen 
mezkur ikinci artırmanın ı 7 (on yedi) ağ"ustos 1937 sal_ı gunu saat 
14 den 16 ya kadar Ankara belediye mezat salonunda .. ıcrasına ka
rar verilmiş olmakla istekli olanların muayyen olan g~n. ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak olan memura müracaatları ılıın olunur. 

2-3S0 <3 

Anl{ara Ziraat Miidürlüğünden 

1 Ankara Belediye Rehıliii lHmları 
..... --------~~---· İLAN 

1 - Yenişehirde Meşrutiyet caddesinde 1087 inci ad nın 16 
parselinde 25 metre murabbaı belediye malı arsa onbeş gün müd• 
detle açık arttırmaya konulmuştur 

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

mine ve isteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma günü saat on lıuçuk• 
ta belediye encümenine müracaatları. 2-3389 

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

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

mine ve isteklilerin de 30 temmuz 1937 cuma günü saat on huçu~ 
ta Belediye encümenine müracaatları. 2-3391 

İLAN 
1 - Temizlik amelesi için alınacak 379 çift postal on beş güt 

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

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

ta belediye encümenine müracaatları. 2-3392 
İLAN 

1 - Karasinek mücadelesi için alınacak (2500) kilo krezil ili 
2000 kilo sülfat döfer onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konul• 
muştur. 

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

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

İLAN 
1 - Yeni ve eski şehirde muhtleif mahallerde yaptırılacak par

ke ve adi kaldırım on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmevf 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (24015,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1802) liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenlerın hergun yr 

zı işleri kalemine müracaatları. Ve ihale 30 temmuz 1937 cuma git
nü saat on birde belediye encümeninde yapr1acağından isteklileriO 
o gün saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif mektuplarını be" 
ledive encümenine vermeleri. 2-3393 

İLAN 
24 temmuz 1937 den itibaren francalaya 14, birinci ekmeğe 10. 

birinci nevi un çuvalına 726, francalalık un çuvalına 876 kuruş fiaC 
konulmuştur. 

BAYANLARA 

l\'Iü J DE 
Giyim için düşünmeğe ar

tık ihtiyaç kalmadı. Çünkü 
Paristen yeni gelen Bayan 
terzisi 

Ju\'·antin 
saç boyalan 

Daima sabit 
Daima tahii 

İstimlak edilecek arazinin miktarı 
Metre murabbaı 

Arazinin kime aid olduğu ZİYA KURTDAŞCAN 

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

252,880 Bayan Seniha 
77.680 Bay Rüştü 
6 000 Bay Halil 

İlişik krokide gÖsterilen arazi Ziraat vekaleti tarafından istim
lak edilecektir. 

2 - Arazi Irmak istasyonunda olup sahipleri ve mikdarları yu-
karıda yazılı cetve ide gösterilmistir. . 

3 - Arazinin beher metre murabbaına 5,5 kuruş kıymet takdır 
edilmiş olduğundan mezkur kıymete itirazı olanların 8 gün zarfın-
da Ankara belediye riyasetine müracaatları. . . . 

4 _ Mezkur ilan krokisiyle birlikte belediyeye talık edılmıc:-
tir. (2268} 2-3603 

Akşehir Belediyesinden : 
2402 lira bedeli keşifli Akşehir belediyesini" eski hastahane 

binasının tamiratına talip çıkmadığından 20. ,'.937 tarihinden 
30.7.937 tarihine kadar on gün müddetle temdid edildiğinden ta
lip olanların Akşehir belediye riyasetine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 2-3609 

Pazarlık Suretiyle Eksiltme İlanı: 
Tunceli ııafia müdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş Tunceli vilayeti içinde Mamakide 
Yi!pılacak hükümet konağı inşaatidir. Bu işlerin keşif bedeli 
29.000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesı. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei turabiye şosa ve kargir inşaata dair fenni şart-

name, 
E- Hususi şartname. . . 
F - Silsilei fiat keşif metraj cetvelı. 
G - Proje, • 
H - Devlet demiryolları fennı şartnamesi , 
İstiyenler bu şartnameleri ve ev.r~kı iki lira bedel mukabilinde 

Tunceli nafıa müdürlüğünde~ ~labılırlcr. 
3 - Eksiltme 30.7.937 tarıhınde cuma günü saat 16 ya kadar 

Elaziz Tunceli nafıa mi.idürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliy~e .Yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçı~ ısteklinin 2175 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka ~şagıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. Nafıa vekaletmden alınmrş müteahhidlik ehliyet 
vesikası 

6 - Teklifler yukarıda 3 ü?cü. maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Tunceli nafıa daıresındeki eksiltme komisyonu reis
liğine verilecektir. Posta ile gönderi.Iecek mcktubların nihayet 3 
üncü maddede yazılı saate kadar gel;nış olmasr ve dış zarfın mühüıı 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik-

meler kabul edilmez. (2251) 2-3583 ,. 

Adres: Yenişehir Kızılay 
karşısı Küflü apartıman No. 7 

2-3490 

- UnderWood-
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir ediliı 

Tel: 3377 
2-3476 

Etlikte Satılık veya 
Kiralık Ev ve Bağ 

Otobüse yakın cami yanında 
kargir bir kat üzerine üç oda, 
mutfak, banyo, salon, hala. Ay 
rıca bir bodrum ve balkonu ha
vi Ankaraya nezaretli; bağında 
muhtelif meyva ve üzümü mev
cud bir buçuk dönüm bağıyle 
birlikte acele satılıktır. Hergün 
görülebilir. Pazarlık için ikinci 
noterde Ömer Tanıka müra~llat. 

2-3432 

Acele satılık arsalar 

-- Doğrudan sahibi -
eliyle 

Selanik caddesi yakınında 
(Konur) sokağında 669 ve Srhi-
ye vekaleti karşılarında Maarif 
cemiyeti arkasında 520, 530, 629 
metrelik elverisli arsalar. 

Tarık Edip 
0

kitabhanesinc ve
ya sahihine miiracaat. Tel : 22!i3 

KİRALIK 
Anafartalar caddesinde, No

ter dairesinin üstü. Kısmen ve-
ya tamamen. 2-3610 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan · 

Tasınlanan tutarı İlk t minat Eksiltmenin 
Eşyanın cinsi Miktarı L. Ku. L. K. tarihi günü saati 
Yazlık elbise 4031 takım 22170 50 1663 00 13.8.937 cuma 11 de 
Erat kaputu 2147 tane 19580 64 1469 00 13.8.937 cuma 15 de 
Erat bineği eğeri 367 tane 20919 00 1569 00 14.8.937 cum"rtesi 16 da 
1 - Gümrük muhafaza eratı için yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsaftan komisyondadır. 

~ 

lrıgıli:. kan~uk ,.czanesı l~ 
ratuvarlarında hazırlanan JıJ:.A 
tin saç boyalan muzur ve ~ 
maddelerden tamamen arl -"' 
saçlara tabii renklerini babte""'_, 
J uvantin saç boyaları kunırtl 8' 
siyah olarak iki tabii renk 
rinde tertib edilmittir. ~I 

LİNİMANTOL KANZ~ 
ROMATİZMANIN KA 

DEVASIDIR __/ -------
Satış Memuru 

Aranıyot 
~ 

Fransızca veya almancl f 
sımda çalışacak bir Bay ve'f':,1 
yana ihtiyaç vardır. Akba ısı 
evine müracaat. 

Telefon: 3377. 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

~ 

Doğum ve kadın 
lıkları mütehassısı. ~~ "{ıJ,, hane caddesi - B. 
Hikmet apartımanı No-il" 
Saat 10 1/ 2 tan itibaren 
talarına bakar. 

Telefon: 1816 z9 
2-34 -----:;:;; 

ZAYİ 

Ankara Sanat okutundl' 
dığım şehadetnameyi zayi ~ 
Yenisini alacağımdan es1' 
hükmü yoktur. 

A 1i o::::::;; 

3 - f ~~eklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber 
ve r lı gun ve saatte Kasımpaşada bulunan komısyona müracaat-
ları. r ~;10 1) 2-3579 

3 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektuplarını kanunt vesikalariyle birlikte 
teklıf mektuplarını günlerınde ek sıltme saatınden hır saat evelıne kadar Galatada eski gümrük bina-
s ı ndaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri (4404) 2 3'i"O 

Bir Mürettib 
İstiyO 

Sümer basım ve 
mii raca at. 



24 - 7 - 1937 

Ankan• Le,·azım Amirli~i Sıuınalma 
Komiı;;yomı Hanları 

----------------- ------------------
!LAN 

ı _ Akşehirdeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 180 bin kilo 
unu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Şartnamesi Kon yada kolordu, İs~.a?.bul. ~e Ankara levazım 
lmirltlderi satın alma komisyonlarında gorulebılır. . 

ı - İşbu 180 bin kilo unun m~ha~en t~tan 22500 lıradır: 
4 _ Şartnamesindeki yüzde yırını beş mıktar fazlasıda dahıl ol. 

dufu halde ilk ~inatı 2109 lira 38 kuruştur. 
5 _ Ekııiltnıe 27. temmuz. 937 salı günü saat 11 de Kon yada 

kor aatın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
6 _ istekliler ihale günü saat 10 a kadar teklıf m.ektublarını 

L • b k 1 - a verecek ve yahud göndereceklerdır. Bu saat-
aomısyon aş an ıgın kt 
~n ıonra .. erilen veya gönderilen mektublar al~nmıyaca 1.r. . d-

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bılhassa 3~. •?~ı ma 
desine uygun olmıyan mektubların sahibleri eksiltmeye ıştırak etti-
rllmiyecektir. (1985) 2-3254 

İLAN . . 
ı - Karamandaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 180 bın kılo un 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur· 1 ım 
2 - Şartaamesi Konyada kolordu, .!s.~anb.u~ ve Ankara evaz 

imirliği satın alma komisyonlarında gorulebılır. . 
3 _İşbu 180 bin k;J0 unun muh~mmen ~utan 22500 ltradır._ 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmı beş mıktar fazlası da dahıl ol-
duğu halde ilk teminatı Zl09 lira 38 kuruştur. d 

5 - Eksiltme 27. temmuz - 937 salı günü saat il de Konya a 
kolordu satın alma komisyonund::ı yapılacaktır. teklif 

6 - İstekliler 27. temmuz. 937 salı günü saat ona _kadar 
1 k · Y"nu baskanhgma verecek mektublarını Konyada satına ma omıs · . h d .. 

ve yahud göndereceklerdir. Bu saatten sonra verılen ve ya u gon. 
derilen mektııblar alınmrvacaktrr. . .

1 32 · · mad 
7 - 2490 sav.Iı kanunun hükümlerıne ve bı .hassa : ı.ıtcı tı': 

ı h"bl · eksıltmeye ıştırak et desine uygun olmıyan mektub arın sa ı erı 
. . 2-3255 

rılmeyecektır. (1987) 
İLAN · · · · · 24 bin 

1 _ Harb okulu ve Cebeci hastahanelerı ıhtıyacı ~çın . 
kilo francalanın 30.7.937 cuma günü saat 15 ele açık eksıltmesı ya· 
pı1;ıcaktır. . 243 r 

?. _ Francalanın tutarı 3240 lira olup muvakkat temınatı ı-

radır. 1 . d k' ·k t 
3 _ İsteklilerin kanunun 2, 3 cü madde erın e ı~ v~sı. ~.ve e-

minat makbuzlariyle yazrlı gün ve saatte levazım amırlıgı satın 
alma komisvonuna ge'meleri. (2011) 2-3301 

İLAN 
ı _ Harb ve gedikli küçük zabit okultariyle Cebeci .?a.~tahanesi 

ihtiyacı icin 13.000 kilo yufkanın 29.7.937 perşembe gunu saat 15 
de acık eksiltmesi yapılacaktır. . . 

2 _ Yufkanın tutarı 2340 lira olup muvakkat ~~mır~~t.~ 17~ .lıra 
50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız h7r gu~ gor.ulebıhr. 

3 _ 1steklileı in kanunun 2, 3 cii maddelerındekı vesıka ve te
minat makbuzlariyle beraber yazılı gün ve ~aatte Ankara leva
zım iimirliği satın alma komisvonuna gelmelerı. (2012) 2-3302 

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

7. 937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksıltme.sı yapılaca~tır. 
2 - Eti ntutarı 15.960 lira o up muvakkat temınatı 1197 lıradır. 

Şartnamesi komisyonda her gün parasız görül~bilir._ . 
3 - 1steklilerin kanunun 2, 3 cü ınaddelerındekı vesıka ve te

minat mak'rnılarrnı havi teklif mektublarım belli gün ve saatten 
en az bir s~at eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misvonuna vermeleri (2015) 2-3303 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu müessesatı için 130 ton koyun etinin 

27.7 937 salı günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltm~si yapılaca~tır. 
2 - Etin tutarı 49.400 lira olup muvakkat temınatı 3705 lıradır 

Şartnalt'esı 247 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
3 - İsteklilerin kanunun -ı. 3 cü maddelerindclci veııka ve te

minııt mal:bu larmı havi teklif mektublarmı vazıh gün ve saaten en 
az bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misvonuna vermeleri (2017) 2-3304 

İLAN 
Muvakkat ihale 

1ik<kın tutarı teminatı giinü saati sekli 
kilo lira lira 

60 000 29.100 2.183 3017 937 14 Kapalı zarf Koyun eti 
190.000 75.050 5.003 ,, 14.20 .. ,, Sığır ,, 
62.000 30.070 2.255 " 14.45 " Koyun ,, 

lOQ MO 43.055 3.229 15.10 " ,, Sığır ,, 
54 roo 21.Goo ı.620 ,, 16 .. ,, .. • 

ı - İstanbul komutanlrğı kıtaat ve müessesatr ihtiyacı için yu
karırta tutarları. muvakkat teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
etlerin mezkur gün ve s:ıattlerde kapalı zarfla eksiltmeleri yapıla
caktır. 

2 - Sartnameleri komutanlık satın alma komisyonunda her 
gün görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddele
rind,.ki vesika ve teminat makbuzlarını havi zarflarını yukarıda 
yazılı ihale scıatlerinden en az bir saat eveline kadar İstanbul ko-
mutanlrğı satın a ma komisyonuna vermeleri. (2045) 2-3307 

BİLİT 

ı - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 645 bin kilo un 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
A .2 - Şartnamesi Konyada kolordu. fst~n.~ul :-'~ Ankara levazım 
amırlikleri satın alma komisyonlarında gorulebılır. 

3 - İsbu 645 bin kilo unun muhammen tutarı 77.400 liradır. 
4 - Ş~rtnamrsindeki yüzde yirmi beş mikdar fazlası da dahil 

oldu~u halele ilk teminatı 6.571 lira 25 kuruştur. 
5 - Eksiltme 30. temmuz. 937 cuma günü saat 11 de Konyada 

kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - lstekliler ihale günü saat ona kadar teklif mektublarmı 

komisvon başkanlığına verecek veyahud göndereceklerdir. Bu sa
atten sonr verilen veya gönderilen mektublar almmıyacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde
sine uvgun o mıyan ır;ktublarm sahibleri eksiltmeye iştirak et-
tirilmiyecektir. (1986) 2-3314 

iLAN 

ı - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 24 bin kilo sığır eti 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur . 

2 - fhatesi 9.8.937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır . 
3 _ Etin muhammen beher kilosu 25 kuruş olup muvakkat te

minatı 450 liradır. 
. 4 _ İstrkli erin 2490 sayrh ka.nunu? 2, 3 cü maddelerindeki ve

sıka ve teminat makbuzlarını havı teklıf mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat e.\·el Pol~.tlı satı~ alma komisyonuna vermeleri. 

ULUS -,=================== 

·--------------------------------------· 
u 

Askeri f ahrikalaı umuru diirliiğü Satmalma 
Komi .. vonu tlanlan 

200 TON SAF KURŞUN 
Thamin edilen bedeli 60.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mı.syonu~ca 6. eylül 937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edıl.ecek~ır. Şartnames üç lira mukabilinde komisyondan verilir. 
Talıblerın muvakkat teminat olan 4250 lirayı havi teklif mektubJa
rın.ı ı;nezkQr giinde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi
~erının de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 üncü maddelerindeki vesa
ıkle mezkQr gün ve saatte komısyona müracaatları. (2097) 

2-3444 
2000 KİLO GRAFİT 

Tahmin edilen bedeli 1.100 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
~ısyonu.nca 6.8.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale e
d.ılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talible
nn muvakkat teminat olan 82 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı ka
n~nun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkUr gün ve saatte lco-
mısyona müracaatları. (2160) 2-3484 

1300 KİLO DON YAÖI 
Tahmin edilen bedeli 1105 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

y~ılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mısyon1;1nca 9:8.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile i· 
h.ale ~dılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lıblerın muvakkat teminat olan 82 lira 88 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkQr gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (2209) 2-3544 

1000 METRE MİKABI CEVİZ TOMRUÖU 
;rahmin ~dilen bedeli (40.000) lira olan yukarda mikdarı yazılı 

cevız tomrugu askeri fabrikalar umum müdürlüğü satrn alma ko
misvon~ınca 1~. ağustos q37 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla i
h.ale ed~lece~tır. Şartname iki lira mukabilinde komisyondan veri
lır. T_alıplerın muvakkat teminat olan 3000 lirayı havi teklif mek. 
tupla,;ın~ ~ezkUr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendılerının de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik-
le mezkur gün ve saatte komisyona miiracaatları. (2181) 2-3586 

1 
Devlf't llerniryolları ve Umanlan llmum 1 

l\ffüliirlii"ii '\atmalma Komi'"yonn tl:inls.n --inşaat maddelerin~ mahsus 
tarife deği~ti 

1.8.937 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan yenı tarifede in. 
şaat. ma~del.eri !.htiyaca göre tasnif edilmiştir. Bazı maddelerin 
yenı t.arıf~~ın ?o~t nevi ücretinden birine tabi tutulmak suretile üc
retl~rı degıs.mıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat ediJ. 
mesı. (2237) 2-3596 

İLAN 
Muhammen bedelleriyle mikdar ve yerleri aşağıda yazılı (7) 

ocak~an çıkanlac.~k balastlar, hizalarında gösterilen günlerde iha
lelerı yaprlma~ uzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tu.r. Eksıltmesı, Ankarada ikinci işletme binasında toplanan ko
m~syonca yapıl~caktır. Bu işe girmek istiyenlerin, muvakkat te
~ı~a~ ver.m.el~rı ve kanunun tayin ettiği beyannamelerle evelce bu 
gıbı ışlerı. ıyı s?r:tte yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını teklif 
mekt':'blarıyle btrlıkte eksiltme saatlarından bir saat eveline kadar 
komsıyona makbuz mukabilinde vermeleri lazrmdır. Bu işe aid 
şartname ve mukaveleler: Ankarada ikinci işletme müdürlüğünde 
v~ YOZG!-T, YERKÖY, ŞEFAATLİ istasyonlarında parasız ve. 
rılmektedır. Muhammen 

Yeri 
Lal ahan 
K. Yozgat 
Mahmutlar 
Yerköy 
Şefaatli 
Fakılı 
Kurtçimeni 

Lalahan KM 30 -

Kffo- Mikdarı Müddet bedeli Muvakkat 
metresi m3. Ay Lira teminat 
30-40 4.000 9 6.000 450 
4R-58 4.000 9 6.000 450 

105-108 6.000 9 8.400 630 
204-207 9.000 9 11.700 877.5 
234-245 4.000 9 5.000 375 
300-305 4.000 9 5.600 420 
222-230 5.000 9 7.500 562.5 
40 Ocağın ihale tarihi: 28/7 /937 çarşamba 

günü saat (15) te 
Yozgat KM 48 • 58 Ocağın ihale tarihi· 28/7/937 çarşamba 

günü saat (15) te · 
Mahmutlar KM 105 - 108 Ocağın ihale tarihi· 28/7/937 çarşamba 

günü saat (15) te · 
Yerköy KM 20i - 207 Ocağın ihale tarihi· 28/7 /937 çarşamba 

günü saat (15) te · 
Şefaatli KM 234 - 245 Ocağın ihale tarihi· 29/7 /937 perşembe 

günü saat (15) te · 
Fakılı KM 300 - 305 Ocağın ihale tarihi· 29/7 /937 perşembe 

günü saat {15) te · 
Kurtçimeni KM 222-230 Ocağın ihale tarihi· 29/7 /937 perşembe 

günü saat (15) te · 2-3229 
1LAN 

idaremiz malzeme dairesi e.mrine lise ve daha yukarı tahsil gör
müş, almanca veya franaızca lısanına bihakkın vakıf, müsabaka ile 
dört memur almacaktır. 

Kanuni evsaf ve tcrai!i ve askerlikle alakası bulunmıyanların 
aşağıda yazılı vesaiki hamılen Ankarada idaremiz zat işleri müdür
lüğüne, İstanbulda Haydarpaşa mağazası şefliğine müracaatları i
lin olunur. 

İş talebi hakkında istida 
Askerlik vesikası, 
Hüsnühal vesikası, 
Aşı kağıdı, 
6 krta fotoğraf, 

(2116) 
lLAN 

2-3443 

Milli Müdafaa Vekaleti Saımalma 
Komi~yonu ilanları 

·--------------- --------~.------~ 
Askeri Lise ve Orta Mekteblere Ücretle 

Öğretmen Aranıyor : 
1 - İstanbulda askeri liselere: Fizik, riyaziye; 
Bursa askeri lisesine: Edebiyat, riyaziye, almanca 
Km.kkalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, coğrafya' riyaziye. 
~r~ıncan askeri orta okuluna: tUrkçe, tarih grupu fransızc:a 

musıkı. 

Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih grupu. 
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Türkçe riyaziye almancL 
Öğretmeni alınacaktır. 
2 - İsteklilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehliyetini haia 

olmaları şarttır. Ehliyet üniversite mezunu olmak üniversitede 
imtihan vererek ehliyet almak kültür bakanlığı karariyle öğret
menliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 -. ~stanbul; Bursa, sanat liselerine birinci maddede yazda 
dersler ıçın 108 - 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid dersler i
çin 98. - 108 liraya kadar ücret ıerilecektir. 

4 -:_ İstekli olanlar dile~çelerine aşağıda sıra ile yazılmıf e .. 
rakı baglıyarak Ankarada mılli müdafaa vekaleti askeri liseler ma.. 
fettişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı u,. 
2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya ehli. 

yetname tasdikli benzeri 
3 - Nüfus tezkeresi' tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası . 
6 - 4. madoede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip d11e 

rumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar istenecektir. 
1 - Tam te~killi ask~ri has.tahanelerden alınacak sağlık rapon1 
2 - Noterlıkçe tanzım edılecek teahhüd senedi (örneği mil

fettişlikten verilecektir.) 
6 - İsteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 ağustos 937 

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

(1928) 2-3200 
BİLİT 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 1360 lira olan 60 ton lavama-
rin kömürü ile 4 ton gürgen odunu açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini almak istiyenlerin hergün komisyona gelmcled 
3 - İlk teminat mikdarı 102 liradır. 
4 - İhalesi 26.7.937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun; 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
saatında milli mürafaa vekaleti satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1989) 2-3256 

İLAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 5635 lira olan 20 ton benzinle 1638 

kilo makine yağı ve 20 teneke gaz yağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 31 temmuz 1937 cumartesi günü saat ıı dedir 
3 - İlk teminat 422 lira 63 kuruştur. • 
4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. satın alma K<>. dan a

lınır, 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 llı?cü madd~lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ıhale saatınden behemheal bir saat evci M. M .V. sa-
tın alma Ko. na vermeleri. (2069) 2-3350 

BİLİT 
. Hayvan VELENSESİ: Kapalı zarfla 692 tane hayvan velense

sı s~tın alınacaktır. Hepsinin tutarı 8996 liradır. Evsaf ve şartna
mesı parasız olarak süvari şubesinden verilecektir. İHALESİ• 
2. VIII.9~7 pazartesi günü saat on birdedir. llk teminatı: 675 lira
dır. Eksı1t.':11eye girec~klerd~n ilgili bulunanlar 2490 aayıh kanu
nun 2, 3 cu maddelerınde ıstenen belgelerle birlikte teminat we 
tek}if mektublarını havi zarflar ihale saatından en geç bir saat e
velıne kadar M. M. V. satın alma komisyonuna versinler. (2084) 

2-3375 
BİLİT 

1 - 46 kalem fotoğraf malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2. - Tahminedilen bedeli 13.000 lira olup ilk teminat parası 
975 lıradır. 

3 - İha~esi 11.9.9~7 cumartesi günü saat ıı dedir. 
4 -:- E~sıltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 

delerı~de ıste.?i~~n belgeleriyl~ birlikte teminat ve teklif mektub
larını ıhale gunundc! en geç hır saat eveline kadar M M v tm 
alma komisyonuna vrmeleri. (2247) · i-35;: 

İLAN 

1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 145 kuruş olaa 
30.000 : 40.000 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır 
ti 2 - . Şartn~~sini 2~5 kuruşa almak ve örneklerini görmek. is
yenlerın her gun komısyona gelmeleri. 

3 - İlk teı;ninat mikdarı 4185 lira 25 kuruştur. 
4 - İh.~lesı 14.8.937 C. ertesi günü saat 11 dedir. 

cü 5 - Mu~akasaya girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanun. 2 ve s 
~ddelerı~de yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 

me tublarını ıhal~ saatından en az bir saat eve} M. M. V. SA. AL. 
KO. na vennelerı. (2245) 2-3590 

lLAN 
1 - Bir metresine tabmbin edilen fiati 300 kuru, olan 180 000 

: 213.805 metre kaputluk kuma, ile bir metresine tahmin edile~ fi
yatı 275 kuruş olan 200.000 : 273.050 metre kışlık elbiselik kum
ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. ....,. 

2 -:- . Kaputluğun şartnamesini 3208 ve elbiselik kumaşın şart 
name~~nı k368~ kuruşa almak. ve örneklerini görmek istiyenlerU: 
her gun omısyona gelmelerı. 

3 - Kaputluk kumaşın ilk t · . 
biselik kumaşın ilk teminaı 33 23e9mı1?atı4029.k406 lıra 60 kuruş ve el-

K · ıra uruştur 
4 - aputluk kumaşın ihalesi 12 8 937 be. .. .. 

d lb' J"k k · · · perşem gunu saat 11 
e ve e ıs~. 1 umaşın ~halesi 12.8.937 perşembe günü saat 15 tedir. 

1.8.937 tarihinden itiba~en nakliy~t ve demiryollariyJe alakadar iş
~~r için işgal edilecek ıdare arazısindcn, açık arazi tarifesine göre 
ucret alınacaktır. 

Fazla tafsilat için iıtaıyonlara müracaat edilmelidir. (2238) 

dtJ ~unakaslara gıreceklerin 2490 sayılı kanun 2 ve 3 ci 
::kt:b~~~~:ıe ih~ılı ve1sikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
AL KO a e sa~t arından en az bir aaat eve! M. M V SA. 

· · na vermclerı. (2244) 2_:._3589 
2-3597 

racaatları. 
1 - Orta veya lise o.kulu mezunu 

BtLfT 
1 - 6 adet. torn~ tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tah~ın edılen bedeli yirmi beş bin lira olup ilk teminat 

parası 187 5 lıradır. 

5 _ Şartnamesı her gun komısyonda görülebilir. (2256) 

2-3595 

2 - Askerlikçe hiç bır suretle alakası ounamak '•terhis edilmiş 
ve ihtiyata geçmiş olan. ' 

3 - İstidL 

3 - İhalesi 9 e:ylü! 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4. - Şartnamesı 125 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma 

komısyonundan alabilirler. iLAN 

Beden yüksekliği 1.43 den, göğüs çevresi 1.60 dan aşa w ı olma
mak ve 4 : 8 yaş arasında bulunmak ve kısrak adedi yüzl t 
geçmemek üzere 1.7.937 den 31.7.937 ye kadar alınacagwı • 1~ e od~lzu · ı k b" k h ı .. 1 an e ı en 15.000 Jıra ı ıne ayvanı a ım muddeti 31. 8. 937 e kad 
zatılmışur. Hayvan satacak olanların bu müddet zarfy d Eakr. U• 

· k • t 1 k · ın a s ışe-hı r as en sa ın a ma omısyonuna hayvanlarını get" 1 · 
(2255) ırme erı. 

İLAN 2-3594 

'Genel kurmay başkanlığı matbaasında 70 r .. . 
Jik için mukaddema yapılan müsabaka a ire~a ucretl_e. mu~asıb
mamalarından alınmamıştır Bu kerre Ye ~ ler. şeraıtı haız ol
tihanları 28.7.937 çarşamba ·günü genelyk~~den talıb olanların im
lacaktır. Aşağrdaki şartlan haiz olanlrın v:1~kY. m,~atbaasın?a yapı-

sı ı azrmclerıyle mü-

4 - Hüsnühal kağıdı 
5 - Şimdiye kadar çalıştığı mahallerden aldığı bonservis. 
6 - Aşı kağıdı. 
7 - Hüviyet cüzdanı. 

(2252) 
İLAN 

2-3593 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapah zarf ile 
71 bin kilo sığır eti satın ~lınacaktır. 

2 - Sığır ~tinin beher kıl~.s~. 30 kuruştan 21.300 lira biçilmiştir. 
3 - İhaleaı 17.8.937 salı gunu saat 16 da Çanakkale müstahkem 

mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekli}.erin temin!lt ak~aları. olan 1598 lirayı ve ihale ka

nununun 2, 3 cu maddelerındekı vesaık ile bir saat evet komisyona 
müracaatları. (2212) 2-3592 

5 - Muhabere ile şartname gönderilemez. 
6 -:- Eksiltmeye gireceklerin 2490 asyılı kanunun 2 3 üncü macl

de!erınde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününd~n en geç bir 
saat eveli?e kadar teminat ve teklif mcktublarını M. M. v. aatm 
alma komısyonuna vermeleri. (2194) 2-3587 

İLAN 
YAPI: Ank~rada yapılacak bir kış.la kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. Ke~ıf tu~arı: (690.507) lira 76 kuruştur. Kesif, proje 
ve şartnamelerı 34 lıra 53 kurup inşaat şubesinden al;nacaktır. 
İHALESİ: 12.Vl~I.937 perşembe günü saat on birdedir. İLK te
minatı: (31.370) lıra 3 l kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar ~4~0 sayılı _kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belgele.rle bırlıkte te~ınat ve teklif mektuplarını havi zarflar iha
le saatınden en .geç bır saat evetine kadar M. M. v. Satın alma ko-
mısvonuna versınler. (2243) 2-3588 
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KIZILAV 
HAS1 ABAKJCJ 

HEMŞiRELER 

. 1 
Ankara mektebJeri sahnalma komisyonundan: 

Okulu Direktörlüğü-den: 
Yeni ders yı1ma hazırJanmaktadır. Okul geceli •e 

paruadır. Okul, genç bayanların hasta bakıcı ve zi- ~ 
yaretçi hemşire yetiterek, hastanelerde •e umumi il• ~ 
hatle alikada.r olan müesseselerde çalıımalarma mah-

sustur. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik •e pratiktir. 

Dersler huau.ai doktor profeaörler ve muallimler tara
fından verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ve ubatli ve en az orta tah· ~ 
sili bitirmit olmaları şarttır. Diğer ,artıarmıızla fazla 
izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksaray· 

da Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müraca· ~ 
~· at edilmesi. 15 Eylul 1937 den tonra müracaatlar ka-

bul edilmiyecektir. 2-3576 

Kapalı Zarf Usuliyle Ebiltme İlfuu : 
Edirne vilaveti ., 

daimi eneümeninflPn: 
Münakasaya konulan iş Uzun köprü . Keşan yolunun 4+ 726 

ile 51 000 inci kilometreleri arum~ ve muhtelif mahallerde mec· 
ınuan yapılacak 7639 metre tulfinde blokajh esaslı ~sa .ta~-i~atıdır. 

ı - Yapılacak f063l1In 2370 mette mikab blokaı tafı fıgure ha-
liDde Keşan civarında volun nihayetinde fiğüre edilmiş olu~ geri 
kalan taşın çıkarılması hep&inin iş başına nakilleriyle yolun .ıkma
li inşası müteahhide aiddir. Ve keşif bedeli vekUnu 41.440 lıra 48 
kuruştur. 

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

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

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

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 3109 lira muvakkat teminat 
vermesi ıenej haliveye aid ticaret odasına kayıdh bulunması ve res· 
mi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında yazılı talimatna
me ahkamına tevfikan 937 senesine aid nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikası bulunması ve bu gibi en az bir mukavele ile 
krrk bin lfralık iısi yapmış olması şarttır. 

6 - Tekfü mektublan vukanda dördüncü maddd~ yazılı H• 
atten bir saat evetine kadar Edirne vilayeti daimi encümcnindelti 
ebiltme komisvonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek veya 
postıt ile {!önıier-:Imiş olacaktrr. Zarflann 2490 sayrlt kanun ahki
mıoa tevfikan haım-lanmı, olrnaaı ve dış r.lrfın dıı mühür mumu ile 
iyie kapanlm1'$ olmas1 1amndlT. (2148) 2-3435 

l(avseri valilieinden: 
.1 

ı - Bulgaristan göcmenleri için Kayserı vilayeti merkez kaza
ıına bağlı Felahiye nahiyesinde yapılacak 20 tek 15 çift kargir, 

2 - Develi kazasının dört kövünde vapılacak 64 tek ve 64 çift 
kar gir. 

3 - Bünyan kazasının 25 köyünde vapılacak 75 tek ve 44 çift 
kirgir Pınarbaşı kazasının 25 köyünde yapılacak 93 tek ve 181 çift 
klrgir ev pazarlıkla imal ettirilecektir. 

' 5 - Bu evlerin bilumum inşaat malzemesi ve işçiliği şartname 
ve kesif varakalarına göre müteahhide ait olmak üzere anahtar tes
limidir. 

6 - Pazarlık 28 temmuz 937 çarsamba günü saat on dörtte vila
yet makamında toplanacak komisyonda yapılacaktrr. 

7 - Tek kirg-ir beher evin mııhanvnen bedeli 601 lira 21 kuruş 
altı vü?. bir lira virmi bir kuruş ft çift kirgir beher evin muhammen 
bedeli 1074 lira 25 kuru• bin yetmiş dört lira virmi beş kuruş besabi
le mezkur evlerin muhammen bedeli mecmuu ccman 478076 lira 92 
kuruştur. Dört yüz yetmiş sekiz bin vetmi• altı lira doksan iki ku
ruştur. Muvakkat teminat bu muhammen bedele göre kanunt mik
darıdır. 

8 - Evler toptan verileceği gibi kaza üzerine veya yüzer evden 
ibaret parti üzerinden de verilebilir. 

9 - Evlere aid plan keşif, fenni ve idari şartnamelerini görmek 
ve almak için tatil günü hariç olarak ihale gününe kadar Kayseri 
İstanbul iskan müdürJüklerivle Ankarada iskan umum müdürlü~ne 
müracatları ilan olunur. (2200) 2-3521 

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

46.563 lira 52 kuruş keşif bedeni ilk mekteb insaatl 29. 7 .937 per· 
.,embe günü saat 14 de Sivas daimi vilayet encümeninde ihale edil
mk üzer ekapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
ihale günü saat 13 çe kadar tekJif mektublarrnı mezkUr encümene 
vermeleri lazımdır. Muvakkat teminat 3~92 lira 50 l:uruştur. İstek· 
li~erin bu işi yapabileceklerine dair ehliyet vesikası göstermesi ve 
?•r defada 20000 liralık, bina ve buna benzer i~ yapmış olduklarını 
ısbat eylemeleri meşruttur. İsteklilerin ihale günü saat 13 çe ka
dar teklif mektublarım mezkur encümene vermeleri lazımdır. 
~:oje_. .keşifname ve şartname her zaman nafia müdürlüğünde gö
rulebılır. Talihlerin ona göre müracaatları ilan olunur. (4227) 

2-3452 

Doğanbey urhay başkanlığından: 
Doğanbey belediyesi için aşağıdaki şerait ve evsafla bir mo

to:,pomp ve 500 metre hortum alınacağından kapalı zarf usuliyle 
munakasaya konulmuştur. 

ı - Mot~.rpomp ve. bilcümI: teferruatı {Mağirus) veya (Ro
senbauer) muesseselerı mamulatndan {12·15) beygir kudretinde 
olacaktır. 

2 - Motorpomp tekerlekli araba üzerinde seyyar olacaktır. 
3 - Hortum 24 telli haJis keten İngiliz hortumu olacaktır. 
4 - Motorpompun muhanmıen tutan 1100 ve hortumun beher 

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

937 günü akşa'.11ına kadardır. 
·6 - Belediye artırma ve eksiltme kanununa uygun olarak mü

racaat edecek taliplerin gösterilen güne kadar urayımız encüme· 
nine miirar:aatları i1fin oluntır. (2059) 2-3354 

Cinsi 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Koyun böbrek yağı 

Sade yağı 

Sabun 

Soda 
Kuru fasulya 
Kuru barbunya 
Jı..uru soğan 
Kuru sarımsak 
Kuru bamya 
Kuru bezelye 
Böğrülce 
Tuz 
Salça 
Nohut 
K rrmız:ı mercıme ıt 
Kara mercimek 
Patates 
Sirke 
Bulgur 
Kırmızı biber 
Ka.ra biber 
Kimyon 
Kakao 
Saleb 
Hararot 
Pastırma 

Vanilya 
Turşu 
Konserve (muhtelif) 
Kahve 
Tarçin 
Zencefil 
Limon tuzu 
thlamur 

Çcy 

Pirinç 

Zeytin ,.at 

Zeytin tmetl 

Keune fCker 
Toz ,eker 

Yumurta 

Koyun kara ciğeri 
Koyun işkembesi 
Sığır işkembesi 
Koyun beyni 
Paça 

Beyaz peynir 
Ka.şar peyniri 

Süt 
Yoğurt 
Kaymak 

Ta hın 
Pekmez 
Taban helvası 

Tavuk 
Hindi 

Yassı kadayif 
Ekmek kadayıfı 
Tel kadayıf 

Tere yağı 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Un (Ekstra ekatra7 
Makarna 
İrmik 
Nisasta 
Pirinç unu 
Kus kus 
Tarhana 

Kuru üzüm 
Kuru erik 
Kuru kaysı 
Kuru incir 
Badem içi 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Kuş üzümü 
Çam fıstık 
Buğday 

lyi su 
Bu.z 

Mikdan 

301.600 

92.SOO 
13.600 
15.20() 

7.300 
1.300 

30.100 

16.760 

10.050 
12.450 
5.450 

29.100 
550 
645 

l.450 
750 

3.0.SO 
3.150 
5.050 
1.875 
1.650 

51.500 
3.925 
3.025 

62 
87 
36 
43 
25 

92. 
470 

261 
2.175 

3.780 
35 

20 
20 
31 
35 

284 

27.900 

11.600 

12.150 

13.600 
32.400 

329.000 

6.350 
1.050 

150 
3.400 

16.200 

8.400 
7.500 

25.300 
ıJ.200 

415 

ı.ooo 
1.250 
2.5ZO 

3.825 
2.000 

1.435 
1.760 
1.355 

2.320 

900 
526 

16.900 
8.800 
1.800 
1.520 
1.040 

725 
220 

3.850 
2.350 
1.425 
1.250 

220 
:ı.oıs 

505 
675 
685 
985 

17.600 
J.600 

Kilo 

" 
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,, 
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• 
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• .. 
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kilo 

kutu 
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• 
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adet 

adet 
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" 
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,, 
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" .. .. 
adet .. 

" 
" kilo 

" 
,, 
b 
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,, 
" .. 
il 
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,, 
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tenelie 
kilo 

Tahmini fi. 
Kuruş San. 

11 

40 
25 
40 
35 
35 

90 

45 

10 
15 
ıs 

8.5 
50 
120 
35 

17.5 
1.5 
25 
15 
25 
20 

8 
25 
ıs 
35 
ı25 

60 
180 
300 

60 
80 
20 
50 
35 

180 
HO 
200 

120 
120 
400 

20 

75 

40 

32 
28 

2 

25 
15 
50 
20 

3 

45 
65 

ıs 
20 

180 

40 
25 
45 

60 
100 

30 
30 
35 

ı20 

30 
30 
17 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
25 
80 
30 

130 
60 
85 
30 
80 
15 

12 
3 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kuruş 

33.176 
33.l 76 

37.000 
3.400 
6.080 . 
2.555 

455 

49.490 

~7.090 

27.090 

7.542 

7.542 

1.005 
1.867 

817 
2.499 

215 
774 
507 
131 
742 
762 
757 
468 
.330 

4.120 
981 
453 
21. 

108 
ı~ 

77 
300 
55 

376 
52 

1.087 
1323 

63 
28 
40 

37 
~ 42 
1.136 

ıl.037 

5.580 
5.580 
8.700 
8.700 
4.860 
4.860 
4.352 
9.072 

13.424 

6.580 
6.580 
1.587 

157 
75 

680 
486 -2.986 

3.780 
4.875 

8.655 

3.795 
4.640 

747 -9.182 

400 
312 

1.134 -1.846 

2.295 
2.000 -4.295 

430 
528 
474 

50 
50 

50 
25 
50 
50 
50 
75 

25 
75 
70 
75 
60 
40 
75 
20 

20 
50 

20 

50 

50 
50 
00 
00 
00 

00 

-
50 

so 
00 
00 

00 

50 
00 
25 

1.432 15 
2.784 00 
2.784 00 

270 00 
157 80 

2.873 
2640 

540 ' 
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312 
2ı1 50 
66 00 -7.532 30 
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375 
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202 
548 
147 

5.480 

4.5ı2 
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4.560 

50 

25 
50 

75 

00 

-

% 7,5 teminatı 
Lira Kuru' 
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Münakasa 
Tarihi Saati 

2.8.937 Pazartesi 14 

2.8.937 pazartesi 14.30 

2.8.937 pazartesi 

2.8.937 pazartesi 16 

4.8.937 çarşamba 14.30 

4.8.937 çarşamba 14.30 

4.8.937 çarşamba 15 

4.8.937 çarpmba 16.30 

4.8.937 çarşamba 16 

6.8.937 cuma 14 

2.8.937 paazrtesi 15.30 

6.8.937 cuma 15 

6.8.937 cuma 15 

6.8.937 cuma 16.30 

6.8.937 cuma 16.30 

6.8.937 cuma 16 .45 

6.8.937 cuma 14.30 

11. 8. 937 Çarşamba 14 

11.8.937 çar~ba 14.30 

9.8.937 pazartesi 
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Kok kömürü 
Krriple kömürü 

Meşe kömürü 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra. 

2.457 
290 

16.750 
172.000 
135.000 

2.400 

ton 
ton 

kilo 
,, .. 
,, 

600 teneke 
31 teneke Benzin 

Gaz yağı 
Kışlık otomobil yağı (mobiloğul) Af. 15 " 

B. 30 ,, 
,, Jt 

Portakal 
Taze üzüm 
Taze kayın 
Taze erik 
Elma 
Armut 
Ayva 
Zerdali 
Şeftali 
Çilek 
Vi:,ne 
Kiraz 
Kavun 
Karpuz 

İspanak 
Havuç 
Kereviz 
Yer elması 
Lahna 
Patlıcan 
I>omtes 
Semi~ otu 
Prasa 
Taze bakla 
1'aze bamya 
Taze vaprak 
Taze soğan 
Taze sarımsak 
Salamura yaprak 
Baı kaba~ı 
Çalı fasulye 
Av<;e kadın fasulye 
Dolmalık kabak 
Karnı bahar 
Pancar 
Dolnıalrk biber 
Sivri biber 
Marul 
liiyar 
Yeşil ıaıata 
Kırmızı turp 
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.l - Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç mikdan eksıltme şartnamesine göre komisyonumuza bağlı okullar namına 
partı. parti kapalı 1:arf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konul muş ve ilk teminat mikdarı van'arma vaztlmıştır. 

2 - Muhammen bedeli bes bin liradan aşağı olanlar açık eksiltme suretile ihale edilecekt:r. 
3 - Eksiltme Ankarada İsmetpaşa kız enstitüsünde toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve saatler?e yaP,ılacaktır. 

b 
1 

4 - Ek~iltmeye girebileceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2 ve 3) iincü ınadd: erıne gor~ e11erinde bulunan 
.e gelerlc: ticarethane namına işe gireceklerin isbu kanunda yazılı sartlar idnde Noterlikten alma vekaletnamelerıle komisyona baş· 
'urmaları. 

1 
5 - Kapalı zarf eksiltmelerinde ısteklilerın ıtukanda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapaı1 ıarf. m~ktu~larına istenilen bel· 

f:a~ ve. teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak sure tile zarfların üzerine tekliflerinin .h~ngı ışe. aıd olduğu ve kanuni 
rilm c~gahları yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli gün ve saatlerden bir saat evel makbuz ınukabı.lınde kom.ı~yon Başkanlığına ve· 
tl ~sı hımdır. Belli gün ve zamandan sonra veri1ecek veya gönderilecek teklif mektuplan kabul edı~m.ez ... Temı~~tlarm eksiltme sa· 
~ er~nden eve) Ankara mektebler muhasebeciliği veznesine vatırılm ış bulunması v eksiltme şartnamelerını gorrnek uzere mektebler mu-

ase ecili~inde komisyon katibine müracaatları ilan o!unur. (1967) 2-3243 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 
Kırklar~li nafia miidürlü~ndPn: 
b 

1 
- Kırklareli • Vıze yolu üzerinde 3X10 açıklığında yapılacak 

d:~~narme Poyralı köprüsü ile yanındaki bir metre açrklığmdaki 
pafırmenharkı üzerinde bir metrelik menfez ve üzerinin şosası ka-

12 zarf us~ıl.ile eksiltmeye konulmuştur. 
lira-' - Bu ışın keşif bedeli 25.000 lir:ı ve muvcı.kkat teminatı 1875 

~ıır. 

naf 
3 

- .. E~siltme 30 temmuz 937 tarihinde saat on altıda Kırklareli 
~a mudurlü~~ binasında yapılacaktır. 

proje)- Bu ~ks1ltmeve aid mukavele projesi eksiltme ş .rtnamesi. 
ires· der ve dığer müteferri evrak 125 lrnruş muktabilinde nafia da

ın en verilmektedir 
~ - Ehiltmeye girmek istiyenler 2490 No. hı kanun muc.ibin

~~9~ razına mec~ıır oldukla~ı. evra~ ve ve~ikalarla 7.5.937 tarih ve 
. .:'~Yılı resmı ırazetede ılan edılen talımatn;ımeye göre 937 se· 

n~sı ıçın n:ıfıa vekaletinden ahnmış mi.iteahhidlik vesik::ılarını ha· 
vı zarflarrnı me-zkiir kanunun tarifııtı dairesinde haı:ırlıvarak 30.7. 
9~7 tarihinde saat on be~e kadar nafia müdürlüğü binasındaki ek
aıltme komisyonuna makbuz ukabilinde vermiş olmaları h'h:ımdır. 

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

----~~~~--~------~------

l Jl kı.~ la belediye reisli~intlen: 
ı - 1024 lıra 93 kurus ke if bedelli Ulukışlada · d'J k 

• h J" k k ·1 · ınşa e ı ece u-mumı e .d ~çı e sı trneye konulmuştur. ı 
2d-: 1!..k~ltme 2-8-937 pazartesi günü saat 14 de Ulukışla beledi 

ye aıresınve yapılrcaktır. • 
3 - İsteklileri eksiltme a t 1• . . 

bilirl,.ı ş r name. P an ve şeraıtı dairede göre-

4 - Eksiltmeye girebilmek · · 76 l' 87 nat vermeleri ilan olunur (2180ı)çın ıra kuruş muvakkat temi-
. 2-3512 

(;~:.diz belediye reisli~nden: 
Kasabada yapılacak fenni mezbaha 20 a.. •. dd 1 

siltmcyl' konmuştur. ,.,un mu et e açık ek-

.. ~edel keşif 3093 liradır. Talihlerin 28 temmuz 937 ar 
gun ı sııııt 15 şe kadar proje ve keşifnamele · .. k .. ç şa~ba 
en imenine miiracaatları ilan olunur (2146)rı gorme ıçın beledıye 

. 1~~440 

e 1111111111111111 nu u 1111111ıı111111111ıı1111111111111111111111mı11111111111111111111111111n ! 

~ SUMER BANK 1 - -= = - -= Umumi tnüdürl~Oiinden: = 
:= 1. _ Bankamızın Ge_?Jlik Sungipek Fabrikası sa· ~ 
- bası dahilinde yapttracagı ve nı':1haınmen ketif bede-= li 129571.97 (yüz yirmi dokuz ~ın bet yüz yetmiş bir -

% 97) lira olan lJl üncü ~~s~m •nş~atı kısmen götürü -_-, 
_ ve kısmen vahidi fint usulu ıle eksıltmeye konulmuş-

-
--------
------

tur. 
2. _ Münakasa evrakı ( 7) lira mukabilinde Sü

mer Bank inşaat servisinden alınabilir. 
3. - Eksiltme 6 ağustos c~a günü saat 15 de 

Ankara'da Sümer Bank Umurnı Müdürlüğünde yapı-
lacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 7728.60 (Yedi bin yedi 

yüz yirmi sekiz % 60) liradı.~ ... 

-
=' -
~ı 

5. - lsteldilerin ihale gununden en az bir hafta = 
evvel Sümer Bank İnşaat Servisine gelerek bu kabil = 
inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini ishal ve icabe- =: 
den vesikalarla MilJi Bankaların birinden alınmış =: 

==- 50000 Elli bin liralık mali itibar mektubu ibraz ile :_= ı 
eksiltmeye girebilmek üzere birer v~ika almaları 

- '3arttır. 
~ 6. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı ola· :: = rak ihale günü saat 14 e kadar rnakbuz mukabilinde _ 
= Ankara Sümer Bank Muhaberat Servisi Müdürlüğü- -= ne teslim edilmiş olmalıdır. =: 
- 7. - Bu imalatı Banka dilediği müteahhide ver. = =. nıek hakkını muhafaza eder. -= 8. - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına ;;;;;; = Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhidlik vesikası- 5 
= nm da konulması şarttır. (2164) 2-3514 ~ 
= lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllll = 

• 1 

Adliye Vekal~tinden 
lmralı adası ve Edtrue ct:L~ evlerinde bulunan mahkumlara da· 

irede mevcud nümune ve şartnamesi veçhile muhtelif beden ve 
boyda 1.200 adet iş gömleği ile beher takımı: bir şapka, bir jaket, 
bir pantalon, iki tozluktan ibaret 600 takım kışlık elbise kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Kışlık elbisenin beher takımı on üç lira, iş tulumları 660 kuruş 
tan mecmu'u 15.720 lira bedel tahmin edilmiştir. 

İhale 29.7.937 perşembe günü saat 15 tedir. Eksiltmeye işti
rak edeceklerin % 7 ;5 muvakkat teminatı olan 1179 lirayı havi 
maliye veznesi makbuzu veya banka mektubu ile teklif mektubu
nun ihale günü olan 29.7.937 perşembe günü saat 14 de kadar ek· 
siltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddelerinde yazılı 
şeraiti ve vesaiki haiz ve hamil olmalaTı lazımdn. 

İhale, Ankara: Yenişehir temyiz binasında vekalet levazım ve 
daire müdürlüğü odasrnda yapılacaktır. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın behemehal tayin 
edilen saate kadar vasıl olmsaı meşrut olup muayyen saatten sonra 
gelecek tekliflere itibar olunmaz. 

Bu işe aid tartname ve örnekler vekalet levazım ve daire mü
dürlüğündedir. Şartnameler bedelsiz olarak levazım ve daire mü
dürlüğü ile İatanbulda adliye levazım memurluğundan alınabilir. 

(2007) 2-3326 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 
Elaziz nafia müdürlü~nden. 

l - Keban Arabkir yolunun 53 + 000-56+000 kilometreleri 
arasında ve Keban köprilsü varyant yolu ilzerindeki tesviyeyi tü
rabiye ve imalatı srnaiye inşaati 24.348 lira muhammen bedeJ üze· 
rinden 30 temmuz 937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlradır: 
A - Bayındırlık işleri ~ene! şartnamesi, 
B - Fenni şartname. 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Nafıa şosa ve köprüler fenni şartnamesi 
E - Vahidi fiat cetveli . 
F - Muhammen bedel cetveli, 
Bu evrak ve :ı,artnameler Elaziz nafia müdürlüğünde ~örülebi· 

lir . 
3 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazılı evrakla birlik~ 

mezkUr tarihte eksiltme sa.atından bir saat eveline kadar teklif 
mektublarınm nafia müdrlüğü odasında müteşekkil komisyon re
isliğine makbuz mukabilinde verilmiş olması laumdır. 

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

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

gelmis olmasr lazımdır, postadaki teahhürler kabul edilmeı. (2162) 
?-3459 

Müteahhitlerin ve inşaatla meşgul 
olanların nazarı dikkatine : 

Bitmek üzere bulunan Ankara gara inşaatından artan muhtelif 
malzemei inşaiyeye talih olanların istasyondaki ln,aat yazihanesine 
müracatları ilan olunur. 2-3575 

lflukışla belediye reisliğinden: 
ı - 5365 lira 09 kuruş keşif bedelli Ulukışlada inp edilecek 

mezbaha açrk eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 2.8.937 pazartesi günü saat 14 de belediye daire

sinde yapılacaktır. 
3 - İsteklilrei eksiltme şartname, plin ve şeraiti dairede görebi

lirler . 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 402 lira 39 kuruş muvakkat te-

minat vermeleri ilan olunur. (2176) 2-3511 

ı\ydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan il} Aydmın Söke · Ortaklar yolunun 
11+465-17 + 500 kilometreleri arasında şpsa ve sınai imalat in
şaatidir. Bu işin keşif bedeli 17551 lira 67 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - İnşa olunacak şosa ve köprülerin tesviyei türabiyesine ve 

şoaa ve kSrgir inşaatına dair fenni şartname. 
C - Mukavele projesi 
D - Bayınhrlık işleri genel şartname~i. 
E - Keşif cetveli ve projeler, 
3 - Eksiltme 2.8.937 pazartesi günü saat on beşte vilayet en· 

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1316 li_ra 38 kuruş 

muvakkat teminııt vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesikaları 
haiz olması Iazımdrr. 

A - Vekaletten alınan müteahhidlik vesikası, 
B - Ticaret odasrna kayıdh olduğuna dair vesika, 
6 - Teklif mektubları 3 üncü mactdede yazılı saatten bir saat 

eveline kııdar enciimende toplanan komisyona getirilerek makbuz 
mukahilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların niha
yet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış r.arfrn 
miihür mumu ile ivice kapatılmış bulunması liizımdır. Postada ola· 
ı-ak ı?ecikmeler kahul edilmez. (2145) 2-3481 

1891 lJYANI'-' Serveti fünun Servc!İ tünun 

1891 
Başyazarı: A. İhsan rokgöz 

47. senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resımli ga· 
ıetemn Ankara'da satrş veri A K B A Kitabevidir. Se· 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kurus. 

Siva~ Vali liffindPn ..... 
l - Şarkı~la ka;ı:nsınrn Geme-rek Nahiye merkezinde 166 tek 

167 çift olmak üzere ceman 500 adet kar~r ev miinakas ya çıka· 
rılmıştıı 

2 - Bu evlenn muhammen bedelı Z4611i0 lira 63 kuruştur. 
3 - İnşaat 18·7-937 tarihinrlcn itibaren 15 gün miiddetle ve 

kapalı zarf usulii ıle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
4 - İhalei evveliye 2.g.937 pa1:artesi günü saat 15 de vilayet 

makamında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
5 - Talipler plan ve keşfi ve idari şartnameleri görmek i~in 

tadil günlerinden m::-ada her gün Sıvas. İstanbul iskan müdürlük· 
lerine ve Ankara iskan umum müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

6 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göıe eksiltmeye iştirak 
edecek taliplerin yukarda yazılı giinde muayvcn svatten bir saat 
evveline ka;l<ır zarflcırını vil5vct mnkamına vermeleri lü ımdır. 

7 - Mt va1·kat tl'"l'İ"lat miktarı 15558 liradır. (2187) 2-3502 
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Amerika Hükümetinin w t• h 
tercih ettiği meşhur es 1 n g o u se 
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Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar 111 Te : 1230 

Emniyet unıum müdürlüğünden: Maliye Vekaletinden: Mardin Daimi Encümeni nden : 
Ferdevs bahçesi adiyla maruf nlimune fidanlığında yaptırııa. 

cak 21676 lira 50 kuruş bedeli keşifli vilayet konağc inşası kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Elde mevcud örneği ve şartnamesinde yazılı vasıfları da
iresinde zabıta memurları için azı 12.900 çoğu 13.500 metre grı 
renkte kumaı kapalı zarfla 4.8.937 çarşamba günü saat 15 de satın 
alınacaktır. 

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

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

P.T.T. levazım müdürlüğündeıı 
1 - Yalnız kumaşı idare tarafından verilmek, diğer malze

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

2 - Muhammen bedeli 6300, muvakkat teminatı 472,50 lira 
olup eksiltmesi 26 Temmuz 1937 Pazartesi günü saat (15) de 
Ankarada P. T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu Ticaret odası vesikasından başka milteahh.idlik ehliyet ve. 
sikasmı ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarmr o gün saat 
(14) e kadar mezkur komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Lcvazrm Müdürlüğünden 
lstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Ayniyat şube müdürttiğünden 
parasız verilir. ( 1953) 2-3246 

Nafia vekaletinden: 

Açık Eksiltme İlanı · 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çıbık barajında 

yapılacak hela inşaatı (keşif bedeli ( 4191) lira (04) kuruştur.) 
2 - Eksiltmesi 4 ağustos 937 tarihine rastlayan çarşamba gü

nü saat 15 de nafia vekaleti sular umum müdürlüğü eksiltme ko
misyonu odasında açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler; proje ve şartnameleriyle mukavele ve sair keş it 
evrakını sular umum müdürlüğünde görebilirler. 

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

Kocaeli vilayeti Daimi Encümeninden : 

Vilayetçe satın alınacağı evvelce ilan edilmiş olan iki adet eks
kavatör müna.casasına ait şartnamede teslim müddetine ve bedeli. 
nin tedi veGinc ait mühim değişiklikler yapılarak bu makineler 45COO 
lira muhammen bedeli üzerinden temmuzun 28 inci çarşamba günü 
saat on beşte ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 3375 liradır. lstektile. 
rin ihale tarihinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarifat mucibince mu. 
vakkat teminat mektubu veya banka makbuzu ve ticaret odası ka
yıt vesikasiyle birlikte Kocaeli vilayetine vermeleri ve şartname-
sini bilabedel vilayet encümen kaleminden almaları. (4130) 

2-3384 

Nafia Vekal~tinden : 
3 eylül 937 cuma günü saat 15 de Ankarada vekalet malzeme 

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

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş mukabili vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakka teminat 11.300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarmı talimatnamesine göre vekalet

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

İzınir ili Daimi Encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş : 

Açın tutarı 

Bu işe aid evrak ve şartlar aşa· 
ğıda yazılıdır. 

İstekliler 

Kaplaı eksiltmenin yapılacağı 

yer, tarih gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için ge
reken belgeler 

Muvakka tteminat 
(2131) 

Menemen • Muradiye yolu ya
pısı. 

(23451) lira (69) kuruş. 

A) kapalı eksiltme projesi. 
B ) Sözbağr projesi, 
C) Bayındırlık işleri genel ıart
name3i. 
D) Fenni şartname. 
E) Açın ve proje. 
Bu evrakları İzmir - Ankara • 
İstanbul bayındırlık direktör
lüğünde görüp inceleyebilirler. 

5 Ağustos 937 perşembe günü sa· 
at 11 de İzmir ili daimi encü· 
meninde. 

937 takvim yılına mahsus ba
yındırlık bakanlığından alınmış 
müteahhidlik ve ticaret odası 
belgeleri. 
(17 59) lira. 

2-3478 

Ankara Valilipnden 
Ankara vilayeti dahilinde Sincan köyünde yeniden kurulacak 

göçmen köyünde yapılacak (100) yüz adet göçmen köy evi 4.8.937 
çarşamba günü 6aat 15 de Ankara vilayeti bim.t .nda toplanacak ko
misyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli beher ev için (632) lira 77 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat 4413 lira 85 kuruştur. 

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

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

tstiyenler idari, fenni şartname ve keşif ve planları Ankara ve 
lstanbnl iskan müdürlüklerinde görebilirler. {2120) 2- 3466 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Beş bin litre benzin. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli dokuz yüz yedi lira elli kuruştur. 
4 - Eksiltme: 30.7.937 cuma günü saat on beşte vekalet leva

zım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı altmış sekiz lira yedi kuruş olup mer

kez muhasebeciliği veznesine teslim edilecek ve alınacak makbuz
la veya banka kefalet mektubivle birlikte komisyona müracaat o
lunacaktır. 

6 - Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. (2089) 
2-3309 

Orman Çittıiği 
- -------

Çiftlik Sütü ıle besıenen 
çocuklar böyle olur. 

Orman Çlttllğl Mağazalaı 

KR EM 

Kumıdı, Sa •• şın, l!:sruer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi beslet Çil. (,eke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yanm asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSA Ml N 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 

1 - Krem Balsamin vağlı l?ece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin vAğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gUndüz için beyaz renkli 
4_ - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. 

t NGlLtZ K ANZUK ECZANESt 
Beyo~lu . 
•* .. W-..; 

Ankara Valiliğinden 
Çubuk kasabası içinde Çu buk köprüsünde yapılacak olan 1275 li

ra 28 kuruşluk pere işi 5.8.937 perşembe günü saat 15 de nafia mü· 
dürlüğü odasında toplanılan komisyonca açık eksiltmeye konul· 
muştur, 

Muvakkat teminatı 95 lira 65 kuruştur: 
İsteklilerin teminat mektubu ve _ticaret odasından musaddak 

vesika ile nafıa müdürlüğünün fennı ehliyet vesikasını hamil ol
du~ları halde yukarıda sözü geçen gün ve saatte komisyona gelme-
lerı. , 

Buna aid keşifname 
görebilirler. (2153) 

ve şartnameyi her gün nafia dairesinde 
2-3468 

İhalesi 28 temmuz 937 tarihine rastlryan çarşamba günü saat ıı 
de Mardin daimi encümen dairesinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 1626 lira 74 kuruştur. 
Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındrrhk işleri genel 

şartnamesi, fenni şartname, keşif cetveli, metraj cetveli. 
İstiyenler bu evrakları Mardin, İstanbul, Ankara, Diıf arbeldr 

Nafıa müdürlüklerinde görebilirler. 
Bundan başka isteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmıt ehliyet 

vesikası ve yahut mimar ve yahut mühendis ve yahutta bunlardan 
biriyle ortak olduklarına noterlikten musaddak vesika ile iabata 
ve Nafıa Vekaletince evrakı fenniye ve keşifnamede yapılacak her 
türlü tadilatı kabule mecburdurlar. 

Taliplerin yukarda yazılı saate kadar teklif zarflarını Mardin 
daimi encümen riyasetine göndermeleri ve ihale saatından sonra 
verilecek veya gelecek zarfların kabul edilmiyeceği ve postadaki 
~ecikmelerin de mazeret teşkil edemiyeceği ilan olunur. 

(4132) 2-3385 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

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

ikramiyelerle (20 .000 ve 10.000) liralık 
iki adet miikafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ağustos 1937 günü akşamrn.-1 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan ovasının şimal kısmında 

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

Keşif bedeli 155.680 liradır. 
2 - Eksiltme: 28.7.937 tarihinde çarsamba günü saat (15) de 

nafia vekaletinde sular umum müdürlüğÜ su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

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

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde verme leri l azımdır. P ostada olan g-ecikmeler kabul edilmez. 

(1974) 2- 3308 

Siva~ Valili~nden 
l - Şarkışlanın Gemerek nahiyesine bağlı Lisanlı köyünde 50 

tek ve 50 çift ve karagöl köyünde 30 tek ve 35 çift ve Çapnı kö
yünde 24 tek ve 25 çift Dendil köyünde 18 tek ve 25 çift olmalc 
üzere ceman 390 adet kargir evle tekmen köyünde 20 tek kerpiç 
göçmen evinin inşası eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Evlerin ihale bedeli 202254 lira 26 kuruştur. 
3 - İnşaat 18-7-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapa

lı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 
4 - !halci evveliye 2-8-937 pazartesi günü saat 15 de vilayet 

makamında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
5 - Talipler plan ve idari şartnameleri ve keşifleri görmek 

için eyyamı tatiliyeden maada her gün Sıvas, İstanbul iskan mü
dürlüklerine ve Ankara iskan umum müdürlüğüne müracaat ede· 
bilirler. • 

6 - 2490 sayılı kanunun hükmüne göre eksiltmeye iştirak ede
cek taliplerin yukarda yazılı günde muayyen saatten bir saat evve
line kadar zarfları vilayet makamına vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat miktarı 11362 lira 71 kuruştur. 
(2186) 2-3501 

Daktilo Aranıyor 
Orman Umum müdürlüğünd~n: 

Umum müdürlü~ümüzde istihdam edilmek üzere imtihan ile 
Bay ve Bayan üç daktilo alınacaktır. Bunların ücretleri imtihan 
net icesnide anlaşılacak ehliyet ve kabiliyetlerine göre ayda 50 ili 
80 lira olmak üzere tesbit olunacaktır. 

İsteklilerin 30.7.937 tarihinde saat 9 da Yenişehirde Selanik 
caddesinde Umum müdürlük binasında yapılacak olan imtihana 
kabul olunabilmeleri için memurin kanununun 5 inci maddesinde 
ya.zıh şartları haiz bulunduklarına dair muntazam vesikalarını ha· 
zırlayarak 29.7.937 tarihinden evel Orman umum müdürlüğüne is· 
tida ile müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2274) 2- 3604 

Kiralık ev veya 
daire aranıyor 

YENi S f N E M A 1. ;\ 1~ H t\ 1 K 
BUGÜN GÜNDÜZ iKi FiLM 

1 - Bir Yıldız Doğuyor 
BUGÜN BU GECE Asgari dört oda, bir hol, elek

trik, havagazı, banyo olacaktır. 
Kullanışlı, t emiz ve odalar ol
dukça geniş olmalıdır. Tercihan 
Ulus meydanı civan, Işıklar 
caddesi, Anafartalar caddesi ci· 
varı. Böyle bir yeri loanrn Ulus 
gazetesinde M. F. adresine fi
atile ve tafsilatile mektupla mü· 
racaati. 1062 ye telefon. 

Baş Rolde: Joseph Simidt 

Aşki hissi nefis şarkılarla süslü 
kuvvetli bir eser 

Deh§et ve heyecan saçan iki sergüzeşt 

filmi birden 

1 - Hırsızlara Karşı 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu · 
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

UmumJ neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENfK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

2 - 12. No. lu Ekspres 
GECELERi YALNIZ BiR 

F iLM GÖSTERIUR. 

Ba~ Rolde : Richard Talmatch 

2 - Memnu Kafile 
ŞEHİR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

FİLOYU TAKİB EDELİM 


