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Lozan sulhunun 
on dördüncü yıh 

Dün Ankara ve İstanbul 
Halkevlerinde büyük günü 

kutlamak için törenler yapıldı 
Lozan sulh andla,masının imzalanıflDID 1.4 üncü. yıl~~nümü, dün 

tehrimi~e Ankara Halkevi dil, edebiyat, tarıh komıtesınrn hazı~lad~
ğı güzel bir törenle kutlanmışbr. Bet bine yakın b~yük bir ha!k _kıtlesı, 
halkevi meydanını doldurmuf bulunuyordu. Askerı mızıka mılh hava-

lar çalmakta idi. 

Gündel{l 

İyi mahsul 
Türkiye iklimi, verimli senelerin

den birini daha yaşıyor. Yurd ufuk
larında, iyi ve bol bir hasadın telişlı 
çabşmaları var. Tarlalarda iş, gölgele
rin iyice uzadığı yan karanlık vakitle
re kadar devam ediyor. Ses ve hareket 
ancak gecenin birkaç saatinde uyu
yor. 

Köylünün kırdan aldığı Defe, 
onun çehresini her yerde aydınlata
cak kuvvettedir. Tarlasından uzak 
Yerlerde meseli kasaba veya şehir -
de onunla konufSCU11Z, size mah
sulün iyi ve bol olutundan bahset
mek ister, ancak bu konuşmayı, yal
nız sevinilecek bir hadisenin hikiye
ai halinde de bırakmaz, biribiri üze
rine birkaç aenenin verimli olmasın
dan doğan faydalan da açık ve kuv
vetli bir mantık içinde anlatır. Onun 
anlattığı faydalar, yalnız köy muhi
tinin dar sahasında tecelli edenler 
değildir. Gerçi bunlardan da birçok 
vazıh deliller verir: elbir&iiyle köy
de yapılan yeni meldeb, açılan •u 
>:olu, onanlan çeıme hep yalan ve
nnı senelerinin eseridir. Artık her 
~~çinin toprağına göre çift hayvanı, 
~-!°bumu vardır. Devlete vergi, 
~ya ve kasabalıya borç taksiti 
ödenmiştir. Herkesin azçok kazançh 
olduğu yılda, köy kavgalan da azal· 
bıttır. içinde yaşanılan hakikatlere 

u kadarcık temas onca kifidir. 
Türk köylüsünün ıizinle konut

nıak .istediği bqka teYler de vardır. 
~; ııze, verimli yıllann, daha çok 
ürlc vatanmm korunması ve kurul
~· yolunda faydalı olacağım aöy
liyerek yeni mevzuuna geçer, "dev
let kuvveti" dediw• ".1.- . emm' .,, • g1 Ul9 ve ıç -
Yeti nın yurddaşlarm genİf emeii· 
le artmlacağmı anlabr. Verimli yıl
da, daha emin bir istikbalin bütün 
hızım keşfeder. Türk köylüsünün 
ana çizgileri, bu cümlelerde topla
~~ düşü?celeri, basit ve fakat çok 
. gmık bır ifade içine serpiştirilmiı

t;.. O, bunlan söyledikten sonra 
ın~tabmdaki tesiri bekler. Onun 
konutmasmdaki maluad da düşün
celerindeki isabet kuvvetini muha· 
tabmda tecrübe etmektir. Cevabla
nnızda dü,ünü,lerindeki sıhati bul
dukça şimdiye kadar ciddi olma gay
retinm sölgelediği neteai biraz daha 
serbestle,ir, sözleriniz uzadıkça inşi
rahı artar . .Arbk aU'a onundur bü -
tün bu iyi neticelerin tek y..,:bcıaı
DI ~ylemekte istical eder. Atatürk 
~vrinde devlet kuvvetinin - bununla 
ıç .v~ dq emniyeti kudettiğini aöyle
llliftilc - her zaman ·· t·· •---::.--. .. 

1 
uı un o--.uu 

it)! erken minnet ve tükranla sami
mi heyecanmı --L--inde ifadele clirir. ~ ~-

Yurdun hemen her yerinde, her 
~ tekrarlanan bu uil sahneyi, 
Yerinde görmeje vakti olmıyanlar 
mubayyelelerinde daha genİf olarak 
canlandırabilirler ve .n•-•-•- · • ·ra1u .1 .. .-.ı:muere en genlf 
!".'' ve~ek olan bu cazib ha,.!; 
ıçinde, fikirlerimizin her zam te-
yid edeceği büyük bir hakika': tap
maktadır. 

KEMAL ÜNAL 

Törene tam saat 20.30 da ban
donun çaldığı ve herkes tar~fı~
dan hürmetle dinlenen lstikli.l 
martı ile batlanddı. Bundan son
ra halkevinin dil, edebiyat, tarih 
kolu batkanı 8. Enver Behnan Şa
polyo töreni bir nutukla açtı. 

B. Şapolyo'nun nutku 
B. Şapolyo, Lozan sulhunun imza. 

siyle biten zaferler serisinin kısa bir 
tarihçesini yaptıktan sonra sözü Sevr 
muahedesine nakletti: 

''- Avrupa devletleri 10 ağustos 
1920 tarihinde Sevr denilen bir ölüm 
termanmı osmanlı hükümetine imza 
ettirmişler, türk milletini ortadan kal· 
dımıak istemişlerdi. Sevr muahedesini 
yırtmak için, istiklal savafına maddi 
ve manevi varlığımızla atıldık. Bu U• 

ğurda binlerce türk kanı döktük. 
Atatürk'ün idare ve dehasiyle mu. 

zaffer olduk .• Zafer kazanılınca Avru
pa devletleri türk murahhaslarını Lo
zana çağırdılar, sulh dilediler. Murah
has heyeti reiai olarak, ismet lnönU 
gitti. ikinci bir savaşa koştu. Bu sa· 
va,, türkün hakkını müdafaa etmek, 
iatiklilini kazanmak, yeni bir devlet 
halinde meydana çıkmak mücadelesi i
di. lmıet İnönü aldığı bu vazifeyi mu.. 
vaffakıyetle başardı. Dünya milletleri 
türkün bütün haklarım tanıdı. 

'' Sevr ölüm, Lozan hayattır.,, 
Lozan muahedesi kazanıldı. Sevr ö

lüm, Lozan hayattır. ı,te, bugün ka· 
zandan bu büyük günUn bayramını ya.. 

( Sonu S. inci sayfada ) 

ŞiMALi ÇIN VE 

JAPONYA ANLAŞMASI 

Nankin 
Anlaşma ile 
Mutabık mı? 
Japonlar çinlilerin yavaş 

çekilmesini protesto 
ettiler 

Şanghay, 24 (A.A.) - Çin mahfille
ri, 11 temmuzda japon makamları ile 
Hopei - Şakar başbakaru General Sung
Şey • Yuan arasında yapılan anlaşma 

hakkında japon harb bakanlığının dUn
kü tebliği hakkında her hangi bir fikir 
ileri sürmekten istinkaf etmektedir. Bu
nunla beraber, aynı mahfiller, eğer an -
la§manın esaslan hakikaten böyle ise, 
bunların Mareşal Çan • Kay • Şek tara
fından ileri sürülen dört esasa aykırı bu
lunduğunu ve bu aebebten Nankin tara
fından kabul edilir mahiyette olmadığı· 
nı da kaydeylemektedir. 

Gayri resmi Çin mahfillerinin kana
(Sonu S incı sayfada) 
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Bugün 
12 

sayfa 
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Belçika Başbakanı B. Van Zeeland 

EKONOMiK SlLAHSIZLANMA 

MESELESi HAK K T N DA 

Belçika Kralının 
B. Van Zeelanda 

bir mektubu 
Brüksel, 24 (A.A.) - Belçika kı • 

ralı, dünyada yapılacak . ekonomik ye. 
ni teşkilata dair B. Van Zeeland'a bir 
mektub göndermiştir. Bu mektubta ez
cümle şöyle denilmektedir: 

·•- Sizin birleşik Amerikaya yaptı· 
ğmız tetkik seyahatinden sonra Fran. 
sa, İngiltere ve Amerikanın bugün bü
tün dünyanın istemekte olduğu daha 
iyi bir nizamın kurulmasına iştirak et· 
mek arzusunda bulundukları görülmüş. 
tür.,, 

Bundan sonra kıral, mektubunda, 
ekonomik bir teşkilatın kurulmasına 

önayak olmasını B. Van Zeeland'a tav
siye etmektedir. 

Yeni teşkilatın asıl kıymeti umuma 
( Sonu S. inci sayfada ) 

B. Ali Çetinkaga 
Berline geldi 

Bertin,, 24 (A.A.) - Türkiye Nafıa 
Bakanı B. Ali Çetinkaya ve maiyetinde
ki zatlar buıfln Berline muvaaalat et -
mişlerdir. 

Bakan, alman hükümeti tarafından 
Almanyada bir kaç gün kalmağa davet 

edilmiıtir· 

Filistin arabları 
tam istiklal 
istiyorlar 

Kudiia, Z4 (A.A.) - Royter ajan.aı 
bildiriyor: Arab ili koinıteai Milletler 
Cemiyeti mandalar komisyonu ile ingi
m fevkalide komiserine ve İngiltere 
ıömürgeler bakanlığına verdiği bir muh· 
urada Filiıtinin taksimi projesi aleyhin· 
deki itirablannı bildirmekte ve biricik 
tabii hal tarzının arablara bütün mem -
lekette tam istikli.1 hakkının tanınması 

Bağdad şehremini Ankarada 
Belediyemiz muhterem 

misafir şerefine 
düıı gece bir ziyafet verdi 

T AHSILINI MEMLEKETi MIZDE YAPMIŞ OLAN B. ER

ŞED ELôMERI, 18 SENE ôNCE AYRILMIŞ OLDU(!U 

MEMLEKETiMiZDE GôRDüCü BÜYÜK TERAKKILER

DEN HAYRANLIKLA BAHSEDiYOR. 

.. ~ütü~ A vru~a şehirlerinde bir tetkik seyahatine çıkmıt olan Irak 
~uku?1e!.• beledıyeler umum mü~ürü ve Bağdad tehremi·ni B. Erted El
omerı dun sabah Ankaraya gelmıı ve istaıynoda Belediye reis muaYİ· 
ni B. Tahsin Kayaalp tarafından kartılanmıttır. 

Dün, refakatinde vilayet ve be
lediye sıhat ve içtimai muavenet 
müdürü Dr. Şuayp Banın bulun
duğu halde, şehrimizin muhtelif 
yerlerini gezen Bağdad tehremini 
şerefine, belediyemiz tarafından 
Ankarapalaata bir ziyafet veril· 
mittir. Ziyafette belediye ve lıusu
ıi idare ileri gelenleri ile gazeteci
ler buhmmutlardır. 

B. Erşed Elömeri şehrimizden ya· 
rın ayrılacak ve lstanbulda birkaç gün 
kaldıktan sonra Romanyadan baflaya
rak muhtelif Avrupa şehirlerinde üç ay 
kadar tetkikler yapacaktır. 

Misafir şehremini İstanbul yüksek 
mühendis mektebinin 1328 senesi me• 
zunlarından mühendis ve ürbanisttir. 
Memleketimizi çok iyi tanımaktadır. 
Esasen mektebten çıktıktan sonra, İs
tanbul ,heremanetinde birkaç ıene ça• 
hşmış ve 18 yıl önce memleketi olan 
Iraka gitmittir. 

Memleketinde aiyast hayata karışan 
B. Erted Elömeri posta ve telgraf U• 

( Sonu S. inci say/ada ) 

Alman 

Irak Belediyeler umum müdürü v• 

Bağdad şehremini B. Erşed El6med 

gazetelerinin 
yaptıkları neşriyat Ü.zerine 

Fransa Almanya'yı 
dün pr·otesto etti 

Fransız basmı Almanya'ya 
çatmağa devam ediyor 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman ajamı bildiriyor: Fransız büyük elçili 
8. Framua Ponae bu akpm dıt bakanlıfma giderek, framız yabancı ı. 
jiyonu asker ve subaylanndan bir müfrezenin lıpanyaya ıönderildiii 
hakkında alman balını tarafından yapılan yazılan proteıto ve bu me
sele hakkında vaktiyle franıız hükümeti tarafından yapılan tekzibi 
teyid etmiıtir. olacağını kaydetmektedir. 

lvozme müsabakalarıll 
Alman hükümeti de, frama 

haberalma ıervisinin son zaman
larda Almanya hakkında yapbp 
yanlı, neşriyatı hatırlatarak ba
nun iki memleket münaıebetleri
ne zararlı olduğunu bildinnittir. 

Hacliıe, lrannz Ftuından da 
tekzib ediliyor 

Rahat, 24 (A.A.) - "Havas ajam1 
muhabiri bildiriyor,.: i yi malGmat a. 
lan mahfiller, hükümetçi İspanyaya 
fransız lejyonerleri gönderildiği hlllıı

kında alman gazeteleri tarafından p
zılan haberleri tekzib etmektedirler. 
Aynı mahfiller, yabancı lejyonuna ahi 
hiç bir kıtanın A vrupaya hareket et
me k üzere Meknes'den ayrılınamıt ba
lunduğunu tasrih etmektedirler. 

.. 

F ranıız baıını Al manyaya çtıfınlq9 
devam ediyor 

Diin KaTaJ~niz lıavuzuncla, Ankara bölgeai aı ıporlan ajanlığının 
laaırlaclığı ıerı müıabakalardan ilıinciai yapılmııtır. 14-11 Yaf ara.sın
claki küçiiklere malıauı olup büyük bir alaka uyandıran bu müıabalıa
laT laalJnnclaki lalıilcit 6. ıncı ıaylamızclaclır. Bugün de büyükler ara
ıında m&abalıalar yapılacaktır. 

Paria, 24 (A.A.) - Pöti Parizyea 
gazetesi yazıyor: "Alman gazetelerinia 
Fransa aleyhie takib etmekte bulunchto 
ğu tavsifi imkanaız manevraların me. 
suliyeti alman propaganda bakanlığına 
düşmektedir. B. Göbels iki memleket 
arasındaki münasebetler iyileştikçe bu 

(Sonu 5 incı sayfada) 



•;i 
.fi

 t 1•1 1·.ıı
-ı• 1tı

 ı
.ı·,•

·r 1ı·r·
 ~

.r.
: 

·:l'i
lft

J 1!
f ·ı

;ı
ıı
 r

1•~
1ı

·ır
1!
1 1·ıi

 .• 1~- 11
ıi

·f.
1 §

-a
..

ı :
ıi

1ı
{ 

•a:
rı~

1i.
.__

 .... 
-

·-·
 

ı 
. 

. tr
 . 

. 
ı,

 . 
. 

. ı 
. l 

, 
~ 

ı 
ı , t

 • ,
 ,

 r
.ı.

 ı 
• , 

1r
 .

. ı 
, . 

t J
 

a 
ıı·e

.ıı
ı ı

. 
r;ı

.ı:
. ır

. f
!I 

lı 
1 
·,t,

 1
 !!~

.rJ
f l 

sı~ 
ıl

lll'
J 1

 t~i
f l!

llr
lH

 ~ 
'f l

!rl
lir

'l!
 nı

 ı
 1 ı
 r 

1 f I
IJf

i t
r}l

~i!
l!I

~ .
. 

ın
tı

· i:
·:ı

 llH
[Jl

lili
i!i 

-ıfJ
 .;u

r U
ri 

f ~
 

~!I
H?J

; 
Bil

 ::
: : 

f ii 
!lif

! r
 · ·

 fi 
ı ;:

trı
ı· t

:n
ır
s.
 --

_ 
_,~ -;..

. 
..

 
it

 ı' ı 
1 

1• ,J
!1!

l ~
! 

l[
J 

ıi l
 ı

lı 
JI 

f,. 
fD

 
• 

u 
n 

..-
• 

u 
.,

.-
• 

n 
" 

• 
,.

..
 

1 l
f 

j 
· 

j 
1 

J 
il
 f 

f U
 'r' 

J 
l J

 
' h

,
 f 

9 
J J

, ! 
, 

t 
J 

1 H
U f

' t f
H

 1
 ..
 

fi
[i

!ı
;i

! 
,,

,.
. 
~·

ıl
f t

!f
tH

-~ 
lı

li
:~

!i
f!

!J
 1

 !ti
~:

ı 
i!
li
i~
it
l 

il
 i!

H 
ili

!! 
·;t!

J!l
lll

ii 
Fi

!t
l!

:~
Jf
 _t 

;~ 
ı ~
 

·rı
. 'fi

.!lt
ll l

lil
i1 i

i ll
i!i

 it i
i il

 ı-;'f
i!t

lii
,il

Ht:
!!!

 n;
JH

ilU
ii!H

ii ·iU
i ·

 lll?
iiJi

 ~ 
.1

 ~-



• 

.. zs - 7. 1937 

\ Dış Politika ( 

İngiliz dış politikası 

G eçen pazarleti günü1 Avaın Ka
marasında, İngiltere Dıt Bakanh· 

İl büdceıi görüşülürken Bay Anthony 
Eden tarafından dıt politikanın umumi 
batlu-,na dair verilen genit izahlar ve 
bu buıuıla muhalefet partileri liderleri 
wafından yapılan tenkidler gazeteleri
mize vaktinde ve kafi derecede akset
meruği içi~ ıon gelen Avrupa gazete
lerinde bu izah ve tenkidler bcı.kkında 
okuduklarımızın genişçe bir hulasasrm 

yapmağı faydalı bulduk. 
lngiltere Dıt Bakanımn nutkunu fU 

fasıllara ayırabiliriz: Uzak Şark mese
lesi, İspanyol iç harbı, Akdenizde İngiliz 
menfaatlerinin korunması, lngiltere'nin 
komşulariyle olan münasebetleri, cihan 
ekonomik vaziyeti, Milletler Cemiyeti -
nin ıslahı, Fransa • İngiltere münase
betleri ve nihayet dünyanın umumi gi
dişi hakkındaki İngiliz görüşü .... 

Uzak Şark'ta Japonya ile Çin ara· 
aında çıkan anlaşmazlığın barış yoluy
la izalesıni arzu eden lngiltere bu hu
susta Vaşington ve Paris ile temas ha· 
linde İse de bu işin üçüncü devletlerin 
müdahalesine lüzum kalmaksızın tesvi· 
ye edileceğini ümid etmektedir. Bir ta
raftan Çin'in kendi geniş kaynaklannı 
geliştirmek rnaksadıyle son yıllarda sarf 
ettiği gayretleri sempati ile karşılamak
ta olan ve diğer taraftan da Japonyanm 
ekonomik meselelerini ortadan kaldır • 
makta rastladığı güçlüklere karşı hissiz 
kalmamış olan lngiltere, Japonya ile Çin 
arasında zaman zaman zuhur eden ha
diselerin örtbas edilmesiyle iktifa olun· 
mayıp ıki memleekti biribirine düşüren 
bütün bu davaların toptan hal ve faslo
lunması sisteminin takib edilmesini mu
vafık görmekte ve bunun da lngiltere
Japonya münasebetlerinin salahı takdi
rinde mümkün olacağına kani bulun -
maktadır • 

İspanya iç harbı'nın iki taraftan bi
rinin zaferiyle bitebilmesini ancak gö -
nüllülerin İspanyol topraklarından çe
kilmesinde gören İngiltere, son uzlaşma 
projesinin, karışmazlık komitesinde, 
bütün all\kahlarca müzakereye esas ola
rak kabul edilmiş olmasını memnuniyet
le karşıalmakta ve devam etmekte olan 
m\n:akereler akamete uğrıyacalı: olursa 
bunun karışmazlık politikasının da iflası 
demek olacağını ve geçen sonbahardan 
beri önüne geçilebilmiş olan yabancı 
miıdahalelerinin tekrar başlıyarak her 
türlü tehlikenin de başgöstereceğini 
düşünmektedir. lngiltere'nin ispanya 
mlilki tamamiyetine karşı gösterdiği 
al ka bari:1.dir ve Büvük Britanya, İs
panya'da çarpışan iki tarafça kabule 
şayan bir barı-ş bahsa konulur konulmaz 
bu hususta yardıma hazırdır. 

Aktleniz'de İngiltere milli menfaat-
lerini korum - k . . aga uvvetle azmetmıştır. 

Fakat, kendi menfaatlerini korumak ka
rarında ola l ·ı ·• l 1 • n ngı tere dıger dev et erı 
de tahrik niyetinde değildir. Bu sebeb
ledir ki geçen sonkanunda ltalya ile bir 
anlaşma yapmış ve bu anlaıımanın hÜ· 
k"" l • ~ um erıne riayet etmekte bulunmuştur. 
Akdeniz bir ana caddedir ki İngiltere 
?ı·ada kendi menvkiini muhafaza etmek 
ıstemekte, fakat coğrafi bakımdan yer
leşmiş bulunanları oradan kovmak ar
zu sunu beslememektedir. Akdenizden 
geçmek serbestisi gerek Büyük Britan
yanın ve gerek bütün Akdeniz devletle
rinin umumi menfaati icabıdır. lngilte
r~. herhangi bir devlete karşı bir teca -
vuz politikası gütmemektedir ve İngiliz 
dilinde "vendettao - intikam'' kelimesi
nin karşılığı y"htur. 

Şap Denizi'nin şarkında, lngiltere, 
kendisi de dahil olduğu halde, hiç bir 
büyük devletin yerle~mesini istememek
tedir. Bu cihet bahse konulduğu sırada 
kaydetmek lazımdır ki 1936 muahedesi 
ile İngiltere - Mısır arasında tesis edil
miş olan itbirliği politikası memnuni -
yeti mucib bir eserdir. 

Cihan ekonomik vaziyeti'ne temas 
eden Bay Ede .. ..k il . . n, gumru enge er.nın 
azaltılması umum·ı pol"t·ka . . b. .. k. ı ı ıçm ır su-

unet başlangıcı olacağını ummaktadır 
Milletler Cem· t• ı · ı· · ıye ı meıe esme ge ın-

c~: Cenevre'de birçok kudretli milletle
rı? mevcud olmamasına rağmen bu ce
mıyet ne ölmüıtür ve ne d ··ı·· h l" 
d d

. . e o um a ın-
e ır; bılakis hayırlı tes· 1 . . . d ır ennı ıcraya 

evam etmektedir. Nitekim Türkiye ile 
Fransa ara11ndak· J k d 1 s en erun meselesi 
bunun en yakın fahididir. 

Cemiyetin ıslahında iki tez biribiriy
le karşılaşmaktadır. Bu hususta fa d _ 
1 b. . .. ··ı . Y a 
ı ır ıt goru mek ısteniyor~ ilkönce, 
Avrupa'nın, biri Milletler Cemiyeti için-

ULUS================= 

. ~. ı 

Japonya ile 
Sov yet/erin arası 
.Gene mi açılıyor? 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domei ajansı. 
nın Harbin'den aldığı haberlere göre, 
Sovyet makamları 18 temmuzaa Amur 
nehri üzerinde Heiho ile Blagoveçenek 
arasında bir Mançuri yelkenlisini mu
aadere etmişlerdir. 

Mançuko ile Sovyetler arasında 
yeni bir hizJise mi? 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domei ajansı 
Hsingking'den haber veriyor: Siberya
mn iki şehrinde bulunan Mançuko kon. 
solosluk memurlan, mahalli sovyet me
murları tarafından fena muamele gör· 
müşlerdir. Resmi bir kaynaktan veri. 

len habere göre, bu konsolosluklardaki 
memurlar vazifelerine devam edemiye
cek mevkidedirler. Mançuko hükiimeti
nin Sovyet hükümetine bu hususta bir 
protesto gönderdiği söylenmektedir. 

lspanyatda askeri 
harekit yavaşladı 

tSP ANY A'DA
K1 AS 1 AS-
KERLERDEN 
BİR KOL 
YÜRÜYÜŞ 
HALİNDE .__ _____ _ 

Fransanm dış ticareti 
Paris, 24 (A.A.) - 1937 senesi ilk 

alt ıayı içindeki ithalat yekunu 20 mil
yar 282 milyon franga baliğ olmuştur. 
Bu suretle 1936 senesi ilk altı ayına aid 
ithalat yekunundan 8 milyar 333 mil
yon frank fazlahk kaydedilmiştir. İh
racat yektlnu 11 milyar 35 milyon olup 
geçen seneye nazaran 3 milyar 830 mil
yon fazladır. 

Rahat, 24 (A.A.) - Radyo Verdad bildiriyor: 
Frankistler dokuz hükümet ~yyaresi düşürmüşlerdir. Diğer taraf

tan meşhur tayareci K.astro'nun ıdare ettiği bir asi tayyare hükümet 
hatlarına düşmüştür. 

Aragon cephesinde T eruel böl
gesinde cumhuriyetçilerin t~kibi
ne devam edilmektedir. Asiler 
şimdiden Kuenka vilayeti sınırını 
aşmışlardır. 

T reuel cephe hattı Guadalaja
ra cephesiyle birleşmiştir. 

Albaracin bombardıman edildi 
Albaracın, 24 ( A.A.) - Havas a. 

jansı muhabiri bildiriyor: 
Albaracin üzerine bir çok bomba

lar atılmıştır. Maddi hasarattan başka 
bir şey olmamıştır . 

Asi kuvvetler dinleniyorlar 
Teruel, 24 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
Beşinci kolun iki hafta süren gay

retlerden sonra dinlenmeyi hak ettiği 
cephede dünkü gün nisbeten sükunetle 
geçmiştir. 

Srhhiye servisleri, hükümetçilerin 
terkettikleri cesetleri daha süratle gö. 
mebilmek için takviye edilmiştir • 

Şiddetli srcakları tesiriyle bu ceset 
lerin kokması yüzünden salgın hasta· 
lıklar çıkmasından korkulmaktadır. 

Santandere giren İngiliz vapurları 
Standard, 24 A.A.) -Bir çok in. 

giliz vapurları son zamanlarda şimali 
İspanya sularındaki ablokasmı yarma
ğa ve Asturi limanlarına girmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Bir İngiliz vapurunu topa tuttular 
Bordo, 24 (A.A.) - Stander lima.. 

nrndan çıkarken asi almirante cervera 
krovazörü tarafından topa tutulan 
İngiliz bandıralı Mak gregor vapuru, 
dün öğleden sonra Leverdon'a gelmiş
tir. 

Fransada bir alman 
casusu yakalandı 

Şamon, 24 ( A.A.) - Almanya le
hine casusluk töhmetiyle Jan Selye a. 
dında bir fransız tevkif edilmiştir. Bu 
adam 1934 senesinde, Almanyaya sık 

sık yaptığı seyahatler, askeri memurla· 
rın dikkatini çektiğinden bir defa daha 
tevkif edilmiş, fakat men'i muhakeme 
karariyle tahliye edilmişti. Bt: defa e. 

de ve diğeri dışında iki devletler bloku· 

na ayrılmasına mani olmak lazundır. İn· 

giltere, ne komünizme ve ne de faJİ.zme 
kar!ı herhangi enternasyonal bir bloka 
girecek değildir. İngiliz dış politikası 
ancak barışın korunmasmda umumi bir 
işbirliğini istihdaf etmektedir. 

İngiltere - Fransa münasebetleri em
niy~tin ve samimiyetin ifadesidir. Zira 
f n.~ıltere, Fransa'nın Almanya ile olan 
munasebetlerini ıalah arzusunda bulun· 
duğuna kanidir. 

Netice: Bay Eden, havanın geçen ae

nekinden daha az elektrikli olduğunu 
ıöylemektedı"r ç·· k.. f • un u apanya harbı 

bütün milletler için kafi bir ders teıkil 
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Karışmazlık tali komitesi gelecek 
haf tanın ilk günlerinde toplanıyor 

Londra, 24 ( A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Kanşmazlık tall komitesi, 
gelecek haftanın ilk günlerinde toplanacaktır. Komite, İngiliz bükümetinin ka. 
rışmazlrk işini içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak maksadiyle eksperlerine 
hazırlattığı planı gözden geçirecektir. 

lyi malilmat alan mahfillerde söylendiğine göre, daha bitirilmemiş olan bu 
pl§n ancak tali komitenin toplantısında delegelerin rttılaın!J arzedilecektir. 

B. Eden, diJn akşam Parise hareketinden önce fransız sefiri Bay Korbin'i bu 
sabah da von Ribbentrop'u kabul ederek bu vesika etrafrnda görüşmüştür. Bu 
projede, 14 temmuz tarihli İngiliz planındaki meseleler hakkında birer birer mü
talealarınr bildirmeleri hususunda alakalı hükümetlere müracaat edilmesi teklif 
edileceği teeyyüd etmektedir. 

B. Musolini'nin 
bir makalesi 

Roma, 24 CA.A.) - Havas muhabi
ri bildiriyor: Popolo d'İtalia gazetesi 
"Hayal ve hakikatler" başlığı altında 
Musolininin bir makalesini neşretmek • 
tedir. Musolini bu maaklede Almanyaya 
cebren kabul ettirilen tamirat borçları
nı, harb borçlarım, Milletler Cemiyeti 
azası arasında müsavat prensipini ve 
Afrikadaki fütuhatı hatrrlattıktan son -
ra teoriler politikasına karşı menfaat 
politikasını ileri sürmektedir. 

İtalyan mahfilleri, bu makaleye bil
yük bir ebeıniyet atfetmektedirler. Ma
kalenin her tarafta okunmasını temin 
için sarfedilen gayretler, Londrada ka -
nşmazlrk komitesi görüşmelerinin cere
yan ettiği bu günlerde Musolininin ya
zısına verilen ehemiyeti göstermektedir. 

Bununla beraber Habeşistan muha -
rebesi esnasında İtalya nasıl Milletler 
Cemiyetinden resmen ayrılmamışsa, 
Musolininin son makalesi de her halde 
kati bir hareket yapılacağına delil sa -
yılamaz. 

vinde yapılan araştırmalarda havadan 
alınmış bir çok frnsız sınırlrına aid fo. 
toğraflarla fransız tayyarelerine aid re. 
simler bulunmuştur . 

etmiştir: bugün de harbı çabucak ka

zanmak imkans,zdır. Bundan başka, bu
gün yalnız ordular değil cephe gerisin· 
de kalan milletler 'Je beraberce yapmak
tadır. Bu hal, harbın korkunçluklannı 
çoğaltmakta, müddetini uzatmaktadır. 
1914 de bir cihan harbına İnananlar az
dı. Bugün bu hususta geniş tecrübeleri
miz vardır. Bunun içindir ki bütün mil
letleri sinesinde birleıtirecek enternas • 
yonal bir teıekkülün vücuduna Iü
zmn olduğu gibi Avrupaıun kavgalarına 
nihayet verip barışı kurtaracağını gör • 
mek ümidini beslenıdl için de bir sene 
evvelkinden çok sebebler vardır. Bay 
Eden'in nutku, hemen her tarafta iyi 

kartılanmışbr · ** 

Almanyada 
Demir sanayii 
Milli/eşecek 

Berlin, 24 (A.A.) - B. Göring Al. 
manyada demir istihsalatım millileşti
ren bir karaname neşretmiştir. 

Karaname demir madenleri ve erit· 
me fırınları için milli bir müessesenin 
kurulması hakkındadır. Bu müessese 
hisse senetli bir şirket halindedir ve is. 
mi Herman Göring olacaktır. 

Fölkişer Beobahter gazetesi, "azim, 
demir yaratıyor,. başhğı hakkınd~ bu i
şe ayırdığı bir makelede, d;Jrt senelik 
planın temel meselesi olan demir ihti.o 
yacının yeni müessese tarafından temin 
edileceğini bildirerek diyor ki: 

"- Eğer yabancı demir madenleri 
almanyaya olan ihracatlarının Hermn 
Göring müessesesi ile tehlikeye düş • 
düğünü görmekten korkuyorlar sa, ken
dilerine Almanyada daimi mahreç temL 
ni için güzel bir çare vardır: Şimdi tes
Jihat yapmak, zira, şimdi teslihat yapan 
sonra da yapabilecektir.,, 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Paris - Belçika kıralı saat 12.40 
da buraya gelmiştir. Cumhur reisi B. 
Löbrön imal şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

X Vaşington - B. Ruzvelt, gazete
cilere senatonun ali divanın islahı pro • 
jesine karşı aldığı vaziyet hakkında her 
hangi bir beyanatta bulunmaktan imti
na etmiştir. 

X Belgrad - Parlamento, papalık 
ile münakid mukavelenin tasdikına dair 
kanun layihasını 129 reye karşı 167 rey
le kabul etmiştir. 

X Varşova - İsveç dış bakanı B. 
Sandler'in ağustosun ikinci on beş gün
lük devresinde resmi bir ziyaret yap -
mak üzere Varşovaya gelmesi beklen -
mektedir. 

J BASIN lCMALl 1 
Hatayda yobaz tahrikatı 

CU.MHURlYET'de Yunuı Nadi. 
Hatay'da evvelce mebusluğa namzecfli. 
ğini koymak suretiyle türklüğe ihanet
lerini meydana vurmuş olan bazı yobaz 
kafalı unsurların şimdi de bir "müılü

man partisi" teşkiline teşebbüs etmek 
ıuretiyle kara cahilliklerini ortaya koy
makta olduklarını söylüyor ve lalin al -
fabesinin türk çocuklarına okutuhnas1-
nı küfür diye ilin etmek iıtiyenlerin 
din namına işledikleri cinayet üzerinde 

durarak diyor ki: 
Vaktiyle Moskof Çarının latanbuı. 

daki büyük elçisi lgnatief dahi hak su· 
retinde görünerek para ile pulla elde el· 
tiği bazı hocaları çarşı başında: 

- Din elden gidiyor. 
Diye bağırbnı§tı. Şimdi Halayda da 

türklerin sarıklı hoca kısmına böyle rol
ler oynatılmak isteniliyor demek. Bir 
kısım kara cahil yobazların elinde islam 
dininin türklük için afet ve zillet tabiri. 
le ancak ifade olunabilir çok zararlı bir 
alet haline getirilebildiğinin yeni bir ör
neği karşısında bulundurulmak istediği. 
miz meydandadır. Hatayrn çok yurdae
ver, çok akıllı ve çok temiz türklerini 
önlerinde kurulmak İstenilen tehlikeli 
tuzağa kar§ı dikkatli olmağa davet et

mek vazifemizdir. Kendilerine haber ve· 
relim ki daha düne kadar komşu bir hı
ristiyan memleketin hükümeti elinde 
oyuncak hocaları (hakiki hocalar değil, 
ahlaksız ve haysiyetsiz yobazlar) men· 
sub oldukları ırkın bütün bir toparlajı 
üstünde hürriyet ve istiklaline ıahib en 
şerefli devletine karşı dil uzatır görmek· 
te idik. Bu yalnız cahiJJik değil, aynı za. 
manda çok acı, çirkin ve kaba bir ahlak
sızlıktır, insanlık harici bir canavarlıkbr. 

Hatayda müslüman partisi ve saire 
gibi hareketlerle ortalığı kanştmnak 

isti yenler kimlerdir? Oradaki yazıcı ar
kadaşımız haber veriyor ki Hatayda 
türklük aleyhinde çalışanların son içti -
malarına me,hur kumandan Durieux de 
iıtirak etmiştir. Hulasa akıllan daha _.. 
gin bir takım hrriıtiyanlardır ki türlde
ri kendi ellerindeki din bıçağile gem 

kendilerini vurdurmağa ıevketmek isti
yorlar, ve bunun için baJları sarıklı bir 
takım türklerin kara cahilliklerind• 
ml'ded umuyorlar.'' 
ÖZ TÜRKLERiN TÜRKÇESi. 

Cumhuriyet'te Pl."yami Safa. türld. 
tarafından yazılan ilanlarda, mektublar
da, İş evrakında yapılan fahİJ imli " 
dil hatalarından bahıederek, bunun ... 
bebini iı adamlarının edebiyatla meşgul 
olmayı lüzumsuz telakki eden zihniyet
lerinde arıyor ve diyor ki: 

" O eczacıya, o tüccara, o İ! adaım
na "edebiyat'",, deyiniz, sağ veya sol 
omuzunu kaldırarak itiraf ederı 

-Anlamam. 

Yüzüne biraz bakınız, ilave ederı 

- Den eczacıyım. 

- Ben tüccarım. 

- Ben iı adamıyım. 

Türkçeyi fena konuştukları ve daha 

fena yazdıkları için ınusevi ve hıriıb

yan iürklere sataşıp duruyoruı. Türlü. 

yede doi;ru türkçe istemek, hilesiz süd 

istemekten fazla hakk:mızdır. Fakat •• 

tandaşlara "vatandaş türkçe konuş!" 

demeden evvel, ırktaşlara "ırktaı türk· 

çe yazmayı öğren!'' demeli değil miyiz? 

Neden edebi kitab okunmuyor diye 

hepimiz yırtınıyoruz. Cevabını ve iğ -

rene neticesini birer lisan, üslub, ibare, 

gramer, nahiv, noktalama çirkefi halin
de karşınıza çıkan bazı tarifelerde, ilan
larda, mektublarda, programlarda .e 
davetiyelerde ilah ... görebilirsiniz." 

YOL VE OTOMOBiL. 

Cumhuriyet'te İsmail Müştak Maya. 

kon yol ve otomobilin medeni dünyada 

aldığı ehemiyeti anlatırken diyor ki: 
" Fennin akla hayret veren keşifleri, 

belediyelerin medeni alakalardan mül -
heın olan zihniyetleri, nihayet halkın 

rahat ve kolaylık meselelerindeki titiz -
liği ve hassaısiyeti buralarda hayata, 
madd• ve manevi bakımdan, yepyeni bir 
istik::\mct aldırmıştır 

Otomobil çocuk oyuncağı kadar ba
sit, yol bir ilkmekteb kitabı kadar açık
tır. Ceşid çeşid kılavuzlar, boy boy ha 
ritnlar, her köşebaşında hedefi, anzala
rı, ,.;rajları gösteren levhalar, bütün iJı. 
tiyaç ve ihtimallere göre kurulmuı men
zil depolan, hulasa her yerde. her ta
ı-nfta ferde kıymet veren, insanlığı arıza 
ve tehlikelerden korumak için nöbet 
bckliyf'n medeniyetin gözü ... " 
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( Yabancı basında okuduklarımı~ J 

Fransa'nın ha~. 
silahlanması 

Ta .. qgare endüstrisinin devletleşmesi; milli müdafaa 
bakımından iyi neticeler 

vermekle beraber büdceye de agır yükler yüklemiştir 
• Fransa'nın mali ve teknik 

kuvvetlerinin hemen hepsini u
keri tayyarecilik üzerinde tek
sif eylemit olmasına rağmen, 
sivil tayyarecilik de inkitaftan 
geri kalmamı!br. 

• Air - France ıirketi Şimali At
las okyanosunu ve Aaor adaları 
hatları huaUJunda İngiliz ve a
merikan rakiblerine göre geri 
kalmasından meaul değildir. 

• O, ınütevai büdceainin müsaa
desi niıbetinde, materiyellerini 
yenilettirmek itine ıiritmittir. 

"Lö Tan,, gazetainden 

M aliye komısyonu namına B. Hy
mans'm tanzim ettiği bir rapor 

l' ransan n hava silahlanması hususun-
da, belki milli emn~yet bakımından tat. 
min edici, fakat mali bakımdan endişe 
verici bir inkifdı haber vermektedir. 

Küçük ve çok açık bir cedvel, 1936 
ve 1937 büdcelerinde baflıca fuılları 

mukayeseli surette göstermektedir. 
1936 büdceaine konulnıu' olan bava tah
sisatmın yekfınu 2 milyar 439 milyon 
franktı, 1937 büdceai 3 milyar 659 mil
yonu bulmuttur. Bu yekUııda en mü
hiın biaae havacılık materyallerinin ye
nilenmesine tahsis edilmittir. Bu fu
lın masrafları geçen sene 1 milyar 32 
milyon franga mal olmu,ken, bu sene 
l milyar 659 milyon frank urfedile
cektir. Hava ordusuna geçen aene tah
sis edilen 724 milyondu. bu sene 849 
milyondur. Hava meydanı ve istasyon
ları masrafı geçen sene 240 milyonken, 
bu sene 494 milyona çıkarılmıttır. Si· 
vil tayyarecilik için geçen sene sarfe
dilcn 193 milyon da bu sene 234 milyon 
olacaktır. Tayyare fabrikalarının dev
letleştirilmesi için bu sene ayrılmı' o
lan 200 milyon frank, geçen sene büd
cesinde mevcud olmıyan bir yeniliktir. 
Bundan başka da tali masraflar arasında 
havai inşaat ve araştırmalar (55 mil
yon), endüstriyel seferberlik (86 mil· 
yon), merkezi idare (30), mektebler 
(23), milli meteoroloji ofisi (14), ter
sane ve mıntakavi atölyeler (15 mil
yon). 

Muhtelif maaraf artışları. raportör 
tarafından, her halde kendisinin de ar
zu ettiği bir sarahatle izah edilnıit de
ğildir. Raporda deniliyor ki : 

"Tayyare endüstrisinin devletleşti
rilmesinden husule gelen yeni bilyUk 
reformu büdce ancak kısmen hesaba kat
m .. tır: Çünkii ancak fimdi te,ekkül 

Muhtelif tip tayyareler, kendilerine bağlanan 

ümidleri tahakkuk ettirmiş görünmektedirler 
Avcı tayyareleri, bunların en muvaff akıyetlisidir 

etmekte olan bir organiusyon hakkın
da sarih malfunat mevcud olmıyacağmdan 
vaziyetin başka türlü olmasına imkin 
yoktu. Büdcenin geçikmit olması bura
da büyük bir mahzur doğurmuş değil
dir. Devlet millile,tirilnıif olan bu ıJir

ketlere evvelce satıcılarına verdiği pa
rayı ödeyecektir: Hatti daha az öde
mesi de arzuya ,ayandır, çünkü "esham 
sahibi devlet,. hususi şahısların elinde 
kalacak olan karları kendisi alacaktır. 
Füzuli masraflar ortadan kaldırılacak, 
hazine komisyon ve faiz ödemekten 
kurtulacaktır.,. B. Hymans'a göre, en
düstrinin devletleştirilmesiyle, bir al
tın devrine giriyoruz demektir. 

Bu devletleşme hareketinin, fran
sız havacılığının geçirmekte olduğu bu 
istihale devresinde, bir reorganizasyo
nu kolayıa,tırmaaı ve, bilhassa, millt 
emniyet ve müdafaa için gerekli tay. 
yare endüstrilerinin gayri merkezileş
mcsi ni temin etmesi mümkündür. Fa.. 
kat bu iş kaça mal olacaktır? Bunu tec
rübe gösterecektir. 

Raportör, diğer taraftan. ''dürüst,, 
bir irnalit yanında, ''derhal harekete geç
meye amade yüksek bir imal kapuite
ıine malik bir endüstrinin hazırlandı
ğım., görmeyi temenni ediyor. Filha
kika, hava ordusu materyellerinin sür
atle yenilenmesi için bu mutlaka JU
zumlu bir şarttır. Bununla beraber, bu 
temenni, tayyare fabrikalannda rand
manrn azaldığı hakkında senatoda ya· 
pılmış olan ağır ihtarlara pek uygun 
düşmemektedir. 

1 936 da elde edilmiş olan başlıca 
teknik neticeler hakkında ra

porda umumiyetle oldukça nikbin mü· 
talealar serdedilmelrtedir. B. Hymans. 
hava ordusunun yenilenmesi planının 

gerçeklefmCsi hususunda rastlanmıf o
lan güçlüklerin büyük olduğunu. fakat 
bunların ekseriyetle önlcnmit olduğu· 
nu söylüyor : 

Prototip tayyareler üzerindeki e
tUd ve tecrübeler ve 1935 de ıiparif e
dilmif olan seri tayyarelerin imali hak
kında ciddi kaynaklardan ahnmıf te· 
llkki edebileceğimiz entresan malQmat 
verilmektedir. 

Başlıca tiplerin hepsinde mahsGs 
terakkiler elde edilmiştir t931t d" yar·ıl-

mış olan prototip (model) tayyareler 
yükselme ve uçuş kabiliyetlerinin artı
file temayüz etmişlerdir. meseli 1934 
programına dahil avcı tayyareleri 1932 
programındaki tayyarelerin azami sü
ratini 100 kilometreye yakın aşmakta
dır. Bundan başka pervaneler, teshin, 
radyo elektrik tesisatı ve silahlar yani 
umumiyetle techizat hususunda yeni tay 
yareler çok üstünlük arzetmektedir. 

Ç ok uzun bir doktrin bocalamala. 
rı devresinden sonra, hava ordusu 

genel lrunnayının artık mantıki ve in-
sicamlı bir doktrine varmıf bulunduğu 
ıöylenilir. Bir ordunun entelektüel 
yetiştırilmesi, belki de, teknik inkişa
fmdan daha ebemiyetlidir. 

Hava ordusu gen(l kurmayının ş.im· 
di en büyük kaygıaı, havanın h!kimi 
olan, sürattir. Her vazifede kullanıla
bilecek büyük tipte hava zırhlıları in
şası prenaipi artık terkedilmi' gibidir. 
Vazifeleri tamamen ayrılm•• üç ayrı 
nevi tayyare tefrik edilmektedir: Tek 
ki,ilik avcı tayyareleri, çok kişili ha
fif müdafaa tayyareteri, seri bombar
dıman tayyareleri. Bütün tayyareler, 
kendilerine bağlanan ümidleri tahak
kuk ettirmiş görünmektedir. Bunların 
en muvaffakiyetlisi avcı tayyareleridir. 
Son havacılık sergisi, tayyarelerimizin 
ekserisinin mukabil yabancı tayyarele
riyle (İngiliz, amerikan, ve rus) kıyas
lanabilecek bir vaziyette olduğunu gös
termiftir. Fransız avcı kuvvetleri bil
hassa dikkate şayan tayyarelere ma
lik görünmektedir. 

Fransanın, Avrupanın umumi vazi
yeti dolayısiyle, mali ve teknik kuv_ 
vetlerinin hemen hepsini askeri tayya
recilik üzerind.! teksif etmeye mec.. 
bur kalmasına rağmen, hemen tama
miyle Air-France firketine inhisar e
den sivil tayyarecilik. gene inki,af tan 
hali kalmamıştır. Bu şirket, timali Atlas 
Okyanusu ve Aaor adaları hatları hu
susunda ingiliz ve amerikan rakiblerine 
-nazaran geride kalmasından mesul de
ğildir. O, mütevazi tahsisatının mü
saadesi nisbetinde, materyellerini ye
nileştirmek işine girif!Dİttİr. Fakat bu
rada da, yeni tayyareler iınali hususun.. 
da yavaşlıkların, fransız sivil havacılı
ğı şeflerinin ümidlerini inkisara uğ. 

1 BiR MEMLEKET GEZiSiNDEN NOTLAR 1 

Rize'de 
Birbirine karışan dağ silsileleri 
ufuklara kadar uzayıp gidiyor 
Vapur sahilden uzaklaştıkça ıehrin 

ıfıkları, yıldız böceklerinin panltıaı 

kadar feraizle'ti ve nihayet Tarbzonun 
nefis silüeti bir sis yığını içinde kay· 
bolup gitti. 

(Güney su) vapurunun genit salo
nundayız. Muntazam ve yollu bir ge
mi- Suyun içinde yürüdüğü Adeta his 
edilmiyor. 

Günlerdenberi göklerden bofanan 
bıktırıcı yağmurlar artık dinmit ve de
niz, aym ölgün •tıklan altnda sanki uy
Jruya dalmıt- Durgun suyun üstünde 
hafif bir kırı,ıklık bile yok. Tan yeri 
ağarırken Rizeye çıktık. 

Otelin balkonundayım. Kartımda 
yeni yapılan Atatürk parla ve engin, 
nihayetsiz Karadeniz var. Sokaktan a
sabi, telaşlı insanlar geçiyor. Uz bı
çağını gördünüz mü? Laz türküsilnü 
dinlediniz mi? İtte yeni parke dö,eli 
caddede yürüyen erkekler ve kadınlar, 
bu bıçaklar kadar narin ve atik, bu tür
külerin ahengi kadar kıvrak ve çevik._. 

Kadınlar, eteklik yerine bellerine 
renkli bir peştemal kuşanmışlar, billuz 
makamında da sırtlarına başka bir peş
temal almı,lar. Bazılarının arkalarında 
küçücük küfeler var. Bir kısmı da elle
rinde açık şemsiyeler taşıyorlar. Şem
siyeli küfeci, hem de kadın 1 garibime 
gitti, otelciye sordum: 

- Buradaki küfeci kadınlar ıemsi
ye ile mi çalıtırlar? 

Cevab verdi: 

- Geçimlerini küfecilikle temin e
den bir kaç fakir kadın vardır; 

fakat her küfeli kadın küfeci de
ğildir. Bu küfeler, s i z i n Ba
yanların el çantaları veya örme torba· 
lan makamında kullanılır: Çarşıdan al
dıkları şeyleri bunların içine koyarak 
evlerine götürilrler. 

Pratik bir tedbir doğrusu 1 
Şehrin tepesindeki ziraat bahçesine 

doğru yürüyoruz. Bahçelerin derinli
ğinden kulağımıza şakrak bir kemençe 
sesi geldi. Uıtü çiçeklerle dolu büyük 
bir portakal ağacmm gölgelediği serin 
bir aed üzerind ebir düzine kadar ço
cuk, kollar·nı biribirlerinin omuzlarına 
atrnıf}ar, içlerinden en büyüğünün çal
dığı kemençenin ve söylediği türkünün 
ahengine uyarak milteharrik bir daire 
halinde dönüp duruyorlar. Vücudları 

tepeden tırnağa kadar hareket içinde ... 
Her tarafları çalınan kemençenin tel· 
leri gibi tir tir titriyor. Bu oyunun a
dına (horon) diyorlar. 

Ziraat bahçesinin arka tarafını do
laşıyoruz. Birdenbire önümüze çıkan 

tabiat dekorunun ihtifamı karşısında 
şaşa kaldık. Biribirine kantan dağ sil· 
sileleri ufuklara kadar uzanıp gidiyor. 
Yan yana dağlar, ub arkaya dağlar, 
Uat üste dağlar ... Hepsi de eteklerinden 
tepelerine kadar portakal, mandarin, el
ma, armud, fındık. ceviz apçlariyle 
kaplı. 

ratmasından ve yabancı te§oebbüslerin 
bu sahada Fransayı çok geride bırak
masından korkulabilir. 

... Y an.)IClllG dağlar, ar kaarkaya 
dcıilar, üatiüte dail«r ••• hepai de 
eteklerinden tepelerine kallar 
portakal, mandarin, elma, armud 
lmdılt, ceuia ağaçlariyle kaplı. 
Her taraf çıI..,ı bir yqillik için
de... topralt o lıallar le,,wi lıi, 
lrir çekirdek yere diipnayc ııör
m: derlaal lild "eriyor, crtea 
•ne fulan oluyor oc birkaç •ene 
...,.. dallarında meyt)Olca _,.. 

kan bir aiaç haline ııcliyor. 
YAZAN: --

AGAH iZZET Y AZGAÇ 

Her taraf çılgın bir yetilik içinde ..• 
Toprak o kadar feyizli ki, bir çekirdek 
yere diifmeye gön Un: Derhal filiz ve· 
riyor, ertesi sene fidan oluyor ve bir 
kaç sene sonra dallarında meyvalar sar
kan bir ağaç haline geliyor • • 

Ziraat bahçesinin çay tarlalarını ge
ziyoruz. Çay fidanı defne ağacına ben· 
ziyor. Yalnız bunun yapraldraı daha u
zunca. İşe yarayan kısım yaprakların 

en üat tarafındaki ince filizlerdir. Bu 
filizler koparıldıktan pek u sonra ye
nileri aünneğe başlıyor. Bu sebeble bir 
ağaçtan senede 15 • 20 defa mahsul alı
nabiliyor. 

Çay yapraklan toplandıktan 10nra 

kızgın saçlarda kurutuluyor, bir kaç 

türlü elekten geçiriliyor, bu suretle 

rengi, kokusu ve tadı itibariyle içer

ken gözlerimize, burnumuza, damağı

mıza zevk veren çaylar meydana geli

yor. 

Buralarda çay ziraatine tecrübe ma
hiyetinde olmak üzere 4 • 5 sene evel 

kfebbüs edilmiş ve yapılan tecrübeler 

muvaf akiyetle neticelenerek son sene

lerde mahaul alınmaya başlanmşıtır. 

Az zamanda çay ziraati bu bavalide in

kifllf ederk mikdar ve nefaset bakımın

dan ihracat metaı halini alacak ve mü

him bir servet kaynağımız olacaktır. 
Rize bir meyve yurdudur. Her tür· 

lü meyvenin en nefisleri burada yeti
tir: Elma, armud, portakal, mandarin, 
ağaç kavunu ilah. Son senelerde dağ
lardaki fundalıklar sökülerek yerlerine 
fındık dikilmeğe başlanmıştır. 

Bu mahsullemi getirdiği para, mem
lekete refah temin etmektedir. Bu se
beble Rize köylüsü borçlu değildir; 

çünkü mahsulünü idrak etmezden evel 
terhin ederek fahif faizlerle müraha
becilerden borç para almağa ihtiyacı 

yoktur. 
Halk çok çalışkandır. Mahıulünil 

topladıktan ıonra Samsun, Giresun, 
Zonguldak, İstanbul, İzmir gıDi sana
yi merkezlerine giderek çalrfır, mevsim 
gelince köyüne dönerek toprağmı eker. 

Şehre gtlzel bir park, gen.İ! ve mun
tazam bir cadde kazandıran, fehrin e
lektrikle tenvirinde büytik himmeti 
görülen Rize belediye reisinin faali
yetini zikretmeden mektubuma nihayet 
veremfyecefim. 

Tefrika: No ~3 

Şekspirden HikAyeler 

Yazanlar: Mary ve Charla Lam .. 
Çeviren: Nareltin ART AAt 

dar öfkelenmiş olmakla beraber, açlıktan 
fena halde harab olmuş ve artık kibiri, aza
meti de unutmuştu. 

Onun için: 
- Çok rica ederim, gitmesin, kalsın! de

di. 
Fakat Petruiko, bu niyette değildi; de-

- İşte, dedi, size bahsetmiş olduğum 
şapka. P~tnıkio, yeniden küplere binmişti. 
Bunu!1 hır şeye benzemediğini, bir fındık 
kabugundan afrkı olmadığım söylüyor, şap
kacın1? bun~ ~hp götürmesini, büyütüp öy
le getı~~~ını . istiyordu. Şapkacı: 

- Bu~ kibar Bayanlar böyle giyerler 
ama, dedı,. z~ yok götüreyim; büyültüp 
tekrar getıreyım. 

hoşlanmadığın için seni Kat daha sevdim. 
Katarin dedi ki: 
- İster beni sev, ister sevme. Ben bu 

şapkadan hoşlandun. Ya bunu alırım; yahud 
da hiç bir tanesini istemem. 

Petrukio, hali karşısındakinin ne de
mek istediğini anlamamış gibi görünmeye 
devam ederek: 

Şirretin Uysallaştırılması 
yersem, biraz uyuyacak olursam, hemen ö
lecekmişim gibi. 

Tam bu sırada, kansını büs bütün acın
dan öldürmek niyetinde olnuyan Petrukio 
elinde bir tabak et olduğu halde içreiye gir
mişti. Dedi ki: 

- Şirin Kat ne alemdedir? Bak sev
gilim, seni ne kadar seviyorum? Görüyor
sun ya; bu yemeği kendi elceğizimle hazır
ladım. Öyle sanırım ki gösterdiğim bu şef
kat teşekküre değer. Ne o? Tek bir kelime 
bile söylemiyorsun? Demek ki bu etten hoş
lanmadın desene. Demek ki çektiğim bütün 
emekler boşuna gitti. 

Bu sözleri söyliyen Petrukio, uşağını 
çağırdı ve getirdiği tabağı gerisin geriye 
gÖnderdi. 

Katc:ı rin. kaııı;nin en derin noktasına ka-

di ki: 
- En ufak bir hizmete bile teşekkür e

dilir; onun için benim getirdiğim ete de el 
sürmeden önce teşekkür edeceksin. • 

Katarin bunun üzerine, istekli isteksiz 
bir: 

- Teşekkür ederim efendim, dedi. 
Petrukio: 
- Ye ye, dedi, afiyet olsun benim şirin 

sevgilim, artık babanın evine de döneceğiz. 
hem de en güzel elbiselerle, mücevherlerle. 

Sonra kansını dediğinin doğru olduğuna 
inandırabilmek için bütün bu güzel renkli 
kumaşların ·ve şapkaların içeriye getirilme
sini terziye ve şapkacıya emretti. Katarin 
önündeki tabağın yansını henüz yemiş ve 
açlığını giderememişti ki onu: 

- Demek ki yemeğini yedin? Diyerek 
kaldırttı. Bu sırada şapkacı yanma gelerek: 

Petrukio cevab verdi: 
- Peki sen de kibar olduğun zaman öy

le bir tane alıp giyersin. 
Yediği et Katarin'i yarı buçuk diriltmiş, 

kendine getinniştir. Onun için artık ağzını 
açtı, dedi ki: 

- Fakat ben de söz söyliyebilirim; hem 
söyliyeceğim de. Ben ne çocuğum, ne de be
beğim. Senin dediklerini ben dinledim. Be
nim diyeceklerimi de eğer dinlemek istemi
yorsan kulaklarını tıkarsın. 

Petrukio, kansının bu hiddetli sözlerine 
kulak asmıyordu. Çünk o, artık kansiyle 
münakaşalara girişmekten daha iyi bir yol 
bulmuştu. Onun için cevabı şu oldu: 

- Çok doğru söylüyorsun. Şapkaların 
bundan bayağısı da can sağlığı. Bundan 

- Demek ki, dedi ,yeni elbiseni görmek 
istiyorsun. 

O sırada terzi oraya gelmiş ve Bayan i· 
çin yapıp hazırlamış olduğu güzel bir robu 
getirmişti. Petrukio ne ıapkanın, ne de el· 
bisenin kadm tarafından kabul edilmemesi· 
ni istiyordu. Fakat bunda yanılmıştı. 

- Yarabbi, bu ne kumaş böyle, dedi, 
demek kollan böyle yaptınız. Bunlar elma 
murabbası gibi üstü dalgalı demi - Canno 
olmuş. 

Terzi dedi ki: 
- Siz bana azmanın modasına tama

miyle uygun olarak dikmemi emrtemişti
niz. 

Katarin de şimdiye kadar bundan daha 
giizel bir rob görmediğini söyliyerek elbi· 
seyi beğendiğini anlattı. (Sonu var) 
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J Ponlar Çinlilerin yavaş Vezirköprü'de w a .
1 

Hayvan hırsızlıgı 
çekilişini protesto ettı_ e.r ile savaş başladı 

(B 1 . · l d ) ajansının Nankınden haber aldıgına go- Vezirköprü, 20 (Hususi) - Vezir-
aşı ıncı sayı a a . A • •• • -

ati S ~ y • ihaneti diye re japonlar şımalı Çıne dun ıki tayya • köprünün mühim derdlerinden biri , ung - '.ıley - uan ın . 
tavaif ettikleri hareketin, Nankin tara - re göndenni§lerdır. hayvan hırsızlıgıdır. Köylüye çok zara-

fmdan yapılacak her hangi bir askeri Sovyetler Çine yardım mı rı dokunan bu halin esaslı bir ştkilde 
hareketi her zamandan daha ziyade gay- edeceklermiş? önüne geçmek üzere hükümetçe alınan 
rl mümkün kıldığı merkezindedir. tedbirler sayesinde ,ötedenberi bu işle 

l 
Şanghay, 24 (A.A.) - Havas ajan- meşgul olan bir çete yakalanmış ve 

Japonlar çinlilerin yavaş çekime- aı bildiriyor: Şanghaydaki japon gaze- hayvan hırsızlığıyle uğraşan elebaşılar 
lerini protesto ettiler teleri, Sovyetler Birliğinin Çine japon- . 

ıurgüne gönderilmittir. 
T k 24 (AA) H b bakanlıg~ı tarla olan muhasematı umumi şekil al -0 yo, • • - ar En azılı hayvan hırsızlarından biri 

bildiriyor: Şimali Çindeki japon garni- cbğı takdirde, tayyare ve pilot gönder - olan Danacı Mıstık'la kardeti Ali ve 
zonunun hususi servis şefı· Alb Mat mek suretı'yle yardım vadettiğini iddia 

ay • bunların arkadaşları Karkucaklı Mah-
aul, 37 inci fırka kıtalanrun geç çekil· etmetkedirler. mud ve Elaldı köyünden Ali gece yarı· 
mesini, Hopei • Şahar siyasi konseyi Bu gazeteler, Sovyet ataşemiliterinin 

d. aı çaldıkları hayvanları kesip kavurma 
nezdinde protesto etmiştir. bu yardımı tec.kilitlandırmak makc;a 1 • • 

7 •• 1 ı: yaparlarken kaza kaymakamı ile 1an-
Allıay , bu protestosunda, dün Pao· le Moskovadan hareket ettiğinı ı ove e- d 1 arma kumandanı biızat giderek bun a-

ting'e doğru bir tek alay çekildiğini, diyorlar. 
halbuki 22 temmuzda Pekinin müstah - rı evlerinde ocak batında cürmü meşhud 
1.. Bir Çin aeneralinin gizli ıeyahati halinde yakalamı•lardır. aem mahalline iki alay geldiğini ve bu • Y 

suretle Pekin bölgesinde toplanan Çin Poiping, 24 (A.A.) - Nankin hü - Kaymakam ve jandarma kumandanı 
latalara mevcudunun dörtte bir artmış kümeti büyük kurmay reis muavini Ge- hırsızları, etle:le hayvan derilerini ve 
bulunduğunu kaydeylemiştir. neral Hsi • Ung _ Ping, dün gizlice. Ho- çaldıkları di~er etyayı, bunların kC9· 

meğe vakit bulamadıkları bir manda ile 
Cenubi Hopeideki çin kıtaları pei'nin cenubu şarkisinde kain Pao • beraber adliyeye teslim etınitlerdir. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domei ajansı Ting • Fu şehrine gelmiştir. Bu ziyare- Bu ay içinde böyle birkaç hırsızlık 
bildiriyor: Şanghaydan gelen bir telg • tin maksadı, mahalli Çin liderleri ile vaka'lının faillerinin de yakalanarak 
rafa göre, merkezi Çin hükümetine men görüşmektir. adliyeye teslim edilmiş olması halkı 
sup olup cenubi Hopei bölgesine giren Sanıldığına göre, General Hsi _ Ung Hvindirmittir. Bu tevkiflerden sonra 
kıtalarm miktarı 150 bin kişiden mü • y 'd hayvan hırsızlığının ko"ku··nu"n ya.kında • Ping, General Sung • Şeh - uan an 
rekkeb 8 fırka ve 30 tayyareden ibaret- kuruyacağı umulabilir. 
tir. japonlara kar§ı aldığı tavır hakkında E 

kendisini tenvir etmesini talebeyliye • velce yakalanıp duruşmaları biten 
J;ıponlar tayyare de gönderiyorlar 

Şanghay. 24 (A.A.) - Central News 

Belçika Kralının 
B. Van Zeelanda 

bir mektubu 
(Başı ı. ıncı saytada) 

mahsus daimi ve müstakil vailflara sa
hih olmasında görülecektir. 

Kıra! mektubunu 'u suretle bitir
mektedir: 

"- Eğer hakikaten muharebeyi ber
taraf etmek istiyorsak, ekonomik me
seleyi en geniş umumi §eklinde düşün. 
mek cesaretini göstermeliyiz. İptidai 
maddelerin ve mübadele vasıtalarının 

tevzii, itin enternasyonal bir şekilde 
taksimi zirai ve aınai milletler arasın
da muvazene kurulması, ekonomik me
selenin başlıca safhalarıdır . ., 

B. Mori11 Frer'in temasları 
Brukscl, 24 (A.A.) - B. Moris Frer, 

ingihz ve fransız hükümetlerinin, B. 
Van Zeelanda verdikleri enternasyonal 
ekonomik tahkikat vazifesi ile alaka. 
dar olarak Pariste ve Londrada elde 
ettigi malftmattan B. Van Zeeland'ı 
haberdar etmiştı'r B M . F .... · · ons rer onu-
müzdeki haft · · ' a ıçınde yeniden Parise 
bir seyahat yapacaktır. 

Kıralın mektubu ve İngiliz 
gazeteleri 

Londra, 24 (A.A.) - Bütün gazete
ler, Belçika kıralının B. Van Zeelanda 
gönderdiği mektubu netretmektedirler. 
Bu hususta neıredilen ilk mütalealar 
pek sanatkiranedir. 

Tayma, bu mektuba bir başmakale 
ayırl'!lamakla beraber mektubun tam 
metnini neşret.mekte ve onu tahlil ey
lemektedir. 

Morning Post gazetesi ileri atılan 
fikrin hemen ve teveccühl~ tetkik e-

cektir. 

Fransa 
Almangagı 
Protesto etti 

(Başı ı incı say/ada) 
münasebetleri kanıtırmak hususunda 
garib bir zevk duymaktadır.,. 

Eko dö Pari gazetesi de şunları 
yazmaktadır: ' 'Alman basınının iddia· 
tarını isbata çağırıyoruz. Fransa İngil
tere ile anlaşmış olarak İspanyadaki 
gönüllillerin geri çağınlmasını temin 
etmek üzere bütün gayretiyle çalıştığı 
bir sırada kendi kıt.alarmı doğrudan 

doğruya veya bilvasıta ortaya atmak 
gibi bir deliliği yapmaz.,, 

Varşovadaki suikasd 
tahkikatı hala bitmedi 
Varşova, 24 (A.A.) - Albay Adam 

Koc'a kartı yapılmış olan suikast tah
kikatı henüz sona ermemiştir. 

Nasyonal demokrat partisi, suikas
tın faili olduğu söylenen Vojik Bie1a
nek'in kendi kurumuna mensub bulun
muş olduğunu inkir etmektedir .. 

Hükümet gazeteleri, caninin, adedi 
az bir tethi' grupunun elinde alet oldu· 
ğunu yazmaktadırlar. 

dilmesini istemektedir. 
Sol gazeteler dahi Belçika kırahnın 

mektubunu pek elveritli bir şekilde 
karşılamaktadırlar. 

Deyli Herald gazetesi şöyle yazıyor: 
"Genç Belçika kıralı dünya ticare

ti için bir büyük umumi karargah ku
rulmasını teklif etmektedir. Bu 35 ya
şındaki kıra!, başvekiline dünya tarihi
ni değiştirebilecek bir mektub gönder
mi,tir.,, 

hayvan hırsızlarından Ali, Kör Nuri, 
fıngıf Arif, Kör Arif, Koca Arif, Mu-
ta ve diğer Arifle Kara Şükrü, Zon
guldağa ıürgüne gönderilmiflerdir. 

İstanbul sezonwıun 
programı tesbi t edildı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - 31 tem

muzda baflıyacak olan 1stanbul sezonu 
programı hazırlandı. İlk gece Parko
telde bir balo verilecektir. 1 ağustosta 
kürek teşvik müsabakaları ve tenis 
maçları yapılacak, 3 ağustotıta fotoğraf 
sergisi açılacak ve gece fransız tiyat
rosunda temsil verilecektir. 4 ağustos
ta Süreyya ainemaınnda Şehir tiyatro
su tarafından bir temsil hazırlanacak, S 
ağustosta Taksim bahçesinde Halk o
pereti Pipiça'yı oynayacaktır. 6 ağus
tosta Bebekte Naşid temsil verecek, 7 
ağustosta tenis müsabakaları yapılarak 
gece Büüyükderede Beyazparkta fes. 
tival galası tertib edilecektir. 8 ağus
tosta tenis müsabakaları, 10 ağust;sta 
orta oyunu, 11 ağustosta temsil, 12 a
ğustosta Taksim bahçesinde festival 
galası, 13 ağustosta balkanlılar arasın
da tenis müsabakaları yapılacaktır. 14 
ağustosta Boğazı karşıdan karşıya yü
zerek geçme müsabakası, 15 ağustosta 
tenis final maçı, 16 ağustosta güzel sa
natlar ve karikatür sergileri açılacak, 
18 ağuatoata Na,id tarafından temsil 
verilecek, 19 ağuıt<>&ta alaturka tertib 
olunacak, 20 ağustosta Bebekte mehtab 
alemi yapılacaktır. 21 ağuat05ta gece 
Suadiyede verilecek bir gala ile Bal
kan festivali batlıyacaktır. 

T atdelen ve Defneli suları 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Evkaf 

tasdelen ve defneli sularını yeni tesi
sa~la toplarnağa yeniden tevzi merkez
leri açmağa karar vermiştir . 

Lozan sulhu 
(Başı 1 inci sayıfada) 

pıyoruz. Lozan muahedesi bize bu
günkü hayatımızı kazandırdı. Gülmek, 
eğlenmek bizim hakkımızdır. Hepimi· 
zin bayramı kutlu, Atatürk başta &ün
leriniz kutlu olsun, türk halkı ı..,, 

Lozan'ın mana ve fümulü 
Enver Behnan Şapolyo'dan sonra 

İshak Refet Itıtman söz aldı ve dedi 
ki: 

''- Bu aydınlık ve kutlu günü an
lamak için, cihan harbının kara ve ka
ranlık aonlarmı düşünmek ("gerektir. 
Lozan'ın manasını, şümulünü, kuvveti. 
ni, bu muahedeyi Sevr ile karşılaştı
rınca daha açık ve daha derin anlarız. 

Sevr'den önce 1918 yılının 30 ilk· 
teşrinde imzalanan Mondoroa mütare
kesi çok ağır, çok öldürücü hükümleri 
ihtiva etmekte idi. Bu mütarekeye gö
re, düımanlar ana vatanın her tarafını 
işgal edebileceklerdi, ve vatandaşlar
dan da istediklerini öldürmeğe, asma. 
ğa sallhiyetleri olacaktı. İ§te bu mü
tareke üstüne kurulan Sevr uzlaşması, 
tlil'k vatanını paramparça ediyordu. El
de kalan ufacık Türkiyeyi, bir ecnebi 
sömürgesi yapıyordu. 

Yabancı aıbaylar emrinde bir 
jandarma kıtcuı 

Türk ordusunu 35 bin kitilik bir 
jandarma kıtası haline koyuyordu. Bu 
lataya kumanda edeceklerin yüzde on 
beşi de ecnebi subaylardan olacaktı. Ge
ne türk polisinin yüzde onbeti ecnebi 
polisinden alınacaktı. Türkiye için se· 
ferberlik yasaktı, yol yapmak. demiryo
lu yapmak, seferberliğe yarayacağından 
gene yasaktı. 

Harb gemim.iz olması ve harb 
gemisi satın almamız yasaktı. Tayyare
mi zasla bulunmıyacaktı. Sevrin maU 
hükümleri daha çetin ve daha ağırdı. 
Bu hükümlere göre Türkiye büdce ya
pamıyacaktı. Ecnebilerden teıkil edile
cek maliye komiayonundan geçmedikçe. 
mali muvazene kanunumuz, millet mec
lisine verilemiyecekti. 

Oyuncak gibi bir millet mecliıi 
Millet Meclisi bu komisyonun elin· 

de bir oyuncak oluyordu. Komisyonun 
istemediği hiç bir işi yapamıyacak, is -
tediği her işi de yapmağa mecbur ola -
caktı. Türklerin gözyaşı ve ahnteri ile 
meydana getirdikleri paralardan ilkön· 
ce, ecnebi komisyonlarının maaşları ve
rilecekti. İşgal komisyonlannın masraf
ları verilecekti. Tahrib olunacak istih -
kanılarımızın ve batırılacak harb gemi
lerimizin, bozulacak, yıkılacak yolları -
mızın, demiryollarımızın, köprülerimi 
zin masrafları da bu paradan ödendik -
ten sonra ancak kendi işlerimize sarfi
yat yapabilecektik. Kapitülasyonlar bü· 
tün ağırlığı ile, omuzlarımızda kalacak· 
tı. Türk vatanında imtiyazlı ecnebiler
le, esir halinde çahşan türk halkı, iki ' 
zümre halinde belirecekti. Türkler bu 
ecnebilerin hizmetkarı olacaktı. Türkün 
kendine göre bir kanunu olmıyacaktı 

Kapitülasyonların adli hükümleri esas 
tutularak, Fransa, İtalya, İngiltere, Ja
ponya murahhaalannın meydana getire· 
ceği bir kanunu tatbik edecektik. 

"lo:ıan eaaret zincirlerini 
kırmqtır.,, 

İtte lozan. bu esaret zencirlerini, 
esaret toklarını, esaret zencirlerini kır
dı. On dört yıl önceki bugünde, türk 
milleti, düşmanlarının da kabul ettiği 

lıür ve müstakil bir devlet halini aldı. 

Bugünkü Ana vatanın çocukları o gün 

Bağdad şehremini 
Ankarada 
(Başı 1 inci sayıfada) 

mum müdürlüğü, şehreminliği, iska u
mum ~üdilrlüğil, ekonomi bakanlığı 
gibi vazifelerde bulunmuş, mebus ol· 
muş, parti ve hükümet işlerinde çalrş
mıştır. 

Halihazırda lç bakanlığa bağlı be
lediyeler umum müdürlüğü vazifesine 
ilave suretiyle Bağdad şehreminliğini 

ifa etmektedir. Bağdadın yeniliğe doğ
ru giden bugünkü inki,afında büyük 
himmet ve gayretleri görülmüştür. 

Sayın misafir dün, kendisiyle görü
şen bir arkadaşımıza şunları söylemiş
tir: 

"- Türkiye benim için yabancı de· 
ğildir. Tahsilimi burada yaptım ve ilk 
memuriyetlerimi burada verdim. Fakat 
Türkiyeden 18 senedenberi uzaktayım. 

Şimdi Anadoluda esaslı terakkiler ve 
ehemiyetli umran izleriyle karşılaştım. 

Ben buna hayran oldum. 
Tetkik seyahatine çıkarken ilk ön

ce Türkiyeye uğrayışımın bir manası 
vardır: Kemalist rejimin eserini yakın
dan görmek ve yükseldiğini mukayese
ye imkan bulmak istedim. Eğer Lon· 
dra, Peşte. Pariı gibi yüzlerce yıldan
beri üzerinde işlenilmit ve diğer eski ve 
mamur beldeleri eördükten sonra 
buraya ugrasaydım, terakkinin ve inki
şafın hakiki değerini ölçememekten 
korkardım. 

Ankarayı teknik usullere göre tes
bit edilmiş muntaum bir plin mucibin
ce ve harikulade bir süratle bina edil
miş pek güzel bir şehir olarak buldum. 
Coğrafi mevkii ve muhtelif amiller göz 
önünde bulunduruluyor ve Ankarada bö~ 
le mühim ve büyük ölc;üde inşaatın bu 
tekamül derecesinde başarılabilmesini 

hakikaten bir harika addediyorum. 
Ve artık inanıyorum ki azim ve i

rede önünde her müşkül zail olabilir
miş.,, 

Bağdadın muhterem fehremini bu 
akşamki ekispresle İstanbula hareket 
edecektir. 

~ırıldı. Sevrin yüklediği, mali, iktisadi 
'dli yüz karaları kalmadı. Hepsi de si
lindi, tertemiz oldu. Bugün tarihin bir 
fCref günüdür. Bugünil bize kazandı. 

ran Atatürk'ün ellerinin gölgesi başı. 
mudan eksik olmasın .. 

Bugünün en çaJışkan başarıcısı ls_ 
met lnönU çok yaşasın. Bu günü, bu 
giine benzer bir çok günleri varlığına 
dayanarak kazand ğrmız tUrk ordusu, 
dünyalar durdukça dursun 1., 

Bay İsak Refet Işıtman sözlerini 
t-itlrdikten sonra ordu için yazdığı lıir 

türküyü okudu. lsak Refet lşıtmandan 
:onra halk saz şairleri, milli havalar çal 
dılar ve söylediler. Bundan sonra mey
-landa donanmanın Maltayı ziyareti fil 
"'11 halka gösterildi. Meydan neşe itin
de idi. Halk geç vakit dağıldı. 

lıtanbulclaki törenler 
İstanbul, 24 (telefonla) - Lozan sulh 

muahedesinin imzalandığı günün 14 ün 
cü yıldönümü bugün şehrimizin muhte 
lif semtlerindeki halkevlerinde heye
canlı törenlerle kutlandı. Bu vesile ile 
söz alan muhtelif hatibler. Sevr ve Lo. 
zan muahedeleri arasında mukayeseler 
yaptılar ve Lozan sulhiyle kazandığı
mız mit, lktlıadf ve askerf zaferi teha. 
ruz ettirerek. bu başarıyı elde etmemiz 
de amil olan büyük şefleri saygı ile an
dılar. 

Tefrika: No. 98 
~ruır:=:ııı:ım-!Mlll _____ IWI!ı~•=---.111111;.,... Cruchot'lann akrabasından olan bu pa-
r ' pas mahkeme reisi Bonfons'ın menfaatle

E u genie 
Grandet 

Yazan: Honoı~ de BALZAC 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

rini koruyan bir adamdı. Papas Cruchot, 
b~ mesl~kdaşmı, bir kaç gündenberi, tama
mıy~e dınl mahiyette, yani bir kızın evlen
mesı zaruretini anlatacak surette, Madma
zel Gr~d.et ile kanuşmağa ikna etmişti. 

'.Euge!l~e papası gö:-ünce, onwı, her ay 
f ak~rler ıçın vermekte olduğu bin frangı. a.l
maga geldiğini zan ederek Nanoa'a gıd~_P 
~~rayı getirmesini söyledi. Fakat papas gu
lumsemeğe başladı: 

- Pak ala Madmazel, bahsettiğim kız
cağızla meşgul olarak sizinle de meşgul ol
muş oluruz. Beni, dinleyiniz! şayed sela
~~te erişmek istiyorsanız takib edeceğiniz 
ıkı yol vardır: Yer yüzünde veya öbür dün
yadaki mukadderinize tabi olmak. 

- Ah! sesiniz tam bir ses işitmek iste
diğim sırada bana söyliyeceğini söylüyor. 
Sizi bana allah gönderdi, Mösyö. Dünyaya 
v:eda edip bundan böyle sükun ve inziva ha
lınde allah için yaşayacağım. 

hakkınız yoktur. Evvela, geniş servetinizi 
kendi kendinize idare edebilir misiniz? O 
takdirde, olabilir ki ,onu kaybedebilirsiniz. 
Kısa bir zaman içinda davalar ve içinden 
çıkılm~ güçlükler karşısında kalırsınız. Pa
pasınıza inanınız: Bir koca sizin için fay
dalıdır. Allahın size vermiş olduğunu muha
faza etmekle mükellefsiniz. 

ölçtü. Bütün yapacaıh kanadlarmı açıp on-
1 .. k' .. 
1:

1 0.~e .. ı ~ünya~a doğru germek ve kurtu-
~ gununu beklıyerek dua ile yaşamaktı. 

Aglarken: 

.b -
1 

Annemin hakkı varmış, dedi musta-
n o ~ak ve ölmek.... ' 
M Agır ~~unlarla bahçeden salona döndü. 

utad1.. hı!a~ına koridordan gecmedi; fa
kat yegenının hatırasını ocağ ~ .. . d h ab h • ı uzerın e 
~r ~ a kullandığı eski Sevres mamulu 

bkır f ıncanla şekerdanın durmakta oldukları 
oyu renk salonda buldu. 
. O sabah, Eugenie için, ehemiyetli ve ha

dıselerle dolu olmak mukadd d" N 
k·ı· er ı. anon ona ı ısc papasının geldigyı'nı' h b 

d. a er ver-
ı. 

- Bugiln, Madmazel, sizinle biitün Sa" 
umur'lin alakalandığını, ancak kendine ~.cı
madığı için hıristiyanca yaşamadığına hu~
mettiği bir kızcağız hakkında görüşmege 
geldim. 

• - Vah, vah, Bay papas, bana bunu ÖY~.e 
hır zamanda söylediniz ki başkalannr du
şiinmeme imkan yoktur, ve ben, yalnızken
dimle meşgul bulunmaktayım. Çok bahtsı
zım, sığınacağım yer ancak kilisadır, o~un 
kucağı bizim bütün istirablanmızı alabıle
cek kadar geniştir, ve duyguları o kadar.v~
lQddur ki tüketeceğimizden çekinmeksızın 
onlan paylaşabiliri,. 

- Kızım, böyle şiddetli bir karar ver
mek için çok düşünmek lazımdır. İ.zdivaç 
hayattır, rahibe örtüsü ölümdür. 

Eugeıiie, korkunç bir istical ile: 
-İyiya, iyiya ben de ölümü, derhal ö

lümü istiyorum! 
- Ölüm mü? Fakat sizin, Madmazel. ce

rı:iyete karşı yapacak ehemiyetli vazifeleri· 
nız vardır. Kış elbise ve odun ve yazın iş ver
diğiniz fakirlerin siz anası değil misiniz? 
Sizin büyük servetiniz allaha iade edeceği
niz bir istikrazdır, ve siz onu böylece kudsi 
bir vedia olarak kabul etmişsinizdir. Birma
nastıra kendinizi gömmek hodbinlik olur; 
evlenmeden kız kalmağa gelince: Buna da 

Bu sırada, Madam des Grassins'in geldi
ği haber verildi. Madam, intikam ve büyük 
bir ümidsizlik sevkiyle geliyordu. 

- Madmazel ... dedi. - Ah, Bay Papas 
da burada imiş ... Öyle ise susayım; size bazı 
işlerden bahse gelmiştim; belli ki ehemiyet
li bir şey hakkında görüşüyorsunuz. 

Papas: 
- Madam, meydanı size boş bırakıyo

rum. 
Eugenie atıldı: 
- Lütfen Bay papas, biraz sonra geliniz. 

Şu esnada yardımınıza çok ihtiyacım var. 
Madam des Grassins söze karıştı: 
- Evet, hakkınız var, zavallı yavrum. 
Eugenie ve papas, ikisi bir ağızdan sor-

dular: 
Sonu var) 
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Adliyecilerimiz arasında 1 

daı"ll, Kemalpaşa müddeiumumiliğine 

Kemalpaşa müddeiumumisi SeyfuJlah 
Ökmen, İstanbul azalrğrna aza muavi
ni Necati, Niksar müddeiumumiliğine 

Niksar müddeiumumisi Hüseyin Avni 
Apakgün, Havza müddeiumumiliğine 
o yer müddeiumunusi Cevdet Bilgütay, 
Ankara sulh hakimliğine İzmir azası 

Akil Önder, Çatalca müddeiumumiliği
ne o yer müddeiumumisi Mehmcd Ali 
Kemal, 

Bir deniz kazası 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Kara. 

denizden Jimanrmıza gelen Anadolu va
puru bugün Kuruçeşme rıl.ıtımma ya
naş.rken Mehmet kaptanın ir?:treı;indeki 
büyük yelkenli mavnaya çn:-paıı~trr. 

Mavna parçalanarak batmıştır. 1c;incleki
Jer etrftan yetişilerek kurtarılmıştır. 

Evelki gün akşanı da Kalamış vapuru 
Büyükada önünde yüzen biiyük bir ci· 
sim görmüş, deniz ticaret direktörlüğü. 
ne keyfiyeti bildirmi,tir. Bu hususta 
tahkikat yapılıyor • 

KOÇUK 1Ç HABERLER -, 

X Tifo vrıkaları - Dün 1stanbul'da 
26 kijmin daha tifoya tutulduğu tesbi1 
ediidı. Sıhat komisyonu pazartesi güniJ 
topiaııarak son ve kati mücadele tedbir· 
lerini alacaktır. 

yeni tayin ve terfiler 
90 liraya terli eden: 

Muğla hakimliğine terfian 
reüsi Siileyman Mesud 

80 liraya terfi edenler: 

li!uğla 1 

Muğla ceza hakimliğine: Muğla 
~~kimi Abdullah Oztep Uşak ha.kimli
gıne: Uşak reisi Mustafa Erden 

35 iiraya terli edenler: 
Adapazarı sulh hakimliğine Adapa.. 

X Yabani zeytinlikler - Evkaf, ya. 
bani zeytinliklerin aşılanması için !tal· 
yadan iki mütchasıııs getirtecektir. 

'10 liraya terli edenler: 
Eskişehir müddeiumumiliğine: Muğ 

la müddei umumisi Ragıp Canangil El· 
malı hakimliğine: Elmalı reisi Ahmet 
Remzi Özel 

55 lir~yo. terli edenler: 
İçel hakimliğine: Oyer reisi Meh. 

met Ali Tengiz 3 üncü sınıf adliye mü
fettişl iğinc: İzmir müddei umumi haş 
muavini Mazhar Tezel 

45 liraya terfi edenler: 
Samsun sulh hakimliğine: Yozgad 

sulh hakimi İıunail Hakkı Pcktaş Ak
hisar H. hakimliğine: Biga hukuk haki
mi Hayri Aksuyek Karaman azalığına: 
Burhaniye azası Şemseddin Akman 
Burhaniye ceza hakimliğine: Burhani
ye reisi İhsan 1çel ceza hakimliğine: 
İçel azası Mehmet Emin Öncüoğlu. 

Elmalı ceza hakimliğine: Elmalı a. 
zası Fehim Ünal Uşak sul hakimliğine: 
Uşak bası Hüseyin Fehmi İnal. 

40 liraya terli edenler: 
Tirebolu hakimliğine Tirebolu ha

kimi Şevket Akın, Ödemiş azalığına 
Kuşadaıır ceza hakimi Hakkı Yaşar, 

İçel ceza bakimliğin.e İçel azası Ali 
Agah Apaydın, Çeşme hakimliğine 

Çeşme hakimi Hakkı Eronat, Anamor 
hakimliğine Gümüşhacıköy hakimi Na
fiz, Menemen ceza hakimliğine Mene
men ceza hakimi Kemal Türkoğlu. b-

tanbul müddeiumumi muavinliğine İs
tanbul müddeiumumi muavini Rifat 
Orhan Göksu, Ankara müddeiumumi 
muavınliğine Ankara müddeiumumi 
muavini Kemal Bora, Alucra müddei 
umumiliğine o yer müddei umumisi 
Hayrullah Şen, İstanbul sulh hakimli
ğine latanbul aulh hakimi Mustafa Ek
rem Korkud, Çanakkale azalığına E
mirdağ ceza hakimi Ahmed Hamdi Ye
ğin Zonguldak azalığına o yer sulh 
hakimi Osman Orhan, Mudanya müd. 
deiumumili~ine o yer müddei umumisi 
Süreyya Ödüklüoğlu, Orhanga~.i m~d
deiumumiliğine Orhangazi muddeıu
mumisi Mahir Ülküal, Zara müddeiu
mumiliğine Geyve müddeiumumis~ 
Cehdi Kırcil, Kayseri müddeiumumı 
muavinliğine Kayseri müddeiumumi 
muavini Fuad Soner, Karaburun ha
kimliğine Karaburun hakimi Hasan 
Hilmi Güner, Geyve müddeiumumi mu
avinliğine Zara müddeiumumisi Rey
han Gökmenoğlu, Kasaba müddeiumu
miliğine Göksu müddeiumumisi Ala· 
ettin Güzelceoğlu, Ankara müddeiu. 
mu.mi muaıvinliğine Ankara müddeiu
mumi muavini Zeki İstanbul müddeiu
mumi muavinliğine' İstanbul müddeiu.. 
mumi muavini Feridun Bagana, Gök· 
su müddeiumumiliğine Kasaba müddei
umumisi Rıza Tekin Özcü, Biga hu. 
kuk h~kimliğine Kayseri sulh hakirni 
Ahmed Lthfi Tekman, Salihli müddei· 
umumiliğine Salihli müddeiumumisi 
Şemsi Arsal, Düzce sulh ha.kimi Meh· 
med Kilis müddeiumumiliğine, Ankara 
müddeiumumi muavinliğine Ankara 
müddeiumumi mua-ıini Tevfik Cay. 

zarı aza muavini Ayşe Lutfiye Tem· 
herek, Ezine sorgu hakimliğine Ezine 
sorgu hakimi Ahmed Rasim Adal, 
Trabzon ~u1h hakimlıgine o yer sulh 
hakimi Ali Rıza Göre}, Babaeski sor· 
gu hakimliğine Cankırı müddeiumu. 
mi muavini İhs~ Ovalı, İçel sulh ha
kimliğine aza muavıni Tahir, İçel müd
dciurnumi muavi.nHğin~ Diya<lın sulh 
hakimi Nihad, Serik hakimliğine Sam. 
sun sulh hakimi Hamdi Çolakoğl u, Ci· 
hanbeyli sorgu hakimliğine Tire sor• 
gu hakimi Necati Gökmen. 

Münhal Niğde sulh ha.kimliğine Nev
§ehir müddeiumumi muavini Hüseyin 
Özer, İhdas İstanbul Müddei muavin
liğine Ödemiş müddei muavini Orhan. 
Ödemiş müddei muavinliğine Tercan 
müddeiumumisi Muhiddin, münhal An· 
kara sulh hakimliğine Şile müddeiumu
misi Rasih Yiğengil, Dadca sulh hakim
liğine Hilvan sulh hakimi İhsan, Ordu 
azalığına Ödemiş azasr Necati. 

30 liraya terli edenler: 

zedi Abdi, Siird müddei muavinliğine İs· 
tanbul hakim namzedi Seyfullah Aygın, 
Tercan müddei muavinliğine İstanbul 

hakim namzedi Muharrem Kemal Kal 
Bay, Mazgird mUddei muavinliğine Si
vas hakim namzedi Süleyman. İstanbul 
icra memurluğuna Bergama müddeiu
mumi muavini Hilmi Türko~lu , Adana 
müddei muavinliğine Adana hakim mu
avini Hatice. Muğla sulh Mıkim mua -
vinliğine Muğla aza muavini Bahattin, 
Antalva az5 muavinli~ine Anamur sor- ' 
gu hakimi Tevfik Fikret, Elmalı h~kim 
muavinliğine aza muavini Yusuf Ziya 
Uşak hakim muavinliğine aza muavini 
Hatice Münire. Çankın müddeiumumf 
muavinli ğine Bitlis aza muavini Meh -
met Enver, Bitlis aza muavinliğine Ma
ras hakim namzedi Mehmed, Akşehir 

sorgu hfikimtiğine Gerze sorgu hllkimi 
Mu!!tafa Kemal, Bursa Müddeiumumi 
muavinliğine eski askeri hakimlerden 
Kemal. 

X Esrarke~fer y11kalandı - !stan • 
buJda KağıtaJıne sırtlarmda bir esrar
keş tekkeı..i meydana çıkarıldı. Sahibi 
Moruk Ali ile burada esrar çekmekte 
olan 10 ki§i yakalandı. 

X iş te~kil1'tınrn kadrosu - İş dai
resi umum müdürü Enis Behiç geldi. 
Beraberinde teşkilatın yeni kadrolarını 
getirdi. 

X it dairesi amiri döndü - Bursa 
civarında teftişte bulunan iş dairesi a -
miri B. Haluk İstanbula döndü. Teftiş
lerden alınan neticeler memnuniyeti 
mucibtir. 

t RADYO 1 
-"·-·--···-----··"--
ÖÖLE NEŞRİYATI: 12.30-12.50 

muhtelif plak neşriyatr 12.50.13.15 plak 
türk musikisi ve halk şarkıları 13.15 
13.30 dahili ve harici haberler 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30-18.35 
pHik ne,riyatı 18.35-19.00 Enver Behnar. 
çocuklara masal 19.00-19.30 türk musi
kisi ve halk şarkıları (Mahmud Karın. 
daş ve arkadaşları) 19.30.19.45 saat a
yarı ve arapça neşriyat 19.45-20.15 türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rr
za ve arkadaşları) 20.15.20.45 piyano 
solo: Marsel Bi Jean • Philippe Rame_ 
su: Gavotte Variec Maurice Ravel: Sa
natie ve Jeukx d'aaux 20.45-21.00 plak. 
la dans musikisi 21.00.21.15 a jans haber
leri 21.15·21.55 stüdyo salon orkestrası 
21.55-22 yarınki program ve istiklal 
marşı . 

. 
Devl~f Derniryollan ve Limanl.-n Umum 1 
l\liidiirlii~ii ~atınalma KomiKyonu tlanları 

Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğünden: 

937 ııeneai idaremiz ihtiyacı için keşif bedeli ile mikdar ve 
mevkileri aşağıda yazıh bulunan (5) ocaktan (17000) metre mikap 
balast ihzarı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu lmuştur. 

Eksiltme 10.8.937 tarihine rastlayan salı gUnü saat (15) de Kay· 
seride: dördüncü mıntaka işletme müdilrliiğü binasında toplanacak 
komisyonca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1353.75) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun (4) üncü 
maddesi mucibince eksiltmeye girmeye manii kanuni bir hali bu
lunmadığına dair beyanname ile resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 
32~7 ve 1.7.937 tarih ve 3645 saytlı nüshalannda intişar etmiş o1an 
talımantamelere uygun olarak almmrş belgelerle teklif mektupla· 
rı?ı ekıiltme günü muayyen olan saatten bir saat eveline kadar ko
mısyon reisl iği ne vermeleri Jazımdrr. 

.. B.~ i~e. aid şartname ve mukavelename projeleri Kayseride 
dorduncu ış_letme müdürlüğünde, Ankarada yol reisliğinde; Sıvaa 
ve Samsun ıstasyonlarında parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Balast mikiarr 
metre mikap 

6000 
4000 
3000 
2000 

2000 

Keşif bedeli 
lira 
1.05 
1.10 
1.05 
ı.os 

Muhammen Ocak En yakın 
bedeli mevkii istasyona 
lira K. M. İsmi 
6300 483 Şarkıs1a 
4400 279 Kund~z 
3150 52 Ladik 
2100 95 Hacıbay • 

2100 
(2288) 

204 
ram 

Zile 
2-3616 

İLAN 
Hay~~rpaşa. - Ankara • Kayseri • Adana • Meydanıekbez ara

sında_ mutekabılen haftada üç defa işliyen Toros sürat katarının 
ld· agust~s - 9~7. gününden 16 • ağustos - 937 gününe kadar takib 
e eceklerı yenı tınerer aşağıda yazılıdır: 
H Haydarpaşa • Meydanıekbez Meydanıekbez - Haydarpaşa 
İ ay.darpaşa K 9.00 Meydanıekbez K 10.29 
Bzi~•t. K 11.01 Fevzi[>aşa K 11.50 
E ~;ık . K 13.59 Toprakakl K 13.31 

s ışchır V 16.04 Adana V 15.02 

Ankara 

Yerkôy 
Boğazköprü 
Kayseri 
Boğazköpftl 

Kayseri 
BoğazköprU 
Ni~de 
Ulukışla 
Yenice 
Yenice 

Men~in 
Yenice 
Adana 

K 16.22 K 15.27 
V. 21.02 Yenice V 16.02 
K 21.18 Mersin K 12.56 ) 
K 1.40 Yenice V 13.57 ) 2 
V 4.57 Yenice K 16.04 
K 4.00 ) Ulukışla K 19.56 
V 4.20 ) 1 Niğde K 21.16 
K 5.15 ) Boğazköprü V 23.34 
V 5.35 ) Kayseri K 23.00 ) 

K 5.06 Boğ. köprü V 23.20 ) 
K 7.30 K 23.50 ) l 
K 9.07 Kayseri V o.ıo ) 
V 11.44 Boğazköpri' K 23.42 
K 12.34 ) Yerköy K 3.08 

) 2 Ankara V 8.00 
V 13.50 ) K 8 K .25 

V 
11.46 Eskişehir V 13.08 

12.21 K 13.20 
K 12.45 Bilecik K 15.13 

Toprakkale K J 4.15 lzmit K 
Fevzi paşa K 16 18.07 
lıl .05 Haydarpaşa V 20.07 

eyılan ekbez v 17.02 
g~T;ros k~tarlarının Kayseri ile irtibatını temin eden katarlar 

oros atarlarının Mersin ile irtibatını temin eden katarlar 
(2234) 2~3617 

~)evlet demiryollan Afyon yedinci 
L~letme müd·· ı·· ....... d . , ur ugun en. 

1 - İşletme mıntakası için iktiza eden balast 2490 sayılı ka-

Münhal Kars müddei muavinliğine 
Mecidözü eski müddeiumumisi İsmail 
Hakkı, İhdas Van müddei muavinliğine 
hukuk mezunu Sinan, İstanbul aza mu· 
avinliğine hukuk mezunu Arif Derviş 
Kuntman, Ordu aza muavinliğine Bur
sa hakim namzedi Enver özlü, Karaköy 
aza muavinliğine İstanbul hikim nam-

25 liraya terli edenler: 
Adıvaman sorgu hakim muavinliği -

ne Ak*ehir sorgu hakim vekili Mehmed 
Rasim. 

22 lfraya teri! edenler: 
Orhangazi sorgu hakim veki11iğine 1 

Yenisehir sorgu Mkim vekili Hüseyin 
Tevfik. 

nunun 32 ve 33 üncü maddesi mucibince kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocağın yeri cinsi, mikdarı, muhammen 
bedeli, muvakkat teminat mikdarı t~slim müddeti aşağrdaki cet
velde gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme devlet demiryolları balast mukavelenamesi; ka
palı zarf usuliyle balast eksiltmesi şartnameııi ve baymdrrlık iş
leri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları 
Afyonda 7. inci işletme müdürliiğünde göriip öğrenebiHrler. Ve 
izahat istiyebilirler. 

4 - Muhammen bedel 10000 lirayı tecavüz ettiğinden isteklile
rin evtlce bu gibi ve bu kadar işi yapıp başarabildiklerine dair na
fia yüksek bakanlığından vesika alarak teklif mektublarına bağla
maları lazımdır. 

5 - Eksiltme 31 temmuz 937 tarihine tesadüf eden cumartesi 
günü Afyon ,ehir istaayonunda 7. inci işletme binasındaki komis
yonda saat on birde yaprlacaktır. İıtek1iler 2490 sayılı kanuna yu· 
kandaki 3 üncü maddedeki şart1ara tevfikan hazırladıkları muvak
kat teminat ve teklif mektublarınr havi zarflarmı mezkur tarihte 
saat 10 na kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 
bulunduğu hat ocak balast muhammen muvakakt balastrn 

K im. M. 3 bedel lira teminat lira cınsı 
Afyon-ızmir 389 13.000 16.900 1267.S kırma taş 

Teslim müddeti: 
Ağustos, eylül, ı. teşrin, 2. teşri~ ayla~ında 3/ 5 ve nisan 938 so

nunda mütebaki beşte ikisinin teshm edılmiış olması şarttır. 
(2126) 2-3426 

D. n~miryolları işletme umum 
müdürlü~ndeıı: 

1 _ Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan 40 yaşını geçmemiş 
olmak ve işletme merkezlerimiz~.en ~ğ_renilecek şerait ve evsafı 
haif bulunmak şartiyle hareket ı:nufettışı yetişmek üzere müsabaka 
ile muavin müfettiş alrnacakttr. 

2 - Müsabaka: Haydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, İzmir ve 
Sirkecide işletme müdürlük merkezlerinde 7.8.937 cumartesi günü 
yapılacaktır. . . 

3 - İmtihanda kazananla~~.1 3o lı~a ayl~k verilecek ve ıtaJ müd-
detinin hitamında mUfettişlrgı tasdık edıleceklerin aylıkları 151 
liraya iblağ edilecektir. .. . . 

4 _ İmtihanda ve staj ınuddetın~.e te~ayüz edenlerden lısan 
bilenlerin lüzumu kadarı A vrupaya . gonderı lece ktir. 

5 _ İsteklilerin sthi muaye~elerı yaptınlmak üzere matlub ve· 
saikle en nihayet 5.8.937 tari.~ıne kadar yukartda yazılı işletme 
müdürlüklerimize istida ile muracaat etmeleri lazımdır. (2072) 

Devlet Demiryolları İşletme 
2-3366 

Umum Müdürlüğünden : 
ı _ Devlet Demiryo11arı istasyon ve katar iş1erinde çalışmak 

üzere müsabaka ile hareket me~ur nam.zedi alınacaktır. 
A) Müsabakaya iştirak edebılmek fçın orta tahsili bitirmi• ol-

rnak; 
B) Türk olmak; • 
C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahıl) den yukarı olmamak; 
D) Bu sene için arlcere ç~~ırıl~arnrş olmak: 
E) İdaremiz merkez hr~ınılerı taraf!ndan yapılacak sıhhi mua

yene neticesinde faal servısde çaltşmaga mani bir gOna arıza ve 
haetahğı olmamak; şarttır. 

Lise mezunları imtihansı.ı olarak 61 lira Ucretle memur namze. 
di olarak alınırlar. 

2 _ Müsabakada kazananl~.ra muvaff~kıyet derecesine göre 61, 
57, 415, 43 lira aylık ve buna gore muhtelıf vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 temmuz 937 tarihinde saat 14 de Haıy• 
darpaşa. Sirkeci, Ankara, Balıke~ir, Kayseri, Malatya, Adana, Af. 
yon, İzmir, Erzurum, Muda.nra ışletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 _ En son müracaat tarıhı 30 te~uz 937 cuma günüdür. 
5 _ Daha ziyade tafsilat al~k ıstiyenlerin işletme müdürlük

lerine ve amirliğine ve büyük ıstasyonlarımıza müracaat etmeleri 
ıaz d <2091 ) 2-3381 

&;k;~a İstasyon Meydanının Tanzimi 
lçin Yapılacak İşlerin Eksiltmesi : 

Ankara ist aayon meydanının teaviyel tUrabiyeıi, blokajlanma-

Aukara Tarih. Dil, fAOğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden: 
Fakültemiz için muhtelif ecnebi Jisanlarda kitab mübayaa edi

lecektir. 
Muhammen bedeli 1.400 liradır. 
Kitabların listelerini görmek istiyenler her gün fakülte kütüp

hane memurluğuna müracaat edebilirler. 
İhale 9.8.937 pazartesi günü saat 15 te mektebler muhasebeci

liğinde yapılacaktır. 
İstekliler ihale günlinden bir gün evetine kadar 105 liradan iba

ret olan muvakat teminatı mektebler muhaııebeciliği veznesine ya-
tırmış olmalıdırlar. (2135) 2-3479 

Ankara Valiliğinden 
Maarif vekılletinin icarı altındaki binanın arka cephesine yapı

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

Eksiltme 5.8.937 perşembe günü saat on beş buçukta Ankara 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin ticaret o
dası vesikası ve 52 lira 18 kuruşluk teminatı muvakkate makbuz 
veya mektubu, nafıa müdürlüğünden a1acakları ehliyet vesikasiy
le birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte daimi encümene gelme
leri. 

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

Ankara yüksek ziraat . 
enstitüsü rektörlüğünden: 

1 - Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde kalörifer tesi
satı olan binalarının kalöriferlerle kalörifer tesisatr olmıyan bina· 
larının kok kömürü sobasiyle ve 165 gün müddetle ısıtılması kapa
lı zarf usuliyl eskiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bede] 18000 onsekiz bin lira ve muvakkat te
minat teklifinin % 7.5; idir. 

3 - İhale yüksek enstitü rektörlük binasında toplanan komis
yon tarafından 10.8.937 tarihine rastlayan salı günü saat 16 da ya
pılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin de 
enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2273) 

2-3620 

sı, şoselenmeıi, asfaltlanması, bordür taşlarının yapilmsaı, elek
trik tenvirat işi ve kanalizasyona aid bütiln tesisatın yapilmasr k:ı.
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 83.058 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, plıln vesair evrakr D. D. 

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

3- Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Anka
rada D. D. 1'0lları işletme umum müdürlüğü yol dairesi binasında 
toplanacak merkez birinci komisyonunca yapıla~ktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yuıh te· 
minat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları 1azımdrr. 

a) 2490 sayılı kanunun 115 mcı ve 17 inci maddelerine uygun 
5403 liralık muvakkat teminat, 

b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Nafia vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektubları ihale günU saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektublarının iadeli teahhüdlii olması ve nihayet bu saate ka· 
dar komisyona gclmi~ bu1unmasr lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Ankarada 
D. D. yolları yol dairesine müracaat etmeleri, (2105) 2-3418 
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Niğde valiliğinden:, 
1 - Niğde vilayetimiz merkezinde 124 şehir tipt tip 2 resim 

102 kargir göçmen evi yapılacaktır. Beherinin muhammen bedeli 
673 lira 17 kuruştur. 

Merkez kazasının köylerinde 80 tek ve 45 çift kargir köy tipi 
göçmen evi yaptırılacaktır. Beher tek evin muhammen bedeli 631 li
ra 47 kuruş ve çift evin muhammen bedeli 1171 lira 60 kuruştur. 

2 - Aksaray kazasının Sağlık köyünde 199 tek ve 96 çift kar· 
gir göçmen evi yaptmlacaktır. Bunlardan 100 adedinin kerestesi 
hükümetçe temin olunacaktır. Kerestesi verilen bu evlerin beheri
nin bedeli 304 liradır. Diğer tek evlerin muhammen bedeli 600 ve 
çift evlerin 1113 Jira 69 kuruştur. 

3 - Bor kaza merkezinde 46 tek ve 25 çift kargir göçmen evi 
yaptırılacaktır. Beher tek evin muhammen bedeli 592 lira 83 ku
ruştur. Ve içft evlerin muhammen bedeli 1105 lira 31 kuruştur. 

Bor orta köyünde 11 tek ve 6 çift kargir köy evi yaptırılacaktır. 
Beher tek evin muhammen bedeli 575 lira 86 kuruş ve çift evin mu
hammen bedeli 1068 lira 79 kuruştu:-. 

4 - Ulukışla kaza emrkezinde 15 kargir şehir tipi ve 7 muhtelif 
köylerde ceman 32 tek ve 15 çift kargir göçmen evi yaptırılacaktır. 
Şehir tipi evlerin beherinin muhammen bedeli 614 lira 25 kuruş ve 
tek evlerin 582 lira 40 kuruş ve çift evlerin 1079 liradır. 

5 - Bu evlerin Aksaray kazasında yaptırılacak 100 tanesinin 
yalnız kerestesi vekalet tarafından verilecek olup bundan maada· 
sının bilumum malzeme ve işçiliği keşif, plan ve şartnamelere uy· 
gun olarak inşa edilmek üzere anahtar teslimi müteahhide aiddir. 

6 - Pazarlık 2.8.937 pazartesi günü saat ıs de vilayet makamın
da toplanacak husus1 komisyonda yapılacaktır. 

7 - Vilayet dahilinde yapılacak evlerin hepsi toptan bir mü
teahhide verileceği gibi her kazaya aid olanları kaza itibariyle ve
ya 50 şer evin partiler halinde müteaddid müteahhidlere ihale e
dilebilir. Toptan talih olacaklar tercih olunur. Komisyonun bu hu
susta hakkı takdiri vardır. 

8 - Muvakkat teminat talihlerin teahhüd etmek istedikleri işin 
keşif bedeli üzerinden baliğ olacağı muhammen kıymete göredir. 

9 - Evlere aid pHin fenni ve idari şartnameleri görmek ve al
mak için tatil günü hariç olarak ihale gününe kadar Kayseri, İs
tanbul, Adana, Mersin iskan müdürlüklerine ve Ankara iskan u-
mum müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2294) 2-3626 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çarşamba ovasında Hamzalı ve ci

varında mevcud bataklıkların kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili 
mecra ameliyatı. 

Keşif bedeli (114.121) lira (8S) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 12.8.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 

15 de nafia vekaleti sular umu mınüdürlüğü su eksiltme komisyo
nu odasmla kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
drrhk işleri genel şartnamesi, fonnt şartname ve projeyi (5) lira 
(71) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (6956) lira (10) 
kuruşluk teminat vermesi ve 50 bin liralık nafia su işlerini teah
hüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başar
makta fenni kabiliyeti olduğuna dair nafia vekaletinden almmrş 
müteahhidlik vesikası ibraz etmesi. 

. İsteklilre in teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
~ır saat evetine kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi· 
lınde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2067) 2-3619 

l(ırl{lareli isk~an müdürlüğünden: 
. . Kırklareli m~r~ez kaza ve köylerinde yapılacak göçmen evleri 
ıçın 25.6.937 tarıhınde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan i
lanlar üzerine talibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine göre bir hafta müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

.. 1 --: Vilay~t me~kezinde 20. adet şehir tipi kerpiç ev yapılacak 
uzerlreı Marsılya kıremidi ile örtülecek beherinin muhammen be
deli 288 lira 35 kuruş olup toptan 5766 lira 92 kuruştur. 

2 .- K~yler.d~ ~8 .. ~det köy tipi kerpiç ev yapılacak Üzerleri 
Marsılya kıremıdı ıle ortülecek beherinin muhammen bedeli 258 li
ra 70 kuruş olup tutarı 9830 lira 60 kuruştur. 

~. -:.Köylerde 124 adet köy tipi kerpiç ev üzerleri yerli kiremit
ler ortulecek, beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş olup 
toptan 22287 lira 76 kuruştur. 

. 4 --: ~öylerde 91.. a.det köy tipi kargir. ev Üzerleri yerli kire
mıtle ortulecek beherının muhammen bedeh 190 lira 42 kuruş olup 
tontan 17328 lira 22 kuruştur, 

5 - Şehir tipi kerpiç 20 evin beherinin yalnız işçilik muham
men bedeli 60 lira olup toptan 1200 liradır. 
. .6. - Köylerde yapılacak 91. adet köy tipi kargir evin beherinin 
ışçılık muhammen bedeli 65. lira olup toptan 5915 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beheri· 
nin işçilik muhammen bedel~ 55 lira olup toptan 8910 liradır. 

8 - Keresteden maada bıl?m.u~ . i~çilik ve malzemei inşaiye ile 
beraber ve yahud da yalnız ışçılıgının toptan ihaleleri icra kılı
nacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7.5 teminat akçası olarak yatırıla
caktır. 

.. 10 - İlan .t~rihinden itibaren bir hafta zarfında talihlerin her 
gun Kırklarelı ıskan !,11Üdüriye~inde müt;şekkil komisyona müra
caa.tları. Şartname, plan ve keşıfnamelerı görmek üzere İstanbul, 
Edırne ve Ankara ıskan müdürlüklerine ve kazalarda iskan me
murluklarına müracaat etmeleri. 

. ~ 11- 1:'alibler 2~90 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 
dıger vesıkalarrnı ıbraz etmeleri ilan olunur. 2-3632 

Kastamonu Daimi Encümeninden : 
. ı - E ksiltme.>'.'e konulan iş: Daday ve Araç kazal a rı merkez

lerınde yapı lacak ılk mekteblere aittir. Her mektebin keş.if bedeli 
29620 lira 25 kurustur 

2 - Bu i şe aid
0 

ev;ak ve şartname şunlardrı: 
A) Eksiltme şartnamesi, hususi şartname 
B) Keşi fn ame ve rayiç cetveli. 
İstekliler bu evrakı Daimi encümende görebilirler. 
3 - Eksiltme müddeti her iki mekteb için ayrı ayrı olarak ay

n ayrı şartnart}elerle 6.7.1937 tarihinden itibaren 27.7.937 sah günü 
s~t ~ona ~adardır. İhale saatinin geldiğinde hükümet konağında 
daımı encumende kapah zarf usuliyle ihale edilecektir. 

4 - İstekliler her mekteb için 2222 lira muvakkat teminat ve
recektir. Muvakkat teminat olarak 2490 numaralı artama ve ek
siltme ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tadad olunduğu 
veçhile nakid, istikrazı dahili ve Ergani demiryolları istikrazı tah
villeri de kabu edilir. 

5 - Her mekteb için yirmişer bin liralık malzeme halk tara
fın~n teber~ ed.ilmiş ve 3SOO lirı>1ık malzeme de satın alınmış 
o~~u~undan ısteklıler ceman her me <teb için yirmi üçer bin beşer 
yuz lıral ık malzemeyi aynen kabul edecektir. 

Müteahhitlerin ve inşaatla meşgul 
olanların nazarı dikkatine · 

Bitmek üzere bulunan Ankara garı inşaatından artan muhtelif 
malzemei inşaiveye talih olanların istasyondaki inşaat yazihaneı;ine 
.ınüracatla rı ilan olunur. 2-3575 

uı:us 25 - 7 - 1937 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Sa1ınalma 1 ı Askeri fabrikalar umuru dürlüi;n Satırıalrı•H 

Komisyonu Uanlan Komi"'vonu tlanları 
·----------------- ---------------~ ·----------------- ---------------~ 
M. M. Vekfileti 

Deniz merkez satın alına komisyonundan: 
1 - Tahmin olunan keşif bedeli 268761 lira 45 kuruş ve ilk te• 

minatr 14689 lira olan İstanbul Kasunpaşada kain Deniz hastane
sinin yeniden tamir ve inşasının 9.8.937 paazrtesi günü saat 14 de 
M. M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyoı:ıumuzda kapalr 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bu eksiltmeye aid vesaik şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Resimler 
C • Umumi ve fenni şartname 

3 - Eksiltmeye gireceklerin: 
A - Şimdiye kadar asgari (150) bin liralık inşaat işini muvaf

fakiyetle yaptığına dair Nafıa vekaletinden musaddak bir vesika 
ibraz etmesi veya bu vesikayı hamil olanın biri ile mesai birliği 
yapması. 

B • Bizzat diplomalı mimar olması veya diplomalı bir mimar
la mesai birliği yapması. 

C - Eksiltmeye girecek olanların bir şirket veya ecnebi bir fir
ma mümessili oldukları takdirde, 2490 sayılı kanunun 2, inci ve 3. 
üncü maddesi hükümleri dahilinde gereken vesaiki teklif mektu
bu ile birlikte vermesi. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların 9 ağustos 937 pazartesi günü 
saat 13 e kadar teklif mektuplarım havi zarfı yukarıda yazılı ve
saik ve teminat mektupları içinde olduğu halde komisyona vermiş 
bulunmaları, bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul 
olunmıyacağı ve postadan mütevellid gecikmeden dolayı yapılacak 
müracaatların da nazarı dikkate alınmryacağı. 

5 - İstiyenler, şrtname ve planları 13 lira 44 kuruş mukabilin
de Ankarada komisyonumuzdan ve 1stanbulda Kasımpaşada Deniz 
levazım satın alma komisyonundan alabilirler. (2215) 2-3622 

Askeri mektt'hlere talebe alınıyor 
1 - 937 - 938 ders vılı için Kuleli, Maltepe, Bursa, liseleriyle 

Konya ve Erzincan askeri orta okullarınm bütün sınıflarına Kınk
kaledeki sanat lisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya ge
dikli Erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısımları. 
nrn ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 

2 - Kaydı kabul şartları gecen senenin ayni olup bütün asker
lik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 temmuzda baş
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gedikli mektebinin kaydı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. 

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

S - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattırıp 
askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bir halde girmek istedi
ği mektebe göndermeli ve mekteb tarafından seçme imtihanı için 
çağrrılmadıkça hiç bir istekli beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı icin <;ağrılan isteklilerin mektebe kadar 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacaklan 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

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

8 - İpka veya ikma1 vaziyetinde kalan okurlara bir sene tahsil 
fasılası olanlar ve mektebe girmek için nüfus kağıdında yaşını tas
hih ettirenler askeri mekteblere alınmazlar. 

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

İLAN 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 65.000 

metre ekmek torbalık ·bez ile bir metresine tahmin ediln fiyatı 95 
kuruş olan 133.7SO mtre mahruti çadır bezi ve bir çiftine tahmin e
dilen fiyatı 170 kuruş olan 10.000 çift yemeni ayn ayrı kapalı zarf
la alınacaktır. 

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

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

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

5 - Münakasalra gireceklerin 2~90 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad· 
delerinde yazılı vesikaları ilk temı?atları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale saatlarından en az hır saat evel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (1991) 2-3271 

BİLİT 

1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 11.080 
lira olan 404 metre murabbaı maun ile 406 metre murabbaı kayın 
kaplama tahtası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14 ağustos 1937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 831 liradır. 
4 - Şartname ve evsafı M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunui teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazrlı belgelerle birlikte eksiltme 
gün ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1812) 2~2992 

İLAN 

YAPI: E rat pavyonu yapısı kapalı z~rfla eksiltmeye konmustur . 
Keşif tutarı: 6363 lira 33 kuruştur. Keşıf, proje, ve şartnamesi pa
rasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. 

İHALESİ : 9-VIII-1937 pazartesi günü saat on birdedir. 
İLK TEMİNATI: 477 lira 25 kuruştur. E ksiltmeye girecekler· 

den ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektuplarını havi zarf
lar ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. Satın al-
ma komisyonuna verilsin. (2191) 2-351S 

BİLİT 

20 metre mikabı ambalaj için tahta alınacaktır. İhalesi 2.8.937 
pazartesi günü saat 10 dadır. Tahmin bedeli (1000) liradır. İlk 
teminatı (75) liradır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek isti
yen bedelsiz olarak M .M. V. SA. alma komisyonuna müracaat ve 
ihaleye gireceklerin belli gün ve saatında teminatiyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2083) 2-3374 

tLAN 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiati 420 kuruş olan 10.415 çift 

dahili ve 8.728 çift harici fbtin ile bir tanesine tahmin edilen fiatı 
850 kuruş olan 20.000 : 2S.000 tane battaniye ayrı ayn kapalı zarf
la alınacaktır. 

2 - Battaniyelerin şartnamesini 1065 ve fotinlerin şartnamesi
ni 405 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün 
komisyona gelmeleri. 

3 - Battaniyenin ilk teminatı 11.875 ve fotinlerin ilk teminatı 
S.270 lira 3 kuruştur . 

4 - Battaniyenin ihalesi 6.8.937 cuma günü saat 11 de ve fo-

1082 ÇİFT ERAT FOTİNİ . 
Tahmin edilen bedeli S410 lira olan yukarıda mikdan ve cil' 

si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alııı' 
komisyonunca 13.8.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf ile r 
hale edilecektir. Şartname parası.z olarak komisyondan verilir. 'fi' 
liblerin muvakkat teminat olıta 405 lira 75 kuruşu havi teklif ıne~ 
tublarını mezkfir günde saat 14.30 za kadar komisyona vermele 
ve kendilerinin '1e 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkO.r gün ve saatte komisyona müracaatları. (2281) 

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

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

2-3615 
iLAN 

Tahmin edilen bedeli 9600 lira olan yukarda mikdarı ve nurnarr 
lan yazılı yedi kalem yağ askeri fabrikalar umum müdürlüğü satıll 
alma komisyonunca 16-8-937 pazartesi günü saat ıs de kapalı ı.aıf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verillt• 
Taliplerin muvakkat teminat olan 720 lirayı havi teklif mektuplr 
rını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi• 
terinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkfir gün ve saatte komisyona müracatlan. (2182) 2-3S07 

3 ADET OTOPOMP 
4 ADET MOTOPOMP 

Tahmin edilen bedeli 30.000 lira olan yukarıda mikdarlan yazıtı 
otopomp ve motopomplar askeri fabrikalar umum müdürlüğü satı:ll 
alma komisyonunca 13.9.937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf1' 
ihale edilecektir. ~artname bir lira 50 kuruş mukabilinde kotni,. 
yondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2250 lirayı hafi 
teklif mektublarını mezkfir gUnde saat 14 de kadar komisyona ver-
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3: maddelerill" 
deki vesaikle mezkOr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2159) 2-3569 

1 
Ankaı·a Levazım Amirliği SatmaJma J 

Komisyonu tlanlan 
'----------------~ -~~~~--------

İLAN 

1 - Konya garnizonu kıtaatı ihtiyac riçin eksilbnede bulurıall 
23.400 kilo sade yağın 19.7.937 tarihinde yapılan pazarlığında tek
lif edilen 88 kuruş 75 santim pahalı görüldüğünden üçüncü pazar• 
lığı 28.7.937 çarşamba günü saat 11 de Konyada kor satın alma kO" 
misyonunda yapılacaktır. • 

2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara levazıtı' 
amirlikleri satIIIl alma komisyonlarında görülebitir. 

3 - Muhamnıen tutarı 19.719 lira 18 kuruş olup muvakkat te
minatı 1848 lira 68 kuruştur. 

4 - İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte kanuni vesika ve 
teminat makbuzlariyle Konya satın alma kıcmıisyonlarma müraca· 
atları. (2271) 2-3614 

t LAN 
1 - P.olatlı garnizon elektrik tesiatı için elektrik malzemesi sa· 

tın alınacaktır. 
2 - Muhammen keşif bedeli 140 lira S6 kuruştur. 
3 - Taliblerin ihale günü olan 11.8.937 çarşamba günü saat 16 

da Polatlı mal sandığında yatırılmış 10 lira S4 kuruşluk teminatı 
muvakkate makbuzlariyle komisyonda hazır bulunmaları. 

4 - Şeraiti öğrenmek istiyen talihlerin her gün öğleden sonr• 
komisyona müracaatları. (2278) ~3613 

İLAN 

Miktarı M. Bedel İlk teminatı 
Kilo Lira Lira krş. 

Bursa 19800 19008 28Sl 20 
Mudanya 6000 5760 864 00 
Bandırma 6000 S760 864 00 
1 - Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için kapalı zar~• 

eksiltmeye konulan sade yağına teklif edilen fiatlar pahalı göru{; 
düğünden aynı evsaf ve şerait dahilinde yeniden kapalı zarf yo 
ile 28-7-937 çarşamba günü saat 17 de eksiltmeye konulmuştu!• 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonlarının yağı bir isteklife 
veya ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. i 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 96 kuruştur. Şartnaınes 
Balıkesir, Eskişehir, Konya satın alma komisyonlarında ve Anıca· 
ra İzmir Levazım amirlikleri Sa. Al. Ko. larında görülebilir. 

' 3 - Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun 2, 3 cü maddelerin• 
deki vesikalariyle teklif mektuplarını belli gün ve saat 16 ya k; 
dar Bursa askeri satın alma komisyonuna vermiş veya gönderıııı 
olacaktır. (20S6) 2-333S 

t LAN 

1 - 'Garnizon kıtaat ve müessesatında mevcud balnr kaplarırı 
kalaylanması işinin 3.8.937 sah günü saat 15 de açık eksiltmesi ya• 
pılacaktır. . tl 

2 - Bu işin tutarı 2142 lira 30 kuruş olup muvakkat temı11a .. 
160 lira 68 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız go• 
rülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve ~e: 
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım aınıt 
liği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2106) 2-3414 

B t L İ T 
1 - Ankara garnizonu erleri ile hrab okulu ihtiyacı için 16 ıorı 

t aze bamyanın 2.8.937 pazartesi günü açık eksiltmesi yaprlacaktrrİi• 
2 - Bamyanın tutarı 1920 lira olup muvakkat teminatı 144 

radır. Şartnamesi komisyonda her gün parasız görülebilir. • 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve ~e. 

minat makbuzlariyJe yazılı gün ve saatte Ankara levazım aınıt 
liği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2107) 2-341~ 

tinlerin ihalesi ayni günün saat 15 şindedir. . .• 
5 - Mü~akasalara gir~cekleri? 2490 .sayılı k.anu~u~ Z, 3 tl~f 

eti maddelerınde yazılı vesıkaları ıle temınatları ıle bırlıkte tek~ 
mektublarmı ihale saatlarından en az bir saat evvel M. M. V. S ' 
AL. K. na vermeleri. (2143) 2-3483 

BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen ederi 25 kuruş olan 35.000 ınett• 
çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 26 temmuz 937 pazartesi günü saat ıs tedir. A .. 

3 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. satın alma KO. d,..· 
alınır. 

4 - İlk teminat 656 lira 25 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı le~ 

nunun 2 ve 3 üne ümaddelerinde yazılı belgelerle birlikte tekll 
mektublarını ihale saatmdan behemehal bir saat evel M. M. V. sil' 
tın alma KO. na vermeleri. (1992) 2-3257 
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Müsabaka imtihanı 

Türkiye cumhuriyeti 
asından: • 

zıraa an 
ı - Bcınkannza mfüıaba:ka ile ve müsabaftada göıtterıleeeli: mu~ 

vaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) efen az oJmarnak i.tzel'e lü· 
zumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedf alınae'C!l<tır. 

2 - Bu mlibırbakay.r gfrebilmek için siranı bilgifer ve yükselt 
ticaret ve iktfsad okulundan ve yaltıtd hukuk fakiıHesinden vey<r 
bun}artn yabancı tn~mleket1eTdeki benzerlerinden dfpfomalı Olmak 
gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustos 937 de Ankara ve !stanbn1 
ziraat banb?arrnda yazr ile yaprlacak ve kazartanTar~, 701. pa:raTarı 
verilerek Ankara.ya getirtilib, eyHil zarfında ~zHi b1r rmtıfıana ta
bi tutnlaC!;tktrr. 

4 - Yeni kanttnumtız mucibince tekaüdfGk haklarını cfa haiz 
olmak şartiyle mü!ettlş namzedlerint HO ve şef namzedfCTine 130 
ar lira aylrk verilecektir. 

Müfettiş namted1eri iki senelik bir stajdan sonra miffettişlik 
imtihmrna ~irecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mtlfettisliğe 
terli ettirifecek1ercfir. Ankarada umum müdürlük servis1trinde ça, 
h!tmlacak olan şef nıtmzedferi ise bir senelik stajdan sonra yapt· 
lacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettirile 
cekletdir. 

5 - imtihan programı ite sair şartları gösteTen matl:malar An· 
kara, İstanbul ve İzmir ziraat bankalarındıın elde- edilebilir. 

6 - İste1'Jilu, aranılan bel~eleri bir mektubla Ankara Türkiye 
cumhuriyeti Ziraat bankası tdtiş heyeti reisliğine vermek veya 
göndermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat 
mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarihinde ele değmiş olması 
sarttır. (2166) 2-3470 

Kızılay Cemiyeti Genel 
Merkezi Başkanlığından: 

l - Eksiltmeye konulan it: Diyarbekir'de yaptın~uk ha. 
tahane inşaat ve bilcümle tesisatluı tahmini. keşif ~deli (127.964) 
lira 50 kuruJ\Uı. 

2 - Bu i.,e aid tartname n ewak ~rdır: 
A - Eksiltme ~rtnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Keiif büıasaları, 
D - HusU51 ve fenni pıtnameleJ', 
E - Eababı mücbi.re raporu, 
F - 26 aded plan 
İsti yenler bu şartname ve evrakı: 
A - Ankara1da Kızılay cemiyeti ~enel merkezinden. 
B - İstanbul'da Kızılay hanında kızı1ay depoeı:mdan. 
C - Diya.~kir'de kınlar mC'fkezinıhn 6 1ira ofO kuruş mnıta· 

bilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme ı.s.9l7 tarihinde pazartesi &ünü •aat ıs de An

kara'da kızılay kuı;wnu .:e-m1 merkezinde yapılacaktır. 
4 - Ekailtme kaplaı zaı:f usulü iledir .. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7648 iln 2Z kuı:uı;

luk muvakkat teı:niı:W. vermesi bundan baş.ka aşağıdaki vesikaları 
haiz loup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 130.000 liralık bina ve tesisat i•1eri ya
pabileceğine dair nafia vekaletinden alınmış müteahhidfik vesikası. 

B - Bu seneye aid ticaret odası vesikaları. 
C - Şimdiye kadar yapttrdıklan işler için mal sahiblerinden al

dıkları iyi hizmet vesikaları. 
6 - Teklil mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazıfr saatten 

bir saat eveline kadar kızrlay kun:rmu genel merkezine getirilerek 
eksiJtme komisyonu reisliğİne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile göriderilecek tekliflerin nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gclmi1 olmasr v~ dış zarfın mühür mumu He iyi
ce kapatılmış. olması lfrztntdır. Paatada olaak gecikmeler kaEıul e-
dilmez. 2-34Ca 

Ac liye V eka Ptinden 
Ank.arada adliye saravmda bulunan vekUet arıbarm<la mevcucl 

tahminen 1500 kilo kadar günlük gazete olduğu yerde açık arttır
ma ile beneli pe in 9erilmek şartiyle satılac-aktır. Talihlerin 2 ağus· 
tos 937 pa?.<ırtesr saat ıo da satış yerinde hazrr bulunmaları. 

(2086) Z-3370 

Pazarlık Suretiyle Eksiltme İlanı: 
Tunceli nafia müdürlüğünd~n 

1 - Eksiltmeye konulan iş Tunceli vilayeti içinde Mamakide 
yapılacak hükümd: konağı inşaatidir. Bu işlerin ke~f bedeli 
29.000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tcsviyei turabiye ~ ve: fd'rgir i~ata dah fenni şart-

name, 
E - Husu$! şart.name. 
F - Silsilei fiat keşif metraj cetveli. 
G- Proje, 
H - Devlet demiryotfarı fenni şartncımesi , 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı iki lira bedel mukabilinde 

Tunceli nafıa. müdürlüğünden alabilirlCT. 
3 - Eksiltme 30.7.937 tarihinde cuma günü saat 16 ya kadar 

Elaziz Tunceli nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazadık uıuliy1e yapıJacak*ır· 
5 - Eksiltmeye srirebilmek için isteklinin 2175 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup g'ds
tcrmesi lhrmdır. Nafıa -.ekaıctindcn alınmış müteahhidlik efıliyet 
veaikası • 

6 - Teklifler yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Tunceli nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu reis
liğine verilecektir. Posta ile gönderiTec~k mektublarm nihayet 3 
üncü maddede yazılı saate kadar geTmiş olması ve dış zarfln mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması Ja.znndır. Postada olacak gtcik-
meler kabul edilmez. (22.51) 2-3583 

Harta genel direl{törlüğjinden: 

Adliye Vekaletinden: 
Vekalet binek otomobili icrin 300 teneke benzin açık eksiltme: 

suretiyfe almacaktrr. 
EksiJtmeyıı iştirak edecekler şartnameyi levazım ve daire mfı.. 

di.lrli.iğilnden paı;ası~ alabilirler. 
Tahmin edilen bedel beher tenekesi 318 kuruş 75 santim hesa

biyle hepsi için 956,25 liradır. İstekliler bedeli muhammenin % .. 7.~ 
~ olan n tin 22 kuruşu mal saııdıfma yatırarak eksiltme gunü 
komisyona verecektir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıh 
kanunun (2-3) üneii maddelerindeki şartları haiz olmaları lazım
dır. 

ETı:siltme 31.7.1937 tarihine rastlayaıı ruına•tesi gflı1ü saat ltJ 
da vekiilet levazım ve daire müdürlüğü odasında müteşekkil ~o
Dli$yonda yapılıat:aktır. İs.teklileria me:ıkw gün n aaatte koınıs· 
yona. baş vurmaları. (2098) 2-338.7 

S3lihli belediyesinden: 
Salihli şehrinlıı inkişaf sahasının 100 hektar mikdarındaki yeri· 

nin haff hazır haritasını aTma işi aç.ık eksi.Ttmeye konulmuştur. Her 
hektarının bedeli muhammeni beş liradır. 

İhale 29.7.937 günü' saat rI de belediye encümeninde yapılacak
trr. taliplerin şeraiti' öğrenmek üzere belediyemize müracaatları ilan 
ofunar. (2198Y 2 - 352'2 

Ankara Emu·y~t Müdürlüğünden 
11,(ahammen F. Teminatı 

Kilo G. Cinsi K. S. L K. 
80300 00 Yulaf 4 O() 241 00 
87600 00 Yem otu 2 50 164 25 
58400 00 Yataklık ot 2 00 87 60 
2&2 00 Kava tuzu 7 50 1 60 

İhale günü 
26.7.937 pazute
si günü saat 16 
da 

Müdüriyctimiz süvari hayvanlarının ihtiyacı olan yukarıda 
cins, mikdar:ları yazılı yu af,. yem otu, yataklık ot ve kaya tuzu 
göstetileD gün ve saatte açık eksiltme ile almacaktrr. Şartnamesi 
emniyet müdürlüğünde olup isteklilerin yukanda mikdarları ya
zılı muvakkat teminata aid makbuz \feya banka mektublan ile bfr
likte müdüriyette toplanan komisyona ~elme.leri. 

(1997) 2-326(} 

Kocaeli islıan müdürlüğünden: 
l - İzmit merkezinde 1(}1 numa.ı:a.lı ş~ir tipi planına göre 

yaptırılacak ~6 adet göçmen evinin kerestuı: çaı:n, kapı; penceresi 
ve teferruatı ile beraber eve gitmesi lazım gelen 25 kilo çividen 
8 Kilo 15 santimlik çivi iskan dairsi tarafr~an verilmek Ye diğeri 
de müteanhide aid bulunmak şartiyle 31.81 lıra 44 kuru~ bedeli ke• 
şifli şehiı: tipi evl~r. 

2. - Geyve kazasının Akhisar nahiyesi me~kezinde 103 numa
ralı köy tipi planına göre 3& alet göçmen. evinin 14303 lira 58 ku
ruş bedeli keşifli ve anahtar teslimi şa.rtıyle bilumum malzemesi 
müteahhide aicJ bı:ılonmak suretiyle ve fı:apalr zarf usa.liyle eksilt
meye konulmuştur. 207 .,937 den itibaren on ~ gün müddetle 5.& 
937 perşembe günü saat on beş:te iskil:n dairesinde toplanacak olan 
komisyon muvacehesiyle ihalesi yapılacaktrr. 

3 - Muvakkat tenrinali yüzde yedi buçuk itibariyle İzmit mer
kezindeki 16 ev i~in 238 Tira 61 kuruş Geyve AKlıisarındaki 38 ev 
için de 1072 lira 76 kuruştur. 

4 - Bu işe aid keşifname şartname ve plan iskan müdürlüğü· 
ne meccanen verilecektir. 

5 - Talip olanlar teklif mektuplarile beraber teminat mel'ttu· 
bu veya makbuzlarım ve ellerindeki ehliyetrıameferini ve ticaret 
odasınlan verilmiş olan hüviyet yankas1nı ı:r:ltihiirlü bi'r ıarfa ko
yarak yukarıda söylenen saatten bir saat evelirıe kadar ltomisyon 
reisliğine göndermeleri lazımdır. 

6 - Tediye şekli Sıhat vekaletinden gelen lZ.7.937 ~n ve 56 
sayılı yazıya Oağlr talimatnameye g<5Te Kızrfay tarafından yapıla
baktır. 
eaktır. (2308) 2-36291 

1 - Harta krta erleri için aşağıda muhammen bedeli, ihale gün ve saatleriyle şekli ihaleleri ya21-
lı (100) adet mahruti çadır ile (20) ton toz ~eker satın alınacaktır. 
. 2 - İs.tekliler. şeraiti anlaımk _üzere hugün ve eksiltmeye gireceklerin de teklif mektuplarmı 
ıhale saatinden hır saat evel Cebecıcle Harta genel direktöııliifc satın alma komisyonuna getirmeleri. 

~ lf '~-11 tf~ J tıııııat. . . . • 
~~) f etmeıırıız. 

Muhammen B. Mu~akat T. 
Lira K. Cinsi Miktarı Lira. K. 
5600 00 Toz şeker 20 ton +zo oo 
6500 00 Mahruti çadrr 100 adet 487 50 

Eksiltmenin şekli Günü Saat 
JCapaılı zarf. 10..8.937 salı ıo 
:Kapalı zarf 10.8.937 salı 15 
(2302} 2-3628 

j · '-INift •• K.,.....ı fcllroha.tl 
temi"· )'ağlanmayı "'en edaa 
VI htt~nlı• pm;hk verir. 

Valınız ı 

J. ROtlSSEL de satılır# 

ISTANBUL lUner Meydanı Ncı. 12 
1S Mumerolu katılo9umu111 

lsteytnf:ır, bllllaft gonoerftlr. 

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastauesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon 1499 
Adres: Kooperatif arkası Aliı 
Nazmi Apart. No: 9. D. 5 1 

2-3361 

filo es.Kı n .. :s.I'.Jl r oıle pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kokürli 
den çıkarır. 

Umuınl deposu: İngiliz Kar, 
zuk eczanesi, her: eczane:ie hulu· 
nur, ciddi ve müessir t>i• nasır 
ilacıdıı. 

Antalya nafia müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Antalya lisesi pavyonu binası i· 
kinci kısun mevcud betonarme iskelet üzerine tuğla dıvar, kapı, 
penct:re, srva ve sair teferuat inşaatı). 

KEŞİF BEDELİ: 37781 lira 85 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnames~. 
E - Hususi şartname hülasası, 
F - Keşif cetveiip 
G- Proje. 
İstiyenler bu şartnamelerle ve evrakı bedelsiz olarak Antalya 

nafıa müdürlüğünden alabifirler. 
3 - Eksiltme 20.8.937 cuma günü saat 10 da Antalya nafia dai

resinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf nsuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebimlek için isteklilerin (2833.64) lira mu

vaka. tteminat verilmesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz O· 

lup getirmeleri Ianmdır. 
Nafia vekaletinden alınmış yapı müteahfıidliği vesikası ve yap

tığı işlere aid bonservis. 
6 - Teklif mektuEılan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evetine kadar Antalya nafia müdürlüğü dairesine getiri· 
Ierek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üç maddede ya
zılı saata kalar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatıJmrş olması şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-3637 

Bina işleri ilanı 

Nafia Vel{aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara yüksek ziraat enstitüsü 

stajyer talebeleri için orman çiftliğinde yapılacak yemekhane in
şaatıdı.r. Keşif bedeli 31.646.05 liradır. 

2 - Eksiltme 9.8.937 pazartesi günü saat 15 de nafia vekaleti 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında lfapalr 
zarf usuliyle yaprlacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden almır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 45 kurus
luk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış mÜ
teahhidlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

S - İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2226) 2-3618 

Sivas inhisarlar has 
' müdürlüğünden: 

I - Sivas inhisarlar baş müdrlüğü dahilindeki Hargun tuzla· 
11nda yapılacak memur evleriyle tuz anbarı ve amele ve mü.şte~i 
hangarı ve fırın inşa.ati kapalı zad usuliyle münakasaya vazedılmış 
ise de ihale günü olan 19.7.937 tari~de talibi zuhur etmediğinden 
sözü geçen yapılar on beş gün müddetle tekrar eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bunların keşif bedeli (17661) lira 53 kuruştur. 
3 - İstekliler şartname pt'Oje ve keşifnameleri her vakit Sivas 

mhisarlar baŞ' müdiiriyetinde görebilir. 
4 - İhale ağustosun 3 cü salt günü saat 15 de Sivas inhisarlar 

baş müdüriyetindeki komisyonda yapıtacaktrr. 
5 ~ Muvakkat teminat akçesi 1325 liradır. 
6 - İsteklilerin bina inşaatında mütehasxss olduklannr gösterir 

muteber ehfiyet ve fen vesikasını ibraz etmeleri şarttrr. (2310) 
2-3531 

Af yon vilayetinden: 

Vilayet merkezinde yaptırılacak (74347) lira 73 kuruş keşif be
delli Ali Çetinkaya okulu inşaati 20.8.937 taıihinde saat 15 de i
hale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. Şart
namc]er, pHin, keşifname 372 kuruş bedelle nafia müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat 5576 liradır. İsteklilerin teklif mek· 
tublarını ticaret odası ka.yıt vesikası ve bayındırlık bakanlığından 
ailımnrş asgari 40.000 liralık yapı işi yaptığına dair ehliyet. vesika· 
lan ile birlikte 20.8.937 tarihinde saat 15 şe kadar daimi encümene 
vermeleri ilan olunur. (4472) ~-3624 



ULUS 
25 - 7 - 1937 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Direktörlüğünden · ltnhi arlaı' Umum Müdürlüğünden ı 

1 - İdaremizin Pqabahçe fabrikasında yaptmlacak kirgir is· 
tinat duvarları ile hafriyat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. Akyazı askeri kereste fabrikasının 937 mali yılı içinde ya~tı

racağı tomruk ve kereste nakliyatı önce eksiltmere konulmuş~~~ 
de bazı e babı kanuniyeye binaen ihalesi bozuldugundan tekrar 
palı zarfla ve on bet gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - S ust s 937 per.,embe gününde saat on beşte Adap .z~rı~· 
da park karşısında askeri kereste fabrikası yollama odasının ıçın e 
aşagıdaki nakliyatın ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. - .. . 

2 - Kurt kırılı ormanındaki maktalarından kuzuluk koy~O~~ 
varında fabrik2sı ambarlarına yaptıracağı tomruk ve k;reste • 
metre mik ptır. Beher metre miklbına 550 kuruş nak!Lye ücretı 
tah n ect'lm muvakkat teminatı 2475 liradır. Ad 

3 - Kuzuluk köyil civarındaki fabrikası ambarlarından ~-
p · - ,_ kereste 5000 metre mı· 
zarı ıst syonuna yaptırıacagı tomruı< ve . .. . hın' dil· 

kabtır. Beher metre mikabına 225 kuruş naklıye ucretı ta ın c 
mi~ muv ld• t teminatı 844 liradır. 1stekliler yukarda yazıl~:u
vakkat temimıtlarını maliye veznelerine yatırıp alacakları ~ 1 uz. 
larını veya banka mektuplarını ve ticaret odalarında k~rı~.lı u un. 
du 1 r na dair belaelerini havi kapalı zarflarını ihale gununde ~a~t 

" · · rmek ıstı· on dorde kad r komisyona vermeleri ve şartnamesını go 
yenlerin fabrika müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

(2353) 2--3555 

Betonarme Köprü İncaatı · 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Kastamoni vilayetinde Kastamo
ni.İnebol yolu üzerindeki ,eker köprüsünün betonarme olarak inşa
atıdır. 

Keşif bedeli (24.500) liradır. 
2 - Ekaltme 30.7.937 tarihine müsadif cuma günü saat (16) 

da nafia vekfi.letinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
oda ında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (123) 
kuruş bede) mukabilinde şosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (1838) liralık mu· 
vakkat teminat vermeleri ve bu işleri yapabileceklerine dair veka· 
letimizden ahnmıt müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikası ibraı et· 
me1eri lazımdır. 

tstckli erin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktnzidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1962) 2-3322 

(~orum vilayetinden: 
Kereıtesı hanç bilumum malzemesiyle işçiliği alana aid ol· 

ıınak üzere Alacanın Çöplü köyünde yapılacak 19 tek, 10 çift kerpiç 
gi:ıçmen evi 7953 lira 12 kuruşla ve gene Alacanın Catak köyün· 
de 20 tek kerpiç göçmen evi 4361 lira 63 kuruş bedelle lsa bacı 
köyünde 14 tek kerpiç ve 3053 lira 12 kuru,la Kurt avutmuş kö
yünde 20 kargir tek ve 4460 lira 80 kurut bedelle ve 15 gün müd
detle eksiltmeye çıkarılmııtır. Bu dört köydeki evler toptan veri
leceği gibi ayrı ayrı da verilebilecektir. İsteklilerin yüzde yedi 
buçuk muvakkat teminat paralarını veya banka mektublarını mali· 
yeye vererek makbuzları ile ve kanuni vesaik ile vilayetimize mil· 
raca at etmeleri. (2121) 2-3425 

1\esan isl{an ., memurluğundan. 
ı -::- Keşan ~ahilinde iskan komisyonunca tesbit edilen köylerde 

1~0 goçmen evı 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine uyularak ye· 
nıden kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmu§tur. 

2 Bir evin muhammen bedeli 138 lira 34 kuruştur. 
~ -. İhae~ 28 Temmuz 937 çarşanba günü saat 14 de Keşanda iıkan 

daıresınde 1sk5.n komisyonu tarafından yapılacaktır. 
. meyi görmek istiyenlerin Ankara. İstanbul, Edirne 
ısk n miıdürlükleri ile Keşan iskan memurluğuna müracaat etmc
lcrı ıcap cdl'r 

S :- 2490 sav.ılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak et
mek ıet yen talıplerin yukarda yazılı saatten Uç saat önce iskan dai
r ne m(uracaatla muvakkat teminatını yatırmış olması Uizımdır. 

2201) 2 - 3520 
________________________ ...;:,. ____ __ 

Tavukculuk ... 
• •• •• enstitusu 

direl{törlüi\inden: 
.T~vukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usuliyle 1 ağustos 937 

tarıhın~en 30 eylül 937 tarihine kadar yevmiye 100-200 kilo yonca 
~?·2~ kılo salata veya marul ı birinci teşrin 937 tarihinden 31 i~ 
ıncı kanun 938 tarihine kadar yevmiye 50-100 kilo Iahna 30..SO kilo 

;spanak, 10-20 kilo havuç, 10..20 kilo pancar 1 şubat 938 °tarihinden 
k 1 mayıs 938 tarihine kadar yevmiye 30-50 kilo ıspanak, 10..20 kilo 

2~~;rc~k salata, S0-100 kilo yonca alınaacktır. Muhammen fiyatı 
d lıra 70 kuruştur. Şartnameler her gün Çankırı caclesi üzerin-
0~ b~una~ .Tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü tarafından paraıız 
t" lira verı ır fst.eklilerin 26 temmuz 937 pazartesi gUnU aaat onda 
ıc~ret odası ·~sıkası ile 181 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat 

:a buf veya bank~ mektublariyle birlikte tavukçuluk esntitüsün-
top anacak komısvona baş vurmaları. {2003) 2-3283 

Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı · 

1'uncPli nafia müdürlüğünden: 
1 -- Eksilt~7ye konulan iş: Tunceli vilayeti Mazgırt kazası 

Seylathan mevkıınde 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 1J3rtname 
E • Husust şartname, ' 
F • Silsilei fiat keşif metraj cedvelleri. 
G - Proje. 
H: Devlet demiryolları fenni şartnamesi, 

ElAİ~tıyenler bu. şartnameleri ve evrakı iki lira bedel mukabilinde 
zızde Tu.ncelı nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

a i 3d - Eksıl~e 30.7.937 tarihinde cuma günil saat 15 şe kadar El
z ~ e Tunc~Jı nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

5 
- ~ksıl.tme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

tem' -; ~t~eye girebilmek için isteklinin 1335 lira muvakkat 
te~· ;ennesı bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
yet ve:ik!::~dır. Nafıa vekaletinden alınmıı. müteahhitlik ehli-

eve~n-; ı:1'~klif;r yu~arıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
liğinde ~ a~ uncelı nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu reis
Uçüncü ~~~ a~aktır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
hür mumu ile. e _yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mil 
cikınclet kab~;rı~~l kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge: 

e 1 mez. (2266) 2-3602 

2 - Keşif bedeli: 18059.28 lira, muvakkat teminat: 1355.20 lira· 
dır. 

3 - Eksiltme 29 temmuz 937 tarihine rasthyan perşembe günü 
saat on altıda Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat tubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, keşif ve sair milnakasa evrakı her giln 91 kuruş 
mukabilinde inhisarlar inşaat şubesi müdürlüğünden alınır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için mühendis, mimar veya 
bir mühendis veya mimarla müşterek olması ve nafıa vekaleti mü
teahhitlik vesikasını almış bulunmaları şarttır. Bu şartları haiz 
istek'iler eksiltme tarihinden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşa
at ~ubesine vesikalarını göstererek yalnız bu iş için aynca ehliyet 
vesıkası almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik ile ehliyet vesika
sı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarflar •• eksiltme günü en geç saat on be~. kadar 
yukarda adı geçen komısyon başkanlrğına makbu1: mukabılınde ve-
rilmiş olmalıdır (2071) 2--3343 

-~-- _- ...... ......, : _ ,.,;, -· 1 .,,, " • • • 

SEF ALIN 
Baş -Diş 
ağrıları 

Nezle - gripp 
Üşütmekten 
mütevellit 

bütün ağrıları 
derhal geçirir 
Eczanelerden 
1 Jik ve 12 lik 
ambalajları 

arayınız. 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (ı7006) lira (71) kuruştan ibaret bulunan Ankara 

• Kıtlehir yolunun 19 +ooo - 23 + ıso inci kilometreleri ara· 
amdaki tesviyei turabiye menfez ve fO&e inşaatJ kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 2.8.937 tarihine müsadif pazartesi günil saat 15 bu
çukta Ankara vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektupları Ticaret odası vesikası ve (1275) 
lira (50) kuruşluk muvakkat teminatları Nafıa vekaletinden al
dıkları 937 senesine aid ehliyet vesikaları ile birlikte aynı günde 
saat 14 buçuğa kadar encümen riyasetine vermeleri istekliler keşif 
evrakı ile şartnamesini Nafıa mildürlüğünde gözden geçirebilir· 

ter. (2053) 2-3356 

inşaat eksiltme ilanı 
Bursa Ticaret ve sanayi odası başkan

lığından: 
1 __ Eksiltmeye konulan iş: Bursa eski ipek hanı arkasında ti· 

caret ve sanayi odası inşası. . 
2 -- Muhammen keşif bedeh 20.398 lira 48 kuruştur 
3 -- Bu işe aid evrak şunlardır: 
A • Projeler, 
B ·Keşif 
C - Mukavele projesi 
D • Hususi şartname, • 
E • Eksiltme şartnamesı, 
İatiyenler bu evrakı Ankara, İstanbul, Bursa ticaret odaların-

da görebilirler. • .. . 
4 _ Eksiltme 2.8.937 paıartesı gunü saat 16 da Bursa tıcaret 

odasında müteşekkil inşaat komisyonunca kapalı ıarf usuliyle ya-

pılacaktır. .1 kl . 
5 _ Münakasaya girebı .ece erın 2~90 numaralı kanundaki şart· 

ları haiz bulunmaları ve dıp~omalı mımar veya mühendis olmala
rı veyahut inşaat müteahntdı old.uklarına dair vesaik ibraz eyle
meleri ve muvakkat olarak 1530 lıra teminat vermeleri .,arttır. 

6 _ Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir ıaat 
eveline kadar Bursa ticaret od.aaına makbuz karşılığında verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet münakHa aa· 
atinden evet gelmi' olrrıası ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ya-
pıştırılmış olması lazımdır. 2-3413 

C. H. P: Çoruh 
ilyönkurul başkanlığından: 

1 _ 10..8-937 salı günü sa~t 15 de Artvin C. H. P. binası dahilin· 
de müteşekkil eksiltme komısyon~nda kırk dört bin dokuı yüz ae· 
lciz lira yetmiş kuruş inşaat bedeh olan halkevi binası inşaatı kapa· 
lı zarf usulü ile eksiltmeye çıka~ıl?'lı•tır. 

2 _ Fenni evrakını görmek ıs~ıyenler Artvin, Ankara, İstanbul, 
Samsun, Trabzon, Erzurum ve Rıze nafıa müdürlüklerinde araya· 

bilirler. ü b. .. .. 
3 _ Muvakkat teminatı ç 10. uç yuz altmı' dokuz liradır. 
4 __ isteklilerin resmi gaıetenın 7-S-936 tarih ve 3297 sayılı nUs· 

hasında çıkarak 2490 sayılı kan_unun 10 uncu maddesinin fıkrası 
mucibince aranacak ehliyet vesı~aları hakkındaki talimatnameye 
uygun olan inşaat vesika~ını haız bulunmaları ve 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesindekı sarahat veçhile tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını birinci mad.~e~c razılı 10..8-1937 sah günü saat 14 de 
kadar komisyona iyice muh~rlü olarak vermeleri lhımdır. 

5 _Postada olacak gecıkmeler kabul edilmez. (2202) 2-3518 

Edirne Jandarma Efrad 
Okulu KomutanlıP--ından: 

Edirne jandarma okulunun bir eylül 937 den bir nısan 938 so
nuna kadar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik buğday unu
nun mikdan 150.000 yüz elli bin kilodur. Unun kapalı zarf eksilt
mesi 5.8.937 perşmebe günü saat 14 den ıs e kadar kapalı zarf usu
Iiyle Edime merkez muhasebe müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
İstektilerin 2490 sayılı kanuna göre teklif mektublariylc sandık 
makbuzları veya banka mektublarmm saat 14 den 15 e kadar ko
misyona vermiş olmalan şarttır. Postada vaz'ı olacak muhaberattan 
mütevellit gecikmelerden ötürü komisyon mesuliyet kabul edemez. 

Cinsi: ekmeklik buğday unu birinci nevi. Tutarı: L.K. 21,000.00 
Mikdarı kilo: 150.000. Tahmini fiati. kuruş. san ;14.00. Eksiltme 
gün: 5.8.937. Muvakkat teminatı lira Krş: 1,575.00. Şekli: kapa-
lı zarf. (4385) 2-3570 

Hariciye Vekal tinden : 
1 - Çankayada hariciye kös.künde yapılacak 7639 lira 9 kuruş 

bedel keşifli bakır çatı kaplaması ile dahildeki drvar ve sıva çat· 
laklarmın tamir ve tashihi kapah zarf usulu ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartname ve projeler hariciye velileri levazım 

müdürlüğünde görülebilir. 
4 - Eksiltme Ankara'da hariciye ~ekaltei levazım rnüdürlüğü 

odasında 3 ağustos 1937 tarihine müsadif salı günü saat 16 da ya· 
prlacaktır. (2150) 2-3482 

Ankara valiliITTnden: 
1 - Etimesud yatı okulu talebesinin iaşeleri için muktazi cins 

ve mikdan aşağıda yazılı erzak kapalı sarf uıuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Buerzakın muhammen bedeli 8995 lira 45 kuruştur. Müna
kasaya gireceklerin bu mikdarı % 7.5 nisbetindeki muvakkat temi· 
nat akçalarını hususi muhasebe veznesine yatırmaları ve makbuzu· 
nu kanuni tarifata göre tanzim edecekleri teklif mektubunun içine 
koymaları lazımdır. 

3 - İhale 26.7.937 pazartesi günü saat 15.5 de vilayet kona
ğında daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün kültür direktörJüğüne müracaatları. 

Tutarı 
Lira Kuru" 

3 
Cinsi 
Buğday 

Bulgur 
Beyaz peynir 
Ceviz içi 
Çay 
Çam fıstığ• 
Fındık içi 
İhlamur 
1rmik 
Karabiber 
Kaşar peyniri 
Kuru kaysı 
Kuru incir 
Kuru fasulyi 
Kuru soğan 
Kuru bamya 
Kuru Uzilm 
Ku• üzilmü 
Limon tuzu 
Makarna 
Mercimek 
Nohut 
Pekmez 
Pirinç 
Pirinç unu 
Patates 
Reçel 
Sabun 
Salça 
Sade yağı 
Sarınır k 
Sirke 
Soda 
Şeker 

Tahan 
Tuz 
Un 
Zeytin 
Zeytin ya~ı 
Armut 
Ayva 
Domates 
Dolmalık bibeı 
Dere otu 
Elma 
Ekmek 
Ekmek kadayifi 
Güllaç 
Havuç 
Hiyar 
lspanak 
Kavun 
Karpuz 
Taze kaysı 
Kabak 
Kuru kaymak 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Konserve türlü 
Kiraz 
Lahna 
Limon 
Mağrul 

Maydanoz 
Patlıcan 

Pırasa 
Portakal 
Sı~ır eti 
Semiz otu 
Süt 
Salamura yaprak 
Taban helvası 
Taze soğan demet 
Taze bamya 
Taze fasulya 
Taze üzüm 
Taze bakla 
Tel kadayıf 
Uskumru balık: 
Yassı kadayif 
Yer elması 
Yumurta 
Yoğurt 

Kilo 
20 

250 
300 
ıoo 

8 
15 
12 
2 

15 
ıo 

100 
60 
.50 

1000 
1000 

15 
130 

15 
2 

300 
250 
250 
150 

1100 
10 

1800 
80 

700 
150 

1100 
30 

100 
400 

1200 
ioo 
300 
800 
300 
200 
150 
150 
250 
200 
000 
300 

15000 

20 
150 

800 
400 
400 

40 
400 

15 
3400 
500 
300 

40 
500 

500 
500 

600 
150 
400 
100 
50 

50 
400 
400 
250 

50 
ıoo 

30 
100 

700 

Adet 

100 

100 

200 

1000 
150 
300 

2000 

200 

5000 

(1972) 

F:atı 

15 
15 
45 
50 

400 
100 
100 
120 
30 

150 
80 
80 
35 
20 

9 
120 
40 
25 
ı40 
30 
:o 
ıs 
30 
22 
40 
10 
50 
50 
25 
90 
50 
20 
10 
32 
40 

.50 
l 50 
40 
75 
ıs 
10 

8 
10 

2 50 
20 
l1 
30 
80 
10 
5 

10 
6 
5 

20 
10 

300 
45 
45 
35 
15 
ıo 
3 
ıo 

ı.s 

ıs 
10 
5 

35 
ıs 
20 
30 
4'i 

2.SO 
30 
20 
15 
15 
30 
70 
35 
10 

2 
20 

37 
135 

50 
32 
15 
12 

2 
4 

15 
80 
48 
17 

200 
90 
18 
52 
3 
2 

90 
50 
37 
4c 

242 
4 

181 

41 
35 

99 
15 
20 
40 

384 
40 
22 

140 
120 
150 

22 
15 
20 
20 
2 

60 
l650 

30 
16 
ıs 

ıo 
80 
2ıı 
2(1 

8 
40 
45 

1530 
225 
105 

6 
50 
30 
15 

7 
75 
50 

100 
210 

2Z 
80 
30 
22 

5 
ı5 

80 
60 
37 
ıs 
70 
10 
ıo 

100 
140 

50 

40 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
75 
80 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
o 

50 
00 
00 
JO 
)0 
o 
o 

so 
00 
o 
ıo 

50 
00 
00 
00 
~o 

00 
00 
00 
o 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

8995 45 
2-3228 
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Amerika Hükümetinin Westı·nghouse 
tercih ettiği meşhur buz dolapları Halil Naci Mıhçıoğlu 

Anafartalar 111 Tel: 1230 

Güveler, çok pahalıya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz J 
FLiT, bütOn haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

~_.1 sabit olmuşt~r Flit'in formülü hiçbir .vakit takli.t edil- 1"""""~~ 
~~~I memlştlr. FLiT, kendisinden beklenen ıki şartı mü kem- !!!!!~~ 
ı.... me1en ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 

kat'iyyen öldürür. Süpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldİğınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

I 
\ 

Yarıklara ve köselere tıiraz FLİT TOZU 
serpiniz. Hasar~t derhal telef olur. 

' 

... 

KIZILAV 
HAS1 ABAKJCJ 

HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve 
parasızdır. Okul, genç bayanların hasta bakıcı ve zi. 
yaretçi hemşire yetişerek, hastanelerde ve umumi sı- !i 

halle alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mah
sustur. 

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

İsteklilerin iyi ahla.kir ve sıhatli ve en az orta tah
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla 
izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksaray· 
da Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müraca· 

at edilmesi. 15 Eylô.l 1937 den sonra müracaatlar ka-
bul edilmiyecektir. 2-3576 - .. ,,, 

---REÇETELERiNiZi--~ 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

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

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 mükafat vardır. 

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

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 

• 

l\..ırkJareli isl{an müdürlüğünden: 
Orman Çiftliği Mağazafar 

Babaeski kazası ve köylerinde yapılacak göçmen evleri için 
25.6.937 taı ihinde k<ıpalr zarf usulü ıle gaıetelerle yapılan ilanlar 
üzerine talibi çıkmadığından 2490 sayı lı kanunun 40 mcı madesine 
tevfikan bir hafta müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - Babaeski kar.ası merkezinde yapılacak 80 adet şehir tipi 
kerpiç evin Üzerleri Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin mu
hammen bedeli 288 lira 35 kuruş olup toptan 23.068 liradır. 

2 - Köylerde yapılacak 21 adet köy tipi kerpiç evin üzerleri 
Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen bedeli 258 
lira 70 kuruş olup toptan 5432 lira 70 kur~ştur. 

3 - Köylerde yapılacak 87 adet köy tıpi kerpiç evin Üzerleri 
yerli kiremitle örtülecek beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 
kuruş olup toptan 15.637 lira 38 kuruştur. 

4 - Merkezde yapılacak 80 adet şehir tipi kerpiç evin yalnız 
işçilik muhammen bedeli 60 lira olup toptan 4.800 liradır. 

5 - Köylerde yapılacak 108 adet köy tipi kerpiç evin beherinin 
işçilik muhammen bedeli 55 lira olup toptan 5940 liradır. 

6 - Keresteden maada bilfimum işçilik ve malzemei inşaiye ile 
beraber veyahud da yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılına
caktır. 

7 - Muhammen bedelin % 7.5 teminat akçesi olarak yatırıla
caktır. 

8 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliblerin her 
gün Kırk. areli iskan müddüğünde müteşekkil komisyona müra
caatları şartname, plan ve keşifnameleri görmek üzere Istanbulı E
dirne ve Ankara iskan müdrlüklerine ve kazalarda iskan memurluk
larına müracaat etmeleri. 

9 - Taliblerin 2490 sayıll kanun mucibince ehliyetnamelerini 
ve diğer vesikalarını ibraz etmeleri ilan olunur. 2-3635 

Jandarma genel komutanlıffe;ı 
Aıık.ara satınalma komisyonundan~ 

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

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
16.8.937 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda nafia müdürlü

ğünde (14573} lira keşif bedelli İstanbul güzel sanatlar akademi
sinde yapılacak mimari kısmı büyük resim atelyesi inşaatı kapalı 
zarf usuliyl eeksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri, proje ve keşif hülasalariyle buna müteferri diğer ev
rak (73} kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1093} liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarmı ve en az (15.000) liralı1k bu işe 

benzer iş yaptığına dair nafia vekaletinden almış olduğu müteah
hidlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 16.8.937 
pazartesi günü saat 14 de kadar nafia müdürlüğüne vermeleri. 

(4277) 2-3625 

--- ----·---- ---.---------------------------=-------
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Beher Beheı 
' Santimi Santimi 1 Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş i 
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3 
5 
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ıoc 1 
ıoc 

30 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· 
lenme. vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 
6 Aylığı 
3 Aylığı 
Telefon: 

17 Lira 30 Lira 
9 ~ 16 ~ 

5 " 9 .. 

Başmuharrir: 1063 
Yazı i~eri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 

•••••• ıı il .._ ___ ...... _, ____ ... 

Kiralık ev veya 
daire aranıyor 

Asgari dört oda, bir hol, etek· 
trik, havagazı, banyo olacaktır. 
Kullanışlı, temiz ve odalar ol
dukça geniş olmahdır. Tercihan 
Ulus meydanı civarı, Işıklar 
caddesi, Anafartalar caddesi ci· 
varı. Böyle bir yeri loanın Ulus 
gazetesinde M. F. adresine fi
atile ve tafsilatile mektupla mü
racaati. 1062 ye telefon. 

İmtiyaz sahibi 11e Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umum! neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENfK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

AYNI ~ soguhLJı içdı 

2 DEFA DAMA Al İŞLER 

a 
VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ 

TELEFON: 3450 

YE~i SiNEMAt.l\R HAIK 
Bugün güdüz iki film birden 

ı - Bir Yıldız Doğuyor 
Baş Rolde: J oseph Simidt 

Aşki hissi nefis şarkılarla süslü 
kuvvetli bir mevzu 

2 - 12. N o. lu Ekspres 
GECE 

BİR YIDIZ DOGUYOR 

BU GECE 

NİÇEVO 
Bo~rollerde : 

Harry Baur - Marcelle Chantal 

Gündüz matinelerde son defa olarak 
iki film birden 

1 - Hırsızlara Karşı 

2 - Memnu Kafile 
Ba§ Rolde: Richard Talmatcb 

ŞEHİR BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

FİLOYU TAKiB EDELİM 


