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~erbest bırakılan 19 mevkuf Büyük 
Onder 'e ve lnönüne telgraf çektiler 

Suriye' de vaziyet hala karışık 
Ant~k>:~~ (Hu~usi muhabirimiz bildiriyor) - Aşırı arab unsurları

nın getırdıgı tahrık havası, Sancağı hala bulandırmakta d edi
y~r. Hergün, S~ancağın ~stiklalini kabul etmemek gayesyile y::~ir ce
D?"1Y~t kubldugu haberı gelmektedir. Bize bugüne kadar bildirilen İ· 
bı_m ek on 1eş~e~ fazla~ır. Aynı inzibatsız ve başıboş heyecan Suriyenin 
_ ırç~ _yer erı_nı de altust etmiş, bütün memleketi huzursuz bir hale ge

tırmk •1ştır. ~?z~r~ "!e Hasiçedeki hadiseler yabşmış değildir. Berutta bile 
va a ar bırıbırını kovalıyor. 

Cezire vaziyetinin hala halle
dilmemiş olması dolayısiyle Suri
ye hariciye nazırı Sadullah Cabiri 
ile Şam delege vekili Kont Ostro
ro Cezireye gitmişler ve ayaklan
manın hakiki sebeblerini tetkika 
başlamışlardır. Dün Cezire sokak
larında gene çarpışmalar olmuş
tur. 

Bir müddettenberi Pariste bulunan 
maroni patriki, fransız devlet adamla
riyle görüştükten sonra Beruta dön
müştür. Patrik, vatanilerin taşkınlık

larından şikayet etmiş ve tedbir alın
mazsa Suriyede önü alınması güç karı-

( Sonu 4. Uncü sayfada ) 

lsveç Kır alı B. 
Ali Çctinkaga'gı 
kabul etti 

Stokholm, 25 (A.A.) - İsveç ajan· 
sı bildiriyor: 

Türkiye nafia bakanı B. Ali Çe
tinkaya İsveç'ten ayrıldığı gün, İsveç 
kıralımn yazın bir müddet oturmak i
tiyadında bulunduğu garb sahili ban. 
yo istasyonlarından Saeroe'de kıral Gua 

• tav tarafından kabul edilmiştir . 

Tunceli' de bayındırlık 

Bir köprünün kurulnıasrna hazırlık 

Son bir haftanın inşa 
faaliyetine bir bakış 

Tunceli (Hususi muhabirimiz ya ) T . 
hareketi, hazırlanan plan t tb"k zıyor -. uncelıde bayındırlık 
ve göz karartan bir hızl ; a 1 çerçev~sıne. tamamen uygun olarak 
kil değiştirmiş gibidir ;u ~vam jtme~!edır. ~ı~çok yerler §İmdiden şe
düğünüz yalçın kayaİar h: ~~ a tı da Y ~nce erışılmez bir yer olarak gör-

h 1. d d" A 1 gun me enıyete yol . d"" .. a ın e ır. şı maz sanılan sular k·· .. 1 1 h" ver~ış . uzgun yollar 
ri haline getiriliyor. opru er e ır gezmtı ve eğlence ye-

Tuncelili, bayındırlık emrinde, 
ç~l~ıkan ve elinden İşgelir bir İ§· 
çıdır. Kendisine iş dolayısiyle ya. 
şama hakkı veren bu harekete 
gö?l~nü ve kafasını vermiştir. 
~sırlıkten kurtulmanın zevki için
b \~umhuriyete karşı minnetini, 

b
u 1:'0 devlet mevzuatrm tamamen 
enımseınekle ·· t k . . 

So h 
gos erme ıslıyor. 

n altanın ifleri: 
. Bu çevredeki bayındrrlık hareketle-

rinın mana ve büyu""kı·· ~ .. .. k k . . . ugunu avrama 
ıçın ac:ı hır• ııaftanın inşa ve ih 1 1 . 
bakmak kafidir. a e erıne 

Erzincan ovasının şimal kısmında 
bulunan Bufanıkgöze Norga"h rnik 

"b"l . , ' Çer ve ta ı erı bataklıklarını k . n urutulması 
i~ı t 55.680 lira muhammen bedelle ek-

1 ŞANGHA Y'DA BİR HADISEI 1 

Şanghaydan bir görünüş 

Bir japon 
bahriyelisi 
kayboldu 

Japonlar çinlilerden 
şüphe ediyorlar 

Tokyo, 25 (A.A.) - Deniz bakan· 
lığı, japon silah endazlarmdan Miyaza• 
kinin bir takım çin şerirleri tarafından 
Şanghay sokaklarından kaldırılıp götü. 
rülmüş olduğunu bildirmektedir. silah 
endazlarm bir müfrezesi, enternasyonal 
memurların ve çin memurlarının yardı 
miyle Miyazaki'yi aramaktadır. İyi ma
lfunat alan mahfiller, bu kaçırma vakası
nı Şanghaydaki japon aleyhtarı kurum
ların yapmış oldukları mütaleasında bu
lunmkta ve bu kurumların şimali çin 
hadiselerinde bir anlaşmazlık çıkarma. 
ğa çalışmakta olduklarını ilave eylemek 
tedir. 

Şanghay, 25 (A.A.) - Japon askeri 
makamları bir japon deniz neferinin 
Şanghay beynelmilel mmtakasımn hu
dudu olan Uel yolu üzerinde kaıyboldu
ğunu bildiriyorlar. Bu neferin aranma
sına müfrezeler çıkardmıştır. 

Şapei'nin çin mahallesinde 
ara§lırmaları 

Şanghay, 25 (A.A.) - Japon de· 
nizcileri geceleyin, cebir kullanarak Şa
pei'in Çin mahallesinde araştırmalar yap
mışlar ve paniğe uğrayan bir çok çinli 
lerin enternasyonal bölgeye srğınmala· 
rına sebebiyet vermişlerdir. 

Japonların çekilmeye niyetleri yok 
Tientsin, 25 (A.A) -Gazetelerin 

bildirdiğine gö~e, Pekindeki japon a. 
teşemilteri, Pekın karşısında yer almış 
bulunan japon askerlerinin yeni işara 
kadar çekilıniyeceklerini ve daha önce 
yprlan anlşma mucibince 29 uncu çin 
ordusunun geri çekilme taahhüdünü ne 
derece sadakatle ifa edeceğinin bekle
neceğini bildirmiştir. 

ııltmeye konulmuştur B . . . • u ayın 28 zın-
de ıhalesı yapılacaktır. 

Keban - Arabgir yolunun 109 kilo
(~,,"" 4 i;ncü sayfada) 

Dün Karadeniz havuzunda Su •porları müıabakcuınm üçüncüsü yapıl
mışt~r. Büyüklere mahsus olan bu miiıabakalar, eskilerinden daha faz
la .?ır kalabalık .toplamış ve büyük intizam içinde cereyan etmiştir. 
Musabakalara aıd talsilizt 5. inci ıaylamızdadır. 

İstanbul' da deniz yarışları 

Büyük Önder de yarış 
sahasını şereflendirdiler 
B. Celal Bagar'ın himayesinde olan 
yarışlar bir intizam içinde geçti 
İstanbul, 25 (A.A.) - Moda deniz kulübünün tertib ettiği yarışlar, 

büyük bir deniz bayramı şeklinde bugün Modada icra edildi. 
Kadıköy günün erken saatinden itibaren bir şenlik günü yaşıyor· 

du. Yarı.ş sa.hasma nazır bulunan bütün sahiller saat ondan başlıya
rak, kesıf hır kalabalıkla dolmağa başladı. 

İran ve 
arasında 

Irak: 
bir 

muahede imzalandı 
Tahran, 25 (A.A.) - Pars ajansı 

bildiriyor: 
Irak ile İran arasındaki anlaşmaz

lıkların sulhçu bir surette halli hakkın 
da bir muahede dün iki devlet dış işle
ri bakanları tarafından imza edilmiş, 

bundan sonra frak dış işleri baknı B. 
Naci Elasil Bağda'da müteveccihen ha. 

reket eylemiştir . 

Yarış sahası bir .mahşer halin
de kaynaşıyordu. Denizyolları i
daresinin Ankara ve Güneysu ge
mileri Akay ve şirketi Hayriyenia 
müteaddid vapurları, resmi dai~ 
lere ve hususi teşekküllere aid 
yüzlerce motorlu vesait, sayılanu
yacak kadar çok kotra, şarpi, san
dal... 

Yarışları himayelerine alan Ekon~ 
mi bakanı B. Celal Bayar saat on bu
çukta ilk yarış başlarken hakem duba
sına geldiler. Bu dubada, başhakem aı
fatiyle, donanma kumandanı Amiral 
Şükrü Okan da bulunuyordu. Yarıtı 

(Sonu 5 incı sayfada) 

-
Şiddetli bir 

harbten sonra 
Asiler Brunete' yi aldılar 

İspanya'da 
son 

vaziyet 

ispanyada harb cephesine giden sııvariler 

Madrid, 25 (A.A.) - Havas ajansı muhabirinden: Gece Brunete 
ve civarında muharebe devam etmiıtir. Şafak vakti, asiler ıiddetli bir 
taarruz yapmışlardır. Hükümetçiler, hafif surette hatlarını tashih mec
buriyetinde kalmışlardır. 

Şimdi muharebenin vukua gel
mekte olduğu yeni mevzilerde 
harb şiddetle devam etmektedir. 
Resmi mahfiller, Brunete'nin aki
beti hakkında hiçbir tebliğ verme
miştir. Bununla beraber, bu kasa
banın tamamiyle boşaltılmış oldu
ğu intibaı mevcuttur. 

Brunete daha düşmedi mi? 
Madrid, 25 (A.A.) - Son dakikalar 

da alınan ve henüz teeyyüd etmiyen ha 
berlere göre, hükümetçiler Brunete'yi 
tamamiyle ellerinde tutmaktadırlar. 

Frankistler şiddetli bir bombardıman. 
dan sonra Brunete'ye yaklaşmışlardır . 
Ancak hükümetçilerin mukabil bir ta. 
arruzu bu mevkii kurtarmıştır. 

Asiler tekrar taarruza geçtiklerin
den hükümetçiler, önce Brunete'yi ter
ketrnek mecburiyetinde kalmışlarsa da 
sonradan asilerin bitkin bir hale gelmiş 
olmalarından istifade ederek geri almış 
tardır. Gece muharebe devam ediyordu. 

Asiler Bruneteyi almışlar 
Salamanka, 25 (A.A.) - Resmi teb

Jiğ: Madrid cephesi. - Frankistlerin 
( Sonu 5. inci sayfada ) 

.... __....._..._........,.._.....,, 
ISPANYOL ASlLERl 

Devlet teşkilatı 
mı kuruyorlar? 

Sen • Jan. dö _ Luz, 25 (A.A.) -
sözüne inanılır asi kaynaklardan öğre. 
nildiğine göre, halen teknik komitesi 
reisi olan general kont Jordana başha 
kanlık mevkiine getirilecektir. İç ha· 
kanlığı Primo de Rivera'nın diktatör
lüğü devrinde iç bakanı bulunan sabık 
Barselon valisi general Martinez Ani
doya verilecektir.' 

Propoganda bakanlığına Jose An.. 
tonio Primo de Rivera'nın şahsi dosl11 
tanınmış şair Peman'rn, nafi.a bakanlı· 
ğına diktatörlük zamanında nafia ba
kanı bulunan kont Guadalharcc'nin dq 
bakanlığına koze Janguas Mcssia veya· 
hud Sangroniz'in, harb bakanhğrna <l. 
general Kueipo Dellano veyahud gene
ral Frankonun kardeşi albay Nikola 
Frankonun getirileceği mevzuu bahis 
edilmektedir. 
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Politika bahisleri: 

Ankara'nın Boğaziçisi 
Hafta günleri, çalışma ile geçiyor. lş günü sona ereceği dakikalar

da, güneş'in de hiddet ve şiddeti geçmiş oluyor ve Ankara'nın ak
ıam serinliği başlıyor. O zaman, Ankara halkı, bağlara, yahud bah
çelere yahud Atatürk huJvarı'nın açık hava kahvelerine dağılıyor. 

j Maı~isa~ da 
kız enstitüsü 
açılacak 

Fakat "week - end,, başladı mı, Ankaralı'nın en vefalı dostları "iş,, 
ve "çalışma,, , kendisinden ayrılıyorlar. Cumartesi'nin uzun öğle üstü 
olduğu gibi bütün pazar günü, bir şey yapmak, bir yere gitmek lazım
dır. 

işte bu çıkmazı "Baraj,, çıkar kılmışhr. Baraj bir yandan teknik'in 
bir yandan da kemalist himmetin eseridir. Bunun edebiyatı kafi dere
cede yapıldıiı için, geçelim. Baraj bu yıl, Ankara'mn en cazib gezm
tisi olmu1tur. Biz buraya dün iki ile üç arasında gittik. Yani Ankara
nın üzerine, çepeçevre ve güneşten kızmış dağlar, kızgın soluklarını 
tevcih ettikleri sırada. 

Baraj'a varınca, serin rüzgarlar ve her neviden su ile karşılattık. 
Biralarımızı içerek karnımızı doyurduktan sonra (saat üç ile dört ara
sında) Barajın gölüne tırmandık. Hararet hissetmedik, terlemedik, 
bunalmadık. Çünkü Baraj'ın koynu gibi yamaçları da serindi. 

Baraj'a "Ankara'nrn Boğaziçisi,, demek, yerindedir. Küçük, daha 
çıplak, mütevazi bir Boğaziçi. Boyu nihayet 7-8 kilometre. Genişliği or
ta halli bir nehrinki kadar. Taze fidanlart yarın, yamaçları ormanla
yacak. Bunların her biri üzerinde insan emeğinin izleri var. 

Baraj'ın önünde, şimdi bir kazino var. Çimenler ve çiçekler var. 
}-lP.r tarafı, devlet, tertemiz bir hale koymuş. Fakat, Ankara halkının 
blı' nevi, İstanbul tifosuna yataklık eden cinsten, hanide ise, çamaşırı
m ve çocuğunun lazımlısını orada yıkayacak. Çünkü yemeğini orada 
pişiriyor. Tam Baraj'ın önünde. Mangalını, kömürü·nü, çocuğun salın
cağını, her şeyi getrimiş. Suyun üzerinde bazen gazete kağıdları yüzü
yor. Kabile zihniyetini bir türlü terkedemiyen bu nevi halk ile hem de, .. 
let, hem bizzat halk mücadele etmelidir. Baraj, hu neviden insanlar için 
yapılmamıştır. Aksine, gneç Türkiyede mektebde, sokakta, devlet daire
sinde ve her yerde ne yapılıyorsa, hu nevi halkı bu nevi hayat sürmek
ten uzaklaştırmak içindir. 

Baraj'da sıcak günlerde çok güzel ve serin saatler geçirmek kabil
dir fakat öyle bir Baraj bekçilerine lüzum vardır ki, bunlar, her yere 
çerkesiyle gitmek itiyadında olan kimseleri gözetlesinler ve intizama, 
medenice oturup kalkmaya alıştırsınlar. - B. B. 

Pamuk kurtlarile mücadele 
Bazı tarlalar iki defe ilaçLandı 

Adana (Hususi) - Çukurova pa
muklarının kurtlardan korunması için 
bu yıl hükümetimizin aldığı tedbir mu
vaffakiyetle devam etmeittrdic 

Tam zamanmda yetişmiş olan ma
kineler vaktinde işe başlamış henüz tü
remek üzere olan kurtların i.m.b,asına 

koyulmuşlardır. 

Merkez kaza ile Ceyhan, Kadirli, Ko. 
zana bağlı köylerden otuz kadar da bu 
yıl kurt görülmüş. Bilhassa bunlar a· 
raınnda, Adalı, Irmak başı kilise köyü 
devlet üretme çiftliği Abdioğ]u, Ku
zucuoğlu, Ceyhanın bakırlı, küçük. Man
gıt, Gamuscuoğlu, Şevkiye Katarlı, Kal 
dırım, köylerinde fazla mikdarda bulun 
duğu tesbit olunmuştur. 

Bu köylerden bazılarındaki tarla· 
lar iki defa ilaçlanmıştır. 

Çünkü buralarda pamuk fidanları 
fazla mikdarda büyümüş olduğundan 

hava ve güne' de görmediğinden yeni. 
den kurt peyda etmektedir. 

Yapılan hesablara göre bugüne kadar 

44,335 dönüm pamuk tarlası il~çlanmış 
ve bu işe kırk bin kilo zehir sarfolun

muştur. Şu hesaba göre dönüme bir ki

lodan fazla sarfedilmektedir. Mamafi 

bundan sonra bu mikdar biraz daha ar

tırdacaktır. Döniıme bir buçuk kilo sar. 

fedilecektir. Pamuk fidanları üzerine 

serpilen zehirlerin on günden fazla kal 

dığı ve bu müddet zarfında faaliyete ge 

çen kurtların derhal öldüğü tesbit edil

miştir. 

Bugünlerde yeni devre hayatına gi

ren kurtların faaliyeti görülmekte ise 

de zarar vermelerine meydan bırak ıL 

mıyarak imha edilmektedir. Kurt teh· 

likesinin ağustos haftasına kadar mev. 

cud oJduğu buna nazaran çalışmalara de 

vam edileceği anlaşılmıştır. Zehirleme 

ı,1eri bilhassa riizgarların bulunmadığı 

gecelerde görülmektedir. 

MeseHi akşamları saat yirmi fkide 

başlayan bu mesai sabah saat sekize 

kdar devam etmektedir. 

Karışık rüzgar estiği takdirde bu 

mesaiyi çok müşkülata uğratmaktadır. 

Ad anada bugüne kadar (Maritel) adın 

daki zehirle kurtlar imha edilmekte idi. 
Ve bundan 100 ton getirilmişti. 

Bu defa da seksen beş ton (Lestonel) 
denilen zehirden ceb edilmiştir. Bu
nun da tecrübeleri yapılacaktır. Hülasa 
bu yıl pamuk kurtlarının imhası için ah. 
nan tedbir çok muvaffak olmuştur. 

Trakyada köy kalkınması 
Edirne, (Hususi) - Köy kalkm

ması programları ve köy büroları gittik. 
çe artan bir kıymet ve başarı ile tatbik 
edilmektedir. Bu sene bin köy manevi 
şahsiyeti adına ekmi' ve biçmiştir. 

Bunlar kalkınmanın sermayesi olacak
tır. Çift başına yarım ve bir dekar e
sası köylerce kabul olunmuş ve bu e. 
saş dahiliye vekaletince verilmiştir. 

Yemek nasıl yenir? 
Hikayeyi bir lrerre daha bu sü. 

tunlarda anlattığınu aamyorum : 
''Adabımuaşeret muallimi talebe

ye soruyor: "Çatalı nas J tutarsı
ıuz?'' 

Talebe cevab veriyor: 
- Herkes gibi. 
- Yani? 
Talebe tarif ediyor. Fakat bu ta

rife göre çatalın elde mala , ekmek 
bıçağı , yahud tenıs raketi vaziyetı 
alması lazımdır. Muallim hatayı 

tashih ettikten sonra "lokmdyı 

nasıl çiğnersımz ,, diyor. Talebe
nin izahmı tekrara lüzum var mı? 
Bu çiğneme değil, bir faciadır. 

Muallım hükmünü veriyor : 
- Sizin , bilgısizlığinızı belli et

memek için herkese atfettiğinız mu
aşeret usulleri yalnız size mahsus
tur. 

• * * 
Lokantalarda müşterek masalar-

da yemeğe oturmadan önce onları iş
gal etmekte olanların nasıl yemek 
yediklerine dikkat etmezseniz, ora
da geçireceğiniz bir kaç dakikanın 
batırasım unutuncaya kadar iştiha
ruzla vedalaşmak mecburiyetinde 
kalacağınız muhakkaktır. 

••• 
Yanımdaki masada dört kişi idi

ler. Konuşa gülüşe, bağıra haykıra 
yemek yiyiş/erinden üçünün arbdaş 

ve susan dördüncünün yabancı oldu
ğu belli idi. Ve yabancı, her medeni 
insan gibi çatal bıçak kullanarak, 
kollarım açmıyarak, karşısındakileri 

rahatsız etmiyerek uslu ve edebli ye
meğini yiyordu. 

Yabancı gittikten sonra, arlcadaf
lardan biri diğerine: 

Manisa, (Hususi) - İlimizde kız 
enstitüsünün olmasının zaruri ihtiyaç
lar arasında gelmekte olduğunu gören 
sayın ilbayımrz Dr. Bay Lütfi Kırdar 
bu ihtiyacı bu yıl içinde gidermek için 
937 mali yılı büdcesine konmuş olan 
tahsisatla bu işe başlanmış ve bina is
tektisine 7 5 b' n liraya ihale edilmişti. 

Geçen pazar günü çok büyük bir 
kalabalık önünde bu irfan ocağınm te
meli atılmış ve bunu müteakib İlbayı
mız tarafından çok değerli bir söylev 
verilmiştir. 

Enstitü binası modem olacak ve bu 
yıl tedrisata başlanılmış olacaktır. 

Manisa halkevi büyük 
~örenle açıldı 

Manisa, (Hususi) - Çok büyük bir 

emekle meydana getirilmesi ıç:n üç 

dört aydanberi çalışılan. ilimiz halkevi 

binası, mükemmel ve modern tam biJ 

halk binası olarak meydana getirilmiş 

ve inşaatı bitirilmişti r. 

İlbayımız Dr. Lütfi Krrdar halkev· 

!erimizin önemi ve Ulu Önderimiz A· 

tatürkün her işte ve her şeyde olduğu 

gibi an ılmakta olan yüce adlarını ana

rak alkışlar aras nda bahçe tarafına 

bağlanan kordelayı keserek yeni bina
nın açış törenini yapmıştır. 

Salonda evci gençlerjn çaldıkları 

güzel alafranga parçalar ile dans edil
miş ve misafirler geç vakte kadar ağır
lanmışlardır. 

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

Diyarbekir' de 39 derece 
sıcak var 

Dün Ankarada hava açık geçmiştir. 

Gecenin en düşük ısısı 18 ve en yük
sek ısısı da 32 derecedir. 

Yunrdun cenub ve cenub doğusu 

bölgesinde Adana ve Siirdde hava bu
lutlu, diğer yerlerde açıktır. 

Yağışın bıraktığı su mikdarı Gire
sunda karametreye 11 kilogramdır. 

En düşük ısı Srvasta 12 ve en yük
sek rsı da Divarbekirde 39 derecedir. 

r.,up;ıeyı , o ret un -r . , ~et 

taliyi nasıl çatalla tutup bıçakla ke
siyordu? 

MuaJJimin hı1kmü, ve, keserek ve 
tane ile hangı meyvelerın ycı ece 11• 

ne dair olan meşJıur hikayemiz aklı· 
ma geldi. - N. B. 

Tifo, kedi, iare, veba 

lıtanbulda yer yer görülen tifo va
kaları dolayısiyle, hastalık nakıli olan 
kedilerin toplatılıp öldürülmesi, bazı 
gazetelerde fÖyle bir rnÜnl!ka~aya mev
zu olmuştur: 

- Tifo vakaları çoğaldı~ı İçin k~di
ler öldürülüyor, fakat k ... diler ortadan 
kaybolunca fareler çoğalır, fareler çoğa
lınca veba zuhur ederse bunun önüne 
nasıl geçilir? 

lııtanbulda &all'hiyetli bir mevki sa
hibi olan bir fen adamı da. bir ga7.eteye 

göre, bu kanaatte imi~ 

Fakat hastalılcların sirayetine mani 
olmak meselesi bu kadar basit ise tife>
dan çok daha ehemiyetli olan vebadan 
bizi koruyan kediler adma lstanbul gi
bi eski ıehirlerimize birer anıt dikmeli
yiz. 

Karamandaki güre§ 

"Karamanda yapılan güreş tniisaba. 
kalarmda Dinarlı Karadağlıyı yenince 
mağliib galibi döğ!nüş ve müsabakaları 
seyir için ağaçlara çıkını' olanlardan 
- daJlar1n kın)maıiyle · ikisinin kolu ve 
birinin bacağı ktrılmı,, bir adam da bir 
kadımn üzerine yuvarlanarak kadının 
bayılmaıma sebeb ohnuştur-" 

Bir gazetenin verdiği bu haberi gül
meden okuyamazsınız. Hakikaten bu 
nasıl güreı müsabakasıdır ki mağliib 
ga1ibi döğer ve seyircileri de onları ağaç 
Üzerinden seyrederken olmuı meyvalCU"" 

Palamutlar için bir 
• 
nızamname 

Kontrol yedi mıntakada yapılacak 
İhracat maddelerimiz arasında mühim bir yer tutan palamutların 

ihraç edilirken kontrol edilmesi ve böylelikle daha yüksek fiatlarla 
ve kolaylıkla müşteri bulması haklmıda hazırlanmış olan nizamna· 
me tatbik mevkiine girmiş bulunmaktadır. 

Trakyada ziraatçılık 
bağcılık ilerliyor 

ve 

Edirne (Hususi) - Bağcılık ölçül
miyen bir hızla ilerliyor. En az bir mil 
yon çubuk veren istasyonlar tertiblerini 
iki milyon üzerinden yapmıştır. Çubuk 
tarlaları yüzlerce dekar yeniden istim.. 
lak ile arttır ılmıştır. Harb musibetle
rinin verdiği acı ve felaketli neticeler. 
den sonra durgunlaşan ve harab O• 

lan bağcdık şimdi dört nala kalkmıştır 
Hafizali, Algemra gibi türk ve trakya 
malı olan sofralık ve dış piyasanın sev. 
diği ürünler bir kaç sene içinde yüksek 
mevkiini alacaktır. Ayr.ca floksaraya 
karşı Amerikan çubuğu büyük ölçüde 
yetiştiriliyor. 

Yaş mcyva ve sebzecilik ilerliyor. 
Devlet demiryollarmın halkı çok sevin 
diren tarifeleri herkesin yüzünü güldür 
müştür. Bol ve çeşitli zahiremiz ve mah 
sullerimiz para ediyor ve edecektir. 

Trakvada azatobası 
Açıldı 

Edirne, (Hususi) - Trakyada 16 
azat obası hep birden açılmıştır, Su ve 
havası en güzel yatı yerleri uygun köy 
ve plajlar geçen yıllara bakarak seçil
miştir. Bu obalarda 800 köy çocuğu is. 
tirahat etmektedir Bunlar yorgun, sıt
malı, cıhz ve sinirleri bozuk, kalori al 
mryan çocuklardır. Başlarına ikişer öğ· 
retmen ayrılmıştır. Gramafonlan var. 
drr. Hepsini koruyan ve 15 günde bir 
baskülle tartan doktorlar ayrılmıştır. 
Geçen yıldan daha ileri ve bir misli fazla 
mevcudumuz vardır. 

Vil.§.yetler ve kaymakamlar bunları 
s k sık telefonla yoklayacak ve ziıyaret 
edeceklerdir. Köylünün şefkatı ve ba
kım tarzları dikkati çekecek kadar ile.. 
ridedir. Kendi yaVl"l.AJarını gözeten ve 
bu kadar dikkat gö~ttren rumhuı-lyd i
daresine bağlanan köylü minnet duy. 
maktadır. 

gibi yer ere duşer? nu, 1'\.aranıanın ko
yunu nevinden oraya baa bir apor teza. 
bürü olK gerekl 

ilk dalgıç 

ilk dalgıç aleti, 19 temmuz 1778 ~ 
rihinde Pariste Sen nehrinde yapdmıı 
ve iyi netice vermiştir. O zamanm tarih. 
çisi bu tecrübeden bahsederken: "Dal
gıç, au altında serbestçe hareket ediyor 
ve istediği işi kolayca yapabiliyor,'' de
mektedir. O sıralarda Fransa ile lngil
terenin arası açık olduğundan bu alet 
İcad olunur olunmaz fu ihtimal bütün 
zihinleı-j işgnl etmiştir: "Dalgıç aleti ile 

bütün bir orduyu teçhiz ederek lngilte

reyi işgal etmek!,, 

Bunun, bugünkü terakkilere rağmen 

kabil olamıyacağmı dü~ünerek cedleri

mizden daha makul olduğumuzla öğü

nemez miyiz? 

Gal memleketinde yeni bir mesih 

lngilterede, GaJ memleketinde, yeni 

bir mesih, kadınlara, ezeli saadeti vade

derek ev ve barklanm bın1ktp kendisi 

ile bMikte "yeryüzü cenneti" nele yaşa· 

mağa davet etmektedir. Otuz kadın, da

ha şimdiden, yeni mesihin havvarilen 

arasma girmiştir. Mezhebin henüz ya

bancısı olan genç bir kadın, ezeli saa· 

dete ermek için neden çoluk ve çocuğu

nu bırakmak liızımgeldiğini yeni mesih· 

den sorunca zaviyeden koğulmuıtur. 

Gal memleketinde, yirminci asra rağ

men, böyle mesihlere aldananlar, demek 

ki, hi\la mevcuddur. Fakat, yeni mez

heb kuruculan, acl'lba neden, hep Nur 

Baba g;bi, kadınlara, ve, genç kadınlara 

musallattır. 

Palamut ihracatı f İmdiye ka· 
dar kontrolsuz bir §ekilde yapıldı
ğı için her palamut ihracatçısının 
kendisine göre bir palamut tipi 
vardı. Tıbkı üzümde olduğu gibi 
6, 1, 8, 9, numaralı tip sayılmakta 
idi. Bir palamut ihracatçısının tip
lerini diğer palamut ihracatçıll 
bilmezdi. Bu ancak ihracatçı ile 
müşterinin malumu idi. Ve ihra
catçı tiplerini bazı palamut müs
tahsilleri ile anlaşarak tesbit eder· 
di. Nizamname ile muhtelif tüc· 
carların muhtelif palamut tipleri 
muhtelif essalara irca edilmekte
dir. 

Bunun için yirmi kadar esas tesbit 
edilmiştir. Nizamnamede yapılan, tiple
rin mümkün okluğu kadar asgari mik • 
tar tesbitidir. 

Bundan başka palamut tipleri hiç bir 
vakit bu tiplerden aşağı kalitede 
ve mağşuş olamaz. 

Mesela ihraç edilecek palamut içinde 
demir, yaprak, taş, toprak ve kum bulu-
namaz. 

Bunlann nisbetleri asgari mikdarda 
tesbit olunmuştur. Bu nisbetler müstah· 
sil ve tüccarı sıkmıyacak tarzdadır. Ha· 
zırlanan ve devlet şurasına verilen ni -
zaınname en liberal bir nizamname ola
rak kabul edilebiJir. Bu nizamnameye 
tüccarlann itirazları asla varit olamaz 
zannedilmektedir. 

Çünkü nizamname, ilk hamlede tüc
carın müşkül vaziyette kalmamaları göz 
önünde tutularak hazrrlanmrştrr. 

Nizamname ile palamut mahsulü her 
ihracatcmın elinde ayn birer meta ol • 
maktan kurtanlmıı ve tipler tevhid edil
miştir. 

Palamut muayyen ihraç iskelelerin
den çıkanlırken vekaletin kontrolörleri 
tarafından kontrol edilecektir. Kontrol 
lzmirde kabul edilen tiplere göre, İzmir 
haricindeki ihraç iskelelerinde de birin
ci, ikinci nevi olarak kabul edilen esas. 
lara göre yapılacaktır. Tipler palamut 
ihracat tacirleri arasından seçilecek bir 
heyet tarafından tesbit edilecek ve ica· 
bmda bu tipler o mahsul senesinin icab· 
lanna göre değiştirilecektir. Tipler esas 
itibariyle tunlardır: 

Engin, natürel, busin ve kribledir. 
Bunlardan _l:lılka palamutlar koruk, tır· 
nak, rüfuz -~k da ihraç edilebilirler. 
Tanen esası uzerinden de ihraç yapmak 
mümkündür. Bütün bu izahata nazaran 
tzmirde palamutlar yukarda bahsedilen 
esaslar üzerine ihraç edilecektir. 

1 - Tip esası, 

2 - Tanen esası, 

3 - Tırnak, (koruk) haıterinde. 
İzmir haricindeki iskelelerden yapı-

lacak ihracatta palamutlar şu kısımlara 
ayrılmış olduğu halde kontrol edile
ceklerdir. 

Birinci nevi, ikinci nevi, tırnak, ko • 
ruk, rüfuz. 

Palamut ihracının kontroluna aid ni
zamname halen devlet şCırasmdadrr. Ni
zamname şuraca kabul edildiği takdirde 
kontrata tabi olmıyacak palamut nevile· 
ri ve mikdarları da vardır ve şunlardır: 

1 - Palamut hulasası, 
2 - Öğütülmüş palamutlar. 
3 - Kontrol memuru bulunmıyan 

mahaJlerden beş yüz lira kıymetine ka -
dar ihraç edilecek palamutlar. 

Başlıca kontrol merkezi olarak ka • 
bul edilmiş olan mahaller, İzmir, Ça • 
nakkale, Burhaniye veya Ayvalık, Diki· 
li, İstanbul, Antalya, Taşucu ve diğer 
bazı iskeleler. 

Palamutlar paçal mahallerinde ihraç 
zamanında çuval açılarak kontrol edilir. 

Tokad'da su işleri 
Tokad, 25 (A.A.) - Bayındırlık Ba~ 

kanlığı su işleri umum direktörü Sala
hattin ile birlikte gelmis olan m"itehas· 
sıslar, vilavetimiz içinde yaplhcak sll 
işleri için Taşova, Niksar. Artrıva, Zile 
ve K::ı 7.ov<ın::ı da t etki!:l!!r•le h1 ,l1mıhık~ 
tan sonra dün şehrimi? · 

dır. 
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~A~ETECILICE DAiR: - - ----
Hadise ve havadis 

H er meslek bir aabit fikirdir ve 
mesleği.mize bizi sabit fikirler 

bağlar. Her başarılan İf de, vazife, 
•Hr ve yahud aşk olsun, sabit fikir 
mahsulüdür. Meşgalelerimizi, gaye• 

lerimizi, mesleğimizi sabit fikir ha· 
lini aldıktan sonra sevmeğe ve onla· 
ra h;zmet etmeğe başlarız: çünkü 
bize muvaffakıyet va~d ve imkanını 
o verir, 

Sabit fikrin iki kaynağı var: biri 
benliğimiz, yani hassasiyetimiz, te• 
mayüllerimiz, ruhumuz; ötekisi ben• 

liğimizi dışardan çekip kavrayan te• 
lirler, besliyen hareketler, Gazeteci 
bu ikinci sabit fikrin adamı sayılır. 

*"'* 
G azetenin meraklı tarafların-

dan biri, aynı hadise veya me· 
aelenin birkaç kişi tarafından türlü 

bakımlardan bahis mevzuu edilme· 
sidir. A, o hadisenin aslını yazar; 8, 
0 hadise hakkında muayyen bir mu· 
hitin ne düşündüğünü bildirir; C, 

onun orta okuyucu hesabına hissesi

ni çıkarır; Ç, akislerini tahlil eder. 
Bu suretle bir mevzu etrafında ne 

düşünülmesi, söylenmesi, duyulması 

ve işitilmesi lazımsa hepsi toplanır. 

Bir meseleyi incelemek, okuyucuya 

tarif ve izah etmek hususunda sarlo
lunan büyük emek sizde hayranlık 

uyandırır. Pu, Filhakika, şuur ve va

zifeşinaslık ifade eder. Fakat asıl 

hayran olunacak nokta, başlangıçta 

gerçeten bir "teşkilat,, meselesi iken 
o İşin yavaş yavaş İnsiyaki şekilde yü

rümesi ve müşterek bir sabit fikir ha
lini almasıdır. 

*** 

H erhangi bir hadiseden, mutlaka 
fikrimizi söylemek veya onu 

bir davayı müdalaa yolunda istismar 

etmek, hulasa ne istikamette oluraa 

olsun ihtiraslarımıza ızhar için bah•· 

ederiz. Aynı sebebtendir ki hadiaeler 
arasında bu inhimakimize elverişli 

olanları seçer ve işleriz., 

Gaz.ete, her hadiseye müsavi ıu

rette ehemmiyet vermekle bize nis
betle bir nevi üstünlük arzedr. Fakat 
bu üstünlük zahiridir. Çünkü o da 

hadise karşısında bitaraf kalamaz. 
Hattô esas va:ı:ilesi hadiseyi hikaye
den z.İyade tefsir etmektir: ken
di mesleğine, kanaatine, vaziyetine 

göre tefsir. Hulôsa objektif gazete 
hiç bir zaman olmamış ve olamaz. 

ilk gazele bile hadiseyi nakil değil, 
onu tefsir etmek, ondan hisse çıkar

mak fikir ve ihtiyacından doğmuş
tur 

*** G azete için mevzu bulmak, aç 
bir adamın ekmek bulması gı

bidir: elinden alamazsınız.. 
Mevzu bulmak endişesi değil

midir hi gazeteyi. hadise yaratmağa 
ıevkeder. 

Hadise yartmakta yalnız mevzu
suzluk değil, bir İçtihada hizmet et
mek ihtiyacından gelen hizmete ve
sile bulmak, behane aramak gibi za
ruretler de cimil olabilir. 

Bu kadar ince bir oyunda Ferdi 
kıymetin, faziletin ve mefkurenin 
oynıyabileceği rol meydandadır. 

ll<ılııCc 

H adise yarqtmak. yani mevzu-
~uzluk ve hqvadissizlik yüzün

den havadis yaratmqk, nihayet bir 
muhayyele meselesidir. Fakat gazete· 

cilik buna denmez: gazetecilik, ha
diseyi havadis haline getirmektir, da. 

ha doğrusu koca dünya içinde cere. 
yan eden bir vahanın dağınık safha

larını toplamak, şahsiyetlerini sarih 
hatlarla çizmek, ô.milleri ve unsurları 
yerli yerinde göstermek, kah tahlili· 
ni, kah sentezini yaparak o vahaya 

yüzlerce yabancı kimseye birer "se

yirci,, mahiyeti vermek ve vahanın, 
beşer hafızasında akislerini uzat. 
mak: i le gazeteciliğin büyük ve he
yecan verici tarafı. 

*** G azcfo, haberi olmadan, bir nevi 
felsefe kitabıd,,.: felsefede ol

duğu gibi gazete için de hadisenin 
büyüğü veya küçüğü, ehemiyetli ya. 

hud ehemiyetsizi yoktur, Bu vasıf
lar lıcidisenin mahiyetine göre değil, 
zamana, muhite. telakkiye ve şartla. 

ULUS=================:====== J 
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Fransa'da siyasi bir hadise Yeni bir i tal yan gemisi 
derıize indirildi 

Albay dö La Rok'u itham Tiryeste, 25 (A.A.) - Büyük harb 

ten sonra yapılmış ilk italyan zırhlısı 

oln Vittorio • Veneto zırhlısı dün kı

ral, kıraliçe, bir çok prensler ve büyük 

bir halk kütlesi hazır olduğu halde de

nize indirilmiştir. 

eden biriniAlbayın 
taraftarı yaraladı 

Fransada yeni 
bir siyasi hadi
seye kahraman 

olan albay 
dö La Rok 

1stiab hacmi 35 bin ton olan bu zırh 
lınm uzunluğu 230 metredir. zırhlıda 

381 ve 152 milimetrelik toplar, tayyare 

topları ve mitralyözler vardır. Zırhlıda 

tayyareleri havaya fırlatacak bir de man

cınık vardır. Dişli çarklarla mücehhez 

4 makine grupu zırh!Lya büyük bir sür

at temin etmektedir. 

Paris, 25 (A.A.) - Albay Giyyom'
un idare etmekte olduğu haftalık ''Choc,, 
mecmuası fransız sosyal partisi reisi 
albay dö La Rok aleyhinde hücumla_ra 
başlıyarak B. Tardiyö olduğu farzedılen 
eski bir başbakan ile, dö La Rok'un 

eski arkadaşlarından olup fransız sos
yal partisinden ayrılmış olan bir zat a
rasındaki mülakatı neşretmişti. 

Bu konuşma, dö La Rok'un Tardiyö 
ve Lava] hükümetleri zamanında tahsi-

satı mestureden para almış olduğunu 

ortaya çıkarıyordu. Bu ifşaatı, dö La Tokyo, 25 (A.A.) _ Domei ajan-
Rok sadece inkar ile karşılamış ise de · sından : 

Japon diyeti 

toplantılarına başladı 

ifşaat, fransız sosyal partisi erkan ve İ 
mparator, Diyetin 71 inci toplanmensubini arasında hayli heyecan tev-

lit etmişti. tı devresini, senatoya ayrılmış olan 

Dün Sen Malo'da bu münakaşa ve yeni binada açmıştır. Mikado, bir nu. 

mücadelenin yeni bir safhası gibi görü- tuk söyliyerek diyetten 1937 - 1938 büd-

nen bir hadise zuhur etmiştir. Dö la Mot cesini ve hükümet tarafından verilmiş 

şatosunda yazı geçirmekte olan albay bir çok projeleri tasvib etmesini iste. 
Giyyom, bir delikanlmm taarruzuna uğ- miştir. 

ramıştır. Delikanlı kendisine bir sopa Senato ve parlamento meclisleri, 
indirdikten sonra karmağa muvaffak 
olmuştur. :s imparatora bir sadakat arizası sun-

mışlardır. 
Sfya~hlr~tik~menuu~h~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

duğu tahmin ediliyor. Zira bir kaç 
gündenberi albay Giyyom'a siyasi mü
cadelesini terketmediği takdirde ge. 
rek kendisinin, gerek karısı ile çocuk-

larının öldürüleceklerine dair tehdid 

mektubları gelmiştir. Nihayet bugün 
Lö Jur gazetesi, albay dö La Rok'un 
dün Liyonda fransız sosyal partisi de-

legelerinden bir çoğu huzurunda yap
mış olduğu beyanatı neşretmiştir. Mu
maileyh, rakiblerini adli yoldan takib 

etmenin fayda.sız olacağım kaydettik

ten sonra : "- Verilecek tek cevabın 
sükut olduğunu anladım. Mücadeleye 

devam için bizim mukabele etmemizi 

bekliyen bu adamlara bu fırsatı ver· 
mek istemiyorum.,, demiştir. 

Belçika kıralı Leopold 
Paristen ayrıldı 

Paris, 25 (A.A.) _ Belçika kıralı 

Leopold, dün Paristen ayrılmıştır. Ken
disini istasyonda B. Delbos, Belçika. 
nın Paris büyük elçisi ve B. Lebrun 
ile B. Şotan'm delegeleri seJamlamış
ttr. 

Paris, 25 (A.A.) _ Belçika kıralı 
dün saat 17 de Belçika pavyonunda 
Belçika umumi komiseri tarafından 
karşılanmış ve Belçika ve Kongo pav-

yonlarını inceden inceye tetkik etmi~ 
tir. 

rcı göre değişir, taayyün eder. 

*"'~ G en.~ş ve beyaz yapraklı, parlak 
murekkebli bir gazete görürsÜ· 

nüz O size her gün yüksek sesle 
(hatta yüksek perdeden) hitab eder, 
hadiseyi hem havadis şeklinde hem 

fikir şeklinde sunar ve sanki böylece 
aizin hayatını.ula, sitenin hayatında 
her gün güneş gibi, hava gibi, hara· 
ret yahud aydınlık gibi ezeli bir va. 

zile görerek rolünü oynar. Hulasa la· 
biatin muhtelil tezahürleri gibi ebe· 
diyet kokusu saçan mütehaccir fikri. 
yatiyle, ~bediyetin beliğ ifadelerin-

den biri olan sunilik ve sahteliğiyle 
bize aynı ebediyet hissinin verdiği 
huzuru getirir. O, hareket hattını 

değ'iştirmedikçe, fikri vaziyetini boz
madıkça siz rahat uyursunuz;. Vak. 
ta ki günün birinde o gazete batar, 
kapanır, bütün heybetiyle çöker; o 

zaman ebediyetin "devam,, da Jeğil, 
kısa hakikat parıltılarında gizlendi· 
ğini anlarsınız;. 

B ir _g_ün gelecek ki dünyada po
lıtıhanın adı bile kalmıycıcak. 

tır. ideal gazeteye o zaman kavuşa· 
cağız. 

Reşad Nuri DARAGO 

Karışmazlık tali komitesinin 
bugün toplanması muhtemel 

lngiltere'nin ispanyadaki F·ransa, 
gemilerini çekmeye niyetleri yok 
Londra, 25 (A.A.) - Royter aja nsmrn bildirdiğine göre, Lord Pli

mut yeni İngiliz müzakere usulü pla nından Almanya büyük elçisi B. 
fon Ribbentrop'u da haberdar etmiş tir. Umumiyetle sanıldığına göre, 
Fransa büyük elçisi B. Korben, B. Eden ile yaptığı görüşme esnasın
da, bu teklife karşı elverişli bir vaziyet almış bulunmaktadır. 

Karışmazlık komitesinde, İs
panyol limanlarında vazife göre
cek müşahitler hakkında bir an
laşmaya varılmış bulunulduğun
dan, yeni İngiliz teklifi, yalnız gö
nüllülerin geri çağırılması ile İs
panyada harb halinde bulunan i
ki tarafa muharib taraf sıfatı ve
rlimesi meselelerine temas eyle
mektedir. 

/ngiltere gelen cevabları 
ka§rılaştıracak 

İngiltere hükümeti, bu ilk görüşme
ler esnasında aldığı cevabları birbirle
riyle karşılaştırarak şimdi ortada olan 
anlaşmazlıkların mahiyetini ve ehemi· 
yetini tam surette. tesbit eyliyecektır . . 
İngiltere hükümetı, bu suretle, her tür
lü sürprizlerin önüne geçmek arzusun

dadır. 

İngiliz ınahfill~rinin kanaatine gö
re, yeni ingiliz planı'.. bundan önceki 
İngiliz planlarında muzakere usulüne 
aid güçlükleri bertaraf etmektedir. 
Bununla beraber, gönüllülerin geri ça
ğırılması meselesinde yeniden güçlük
ler çıkması kabildir. 

Esasen. ne Fransa ne de İngiltere. 
karısmazhk komitesi istemedik:;e ve 
yeni. ingiliz te~lifle.rinde bahis mevzuu 
kontrol sistemı, eskı kontrol sisteminin 
yerini almadıkça,. kontrol gemilerini 
geri çekmek niyetınde değildir. 

Komitenin bugün toplanması 
muhakkak görülüyor 

Londra. 25 (A.A.) - Bu akşam iyi 
haber alan ingiliz mahfillerinde, yeni 
ingiliz ptanma. itti1~ k~s~etmek üzere 
karışmazlık talı komıtesının yarın öğle 
üzeri toplanacağı muhakkak görülmek· 

tedir. 

Sovyetler Birliğinde 
bir tayyare yarışı 

Moskova, 25 (A.A.) - Dün, Mos
kova _ Sivastopol - Moskova yolunda 

2815 kilometrelik bir tayyare yarışı ya. 
pılmış ve bu yarışa bir ~i~il~k veya iki 
kişilik 19 spor tayyaresı ıştırak etmiş-

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Londra - "Evening Standard" 

gazetesine göre, 17 50 tayyareden mü
rekkeb 127 hava filosu p ek yakında ha
zır bulunacaktxr. 

X Bclgrad - Stragari barut depola
rında vukua gelen bir patlama neticesin· 
de beş kişi ölmüştür. On beş kaJar ya
ralı vardır. 

X Paris - B. Şotan, dün öğleden 
sonra Fransanın Londra büyük elçisi 
B. Korben ile müstakbel Amerika ser
gisi umumi komiseri M. Vaston'u kabul 
etmiştir. 

' Berut - Lübnan Cumhur Reisi 
parlamentoyu feshetmiştir. Yeni seçim, 
önümüzdeki ilkteşrinin yirmi dördünde 
yapılacaktır. 

X Kahire, - Avrupada beş ay süren 
bir seyahatten sonra, kıral Faruk bu
gün öğleden sonra Kahireye dönmüştür. 

X Belgrad - Kıral Naibi prens Pol. 
yaz mevsimini geçirmekte olduğu say
fiyeden Belgrad'a dönerek Yugoslav 
müstakil ortodoks kilisesi şefi olup ö
len Barnabas'ın naşrnın önünde iğilmiş. 

tir. Barnabas'ın cenaze töreni perşembe 
günü yapılacaktır. 

B. Dollfus'un ölümünün 
yıldönümü 

Viyana, 25 (A.A.) -Dollfus'un ö. 
tümünün yıldönümü dolayısiyle başba
kanltk dairesi karşısında vatanseverler 
cephesi yurdunun ilk temel taşı atıl. 

mıştır. 

Başbakan Şuşnig bu münasebetle söy 
}emiş olduğu bir nutukta bütün alman 
milletlerinin en şanlı evtadlarından bi
ri dediği gibi Dollfus'un hatırasını teb. 
cil etmiştir. 

tir. Aynı gün 9 tayyare Moskovaya 
dönerek yarışı muvaffakiyetle bitirmiş
lerdir. Birinciliği, 10 saat 52 dakika ile 
Dimov'un idaresindeki bir kişilik "Ut ),, 
tayyaresi almıştır. 

1 BASIN iCMALi' 

Vatandaşlık disiplini 
Tan'da B. Ahmed Emin Yalman, bu 

başlık altında yazdığı baımakalede, An
karadan dönerken trende ıahid olduğa 
bir hadiseyi anlatıyor: 

Sigara içmiyenlere mahsus kompar
timanda otururken, sigara içen bir yol. 

cunun bu hareketine mani olmaınm kon
trolörden rica ediyor. Fakat kontrolör 

bu talebi yerine getirmeğe meylebniyor. 
Yolcu talebinde ısrar ediyor. Memur 

hala tereddüdde. Fakat titiz vatandatJD 
haklı ısran karşısında, meydan okurca-
11na bir tavurla sigarasını içmeğe de

vam eden yolcuya ihtarda bulunmağa 

nihayet razı oluyor. Ama gene cesaret 

edemiyerek, ıikayeti yapan yolcuım• 

yanına dönüyor ve: 

- Etme be birader, başımı beliya 
sokma! Bana dayak mı yedirmek isti

yorsun? diyor. Hadisenin, vagonun ko

ridoruna topladığı yolcular, dudakJarm

da acı bir tebessüm olduğu halde, "a

man bir mesele çıkarmıyalım,, düşünce
siyle dağılıyorlar. 

Muharrir, devlet otoritesini kullan

maktan çekinen bu memurla, devletin 

bir emrini hiçe sayan yolcuyu tenkid 
ettikten sonra şöyle diyor: 

".. Her günkü hayatrn küçük İ§leri
ne aid usullere, niazmbra riayet ebnelr, 
herkesin istirahatı namına keyfimizden 
fedakarlık etmek, kendimizi biraz zora 

sokmak, henüz bir vatanda,lık itiyadı 

haline gelmemi,tir. Türk vatanda§lığı.

nm vazife cephesini, bu mana ile kur
mak, bükümet için. zabba için, gazeteler 

için, vatandaşların hepsi için belli batJıı 
bir gaye olmalıdır. 

Bu nevi disiplinin aramıza girip yer

leımeıi sayesinde Türkiyede her günki 
hayatın manzarası az zamanda kökün
den değişebilir. Mazinin malı olan cler
bederlik, babayanilik, nizamsızlık, böy· 
lece mazinin sinesine gömülür, gider.,, 

MÜSLÜMAN PARTiSiNE KARŞI 

B. Yunus Nadi, Cumhuriyet gaze

tesinde yukardaki başhğı taşıyan haf 
makalesinde Hatayda bazı müfsit po

litikacılarm fikir ve ahlakları z;y., 
bazı kimseleri avlamak için kurmayı 

tasarladıkları ''Müslüman partisi,. n
den bahsederek, Cenevrede yapılan 
anlaşmadan sonra bu gibi fesad hare. 

ketlerinin, tasavvur halinde bile ol
salar, verecekleri zararları işaret et
tikten sonra yazısını şöyle bitiriyor ı 

"Hatay meselesinde hakkı ve ha
kikati hal ve mevkie hakim kılmak 

için sarfolunan bunca ciddi emekler, 

günün birinde ötekinin berikinin ku. 
racakları türlü oyunlarla iskambil 

kağıdlarmdan şatolar gibi yıkılıp git· 
mek için değildir. Hatayda türk ek
seriyeti ve milliyetler esasına müste-

nid hususi •ıe müstakil bir idare ku. 

rulması sarahat ve katiyetle taayyün et
miştir, ve orada yürüyecek olan iş de 
işte yalnız ve sadece bundan ibaret• 
tir.,, 

JAPON T AKTIGI 

KURUN'da, şimal Çinde son gün

lerde çıkan hadiseleri tahlil eden B. 
Asım Us diyor ki : 

''Japonlar tabii olarak timal Çi:n
deki arzularını asgari bir fedakar-

lık ile elde etmek isterler. Bunun i
çin bir taraftan çinlilere karşı kuvvet 

göndermekle beraber, diğer taraftan 
diplomasi müzakerelerine girifiyor· 

lar: Japonya şimali Çini zabtebnek 

niyetinde değildir. Biz yalnız burada 
tebaamız için emniyet ve iktisadi 
menfaat arıyoruz.,, diyorlar. istedik· 
lerini tatmin için de şimali Çinin a> 
keri japon kontrolu altına ahnma:um 
teklif ediyorlar. 

Nankin hükümeti japonların bu tek
lifinin nf." demek olduğunu biliyor. (). 

nun için zahiı-en uzlaşma yollan ara
makla beı·aber mukavemete hazır! \Dl 

yor. Şimdiden şurada burada müsade

melcr oluyoı·. Hatta bu müsadomelerin 

mevzii muharebe şeklini aldığı da ı;;S. 
rülüyor. Böyle bir vaziyetteki veha.'""" 

ti mümkün oldu~u kadar saklamak ja

ponlann mennfii icabıdır. Onun için U
zakşarkta tehlike asla eksilmemekle be-

raber arasıra çinlilerin anlaşma yoluna 
girdikleri askerleı·inİ geri çekmeye ra
zı oldukları telgrafla her tarafta neşre
diliyor. 
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Atafürk'e minnet Tunceli'de f Dünyada oıanıarf 

ve ş~~~~c?.a,1adaJ Ba~!~~~~~y~a.ı Mumyalara deniz 
tıklıklar çıkacağını söylemi~tir. metrelik kısmı eksiltmeye konulmuştur. havası yaramıyor 

Fevkalade komiserlik, Amuk ova.. Tuncelinin Mazkirt kazasının Sey-
sma arablarm girmesini men etmiş ve lathan tnevkiinde bir böluklük karakol Londradaki Britanya mı.izesi, Mısır-
bunu hükümete bildirmiştir. Bu tedbir inşası on yedi küsur bin liraya müteah- dan lngiltcreye getirilen mumyaların 

Amukta va.ziyetin çok karışık olduğu- hidine ihale edilmiştir. çabuk bozulmakta olduklarını tesbit et· 

nu anlatmaktadır. Verilen emre rağmen Memaki'de modern bir hükümet ko- miştir. 

henüz dörtbin kadar urban Amuk ova- nağı yaptırılmaktadır. Bu inşaya 29 kü- Mısırda binle,.ce yıl hiç bozulma • 
smı işgali altında bulundurmaktadır. sur hin lira harcanacaktır. dan muhafaza edilebilen mumyaların 
Süvcydiye•Je bir hadise Londraya geldikten sonra bozulmağa Son haftanın işleri. Tunceli'deki bü-

Dün Süveydiyede yeni bir hadise başlamaları keyfiyeti bir muamma ha -
olmuştur. yük bayındırlık hareketinin hızı hakkın- lini almıştı. Bunun, iklim değişikliğin-

Vatanilerin Hatay istiklaline kasdet- da vazıh bir fikir verebilir. Burada ay- den ileri gelmekte olduğu kanaati uzun 
mek için kurdukları cemiyetlerden biri lardanberi bütün haftalar böyle bilan- müddet hüküm sürdükten sonra, yapı -

olan Usbctülamel kulübüne aza kay- çolarla dolu olarak geçmektedir. lan tetkikler neticesinde, asıl sebebin 
detmek için giden Antakya jandarma Genç curıhuriyetin yaratıcı ve ya- iklim değişikliğinde değil, mumyala -
kumandan muavini Salahaddin orada rın vapurla nakledilmesinde oldug-u 

pıcı azmi, şimdiye kadar işletilmemiş 
halkı tehdid etmeye başlamış, bunun anlaşılmıştır. Vapurla nakledilirken, 

olarak kalan bu asi tabiat köşesinde ye-
üzerine, aleviler .. Biı aroıb değ"lız, sen bilhc..ssa bozuk havalarda ardı arkası 
· "b b" d B" · t b nizamanlar şehirleri kurmaktadır. 
ınz1 ata memur ır a amsın. ızı e - kesilmeyen sallantı ve sarsıntılar neti· 
did ve cebredemezsin.,. demişlerdir. 

B H•k S 1 cesindc, mumyaların bozulmasına sebe-
Jandarma kumandan muavini "Siz a- ayan l met Ü eyman biyet veren şimik ve fizik mahiyette 

rabsnız.... şerefine ziyafet değişiklikler meydana geldiği tesbit 
Diye ısrar edince aleviler ••Biz arab edilmiştir. 

değiliz. Yaşasın Türkiye. biri sizden İstanbul, 25 (Telefonla) - Dün ak-

kurtardı . ., diye bağrrarak yerlerine şam Büyükarla Yatkulübte Dış Bakam-

dönmüşlerdir.Halkın galeyanı karşısın- mızın kerimeleri Bayan Emel Irak Baş-
tla fada ısrar edemiyen jandarma ku. 

bakanı B. Hikmet Süleymanın eşi şere
mandan muavini hiç bir şey yapama-
dan Süveydiyedcn ayrılmıştır. fine bir ziyafet verdi Ziyafette Irak el-

Atatürke ve lnönüne şükran çiliği ve dış bakanlığımızın ileri gelcn-
Reyhaniye mevkufluının bırakıl- leri bulundular. 

ması dolayJs.yle dün bütün Sancak bir 
bayram günü yaşamıştır. Serbest bıra
kılan ırevkufların sayısı 19 dur. Bun
lar altı ay altı gün mevkuf kalmışlar
dır. Haklar nda te\'kif miizekkeresi ke
silen. fakat kaçan !arın sayısı da 17 idi. 

Halk mevkufları on"'UZlarında taşı
mış ve bilhassa Beylanda büyük teza
hürler yapılmıştır. Hataym istlkralin
den sonra onun vatandaşlarmı hürriye· 
tine kavuşturan anavatanın kurucusu 
ve bütün türk dünyasının önderi Ata
tiirke, hiiyük devlet adamı lnönüne sa
yısız şükran ve bağlılık telgrafları çe
k.ilmiş. minnet borcu ödenmiştir. 

/JC1Ti tleiifikliklu 
Sancakta yeni idari değişiklikler ola

cağı ve bu arada Antakya kadısrmn bir 
kelime türkçe bilmiyen oğluna mühim 
bir va"ife verilcce~i söylenmektedir. 
Hatta delege Durriyö'nün gitmeden evci 
bu kararnameleri imzalad1ğı, fakat ken
disi aynldıktan bir müddet sonra tatbik 
mevkiine konulm"sını emrettiği ilave 
edilmektedir. 

Şark arab ajar'"51. bir türk heyetinin 
vakıncla Şama gc eceğini. ve Suriye 
Başvekili B. Cemil Mürdüm ile Bay Ri
fat Mt ıc encioğlu arasında İstanbulda 

ba~lı"a ı dostluk müzakerelerini sona 
erclirecc" ini b:ldirm~ktecfü. Bu haber 
hen"iz teqyüd etmemiştir. 

Lü!man'da S•'1iye bayrağım 
zorla indirdiler: 

Liibna:ım Durruhüşver yaylasında 

bir hadise olmuştur. Buraya gelen suri
yeli i:ı:ciler, kurdukları kampa Suriye 
bayrağını çeltmi~'erdir. Lübnuı hükü
meti, ınahalli jandarma kumandanı bu 
bayrağın derhal indirilmesini emretmiş. 
izciler, 50 jan larmahk müfrezeye karşı 
koymak istemişlerdir. Jandarmalar em
ri zorla tatbik etmeye kaJkışmca çarpış
malar olmuştur. Jandarmalar bayrağr 

zorla inclirmişler, ve izcileri de Suriye 
topraklıırına dönmeye mecbur et. 
mişlerdir. 

Yollar la hiic1•ma baı:laclılar: 
Deleğe Durriö, buradan ayrılma

dan evel görüştüğü ve aralarında San
cağın sahte mebusları Mustafa Kuseyri 

Tarifelerm tefbiti 
İstanbul. 25 (Telefonla) - Ekono

mi Bakanlığı tarife komisyonu yarın li

man tarifesini kati şekilde tesbit ede
cektir. Bu tarifenin tesbitinden sonra 
Akay, Şirketi Hayriye ve Haliıj tarife
lerinin tetkikine başlanacaktır. 

lstanbulda cezaya çarpılanlar 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bugün 

tramvaydan atlıyan 163, vapurdan at
ltyan 25 kişi ile türlü belediye suçların
dan dolayı 207 kişi cezafandmldı. 

(:EN<;EL 
H11(A YET F.Ri 

(IKlNCf CENGEL KIT ABI) 
Me ... hur ingÜiz muharriri Rudyard 

Kipling'in bu güzel eseri de: 
BtRINCI CENGEL KIT ABI 

nı tercüme etmi: olan Nurettin 
ART AM tarafından cliJim;ze 

çevrilerek :aril b;r kitab 
halinde çrkmrştır. 

Ayrıca ingiliz muharririnin keneli 
hayatı hakkında yazdıgı: 

KENDİME DAİR 
adlı eserini de ilttiva eden ba kifab 

bütün kitabçılarda 15 ka~a 
satılmaktadır 

"-"O es OA.71!1Lt &JIOs a ıatTıJfl.Tt 

ile Adalı Mebrnedin de bulunduğu grup. 

dün Sancak muhafızı Hüsnü Berazi, 

maliye müdürü Hasan Cebbarenin v~ 
on kadar arabm iştirakiyle toplanmış· 

!ar, bazı gizli kararlar almışlardrr. 
Bugün, bu hadiselerle alakalı ola

rak bir tecavür. hadisesi olmuştur. Şeyh 
Marufun oğlu Bay Abdullah, silahlı ve 
tabancalı şahıslann tecavüzüne uğra

mıştır. Bu hadise Antakyada büyük bir 
teessür uyandrrmıştır. 

Beyaz sarayda 
fare var! 

Amenka cuınnur reisinin karısı Ba
yan Ruzvelt. dergilere muntazaman ya
;ı;ı yazar ve arada sırada radyoda konfe
raııslar verir uyanık ve mütefekkir bir 
kadımdır. 

Bayan Ru:ı.velt geçen ay, radyoda 
verdiği bir konferansta Amerika cum -
hur rei~erinin oturduğu ''Beyaz Sa
ra.y,, da bulunan hayvanlara dair ifşa.. 
atta bulunmuştur. Bayan Ruzvelt şu 

sözleri söylemiştir: 

- Her hangi bir eski evde olduğu 

gibi Beyaz Sarayda fareler vardır. Şu
nu söylemeğe de, maalesef, mecburum: 

burada tarla fareleri de bulunuyor. Ge
çenlerde cenubi Portiko'da bahçede iki 
dostumla kahvaltı ederken bir tarla fa
resi misafirlerimin ayaklarının dibin -
den sıyrılıp geçti, gitti. 

Bir yunan atleti trenle 
yarış etti 

Berlin olimpiyadlarında yüz metre 
şampiyonu olan zenci Con Ovens'in bir 
atla yarışa girmi~ olduğunu gazeteler
de okumu~sunuzdur. Şimdi de diğer 
bir şampiyon bu sefer trenle yarış et
miştir. 

Olimpiyadlarda maraton şamrtyon
luğunu kazanmış olan yunanlı Kiriaki-

dis yunan kıralı ikinci Yorgiyi hamil 
olan hususi treni, Velo kasabasından 
Kokoni 'kasabasına kadar, kırk kilomn
re mesafede koşarak takib etmiştir. 

Tren, krralın yolda biriken halk ta
rafından selamlanmasını mümkün kıl
mak için nisbeten yavaş gitmi~se de 
biiı;bütün ağır da gitmemiştir. 

Mecidiye köyünde yangın 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Eveli 

gün Mecidiye köyündeki çöp deposu sı
cağın tesiriyle birdenbire tutuştu. Ci
vardaki otlarla dut ağaçları yandı. 

lstanbul limanına gelecek gerniler 
İstanbul 25 (Telefonla) - Yakında 

limanımıza yugosJav, japon ve italyan 
mekteb gemileri gelecektir. Mekteb ge
mileri limanlarımızda bulunduğu müd
detçe muhtelif eğlenceler yapılacak. 
hr. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

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

2 - Keşif bedeli 360231..67 lira, muvakkat teminat 
18160 liradır. 

3 - Eksiltme 3 ağustos Q37 tarihine rastlıyan sah 
günü saat 15 de Kabatasta inhisarlar levazun ve 
mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapıla
caktır. 

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

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

ibraz etmek ve eksiltmeye iştirak edebileceklrine 
dair vesika almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, şart
name, keşifname, ve sair lüzumlu evrak ile eksilt
meye iştirak vesikası ve muvakkat teminat akçe
sini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme gü
nü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen alnn 
komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmiş olmalıdır. (4158) 2-3362 

Gazianteb'te ilk 
okulları bitirenler 

Gazianteb, (Hususi) - Bu yıl An
teb , Kilis, Nezih, lslahiye ve Pazar. 
cık ilk okullarından 344 mezun veril
miştir. Bu yekuna Büyük Kızılhi. 

sar, Burç, Alimantar, Karnebi, Karğa~ 
mış ve Fevzipaşa köylerindeki beş sı

nıflı ilk okul mezunları dahil değildir. 
Bu miktar geçen yıldan fazladır. 

Mezun sayısının 937 - 938 ders yıh 90-

nunda faılalaşacağma muhakkak nan
riyle bakılıyor. 

Kültür direktörlüğü yeni mürs~aat. 
lan karşılamak için şimdiden hazırlık~ 
tara girişmiştir. 

L ... : :: :~ ~ :~! ? ::~~:: :::::J 
ANKARA: Öğle neşriyatı - Saat 

12,30 - 12,50 Muhtelif plak neşriyatı, 

12,50 - 13,15 Plak: türk musikisi ve 
halk şarkıları, 13,15. 13,50 Dahili ve 
harici haberler. Akşam neşriyatt: Saat 
18,30 - 18,40 Plak neşriyatı, 18,40 -
19,00 İngilizce ders (Azime İpek), 
19.00 - 19,30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (MakbuJe ve arkadaşları). 

19,30 • 1945, Saat ayarı ve arabça neş
riyat. 19.45 . 20,15 Türk musikisi ve 

1 
Manisa dikiş ve nakış 

yurdunun açılış töreni 
Manisa, (Hususi) - İlimiz dikif 

ve nakış yurdunun 936 yılı mezunları· 
nın hazırlamış oldukJarı elişlerine aid 
serginin açılma töreni ilbaymıızın u
ğurlu eliyle yapılmıştır. 

Bu törene komutanımız general Ali 
Rrza, general Münir ve birçok davetli
ler gelmişlerdir. 

llbayımız çok değerli bir söylev 
söylemiş ve hayata atılan, Atatürkün 
genç nesline iyi başarılar dilemiş ve di
kiş müdiresinin ve öğrenicilerin mcsa• 
ilerini deterlemişlerdir. 

Sergideki bazı eşyaların İzmir fua
rına gönderilmesi için sergiden tefrik 
edilmiştir. 

halk şarktlan (Servet Adnan ve arka· 
daşları), 20,15 - 21,00 Plakla dans mu
sikisi, 21,00 - 21,15 Ajans haberleri, 
21,15 • 21,55 Stüdyo salon orkestrası: 

(1 - Rossini Stabat Marter, 2 - Turi
na Orgia, 3 - Planquette Les Chocheı 
de Corneville, 4 - Zcibulka Songe d'a
mour apres le bal, 5 - Adam La Giral
da), 21,55 - 22,00 Yarınki program ve 
İstiklal marşı. 

Tefrika: No. d<! 

Yazanlar: M ary ve C harles Lamb 

dar ki bu tuhaf hareketlerden artık adam a
kıllı şaşkına dönmüş olan Katarin kendini 
tutamıyarak: 

- Saat ikiye geldi, dedi, biz daha oraya 
varmadan akşam yemeği vakti gelmiş, geç
miş olacak. 

nun sebebi de şu idi: Tam öğle vakti, Pet
rukio, gök yüzünde ayın parladığını söyle
miş, buna karşı Katarin de parlayan şeyin 
ay değil, güneş olduğunu söylemekten ken
disini alamamıştı. Petrukio dedi ki: 

- Anamın oğlunun, ki o benim, hakkı 
için söylüyorum ki babanın evine gidinceye 
kadar ay, yıldız, güneş, ben ne dersem o o
lacak. 

neştir. 
- Peki, mübarek güneştir. Fakat sen o

na güneş değildir dersen güneş değildir sen 
ona ne adı verirsen Katarin de daima o adı 
verecektir. 

Çeviren: Nurettin ARTAM 

Şirretin Uysallaştırrlmasr 

Petruıkio için bu katlan kafi idi. Gördük
leri hizmetlerden dolayı kendilerine bol bol 
ücret ve bahşiş verilmesini kararlaştırarak 
terzi ile şapkacıyı yalancıktan bir şiddetle 
ve sert kelimelerle oradan koğdu. 

Sonra Katarin'e döndü; 
- Kat'çığım dedi, haydi kalk, şimdı sır

tımızdaki elbiselerle babanın evine gidelim. 
Atların hazırlanmasını da emretti: Saat 

yedi idi; onun için tam yemek vaktinde 
Baptista'nın evinde bulunmak kararında i
di. 

Halbuki adam, bu sözleri söylerken sa
bah vakti değil, günün tam ortası idi. O ka-

Fakat, Petrukio, karısını babasının evi
ne götürünceye kadar tamamiyle yatıştır
mak, ona her dediğini dinletmek kararmda 
bulunduğu için sanki güneşe ve zamana da 
o emrediyormuş, hangi zamandan hoşlanır
sa saat onu gösteriyormuş gibi sözler söyle
di ve nihayet dedi ki: 

- Ben ne söylersem sen hala onun ter. 
sine lakırdı ediyorsun. Öyle ise ben de ba
banın evine gitmekten vaz geçiyorum işte. 

Nihayet, günün birinde Katarin mum gi
bi itaatli bir hale geldikten ve itiraz, muha
lefet gibi kelimeleri kökünden unuttuktan 
sonra, kocası kendisine gidip babasını gör
mesi için izin verdi. Oraya doğru beraber 
giderlerken yolda bir defa daha geriye dön
dürülmek tehlikesini de atlatmadı değil. Bu-

Bu sözleri söyledikten sonra yeniden 
geri döner gibi yaptı. Fakat Katarin, artık 
eski şirret1iğini bırakmış olan Katarin, i
taatli bir zevce tavriyle dedi ki: 

- Artık bu kadar yol yürüdükten sonra 
geri dönmiyelim, çok rica ederim. Gösterdi
ğin şey ister ay olsun, ister güneş; hatta öy
le hoşuna gidiyorsa bayağı bir mum. Ben de 
sen ne diyorsan onu kabul edeceğim. 

Petı:-nkio, gene dediğini dedirtmek için: 
- Öyle ise bu aydır! dedi ve Katarin ce

vab verdi: 
- Ben de onun ay olduğunu biliyorum. 
- Yalan söylüyorsun, bu mübarek gü-

Böylece yeniden yola düzüldüler. Fakat 
gene adam, muzipliğe devam etti. İhtiyar 
bir adama rast gelmişlerdi. Petrukio, bunun 
genç ve güzel bir kadın olduğunu söyledi ve 
kendisine öylece hitab ederek kansına sor
du: 

- Sen ömründe bunun kadar ~enç ve 
güzel bir kadın görmüş müydün? Yanakla ... 
nndaki beyaz ve kırmızı renklere bir bak. 
Gözleri iki parJak yıldrza benziyor. 

Sonra ihtiyara döndü: 
- Güzel, sevimli kız, sana bir defa da

ha merhaba. 
Bu sefer Katarin'e dönerek: 
- Sevgili Katarin'ciğim, haydi şu kızı 

güzelliğinin hatın için bir kucaklayıver. 

(Sonu var) 



28- 7. 1937 

IPOR Karadeniz 
havuzunda 

Dün yüzme ve atlama 
müsabakalarına devam edildi 

Dünkü sayımızda haber verdiğimiz gibi Karadeniz yüzme havu· 
zundı. tertib edilen • :·s<\1~n.1mların tiçüncüsÜ büyük bir kalabalık hu· 
zurunda ve intizamia yapıldı. 

Di.rnkü rnüsabakalaı·a iıştirak edenlerin sayısı evelki günlerden daha 
çoktu. 

Ajanllk seri miisahakalara ge· 400 m. aerbest 
lceek haf talar da da devam ede- B cektir. u musaba kaya yedi kişi girdi, ne-

ticede: 
Neticeleri yazıyoruz: 100 m. aerbe•t Birinci, İhsan (Ankaragücü) 7.35, 

B 
ikinci, Hasan (G. B. ), üçüncü, Halil 

u müsaba1<aya 10 kişi girdi, neti-
cede: (G. B. ) 

Birinci, Hasan ( gençlerbirliği) l.ZB Atlamalar: 
6,10, ikinci, Hasan (genr.;lerbirliği) ü. (Ône adi balıklama durarak) 
çüncü, Zekeriya (altmordu) ' Bu musab<>kcıya dokuz kişi girdi ne· 

50 m. sırt üstü ticede: . :u musabakaya dokuz kişi girdi. ne Erinci, Salahaddin (G. B). ikinci, 
tıce e: Bülcnd (Beşiktaş), üçüncü, Vahdet 

. Birinci, Nuri (A. O) ı.32. 10, ikin- (G B.) 

~~Zekeriya (A. O), üçüncü, Halil (Öne ~di balıklama koşarak) 
. B) Bu musabakaya ıo kişi girdi ne. 

50 b ticede : m. ser est (Bayanlar 
artısında) Brinci, Salahaddin (G. B.), ikinci 

Bu müsaba'-- ı ·k V_ahdet (G. B.), üruncü, Bu··ıend (Be-. . K.diya ya mz ı i kişi gir· ,. 
dı, netıcede: fıktaş) 

Birinci Bn. Honald 1,14, ikinci B. (Geriye bir perende ile atlama) 
Ratkay . Bu musabakaya dört ~işi girdi, ne-

tıcede: 

100 m. kurbağalama B · · B .. ır_ınci, Salahaddin (G. B.), ikinci 
. u musabakaya sekiz kişi ırirdı" ne. H 

b" useyın (hariçten) ·· ·· - S d tıcede: {A , uçuncu, ua 
. O.) 

Birinci, Cahid (Beşiktaş) 1.27,9,10 4 X 50 bayrak 
Bundan sonra gelenlerin hepsi favul 
yaptıklarrndan disknlife edild"l . ~ir~nci, (Altrnordu takımı) 2.51,S.10 

ULUS 

Asiler 
Brunete'yi 
aldılar 

(Başı 1. incı sayfada) 

ileri hareketleri devam etmektedir. 
Frankistler, çetin ve parlak muharebe
lerden sonra Brunete'yi zaptetmişler· 

dir. Franko kıtalan birçok esir almış

lar ve sekiz tank ele geçirmişlerdir. 
Düşman her taraftan takib edilmekte 

olduğu halde kaçmaktadır. Franko kuv
vetleri Guadarrama'nın garb kıyılarını 

işgal etmişlerdir. 

A8i ileri hareketi devam ediyor 
Sevil, 25 <A.A.) - General Kueipo 

del Lano, aşa~ıdaki beyanatta bulun
muştur: 

" - Brunete elimizdedir, ve bıı böl

gede Frankistlerin hatlarrmızda vücuda 

getirmiş oldukları halka tamamiyle ka· 
patılmıştır. Birçok taburlar bu halkanın 

içinde kalmış olup kaçmalarına imkan 
yoktur. Düşman, kuvvetlerinin yansını 

kaybetmiştir. Frankistler mühim mik

darda malzeme elde etmişler ve birçok 
esir alrru~lardrr. İleri hareket devam 
etmektedir . .. 

General Kueipu el Lano, ayrıca 
dün nasyonalistlerin hatları karşısına 
çıkan 11 düşman tayyaresinden doku
zunun düşürülmüş olduğunu bildir
mektedir. 

Barselon gene bombardıman edildi 
Barselon, 25 (A.A.) - Nasyonalist· 

lerin tayyareleri bu sabah Barselonayı 

bombardıman etmişlerdir. Bir kaç kişi 
telef olmuştur. Tayyarelere karşı kul
lanılmakta olan toplar, düşman tayya
relerini kaçmaya mecbur etmiştir. 

Brunete düştü 
Madrid, 25 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Madrid cephesinde, &silerin ani bir hü
cumu neticesinde, 11 inci fırka kuvvet
leri, dün Bruneteyi boşaltarak munta· 

zam bir surette çekilmişlerdir. Öğleden 
sonra 11 inci fırka ve 14 üncü fırka bir

likte hücuma geçerek Brunete'nint ce

nubu şarkisindeki düşman mevzilerini. 

geri almışlardır. 18 inci fırka kuvvetleri. 
Guadarrama'nın sol kıyısında mevzileri

ni tahkim eylemişlerdir. 

Aragon cephesinde, karşdıklı topçu 

ateşi olmuştur. 

Teruel cephesinde, düşmanın yaptığı 

müteaddid hücumlar, kendisine mühim 

zayiat verdirilmek suretiyle, defolun

muştur. 

Baş Muharririmizin, 
yabancı ajans ve gazete 

muhabirleri içİt1 
toplantısı 

fstaı.ıbul, 25 (Telefonla) - Bugün 
Baş Muharririmiz Bay Falih Rıfkı 
Atay, Cadde Bostanındaki köşklerinde 

yabancı ajans ve gazete muhabirleri i

çin bir toplantı tertib etti. Toplantı 
geç vakte kadar devanı etti. Ecnebi ve 

türk mesJekda~lar beraberce hoş bir 
vakit geçirdiler. 

Istanbulda deniz yarışlar• 
(Başı l inci sayıiada) on dört talebesi iştirak etti. Bunlar ara. 

takibe gelen birçok yüksek zevat ara· sında bilahare bir mübareze müsabaka-
sında, Irak başvekilinin şehrimizde mi- sr yapıldı. Her müsabıkt ucunda saman 
safireten bulunan refikaları ve çocuk· dolu bir torba bulunan uzun bir ciritle 
ları da bulunuyordu. karşısındakinin kafasına vurarak müsa-

Y arışların intizamı baka harici bırakmaya çalışıyordu. Mü-
Yarışlar baştan nihayete kadar, e· sabaka çok eğlenceli oldu. 

velden hazırlanan programın tamamen Y elhen yarl§ları: 
tatbiki suretiyle, büyük bir intizam i- Olimpiya yolc - Anadolu kulübiin-
çinde yapıldı. Gerek yarış sahasının in- den Şeref birinci, Fenerbahçcden Ke-
zı.batı, gerek hakem heyetinin hiç bir mal ikinci. • 
sızıltıya meydan bırakmıyarak dikkatli K. 14, dingi - Galatasaraydan Müm-
hareketi, bu yarışların bundan evelki- taz birinci, Fenerbahçeden Vitol ikinci, 

ne nazapan müreccah birçok hususiyet- K. 12, Şarpi • Galatasaraydan Bur-
lere malik olmasını temin ediyordu. han birinci Galatasaraydan Küyaz 
Bundan başka bugünkü Moda yarışla- "ki · ' 

ı ncı. 

rmın en büyük vasfı, memleketimizde 
l
"lk d f 

1 
.. .. b k "ht" K. 16, yoleler - Fenerbahçeden Ne-e a yapı mış uç musa a ayı ı ıva . . . . 

et · b ı d S .. t.. d k k Jad bırıncı, Fenerbahçeden Şahin ikinci. 
mesı u unuyor u. u us un e aya t 

·· t"~ d k" 
1 

.. b Orta yatlar - Fenerbahçeden Bülend 
su us un e s ı yarış arı ve mu areze . . . 

·· b k A d k wb k bınncı, Fenerbahçeden Şefkat ikinci. 
musa a ası vrupa a ço rag et a- .. .. . .... . . 
zandığı halde memleketimizde bir tür- Buyuk yatlar - Denız kulubunun 
lü tatbik edilememişti. ruyast birinci, İpar ikinci. 

Bu müsabakalar dün ilk defa ve bil· Geceki eğlenceler 
yük bir muvaffakiyetle tatbik edildiler. Her yarışın hitamında birinci ve 
Yüksek deniz ticaret mektebi talebele. ikincinin mükafatlannı bizzat Ekonomi 
rinin değerli bir varlık gösterdiği bu Bakanı veriyor ve galiblerin elini sıkı-
musabakalar iktisad vekilimizin nazarı yordu. Gece donanan deniz vasıtaları 
dikkatini celbetti ve B.CeHil Bayar mu mükemmel bir geçid resmi yaptılar ve 
sabıkları hararetle tebrik etti. Moda deniz kulübünde, Ankara ve Gü-

Kürek yarışları neysu vapurlarında verilen parlak balo-

K 
larla bu deniz eğlenceleri nihayet bul-

ürek r,ıy ~.armın r.etice!crı şun-
~<!fdır: du. 

Tek kl§sik tekneler "mesafe 1600,, 
Fenerbahçe birinci, Güneş ikinci, Al
tınordu üçüncü. 

İki çifte klasik tekneler "mesafe 
1600,, Güneş birinci, Beykoz ikinci, Fe
nerbahçe üçüncü. 

Dörtlük klasik tekneler "mesafe 
1600 metre,, Beykoz birinci, Anadolu 
ikinci, Güneş üçüncü. 

İki çifte klasik tekneler "Baıyanlar 
arasında. mesafe 800 metre,, Fenerbahçe 
birinci, Günef ikinci, 

Beş çifte alamana "profesyonel,. 
Anadolu feneri birinci, Karamürsel i. 
kinci, Rumeli feneri üçüncü. 

TahJisiye alamanaları "profesyonel., 
Anadolu birinci, Rumeli ikinci. 

Can sandalları • liman şirketi birin 
ci, denizyoUarı ikinci, klağuzluk üçün. 
cü geldiler. 

Su üzerinde ski • yüksek deniz ti.. 
caret talebeleri arasmda ve çok şayanı 
dikkat mahiyette oldu. Mümtaz ve Ali 
Güner çok muvaffak oldular. 

Atatürk yarış aahasında 
Tam bu sırada Reisicumhur Atatürk' 

il hami] olan Ertuğrul yatı yarış sahası 
na geldi ve halkın candan tezhaüratr a. 
rasında hakem dubasmın karşısında de. 
mirledi. Vapurlar düdük çalıyor, halkın 
tezahüratı gittikçe şiddetlenerek devam 
ediyordu. 

Dörtltik klasik tekneler "bayanlar 
arasında, mesafe 800 metre" Güneş bi· 
rinci, Fenerbahçe ikinci. 

Su üzerinde kayak: bu yarış çok en
teresan oldu. Süratli motörlere bağla
nan küçücük sallar üzerinde altı genç 
adeta uçar gibi gidiyorlardı. Neticede 
yüksek ticaret mektebinden Ali Güner 
birinci, Fenerbahçeden Vedad ikinci gel
diler. 

Bet çifte kancabaşlar - profesyonel
Anadolu Fener'i birinci, Rumelikavağı 

ikinci. 
Mübareze tekneleri yarıfr 

· Bu yanşa yüksek ticaret mektebinin 

Dün İstanbul' da yapılan 
at yarışları 

İstanbul, 25 (A.A.) - Bugün Veli 
Efendide yapılan at yarışlarının neti
celeri şunlardır : 

Birinci koşu ikramiyesi 130, 20, 50 
mesafe 1200 metre üç yaşında yerli ya
rmıkan ingiliz erkek ve dişi taylar. 

ı - Sada 
2 - Oğuz. 

3 - Nazlı. 

İki~ci koşu: ikramiyesi 155, 55, 20 
mesafe 1200 metre üç ve daha yukarı 

yaşta ve 937 de kaııandığı ikramiyeler 
500 lirayı doldmnıyan haliskan ingiliz 
at ve kısrakları. 

ı - Prens Halimin N ovis'i,. 
2 - Akif Kofon'un Bekar'ı ' 
3 - T. Ali Çınar'ın Sülün'ü. 

Üçüncü koşu: ikramiyesi 110, 30, 1S 
mesafesi 1400. Dört ve daha yukarı yaş
ta hiç yarı§ kazanmamış yerli yarım 

kan arab ve hali skan arab at ve kısrak .. 
ları. 

1 - Can 
2 - Rakib 
3 - Servet. 
Dördüncü koşu ikramiyesi 180 lira 

girişler 55,20 
1 - Bekir 
2 - Girgin. 

.3 - Taşpmar. 

Be§inci koşu: İkramiyesi 180, 55, 20 

mesafe 1800. 

1 - Gülizar. 
2 - Ayhan 

3 - Ceylan. 

General Seyfinin seyahati 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Gümrük 

muhafaza umum komutanı general Sey
fi, Akdenis limanlarındaki muhafaza teş
kilatını tetkik etmek üzere seyahate 
çıktı. Bu teftiljlerden sonra cenub hu
dudlarımrza gidecektir. 

~e kadar bekletebilmek için yapmış oldu
gumuz mahirane manevraları anlattım. Bu 
küçük küstah, tam beş sene, menfaati ve 
haysiyeti namına mümkün olan her şeyi 
Yapmakta tereddüd etmemiş olan bana baba
srnm işleri kendi işleri olmadığrnı söylemek 
cüretini göstermesin mi? Her hangi bir mu
akkibt borcun yekunu üzerinden yüzde bir 
hesabı ile, ondan otuz kırk bin frank komüs
yon isterdi. Fakat, zarar yokt alacaklılara 
bir milyon iki yüz bin frank vardır. Babası
nm iflasını ilan ettireyim de o görsün 1 ben 
b~ işe o ihtiyar Grandet müraisinin verdiği 
soz üzerine giriştim. Eğer Kont d' Aubriont
u? kendi şerefi umurunda değilse ben be
nırnkine pek ziyade ehemiyet veren insa
nım. Bundan dolayı gidip vaziyc.tirr·i ala
caklılara anlatacağım. Bununla berallcr, 
daha mesud zamanlarda, kendisi ile sıhri
yet tesisini düşünmiiş olduğumuz Madma
!el Grandet"ye kar.şı büyük hürmetim oldu
gundan sen kendisine bu işten bahsetmeden 
harekete geçmiyeceğim ..... " 

tavırla, Madam des Grassinste uzatarak: 

!l'lll-:~~!l!!ll-~----~ılll!e!'lr. ___ ~(•ık•1•n~cı~hariçten teşkil edilen takım) 
Tefrika: No. Q9 ~!ll!'ll!l!!!!!l~~!!'mll~~~lll!!!!!!~~~~~~~~~~~~ll!l!!!!l~--.... 1111!1!!!11!!!~~~~!~~~~~~~~~~1!1!11~1!!11111!11!!!!!!1!!!~ 

Hindistandan geldit bir aydanberi Pariste 

Eugenie 
Grandet 

Yazan ; Honore de BALZAC 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

- Ne demek istiyorsunuz? 
M - Yeğeninizin Fransaya döndü<>-ünü 

d 
<:dmazel d'Aubrion'la evlenmek üze;e ol: 

ugunu b"l · . ı rnıyor muyum? Kadın zekası bl.1 · 
olup bıt ı · f ' Eu ~n. erı arketmemiş olur muyum hiç? 

genıe kızardı ve sustu· fakat ondan 
sonra babası gib" h " 1 . . . ' . k ı ıs erını hiç bellı etmemek 
ar~rını verdi ve istihzalı bir tavırla: 

kad
-rn Ehkne yapayım, Madam, benim zekam 

ze ası · • d -·ı k " a egı ı.. anlamıyorum. Bay 
p pasın yanında konuşabı'lı· . . B'ld"kl . • · 1 . rsınız. ı ı erı-
nızı an atınız kı ben d .. ~ . 

_ İ te M e ogreneyım. 
ş ' admazclt des Grassins bana 

bunları yazıyor. Okuyun 
Eugenie şu mektubu :·ud . 
"'S T u. evgı 1 karıcığım, Charles Grandet 

bulunuyor .... tt 
Eugenie, ellerini yanına bırakarak, ken

di kendine: 
- Bir aydanberi ! 

_ Ve sonra, mütevekkil, mektubu okuma
ga devam etti: 

,. B · ti 
.. . :···· u müstakbel Kont dt Aubnon a 

goruşebilmek için iki kerrc evine gidip-~~
bey!l odasında beklemem lazım geldi. Butu? 
Pans onun izdivacından bahsetmekte ve ı-
1"' 1 ., an ar da yapılmış bulunmakta ise de .... 

Eugenie düşündü: 
- Demek ki bana bu sırada! ..... 

. Kr~cağız düşüncesini tarnamlayac.ak. ke
lımlerı zihninden geçirmedi ve parıslı ka· 
dınl?r gibi ''Çapkın lu diye bağınnad~. ı:a
~at tzhar edilmemiş olmakla beraber tıksın
tı duyguları çehresinde okunmıyor da de
ğildi. 

'• ····· Bu izdivaç vuku bulmaktan ~o~ ?
zaktır; Kont d'Aubrion kızını bir mufhsın 
oğluna vermiyecektir. Charles'a giderek, 
benim ve amcasının babasının işlerine kar
şı gösterdiğimiz iti~ayı ve alacaklıları bu-

Mektubun burasına gelince, Eugenie, 
daha ilerisini okumıyarak, kağıdı soğuk bir 

- Teşekkür ederim, bakalım, düşüne
lim, dedi. 

Madam des Grassins: 
- Şu esnada rahmetli babanızın sesini i .. 

şitiyorum sandım, cevabını verdi. 
Nanon, Madam des Grassins'e hitabede .. 

rek: 
- Madam, bize sekiz bin franklık altın 

verecektiniz, dedi. 
- Hakkınız var; lütfen benimle beraber 

gelinizt Madam Cornoiller. 
Eugenie, papasa dönerek, ifade edeceği 

fikrin verdiği asil bir soğuk kanlılıkla sor
du: 

- Bay papas, evli bir kadmm bakir kal
ması günah mıdır? 

- Bu bir vicdan meselesidir ki hal sure
ti meçhulümdür. Meşhur Sanchez'nin izdivaç 
adındaki eserinde bu husuta ne düşünmek
te olduğunu öğrenmek isterseniz bunu size 
yarın söylerim. 

(Sonu var) 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu tlinlan 

-·--------------- ----------------Askeri Lise ve Orta Mekteblere Ücretle 
Öğretmen Aranıyor : 

ı - lıtanbulda askeri liıelere: Fizik, riyaziye; 
Bursa .ukerl lieeıine: Edebiyat, riyaziye, almanc• , 
1Cırıkb!ede askeri ıanat lisesi: Edebiyat, coğrafya riyaziye. 
Erz~ncan .. kerl orta okuluna: tilrkçe, tarih grupu franaı.a 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih grupu. 
Ankara gedikli hazırlama okuluna: TUrkçe riyaziye almanca. 
Öğretmeni alınacaktır. . . . . 
2 - isteklilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehlıyetmı bala 

olmaları farttır. Ehliyet ünivenite mezunu olmak ü~ive~itedt 
imtihan vererek ehliyet almak kültür bakanlığı karanyle oğret• 
menliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 - lstanbul; Buna, sanat liaelerine birinci maddede yazılı 
dersler için 108 • 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid dersler i· 
çin 98 .• 108 liraya kadar ücret ıerilecektir. 

4 - istekli olanlar dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış ev• 
rakı bağhyarak Ankarada milli müdafaa vekaleti askeri liseler m&. 
fetti,liğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fif. 
2 - Yüksek tahsil phadetname tasdikname benzen veya eblt• 

yetname tasdikli benzeri, 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli ıureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası . 
6 - 4. maddede yazılı evrakla müfetti,liğe müracaat edip du

rumu uygun olanlardan bilahare fU vesikalar istenecektir. 
1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu 
2 - Noterlikçe tanzim edilecek teahhüd senedi (örneği mü

fetti,likten verilecektir.) 
6 - isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 ağustos 937 

gününe kadar müracaat etmelidirler. 
7 - Dileği verine getirilmivenler bir hak iddia edemezler. 

( 1928) 2-3200 
İLAN 

1 - 198 kalem alat ve sıhhi malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 13.000 lira olup ilk teminat parası 
975 liradır . 

3 - ihalesi 13 eylul 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektup -
larını ihale gününde en geç. bir saat evveline kadar M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermelerı. (2300) 2-3654 

iLAN 
1 - 6 kalem sıhhi malzeme açık eksiltmeye konmuftur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 450 lira olup ilk teminat paruı 

33 lira 75 kuruıtur. 
3 - İhalesi 11 ey HU 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü macL 

deelrinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve uatinde M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2299) 2-36'53 

İLAN 
1 - 16 adet tav ocağı açık ekailtme ile satın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 

liradır. 
3 - ihalesi 13 eylUl 1937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü macL 

delerindc istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. aatın alma komiayonunda hazır bulunmaları. (2291) 2-3655 

iLAN 
1 ·- Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 55 kuru' olan 

600.000 ve 500.000 metre yazlık elbiselik bezler ayrı ayrı kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - 600.000 metrenin şartnamesini 1650 ve 500.000 metreninkini 
1375 kuruşa almak ve örneklerini g«Srmek istiyenlcrin her gün ko
misyona gelmeleri. 

3 - 600.000 metrenin ilk teminatı 16950 ve 500 bin metreninki 
14.750 liradır. 

4 - 600.000 metrenin ihalesi 30.7.937 cuma günü saat 11 de ve 
500.000 metrenin ki ayni günün saat U indedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad
delerındc yazılı vcsika!arı ilk teminatları ile birlikte teklif mek· 
tublarını ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. (1990) 2-3270 

İLAN 
Y A P 1 : Yahşihanda üç bina yapılmak üzere kapalı zarfla 

iş eksi tmeyc konmuştur. Keşiflerinin tutarı ( 11068) lira 68 kurut
tur. Kc,if, proje ve şartnameleri parasiyle inşaat ,ubesinden alı· 
nacaktır. İHALESİ: 30.VIl.937 cuma günü saat on birde yapıla· 
caktır, llk teminatı: 830 lira 15 kuruftur. Eksiltmeye gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarını havi zarflar i· 
hale saatından en geç bir saat evetine kadar M .M. V. satın atma 
komisyonuna veninler. (2018) 2-3295 

BlLtT 
1 - Bir çiftine biçilen ederi 700 kuruf olan 10 bin çift çlmıe 

ile bir metresine biçilen ederi 30 kuru, olan 495 bin 800 metre ba
ki astarlık bez kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmeye konulmuflardır. 

2 - Çizmenin şartnamesi 350 ve astarlık bezin 744 kuruşa il. 
M. V. satın alma KO. dan laınır. 

3 - Çizmenin ilk teminatı 4750 ve astarlık bezin ilk teminatı 
8687 liradır. 

4 - Çizmenin ihalesi 3.8.937 salı günü saat 11 de ve astarlık 
bezin ihalesi aynı gün saat ıs dedir. 

5 - Bu eksiltmelere girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ünciı maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından behemehal bir saat evet M. M. V. aa-
tm atma KO. na vermeleri. (2085) 2-3398 

BtLIT 
Y A P I : Ankarada kıfla yapıu kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. Ke,if tutarı: (690.507) lira 76 kuruttur. Kefif, proje ve 
prtnamcleri 34 lira 53 lı:uruf mukabilinde in ... t ,ubesinden veri· 
lecektir. İHALESİ: 6.VIIl.937 cuma günü saat on birde yapıla
caktır. iLK teminatı: (31.370) lira 31 kuruttur. Ebiltmeye g1. 
rcceklerden ilgili bplunanlar 2490 aayılı kanunun 2, 3 cü maddele
rinde istenen belgelerle birlikte teminat ve tekliflerini havi Arf
lar ihale saatından en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna veninlcr. (2118) 2-3416 

iLAN 
ELEKTRİK tşt: Harb oklulu arkasındaki binaya yer altı 

kabloaiyle cereyan verilme~i i•i kapatı zarfla eksiltmeye konmut
tur. Kefif tutarı: 8401 lira 90 kuru,tur. Kepf ve prtnamesi para
ıiyle inpat tubesindcn verilecektir. İHALESi: 4.VIII.937 çar· 
ıpmba günü saat on birdedir. İLK teminatı: (630) lira 15 kunıt
tur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat Ye teklif
lerini havi zarflar ihale saatinden en geç bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma .komisyonuna veninler. (2119) 2-3417 

iLAN 
l - Talip çıkmadığından biçilen ederi 2700 lira olan bir ıfıldak 

ile gurup elcktrojeni açık eksiltmeye konmuıtur. 
2 - Eksiltmesi 6- Ağustos .937 Cuma günü saat 11 dedia 

3 - 1 k teminat parası 202 lira 50 kuruştur. 
~ - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü madde. 

lcrınde ya"ılı >elgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. 
utınaıma komisyonunda hazır bulıınmaları. (2192) 2 - 3516 

Devlet Derniryollan ve Limanhın Umum 
Müdiirlüt?ii Sarmalına Komisyonu tlinlan 

inşaat maddelerine mahsu~ 

tarife deği~ti 
1.8.937 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan yeni tarifede in

şaat maddeleri ihtiyaca göre tasnif edilmİftir. Bazı maddelerin 
yeni tarifenin dört nevi ücretinden birine tabi tutulmak suretile ~c
retleri dcği~iftir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat cdıl-
mesi. (2237) 2-3596 

İLAN 

Muhammen bedeli (29.000) lira olan Sabit ve seyyar telgraf ma
kine ve yedekleri 10.9.1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı z~rf ~su
liyle Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde malzeme daırcsındc 
toplanan merkez 9 uncu arttırma ve ekailtme komisyonunca satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2175) liralık muvakkat temi~~t ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 193~ gun ve. 
3297 veya ı. 7. 1937 G. 3645 No. lı nüshasında intişar ctmı, olan talı· 
matname dairesinde alınmı§ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar idare malzeme dairesindeki komisyon reisliğine ver • 
meleri lbımdır. 

Şartnameler (145) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (2258) 2-3647 

lLAN 

Muhammen bedeli (154322) lira olan vagon cer tertibatı ve fren 
techizatı malzemesi 2.9.937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Buişe girmek isticynlcrin (8966.10) tiralrk muvakat temi~~t ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 çun ve 
3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmı! olan 
talimatname dairesinde ahnmuı vesika ve tekliflerini aynı gun sa-
at 14.30 a kadar komisyon rcisli~inc vermeleri lizımdır. . 

Şartnameler 772 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vcznelerınrle 
satılmaktadır. (2055) 2-3460 

İLAN 
Muhammen bedeli (13.000) lira olan 130 adet vagon örtüsü 3. 

9.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu i'c girmek istiycnJcrin 975 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaJarı, resmi gazetenin 7.5.936 G .. 3297 veya 
1.7.937 3645 No. lu nüshalarında intişar etmif olan tahmatname
ler dairesinde ahnmıf vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 
a kadar komisyon rciıliiinc vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. 
Haydarpapda tesellüm ve sevk tefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2082) "-3461 

iLAN 

Muhammen bedeli (7700) lira olan 28 adet işçi mesai kontrol 
saati 2.9.937 pertembe günü saat ıs de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin (577.50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 gün ve 3645 No. lu nüshalarında intipr ctmit 
olan talimatnameler dairesinde alınmıf vesika ve tekliflerini ayni 
~Un saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarp8f8da sevk ve tesellüm şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2115) 2-3462 
iLAN 

Muhammen bedeli 3.300 lira olan 150 ton çimento 5.8.937 tarihin
de saat 15.30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu iflctme binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin 247.S liralık muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 
No.lu nüshasında intipr etmif olan talimatname dairesinde alın· 
mut vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 za kadar i'letme bi· 
nasındaki komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

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

iLAN 

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

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

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

madedai mucibince ife girmeğe manii kanun bulunmadığına dair 
beyanname, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat mak
buzlariyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komisyon Reisliği
ne vermeleri lbımdır. 

5 - Bu ite ait şartname ve mukav~le proj~si, Ankara, Haydar
pqa. Malatya itletme kalemlerinde, Dıyarbekır, Eliziz, Narlı, El
oğlu iıtasyonlannda parasız olarak dağıtılmaktadır. (2179) 2-3496 

iLAN 
Muhammen bedeli (6692) lira olan lokomotif tilrbojeneratör ve 

yedekleri 6-9-1937 pazartesi günii saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında aatm alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyentcrin (501,90) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi ga~et.;nin 7-S.1936 gün ve 3297 
veya 1-7-937 G. 3645 No. lı nüshalarında ıntıtar etmif olan talimat
nameler dairesinde alrnmrt vesika ve teklifi.erini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine veruıelerı lizımdır. Şartnameler 
parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada tesel-
lüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2139) 2-3508 

iLAN 

Muhammen bedeli (2.200) lira olan sıcak su ile levaj tessatı için 
santrifüj tulumba ve teferruatı 25. 8. 1937 _çarşamba günü saat ı 5,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankatada idare bınasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyeı;ılerin (165) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 veya 1. 7. 1937 G. 3645 No. 1ı nüshasında intipr etı1'liş olan ta
limatname dairesinde alınını' vesika ve te~liflcrini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermelerı lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpafada tesellüm ve sevk ,efliğinden dağıtılmalctadır. 

(Z257) 2-3646 

iLAN 

Muhmmen bedeli (3397) lira olan muhtelif cinı egclcr 9.9.937 
perıembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında .atın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin (254,77) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 veya ı. 7. 1937 G. 3645 No. 1ı nüshalarında intişar ctmif olan 
talimatnameler dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
ıaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada ıe.ellüm ve sevk ,efliğinden dağıtılmaktadır. 

(2242) 2-3645 

26- 7 - 1937 

Vali liğintl~n 
l 

Ankara 
Keşıt bedeli (6500) Jira (7) kuruttan ibaret bulunan Gazi Terbi. 

ye enstitüsü tamiratı açık eksiltmeye konulmuftur. 
Eksiltme 7.8.937 cumartesi günü saat il de Ankara Nafıa mü

dürlüğünde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 
istekliler Ticaret odası vesikası ve (487) lira (51) kurutluk temi

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

istekliler ke,if ve prtnamcyi her gün Nafıa müdürltıpnde gk· 
den geeçire bilirler. (2203) 2 --3517 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz merkez satınalrna komisyonundan: 

1 - Tahmin olunan bedeli (66.600 ve ilk teminatı 4995) lira olan 
3000 ton Kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 28 temmuz 
937 çarşamba günü saat 14 de Vckllet binasında mÜtefekkil komi .. 
yonumuzca yapılacaktır. Şartnamenin 333 kuruf mukabilinde ko
misyonumuzca verilmekte olduğu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun gereğince 
vesikaları ile teminatı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komi .. 
yonumuza vcrmi' bulunmaları ve postada vukua gelecek gecikme 
yüzünden yapılacak müracaatların kabul olunmıyacağı (1564) 2-265( 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 35 kuruş ve muvakkat 

teminatı 1312 lira 50 kuruş olan 50000 kilo sabun 10 ağustos 937 
tarihine rasthyan aalı günü saat 14 de kapalı zarf usuHyle alınmak 
üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 
3 - f steklilcrin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektuplarını 10 ağuatoa 937 saat 13 çe ka • 
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabi. 
tinde vermeleri. (4445) Z-3656 

Jandarma 
kara satın 

genel komutanlıiiı An 
alma komisyonundan: 

1 - Bir çiftine yirmi altı kuru' kıymet biçilen vasıflarına ve 
örneğine uygun (112,516) çift iplik çorab 27.7.937 ulı günü saat 
onda kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname 146 kuru, karşılığında komisyondan a
lınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek iıtiyenlerin 2194 lira (6) kuruşluk te
minat mektubu veya sandık makbuzu ve şartnamede yuılı vesikalı 
teklif mektubunun en geç belli gün saat dokuza kadar komisyona 
vermiş olmaları. (1968) 2-3279 

DENiZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 61 kuruş olan 40000 ki
lo zeytin yağı 10 - ağustos • 1937 tarihine raatlıayn •tı günü saat 
11,5 da kapalı zarf uıuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuftur. 

2 - Muvakkat teminatı 1830 liradır. Şartnameıti komisyondan 
her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 988tten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon batkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (4444) 2--3657 

Nafia Vekaletinden: 
10 eylfıl 937 cuma günü saat 15,30 da Ankarada Vekllet malze

me eksiltme komisyonunda 6250 lira muhammen bedelli 25 adet •· 
bit telgraf mak"nesinin kapalı zarf uaulü ile ekailtmeli yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak vekilct malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 468 lira 75 kuru,tur. 
isteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre veldletten 

aldığı 937 senesi malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 10 ey -
lül 1937 cuma günü saat 14,30 a kadar vekilet mat eme müdürlü· 
ğüne vermeleri lazımdır. (2260) 2-3642 

Kapalı zarfla eksiltme İlanı. 
Bursa Vilayetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan i': 
Bursa • Mudanya yolunun 2 715 - 28 + 502 kilometreleri ııra

sında ccman 25787 metre tuldeki kısmının esaslı surette tamiri ve 
asfalt betonu ile kaplama işi: 

2 - Muhammen kc,if bedeli 363828 lira fi"- kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi, fenni, mali şartname 
D - Silsilei fiat ve ke,if cetvctleri, 
E - Grafik, 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
tstiycnler bu şartname ve evrakı (1819) kuruş bedel mukabilin· 

de Bursa, İstanbul ve Ankara Nafıa müdürlüklerin•! r l <ıbilirlcr. 
4 - Eksiltme 26.7-937 den itibaren bir ay müddetli olup 27-8.937 

tarihine müsadif cuma güknü saat 15 de Buna viliyeti daimi endi· 
men odasında ihalesi yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc yapılacaktrr. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18304 liralık mu

vakkat teminat vermesi, üçüncü maddede yazrlı evrakı kabul ve im. 
za etmesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup gi>lltennesi llzımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden 1937 yılında ahnmıı ehliyet vesikası, 
B - Yüksek mühendis mektebinden mezun olduğuna dair reamt 

diploma veya ehlieytnamc sureti. 
C - Bir defada 100 bin liralık a•falt betonu inpaını teahhüd et

mi' ve bu tcahhüdünü hUsnü suretle ikmal etmiş olduğuna dair i•i 
yaptıran makamdan ahnmıe resmi vcaika. 

7 - Teklif mektupları 4 ünr.ü .,, ~<iede vazrlı saatten hir ıı at 
evveline kadar Bursa vilayet daimi encümen re:sliğine makbuz mu
kabilinde verilece)Gir. Posta ile göndcrileck mektupların dördüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıf z :ırf n mühür mumu 
ile ivice kaptılmıt olması li?.:ımdır. Posta dolay11iylc vukua gelecek 
gecikmeler nuarı dikkate alınmaz. 

(2231) 2-3643 

Ankara Defterdarlığından: 
Yunan tebaasından olup Pariste ikamet etmekte iken 937 senesi 

iptidalarında ölen Mark Scialomun İstanbul Hopyar mahallesi Ha. 
midiye caddesi 9 No. lı Muhsin oğlu hanında icrayı ticaret eden 
Zabarya nezdindeki (11374) lira 4 kuruf parasından dolayı 1836 aa· 
yılı veraset ve intikal vcrgiıti kanununun 4 ünci.i maddesi mucibince 
vcrcseden kızı Jaklin namına tarh edilen (406) lira 44 kuru, veraset 
vergisine ait ihbarnamenin varis Jaklinin elyevm Pariate bulunma
sı dolayıaiyle usulen tebliğine imkln görülcmediğndcn Hukuk usul 
mahkemeleri kanununun 141 inci maddesinin 2 inci fıkrası mucib n. 
ce keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (2277) 2-3644 
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Kırklareli iskan müdürlüğünden: 
25.6.937 tarihinde kapalı zarf usulile gazetlerde yapılan ilanlar~a 

talib çıkmadığından 2490 saydı kanunun 40 mcı maddesine tevh
kan bir ay müddetle açık pazarlığa konmuştur. 

ı - Kırklareli merkezinde 20 adet şehir tipi göçmen evi yapı
lacak ve evlerin üzeri Marsilya kiremidi ile örtülecektir. Bu evlerin 
beherin:n muhammen bedeli 288 lira 3S kuruş. olup 20 evin toptan 
muhammen bedeli 5766 lira 92 kuruştur. 

2 -- Köylerde yapılacak 91 adet karig revin beherinin muham
men bedeli 190 lira 42 kuruş olup tutarı 17328 lira 22 kuruş gene 
koyierde 162 adet kerpt~ ev yapılacak ve bunlardan 38 adedi Marsil
ya kiremidi ile örtüleceğinden beherinin mu~amme!' bedeli. 258 lir~ 
70 kuruş olup tutarı 9830 lira 60 kuruştur. Mutebakı 124 ev ıse yedı 
kiremidi ile örtüleceğinden beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 
kuruştan tutarı 22,287 lira 76 kuruştur. Bu evlerin tapunun muham· 
men bedelleri ise 55,213 lira 50 kuruştur. 

3 - Şheir tipi göçmen evlerinin beher adedinin muhammen işçi
lik bedeli 80 lira üzerinden 1600 liradır. 

4 - Köylerde yapılacak 91 adet kargir evin beherinin muham
men işçilik bedeli 70 liradan 6370 liradır. 

5 - Gene köylerde yapılacak 162 kerpiç evin beherinin muham
men işçilik bedeli SS Ii:-adan 8910 liradır. 

6 - Keresteden maada bilumum işçilik ve malze.mei inşaiye ile 
bera.ber ve yahud da yalmz işçiliği toptan veya perakende suretiyle 
ihaleleri icra kılınabilir. 

7 - Muhammen bedelin % 7 .5 ğu teminat akçesi olarak yatı-
rılacaktır. 

8 - İlan tarihinden i-tibaren bir ay zarfında taliblerin her gün 
Kırklarelinde iskan müdü:iyetinde müteşekkil komisyona müraca
caatları şartname plan ve keşifnarneleri görmek üzere de İstanbul 
Edirne Ankara iskan müdürlükleri ve kazalarda iskan memurluk
larına müracaat etmeleri. 

9 - Talihler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 
diğer vesikalarını ibraz etmeleri ilan olunur. (2149) 2-3434 

Seyhan iskan müdürlüğünden: 
Kazası 
Ceyhan 
Bahçe 

,, 
Saimbeyli 

Kozan 

.. 
•• 

Gurup Köyün ismi 
1 Kırmit ve sosallı 
2 Haruniye 
3 Hasan beyli 
4 Doğan beyli ve 

şar ve höketçe 
5 Kasaba ve pek

mezli 
6 Ayvalı ve İhsa

nül Hamit 
7 İmam oğlu 

Tek 
16 
13 
11 

30 
11 

Çift Keşif E bedeli 
30 44682/02 

10 

5870/93 
4967/71 

13404/30 
13700/17 

17 19 25070/63 
40 39 53959/41 

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

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

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste iskan dairesince veri· 
lecek ve diğer taş ve kerpiç ve bilumum malzeme ile işçiHği müte
ahhide aid olacaktır. Ve bu suretle inşaat anahtar teslimi şartiyte 
yapılacaktır. 

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

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

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

Nafia vek~aletinden: 
Sıvas ·Erzurum hattının 317+832 ve 322-1-000 ci kilometrelerin

de ve Frat suyu üzerinde her biri 60 şar metre açıkhğında iki de
mir köprünün inşa ve montajı (ve lüzumu halinde ripaj'ı) kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2 eylül 937 tarihinde saat 15 de Ankarada veka
letimiz demiryollar inşaat dairesindeki komisyon odasında yapı
lacaktır. 

2 - Bu iki köprünün muhammen bedellerinin mecmuu 133.SSO 
liradır. 

3 - Bu köprülerin muvakat teminatı ceman 7942.5 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi. Mukavele .projesi, genel şartnamesi 

ve diğer münakasa evrakı 670 kuruş mukabilinde demiryollar inşa
at dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mu
cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesaik ile 937 senesi 
için nafıa meclisinden verilmiş müteahhidlik vesikalarını ve fiat 
teklifini havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazır
lıyarak 2.9.937 tarihinde saat 14 de kadar demiryollar inşaat daire-
sindeki komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. -

6 - Bu münakasaya gireceklerden Iaakal 50 metroluk bir köp
rü montajını muvaffakiyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

(2088) 2-3436 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli ( 13.300) liradan ibaret bulunan Şehir lokantası 

inşaat "'.e tadilat işi kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
. • Eksı!.tme ~.8.937 pazartesi günü saat 15.5 da Ankara vilayeti da
ımı e:ncumenınde yapılacaktır. İstekliler teklif mektublarını bir 
ticaret odası vesikası ve (1020) liralık muvakkat teminatları nafia 
vekal.etinde.n .aldıklar~ 9~_7 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesi
kalarıyle bırlı.kte ayn! gunde .saat 14.5 da encümen riyasetine ver
melerı. fsteklıler keşıf evrakıyle şartnamesini nafia müdürlüğün· 
de gözden geçirebilirler. (2122) 2-3423 

Bina İşleri İlanı · 
Nafia vek~aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş iktisad vekaleti bahçesi ihata dı· 

varları inşaatıdır. 
Keşif bedeli 4805.00 liradır. 
2 -:. E~siltme. 2.8.?37 tarihinde pazartesi günü saat 15 de na

fıa vekaletı yapı ışlerı umum müdürlüğü eksiltme komisyonu oda
sında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - E~s?Jtme şartn.ame~i ve buna müteferri evrak 24 kuruş be· 
del mukabılınde yapı ışlerı umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksilt.meye girebilmek için talihlerin 360 lira 38 kuruşluk 
ı:ı:ıuvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 1 temmuz 937 tarih
lı ve 364~ sayıl~ n.üshasında intişar eden nafia işlerine aid eksilt
melere gırmek ıstıyenlerden aranacak müteı:ıhhidlik vesikası hak
kındaki talimatnameye tevfikan yapı işleri umum müdürlüğünden 
alrnm •ş hııc;ııc;i vesika göstermesi lazımdır. (2103) 2-3438 

Gazi Orta Muallim mektebi ve 
Terbiye Enstitüsü Direktörlüğün
den: 

1937 - 1938 ders yılı için enstitünün türkçe - edebiyat, pedagoji, 
tarih - coğrafya, tabii ilimler; riyazi ilimler, resim - iş, beden terbi· 
yesi şubelerinin birinci sınıflarına talebe alınacaktır. Alakadarlar 
kayıt ve kabul şartları ile müsabaka imtihan şekil ve günlerini Kül-
tür direktörlüklerinden öğrenebilirler. (1735) 2-3057 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlftlltl Maiazalaw 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Etlikte tevsian yapdacak su tesisa

tı keşif bedeli (19.920) lira (47) kuruştur. 
• 2 - Eksiltme 3.8.937 tarihinde salı günü saat 15 de nafia ve

kaletinde sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1494) lira ( 4} ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve ticaret odasına kayıdh bu
lunduğuna dair vesika ile asgari (15) bin liralık nafia su işlerini 
teahhüd edip bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni 
kabiliyeti olduğuna dair nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi. 

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

(1975) 2 3397 

İzmir ili daimi encümeninden .. 
Kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulan iş 

Açık tutarı : 

Dikili - Ayvalxk yolunun 
7+030-15+533 kilometreleri a
rasındaki şosa yapısı. 
(44627) lira (64) kuruş.. 

Anl{ara Valiliğinden 
Keşif bedeli (31.513) lira (29) kuruştan ibaret bulunan kültür 

bakanlık civarında yapılacak 8 dükkan işi kapalı zarf usuliy e ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme S.8.937 perşembe günü saat 15.5 da Ankara viliiyeti 
dimi encümeninde yapxlacaktır. İstekliier teklif mektublarmı ti
caret odası vesikası ve (2363) lira (SO) kuruşluk muvakkat temi
natları nafia vekaletinden aldıkları 937 seneisne aid müteahhidlik 
ehliyet vesikalariyle birlikte aynı günde saat 14.5 da encümen ri
yasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakiyle şartnamesini nafia müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2123) 2-3424 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Resmi gazetenin 7 mayıs 936 tarih ve 3297 sayıl ınüshasm

da neşredilen müteahhidlik vesikası talimatnamesi 1 temmuz 937 
tarihinden itibaren mülgadır. 

2 - Yeni talimatname resmi gazetenin 1 temmuz 937 tarihli ve 
3?45 sayılı nüshasında neşredilmiş olduğundan vesika almak is
tıyen müteahhidlerin yeni talimatnameye göre müracaatları ilan 
olunur. (2100) 2-3437 

Sivas Valiliğinden 
1 - Şarkışlanm Gemerek nahiyesine bağlı Lisanlı köyünde SO 

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

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

lı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 
4 - İhalei evveliye 2-8-937 pazartesi günü saat ıs de vilayet 

makamında toplanacak komisyonda yapılacaktı<". 
.. 5 - Talipler plan ve idari şartnameleri ve keşifleri görmek 
ıçın eyyamı tatiliyeden maada her gün Sıvas, İstanbul is~n mü
dürlüklerine ve Ankara iskan umum müdürlüğüne müracaat ede
bilirler. 

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

7 - Muvakkat teminat miktarı 11362 lira 71 kuruştur. 
(2186) 2-3S01 

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

iresinde zabıta memurları için azı 5800 çoğu 6000 çift fotin ile azı 
300 çoğu 500 çift getir kapalı zarfla 6.8.937 cuma günü saat ıs de 
satın alınacaktır. 

2 - Fotinin beher çiftine beş lira ve getirin beher çiftine üç li
ra fiat takdir edilmiştir. 
. ~ - Bu levazıma aid şartnameyi almak ve nümunelerini görmek 
ıstıyenlerin emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna mü
racaat etmeleri. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2362 lira 50 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 
2.490 sayı.lı kanunun 2 - 3 üncU maddelerinde yazıh belgelerJe bir -
hkte eksıltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 

(2154) 2-3509 -----
Tahlisiye gene] direl{törlüğünden: 

Evelce talibine ihalesi yapıldığı halde teahhüdün yerine geti
rilmemesinden dolayı mukavelesi fesh ve teminatı irad kaydedi
len bir adet motörlü can sandah eski sartlar dairesinde ve 14 hazi· 
ran 936 tarihinden itibaren 45 gün müddetle müteahhid nam ve he
sabına açık eksiltmeye konulmuştur. 

30 temmuz 937 tarihine rastlayan cuma günü saat on beşte Gala
ta merkez rıhtım hanında tahlisiye umum müdürlüğü satm alma 
komisyonunda ihalesi yapılrıcak olan mezkur can sandalmm mu
hammen bedeli 19.250 lira ve muvakkat teminatı 1444 liradır. Can 
sandalına aid resim ve şartnameler parasız olarak sözü geçen ko-
misyondan alınacağı ilan olunur. (3293) 2-2655 

---------~..;.-----~~--;.........; __________ __ 
Sivas Valiliğinden 

1 - Şarkışla kazasının Gemerek Nahiye merkezinde 166 tek 
167 çift olmak üzere ceman 500 adet kargir ev münakasaya çıka
rılmıştır. 

2 - Bu evlerin muhammen bedeli 246160 lira 63 kuruştur. 
3 - İnşaat 18-7-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
4 - İhalei evveliye 2-8-937 pazartesi günü saat 15 de vilayet 

makamında toplanacak komisyonda yapxlacaktır. 
5 - Talipler plan ve keşfi ve idari şartnameleri görmek için 

tadil günlerinden maada her gün Sıvas, İstanbul iskan müdürlük
lerine ve Ankara iskan umum müdürlliğüne müracaat edebilirler. 

Bu işe aid şartlar ve evraklar 
aşağı yazılmı• 

6 - 2490 sayılr kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
A) kapalı~ eksiltme projesi edecek taliplerin yukarda yazrlr günde muayyen saatten bir saat 
B) Sözbagı projesi evveline kadar zarflarını viliiyet makamına vermeleri lazımdır. 

İstekliler 

İhalenin yapılacağı yer tarih 
gün ve saati 

Eksilt.meye girebilmek için 
gereken belgeler 

C) barhdırlrk işleri genel şart- 7 - Muvakkat teminat miktarı 15S58 liradır. (2H!7) 2-3502 

namesı • E V f M 
D) fP.nni şartname. fZUrUm akı lar ÜdÜrfüğünden : 
E) açın ve kroki. Erzurum şehri dahilinde vakıflar müdürlüğüne ait bir apartı-
Bu evrakları İzmir - Ankara - İs· man kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
tanbul bayındırhk direktörlük- 1 - Bedeli keşfi 24208 lira üç kuruştur. 
]erinde görüp inceleyebilirler. 2 - Evrakı keşfiyesini görmek istiyenler İstanbul ve Ankara 

Nafıa müdürlüklerinde ve Erzurum vakıflar müdürlüğü eksiltme 
29 temmuz. 937 .Pe.rşembe günü komisyonunda okuyabilirler. 
saat 11 de 11 daımı encümeninde 3 - Eksiltme 937 ağustosun beşinci perşembe günü saat 15 de 

Erzurumda hükümet binası dahilinde ve vakıflar müdürlüğü oda-
937 takvim yılına mahsus bayın- sında eksiltme komisyonu huzurunda yapxlacaktır. 
dırhk bakanhğından alınmış mü- 4 - 1stekli1erin Nafıa Vekaletinden 937 senesinde aldıkları 
teahhidlik ve ticaret odası bel· vesikayı ibraz etmeleri mecburidir. 
geleri. 5 M kk Muvakkat teminat 3347 lira - uva at teminat 1816 lira olup üçüncü maddede yazılı 

(2128) saatten bir saat evvel mektuplarını ve evrak[ saireyi komisyon ri· 
;-;~~~~~~~~~.-~~~~~-:--;--::-2.....:3~4=2:8~~~~v~a:s~et~i~n:e~v~e~rm.'..:'...'.e~l:er~i_.:::la~z~rm~d~ır~.~~~~(:43:1~1~):..__:,2::::3:49~7'..,_~~~-

Sa tıŞ Memuru Y F ~ i ~ °f N fi: M A 1. t\ il 
Aranıyor 

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

Telefon: 3377. 

1 İmtiyaz sahibi ve Basmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idart 
eden Yazı İşleri MlidUrü 1 
Mümtaz Faik FENfK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

A Ş K 
BU GECE 

G Ü N E 
Baş Rolde : 

JEAN KİEPURA 

ş t 

Bugün gündüz iki film birden 

1 - Bir Yıldız Doğuyor 
Baş Rolde: Joseph Simid1 

HAIK 
BUGÜN GÜNDÜZ İKİ FİLM BİRDEN 

1 - NİÇEVO 
Baş Rollerde 

Harry Baur - Marcelle Chantal 
2 - KİM ÖLDÜRDÜ 

GECE: NİÇEVO 

HALK MATİNESİ 12.15 DE 
Zifaf Gecesi 

2- 12. No. lu Ekspres 
Ş E H İR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

FİLOYU TAKİB EDELİM 


