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1 B. Ali Çetinkaya'nın 
Berlin iyareti 

l!_sbetke 

Tarih kongresi 
Falih Rıfkı ATAY 

Geçen gün Dolmahahçe sara
yında yeni tarih kongresi hazırlık
larını gônneğe gittim. Bu eylul a
yında lstanbula dünyanın her ta
rafından bir çok sayılı alimler ge
lecek ve yeni türk tefekkür ve tet
k~ki ile, burada, yakından temasa 
gırecektir. Atatürkün yüksek reh-
berliği ve t 'k' l . eşvı ı a tında çalısan 
cemı~et ":zaları, yıllardanberi: u· 
~ubı tarıhte ilmi hakikatlerin za· 
e~ ulmasına ve onun şu veya bu 
mıllet şu v b k ' . eya u ıta, şu veya bu 
medenıyet lehine ve 1 h" b' tak b a ey ıne ır 
. ım utlanlardan tasfiye edilme-

s~he ~alışmaktadırlar. Umumi ta-

brı ' ılhassa, şark dünyası ve en 
ası.ta t"" kl'"k l h' 
h~ . ' ur u a ey ıne asırlarca 

dt~ rıf edilmiştir. Bir zamanlar 
ın d .. b . ıışmanlığı, ve daha sonra, 
u dın düşmanlığına karışan em· 

~~ryalı:ıt ihtiraslar, yalnız türklü
g.u bütün hak ve şereflerinden tec-
rıd etme~ d v•ı d .. . . ge egı , onun erısıne 

Yenı hır boya vurmağa cesaret e
decek kadar ileri gittiler. Renkli 
ve barbar türk telakkisi, osmanlı 
g.?fleti içinde ve terceme yolu ile, 
t~rk tnekteblerine kadar girmiş
tıı'. 

~ e~. ltı araştrımalarının ve 
~eru tu tetkiklerinin adım başına 

aylurarak tekzib ettiği bu hak
sı.~lığa isyan eden ilim ve tefek· 
ktut~ aHdarnları gene garbte zuhur 
c 1. alta b . l t" k .. 1 .. w.. u ısyan, osman ı ur • 
~~rug~ devrinde, onların iddiaları 

•
1 .1~ız~. nakled ilerek izde de te· 

ıı~ındı golstermiştir. Kaynaklar eli-
mız e o mad ~ . . h w 

taşanlar sad ıg ı ıçın, tari ile ug· 

d 
ece osma·nlı haneda-

nının estanını 
d ''kl · · · Yazmak üzere övün-

ıu edrı w ıçıı:',. bir türk arkeolojisi 
o ma ıgı ıçın , asıl h k . . 
nin sesi duyulama a sahıbı-
. · · .. k zdı ve bu ses re
ısıkmız, th~. kkafasını plakaltktan 
çı arıp ur ılıncaya k d 
yulmamıştır. a ar, du-

Türk topraklarından 
istilasını söküp atmak . ~abancı 
hayır sahihlerinin k l ıpn bazı 

a enıı d v•1 egı , 

( Sonu S. incı <;ayfada ) 

Bakanzmzz A iman meçhul asker 
abidesine çelenk koydu 

Berlin, 26 'A.A.) - Alman ajansı bildiriyor: Türk Nafıa Bakam B. 
Ali Çetinkaya'nm Berlin'deki ikameti hakkında tefsirlerde bulunan gazete
ler, birçok vesilelerle enerjik bir faaliyet göstermiş ve, Berliner Lokal An
çayger gazetesinin yazdığı gibi, kabinenin en mühim erkanından biri ve 
başbakanın U7.W1 müacJettenberİ İŞ arkadaşı bulunan türk misafirinin fa

Pazar günü lstanbulda ya· 
pi/an ve Ulu Önderimizin 
şereflendirdikleri deniz ya· 
rrşlarına aid enstantaneler. 

yakatini tebarüz ettirmektedirler. 
Gazeteler, B. Çetinkaya'nm istik

lal mücadelesi zamanında istiklal 
mahkemesi reisi sıfatiyle oynadığı 

mühim rolü bilhassa kayıt ve işaret 
etmektedir. 

Do} çe Algemayne Saytung, Türki • 
yenin mümessiline yapılan hararetli ka. 
bulü kaydediyor. 

Berliner Tageblat, B. Çetinkaya'· 
nın demiryolları , limanlar ve sivil 
hava işlerini ihtiva eden Nafıa Bakam 
sı[atiyle olan liyakat ve meziyetlerini 
tclıarüz ettiriyor ve kendisinin tLirk hü
kı.ımctinin en kabiliyetli azasından biri 
oldu ı~L•nu bildiriyor. 

Alman Nafıa Bakanı B. Çetinkaya-
yı ziynret etti 

Bcrlin, 26 (A.A.) - Almanya Nafıa 

Bak, ı r, bugün Türkiye Nafıa Bakam 

B. Ali Çetinkaya·yı otelinde ziyaret et

miştir. 

B. Ali Çetinkaya, bu sabah, meçhul 

askerin abidesine törenle çelenk koy -

Berlirıde bulunmakta olan B:ıvındırlılc 

Bakıınrınız B. Alı çerınkaya 

mus ve sonra ihtiram kıtasmın yaptığı 

geçid resminde, maiyetindeki zevatla be· 

raber hazır bulunmuştur. Bu töerenc 

Türkiye büyük elçisi ile Berlin kuman

danı da iştirak etmişlerdir. 

in'de harb yeniden ladı lstanbulda ~ e~li 
Mallar sergısı 

da 

Harbın umumileşmesi tehlikesi 
artmaktadır gittik çe 

Pe~in, ~6 (A.A.) - Çin garnizonu·nun Tiençin'de~. iki trenle 
Fen~~~· e .gıtmekte olan 1300 japon askerinin nakline mumanaat et
mesı uzer!ne P~ki.n ile T iençin arasında yarı yolda kain bir mevki o lan 
Langfang da çınhlerle japonlar arasında yeniden muharebeler başla
mıştır. 

Mareşal Çang Kay Şek kansiyle 
birlikte 

Tien-Çin, 26 (A.A.) _ Çin kıta. 
tarı Japon telefon hatlarını tamir et. 
mek üzere kuvvei külliyelerinden ay. 
rılmrş olan Japonlara karsı otuz seki
zinci Çin fırkası kıta tara-fmdan yapı. 
lan taarruz üzerine gece Langfang da 
şiddetli bir muharebe olmuştur. 

Japon takviye kıtalannm gelme. 
sinden sonra Japon kuvvetleri, Çin kış
lalarına tayyarelerle taarruzda bulun. 
muşlardır. Anlaşmazlığın başlangıcın. 
danberi ilk defa olarak yapılmış olan 
bu hava taarruzu bir çok kişinin ölme
sine ve yaralanmasına sebebiyet ver. 
miş ve mühim hasarlara yol açmış, 
Çinlileri ricata ivcbar etmiştir. 

Japon kuvvetleri, Çin kuvvetlerini 
takib etmektedirler. 

P ekin ile Tien-Çin arasında de. 
miryolu miinakalatı kesilmiştir. 

Japonya namına söz söylemeğe sa. 
lahiyetli bir zat. vaziyetin çok vahim oL 
duğunu bildirmiştir. 

Çarpışmalar devam ediyor 
Pekin. 26 ( A.A.) - Çin - Japon 

muharebesi Langfangda devam etmek. 
tedir. Japon tayyareleri 38 inci Çin 
fırkası kıtal arma ağır zayiat verdir. 
mişlerdir. Bazı şayialara göre J apon
lar, Pekin civarında kain Çin kışlala
rına karşı bir takım harekat hazırla. 

maktadırlar. 

Çin kıtaları ricat ettüer 
Pekin, 26 (A.A.) - Langfang'dan 

püskürtülmüş olan Çin kıtaları, sekiz 
( Sonıı 5 incı sayfada) 

lstanbuldaki tifo 
vakaları hakkında 

8. Hıfzıssıha meclisi reisi 
Asımın mühim beyanatı 

İstanbul 26 (Telefonla) Hıfzıssıhha Meclisi Reisi B. Asım bugün 
kendisiyle' görüşen gazetecilere beyanatta bulundu ve şunları söyle-

di : 1 . d "- Sıhat Veka etın en aldığım emir üzerine bir müddettenberi 
lstanbulda t ifo vakalarm~n artması sebebiyle hasıl olan vaziyeti tekrar 
gözden geçirmek maksadıyle ve merkez hıfzıssıhha müessesesi birinci 
direktörü ile birlikte lstanbula geldik . 

Birinci işimiz bundan 15 - 20 
gün evel vilayet ve belediyenin 
alakadar makaıııları ile müştere
ken teshil ettiğimiz tedbirlerin 
tatbikatını tetkik etınek oldu. Bu 
tedbirlerin büyük bir kısmının vi
layet ve belediye tarafından .gös
terilen ciddi ihtimam. sayes!nde 
tatbik sahasına geçmış oldugunu 
ve diğerlerinin de peyderpey ya. 
pılmakta bulunduğunu şükranla 

.. d ''k Alınan bu mücadele ted-gor u . . ı l . k 
birlerinin hayırlı netıce erı pe ya-
kında görülecektir. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

ispanya' da 
Madrid civarında muharebeler 

devam etmektedir . B runeteyi zabte· 
den ôsi kıtalar Albarracin bölgesinde 
de ileri hareketine devam etmekted ir
ler. Diğer taraftan dün Londrada 
toplanan karışmazlık komitesi, lngi
liz planındaki 9 nokta hakkında ala
kalı hükümetlerin Fikirlerini bildirme· 
lerini istemiştir. ispanya hadiseleri 
hakkındaki tafsilat 3 üncü sayfamız

dadır. 

Bugün açılıyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Yann 

saat 16 da dokuzuncu yerli mallar ser. 

gisi Ekonomi Bakanı B. Celal Bayarm 

bir nutkuyla açılacaktır. Törenden 

sonra Başbakanımız İsmet İnönü yer.. 

li mallar sergisini gezecektir 

B. Celal Bayar bugün serginin son 

hazırlıklarını gözden geçirdi. Ataka· 

d~rlardan muhtelif işler hakkında iza. 

hat aldı Bakan Perşembe günü Zon. 

gı•ldağa gitmek üzere buradan aynla

cakdır. Kendisine Sümer Bank ve Eti 

Bank umum müdürleri de refakat ede.. 

cektir. 

Meksika'da 
Kuvvetli bir 
Zelzele oldu 

Meksiko, 26 (A.A.) .- Dün akşam 

burada çok kuvvetli lıir zelzele hissedil

miştir. Zelzelenin merkezi, 183 kilomet. 

re cenulıu §arkide bulunuyordu. Mem -

]ekctin bazı bölgelerinde maddi hasar -

lar vukua geldiği gibi insanca da zayiat 

olmuştur. Gazetelerin lıildirdiğine göre, 

Vera Kruz ~ehrinde 4 kişi ölmüş ve 20 

kişi yaralanmıştır. Vera Kruz'a giden 

telefon ve telgraf hatları bozulmuştur. 

alapa'da, hükümet konağı da dahil ol -
ınak üzere birçok bina yıkılmıştır. Tcr
ra Blanka'da da birçok ev çökmüştür. 

İnsanca zayiatın mikdarı daha belli de
ğildir. 

Bugün 
12 

sayfa 
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Politika bahisleri: 

Gene Ankara'ya • 
aır 

Bizim Ankara, denebilir ki, Ttirkiye'nin en temiz şehridir. Bir su~ 
muz vu ~ Şafıuepmac - EtmrmpmH ve Çufu&k:dan, ~ ene mndem 
bir filitre tesisatının kucağında, bütün fizik ve şimik pisliklerinden temiz
lenir. Aoanesinde T emo mciamı diJre bin şey pktuıı. SokaKJ.anm.ızda süp
riinru göreme.zsiı:D. Omhirslenimizden ıilmyetimiz liiraıı: paJialı alnm.lirndır. 
Mesela Baraj' da serin hava almak için adam başına 50 kuruş harcarız. 

Şehirli, kah.ve. hayatına alışmaktadır. BulYac ü.urindeK:i lk:ahvelere her 
gün par& dillanelrted~ Ne iyiı o.fimdu bu kahftlel! biZe taze: mızıka dinlet
mek için üçer l<işililC mızıks takımf arı getirselerdi. Fakat Öu gelecek sene· 
lerde yapılıncaya kadar, biz korkusuzca doncfurma ve yemiş yemekteyiz. 

Olhtap. devlet: ei~ bir nefes; sıha gjbi ! 
Güzel İstanbul bir göz süzüp Ankara'mıza baksa, içini çekerek yuka

nki mısraıı kııJacaktır. 
Dünkü pazaıı. günü, ankarali semt+ semt eğfeni'yordu. Çifilik dolu imiş. 

Baraj' a ~ısleır tdla baaa- aclmm ~ordw Trka. basa c:fuaeır lmftrımza 
sakm btaıd:uL tı:aırwa;dau gefmmim • Bimim anbııah; Bam! gitii yere qak
ta gİdeme:.r. İner miri: ntnbiie biner.. Bomcmti ~ hiitiinı dansı TI!! ye
mek meraldılarm~ ~ Şehir. Bahçuinin açık sioen:ıMmdaı Jet:" bu
lumnuyaıxl~ Ve başkaı ;,eı:lerde; hail d baş~ tüdü e!i"len~. 

Bir şehir, hiç olmazsa dört nesillik 23mal1.I İste!!. BU: ~ide: hay.at, imza, 
bu kadar: zamaruJa ~ peyda. eder_ ,Bizim. Ankaratı. se.vimli. ve a1ul
llı bir.~ almanın , pl'uncWııfu: Pek ö~iiwniy,ellin.ama..bizimı tifudaa. falan 
~yetimiz y,oktiw. 

Yaz smafı arı dht efiletc &iir gün haklamıdan. &f!leceğj:c ~aç, su. ~r 
ı:mıı:.w::ıtaıı:ı.ı 'R! }ara doğru uzanan asfaft yol.Iar, liize ou 

.Y.-<ll:llMü.IO ~; - B. B. 

sebze vıe ~Tar 
ŞJ. ~ 

Ş_elirimiz: sclıze ve: am:F-laı mgt:an. 
c:tlarrnm arallu:.mdlı Km:ıınrlt istedikleri 
knllekti.f şirlre.t: İrjn: Elimıomii Bakaı:rlı. 
ğı nezd.nrlc.. ci~ tese.1.füüsatta; bulunmak 
istenmiş ise. de; bazı ~si: i'tti'rawfar 
yüzünden akim kaimrşt':r: Tek-ve müs. 
takil bir piyasa ile ankaralılara daha 
ucuz ve daha temiz meyva ve sebze
temin etmek' gayesini güde-ı:elt- olan şir. 
ketin kurulm?sı için, toptancılar, bu 
işe Ekonomi ffaRanfıgınm ön ayak ol. 
m"'sr tememıisimfe bufumrnrktadrrlar. 
r>i~er bit' temenni ~ modenr VC' srh
hi şaı:tlarr &ai:ız birr satış; yeltinim yapıl. 
mas dır. 

Beledi eler; Baıakasmna 

yeni binası ortfyur 
Bankala- caddesi üzecind~ İ'tfai,:ze. 

karşısında yapılmakta olan Belediyeler 
Bankası, İnŞ;tatıı öniimüzdekiı ayı sa· 
nunda Bit'C..aektir. Yeni binamızı açırrş 
resmi C::ümfuu:i~ Jla~ı:aımmia; yaprla.. 
c.aktır: 

İstanbl4da keclileıi:in 
toprarnııasr işi 

İstanbul, 26 ( Telefonla ) - Bele

diyenin en salahiyetli şahsı İstanbul 

gazetelerine aşağrlaki beyanatta bulun

muştur : 

''- Kedilerle mücadelenin başlrca 

sebebi. tifo işi değildir. Evvela vatan

daşın kuduz bastahğ, na karşı sihatini 

korumak, sonra da şehrin temizlik. cep

hesinden bir kısmını temin etmektir. 

Bir hafta zarfında 25 vatandaşın kedi 

ısırmasiyle kuduz tefililresine maruz 

kaldığını söylemek faydalıdır. G.e.ç_en 

senelere nisbetle kc.dileı: vasrtasiyk ge· 

len kuduz vakalarma Jaha çok tesadüf 

edilmektedir_ 

1stanlıu1 belediyesi kedi ISlilIJ.aSı yü· 

zünden leuduza maruz k.alıuı: :13<U11:uları

nın acık:l!ı manzara va fer.:yadlarına ta

hammül edemi}\C11 ana ve babalaı:ın şj· 

ka)Setle.ri karşısımia münhasi.ren va-tan
daşın canını kurtarınak için hu. tedh.ir.e 
baş vurmui,tur.,, 

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

Dii1T Arrkarcrclıa sıcak 
3i dereceyi bul<.hı 

Dtin Ankara1clcr hava- açık" ve hafif 
rüzgarlı geçmi~tir. Gecenin- err d\işük 
ısısı 19 en yüksek ısısı da 35 derecedir. 

~urdunı doğu Anadolu mıntakasiyhı 
Karadenizin ~le !aJWarn bulutlu. diğer 
yerleri açıktır. 24 saat içinde yalnız Yan
da 3 kilogı:amlıX y;ağJşıolinuştur. Yurd. 
da en düşük ısı 01ltkışlada 12, en yük -
sek ısı da Diyaröekii:de 40 derecedir. 

Denizli'de sıcaklar 
Denizli, 26: (A..A..) - Sıcıaklık her 

gün artmaktadır. Dün> 'ite bugün gölge
de 39 buçuğa yükselmiştir. Evvelki se
ne er 3'8 buçul<- santigattm yüksK- fur -
rart:t kaydedilm'!miştir. 

Gaz kurslarım hitiıreu 
memerlar 

Sıhhiye vekaleti taı:afmdan sıli.hi 

müesseseler binasında aç lan gaz kursu 
5. 7. 937 de açı1mış ve 23. 7. 937 de ka. 
panmrştır ve 20 gün devam etmiştir 

Kursa yüRs( k tahsil görmüş 100 

memur devam etmiştir Bunfarın yük. 
sek tahsilı giirmüşıerd'en secifuıeıtine se
beb de ileride:: <!Ç!laaaln kurs ve konfe. 
ranslara hacalı.K YCli>mak gay.esi~ledir. 

Kurs nihay.etinde yapılan imtihanlar 
tahriri olmuştuT. D2ha evrakı imtilia. 
niye- tetkik edilmektedir 

Yem radyo tarttesi 
Vekiller heyetince tetkik edilip 

Jtaöur olunan radyo ücret tarifesi tas. 
dilF için Cümhur reisliğine sunulmuş· 
tuıı. Kendilerine ruhsat ver.Ben radyo 
sahililenindem ücret bu tacife muci. 
hince alınacaktıı:. Öğrendiğimize göre 
nüfusu on binden aşağı ol"n yerlerde 
herr rad.~a sahibinden senede lie~ lira, 
mı: liinı:ferr. ı;Wiar.1 cillm:ı ~ am li. 
r:aı afuıacaRaım tvrai- serrerrim iilf: aliı 

a;r,u iifferdi!! ı::ufuratruıme aianfar:cfimı bu 
ücııe:t: tam; iiönciı alb: ~ icindE allaD
f.ar.dhw Um! nmrl! <'Jfarak ali:ııaca:lttır.; 

B1ıl revi ımınsufüan liu; gece- , 
Bölü1r:te. "Amr., piyesini:. mu~affıl#i.Y-et
le: tıeınsill eyiemişleı:dirı. l?i11esi Bin.. 
dhn Eızla iınran sey;re~ti.., 

an (fi;şmaaa ka1J: 
!stiyenler ; 

Gazet.eıeı:ı. A'suul.an Zyine ka.
diır olhımamn öğretici \ff!c düşümlü

rücü bir fazileti var; mesela, İzmir

de bir aşiret çocuğu, bir başka ça· 
drr.da bulıuımakiıa alıiuifıL ilıba Ql/.i
len k3rısını,. o ç;ulırrrla liıılunca., sor
guya suale lüzum görmeksızin, ba
şrruı. bir. oı:lıınla wur,up öldiirmüştür.ı. 

Deli11:anl.1y.aı saraı:3anız.: bu cinm
yeti yapmakuı hakluirr: "-•. haberi 
verenlere ınanmalf. istemedim. fTa/iat 

yerimde de diıramadrm. Çadıra gir· 
d.im. Elime. geçen. sopa ile Fatmanrn 
üzerine yürüdüm_ Yaralancfı. dlüp 
öTmecfiğini bilmiyorum~" 

Gert olmak ne acrltli şeydir: ça~ 
dır hadisesi muhbirlerinin ve afdr
ğr liabere inanmali istemediğim söy· 
ledi:ğj. liaide gene kendini zahte m:uk· 
tadfr olamı.y;;u:ak:: gidip bir irrs;ının 
canrna krya(J delikanlının ruhlarrn
daki kıorllunçiuğu, iptidai ideulojile
riır dimağlar üzerimfe asırlardanberi 
tfevam etmiş- olan yrkrcrf ığmdtm lr.rş· 
Ira rreye <rtFedebilirizi1 

C!Tcç_err gün, rizeli !Hr genç de, lia· 
öumm fstanbuhr ~men katilıni, 
Gb-hrta rrfttrmr üzer.inde- ta6anctl' kul'
şunu ile" aliiüroü. 

B'u Jıfidfse de öteiiimn öir Bsş.,ia 
n"Vİ Vfl kan gütme adetiniır bizde nfl

dir görülen bir tecellisidir. 
Namus veya kan davası... Fakat 

ULUS 

Camı erde ve 
mesc l erdehizmet 
edenleı için barem 

Vakıflar umum müdürlüğü mazbu. 
t.cn idare edilmekte. olan vakıf dahili ca,. 
mi ve mescidlerde. hizmet edenlerin ay
lıklarına aid olmak üzere bir talimatna
me hazırlamıştır. 

Cami ve mescidlerde: çalişanllir için 
bir nevi "barem" tesis eden bu talimat
nameye göre bir cetvel hazırlanarak ay
lıklnn tcsbit'. edilmiştir. 

cami. ve. mescidler:in. gen.işlikleri ve 
c.emaatllir.i güz öniimfe tutulinak sure -
~hazırlanan c:.c_tirefde.: 14' de.rece var. 
dır.: E:eı: deı:ee!y,e e.v.v:eke çıltarr öii: ka'

rarnmney.e gpre ay.r:n:;:a;. tahsisat \t(.mile. -
ccliriıı: 

Uf ueı:et;e.ye. muadil: kadi:oliuıı: vafuf-
1:11:: umum müdürlüğü tayin edec.elt ve 
iiliree: me.cfanmre .. tctl{ill; ve. tasdik: oluna;. 
calttm 

Talimatınamı:min müliliıı; bülcümle.rini 
yazıyoruz~ 

" Üstün dereceye- terli i9n iki sene 
bir. deı:e.ı:ede tiulunmak şacttrr- 113.hivatı: 

fhliiiltefil v:c: tlnam Efatib" mektebi me -
zunfün ve. ffifuı buliımmlaır ~ bu:ı mfull. 
ıfe.t liit:: senedir. 

Iifel: liarrgj bir: hademenin ay,Irğr kad-
rolar: dhliilınde derl!C'e' terlii: sureti.yit 
ar.tn::rlabiliı: ve bfo cfureceaen fazla: olil
ınaz. &cak hi.Zmet müddeti 20 seneyi 
geçen hademenin illi derece terfii caiz
dir. 

Her mahaldeki cami ve mescidlerde 
açılacak hi:.:metlere terfi müddetini dol
duran daha asagı de.rece.deki hademe -
den bir cami hadı.:me nizamnamesinin 
3 üncü madtlesıne. eklenen fıkra uyar:m'
ca. t..rfian v:e. naklen tayin olunur ve be 
sur.ede: vaki terfilerden sonra: münhal 
kalacak hizmete de. usulüne g?re alının. 

Cami ve mescid lıiZıiretlerine ilk ta
yjn olunanlar: alrıracak:lan: hizmetin 
kadrosu müsaid olmali lraydiyte en çok 
onuncu dereceye ve iJahiyat fakültesin· 
den ve imam ve hatib mektebinden me· 
zun olanlarla hıfzı bulunanlar sekizinci 
dereceye alınabilirler. Her hangi bir su. 
retle terfi ve nakil yapılmamasından do
layı daha yüksek dereceye almacmklara 
da ancaw yukaı:ıdaı yazılı dereceler üze: -
rinden aylık verilir 

Emaneten idarede olsa bile mülhak 
valhfJara. aid cami v.e.. mesclii hıdematı. • 
nm ay;hldaıın v:a1'Iffirr nizanmaırresi uya
rınca valhtıarınm gelirine g,öre çoğaltı· 

lıp 37.altılıı:.:. 

Tasnifi ha.cici camiı ve mescfü D.ad~ 
meleri başka bir hizmete tayin olunun
acya kadaı: 2845 numaralı kanun uya -
nnca avlık alcrlar. 

fmam ve hatibi, müezzin ve kayyu • 
mu ayrı olan camilerdec im2mlık ile ha
tiblik ve müezzinlik ile kayyumluk bir
le'ltirilince.ye kadar her birine eski ay • 

bııııin v;i/ rw gö 11''uğ' veı uıt: 

dem cemiızctte. maHi.eıı:ıe; ~ğil mi

dir? - N: B. 

Kağrı:U.ı pe111leral.err 

Anfı:arada bugünlerde şöyl'e ko-

nuşmalar ol\ıyor: 
_ Falancaılar gitmişler. 

- Size vedaa ~idiler ıniı? 
- Hayır. 

_ Öyle ise birinden mi liaber al· 

cllmz-? 
H Pencerelerim· - ayır. kağıdla-

mı~l1 r! .... 

"'"'"' 
Falancaları gördüğünüz TaT 

mı? 
Hayır, pencerelerinT kağnllan

mIJ gönl\ün, demek- ki ıittmitfer: 
... * ,... 

Yiiltsek: nkıınlıı Ankandan her 

:r.az. dBniı:dAre doğını.ı I>ir akmı •lmll'al 
lladar. tabii lnr !t!Y tasmrvur edileme& 
ili.: kaç. ıqr içİ.l!I kapaidan apartıman
larıırı qy.alaı:ı: da ~ 111a1:112 bıra
lhlillnaZL Amc~ aınmtmımrlannr lleb
pa~rp gid.enlar. lial!İı Ş~ g'Üzelliğiııi 
clliş'Üner«k pencenderirm em. ga.zıı!te 
kağuUaırımm.ı bir me~ haline g$n

meyip bun.lacı dW: ve: temmr ambalaj 
kiğıdfaı.!iyl~ ~ 

Sinemadan Jübar Blemiir.e 

Şarlo ile "Şehmı ışddarı., filmini ç:e
virmit olan •İuema artistfVirjinia Şeril
in, lngiltere bankacılarından genç ve 
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Yeni kanuna -ore 
' 

ticareti ile uğra a 
nasıl vergf verecekJer? 

Yeni kazanç vergisi kanununun altıncı maddesiyle gay,ri menkul ,J. 
alıp satmayı, ~ yahud ev, apatıtmıan dükkan, mağaza, depo ve be~ 
inşaat yaptırıp &aşkasma satmayı meslelC ittiliaz edenler için llususi li 

8.ina lat 

mükellefiyet şekli tesbit edilmektedir .• 

l:icaret kanununun lS inci mad- 1 kar etmek malmadiy,le mal alıp sa 
desine gpre "T'W:ı:aıı olanı ve ofuu- larm, bu gayri menkulü satını alıJ13 
yan eşlla:smı alla~e Bey. veya ferağ ve satmaları ayrıı a~r.ır Diren muaıil 
eckı:ck temim tts:ııettiii maksadile: ticariye say.rlim:şj ise de.. kazanç ver 
em.vali gp..yıi m:enkufu ~ veya re-- kanunu ver.giye t.abify,et bıııKmsıll 
~ efumler, omamefBUı ticariye - bu ınuamelhlimi.ı liii:iliirinrlen: a~u:IIl 
dem madbxfdur."" ~ tirnet:-. 11te her ikisini! Bir. kili ailıra:lC eie al 

A:ncalc bunların: B:iı:J.eştirillimsi umum 
ınüdüdiiR:Jie gerekli göı:üllin bü.yük ca
mileı:de. o camiim hacfume vaziffe ve: talı-. 

sisatı: y;ekun dahilliıde ollnak kaydiy;le 
bu hizmetlere bir.CL derece. tesfiitt edile -
relt bu talimatname esaslar.r: dairesinde 
aylık verilir. 

BaşRa liizmeti olmak veya ticaretle.. 
iştigal etmek gibi sebeblerle tam ıcyllit 

veya tahsisat alamıyacak hademeye bu: 
bai)taki mevzuata gön: ay:lık ~ tahsisat 
verilir. 

:Bu tıafünatnameniill tesbiıt edilen de
recelere ~ be'rfi esaslamnaı aiıi hüküm • 
leri neşri. tarihinden itibaren tamamen 
ve ikinci madde uyarınca tesbit edilecek 
cami ve mescid kadroları: büdceienı me.v. 
zu tahsisat dairesinde kııHm. J.as:ım ve 

tedricen tatlii.k: olunur. 
Halen dereceler haricinde aylık v:eya 

yıllık alanlar kendilerine aid kadroların 
tatbikine kadar g,cıne. au ıniiidaı:laı::ı; a -
tirlaı:. 

Cami ve mescid hademesinin dere • 

celeri~ 

ı fnci.. deııece 3I1 liııa., 2'. inen derece 
ZS lira, 3 üncü derece 20 lira\ 4 üncü 
derece 15 lira, 5 inci derece 12 lira, 6 
mcı derece 1 O lircr, 7 inci deı::eıre 7 lira. 
sekizinci derece 4,5 lira 9 uncu derece 
3 lira, 10 uncu derec.e 2,5 lira, 11 inci 
derece 1,5 lira, r2 iru:i derece 1 lira, 13 

üncü de:ı:ece 5D kuCl.ffitwr. 

-. '8• 1 h.ont ae Jersey ile evtenmel.l ü

zere olduğunu gazeteler haber verİ)lor. 

~do ile birlikt.e Ç!OOı:diii. filmden son

ra ~öhı"11 kazanan im sanşmı lf;.iael d~ 

sanat alemine kibar. alemini tterail\ ede1t> 

li:en: "Kendimi yalnrz lmcanra ve dün· 

yaya getireceğim çocuK:fürrma tahsis e

dcccğjm,, diyor. 

Yiı:mi. altı yaşuula.. ikinciı ko.casına 

var.ma.kıtaı olanı Vit:..iinia. Şerl:üa bu arzu· 
sunu tahakkuk ettirebilm-tlc. için. ilkönr 
c.e bo.şanıp. tekrar: e1denmdc saJgsmndan 
kendini kurtaa:mı~ alması laz•nuUr-.. 

Yaz hırsızlaı 

Yaıuaı pencerelet:i. a~ 'maltarak 

odafarr lavalandmnalt: ., e ~ aı ta.. 

miz hava teneffüs etfb.ek ~ak İs· 
tiyen ı;iri~r katlar sakinleri A!nlbn-a
da, yep yeni bir te&fih il\?- lra~dtl!· 

mıtlacdtr! Y.az lnrsıal.ırL taWikes. 
Ankara. evleııinde,. hiı:inci katlar· 

da, cfomir: parmaklık. yok.tw-. Bunu bi
leıa ba:aı a.çık göz ahlaksızlar.. pence
releri ~ biri.nci kat odalarına g)re
rek ~ ha.ita bu. pencerelerden koUa. 
r.ııu u:.at.al.!ak ellerine ne, ge~erse alıp 
gitmektedirler. 

Polisimiz tayakkuz göstermektedir. 
Fakat her gün biraz büyümekte ve 
her gün yeni yenr iİ'rsa1rf'arla- l!ıiraz da
ha d.ahmmllı:t.a. (){e.n. Au:kanada;.balk da 
c.laba diltıbllli liubımrıcslidıır kil ~ 
hrrsızlaı:11 ~tbıriıre ~ edeme

sinler. 

tır. Binaenale:y;h: som:adarr sın:aı:ak 

k:azanc temini: mairaadiyfe.. bir ~al1 
gayri menkul af~ v:erg:j.,y,e talii tll 

maaı için kafi cfuğ:ildir_ Aynı: zaıllaıı 
gayni men.knJ.iij samrasıı d& JclzımcIIr· 

sa.sen vergi de liu s:atrş_ bed.iıli tize! 
den: alınacaktır. 

Her. ftang;.ı bir irim.sarin friis i 
bir ev veya apartıman satım a.ıması 
ya yaptırmam ve som:ailiın. bıımı tı" 
ğenmiyerek;, yemsini aimıdt veya: Y 
tırma.Ji; üze:ı:e. saİJJT&fD) ve: li:att5.ı bu ıil./ 
melenin bir: illii ciefıt te.llı!ı:rifu e.tıJ'.1 

behem:ıtlmt it:ı~a:di; iı::ade ~ 

Fakat. bu: füiaisenin k:ISa faS1 

!arla teltex:rüır ve tevali etmesi iti1 
dlru vücuclıma delil say.tlacail.ttr. S 
takdirde hadise a..lfiltadarfurca tetki1' 

dılecek ve muamc~ ticaret kasti il 

yapdd.tğx anfa."1'.lillğJ. takıis.r.ıie. veı:gi 

ve tahakıkulr ettiı:i.lecektir. 

Bu suretle ~ri: m-en:lhtl alTıf vef' 
yaptırıp sat:mağp ıneslırk ittilıa.z- ecl 

kimsefuLT, her a.y, Sil:tt:rltları ıntYriı ı1le 

kulTurt beyanname ili:; t:iuaret: y,apııtclr 
ı:r mahallin vaı:iıfi:ıt:. ciafoui ne v.e:: ŞS ye 
bir iş yerleri yoksa ikametgahlarıııl' 
bulunduğu mahallin varidat dairesıll 
bildirmek. mecbuı:iy;etindedider. 

Bu beyannamede gayri menkulıe" 
1 - Cinsi (yani aı:sa veya bina ,; 

du ğunu) bina iım ew a~artıman, d.iilcl<ii• 
magaza ve saire gilii mahiyetı.) 

2 - Kainı alciıığ:u mahalli. 
' , 

3. - Numarası. fbinalarda kapt',, ar 
z:i.dct me,...-ki: Jll.Ullili:G5Iı) , 

4 - ~ter.i.ninı ad.ı;. SO}t adı ve .J 
resi. 

5 - Satııı kıymeti göst.crrilir. ....d 
Kanun h.e:ı:. ay ıq_imle- satılan ~ 

menkul.la.tin lıil.d.ici1mesini.ı emııcunıl 

di.ığuad.an, bu beyannamelerin n!ha~efı 
sa4ın buidu.ğ~ ayın enunau güniiı; 
eğer bugün resmiı bir tatil günü ıae 
li takib eden tlk iır g.ünü akşamına 1' 
dar veı:ilm.ı:si lamm gelil. 

VERGİLER! NASIL. HESAB 
EDtL.ECEK? 

Bu müla:Hifl.erin ~erg:j nısbetletif 
le vergileriniru ne. s.uretle: hesab ediJI' 
c:eğin:e g~1nce;~ yem kanwı bu ınil~ 
l.efılerinin vergi nnmetieriniı satL';I gı'f 
mctleriniı:r yüz.de biri aiarak ta~frı ef 
Lemişııir. Vergilerin bey:aı:mame- l/~d) 
di;;i gün ödcnın:eği kıawm.da ayrıca _,, 

rilı edilmi:ştıL 

Bu mükellefler valrtimiE beyanı?' 
ıne ve.ı:mezleı:s.e tarh muamelesı var:~ 
irlarelo?rince ı:esını: y.apdarak la!y-fıiY

bıı: ilıbarnanre ile ltendile.ın:ru:. tebli:g ' 
di1eaelt ve. ~eııgile.ı: biriucı y.ddro ilci 'il' 
mütt!ak.iü yıl da m~rrihı ettiği tal<&" 
de bes ka.t olaıı:ak tarlıedilecclrtiı:. :; 

Mükelleflerin bu tarhiyata karşı 
ıraz Vf:' temyiz hakları: vardır. 

Gayri mımkul ~hp v:eya. y;apt'l"1 

satmagı meslek ittilmr ecllinler be_Y:~ 
ımmıtlerini zamanında; veauiş; "e fa»"'" 

y.ergılerini ifüemcmi~ oltlı.ıli:inın ta~ 
de yüzde IO ~amlaı ta:ftsrt olUnacaM·"I' 

Bu mükelfefil'et"irr beyannanıeterı 
ret'İne rahakkuk edınr v:c:ı:giılel'~ 1r11-t1 
itira~ haltları yoktun .. Eğ'e11 l.'abalt.ltuıı:ıı' 
llir hata olmuş ı se btt hata aırui ü d~ 
sin de- düzeJtflectffi:tİT. 

İstanbuldaki berberle!' 
kooperatif kurnyorlcıf 

İstanbul. 26 ( Tefefonla ) - ~ 
herler cemıyeti beledivenın su işine eti 
mi yet vermesini istemiş, rcifi <fere., 
efe s.u bulunmad'rğr için r.emız-!Ht· ışİ 111 

sıhi ~artlara nygtm şeitrlüe V-dprl::: 
<ftimı biTcfirnıTştir. 'f'eril'CTI nı? I\'" 

1
, 

göre ber.ber.ler a:ra!ammilı bu: koopef 
tit yapacakl::ırrlır 
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[ Dış Politika 1 

İspanya ve Devletler 
• ıpanya h- d" 1 · 1 .. . a ıse erı, Avrupanm 

bunyesınde ,büyük bir çıban gibi 
kangren tehlikeleri yaratmakta devaU: 
ederek, biribirini takib ediyor. Harb 
h.emen bütün cephelerde şiddetlenmiş -
tir. Franko, Madrid önündeki muvaffa· 
kiyetsizliklerini unutturacak bir taar

ruz~. i~ hedefe birden varmak niyetin· 
de gorunmektedir: Madridi ele geçir· 

mek ve muharib ııfabnı biran evvel ka

zanabilmek için devletler üzerinde ma

nevi bir tazyik icrası imkanlarını temin 

etmek. Son resmi tebliğe göre Franko 

kuvvetleri Madrid cephesinde Brunete
yi zabtetmişlerdir. 

Diğer taraftan, karışmazlık tali ko

mitesinde, İtalyanın Londra büyük el • 

çisi Bay Grandi tarafından, deniz kont

rolunun kaldırılarak kara kontrolunun 

yeniden kurulma11 ve İngiliz planında 

devletlerin uzlaşabilecekleri cihetler 

Önce görüşülerek anla§mazlık noktala • 

rının azaltılması suretinde yaptığı tek -

lif üzerine bu komitenin toplantılarını 

başka bir zamana bırakması neticesinde 

husule gelen gerginlik, Bay Grandi'nin, 

Bay Eden'i ziyaret ederek, lspanya'da 

döğüşmekte olan iki tarafça gönüllüle

rin çekilmelerine esas itibariyle muva

fakat olunur olunmaz bu iki tarafın 

derhal muharib tanınması fikrini ileri 

sürmesine mukabil Bay Eden'in de, gö

nüllülerin tamamiyle geri çekileceğine 

dair kati teminat verilmek şartiyle bu 

fikrin mütalea edilebileceğini söyleme

sinden ve diğer devletler mümessilleriy

le yapılan diplomatik temaslardan sonra 

biraz hafiflemiş görünmektedir. 

Son gelen haberlere göre, ilk ingiliz 

planındaki müzakere usulüne aid güç

lükleri bertaraf edecek tarzda hazırlan
mış olan yeni planda gönüllülerin çeki

lerek iki tarafa muharib hakkının tanın

ması meselesinde uyuşulmağa daha mü

ıaid bir şekil bulunmuş olduğunu ve bu 

şeklin de yukarda bahsettiğimiz Eden -

Grandi görüşmesinde tetkik edilmiş '4!· 

kil olduğunu tahmin etmek kabildir. 

Esasen, karışmazlık komitesi rem 

Lord Plymouth, son taliki müteakib de

legelere göndermiş olduğu muhtırada 

tatbik planını şu üç noktaya irca etmiş

ti: 

l - 1 spanyol limanlarına enternas • 
yonal müşahidler ikamesi; 

2 - Yabancı gönüllüleri geri çek
mekte alınacak tedbirler; 

3 - lspanya'da döğüşen iki tarafa 

muharib sıfatının tanınması keyfiyetinin 
şartlarını teııbit. 

Limanlarda vazife görecek müşahid
ler hakkında bir anlaşmaya varılmış ol

duğunu ajanslar haber vermekte oldu

ğundan karışmazlık komitesinin ilk top

lantıarnda diğer iki cihetin müzakeresi

ne baılanacağı anlaşılmaktadır. 

Bütün bu izahlardan, şimdiki halde, 

çıkarabileceğimiz müsbet netice, İspan
yanın üçte ikisini işgal etmit bulunan 

Franko kuvvetlerinin Madrid gibi mü -

him noktalarda muvaffakiyet kazanmak 

için taarruzlarını sıklaştırdığı ve ispan

ya hadiselerinin Avrupa ve bütün ci _ 

han için olan tehlikelerini tahdide çalı

şan devletlerin de karışmazlık poİitika
sını idame hususunda umumi biı· uzlaş

ma elde edebilmek için hala müzakere

de bulunduklarıdır. * 

Albay Koc'a yapdan 
suikasd tahkikatı bitti 
Varşova, 26 (A.A.) - Albay Koc'a 

karşı yapılmış olan suikasd hakkındaki 

tahkikat ıona ermiş gibidir. İki nokta

nın siyası bakımından tavazzuh etmiş ol. 

dugu s nılmaktadrr: Önce suikasd fa

ili, para ıle tutulmuş bir adamdır, sani

yen, U eıinde bulunmuş olan evrakın 
suikasddan mesul mahfillerin politik a. 
kidesı ılc bir gima alakası yoktur. Fil
vaki açıktır kı, suikasd faili, munhası
ran polisi yani ş bir iz üzerine düsür
mek icin sağ cenaha mensub kurumlar
dan barine aid evrakı üzerine almıştır. 
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Enternasyonal müfrezenin Madriddeki müdafaa için yaptığı harikadlardan biri. 

Madridde hükômetçilerin 
vaziyeti ciddileşti 

Çarpışmalar devam ediyor 
Asiler Abarraçinde de ağır basıyor 

Madrid, 26 (A.A.) - Bnınete'nin Frankistler tarafından alınma
sı, hükümetçiler için pek meşum neticeler doğurabilir. Hükümetçiler 
Brunete'ye beş kilometre mesafede bulunan Villanueva de la Kanada
ya doğru çekilmektedirler. 

Karışmazlık 
tili komitesi 
toplandı 

Devletlere dokuz nokta 
hakkında sual soruldu 

Londra, 26 (A.A.) - Karışmazhk 

komitesinde delegeleri bulunan bütün 
devletler, daha Cumartesi gününden 
İngiliz sulhnamesini almış oldukların. 
dan tali komitede delegeleri bulunan 
devletler, bu komitenin bugün saat 16 
da yapacağı toplantıda lord pliymutt'a 
ilk intibalarını bildirmeğe yetecek de. 
recede bu vesika hakkında bir fikir e
dinmeğe mufavvak olmuşlardır. 

Londra, 26 ( A.A.) Dört saat sü. 
ren bir toplantıdan sonra, karışmazlık 
tall komitesi, karışmazhk komitesinde 
temsil edilen hüklımetlere, İngiliz pla. 
nının dokuz noktasını bildirmeğe ve 
bu hükumetlerden bu dokuz suale muh.· 
tasar cevablarını Perşembe günü öğle
ye kadar göndermelerini rica etmeğe 
karar vermiştir. Tali komite, Cuma gü
nü saat 16 da yeniden toplanacaktır. 

İngiliz sualleri tekli fi red olunduğu 
gibi ltalyanlanı1 yaptığı bir mukabil 
teklif ile Almanların yaptığı mütem· 
mim teklifler de red olunmuştur. 

Karışmazlık tali komitesinin tebli. 
ği, karışmazlık komitesinde temsil 
edilen bütün hükumetlerin cevabları

nın tahriri olması lüzumunu tasrih ey· 
}emektedir. Tali komite, ayni zaman. 
da, cevabların, her hangi bir teklifin 
kabulünü bütün meseleler üzerinde bir 
anlaşma husulüne menut bulunduğunu 
kaydetmesinin arzuya değer olduğunu 
da bildirmektedir. 

Hali hazırda iki ordu Villanu
eva de la Kanada'ya iki kilometre 
mesafede çarpışmaktadırlar. Şa
yet hükümetçilerin çekiliş hare
ketleri daha ziyade genişliyecek o
lursa hükümet kuvvetleri, ciddi 
surette muhataraya maruz bir va
ziyete düşecektir. 

Fransa' da nehir nakliyat grevi 

Asilerin ileri hareketini 
durdurmak için 

Albarracin, 26 (A.A.) - Havas mu
habirinden : 

Hükümetçilerin kumanda heyetinin 
Kuenka eyaletinin müdafaa tertibatının 
süratle bitirilmesi Fı ankistlerin ileri 
harekatmm durdurulması için emir ver
miş olduğu öğrenilmiştir. 

Hükümetçiler Madrid cephesinde 
geriliyorlar 

Bilbao, 26 (A.A.) - Radio Bilbao 
Bildirmiştir : 

Frankistlerin Madrid cephesindeki 
mukabil taarruzları tam bir muvaffaki
yetle sona ermiştir. 

Düşmanrn ümidsiz mukavemeti kı
rılmıştır. Kızıllar, bir çok ölü ve mü
him miktarda mühimmat bırakmak su
retiyle çekilmektedirler. 

Hükümetçiler Brunete'ye 
taarruz ettiler 

Navalkarnero, 26 (A.A.) - Havas 
muhabirinden : 

Frankistler tarafından evvelki gün 
Bronete civarında ele geçırilmiş oıan 
mevzilere dün hükümetçi kuvvetle
ri mükerren hücum etmişler ise de fran
kistlerin saflarına erişememişlerdir. 
F.~ankistler mukabil taarruza geçerek 
du mam sarsmışlar ve hükümetçileri 
kovalıyarak yeni mevziler zabtetmıs-
lerdir . • 

Asi ileri harekett 

Te~u-el, 26 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabınndcn: Frankistlerin Albarracin 
bölgesindeki ileri hareketleri, dü~manın 
mukavemetini her tarafta kırmak ve ak
şama doğru on kadar mühim mevziin 
işgaliyle neticelenmek suretiyle dün de 
devam etmiştir. 

Milislerin kumanda heyeti, dün hat
t~ı barba taze kuvvetler sevketmiş ve 
bırçok tankları ileri surmüş idi. Fakat 
hiç bir şey, beşinci kolordu kıtalarının 
ileri hareketini durdurmağa muvaffak 
olamamıştır. Frankistler, dün akşam ta
arruzlarının hareket noktasından on ki
lometre ilerde bulunuyorlardı. Yakın • 
da Kuenka şehri şimaldan tehdide ma -

Hükümet nehirlerdeki baraiları 
zorla kaldırmağı kararlaştırdı 
Paris, 26 (A.A.) - Nehir mavnacdarımn gr~vi. dolayısi~~e .. hadis 

olaon vaziyette hiç bir değişiklik husule gelmeunştır: H~r turlu kayıt 
ve şarttan azade iş serbestisi istiyen mavnacılar, nehırlerı ve kanalları 
mavnaları ile kapatmışlardır. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

x Kahire _ Mebusan meclisi, Tür
kiye _ Mısır dostluk muahedesini tasdik 

etmiştir. . 
X Belgrad _Müteveffa p~trık Var-

nava, Belgrad'da büy:.ik milli aziz olan 
Saint Sava'nrn ismini taşıyan kiliseye 

gömülecektir. . . . 
X Paris _ Otuz yedı mllletı temsil 

d la erkek 200 üniversite talebesi, e en z ,, k 
altıncı "Roma sulhu ongresinde on . , 

hazır bulunmak üzere Parıs e gelmiştir. 

K 28 temmuzda açılacaktır. ongre, . . 
X Varşova _ Gdynıa beledıye dai-

. d Poolnya'nın Baltık denizi kıyı-
resm e, b" k 
larının tahkimi hakkında ır onferans 

akto1unmuştuı. ' 
X Londra _Avam Kamarası tara • 

f d d .k olunan deniz andlaşması m an tas ı . 
Lordlar Kamarasınca da tasdık edilmiş-

tir. '< Londra _ ırak hüküm~ti Lond • 

. nda ı milyon sterlıng bir is-ra pıyasası 
tikraz akdedecektir. 

ruz kalacaktır 

A ·ı · ı geçirdikleri mühimmat sı erın e e 
Bilbao, 26 (A.A.) - Radio Bilbao 

bildiriyor : .. 
· •1..,galiııdeı~ sonra duşman 

Brunctenın .., . . 

b k b n Cı·varındakı mevzılerden u asa anı ... 
k 1 ·t Elimize geçen muhımmat 

çı arı mış ır. b d" . 
. k f zladır. Za te ılmış ol-

mıktarı pe a ' . . 
~ bildirilmış olan sekız tank-dugu resmen . .. 

d. tank bın tufek ve elli 
tan başka ye ı . '. 
mitralyöz ele geçırdık. 

Bir Sovyet vapurunda araştırmalar 
Cebelüttarık, 26 (A.A.) - Asilere 

• . 1~hl balıkçı gemi1eri, bir 
aıd olan sı a 1 

Unda araştırma yapmışlar sovyct vapur 

d b vapuru Ceutaya götürve sonun a u 

müşlerdir. 

Paris, 26 (A.A.) - Nafıa ba
kanlığı tebliğ ediyor: Seyrisefer 
yollarında barajlar vücuda getir
mek suretiyle münakalat serbestli
ğinin bozulması keyfiyetine niha
yet verilmesi karar altına alın
mıştır. 

Diğer taraftan nehir münakalatının 
kesilmesinin umumiyetle milli iktısad 
için ve hassaten Paris bölgesinin iaşe
si için tevlid edebileceği vahim buh

ranlardan kaygılanmakta olan ve gün 

geçtikçe işi bırakan işçiler miktarının 

artmasına müsamaha ile bakmanın im
kansız olduğunu nazarı itibare alan 
hükümet, bu sabah Ruen'de Paris'e ka
dar Sen nehri üzerindeki bütün mani
aları ortadan kaldmnak için bütün ted

birleri almıştır. 
Daha fecir vaktinden itibaren der

piş edilen tertibat, doğrudan doğruya 
prefelerin nezareti altında olmak üze
re tatbik edilmeğe başlanılmıştır. Sey
yar muhafız kıtaları, mavnalarla sahil 
arasındaki her türlü irtibat ve münaka
latı kesmişlerdir. 

Yol ve köprüler idaresinin romor
körlerine binmiş olan deniz müfrezele
ri, barajları dağıtmışlardır. Sabahleyin 
Sen Oben'de başlamış olan ameliye, 
seyrisefaini göçlcştiren bütün engeller 
ortadan kalkıncaya kadar devam ede

cektir. 

Romanya Kıralının 
Londra seyahatinin sebebi 

Londra,. 26 (A.A.) - Sunday Re
fcre gazetesinin yazdığına göre, Ro
manya kırah Karolun İngiltereyi ziya
reti, Romanyanın 1ngiltereye petrol ih
raç etmesi keyfiyeti ile alfikalıdır. İn
giltere, İral,tan, !randan ve Birleşik 

Amerika devletlerinden başka ayrıca 

Romanyadan -la petrol alarak petrol ih
tiyacatmı tamamlamak arzusundadır. 

Hatayın türk ve gayri 
türk bütün halkına 
CUMHURIYET'te B. Yunus Nadi. 

Hatay'm türk ve gayri türk bütün hal
kına hitab ediyor: "Bütün dünyada eı
ıiz bir idare nümunesi olarak yarablan 
Hatay'ın bu hususi vaziyetinde alabildi
ğine mesud inkitaflara mazhar olmaa 
için gerek Türkiye, gerek Fransa tara
fından yapılabilecek yardımların aza -

misi yapılacak; bu ülke halkı müstesna 
idaresinde bahtiyar olsun diye hiç bir 
fedakarlık esirgenmiyecektir. Hatay•cla 
yerine getirilen adaletin parlak netice • 
leri bu kıtayı dünyayı hayret ve ibret 
gözüne saadet imkanlannın filiyatım 
arzetmiş olsun diye elimizden gelebilen 
her şeyi yapacağız. Bu bahtiyar idare -
den müstefid ve mütena'im olacaklar 
Hatay'ın türk olan ve olmıyan bütü.a 

halkıdır. 

Milletler Cemiyeti konseyinin karan 
Üzerinden günler geçtikçe siyasi ihti • 
raslar kuvvetlerini kaybederek onlarm 
yerine Hatay halkını bekliyen saadetle
rin hakikatleri kaim olacağında şüphe 

yoktur.•Bu şartlar içinde Hatay'm türll 
olan ve olrruyan bütün halkının yeai 
idareye elbirliğiyle sanlmalarından da -
ha tabii bir şey olamaz. Hatta nihayet 
Suriye'nin de yeni rejimle Hatay'cla 
kaybettiği büyük bir 'ey olmadığını an
lamakta daha ziyade gecikmiyeceği talt
min olunabilir. İskenderun limanı bü -
tün geniş hintedandı arasında Suriye 
için de serbest ve açıktır. 

Hatay'ın yeni ve mesud rejimi ka!'
şısmda dahili idaresindeki istikliıliyle 
mesud bir ülke olacak olan bu memle -
ketin Suriye ile Türkiye arasında her. 
gün daha ziyade artarak büyüyecek bir 
sevgi ve saygıya köprülük edebileceğini 
düşünmekten de ayrıca memnun bulun
duğumuzu, bütün samimiyetimizle te
yid ve beyan ederiz. İşte türk olan ft 

ohmyan bütün hataylılann bilecekten 
ve ehemiyetle gözleri önünde tutacak -
ları hakiki vaziyet budur.'' 

KALOŞ KUNDURA LÜZUMU. 
KURUN'da Hasan Kumçayı diyCll' 

ki: 
Tifoya karşı alınan tedbirler araam

da sinekler ve kedilerle mücadele de 
var. Çünkü pis yerlerde dola§&Jl '* 
hayvanların da hastalık nakili olabile -
cekleri düşünülüyor. Tabii bu ihtimali 
inkar etmek aklımızdan geçmez. 

Yalnız sokaklarda sabahtan akşama 
kadar dola§ırken hepimizin ayakkapla -
rımızın her türlü pislikler ile temaı et
tiği de malumdur. Bu pislikler ayak.kap
ları ile evlerdeki halılara toz halinde 
di\ğı:lrr. Bunun için bir nevi fuvaye ha
lini alır. 

. Demek istiyoruz ki tifo salgını bu -
günkü şiddeti ile devam ederse hastalık 
tohumlarının bu türlü kaynaklarını da 
kurutmak lazımgelecek ve galiba müca. 
deleyi genişletmek ihtiyacı o zaman be.. 
pimizi mest, pabuç ve kaloş kundura 
giymeğe mecbur edecek." 

UMUMIHARB,UMUMISULH 
Cumhuriyet'te Peyami Safa diyor 

ki: 
" Umumi harb olacak mı, olmıya

cak mı derken, evvelki sene, İtalyan -
habeş harbı çıkh; umumi harb olac:alr 

mı, olmıyacak mı derken, geçen sene, İs

panyol harbı çıktı, umumi barb olacalıı 
mı, olmıyacak mı derken, bu sene de 

Çin - japon harbı çıkıyor. Gerçi bun.I.. 
umumi değil, hususi harblardır; hem de 

o kadar hususi harblar ki İtalyan - ha. 
beş harbına hiç kimse filen müdahale 

edemedi; ispanya harbmı durdurmak 
için de hiç kimse filen müdahale edemi. 
yor; bilakis, ademi müdahale komisyo

nu, dışarıdan bu harbı körüklemelı: İçİD 

flien yapılan müdahalelere bile müda
hale etmiyecek kadar isminin vaadetti
ği pı·ograma sadık kaldı. Bir çin - japota 
harbına da kimsenin müdahale etmiye -

ceğine şüphe yoktur. 

Anlaşılıyor ki bütün bu harblanı 

harb derneğe tenezzül etmiyecek kadar 

boğuşma ilminde kaşarlanmış bir me • 
deniyet karşısındayız. Üç senedir kim
senin burnu kanamamış gibi sulhtan 
bahsedilip duruyor. Halbuki böyle, her 
sene bir hususi harb çıkacak o1ursa, 

yarım asra \'arınaz b ··tün dünya umumi 

bir harb geçirmiş olacaktır. alnız şa 

farkla: hep birden değil, tekeı· telı:er. 

Fakat, anlasılıvor ki bizim mede11i -
vPt bana sulh demekte Jlene ısrar f'dl'! • 

cek!" 
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( Yabancı ~~::_~a oku~~arımaz J 

D ·· nyanın en paha ıya 
Biryurd 
gezısının 

notları 

lzmir'den 
Balıkesir'e 

Balıkesir'de modern binalar inşaatı 
lzmir'in Basmahane istasyonundan 

kalkan trenimiz, bir müddet Akdeniz 
kıydarında müthiş bir tırtıl gibi süzüle
rek, Karşıyaka ile diğer birkaç güzel ve 
her tarafından çiçekler fışkıran sayfiye
yi geçtikten sonra düzlüklere daldı • 

mal olan sergisi 
Enternasyona Paris sergisi 

için yapllan masraf bir buçuk 
milyar franga yaklaşmaktadır 

S on defa kurulan Faris sergisi 
şimdiye kadar kurulmuş olan 

sergilerin en pahalıya mal olanrdrr ve 
ihtimal ki önümüzdeki yıllar içinde u
zun müddet onun bu re"koru krrılanu
yacaktır. 

Bu da, bir çok şeylerde büyük bir 
tenevvü gösterildiğinden değil, il;lerin 
plansız bir şekilde hazırlanmış olması, 
projelerin sık sık değiştirilmesi ve ni
hayet sergiyi acele bitirmek zarureti 
yüzünden ileri gelmiştir. 

Bundan başka, engellCTin daha az 
olduğu şehrin varoşlarında değil de, 
şehrin göbeğinde kurulmuş olma111 i:lo
layrsiyle, bir çok şeylerin büyük şeh· 
rin seyrüseferi arasından dolaştınlma
sı ve arazinin çürük olması da bu pa
halıya mal oluşunun belli başh sebeb
Jerindendir. 

t,çilerin, wergiyi acele bitirmek za
rurti dolayuiyle kendilerine verilen 
mevkii ietismar ederek i.ki de bir grev 
ilan etmeğe kalktfDUllan da, yakanda 
sayılan aebebler arasına katılmağa de
ğeri olan bir meseledir. 

S erginin kurulmaBI için 16 ağus

tos 1936 tarihli kan.unla isteni
len para 200 milyon franktan ibaretti 
ki, bugün bu mikdar devede kulak Jca. 
bilinden bir şeydir. O .zaman istenilen 
bu 200 milyon frangın, 58 milyonu, 
serginin yapı işlerine, 38 milyonu sergi 
dağıldıktan sonra muhafaza edilecek o
lan tesisler için, 25 milyonu yol ve ka
nalizasyon için, 18 milyonu da deko
rasiyon ve artistik işler için göz ö
nünde tutulmuştu. Fakat masraf, çok 
geçmeden, bu ilk projeyi aşmış taşmıştı. 

Bugüne kadar 891 milyon frank tah
siat verilmişti. Fazla iş ve gündelikle
rin yükseltilmesi yüzünden ayrıca 175 
milyon frank harcamak icab etti ki, bu 
mikdar 1066 milyon frangı buldu. Fa
kat bununla da kalınınıyacaktır. Mil
yarı geçen bu büdcenin içinde, daimi 
inşa işlerine tahsis edilmiş olan bir 255 
milyon frank var ki, bunun 95 milyonu 
yeni trokadero için harcanacak, 16 mil
yonu trokadero'nun önündeki fıskiye. 
ler, havuzlar ve diğer artistik su tesis
leri için göz önünde tutulmuştur. Bun• 
dan başka, bu 255 milyon frangın için
de, modern sanat müzesinin masrafları, 
Jena köprüsünün genişletilmesi, Tokio 
rıhtımı altında pasaj yapılması, Versa
!Ya giden demiryolu hatt:nda yapılacak 
olan yeni inşaat masrafları vardır. 

Geriye kalanı, yani 800 milyon 

Tefrika: No. 85 

• Yapıl~ olan masrafların en 
büyük hamını .Paris belediye· 
.;. yüklenmiı bulunuyor Onan 
için hiikümet ifamere yarclun 
laaündan belediyeye 850 mil
yon frank vermeği luıbul et

miftir 
• Serginin baflıca gayesi ekono

miyi canladırmak olduğuna 
göre herkes ümidlerini bu 

noktaya bağlamıft.ır. Sergi
den turizmin yenitlen canlan
ması da bekleniyor, 

• Bunun için de yabanctllJTa bir 
çok kolaylıklar yapılmışta. 
20 franklık bir duhuliye kartı 
ile sergiye on defa yüzde elli 

ucuza girmeğe hak kazanılmak
tadır. 

Berliner Tagablet'ten 

Buna. verilecek olan resimler de katı
lınca, bu mikdar 300 milyonu bnlur de
niyor. Bu hesaba göre, bir milyar frank· 
tık bir açık olmasmm önüne geçilemi -
yccek demektir. 

Bu açık epeyce büyük olduğu i
ç.in, fevkalade ve hususi bir piyango 
tertibi düşünülmüştü; fakat, milli pi
yangoya lüzumsuz bir rekabet olacağı 
ve dolayısiyle onun da gelirini azalta
cağı düşünüldüğünden, bundan vaz ge
çildi. 

N ihayet, sergi masraflarına karşı
lık olmak için, milli piyango

nun 1936 dan 1938 yılına kadar temine
deceği gelirin :;yüzde 17 sinin Faris be
lediyesine verilmesi lkararlaştırılclı. 

Bugüne kadar yapılmış olan mas
rafların en büyük kısmı Paris beledi
yesinin sırtrna yüklenmiş bulunuyor. 
.Burulan dolayıdır ki, hükümet, işsiz
lere iş temini için ayırdığı paradan 580 
milyon frangı, belediyeye cvemıeği ka
bul etti. 

Zaten devlet ve Parla belediyesinin 
franktan fazla bir para asıl sergi bina· 

sağlam olan finansm bu açık büyük 
Iariyle sergide eşya teşhir edeceklere ya 

bir ağırlık teşkil etmezdi. Açık, nasıl 
pılacak yardımlara tahsis edilmiştir. 

olsa, olacaktı. Meselenin ruh ve gayesi, 
Fransa devletiyle Paris belediyesinin 

ekonominin canlandırılması olduğuna 
bir milyar frangı geçen masraflarına göre, bu kadarcık bir fedakarlığa kat-
bir de sergiye iştriak etmiş olan ya- !anmak zaruri idi. 

hancı devletlerin en aşağı 200 milyonu Ehemiyetli olan cihet büdce açığı 
bulan masraflarını da katmak laznndır • değil, ekonominin faydalanmasıdır. Pa-B üyük muazazm masrafın ancak risliler asıl işte bu noktaya eheıniyet 

pek az bir kısmı sergiyi gezme- vererek ümid bağlıyorlar. Hususiyle 
ğe gelenlerin verdikleri duhuliyelerden Turizmin tekrar canlanması bekleni-
temin edilmektedir. Mesela, alelade bir yor. 

duhuliye adam başma günde 6 frank- Çünkü, 1929 da iki milyon gezgin 

tır; buna, eğlence parkına geçmek i- kaydeden Parise, son yıllarda ancak 
çin verilen 5 frangı ve esas sergi sa- 500.000 kişi gelmiştir ki, bu yüzden te-
hasmın dışındaki ihtısas sergilerini min edilmekte olan 8.5 milyarlık gelir, 
gezmek ve daha başka yerleri görmek sekiz yüz milyon franga düşmüştür. 
için 2 frangı da katmak kabildir. Di- En aşağı 3 milyar frank harcaya-

ğer tarafdan harb mali'ıllerine ve abo- cakları ümid edilmekte olan 300.000 a-
nelere tenziliit yapılmıştır. Devamlı du- merikalının ve ayrıca bir çok belçikalı, 
huliye kartı 120 frank, iki haftalık a- hollandalı, isviçreli, iskandinavyah ve 
bone 60 franktır. hususiyle ingilizlerin gelmesi bekleni-

Sergiyi gezmeğe geleceklerin sayı- yor. 
sı hakkında yürütülen ·hükümlerde de Döviz kontrolü tatbik eden memle-
kanaatler git gide nikbinleşiyor. Vak- ketlerce hususi anlaşmalar yapılmıştır. 
tiyle, 1931 de açilmış olan sömürge Nitekim ,alman gezginlerinin emirle-
sergisi göz önünde tutularak, 30 ili 35 rine 110 milyon frank hazır bulundur-
milyon kişinin sergiye geleceği hesab mağa karar verilmiştir. 
edilmişti. Şimdi, bugüne kadar en par- - v abancılara bir çok kolaylıklar 
1ağı olduğuna şüphe olımyan Paris ser- gösteriliyor. 20 franklık bir ve-
gisi gibi 50 milyon kişinin gelip ser- sika almrnca, 10 tane duhuliye yüzde 
giyi dolaşması bekleniyor. Tenzilat da elli tenzilatla veriliyor. Demiryolla-
dahil olduğu halde, 270 milyon fran1< rında, bir çok tiyatrolarda, müzelerde, 
bir gelir temin edileceği ümid ediliyor. lokantalarda tenzilatlı tarifeler tatbik 

Ovaların ve tepelerin ötesinde beri -
sinde uk sık yabani ağa~ kümelerine 
rastlıyoruz. Toprağın verimli olduğu da 
şüphe götürmez. Çünkü her çeşid mev -
sim mahsullerinin en güzel tiplerini ö -
nümüzde serili buluyoruz. Fakat şaşıla
cak şeydir ki, arasıra meydana çıkan 

kerpiç yapılı, toprak sıvalı köylerden 
bazılarında tek ağaç bile görünmüyor. 

Bu nasıl iştir ki, Allahm kınnda dam 
kurup döl, döş yetiştiren bir köylü, ya
zın kızgın günlerinde yuvasmm önüne 
yeşillik, gölge ve serinlik verecek bir
kaç ağaç dikmek ihtiyacım duymamış? 
Buna aklım ermedi . 

Lakırdıya hasret! 
Her gün istiyerek veya istemiyerek 

görüşüp konuştuğumuz üç tipte insan 
vardır: 

Birincisi, kendilerini öz yürekten sev
diğimi% kimselerdir. Bunlar, bizi sev
meseler ve aramasalar dahi, biz onları 

severiz, arayıp bull9ız, Kendilerini 
uzunca bir zaman göremezsek etrafımız
da bir boşluk, içimizde bir srkmtı du -
yarız. 

İkincisi, kendileriyle görüşsek de gö
rüşmesek de bizim için ehemiyeti olmı -
yan adamlardır. Böylelerine tesadüfen 
bir yerde rast gelirsek aşinalik ederiz, 
hal hatır sorarız, belki bir yerde bCl'a -
berce oturup bir kahve, iki sıgara ara
sında yarenlikler yaparız. Fakat bunla
rı uzun müddet görmesek dahi, arayıp 

sormak aklımızın kenarından bile geç-

mez. 

Üçüncüsü asla sevmediğimiz, yüzle
rini görmek istemediğimiz .insanlardır. 

Bu gibiler karakter ve kültür itibariyle 
bizden çok yüksek olsalar ve bizi can 
ve yürekten sevseler de, biz onlardan 
bucak bucak kaçmak isteriz. 

(Lapalis) in hakikatlerine benziyen 
bu düşünceleri buraya srralamakla an -
]atmak istediğim mesele şudur: 

lzmirden kalkalı bir iki saat olduğu, 
birkaç istasyonda durak verildiği halde, 
bulunduğum kompartimana hiç bir yol
cu binmemişti. Bu hatta haftada yalnız 
iki defa koridorlu ve yeni sistem trenler 
işliyor. Benim bildiğim trenler ise kori
dorsuz ve eski sistem olduğundan, bir 
kompartimandan ötekine geçilemiyordu 
Bunun için daracık bir höcreye hapse
dilmiş vaziyette kalmıştım. Saatlerce 
yalnız kalmaktan o derece bunalmıştım 
ki, yukarda saydığım tiplerin üçüncüsü
ne mensub, yani nefret ettiğim bir kim
se dahi, şayed o sırada bulunduğum 

kompartimana gelmiş olsaydı, sevinicm-

ediliyor. 
Parise gelecek olan yabancılardan 4 

ila 8 milyarlık döviz temin edileeeği 
hesab ediliyor. Fakat bu mikdar dapek 
çok bir şey ifade etmiyor, çünkü bu yı. 
lın başında İngiltereden temin edilen kre 
diyi ilk kanunda ödeyebilmek için bir 
o kadar dövize ihtiyaç vardır. 

zan sın. 

.... lstasyoıwn lı.arşunnda me· 
murlann bir arada oturarak oa
kit gefirmelerine malwıs olup 
ıehir kulübü adı verilen mun

tazam ve geniş bahçeli, içinile 
lokanta ve kıraathane bulunan 
bir mahlel vücade getiTilmiştir 
ki, !benzeri en büyük vilciyetleri
mizJ e büe yoklar. 

YAZAN: 

AGAH İZZET Y AZGAÇ 
den mutlaka adamın boynuna sarılır -
dxm 1 inanmız bana: trende kalabalrk bir 
kompartimana düşmek kadar, yapyalnrz 
kalmak da azab verici bir hadisedir. 

Ancak yolun yarısını aldıktan sonra
dır ki, yanıma bir yolcu geldi. Fakat bu 
mübarekin de <'i,zım bıçak açımyor, 
sözlerime tek kelimelerle ve baştan sav
ma cevablar veriyordu. Galiba bu adaın 
için ben, saydığım tiplerin üçüncü çeşi
dine mensuptum!. 

Balıkesir otelinde 
Bahkesmn güya en iyi otelinde iki 

metre eninde, üç buçuk metre boyunda 
bir oda bulabildim.. Zemin çimento dö
şeli ve çırçıplaktı •. Odanın e1ektrik düğ
mesi - besbelli, müşteriler fazla yakma· 
sm diye • koridora alrnmıştı. Yani yat -
mağa ge~ kaldmrz mı, otel garsonu ge -
cenin herhangi bir saatmda lambanızı 

şıp diye söndürmek suretiyle, sizi neza
keten uykuya davet etmek hakkım ha • 
izdi! mesela gece yamu limbamzı yak
mak istediniz mi, yatağınızdan fırlayıp 
koridora sıkacak, orada züiri karanlıkta 
cl yordamile düğmeyi bulup çevirecek
siniz. Yatakta bir şey okurken uyku -
nuz gelip de gözleriniz kapanmağa ba§
ladrğr :zaman da aynı hareketi yapacak-
suıız. 

Aksiliğe bakın ki, birkaç odanın 

düğmesi yanyana olduğundan, insan ha
zan uyku sersemliğiyle veya - söz ara · 
mızda ! - kafa dolgunluğiyle yanh§hklar 
yapıyor ve kendi odasımn düğmesi ye
rine, yanındaki odanın düğmesini çeviri
yor. Ezcümle kapı komşumla aramda 
Gecenin geç vakitlerinde böyle gülünç 
bir iki hadise geçti ... 

Ankaradaki otellerin bir kısmında da, 
lambalara koridorlardan kumanda edil
mekte olduğunu gördüm. Halbuki bu, 
çok münasebetsiz ve haksrz bir şeydir. 

Bir müşteri madem ki verdiği para mu
kabilinde bütün gece odasına hakimdir. 
onun ışığına da hakim olmalıdır. 

BalıheBirJe yeni caddeler 
Bahkesirin en mamôr kısmı, istasyon 

civarında yeni açılan geniş ve parke dö· 
şeli caddelerin etrafına kurulan mahal -
)elerdir. Buralarda cidden güzel, büyük 
ve modern binalar yapılıyor. 

İstasyonun karşısında memurların 

öir arada oturarak vakit geçirmelerine 
mahsus olup (Şehir kulöbü) ismi veri -
len muntazam ve geniş bahçeli, içinde 

lokantası ve kıraathanesi bulunan bjr 

mahfe] vücude getirilmiştir ki, benzeri 

en büyük vilayetlerimizde bile yoktur. 

Agah izzet Y AZGAÇ 

-· . . ,.. .. 

şil görüyorum. Sizin sayın bir baba olduğu
nuzu tahmin ediyorum. Öyle umarım ki be
ni affedersiniz. 

Eve girdikleri zaman Baptista, onları 
düğün sofrasına buyur etti. Yeni evliler de 
orada hazır bulunuyorlardı. 

Diğer iki koca bunu hemen kabul ettiler. 

Şeksplrden ~ ~ikAveıer 

Yazanlar: M ary ve C harles Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Şirretin Uysallaştırılması . 
Artık tamamiyle yelkeni suya indirmiş 

olan Katarin çabucak kocasının fikirlerine 
uyuyordu. Onun için ihtiyar adama dönerek 
dedi ki: 

--- Yeni tomurcuklanan genç bakire, sen 
ter, taze, güzel ve şirinsin. Nereye gidiyor
sun? Oturduğun yer neresidir? Bu kadar 
güzel bir çocuğun anası babası herhalde 
bahtiyardırlar. 

Petrukio dedi ki: 
- Bu nasıl oldu, nasıl oldu Kat? Uma

nın ki aklını kaçırmış değilsindir. Bu senin 
dediğin gibi genç ve güzel bir kız değil; mo
ruk, bitkin ihtiyarın birisi ayol. 

Bunun üzerine Katarin: 
- Affedersiniz ihtiyar efendi, dedi, gii

n~ş gözlerimi o kadar alıyor ki her şeyi ye-

Petrukio: 
- Büyük baba öyle yapınız, dedi, nere

ye doğru seyahat ettiğinizi de bize· söyle
yin. Eğer aynı yolun yolcusu isek sizinle be
raber bulunmak bizi bahtiyar edecektir. 

İhtiyar adam cevab verdi: 
- Sayın Bay, şen Bayan, sizinle karşı· 

la~mak beni hayretlere düşürdü. Adım Vin
centist'dir. Şimdi Padua'da oturan bir oğ
lumu ziyarete gidiyorum. 

Bunun üzerinde Petrukio, bu adamın, 
Baptista'mn küçük kızı Branka ile evlenmek 
üzere olan Lucentio'nun babası olduğunu 

anlamıştı. Oğlunun güzel ve zengin bir iz
divaç yapmak tizere olduğu hakkında söyle
diği sözler, ihtiyarı ziyadesiyle sevindirmiş
ti. Hepsi bir arada yola düzüldüler. Baptis
ta'mn evine vardıkları zaman orada Bianka
nm düğününü yapmak üzere toplanmış bü
yük bir kalabalığa rastladılar. Baptista bü
yük kızı Katarin'i everdikten sonra küçük 
kızının da bu Lucentio'ya varmasına razı ol
muştu. 

Bianka'nın kocası Lucentio ile bir başka 
yeni evli olan Hortensio, kendi kanlarından 
çok memnundular. Petrukio'nun kansı hu
yunda olan bir kadına tahammül edemezler
di, onun için Petrukio'ya karşı bıyık altın
dan gülüyorlardı. O, evlenme hususunda 
kendileri kadar bahtiyar olamamıştır, kana
atinde idiler. 

Yemekten sonra kadınlar çekilinceye ve 
Baptista da bu gülüşmeye katışıncaya kadar 
bu alayları anlamazlığa gelmişti. Ondan 
sonra, Petrukio, kendi karısının ötekilerin
den daha uysal, daha itaatli olduğunu söyle
yince Katarin'in babası dedi ki: 

- Fakat oğlum Petrukio, darılma ama, 
galiba şimdi de sen şirretlerin şirreti kesil
din. 

Petrukio cevab verdi: 
- Hayır, kedinin ayağı öyle değil. Şim

di isterseniz, bir tecrübe yapalım: herkes 
kansını buraya çağırsın. Kimin kansı önce 
gelirse onun en itaatli olduğu anlaşılsın ve 
onun kocası ortaya konulacak bir parayı ka-

Cünkü ikisi de kendi kanlarının dik kafalı 
Katarin'den daha itaatli davranacağına emin 
idiler. Ortaya konulan paranın yirmi altın 
olması teklif olundu. Petrukio kendi karısı 
bahse mevzu olduğu için bu mikdarı az bulu
yordu. Nihayet, yüz altm üzerinde karar kıl
dılar . 

Karısını oraya çağırmak için ilk önce hiz· 
metçisini gönderen Lucentio oldu. Biraz 
sonra dönen hizmetçi şu cevabı getirdİI 

- Affedersiniz, Bayan, çok meşgul oldu-
ğu için gelemiyeceğini söyliyor. ' 

Petrukio dedi ki: 
- Ne o? Meşgul olduğu için geiemiye

cekmiş, öyle mi? Bir kadın kocasına böyle 
mi cevab verir? 

Ötekiler onun bu sözüne karşı güldüler 
ve: 

- Bakalım, dediler, Katarin daha kötü 
bir cevab göndermiyecek mi? 

Şimdi haber göndermek sırası Hortensio• 
ya gelmişti. O da dedi ki: 

(Sonu var) 
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lstanbuldaki tifo 
vakaları hakkında 

kalarının pek az farkla bugunki.ı haki· 
(Başı ı ıncı sayıfada) · • • k · H A • ki vaziyeti gosterdığıne suretı atıye-

. ayalı bır takım rakamlar . d k .1 bulunmaktayız. Bu itibarla hal-
Dıger taraftan bu son günlerde tıfo e aı d"ll d dolaşan bu korkunç 

Yakaları adedinin bundan 15 gün ev. kımızın 1 er e A 

1• • • • . .• ·· ı adedlere inanmamalarını ve adeta hasta· ve ıne nısbetle bıraz artmış gıbı goru • · k 
kt F . lık halini alan lüzumsuz bır koı: uya kapı 

me e oldugu nazarlanmrza çarptı. a k k . evı"yelerini bozmama-
• ~ . . d b lara uvveı man Jrat yap~1g1mız tetkik netıcesın e, azı . d . Doğrusunu 

5
··y 

h .. k"k t }arını tavsıye e erım. o -
astahanelcrde bakteriyolo1ık tet 1 a - . ı d "kmal d'J . . . . -"=' lemek Jazımgelırae aşı ar a ı e ı . 

ta devam edılerek teşhisten tehir C'\U.len . tad ııhi kaidelere ria-
bir takım hastalann hepsinin birden ti - dıkten sonra, mu h b . b" t hl" 

t etmek prtiyle, er angı ır e ı-
fo diye ihbar edı1erek, vakalann ço - ye k k fazla evhama kapılmak 
ğalmış gibi gösterildiğini anladık. Ha- keden kor. ma esaisi ek ziyade iler-
kikatte bu ihbarların büyük bir kısmı olur. Şehrın aşı m P 

nekahet devresine girmiş otuz kırk gün. lemittir. . • 
luk vakalara aiddir. Yeni vakalann ade- 180.000 kışı "iılandı 
di eskiye nisbetle azalmaktadır. Yaptı- 23 Temmuz akşamına ka~r ?irinci 

• • • • 1 ı adedi kesırsız ola-ğımız tetkıkata nazaran umumıyet ıtı- aşıları yapı an arın 
bariyle şehirdeki tifo andemisinin art- rak 180.000 e baliğ oluyordu. Bunlar_ 
maaı sebebleri hakkındaki dü§Üncclcri· dan 102 bin kişınin ikinci aşıları da 
miri deği§tirccek her hangi yeni bir ikmal edilmiştir. Bu suretle, şehir nü. 
amile rastlamadrk. Hastalık ge- fusunun dortte birinin aşılanm .ş ol. 
ne bilvasıta veya bilavasıta uğuna göre, tifoya kar§ı muafiyet 
temas vakaları halinde intişar et. yolunda çok büyük bir adım. atılmış 
mektedir. Bu munasebetle tebarüz et - oluyor demektir. Diğer tedbırlere in-
tirmek istediğım bir nokta dah., Vrtrdır zimam eden büyük ve fevkaliide aşı 
ki o da, bu defa şehir halkı ara::mda a - mesaisi sayesinde önümüzdeki hafta-
deta marazi denilecek bir korku ve en- ar içinde hastahğm azalrnağa ve e:ki 
dişenin hükumfenna olmasına sahid o- normal haddine inmeğe yiiz tutacagı. 
luşumuzdur . Bu korkı.nun sebcblerin - nr ümid etmekteyim. 
den en mühimmi vakaların al.let!i hak - Alınan Jiğer tedbirler . 
kında hayalı bir takım rakamların dil - Mücadele İflerinde en müh~ ~mıL 
!erde dolaşma ıdır. erden biri olan hastaların tecndı ve 
"Gizlenmİ§ ııaka ııeya rakam portörler üzerinde tetkikat iJleri de 

yoktur.,, emniyetle yürümektedir. 
Güya her gun yüzlerce vaka gorülü- Halen ~hir hastahanelerinde ti~o-

yormuş ama, bunlar gizleniyormuş... ular için kafi milrdarda yata• temın 
vakaların hakiki adedini saklamakta edilmi~tir. Fe-Ykalade ıarvretler ~aqı. 
hükümetin ne menfaati olacağını ta- 1ında daha da tedarik ttmelr kabil ola. 
savvur edemiyorum. Şunu sureti kati- calrtır. 

yede temin ederim ki, her gün neşre- Vekilet mücadele if!c:rini lılolay-

dilen vakalardan başka saklanmrş veya li)ftırmaJr için )ıtanbal Viliydi TC be. 
~izlenmiş hiç bir hasta mevcud değil- Jediyesi ırhlıi kadrolarında•i münllal. 
dir. Biraz evel söylediğim eski vakalar kri doldurduğu gibi, aynca iki ama-
bile şehrin bugünkü hakiki tifo duru- ri sariye mütehaımsı tabibi ft bir çok 
munu göstermekten uzak olduğu haL emrazı sariye sıhbat memadarrm da 
de, alakadar sıhat makamı bunları da- lstanbula göndennİ§tİr. V"ıliyct hıf_ 
hi sadakatle efkan umumiyeye bildir- zmsıhba ~diıi aldığı direktifler da. 
mektcn geri durmamılitır. Bir müddet- resinde mesanai.n.e devam ed«ck.ti:r,, 
tenberi şehrin ~ ziyade tifo vakaları 8 Ağustos sabıalu İstanbul fdırin· 
gorülen mahallerinde teşkil edilmiş olan de tarama auretiyle kontrol J&pdacak. 
sıhı ekıplerin otel, han, ve bekar oda- trr. Bu kontrol netiasinde kmGisini 
ları gibi yerleri dikkatle aramaları sa- veya yanmda çal1'ttrdığı kimseleri iki. 
yesinde, esasen haber alınmamış vaka- defa tifo a!ısiyle 8ftlat.mamış olanla. 
lar her zaman ve her yerdeki normal nn dükkan, mağaza, ticarethane, ima-
hadden aşağı bulunmaktadır. Onun için athane, eğlence yeri •eya oteli derhal 
elde edılen veya haber alınan tifo va- kapatılacaktır 

Ankarada me_9ve 
Ve sebze fiatları 

Şehrimız sebze ve meyva fiatlatı 
arz ve taleb muvazenesizligı yiızündcn 

kararsızhğını henüz muhafaz:ı etmekte 

ıse de geçen amele.re nazaran biı: hay· 

li ucuzdur. Devlet dcmıryolarının ye

ni sebze .-e meyva tarifesi bu ucu:ılu

ğun başlıca amilleri arasındadır. 

Meyvalar arasında hah hazırda şelı
rıaıizde kızılcık. elma. armud (akça • 

armudu), kaysı_ şeftali, uı:ıe incir ve 

iizum, kanın. k:arpaz buhmmaktachr. 

Kıraz pryas&tda blmamıJ. vişne azal

mıştır. Yenı?cbilir iyi çekirdeksiz he

nuı. gelmemiştir .. Salatalık da bu sene 

az bulunan meyvalar arasındadır. Taze 
fındık şimdilik azdır. 

Sebze olarak ,ehr:imiz. piyasasında 
taze fasulye, bamya, patlıcan, do matı• 
biber, kabak buhınrıalctadır. Limon az. 
dır. 

Bu sene, şehrımizde toptan ve pe

rakende meyva fiatlan azami ve asgari 
olarak şöyledir= 

.Elma toptan 5·15, perakende 12,S • 
17,5, armud toptan 7,5-20, perakende 
15-25, Kavun toptan 5-7,S, perakende 
10-12,5, karpuz toptan 4-5, perakende 
5-7,5, Uzum toptan 10-12,5, perakende 
15-25, Çekirdeksiz toptan 8-10, peraken
de 15-20, IUyıı toptan 12,.S..25, peraken
de 15-25 ŞdtaJi toptan IG-15, peraken
de 15-20, taze incir toptan 12,5-15, pe
rakende 15-20. taze fmdık toptan lG-14 

perakende 15-20, lalatabk toptan (ta· 
nesi) 1.5-3, penkende (tanesi) 4-5, li
mon toptan (tanesi) 3-3,5, perakende 
(tanesı) 5 kurlJl"I satılmaktadır. 

Sebze fıatlan ıae toptan ve pera
kende azami ve asgari olarak şoyledir: 

Patlıcan toptan 5-8, perakende 10· 
12 5. tomates toptan 8·10, perakende 15-
20, biber (dolmalık) toptan 8-10, pera-

Bir kadın doktor 
muayenehanesinde 

ij 1 d Ü 

İstanbul, 26 ( Telefonla ) - Alem· 

dar caddesinde Kard~ler apartımanın

da oturan Bayan Cahide bu sabah bir 

doktorun muayenehanesine gitmiş ve 

birdcnbizc üzerine fenalık geldiği için 

Haseki kadın ha~~ kaWırılmış, 

fakat alman bütün tetlbıirlu~ ıağJaeıı 

ölmüştür. Cesed morğa kaldınlımfttr. 

Ölüm şüpheli görüldüğfüıden acfli tib 

dairesinin vereceği rapora göre ta&ki· 

kata devam edilecektir. 

Ulus tercümeler kütiiphaneainin 
13 üncü cildi 

Her •Ünev"erin okı Al 

lizıaıwelen bir esew 

Bilinmiv~n ln~au 

Ç Tk t 1 

Ya~": Doluo~ Alr1ısı Katti 

Tiirlt:çe-y, Çt!Yrren: Nı:nuhr 8aytl~r 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

kende 12,5-15, bamya toptan ı>"· pe
rakende 3G-35, kabak toptan 2-4. per• 
kende 4-5, taze fasulye toptan 14-15, pe· 

rakende 17,5-20 kuruttur. 

Yalnız.. faaulya bu HJJe, bcna:ı ki

fi mikdarda gelmediği için geçen sene 

toptan 6 kunışa aatılmıf olduğu baldt 

bu sene 10-15 kuruş arasında satılmak
tadır. Salatalık ve limon da geçen se· 

neye nazaran pahalı yiyeceJder arasın
dadır. 

ULUS ................................. ımm==----=====-=----=-==================:::r ~ ---------

Çinde harb 
Yeniden başladı 

(Başı ı. ıncı sayfada) 
saat devam eden bir muharebeden son
ra Fengtai'nin onbeı kilometre kadar 
cenubunda kain Huangtsun istikame. 
tinde geri çekilmişlerdir. 

Çinliler, bu muharebede bir çok te
lefat ve yaralı vermişlerdir. 

Çinlila mukabil taarnu:Ja 
balanJuJOT 

Tien.Çin, 26 (A.A.) - Çinliler 
Japonların Pekin ile Tien..Çin arasın
daki münakale hatlarına mukabil taar. 
ruzda bulunmuflardır. Japon takviye 
lntalarının gelmesine intizaren Lang
fang istasyonunda mikdarca üstün ve 
bombalar, mitralyözlerle mücehhez Çin 
lntalan tarafından ku'3tılmtf olan Ja. 
pon telgraf taburu baldunda endişe 
hüküm sürmektedir. Bu tabur efradı 
arasında bir çok yaralı vardır. tJçünün 

yarası ağırdır. 

Tabura 37 inci Çin fırkaar tara. 
fından taarruz edilmi,tir. Tabur muka
belede bulunmuf ve istasyon binasın-

da mevzi almıştır 

Muhaıamahn umumilqmesi 
tehlikesi var 

Tokyo, 26 (A.A.) - Domei Ajan-

sından : 
Tiençinden bildirildiğine göre mü-

him miktarda Çin takviye kıtaların~~ 
Lan -.1:. • ··-~tine yanaşmaları u· 

~ıang ıstı•- . . 
• ha t• .. uınumıleşmesı teh-

zerıne mu sama ... 
likesi artmıştır. . 

T . . d ki ·a~ garnızonu, Lang· 
ıençın e J ,.--

f ,.., . . kıtalarının varmıs an6 a 3apon takvıye ~ 
. ·1 "ni tehdid eden ve hemen Japon mevzı erı 

Çin krtalarına karşı mukabil t~arruza 
geçmiş oldulclaı:ını bildirmektedır. 

T 1 katı;:. çinliler: taraJından ayyare ere .,.ı k" 
1 • b" buat va ı o -atCf açtlnu' iııe ek biç ıı: 

mlmlJtlr. 
Japon makamları, Langfang ya~ı~ 
d k . . k talarının hattı hareketTnt 

nın e ı çın ı 

1 hayretle karşılamıştır. Zira bu kıta ar 
Tiençin belediye reisi olup Japonyaya 

1...:~ l de-o biri olen ziyade taraftar ,....,e er 
makla §5hret kazanmış bulunan gene
ral Şang-Tsu-Şung'un tuınandaaı altın
daki 38 inci fırkaya mcnıw.b bulunmak

tadır. 

Bir japon mülrezeıi Pekin'e girtli 
Pekin'Je Je fitltldli fQTP ...... •r 

"°1flatlı 
Şangbay, 27 tA. A.) - ~e~i~den 

Centı:al Newa Çin ajansına bıldırıyor: 
Bir japon subayının miıdahalesi Ü· 

zerine, Çin makamları, japon kıtal_ar~
nın Pekine girmesine musaade etmıştır. 
150 kişilik ilk müfreze kapıdan girmiş 
fakat hemen çinliler üzerine ateş aç· 
mıştır. Bunun üzerine çinliler de bo~
ba}arla ınukabele eylemiştir. Japon muf
rezesi, sokakta abloka edılmiş bir va· 
ziyettedir. çarpışmalar devam etmekte· 

dir. 
Japon aakeri heyeti reüinin 

çinlilere nofaaı 
Tokyo. 26 (AA.) - Büyük umumi 

ı..arar~ saat 16.lQ daki tebli&de j~
pon askeri makamlarının Pekindeki. J~
pon aaJ<cri heyeti ı:eisi albay Methiyı 

29 un'u Çin ordusu kumandam general 

şung-Şca· Yuan:a ~gıdaki notayı tev
die JXlC.lilllr etmıştır. . 

E'er Çin kumanda heyeti, vaziyetın 
biii\>Ü.tÜn vahimle~esine şahid olma· 
ınak istiyorsa: 

ı. - Lukuçıa"da ve Papaoçan böl
gesinde bulunan kıtaların sah sabahına 
kadar Aanghsinti~·e çekilmesı, 

2. - Aynı fırka kıtalarının Pekin 
c:iTarıııdan ayrılmaıu. 

3. - Gene aynı fırkaya mensub ve 
Siyuan'da toplanmış bulunan kıtaların 
da sarşamba sabahına kadar Yungting· 
ıe'nin garbına alnıması lazımdır. 

}Mı ~rait ifa edi~diği takdirde 
japOll ı.ıtaları banket ac:rbestlitini ta
:aıaızıiyle istirdad mecburiyetinde kala· 

caktır. 

Çinliler herhangi bir hücuma 
mulıabele edecekler 

Nank"n, 26 (A.A.) - İyi haber alan 
aıabfillerin bildirdiğine göce, Hopei Şa
bar siydi konMyi rei.i ıeneral ~ung -
Şe • Yaıan Çin askerlerine, japonların 
her hangi bir hücumuna hemen mukabe
le etmelerini emretmiştir. 

Aynı mahafflin tebarüz ettirdiğine 
gore, :Nanlrin hülriftnetinin siyaseti, an
~zlığın bidayetindenberi değişmiş 
ac&ildir. Ba politik esaslarına göre, 
Çin diplomatik bir surette halli arzu et
mektedir ve hiç bir zaman ask~ri hare· 
kata ilk olarak başlamıyacaktır. Bunun
la beraber Çin, kendini müdafaaya kati 
surette azmetmiş bulunmaktadır. 

I Hamiyetli I 
'bir vatandaş 

Çocuk Esirgeme ve 
Hava Kurumlarına biner. 

lira verdi 

B. Ziya Çura 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

Otuz yıl evvel Kafkasyadan memle
ketimize ıöç ederek Ankara civarında 
Mamak'ta yerleşen KaraÇ2ylr Bay Çara 
oğnllanndan 82 ya§lllda Bay Uyu Ku. 
rumtımuza hin lira ttbenu ve hediye et
mek suretiyle öksüz ve yoksul yavrular 
için büyük bir ıdkat eseri göatermi!tir. 

B. İlyas bu fCfkat hamlesini i~tm ge-
Bay İlyas fdlı:at hamlesini içten ge· 

Jcn bir ilham ve duygu ile yaparak JVI· 
duna ve cvlidıarına çok giizel bir hami
yet örneği ıöatermiştir. Bu yardımın 
yapıllf ,eklindeki güzelliğe değu nre
tek sevinen Kurumumuz Bay İlyua te
şekkürlerini aonar w kcıwMiDc uzun 
ömürler diler. 

Tüık Han Karumunıdmt: 
Kafkasya ıöçmeıılerindeıı Karaçay

h Bay İlyaa Çura Tiirk Hava Kurumu
na (1.000) lira teberru etmiı, kendiaine 
bir altın madalya verilmiş, adı Tilrklw
tu planörlerinden birine koruınıtnır. 

Havacılıi,ımızı kuvvetlendirmek için B. 
İlyas Çura'nın yaptığı değerli yardurıa 

Turk Hava kurumu te§drkür eder. 

Tarih kongresi 
(Başı ı. rncı sayfada) 

fakat bizzat türk milletinin deha 
ve kahramanlığı işleme~ lazım 
geldiği gibi, umumi tarihteki türk 
ıerefleri de ayni istiladan, türk di
li ile konutmıyan, türk kalbi ile 
duymıyan, türk kafası ile arayıp 
düşünmiyen bazı hayır ve haki
katçıların lutufları ile değil, me
tinleri tetkik eden, yerin aftıııda 
ve üstünde kendini arattıran, put 
kırmasını bilen, beyin yıpratan 
yeni türk münevverlerinin cihadı 
ile kurtulacaktı. Bir taraflr dikta
dan, kartıfıklı münakaıa devrine 
giriyorduk. Garbteki sabit - fikirle
ri yıkmak ne kolay, ne de çabuk o
lacaktı. Bütün hayat ve şöhretle
rini her hangi bir nazariye üstüne 
kurmuş olanlara kendilerini inkar 
ettirmek imkansız değilse, pek 
güçtür. 

Biz enstitünün, laboratuvarın, 
kütüphanenin, bir kelime ile, il
min hürriyetini Utiyoruz. T aauu
lııan ayırdıiı, karartbğı, kmletti
ii, akim kıldıiı tarihi hakikatler 
alemini. münhHıran, hür tef ekkii
riia n bür tetJükjn hülriim Ye nü
huuna 'bınkılmasJDJ iltiyonız. 

Bu sefaki tarih konırai ar
bdatlanmmn bütün sahalarda 
ne kadar ıenit Ye esası. PDUfJD&
lar için ba::ur olduğuna ıöstere 
celrtir. Konarenin Muayecle .. 1o
nund•ki sergi losau, unnami tarih 
içinde türklüğün yerini Ye türk i
lemi içinde Kemalizm denini ~ 
harii2 ettiriyor: Bu sergi. türk ta 
rilı cemiyetinin, bütün iddYılarmda. 
ye8-le~ mdinleae, lrazdara ne b
d.r ehemiyd Tenliğini, 'Ye kmcisini 
maddem edebiyattan ne kadar u
zak tutmak istediğini isbat eder. 
Kongre ve sergi, akıl ve insaf sa
hibi alimlerin vasıtalığı ile, her ta~ 
raf da tanınacak, ve enternasyonaJ 

SPOR l 
Harbiye Spor Yurdu 

federe edilmesini istedi 
Geçen sonbaharda Ankara.ya. taşı· 

nan Harbiye mektebi talebderinden 
mürekktb spor yurdu Ankara bô e • 
sine müracaatla federe ecfr"JmtJcrini 
istemiştir. 

Askeri spor talimatnamesine göre 
müstakil bir yurd &aydan Harbiye mek. 
tebi spor kufübünün tescilı için icab 
eckn fonnaliteyc yakında ba.şlanıiaca
ğı haber verilmektedir. 

Türk spor tarihinde iyi bu nam 
ve ~öhrete ıahib bu}mıan Te bir defa. 
smda Türkiye fudbol şampiyonluğunu 
kazanan yurdun Ankara bölgesini teş. 
kil eden kulübler arasına katılması mu
h.i timizde çok iyi karşılanmı~ır. 

Formalitenin ikmaTinden sonra bol. 
gemiz Muhafız Gücü ile birJiKte iki 
askeri yurd kazanmış olacakt r. 

M cm le ket sporuna bir- çok ıreç kin 
ve iyi elemanlar yeriştirrn Harbiıye 

mektebi spor yurchmun böl~e dıalil 
olmasını memnnniyal'c lal"}ılanz: 

Ankara Halkevi su 
sporlan müsabakasını 

himayesine aldı 
Halkcvi. Su sporları ajanlıgı tasa

fın.dan wri halinde yafılmatırta eln 
Karadeniz yüzme ve atlama müsaba. 
katarını himayı:si altına almıştır. 

Ağustosun ıs inci Pazar gÜ41f& Ja. 
pılacak müaaoakalarda ICazananlara 
Halkevi tarafından. tô'renTe, kupa ve 
madalyalar verilecektir. 

Ajanlık bu miısabakaiar için genış 
bir program hazırlamaktadır. 

Bölge güreş birincilikleri 
Evvelce de haT:ıer verd'i'ğımiZ" gibi, 

temmuzun 31 inci cumartesi gunü ~ 1 
ağustosa rastiryan pırzar guni bölge gü
reş birincilikleri yapı?aeafrtrr. 

Müsabakafarm Hallrevi ulommda 
yapıJmaıı kararJa§tınlmrşm-. 

Zozo Dalmas evleniyor 
1stanbu\ 26 ( Tdd-13) - 'lu· 

nanh artist Zoza Da!mas yakında zen
gin bir mmalı rum1a e•le.aecekm. Ni
Ub tiirlr medeni laaamma gire İ9'alı
!ıu1da yapılacaktır. 

Asdsrz bir haber 
1-'J-937 tarihli Timea Gazetes.inde, 

bir türk denizaltı gemisinin bir fransız 
gemisinin :ıincirine takıldıfı hakkında 
verilen malCımatın hilafı hakikat oldu
ğuna kayde Anadolu Ajansı mezun
dur. (A.A.) 

1 KÜÇÜK tÇ HABERLER 

X MakaUe aıdtam gi.liyvr - Makal
k sultanı Salih Bin Galib bugünlerde ls. 
tanbaldart Mısıra gidecektir. Misaür aut
tan phrilllimı görülıneğe ckter yerle • 
rini gumİf n ls'3mbolu çok beğcnl'llİ§· 

tir. 
x El~~ ...WiyaıL - .-an

bul lıdıeGiyea d arallalar:iylc yaıpıluak 
ıWd:iyzt iPn üı; np d arabeaı Icabuı et
mıİf n b.yfiyni ara9acılar cemiyetine 
b~. 

x ı-.ı.t iemva&i - 1ıtanbul fes
tivaliM: iJtirak etmek üzere ~elecek ya
bancı ekipler U ve 16 ağuııtosta İstaıJ · 
bulda bulunacaklarını bildinnişlerdir. 

lataabul mcbuılarınm ziyareti -
btanbu} mebusları vühyette •ali velci • 
!ini ziyaret ettiler. Halkın derdlenni 
dinleyen mebuslanmız bu derd ve dilek· 
terini vali velo1i e anlattılar. 

Dİ! ..... ~ - Um'ftrsite· 
ele bir: t1is basta balacı mekkbi açılması 
kararıattu:ılmıtm. Yalmıda tqkilat ha. 
nrl ltlanna b;şLanac.alıtrr 

Be.ıİııl f"•slan - Benzin lomis· 
yonu topfaısdL Tesbit edilen fiatlıarın 1 
ağtıatostan itıbaren tatbik edilmd üze
r ı n ilmesi ihtimali vardır 

müessaelerin k mime erlıı.;i 
ile el Ye iş birliğ" ,.. dağı. ba~lıcn 
adımlardan birini le. • ed~ktir. 
Ata.türkün hemen he 13ütün 
dairelerini bu m"r& esae ayırıp 
verdiği Dolmabalaçe sarayın· 
~onan claYUmı mun. fak kıl 
mak için cesaret 'Ye f eraaatle ç ... lı 
f&D herbsi tebrik e .-e ong 
re ile Rrgi üstünde bü!i" ın l t r. 
alakasını uyanık ve ha s tut
mak borcumuzd . 

Fali/ Rı" ıı ATAY 



ULUS 

lNôNO KAMPINDAN RÖPORTAJLAR 1 

lnönü mektebinin 
öğrettiği hakikat 
Çocuklarımızın 

bize kazandırdığı 
dünya yetişme 

rekoru 
"- Bu sene nisbetinizin ne o
lacağını tahmin ediyorsunuz? 
nuz? 
"- Siz bizim tahminimizi so
rarsanız biz yüzde yüz iJteriz 
ve bunun için çalışıyoruz. Fa
kat ne olursa olsun dünya re-
korunu hiç kimseye vermek 
İstemiyoruz. 

--Yazan:·-- Türrkuşu ö~retmPnlerinden birkaçı bir arada 

Cemal Kutay 
B ugün lnönünden ayrılıyoruz. 

İnönünde memleketin büyük 
davalarından birinin hallini gaye tu
tan çalışmanın bütün hususiyetlerini 
öğrenmiş olarak mı dönüyoruz? Hayır. 
Bu yersiz ve boş bir iddia olur. Çünkü 
İnönünün programı, onu adım adım 
ve yanı bcışında takib etmekle öğrenilir 
cinsindendir. Havacılık çalışmaları, 

mevsimlere, aylara, günlere ve hatta 
saatlere göre değişir. Günün bir saatin
de vazife olan, başka bir saatinde yasak 
olur. Onun içindir ki İnönünü kalemle 
anlatmak için onun her gününü ayrı ay
rı not etmek ve anlatmak zorunda ka
lırsınız. Bu işi şimdiden yapmak pek 
doğru olmasa gerek: Çünkü gençlik 
her anı biribirine benzemiyen heye
can ve zevklerle dolu olan bu hayata 
kavuşmak için sabırsızlanacaktır. Bir 
çok vilayetlerden Türkkuşu şubelerinin 
açılması için olan ısrarlı müracaatlar, 
bu arzunun tezahürleridir. Eğer, bütün 
memleket ölçüsündeki bu isteğin kar
şılanmasına, imkan bulunamazsa, bu 
bütün yurddaşlar için bir üzüntü mev
zuu olmaz mı ? 

Bazı bıiyük işler vardır ki, bunla
rın tahakkuku İejİn millete mal olması, 
ferdlerde ahtak haline gelmesi lazım

dır. Havacılık böyle bir büyük iştir. 

Başka memleketlerde havacılığı baba
sından miras gibi almış nesiller var
dır. Biz de ise havacılık, genç cumhu
rieytin yavrusudur. İnönünde, türkku
şunun kuruluşunda kendisinden fay· 
dalanılmak üzere getirtilen Soovyet 
Rusya'lı mütehassıs B. Andrin'le ko
nuşurken bu iki senelik neticeyi nasıl 
buldugunu sormuştum. "- Fevkalade .• , 
bu gidışle sizde havacılrk sevgisi göz 
açıp kapayıncaya kadar yerleşecek .•.. ,, 

··- Göz açıp kapayıncaya kadar di
yorsunuz. Bu müddet kaç senedir.,, 

·· - Başkalarına göre belki bir ne
sil boyu •. Fakat size göre mesela beş 
sene ... Fakat bugünkü hızla •..••.... ,, 

Bugünkü hız. . . Fakat her görenin 
hayran olduğu bu hız, onu kuranla 
bile daha çok hızlanmak için tedbirler 

almaktan geri bırakmamıştır. Yer ü
rünleri kongresinde bugunkü hava nes. 
lini kuran temellerden biri olarak din
lediğimiz Fuad Bulca, bu hakikati ap
açık konuştu: Türk hava kurumu baş
kanı, uçmayı bilmiyen bir tek türk ço
cuğu kalmayıncaya kadar rahat etmiye· 
cektir. Bugün, ancak altı vilayetimiz
de Türkkuşu şubesi var. Bu, ancak, bu 
kadarına imkan bulunabildiği içindir. 
Yoksa, türkkuşuna sahih olmıyan vila
yetler değil, kasabalar köylerimiz bile 
bir bünye eksikliği hisetmektedirler. 
Göklerin de hududu olduğu ve yer yü
zündeki ev, tarla ve fabrikanın eğer 

havası müdafaasızsa emniyetsizlik için
de bulunduğu bir devirdeyiz. 

A rtık İnönünün büyük kıymetini 
şimdi anlıyabiliriz. Şuna inan

mak gerektir: Bugün İnönündeki ça
lışma, türk istiklalini kuran kurtuluş 

aavaşmın ana zaferleri kadar mukad
destir. Çünkü bugünkü çalışma İnö· 

nünde akan kanların kazandırdığı eserin 
bakasını temin edecektir. Bugün lnönün· 
de havacı Türkiyenin kadrosu yoğrul
maktadır. Planör fabrikalarımız kurul· 
muştur. Bizim için en büyük dert olan 
vasıtasızlık artık hal olunmuştur. Vaıtı
tadan sonra onu kullanacak, kullanma
yı öğretecek olan kadronun temini kalı
yor. İnönündeki çalışmanın ana ga
yesi bu yetiştirici kadroyu vermektir. 

Kampın yüz elli genci ile teker te
ker konuşunuz: Bunların içinde mes
lek sahibi olanlar, hayatlarına muayyen 
istikametler veren ve bundan memnun 
olanlar yarıdan çoktur. Diğerleri ken
dilerine en iyi meslek seçmek için is
tidadlarının ve hadiselerin inkişafını 
bekliyen talebelerdir. İstisnasız hepsile 
gönülden ve açıkça konuşunuz, hepsi 
size, Türkiyenin neresinde olursa olsun 
havacı nesli yetiştirmek işini büyük 
bir neşe ve azimle kabulleneceklerini 
ve bunu vazife telakki edeceklerini söy
Jiyeceklerdir. Bu karardır ki, İnönün
den emin ve rahat olarak ayrılmanıza 
imkan verecektir. Yoksa, siz, oradaki 
heyecan ve arzuyu görüp de bütün mem
leket gençliğinde aynı heyecan ve ar
zunun yaşadığını öğrendikten sonra 
ve imkansızlık karşınıza aşılmaz bir 

lrıonü kampında köylü kalab3lığı hiç eksik değildir. 

dıvar olarak dikilmiş ise, o zaman İnö
niinü anlatmaya nasıl eliniz varır

dı Fakat İnönünde yetişmekte olan
ların, bu vasfı kazandıktan sonra yetiş· 
tirmek için de aynı yenilmez arzuya sa
hih olduklarını görüp dinledikten son
ra bu hakikati İnönünden haberler bekli
yen türk gençliğine anlatmak vazife o· 
luyor. 

H ele lnönünden ayrılırken iki seneyi 
biribirile kıyaslamayı hiç unutma

mak lazımdır. İnönü kampı henüz iki 
yaşındadır. İlk yıl hemen hemen açıkta 

geçti. İkinci yılı teşkilatlanmış çadır

lar altındadır. Üçüncü yılı bir havacı· 

lık şehrinde olacak. 

Geçen yıl talebe sayısı 90 ı bulmuş

tu. Bu doksan talebeden altmışına (C) 
brövesi verildi. Yani mevcudun yüzde 
altmış beşi ..• Tek başına bu rakama bi
le birinci İnönü kampına şeref verebi
lir. Çünkü normal olarak bröve alma 

nisbeti yüzde sekizdir ..•. Bir ~·üzde se· 

kizi bir de yüzde altmış beşi düşünü

nüz. Bu nisbet, yeni kampın neticeleri 

daha yüksek olmazsa dünya için bir 
rekor olarak kalacaktır. 

Öğretmenlerden birine sordum: 
"- Bu sene nisbetinizin ne olaca

ğını tahmin ediyorsunuz?.,, 
"- Siz bizim tahminimizi sorarsa

nız, biz yüzde yüz iateriz ve bunun i· 
çin çalışıyoruz. Fakat ne olursa olsun 
dünya rekorunu hiç kimseye vermek is
temiyoruz.,, 

Öğretmenler, bu sene talebelerin 
daha iyi hazırlandıklarını söylüyorlar. 
Düzelme ve inkişaf yalnız f nönünde 
değildir. Vilayetlerdedir de.. Kemmi
yetlc beraber keyfiyet de yükseliyor. 

M emleket müdafaasının dikte et-
- tirdiği yeni bir çalışma mevzu. 

unun kuruluş yeri olan İnönüne me
rak hissiyJe gider, oradan huzur ve 
emniyetle dönersiniz. B u emniyet his. 
si o kadar kuvvetlidir ki, bir çok mem
leketlerin bir endişe ve azab mevzuu 

olan hava tehlikesi işi, size yalnız bir 

v;sıtasızllk meselesi olarak gözükecek

tir. 

Bu hissi, İnönü gençliğinin kendi

sini i~ halinde görenlere telkin ettiği 

büyük hakikattir. 

r R A D Y O·--··-ı 
-...... . .............. ··-·-·-······· ..... . 
ANKARA:- Öğle neşriyatı. 12.30 

• 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar

kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 

Akşam neşriyatı : - 18.30.19.00 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik

met Rıza ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 

Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 -

20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları. 

(Ferid Tan ve arkadaşları). 20.15 -

20.30 Vefik Vassaf: Sıhi konuşma. 

20.30 21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 

• 21.15 Ajans haberleri. 21.15 • 21.55 

Stüdyo salon orkestrası. 21.55 - 22.00 
Yarınki program ve İstiklal marşı. 

:1 - 7 - 1937 

Soldan saga: ]oan Bennet, Klodet Kolber, Meri Oberon, Fred A.ster, Vilyam Povel 

Sinema 
ıld ızları 

Herkesin gıpta ettiği bu insanlar 
çok ağır bir istibdat altındadırlar 
Kadın veya erkek her yıldız, 
bir film kumpanyasiyle mu
kavele imza ettiği andan iti
baren tepeden tırnağa kadar 
o kumpanyanın malıdır. Kum
panya onun yalnız çalışması
na veya dinlenmesine değil, 
giyini§ine, konuşuşuna, hatta 
saçının rengine, dislerinin bi
çimine bile karı§ır: H olivud'un meşhur olmu)ô yıldız-

larını, zamanımızın en çok gıb
ta edilen insanlardır; fakat, onlar da 
klıdan ince kılıçtan keskin bir köptü
de dolaşmak mecburiyetindedirler. Bu 
köprü, kendilerine, bir çok kadınlara 

nasib olmıyan ve herkesi kıskandıran 
bir gelir temin eden mukaveledir ki, bu 
mukavelelere istisnasız olarak ilave e
dilmekte olan bazı kayıdlar, yaldızların 
saadetini her an tehdid eden hüküml~ri 
ihtiva etmektedirler. 

Erkek veya kadın, her hangi bir 
yıldız bu mukaveleyi imza ettiği andan 
itibaren, film kumpanyası derhal onun 
şahsiyetini kendi hiıkmü altına almak
tadır. Bu andan itibaren, artist, artık 
tepeden tırnağa kadar kumpanyanın 

malıdır. Kumpanya, onun ne yapması, 
neleri terketmesi Hizımgeldiğini ve hu
susiyle yıldızın tipini, yani dış görü
nüşünü tayin etmektedir. M ütehassrslardan mürekkeb bir he-

yet haftalarca uğraştıktan son
ra, bu dış görünüşün bütün teferruatı. 
nı tesbit etmektedir. Mesela, ka;;ların 

biçimi kumpanyanın hoşuna gitmezse. 
derhal yoldurulur. Çok defa olur ki, 
yıldızın dişleri sap sağlam olduğu hal
de, sırf biçim ve renkleri objektifi tat· 
min etmiyor diye, birer birer söküle
rek yerine takma diş yerleştirilir. 

Saçlar fotoğrafa uymıyorsa, renk
ten renge sokulur. Çehrede veya vücu
dun görülebilecek bir yerinde bulunan 
bir ben veya burnun iğriliği, ameliyat 
yapılmak suretiyle bertaraf edilir. Ha
sılı mütehassıslar memnun kalıncaya ka
dar, bunun gibi daha bir çok tedbirlere 
artistin boyun eğmesi lazımdır. Ve bir 

gün gelir ki, artist de, kendini tanıya· 

maz olur. 

F ilm kumpanyası, filmler çekilir· 
ken yıldızın giydiği elbiseleri 

de satın almakta, biçimlerini tayin et
mektedir. Tip, bütün teferruatına va
rıncaya kadar mukavele ile tesbit edil

miştir. Artistin yapacağı ufak bir de
ğişiklik, mukavelenin hükümsüz olma
sına kafidir. Mesela, jean Har/ov, saç
larının platin sarısı rengini değ i ştir· 
memek mükellefinyetinde olduğu gibi, 
Colleen Moore'nin alnındaki kakülünü 
muhafaza etmesi şarttır.• Bundan başka , 

tekmil kadın yıldızların vücud ağırlıkları 
mukavele ile tesbit edilmiştir. Bundan do
layı . yıldız. mukaveledeki haklarını 

kaybetmemek ıç in kendini sıkı biı 

perhi ze tabi tutar. Et, patate:s ve ha-

mur işi yemeklere hasret kalırlar. 
Bu gibiler dans kızlarıdır ki, Holi

vud'da bunlardan 2000 tane vardır. Bua 
lar da üç grupa ayrılmaktadır. Birinci 
grup, "Ponies,. adını verdikleri ve ön 
safta dans edenlerdir ki, 45 ita 53 kilo 
ağırlığında, 4 ayak 11 ine ila 5 ayak 2 
ine boyundadırlar. İkinci grup, normal 
tipi teşkil eden donsözlerdir. Bunların 
ağırlığı 53 ila 55.5 kilo, boyları s a
yak 2 ine ila 5 ayak 6 incdir. Üçüncii 
grup ' 'Show= Girls" adı verilen ince u
zun boylu kızlardır ki, boyları 5 ayak 
6 ine ita 6 ayak, ağırlıkları 55.5 ila 60.S 
kilodur. Bu son grup dans etmez. Yal
nız fevkalade mütenasib olan vücudla
rını müziğin ahengine uydurarak sah
nede yürürler. 

M esela, "dans için yaratılmış'' a
dında çevrilen bir revü filmin

de 100 kızdan mürekkeb bir koro var
dır. Bu koroda 12 "Ponies", 68 dans 
girl'i 20 Schow girl'i bulunmaktadır. 

Bu kızların hepsi de film çekildiği 
müddetçe, sıkı bir kontrola tabidir. Filll 
çekilmeğe başladığı günden itibaren, a· 
telyenin büyük yatakhanelerinde yatıp 
kalkarlar, atelyede yiyip içerler ve sı

kı bir perhize tabi tutulurlar. 
Gene yıldızlara avdet edelim. Yıl

dızların akdettikleri mukavelelerde. 
kendilerini tehlikeye sokacak her türlü 
hareketleri men eden maddeler vardır. 
Mesela istisnasız olarak, bütün yıldız
ların tayyareye binmeleri yasaktır. Her 
yıldızın tabi olduğu çalışma disiplini 
de çok şiddetlidir. Filim çekildiği gün, 
her yıldızın, sırası ne vakit gelirse gel· 
sin, tam saat 9 da filme çekilebilecek 
bir halde atelyesinde hazır bulunması 
lazımdır. B u itibarla, yıldızın, sabah erken-

den, yani saat beş buçukta ya· 
tağından kalkması zaruridir. Bun<laıı 
başka, artistlerin, film kumpanyasının 
münasib gördüğü her reklama kendile
rini amade bulundu rmaları mecburidiı . 

Mesela Clark Gable, Eleanor Powell 
yahud başka her hangi bir yıldız, bir 
radyo, bir dış fırçası bir tuvalet sabunu 
yahud bir otomobil ile bir arada fotoğ
raf çektirir. Bu fotoğraflar, yüzlerce 
gazete ve mecmuada iliin olarak intişaı 
eder ve bu arti:stler de, bir arada fo .. 
toğraf çektirdikleri mamUlatın mükem· 
mel olduğunu dünyaya ilan ederek her
kese bunları kullanmak tavsiyesinde bu
lunurlar. 

Mukavelenin reklam faslında, yıl

dızın umumi yerlerde kendini sık sık 
göstermesı .çok mükemmel ve şrk gi
yinmesi ve son moda bir otomobile sa
hih olması da vardır. Eğer artist me
zuniyet alacak olur da. bu mezuniyeti
ni bir Avrupa seyehatinde geçirmesi 
mukarerse, seyahati film kumpanyası 

organize eder. Kumpanya, artistin, 
transatlantiğin en lüks kamarasında 

seyahat etmesini. en şık ve kibar otel
lerde oda tutmas ını temin eder. 

Soldan sağa: Konçita Montenegro, Cincer Rocers, Diana lftnyard, 
Ccn Revmond, Tannet Makdonald 
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üzi in ya anı 
Ş ettana güven olmaz iki gozüm. 

Bazan en dürüst bir adamı, en 
namuslu bir kadını bile baştan çıkarır, 
çık.:.nr da umulmadık badirelere uğra
tır. 

İşte zavallı Güzinin geçirdiği hem 
acıktı, hem gülünç macera buna en kuv
vetli bir misaldir. Şimdi hadiseyi an
latayım da dinleyiniz: 

Güzin, bir bankada çalışmaktadır. 
Kocası Nusret de bir dairede şeftir. 
Her ikisi de dolgun maaş aldıkları için 
gül gibi geçinip gidiyorlar. Fakat on· 
iarın bu mükemmel vaziyeti, şeytanın 
aralarına girerek "icrayı mefsedet" et
mesine mani olamadı. 

Güzin, bir gece bir baloda bir gençle 
tanıştı. 1smmi derhal haber verelim: 
Fahir. Bu, çok zarif ve yakışıklı bir 
gençti. Hem tath, hem keskin bakışla
riyle her hangi bir kadının kalbinde 
derhal yer tutmamasına ımkan yoktu. 

Fakat bu sözlerimden Fahirin Gü
zinciği derhal elde ettiğini zan etme
yin. Yağma yok! Güzincik öyle kolay 
kolay ökseye gelir mi biç? Fahir de 
bunu anlamıyacak kadar budala değil
dir. Onun içindir ki bir hücum planı 
hazırlamış ve derhal tatbikatına geç
mıştir: Dans, çaya davet, iadei ziyaret, 
sık sık görüşme imk.inlarını temin fa. 
lan filan ..• 

Planın ilk numarası hemen o gün 
tatbik edildi: Fahir, Güzine takdim e
dildikten bir iki saat sonra. bir kolayını 
bularak genç kadını dansa davet etti. 
Güzin de bu daveti kabul etmekte hiç 
bir mahzur görmedi. Öyleya. böyle za
rif ve kibar bir gençle dans etmekte ne 
mahzur olabilirdi ki? 

Planın ikinci numarası = Dans sı-
rasında kompilimanlar: 

- Ne kadar zarifıiiniz •••• 
- Öyle mi zan ediyorsunuz? 
- Bütiın samimiyetimle söylüyorum 

ki. buradaki Bayanların en göz alıcısı 
sizsiniz. 

- Her dans ettiğiniz kadına böyle 
mübalagah iltifatlar yağdırmak sizin 
adetiniz mi? 

- Sizi hakkiyle tarif edebilmek i
çin insan ya bir şair veya bir edip ol
malı ..• 

Ve bunlara benzer beylik piyazlar ... 
Fakat pıyaz deyip geçmeyiniz; eğer 
kadın psikolojisinden biraz anlıyorsa
nız, bu gibi poh poblarm en ağır başlı 
kadınlar iızerinde bile ne büyiık tesir
ler yaptığını takdir edersiniz. Hatta 
yalan olduğunu bilseler dahi .•.. 

• Sözü uzatmıyalım. gün geçtikçe Gü- -
zınle Fahir arasındaki samimiyet artı
yordu. Fakat çok dürüst bir dostluk 
ş:klinde .. Çünkü Güzin, daha ıleri gi
dılmesine müsaade edemiyeceğini hal 
ve tavrıyle Fahire anlatıyor, Fahir de 
Güzini büsbiitün kaçırmaktan korktu
ğu için yalnız balolarda, suvarclerdc, 
rlavetlerrlc onunla bir iki saat konuşa. 
bilmenin verdiği zevkle iktifa etmek 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Fakat bir gün Fahir, beraber bir 
Boğaziçi gezintisi yapması için Güzi. 
ne o kadar yalvardı ki, o derece yaltak. 
inadı ki, genç kadın bu teklifi kabul et
mek mecburiyetinde kaldı. Hem Güzi
nin bu daveti kabul edişinde kendine 
güvenişinin de bıiyiık tesiri vardı. 
"Böyle gezintilerle beni teshir ederek 
muvaffak olacağını zan ediyor. Dur, 
şu budalaya ümidlerinin ne kadar boş 
olduğunu göstereyim" dı" d.. . .. 
d 

ye uşunuyor-
u. 

İşte böylelikle Fahirle Güzin Bo
ğazda bir gezinti yapmaya kara; ver· 
diler, niyetleri, sıcak bir yaz günü ka
~.klara kadar gidip tekrar Köprüye 
dorunek ve orada biribirlerinden .ıynl· 
maktı. Fahir, uzun bir zaman Güzinle 
baş başa kalacağını düşünerek keyfin· 
den uçuyordu. 

Köprüden vapura bindiler, üst gü
vertede yan yana bir kanapcye otura. 
ra~ tatlı tatlı konuşmağa başladılar. 
Gu? ~azar olmadığı için vapur pek ten
ha ı~ı. ~ü!ükdcre iskelesine gelmişler
dı kı Guzın birdenbire sap sarı kesildi. 
Botruk bir sesle: 

- Aman, kocam vapura biniyor, ay
rdahm. 

Diyerek \'apurun öte başındaki ka· 
napelerden birine gidip oturdu, çanta
ttzndan çıkardığı kü~ük bir romanın 
y~praklarmı çcvirmeğe başladı. Be~ da
kıka sonrn Güzinin kocası Nusret de 

güverteye çıkmıştı. Etrafı kayıdsız bir 
tavırla süzdükten sonra Güzini görerek 
o tarafa doğru yürüdü: 

- Vay Güzin, sen burada ne arı

yorsun? 
Güzin, kocasının vapura binişınden 

haberi yokmuş gıbi hayretle baktı: 
- Teyzeme gıdiyordum da ..•. 
- Fakat teyzen Yeni köyde oturu-

yor. Vapur oraya uğradığı zaman n~çin 

inmedin? 
_Şey ... Yeni mahallede bir ahbabı-

mı ziyaret edeceğim. Ondan sonra bir 
arabaya binip Yeni köye döneceğim. 

_ Teyzene kadar gitmek nereden 

böyle aklına esti? 
_ Bu sabah sen gittikten sonra trv· 

zem eve telefon etti. Beni çok göreceği 
gelmış, gelmezsen darılırım, dedi. Yes 

sen nereye böyle? 
- Ben de bugün şöyle bir hava ala

yım diye daireden erken çıktım. Sana 
tesadüf ettiğim iyi oldu. Teyzeni be

raber ziyaret ederiz. Hatta Yeni mahalle 
deki arkadaşına da beraber gideriz, oJ. 

maz mı? 
Güzin, boğuk bir sesle cevab verdi: 

- Olur. 
Yeni mahallede vapurdan çıktılar. 

Güzin, kocsaını koluna takarak körün 

sokaklarını dolaştırmağa başladı. So. 

kaktan sokağa girip çıkıyor, fakat gi. 

decekleri evi bir türlü bulamıyordu. 

İkısi de kan ter içinde kalmışlardı. Nı

hayet Güzin baygın bir sesle söylendı. 

- Evi kaybettim, bulamıyacağım 

dönelim. 

- Peki güzelim. Şöyle tenha bir 

yere gidip biraz dinlenelim. 

Bir faytona atlayıp Büyükdereye 

geldiler, deniz kenarında bir gazinonun 

hususi bir odasına çekildiler. Nusret, 

birdenbire dedi ki: 

- Güzin, tey.,en hasta! .• 

Genç kadın sap sarı kesilerek koca

sına baktı. Nusret sözüne devam etti: 

- Evet cicim, hem de ağır hasta. Bu 

sabah seni telefonla evde aramışlar, 

bulamamışlar, daireye telefon ettiler. 

Gidip kendisini gördüm. Omidsiz yatı

yordu. Teyzenden ayrıldıktan sonra 

kederimi dağıtmak için Yeni köyden 

Büyükdcreye kadar yayan yürüdüm ve 

orada vapura bindim. Vapurda sen kar

şıma çıktın ve teyzene gitmekte oldu

ğunu söyledin. Sonra yaptığın falsoyu 

çaktırmamak için Yeni mahallede mev· 

hum bir ahbab uydurdun. 

Güzin, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Foyası meydana çıkmıştı. 
Nusret, Giızinin saçlarını okşayarak 

müşfik bir sesle dedi ki: 
- Üzülme yavrum, benim her şey· 

den haberim var. Fahirle aranızdaki mü
nasebetin henüz mercimeği fırına vere· 
cek dereceye gelmediğini biliyorum. 
İlk dans gecesindenberi hareketlerinizi 
adım adım takib ettim: lşte sana bu bir 
ibret dersi olsun. sen, kendine güvene· 
rek, sana hiç bir erkeğin çelme atamı
yacağını zan ederek bu gezintiyi ka· 
bul ettin. Fakat bir kadının kendine 
bu kadar itimad beslemesı doğru değil· 
dir. Çünkü şeytanın işi yoktur; bir gün 
olur, seni de baştan çıkarmanın kola· 
yını bulur. Şimdi sana iyi bir haber ve
reyim. Teyzen basta filan değildir. Ba· 
na telefon ettiği de • sana cttiğı gibi -
yalandır. Ben bu yalanı, seni itirafa 
mecbur etmek için uydurdum. 

Güı:in, kumral başını kocasının göğ
sünde sakhyarak uzun uzun ağladı •.. 

Agah izzet Y AZGAÇ 

Karısının mektublannı 
actığı için ceza gören 

k o c c. 
Almanyada kansının mektublannı 

açan bir kocaya mahkeme 50 mark para 
cezası verdi. 

Mektubun sırnna hürmet edilir. Al· 
manyada. yalnız ceza muhakemeleri ve 
vergi teftişleri t-.snasında mektub oku.. 
mıbilir. Bunun dışında alman ceza ka -
nununun 299 uncu maddesi hüküm sü
rer. Bu maddeye göre, her kim kendisi
ne aid olmıyan bir mektubu ulamyeti ı 
olmadan açarsa. ceza görür. Evlilik hi~ 

ULUS J 

1 

Hayvanlar arasın 
bir imtihan 

a 1 Karısını seven adamın 
kurduğu •• muze 

Son yıllarda, hayvanların zekavet/erini bir çok 
tanınmış bilginler tetkik etmcğe koyulmuşlardır. 

Bu İ§e kendini vermi§ olan Belçikalı bir prole
sör, uzun zamandanberi yapmakta olduğu müşahe
delerini kati surette tesbit etmiştir. 

Profesör bu tetkiklerini üç esas üzerinden yap· 
ml§tır: Hafıza. öğrenmek kabiliyeti, düşünmek. 

Amerikanın Kansas hükümetinde yaşayan zen
gin bir çiftlik sahibi, kansiyle birlikte çok mesud 
bir hayat geçiriyordu. Ölüm, 1930 da karısını alıp 
götürdükten sonra. Davisi, artık hiç bir şey teselli 
edememişti. O tarihtenberi, kansına aid hatıraları 
toplamakla meşguldür. 

Bu üç bakımdan müşahadelerini yapmış olan 
profesör, genel olarak ortanın üstüne çıkan sekiz 
cins hayvan bulunduğnunu iddia etmektedir. Pro
fesörün fikrince, bu hayvanlar, maymun, fil, kö
pek, biber, beygir. fok balığı, ayı ve kedidir. Tetkik
lerini yapan belçikalı bilgin, kedi hakkında bazı 
tahdidler de bulunmaktadır. Kedinin, zeki, terbi
ye edilir bir mahliik olduğunu, lakat öğrendiği 
şeyleri keyfi istediği zaman tatbik ettiğini söy
lemektedir. Kedinin, hodbin ve gururlu bir mah
liık olduğunu ve bazı marifetlerin hendiaine ancak 
büyük bir sabırla öğretilebileceği malum olan bir 
keyfiyettir. 

Adamcağız, yalnız geçmiş günlerin içinde ya

şamakta olduğundan. günün birinde, çok büyük o
lan villasının bir kısmım kansiyle atakası olan ha
tıra ve eşyalardan rnürckkeb bir müze haline sok
mağa karar vermiştir. 

Ancak bütün bu hayvanlar arasında, profesö
rün ''haya~ artisti,, adını verdiği ve en çok beğendi
ği hayvan fildir. 

Bundan bir kaç ay evci, Amerikanru çok tanın
mış bir heykeltrac::ma seyrek rastlanan bir ~ipariş
te bulunmuştur; Bu sipariş, kendisinin evlilik ha
yatına dair hadiseleri canlandıran mermer statü
lerdir. Heykeltraşm şimdiye kadar yapmış olduğu 
on bir statü arasında. karı kocanın evlendikleri 
gün kol kola vaziyetleri, kilisede papasın önnüde
ki duruştan, evli çiftle birlikte bir grup, karısının 
ev hali ve saire vardır. Davis'in en son siparişi, 
kendisiyle kansını gökte uçan birer melek şeklin
de gösteren bir mermer statüdür. Ancak bu statü, 
Davis kansına kavuştuktan sonra açılacaktır. 

Profesör, filin kavrayışı çok uvvetli ve hafıza· 
sı sağlam bir hayvan olduğunu, İnsanların arasına 
katılınca, çok iyi ya§amasını bildiğini kaydetmek
tedir. 

r ar 

Bazı barların şeri hilesi bulunmuş do
landırıcıhktan başka bir şey yapmadık
larını canı yanmış olanlar bilirler. Bilen
ler bilmiyenlere bu faciayı anlattıkları 
zaman. onlar buna inanmazlar: haklıdır
lar. çünkü bu anlatılan şeyleri havsala -
1arı almaz. 

Meselli. size deseler ki. sabaha kadar 
şarab yerine şişeler dolusu boyalı su içi· 
riyorlar; bire beş katıyorlar; tıka basa 
yüklenen hesab pusulasını ödemeğe pa
ramız yetmeyınce, bir de dayak atıyor
lar; buna inan.rr mısınız? 

Noyes Viner Jurnal gazetesi geçen· 

lcrde Viyanada cereyan eden bir muha· 

kemenin bazı safhaları hakkında şu tarz

da izahlarda bulunuyor: 

" Viyana ceza mahkemesi, batakha -
neler hakkında yazılmış romanların en 
çirkin pasa1larında bile ender rastlanan 
ve aklın, havsalanın alamıyacağı derece
de feci olan bir davaya bakmaktadır. 
Bu dava Viyana barlarından birinı 1şle. 
ten Franz ile karısı aleyhine açılmıştır. 
Muhakeme, o kadar çirkın safhalar arz 
etmışrir ki. bundan sonraki celselcrının 
gızli cereyan etmesınc karar verilm•ştır ... 

Muhakemede şahidlik eden garson 
ifadesinde demıştir ki: 

- Sarhoş olanların bar kızlariyle baş 
başa kaldıkları hususi bir odamız vardı 
Ben hesab tutup ödenen paraları alıyor· 
dum. Patronun karısı. mestolmuş müş -
terilerin cüzdanlarını çıkararak hesabla
rı görüyor ve ayrıca içinden kendine de 
para alıyordu. Patronun kansmda çe
şidli kabiliyetler vardı. Bir gün bana. bir 
buçuk litre şarabı on litre yapmak di · 
rektifiıti verdi ve emn yerine getirildi. 

Listclerdelö fiatlarm da bir manası 

yoktu. Patron. bara gelen müşterileri 
tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra, 
ona göre fiat biçiyordu. Mesela, müşte· 
rinin birinden, bir şişe şampanya için 
on iki şiling aldığımız halde. diğerinden 
on sekiz, bir diğerinden de aynı şam· 
panya için yirmi sekiz şiling alıyorduk. 
Hesablar. ikiyUz ile beşyüz şiling ara -
smda dolaşıyordu: her defasında hakiki 
fiaumı2:dan yiizlercc şiling fazla alıyor
dul::. Çünkü, elimize geçen şişeyi, sar· 
hoş olmuş müşterilerin masalanna geti· 
rlp koyuyorduk ve ondan sonra da. on
lar n hepsini içtiklerini iddia ediyor
duk... Bu ifade gizli celseden öncedir 1 
gizli C(\lSedc anlatılanlan da siz tiblil 
edin 1 \ 

bir imtiyaz ve salahiyet vermez. 
Nitekim evlilikten kuvvet alarnk ka· 

rısmm mektublarını açıp okumakta ıs. 
rar eden kocaya, alman mahkemesi. şim
dilik bir ihtar mahiyetinde olmak üzere. 
ufak bir para cezası •cmri§tir. 

YENİ BİR KEŞİF 

Unlar komprime 
ha ine sokuluyor 
Avrupa devletlerinin ıilfıhlanm.a hum • 

ması, harbta kullanılabilecek ihtira 

ve keşiflerin sayısını çok yükseltti. 

Geçenlerde, M. Cabe ve R. P. Smith 

adında iki İngiliz, harb bakanlığına 

müracaat ederek, zahire ve unu asıl 

hacimlerini on kat küçülterek kalıb 

haline sokan bir ihtiraı satmak tekli· 

finde bulunmuştur. 

Taam ve lezzetinden hiç bir fCY kaybet· 

meden uzun müddet muhafaza edi
len bu kalıblar, su ve ateşten bo -

zulmadrkları gıöi, Üzerlerine kapla· 

nan ince bir balmumu tnbakMiyle 

zehirli gaza k rtı da dayanıklıdır. 

Eğer pratik olduğu gerçehleıirse, 

harbta bu ihtira sı:ıyesinde askeri 

ktıalann ia~csi çok kolnylaşm1ş oln· 

caktrr. 
Vapurculuk ta bu ibtir ile çok yakın· 

dan nlatmfanmaktadır. Çünkü, bu 
suretle, yalnız zahire tn_şımrken vn· 
purlnnn ambarlarında \•ultun gelen 
iştiallerin önüne geçilmiş olmıyacak 
aynı zamanda znhirclerin sudan bo
zulmnk lmrkusu knlmıyac:tktır • 

İnsanlar yıpranma 
yüzünden neler 
kaybediyorlar? 

Bir amerikan ıstatistikçisi. geçenler

de neşrettiği bir raporda bütün dünya -

nın yıpranma neticesinde neler ziyan et. 

tiğini izah etmektedir. 

Mesela. dünyada mevcud demiryol • 

lannda. ışleyen lokomotifler yılda 250 
bin ton çelik yıpratmaktadırlar. Ayak . 
kabı köselesi de çok yıpranmaktadır Bu 
istatistiğe göre. her yıl yoJlarda yıpra · 
nıp toz halini alan köselenin nakline se
kiz tane Transatlantiğin yetmiye~ği an
laşılmaktadır. 

800 milyon kişinin ayakkabı taşıdığı 
tahmin edilmektedir. Fakat en büyük 
yıpratıcı otomobildir, Otomobiller ka • 
dar yolları bozru:J ve dolay.siyle yıpratan 
hiç bir şey yoktur. 

Kanada'da göllere hava
dan balık şerpiliyor. 

Kanada hükümeti, memleketin şima· 
lindeki balıksız göllere tayyare ile balık 
serpmektedir 

Türlü cinsinden balıklan göllere 
serpmek 3çin, hükümet, üç motörlü dört 
tane büyük tayyare kullanmaktadır. Bu 
acaib görünen çareye baş vurulmasının 
sebebi de. bir kısmınm ağır.ltldan bir bu
çuk kiloyu bulan balıklann gôl1ere na -

Denizi r e 
Gizi 
Serve er 

Çölde kum, Okyanusta dalga, bize 

tabiatın büyük kudretini gösteren iki 

mefhumdur. Fakat, kürreyi kaplayan de· 

nizlerde havsalanın alamıyacağı derece· 

de muazzam servetlerin gizlendiğini in

ıtan öğrenınce, bu kuvvet ve kudret da

ha bariz bir şekil almaktadır. 

Wilmington civarında bulunan bir 

tecrübe enstitüsü. deniz. ,;uyunu iyiden 

iyiye tetkik ve tahlil ettikten sonra, ta

biatın en büyük bammadde deposunu 

deniz suyunun teşkil ettiği neticesine 

varmıştır. 

Dcıtiz suyunda. kolayca elde edilen 

tuz ve mağnezyumdan başka, daha bir. 

çok yüksek değerde servetler gızlidır. 

Şimdilik denız suyundan Brom ıstih. 

ul edilmektedir. 'Soo üç yıJ ıçinde 

7.559,680 ton denız suyu anahz edılerek 
istihsal edilen maddelerın endustrıye 

sevkedildiğı {":'ÖZ onunde tutulacak olur· 
sa. sadece tecrube ile vakit gcçınlmcdiği 
anlıışılır. Bu kadar su ile 70 m tre de -
rınligindc ve üç kılornctre murabbaında 
bir göl me)'dana getırmel: mı.imk ol -
duğu gıbi bu su. üçyilz mılyon tur': li
rası degenndedir. Tahlil cdılm ş olan 
sudan ,altm, gümüş. bakrr, f!emn, alü • 
minyum. kalilodd ve iyod, istihsal e· 
dilrnıştır. Yedi buçuk milyon ton deniz 
suyundan 130 kilo attın e,de edilmıştir. 
Bu bövle olmakta beraber. deniz snvun· 
dan maden istihsali henüz rantabl değil. 
dır. Çiınkü. bırçok madcnlerı, maden o
caklarında çok <laha ucuza ıstıhsal et -
mek mümkündür. 

Fakat. buna rağmcın. bu i lenn crba· 
bı gözlerini denizlere çcvirm..ştir Bir -
çok fabrikalar. masrafı kısan makineler 
kurmağa çalışıyorlar. Nitekim hu deniz 
suyu ıişıyle alillı:alı olmak iUere. ~cçen· 
lerde, her biri dı>kikada. 5'48.000 ton su 
çeken ik1 tulumba inşa edilımştir. 

Suyu samyede 32 'kilometre süratle 

sevkettiklerine gött. bu iki tulumba bi
le birer ufak ..anat harikasıdır. DülfinÜ· 
nüz ki. bu süratle hareket edildiği tak
dirde koca Ostüva hattını, yirmi dakika· 
da dolaşmak kabildir! 

Yedi buçuk milyon deniz suyundan 
ayrıca. 4 ton giimüş, 360 ton aleminyom, 
377 ton bakır ve bu b:dar değerde 

de demir istihsal edilmiıtir fllmanya 
gt"b1 hammaddcye ihtivaC1 o,an mende • 
ket1er kimlJilir ne kadar sevinivorlar71 

killerinin çok zahmetli otu undan ileri 
gelmektedir. 

Halbuki, şimdi. tayyare gölün üs
tünde gayet alçaktan uçarak gövdesin -
deki kapaklan açmakta ve balıklar da su 
dolu dcpOlar.dan göle d01ailmektedider. 
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Kiralık ev veya 
daire aranıyor 

Bina İşleri İlanı · 

Nafıa Vel{aletinden 
ı. Eksiltmeye konulan iş: İstanbul yüksek mühendis mektebi 

pansiyon binası inşaatidir. . 
Keşif bedeli 260.907,49 lrıadır. 
2. Eksiltme 11.8.937 tarihinde çarşamba günü saat 15 de nafıa 

vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın-
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 13 lıra beş .k.u
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden .almabılır. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14.186,30 .~ıralık. m~
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış muteahhıdlık 
vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük inşa~t bedelini~. 50.0~0 
liradan aşağı olmaması ve müteahhidin bizzat dıploma.lı ~uhendıs 
veya mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesulıyetı altındı: 
işin yapılacağı ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacagı 
nı teahhüd etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı. ~aat
ten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde 
vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2267) 2-3663 

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

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

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

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vestkalarla beraber 
ve belli gün ve saatte Kasrmpaşada bulunan komisyona müracaat-
ları. (4475) 2-3605 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden : 
Fenerlerin mevkileri muhammen bedelleri muvakkat 

İzmir karaburnuna konacak 12 
deniz millik fener 

Silifkede Pravansal adası-
na konacak 10 deniz millik fener 

?.0461 

8771 

teminat 
1535 

657 

Yukarıda muhammen bedelleriyle mevkileri yazılı iki adet f;
nerin mübayaa ve inşasiyle yerlerine konulması kapalı zarf usulıy
le ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmustur. 

Karakterleriyle rüyet mesafeleri fenn1 şartnmelerinde yazılı 
bulunan bu iki fenerin ihalesi ayrı ayn olarak 15 eylül çar~ 
şamba günü saat 15 de Galatada liman hanının 4 üncü katındakı 
satrnalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler tahlisiye umum 
müdürlüğü muhasebesinden 150 kuru~ .. ~ukabilinde alınacak v.e 
teklif mektubları 15 eylül çarsamba gunu saat 14 de kadar komsı-
yon reisliğine tevdi erli lecektir. ( 4446) 2-3667 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN : 
ı - Beher metresine tahmin edilen bedeli 259 kuruş o an 5500 

metre kaputluk kumas 28 temmuz 937 t arihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1068 lira 38 kuruş olup şartnamesi ko· 
misyondan par<>sız olarak hergün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve c;aatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaat-
ları. (4474) 2-3606 

Ulukı~la belediye reisliğinden: 
ı - !024 lira 93 kuruş keşif bedelli Ulukışlada inşa edilecek u-

mumi hela açık eksiltmeye konulmuştur. ı 
2 - Eksiltme 2-8-937 pazartesi günü saat 14 de Ulukışla beledi

ye rlairesinde yapr1ı-caktır. 
3 - İsteklileri eksiltme şartname, plan ve şeraiti dairede göre

bilirler 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 76 lira 87 kuruş muvakkat temi-

nat vermeleri il "n o 1unur (2180) 2-3512 

Zonguldak Valiliğinden : 
Mukaddema kapalı zarf usuliyle eksiltmeye cıkarılıp ta talih 

çrkmıyan Zonğuldak - Devrek yolunun 1 +616-27 000 kilometre
leri arsamda yapılacak 22673 lira 69 kuruş keşif bedelli şosa esaslı 
tamiri işi arttırma eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 
2.8.937 pazartesi günü saat 15 de Zonguldak vilayet daimi encüme
ninde ihale edileceğinden isteklilerin muvakkat teminatları ve na
fıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikasiyle ticaret odasın
dan 937 vılında ;ılınmış vesika ile birlikte vilayet daimi encümenin-
de hazır bulunmalarr ilan olunur. (4554) 2-3672 

Bolu Nafia Müdürlüğünden : 
Bolu nafıası için 1308 lira 50 kuruş muhammen bedel ile 20 gün 

müddetle açık eksiltmeye çıkarılan 1000 kazma, 1000 kürek 300 çe
kiç 40 varyoz ve 27 el arabası için teklif edilen bedel haddi layık 
görülmediğinden eksiltme 10 gün müddetle temdid edilmiştir. 

Teminatı muvakkatesi 135 lira 25 kuruştur. 
İhale 29.7.937 tarihinin perşembe günü saat 15 de Bolu daimi 

encümeninde yapılacaktır. Memhur nürnuneleri ve şartname ve 
mukavele projesini görmek istiyenlerin nafia miidürlüğüne müra-
caat eylemeleri ilan olunur. (4548) 2-3671 

l\Ialatya ilhaylığından 
1 - 20900 lira keşif bedelini muhtevi olup yirmı gün müd

detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve Vilayet mer
kezinde yaptırılmakta bulunan sinema binası ikmal inşaatına ta. 
1ip çıkmad, - ın<lan 21. 7. 937 tarihinden itibaren bir ay zarfında pa· 
zarlıkla isteklisine verilecektir. 

2 - 1stek1ilerin Nafıa vekaletinden verilmis ehliyetnamele
rini ibraz eylemek şartiyle her gün vilayet daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

l{onya Belediye Reisli~ d n 
Konya belediyesi için aylık 150 lira ücretli bir mühendis veya 

fen memuruna ihtiyaç vardır. Talip olanların Nafıa Vekatetine 
inha edilmek üzere vesikalariyle birlikte Konya belediye riyase
tine müracaat eylemeleri ilan olunur. (2322) 2.3676 

l\'lanisa vilayeti daimi 
encüm~ninden 

1 - Muradiye - Menemen yolunun o+ooo • 4+644,50 inci kilo
met~eleri arasındaki şose inşaatı 20011 lira 81 kuruşluk keşifnamesi 
Uzerınden kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - . Bu işe ait keşifname, şartname ve diğer evrak parasız ola
rak Manısa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29-7·937 perşembe günü saat on birde Man;.,~ 
vilayeti daim1 encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1500 lira 89 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye g-ireceklerin Nafıa Vekaletinden aıınmış ehli· 

yet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesikası ile muvakkat te
minat makbuzlarını kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın 
hazırlanmasında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet et
me' rı 1;17. rmdır. 

b - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 29-7-937 
pers 0 mbe günü saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve ka_ 
pa._. ~.-ı:ılarını posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü 
ınaduesıne- riayet etmeleri iHln olunur. (2053) 2-3338 

EN GÜZEL 
~11tAR 
\.!:.REH10R 

Asgari dört oda, bir bol, elek
trik, havagazı, banyo olacaktır. 
Kullanışlı, temiz ve odalar ol
dukça geniş olmalıdır. Tercıhan 
Ulus meydanı civarı, Işıklar 
caddesi, Anafartalar cadrlesı ci· 
varı. Böyle bir yeri loanın Ulus 
gazetesinde M. F. adr&sine fi
atile ve tafsilatile mektupla mü
racaati. 1062 ye telefon. 

. J uvautin 

saç boyaları 
Daima sabıt 

Daima trıb~i 

l•ıj;(lll, ı{a11n.<I\ 1...ı: a ııt::.ı ıilb<> 

ratuvarlarmda hanrlanan Juvan 
tin saç boyaları muzuı ve zehirh 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk llze. 
rinde tertib edilmiştir. 

L1N1MANT01 KANZUK · 
ROMATİZMANIN KATT 

DRVAgTDTR 

Ulul•orlu 
Belediyesinden 

Su Mühendisi aranıyor 
Kazamız su işlerinde ve su 

menbalarmda tetkikat yaptırıL 
mak üzere bir mühendis aranıl
maktadır. Talip olanların iza. 
hat almak üzere Ankara Cihan 
Otelinde 10 No lu odaya mü. 
racaatları 2-3679 

Uluborlu 
,Belediyesindeıı 
Eczacr Alrnacak 

60 lira ücretli belediye ecza. 
cısı alınacaktır. Talip olanla. 
rm evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te urayımıza : Ankara Cihan 
Otelinde 10 No. lu odaya müra. 
caaatları 2.3680 

ZAYİ 
930 senesi Bursa Tophane ilk 

okulundan aldığım şah.adetna. 
meyi zayi ettim yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Zile Şihalisi Erzurumlu 
Şefik Yıldız 

2.3682 

• 

~ UnderWood-.:a 
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 

Tel: 3377 
2-3476 ____ _._ .. ___ _ 

ULUS'un İLAN ŞARTLARI 
Beher Beheı 

Santimi Santimi 
~ayfa Kuruş Sayfa Kucuş 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 200 
5 100 

7 ve 8 30 
1 - Hayır işierine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
o/o 15 tenziiat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

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

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 
---- ---

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı g . , 16 .. 
3 Aylığı s ,, g .. 
Telefon: 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 

((··ıahyada: 6 . Say. J. Ol{ul l{. lığından 
Çoğu üze- Tahmin % 7.5 İhale günü 
rinden Tu. Çoğu Azı bedeli teminat Erzakm cinsi 
Lira Kur. Kilo gr. Kilo gr. Ku. Sa. Lira Ku gün saat D. 
18000 200 000 190 000 9 1350 20·8-37 10 (Ekmek birinci nevi 

8000 50 000 40 000 16 600 ,, 10 30 (Sığır eti 
5400 6 000 4 000 90 446 ,, 11 (Sade yağr 

1200 10 000 6 000 12 90 (Bulgur 
1920 8 000 6 000 24 144 20-8-37 11 30 (Pirinç 
275 5 000 3 000 5 50 20 (Tuz 

480 8 000 6 000 6 36 (Kuru soğan 
2500 5 000 3 000 50 187 50 20-8-37 13 (Sabun 
ıı co 10 000 7 000 11 82 50 (Kuru fasulye 

700 7 000 5 000 10 52 50 (Nohut 
800 10 000 8 000 8 60 (Patates 

1015 3 500 2 500 29 76 12 20-8-37 13.30 (Toz şeker 
390 600 300 65 29 25 (Zeytinyağı 

360 6 000 4 000 6 27 (Kırmızı domateı' 

350 1 000 500 35 26 25 20-8-37 14 (Zeytin tanesi 
480 6 000 4 000 8 36 (Mercimek 

900 3 ooo 2 000 30 67 50 (Çek. üzüm 
750 3 000 2 000 25 56 25 20-8-37 14.30 (Şehriye 

1500 6 ooo 4 000 zs 112 50 (Makarna 
66 600 300 11 4 95 (Süt yağı alınına...-, 

240 6 000 4 000 4 18 (Taze kabak 
600 6 000 4 000 10 45 (Patlıcan 

375 2 500 1 500 15 28 12 20-8-37 1 ı; (Taze bamya 
300 6 000 4 000 5 22 50 (Lahana 
65 500 300 15 4 87 (Sirke 

240 800 500 30 18 (Salça 
210 7 000 5 000 3 15 75 20-8-37 15.30 (Pırasa 

350 7 000 5 000 5 22 50 (Ispanak 
180 3 000 2 000 6 13 50 (Semiz otu 
700 7 000 5 000 10 52 50 (Taze fasulye 

300 6 ooo 4 000 5 22 50 (Arpa 
060 4 000 2 000 1 50 4 50 20-8-37 16 (Saman 
200 5 000 3 000 4 ıs (Kuru ot 

3000 300 ooo 200 000 1 225 20-8-93 7 16.30 (Maden kömürü 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme şartnamelerine göre ve 1-9-937 gü· 
nünden itibaren sekiz ay müddetle münakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazıl
mıstır. 

'2 - Ekmek, sığır eti, sadeya<r kapalı zarfla diğer otuz bir kalem yiyecek veya yakacak açık eksilt
me ile 20-8·937 gününde çizelgede gösterilen saatlerde Kütahyada J. Okul komutanlığında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılr ticaret oda sr ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddeleri.o~ gö 
re ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane namına iş göreceklerin işbu kanunda yazılı şartlar ıçınde 
noterlikten alma vekaletnamelerle eksiltmeye girebileceklerdir. 

4 - Kapalr zarf eksiltmesinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektupla
rında istenilen belgeler ve teminat makbuzları veya banka mektuplarım ikinci bir zarfa koymak sur~
tiyle zarfların üzerine tekliflerini hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahları yazılır. Zarfl3:r mu
hürlü olarak belli gün ve saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verılmesl 
lazımdır. Belli gün ve saatten sonı::a verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. ı:e
minatların eksiltmeden laakal bir saat evvel Kütahya malsandığma yatırılmış ve makbuzların komıs
yona verilmiş bulunacaktır. 

5 - Eksiltme :;;artnamelerini görmek istiyen1er komisyon işyarlığma müracaatları ilan olunur. 

Serveti fünun 

1891 
UY AN IS 

' Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 

1891 

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

(4497) 2-3670 

ZEİSS 
Gözlük perivist - pandos cer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizi de tercih lazımdır. 

Telf'fon 3oıf 

Bankalar caddesi 
Rıza Gözltikçü 
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BlLIT kH ma 
l - Konyadaki Jutaatm MDelik ihtiyacı olan 145 bin o 

bpab sarf usuliyle elmiltmeYe ın:u1t:!:;u1 " Ankara leYUDD 
2 - Şartnameal Konyacla kolo u, ı rilleblllr 

lmirUkleri utm alma komllJOlllarmda a6 tutan °77 400 liradır. 
S - lfba 645 bhı kilo wıwı ~!o~"=~kdar f~luı ela dahil 
4 - Şartnamaiadekl yilsde ""2s kuruttur 

oldup halde ilk teminatı 6.5'1l lira '"'"nll ~t 11 de Konyacla 
5 - Ebiltme 30. temmUS- 937 cuma ... 

lııolordu utııı alma komiayonunda yapııa::r·teklif mektublarmı 
1 - İltekliler ihale pa ... uatyaboaad •&ndereceklerdir. Bu u-

kamlayon lwfkanhp nrecea " u • acaktır 
atten IODra Yerilen yeya ,an~~!:~ ~ektublarbı'l~~ ci madde-

' - 2490 ayılı bnUllUD 11111u1U.uerıne ve ,_ · 
alne aypa olmıyan mektublarm uhibleri ekailtmeye ~~4 et-
tlrilmlyecektir. (1986) 

tıAN 
l - Cna1rlıra1e mGatahkem meYki kıtaatı için kapalı zarfla 

IZ.500 kilo 11p eti alınacaktır. . · ·ı · fr 
2 - Sıp ednha beller kilOlll 30 kuruttan 18750 lıra bıçı mıt 1 

• 

3 - tırale sBnll 2.1.1937 puartnl gllnU uat 16 da Çanakkale 
.a.tabkem mevki atın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

4 - lateklllerba 1......., bir mt ewl teminat akçelen olan 
a. Hnyı .,. lbale ••• n m.u ı. 3 8Dctl iuclclelerindeki vesaik ile 

wt ...ı ~ elr.eaatlari. (mM) 2-334'7 
iLAN 

ı - Çamlırlral• mlltabkem mnki hayvanatı için kapalı ~ 
711.790 kilo kuru ot utm alınacaktır. 

2 - Kuru otun beher kilOlu 3 kuruttan 21861 lira biçilmiftlr. 
3 - ihalesi 2.8.937 puartni günll uat 16 da Çanakkale mU. 

tahkem mevki utm alma komiıyonunda yapılacakttt. 
4 - lıtekliler ihaleden bir uat evet teminat akçeleri olan 1639 

lira 57 kurutu ve ihale kanununun 2, 3 llnçü maddelerindeki ve
ulk ile bir saat evet komisyona mlracaatlan. (2066) 2-3349 

iLAN 
1 - llıniu merkesindekl lritaatm teaelik lhtiyacı için 65 ton 

up eti m"uk .. aya konalmuftur. 
2 - Şartnameal bedelab olarak Jl•niacla tUmen utm alma lroo 

miayounda her glln görWebillr. 
3 - llUnaknuı 30.7.937 cuma llntl mt 16 ela llaniaada tOmeD 

labn alma komiıyonuacla yapıı.caırtır. 
4 - lbalni kapalı nrf muliyledlr. 
5 - 65 bin kilo 111n' ethıhı beher kil01µnun muhammen fiatl 

25 kurut Ye muftklıat temlnab 1215 llraclır. 
ı - lıteldiler ticaret odama kayıtlı olduklarına dair n1lka 

~erdir. 
7 - llımaldrat temiMt .. kbua ile birlikte teklif mektublau 

mlaabMınm yapılacalz btW uatten en u bir mt neline kadar 
tlmen utııı alma komiıyonuna nreceklercllr. (2076) l-SS71 

iLAN 
l - lllltabkem mnki kıtaat ihtiyacı lçln bpab urf ile 234 

Wn kilo kuru ot utm aJmıcaktır. 
2 - Kuru otun. beher kil01una 3 laarutta 7020 lln blçiı-ıpır. 
3 - lba111i 12.1.1937 peqembe g6atı mt 16 da Çanakkale mle

•hkem mnlri Utla .alma...kcımilYonunda ,apdacütır. 
4 - lıteklilerhı temiut akçeleri olan 527 Unyı " ihale bna

aaman Z. 3 inci maddelerhıdekl naikle birlikte lhale4ea bir ... 
• nel lıomllyoaa mtlracaatlarL (2210) 1-3s)S 

iLAN 
l - tmm mlltahkem mevki lutat ihtiyacı lçhı kapalı urf a

lallyle 77400 kilo ayıktan 11tır eti almacaktır. 
2 - lbaleai U.193'1 cuma cini mt 1&.30 da lmürde Kıtlada 

llltm alım komllyonuacla yapılacaktır. 

U 
1 - hammen bedeli 17028 1ln olup muftkkat teminatı 1277 

n 10 kuruttJır. 
4 - İlteldilerhı ticaret odllma kayıtlı bulundülarma 8ri w

=n " 2490 •yılı kamınua 2 n 3 inci maddelerinde yanlı 
I~ " teminat makbu •e tekHf mektuplarını ihale aadndea 

• u uar mt nel komilyona vermlt bulanmaları. (2204) 2-3534 
tLAN 

1 - lltanbal komutanııtı pmlsonanda bulumn kıtaat ve mi
=~ leaelilr ibtiy~an içhı •tın almacaJrlann cinı ve mik-

~·lraa :kı~":ım;.;.:=t~l~~erile ihtle mtlerl ve 

htekW l.artnamelerl berıtta llleden ev,I lanoiayonda &6rlllebilü. 
aunan ;nn ilk teminat mektup veya makbazlariyle 2490 uyılı ka· 
tin ve 3 Undl maddelerlncle ,uılı ftllikle beraber ihale ... 

:. L~--en u bir ... t nelhıe adar tekllf mektuplarını P'mdıkh
&U11111tanl1k Utm alma kmdayoauna ftrlneleri. 

Ci . il. Tutan 1 Teminatı ihalenin 
•• llJktan Lin Llia aunu s.att 11..Jdi 

Sade Jai 4000 kilo 37600 2IZO 0.8.937 15 .,... 
~yal 19000 kilo 17880 1340 9.8.937 15.25 bpaJı a.rf 
maden 3000 tm 51000 3800 11.8.937 16 kapalı ~rf 
llllmUril (2208) 

iLAN 
lliktar: tik teminatı 

Kilo Lin 
27600 1035 
89100 3342 

l 649000 Z435 
ralaf -;.~~::!:ır~tahlrem mevki blrlilrlert için b.,alı sarf ıı. 
~r-: Yulafın beller ldlolana 5 bnıttan ma........_ Oat biçil-

..! ~'~~ ~7 cmmı aln'J ... t il da Çamlrble llllltab-
4 -~ •r~IYODUnda yapılacaktır .. 

1, ı inci IMddeı..:t. YNt aqelerlle ltirlfbe .,. ihale baununaa 
bmlayona _,. __ .....__ld ....ık ll• birlikte ihaleden bir llat neı 

---.-.. (1111) ,_,_ 

Milrtan Heaeıt 1 T_.ınau 
Kilo 1Curat Ura 

246000 s 554 
260000 3 581 

-ı!;"d Çanami~~ale milltabkeDı mevki birlikleri için kapalı zarf ile 
ı • ı awrlan yuılı kuru ot atm alınacaktır 

2 - Kuru otun beher kilosu 3 kqnqtur. • 
~ - tba111i 12.8.937 pe..,embe gOnl aat 16 da ÇanübJe ...._ 

em mevki •tın aım. komilyonanda yapılacaktır 
4 - lateklilerhı teminat akçeleriyle birlikte ve lbal k 

..., 2. 3 GacU. maddelerinde yuıb vealk ile birlikte lWed ana; 
-* nel kam11yona ddlncaat etmeleri. (2213) ~ 

T iLAN 
ekildal eamboma lcin 610 ,. Malkara prnboau ~ 230 tıDll =:ekli: aa kapalı urf aauliyte n ayn ayn tutmmelerle 1111119-

m ~ıo OQlllamttur. tbalell 9.8.tS'I piUUted 11nı uat ıuo .s.. 
• tanun 79.300 Ura ma1w *" bedel tlaerindea lllllftkkat 

=~-:1'u liradır uo tonun n.900 tin mahammen bedel ts. 
._ sin n 50 kuruttur. Şartnamesini olramak lnl,alerla 
m " .:_~,. letbtk latiyenlerhı mutôkat temiJlat mak
•tıadan bir mt '":!~yle birlikte teklif mektubtanm ihale .. 
wnneleri. (2253) eldnlatmda tUmen •tın alına 1rmnl11omma 

iLAN a-as71 

-~~~~diline IJatb ........ t için 4000 - ... 
cwna ~ mt 15.30 ela tophanede lalm 

1 4nkan Belediye Rel lljl hialan 1 
...___________ İLAN ----~------

llrı tahmin edilen muftkkat teminat 
bedeli Un Un Kr 

52 500 37 50 
10 00 S'I 55 
10/l ..00 45 00 
10/2 400 IO 00 

ı _ Raide ohap yüande numaralan ve muhammen bedelleri " 
mu~t ı.aiDatl8rl yaalı d6rt dllldrln 11.s.NI tll'lbhıe kadar a
c;ık arttııaa ile kira,. verilecelrtlr. 

z - Bu .,.....,,.,.. irin mlddıtleri ba tariJateD eonn kincı· 
D1D am11U lererilll Wnf tene UAtılablUr. 

3 _ Şartmmelerlai &6rmek ft daha s1,.de llllltmat almak ia-
tiyenler her &ID ...... itleri m8dilrl6Pne ...,., t edebilirler. 

4 .._ .............. n.ı .. ı 30.7.037 C1lllll ,ani IAt 10 1/2 da 
beledi,. earl ratn• yapılacaktır. 

s - t8teka ...... lllllftkkat temlaatlannı OllW- ... bel• 
cU,. M111191• ~ mulrablliade ılKıldln ..... Dmllııao 
heriyle •rttı....,a ltdnlr edebilirler. (2080) 2-9311 

1 l 
1 LAN 

llubamen bedeli (8800) Ura ollla 20 adet (500) .,. 30 adli 
(1000) kiloluk demir bta1rll1 27.8.937 aaa pi uat ıs te ..,.. 
sarf a1ulU ile An1rarada idare blJIM!Dlla •tin almacılrtır. 

Bu ite sfrmek iltiyenlerhı (e&O) linldı: aauftkkat ...... • 
Jwauawı tayin ettlll •eelkalın, nemi psetenin 7.5.036 illa ve mı 
veya 1.7.937 O. 3645 No. Ju ırilalwmda hıtltar etmit olan t1J-.. 
name daireainde alınaut vaika " tekliflerini ayni ıOn llM 14 
de kadar komieyon rellliliJle Yermeleri 1hımclır. 

Şartnameler paruıs olarak Ankarada malzeme daireli.-., 
Haydarpqacla tnelUlm Ye NVk ,efliifnden clairtılmalmdır. 

(2269) iLAN z......1161 

idaremiz malıeme dairnl emrine lile n daha yukarı '8hlil ,,._ 
mUf, almanca veya frauızca lilanına blbakkm nluf, mtıaı.ka ile 
d&rt memur almacaktır. 

Kpunl enaf n tenltl n akerllkle alüalı bul~ 
af&lıda yanlı nullri bamilea Ankaradıi idaremiz at itleri .... 
Ullllne, htanbulda Haydarpqa mquuı tefliiine milracaatlan 1-
ıan olunur. 

t, talebi hakkmda latlda 
.(akerlik vealbaı, 
HillnUhal vnikuı, 
Atı klpdı, 
6 kıta fotofraf, 

(2116) 
l LAN 

Haydarpqa • Ankara • Ka11eri • Adana - Meydanıekbea ara
ımda mlltekabilen ı..ltada tıç defa ltliyen Torol ıtınt lratarmm 
1 • ağuıto. • 937 ıf1nllndea ti • aptOI • '37 cUnllae kaclu tült 
edecekleri yeni tinerer qatıda yazılıdır: 

Haydarpqa • Meydanıekbea lllct:!"kbu • Hardarplıeıl 
Haydarpqa K 9.00 llq kb- K ıoa 
lzmit K 11.01 Jl'nsl,..a it 11.9 
Bilecik K 13.59 ToprabkJ, K WI 
Ellritebir V &.04 Adana V U.. 

K 11.22 K ıs.ar 
Ankara 

Yerk8y 
Botazk6prtl 
Kayaeri 
Boiuk6prf 

Kayseri 
Botuk6pril 
Milde 
Ululatla 
Yenice 
Yenice 

ilenin 
Yenice 
Adana 

V. 21.Gı Yenice V 119 
K 21.18 ilenin K 12.58 ) 
K l.40 Yenice V IU'I ) 1 
V 4.57 Yenice JC il.il 
K 4.00 ) 1Jhdı:ıtla it IUI 
V 4.20 ) 1 N{lde - IC 2Lll 
K 5.15 ) BoluklP~ V 2U4 
V 5.aş ) Ka,..ı IC Z3.00 ) 

K 5.01S Bol- kipti V 23.20 ) 
K 7.30 K 23.50 ) 1 
K tJll KaJ11rl V 0.10 ) 
V IL44 Boiuk6pril it iMi 
it 12.14 ) Yerköy K ._. 

)1 Ankara V i.11 
V 13.50) 1C ... 
K 11.41 B.kitebir V U.. 
v 12.21 it JUi 
IC 12.45 Bilecik K Is.ti 

Topnkble it 14.15 lamit it tW 
Jl'enip1111 K 16.05 Baydupqa V .. 
lleydamekbes V 17.0Z 

(l)TOIOI katarlarının KaJMrl U. lrtlbatmı ..... eclla ..... .. 
(Z) TorOI katarlannm llenia ile lrtlbatmı tımla ....... .. 

(2234) ..._., 

A 

en DM'aenıeı•rtaıe 
1 - 937 • NI den Jdı itin IEaWlt llaltepe. B--. lllitlleil"1 

Koaya w Brdaan llbrt orta obllumm blttla amıflanM C.
bledekl aanat lllealnla blrlnd (9.) llftlfma. Anbra w c.,a ... 
dlldl Brı.t huırlama mekteblerlnln hamlama w orta .__Z& 
nm ilk lllllflvma talebe ıllftlcaktır. 

2 - Kayclı bbaJ fUtlan aeta eeaeılla a,nl olup bltlta ..._, 
Uk tubelerinde .,. aabrt mektebinde ftl'tır. 

s - Kaydı kahaJ mlhlcled blltla •kteblenle ı tesnmnır41 .... 
tar ve 10 apaata biter. Yalaa Anlan p4Wl mektebinln ..,.. 
kabul mlddetl 30.eyllle imdir d..- ..._ 

4 - Alkert mekteblen pmek lltlyealtr Anlıarada bldv...,_ 
Cebecideki pcllldl ert.t bmrı.aa mektebine.,. M1red aMtı•ıı 
rln bulunduktan yedmle otannlar dolruca -kteblen w = 
yerlerde otunQJar da balunduklan mahallhı •kerllk tüe 
mlncaat etmefidlrler. 

5 - Kabul prtlannı tqıyan latelr111er nralmu tamMI._. 
ubrllk tabeleri ftlltaliyle .,. nobanlu bir haldı prmek ...._ 
il mektebe a&adermell w mekteb tanfmclan eeçme tmtlhllu : ltlll 
~ bit bir latelrll ı.,ıa• pn mekteW ıitm11111li48r. 

o - ...... lmtlllllu. •• caln1la lafeklllerhı mektelle .... 
ptmek Ye ba lmtlhaaı ka•.,...ymca prl dinmek ltiıl fl,llFMw 
munflar taJllll!lft bacHlerlae ahldk. 

7 - ..... lmtlMnmcllt .. _ .............. ,. ........ 
tılllıllt ..... .,.) .. ...... ........ .. • 1 , • '•" • 

un--... ~- ...um,_.., •lu .. blr ~.,. • ...... • - •z=....,. ilaDal ftll7etlade bJaa ohrlara bir ....... 
fudaaı o r n mektebe shmek ıp. alfm klptmcla J1t1111 • 
blh ettirenler ukert mekteblere almmutar • 

9 - Oec1lkll ..-. buırıaa. mekteblerlne it w bet lllllfh lııly 
ilk mekteblerl mesunlan almır .,. k81 çocuklarmdaa iki ....... 
fudw olanlar mektebine 1raba1 edWr. (1811) lo--ID4I 

BIL!T 
ASANSOR: Harb okulu ,_.k tatnm ~ pptmlmM 

zen açık ebiltmeye koıumattur. Ketif tutan: 3080 Undlr. ~ 
proje " tartnameal parulyle inflat ....... laden ıı....ırtır. tbll.. 
at: ıo. VIII.937 alı lllatı mt oa blrclecllr. bir teminatı: m Hra a 
lnaruttur. Ebiltmeye strecelderdea 11"11 bahmanJu 2490 ..,.. 
kanunun Z, S el ımddelerlade lltenen belcelerle birlikte ebUme 
ıln " ftktinde ti. il. V. mm alma badayomuaa plalaler • 

(2224) 1-1541 
AtLtT 

iki kalem baytart m1JMM •tın ahucaktır. İhalell ıu.m 
aah ıunı ... t 10 dadır. Tümln bedeli (4GOQ) liradır. bk temiWır 
(345) liradır. Enaf ft ............ aJallk Ye a8rmek iltlJM ... 
delals olarak il. il. V. Mtm alma komllyonuna milncaat w &. 
baleye precekterla 24IO .,ılı kanunda ,e.terilen Yeeailde n ... 
mlnat melmablyle birlikte belli illa ft mtmcla lromil,oaa -
aalerl. (2246) 2-3567 

Ulukışla belediye reİsJQ. wpı• rıaeıo; 
1 - 53'5 lin 00 kurut ketif bedelli Ululutlada lnf& 

men.ba açik ebbtmeye koaulmuttur. 
2 - Eblltme 2.8.937 puarteal ainU .. t 14 de beledlye .... 

liade yapıl1caktır. 
3 - hteklilrel ebiltme .. rtname. pltn ve tenlti dairede _,.... 

lirler. 
4 - Elmiltmeye glıebilmek iPii 402 Ura 39 kanat lllllftldcat -... ........ ::aı::m 

minat nrmelerl ilin olunur (217&) ı-uıı 



___________ _. .............................. , . .., 
ı - 1kıeüllt _.._ .... .., ....... aeı•ı..- tg1a yaptm1acü 

eıtlerin puartık 11lm. 
a - Eceabat merkeıfllde • adet tehir tipi klrgir ldlltbahir 

.., ... klallk llly ......... llBy tiwı' tik klrpr 

................ .., li)li • japbidamkt& 
3 -llWr'• eıı lılrPr ewleda ........... -· •wn 

............ qt r.Tepta-lka•bt...-U. 
4 - Dr&lr ... ._ .... &•lalala llllııth•• fiatı 

Aydın vilayeti 
daimi encümeninden: 

419 U.• .......... •-wz l50IS llıa IO ktiNtbıır· 
ı - • ' lleılelia 7We yedi '-çala • ı ıl iıJe ,.tın. 1 _ Bbiltmeye konan it Ayclm memleket hatanesi pavyoau 

lacak tllminat .... jala ' ' lar. 137 yıb blldcesine bnan tahaluta .&fm bir 1mım lnpattır. Ba ip 
6 - ı..-t tıer • •Mil ellllü-. ->ur •Mm• .._ 1ııef11 bedeli (13000) liradır. 

mirl9 a.19 arı ~ ı Lala. 2 _ Bu ite a14 prmame ve enak flllllardır: 
7 - Bu infat ıo. 7. 9S7 tarihine miludif Sah lnbclen itL A • Ebntme tartnamell ve mubvele proteal. 

lmen 15 &in mldcletle apk cıııa konulmuftur. fhale 4. 8. 931 B • Pennl ,.nmıme 
Çaaz • .... _. 16.. ı i atı nrıııJrlrU .._ c. Baymclırlık itleri genel tartmmetf. 

; kicraedl'nt''k D·Yapıitlerl ........ 
8 - Taliplerin 2490 ..,.ıı klDaa • ır5'her ilıa1e ı d 4'n E , Kqif nrala w projeler 

enıel o' ıınllll .,.11 ftliJrlı w 4111111' ,,.,..,_+* lbrU l.ei,..S. 1111 ewnkı Aydla na&a mldlrtqlade ,ar.MllrJer. 
s elt.,. ..,. • t Ma Is W ,.. 1 .....,...., (1124) s - Bbiltme U.917 peqembe &lafl mt OD bette Yill7et ea-

----------------------------------------~--'-4-ı cıAı• ··-~· 
Manisa kin Müdürliiğiinden 

KerMte Bedeli 
M. lll.. Lira kunıt 

...... 19-...- eri.... ... 3603 Ol 

..... ,. ı..,w. Z2 ........... isin 11..- 5128 21 
8arabanh • u • • • -575 3G85 8f 
Hocah • 24 • • • UlııtllD .., 00 
SolcleN - 39 • • • .195.111 8819 14 
M8tneDl ., 35 • ,. • nı.- '807 Ol 
O&dJceJi • 37 .. .. • -- ....., Ol 

• - Bbiltme ap.lı sarf maliyle~ 
ı - Bbilmqe gireWlıınek isia imJrJilerln (975) Ura _..... 

kat W71·at ....U ltuadao U.- •'9P'-ld vaiblan hala o1mllı 
M 4•r. '-

A, • Veklletten a1mall mllteabbltlik fttllbaı 
B • Ticaret oc!am• bJıth olcluiw dair waib 

6 - Teklif mektuplan tlçUnctl nmddede yuılı IUtteD bir IUt 
evellne bc1ar enc1menae tophnna komisyona ~~.!: 
bas mabbllWe ftrilecektlr, Posta De ~k ..-ur-
ıühayet Bçladl smddede yadı mte bdar plmft w dit arfm 
mlDıllr 1llUID1I Ue iyice b))atdımt baJmm•• llmmtır. p--1a • 
ı.:ak pdkmeter bbat e4ihnez. 1-3451 

~ • 14 " • .. 73.8'D JS23 25 

~ _ ı;llarda ,!ıı ,.;ım1e ·,.;ııacak = nled ~ :. Hava okulu komutanhğından: 
.,.,.... &lsterilen mıw.. kerede 9 aptm 937 taribiae rlrndlf Hava okallln talimatının 86 - ..tcle91n4e ,.mı tartlan 
lif ar~-- -* 15..9 .. ,,_.. laWn .Od0rl8ibc1e her kir ba1s istekliler: -
Jllll qn am ....... ?' lgla apk ebilme ile mftnelrmeJrı ya- Dilek llQıdı " vealblan ile ....-.ıs blıtlanP:mdm AptGI 
~· 80Duna kadar okula bq nnırlar. 01m1aa balunctalu ,.ı. dl.-. 

2 - t.lıeldller i 1 n ı l• pak WelJeri •erinden ~ 1.S ....,.. da bal11J1111lar dilek kllrtlan ile ~ poltl ile o1nala ı&a-
tiade teminat aJrteal • 1 ı tı•• lıiı1lal eclillB teminat mek..,..... deftrler ve aJaaıklm bqılıp RGat 1mftet ederler: 
111 veıne,e teelim P • ••wclwlsr. llaclcle 16 - Hmı o1mla pcll1dl ••••• pme ..,.ıarı fU" 

3 - Eksiltmeye P.nl'll'..JJ:::: t ..Uata &ite •n IWn•• ~: 
llamiayom ibru ve al9I ~ ,...... •Mrtemaa riayet etmelell A • "l'9rk olacak 
U.. elun•. (2323) ı--.. B • Orta metcteb -ıA1e •kblBd muf" taJwlh11lltlımlt. _. 
----------~-·--------· 17 • enpk-ID~OJmalr. c • 8ıhl ft81yed ...-w1u- ft .... "1erlll4e ., ...... e_.I: 

ftlltB oıaq.u. t1ak iiD9tM ııı lllın .._ • o1n bir ıu.tan
..ı.t heJetl ...,.. .... .., l,IS ........ ohmıacaktar. 

Dltm'ClaWa..-: 
Balmulaldan yerin --- ........ .....atlı ......,..,. 

alnclerlrler. Tim tetlr;illdı ... lle,.e ......_ yerlerde o yerill 
ea bllJllr .....,.,....,. mlrmcıatıa llllll)'eaqe afJaderUlrler. 

D • Ah1liı fallam olctutamı " hiç bir lm'etle..=ai.:iı.. 
kim o1awbl ... etim waaa.1a ,.ta wwwalyet • 
..,. po11a lm1rlillndn '8111M1 walb 111term& 

B. llelrtebe ahmıclk ok'*7aeatar, jecDH mı..m ""1nnda 
w aJıb bmm madblnce m11sıı'le1e a&ncelderhd, mektelıl bltlt
..._.. 12 yd mldctetle 1laft pdBıB .... olarak ftSife ... 
ceWrlnl .ı.htkl etmek. 

p • )te1rtepte ,.,.1acak sepne tmtlhmmda ........ 
R • lateldi adedi tok ftJ1 1mtibmum b11111nlır a1mecü mlJI.. 

fardan fasla olw ' ıı'aaa tpnc1e dpdye bllcilerl daha lyi w 
,..._ • wa..- ,_ı 'r.. llaft •d ııılnf -.,awhn AaJre. 
d lileler ... yedlriHr " ....... Dab " ........ illa .. 
.... --..,......ver111r. 

y. s.a ....._ ._IU'ı.ı .. ea lıidacl llDlfı .... . 
.. ,... Wdnn1er .......... ....,...._ _... ......... ... 
......_ lı•I .... atııt • 1ı11 ,_.. r nd• ayn.ta& (4856) 143157 

Kırklareli • kin miidürlüpnden: •> nı .._ w lıılJledadl ;ç·rcatr ... , IPI 
IU.IU tarihinde ıa.p.Jı sarf ............... , ..... Olalar 
1 limtallıltd ......... ~.? •:••-. ....... 
'"8Jraa bir hafta mUdtt1e llplt ,. +Jddl lo ... ,. 1119111 Ufı' 

................................. ________________ .... ______ ....,... im. ~ 

ı - •ıA ı• 1 .... w~_p;ı n mtr .......... ,. 

.. • 
• .. 

llıerpif .... liıldlll llınnll,a --Dl ••ı ... '6edalD ... 
b111MMD bedeli• Un 3S bnt .... ~ ...... . 

ı - ~- ,., 1rw1r 11 .- lıılf tipi 1!tıill.,.. a.erıerl 
ll8nUp ~-ii • lltll••• ••• 111111 _, t '. a w 151 
.. • 1nm1t 9oı.p _.. ._ Un "bl:ııtt•• 

s - Dy1er& ~ 87 ac1et My dpl ~ .. BnrJed 
yerli kiremitle &1111Dtll lıı•adaia wf ,.... ...-.. lft in 74 
--olup ..... 15.ASS7 Ura • braftar· 

·-- ......... ,..... ......... tlfl ~ .. yalms 
ltllllrawhe•ı • Well• .............. ..... 

5 - U,lercle ,... __ dl ... .., tipi tı.plif Wfn IUerlnia 
ltgilik mgtı.1•1M1D bedeli 55 lira olap toptan ... Jlradır • 
ı-&eıuııil•--Wllı ım ._...,. • il-..,. U. 

.. .... ..,.... • ,....1'11ffll• -- ....... , .......... 

~~ M ' ID ....... " f.I 1 ' it ...... Alillılt Jlllilla-..... 
8 - illa mihiDdeD ldbuea bir Wta wfm6a ta11lıl111a laer 

... ltl*h-H 11111a .... ....., u1ııc••• •• •ı:: ...... .. tıan.....,, ........... ,,, ltd~::t.~ •ah&. 

.... ftAabra ....... ftlMleıriMw - 1 eealuJI. 
a...w1 tat Itri. 

ı - Tllltlu• w ..,... ..... -•" r u ...,.. a "6ahd 
w 4i1ır-dh'l-=ı iSa etr deli Ula .. u ı•. '-"9S 

Daktilo Aranıyor 
miil11B1rhl2iiliden: 

u- ..... .,. •••• ldlzlr eılll •• .._.., ı De 
Bay w Bayan it daktilo allllWktlr.. Bwiıallll• •nıeded •hn 
Mdcı ide •lap'""' eNl,.e w h•ııt' iM ..... .,.. • M 
80 lira oı.ü ime taWt ohaıv!11r. 

tat.ldfterln I0.7.117 tadhlaık _. t .. T•frt'• Wk 
Clll1dedDC1e Umam .... ..... .,.,... ....... b •• 

1mal tıfıı-MlmeJtd lcla - f JJa .. 119ffJMD $ .. ........ . 

ymıh .. -. W.11alaaaaklanM .. --- ""V' - ... ..... ,., .. ıt.7!Jlf tarlh1iM1en nel O- umam mldlrlll8ne .._ 
ticla ile mllracMt etmeleri lfbama nan olunur. {2274) lı-8804 

Pazarlık Suretiyle Elmiltme bam : 
Tunttli nafıa müdürliiğiinden 

ı - Ebiltmeye konulan it Tunceli rillyeti içinde llamaldııle 
yapı1aca1ı: htıkttmet 1aoaatı lntladdlr. B1I itlerle btılf bedell 
29.000 liradır. 

2 - Bu ite afd fU'llUllDeler ft enak pnlanbr. 
A - Ebi1tme tartnameel· 
B - Xuknele projeli. 
C - Baymdırhk ft1erl paeJ ,........, 
D-Teaviyel tuiabl,. pa n klrslr intı2'a tair ..... tart-

llllme, 
E - Huaud ,artmımeo 
tr - Silsflel ftat ketlf metraj eetwlL 
O-Proje. 
R - !>met ~ fenllt f21111MM91, 
!atiyen)er ba tartname1erf ft eınm iti Ura ......... , .. de 

Twell mf18 mHllHlllnden .w&rler. 
S - Ebiltme 30.7.937 tarlblncle cuma ald -* • ,. 1rMar 

BJtds Tunceli nafii mtldflrltlll clairesinde yapıhıcaktır. 
4- Bbiltme pM?rbk ..U,le ,.,. .... ttr. 
5 - Ebiltmeye girebilmek IPa llaı' llnla 1175 U.. _, Hat 

t iaat nrıwl t.f ..... nplldald Wlih'sl inam olwp 119-
termli linmdlr. Jfma n111hıürle• lbmt .atı WM'k ebliyet 
Yelikuı 

t - Teklifler ,..._... a 8llCI _ .. ele ,...ı. 111n. Wr mt 
..... ll2dar Tweli ......... loH .... ._ - • , _ .... 
llllne yerlJecektir. ıı.ta ile &WerUeM utla.Mil• llilaır•t 1 
6nc8 maddede yuılı uate ıra.sı pJmif olmlal ft dıt sarim m8hlr 
mw ile iyice .. ..,..... el-. •s k l'l•rfn olwk pciJD. 
•ler bbal edilmez. (2251) .__,.. 

Pazarlık Usuliyle Eksiltme tıanı : 
Tuneeli nü1a m •• urliiğiinden: 

1 - Elaılltmeye konulaa it: Tuncell .tllyetl 'Muprt bam 
8eylatban mnlQinde yaprllCllk bir b8ltlkHlk brlko1 inpatıdır, 
...... ketif Well tf.a ...... 

2 - Bu ite aicl tartnameler w ""* ........,1 
A· ...._,._.,meal, 
B • llabftle projeai, 
c. Batulu'* ...... _. ....... 
D • Tenlyel tarablye .... '*'lir lnır ta c1nk ........... .. 
B • Huaual f&rtDame, 
•• 8Dlllel flat keflf -.aJ oehellen. 
o. Proje. 
B • Deftet dllllllyollln femt prt ıll, 

latiyenler bu 111"tnamelerl ve nrala iki lin 1leııle1 -1ıı6l1lacle 
M lrıle TweH _,. .......... .WUrlw. 

,_ ........ , ....... _ ...... 11 ........ 
...... TuDceU .., .... = ... · ırl .. ,..,........ 

il - Bblltme puarlık h ,.ı.cütsr. 
1 - n.lle•ı.,. ....... ek lgla ..,..... "'lllS lln !llllftkkat 

.... t vermeal -- ..... ·111.w ............ elap..,... 
'M •I ~· lllfla wlıllrt flR • n• f .. ,.,.... eı.u. 
,. •1111114 

1-Teldlfllr ,.... .............. ,_... ---lllr-t 
_.... blar ~rafla 1 ı ......ıt ....._. • 1 ;www rei9o 
liltl* ................ l1e &l&ıledlHelı ~ aRe.;jet 
tlç8ndl -illede ,.mı aate bdllr ..... e1mill w tlt sarfm mll
hir muma ne l:pice lrapatıJllllt-...... Janmclır. Poatada olacak p. 
cilımeler lıüa1 eMa ı r. (_.) ,__,_ 

Müsabaka imtiham 

Türkiy c .ye 
ziraat ba kasmdu: 



ULUS 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 
= 27-7- 1937 

Nafıa V kaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Uluabat Regülatörü, Karade:.e 

Regulatbrü, Çineçayı barajı, Çineçayı Regülatirü, Akçay .. ReI;U· 
latoru, So~e civarındaki Menderes Regülatöru. Mcnd;res. uu:rın: 
d~ Burhanıye mevkii yanındaki Regülatör. Menderes uzerınde ye. 
nıc: mevkii yanında Menderes Regülatörü, Çal kazası y~mndakı 
i~~ıbar havuzu, Adala Regülatörü, Marmara gölü sed~esı?de Re
gulator, Emiralem Regülatörü Sürgü mevkii yanında ıddıhar ~
ı-ajı, Ad"UUlnm ustündeki RcgÜıatör: Silifke yanında Aksu Reg ." 
latöni. Bcrdan çayı Regillatörü Ap~lyont gölü .kabartma seddes!, 
Manyas golü kabartma seddesi ' Marmara gölü kabartma seddesı: 
için ~ynı me~kilerde yapılacak' Trepan ve Karot cinsinden sonda) 
amelıyatı keşıf bedeli (205.260) liradır. f 

2 - Eksiltme: 9.8 937 tarihinde pazartesi günü saat ıs de Na ~a 
vekaleti sular umum. müdürlüğü su eksiltme k0misyonu odasın a 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. · · 

3 -:- İstekliler ekslitme şartnamesi, fenni şartname _ve .. ~"..0J~Y 1 

(lO) lıra (27) kuruş bedel mukabilinde Sular umum mudur ugun-
den alabilirler. -

4 - i&ksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11513) liralık.1!1uvak· 
kat tmeinat vermesi. regülatör :ve baraj gihl büyük su işlen ınşaat 
temellerinde Karot sondajlarile Trepan sondajlarını yaparak n:ı~vaf: 
fakiyetle başarmış olduğuna ve bu hususta tam bir fenni ~abılıyetı 
bulunduğurua dair ehliyeti tevsik etmesi ve Nafıa vekaletınden al
mış oldugu müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektupluım ikinci maddede yazılı saatten 
bir t evetine kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin· 
de vermeleri Ulzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2043) 2-3545 

An icara l\f er kez Ilı 

M· ....... ·, ~ves.esi Satınalma 

ZI ıbJıa 
(o mis-

yon Bask~aııl ._ od 11 , 
• - ücssese hayvanlarmm muhammen bedeli 9785 lira olan 

20000 Kg. yulaf 50.000 kğ. arpa il.00.000 kğ. kuru ot 70.000 kğ. saman 
10000 kğ. sap ve 7000 kğ. kepek 7.8.937 gün saat 11.30 aa 'kapalı 
zarf u ulu .ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe girmek istiyenler 733 lira 88 kuruşluk muvakkat 
t~..inat ile ticaret odasına kayıdlı ve bu işle me gul olduğunu tev
alk etmesi lhımdu. 

3 - Şartname parasız olarak müessese muhasib mutemedliğin
den alınabilir. 

4 - Teklif mekuıbları yukarıda birinci maddede yazılı l>aatten 
bir saat evveline 'kadar eksiltme komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile mühürlü ve ay
nca bput1'm~ olması Uiznndrr. Postada olan -gecikmeler kabul ~-
dilmez. (2221) 2-3581 

1\.ırklareli islcan müdürliiiünden: 
.• Kırklareli merkez kaza ve köylerinde yapılacak göçmen evleri 
ıçın 25.6.937 tarihinde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan i
lanlar üzerine talibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 mcı 
maddesine göre bir hafta müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

.. l -: Vilayet merkezinde 20. adet şehir tipi kerpiç ev yapılacak 
uzerlreı Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen bc
de:i 288 lira 35 kuruş olup toptan 5766 lira 92 kuruştur. 

2 .- K~ylerde 38. adet köy tipi kerpiç ev yapı acak Üzerleri 
Mar ılya kıremidi ile örtülecek beherinin muhammen bedeli 258 li
ra 70 kuru olup tutarı 9830 lira 60 kuruştur. 

3 - Köylerde 124 adet köy tipi kerpiç ev Üzerleri yerli kiremit
ler ortu ecek. beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş olup 
topt n 222 7 ıra 76 kuruştur. 

. 4 - K Y erde 91. adet köy tipi kargir ev Üzerleri yerli 'kire
mıtle ortul cek b berinin muhamm:.-ı bedeli 190 lira 42 kuruş olup 
ton n 17 hra 22 kuruştur. 

ı; Ş r tıpi kerpiç 20 evin beherinin yalnız işçi ik muham· 
m 1 a p top n 1200 liradır. 

n 
r v 

tır 

V l k 91. adet köy tipi kargir evin behennin 
bcd li 65. lira olup topt n 5915 liradır. 

lacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beheri
---~ ... en be eli 55 lira o1uTJ topt n 8910 liradır 
5 e en ~da bilumum i çilik ve malzemei inşa'ye ile 

v hud da valnız işçiliğinin toptan ih leleri icra kılı. 

q - M mmen bcd ı· · caktır. e ın °O 'J.5 temınat akç sı olarak yatırıla-

giınlOK -k: n/ .rihınden itibaren bir hafta zarfında talihlerin her 
caatl ır ıre 1 ıskan mı.idüriyetinde müteşekkil komisyona müra
Ed' arı, Şartncrne, plan ve keşifnameleri görmek üzere İstanbul 
~uı~neklve Ankara iskan müdürlüklerine ve ka7.alarda i kin me: 

r u arına muracaat etmeleri. 
di ~!- ~alı.bler 2~QO sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 

ve ıka annı 1b az etmeleri ilan olunur. 2-3632 

eti daimi 
•• 

~nı-n 

1 
1 - Borlu · Demirci yolunun 17 108 27 448 mcı kilometre· 

2erı a~a ınd1 muhtelif acıklıkta 22 adet menfez ile aynı yolun 

1
6 8.)0 29 ~11 inci lcilometre'eri arasında 3061 metTe tul şose 
nş ~tı 18682 lıra 87 kııruslu 1~ keşifnamesi üzerinden kapalı zarf 
usulıyle eks ltıneve konulmuştur 

2 B · · k M- u ıse nıt ke ifname şartname ve diğer evrak parasız ola-
ra anısa ~ fıa mlidurlüğünden alınabilir. 

. 3 7 Ek .ılt~c ~9-7-937 perşembe günu saat on bir buçukta Ma· 
nısa vılcıyetı daımı en<"ümemnde vaptlacaktır. 

4 - ıvakkat teminat 1401 lira 22 kuru tur 
5 -. Ek itmeye ~irCC'eklerin Nafıa Veka eti

0

nden alınmış ehli· 
ye,t \•e ı~ ı ve bu vıla ait ticaret odası vesikası ve muvakkat te
mmata aıt makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve lc:apalı zarfın 
hazırlanma ında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet et
melerı la:ı:ımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 29.7.937 
peı c-mbe gunü aat on buçuğa kadar Manisa valiliğine vermeleri 
ve kııp~'ı z rfla!ını posta ile göndereceklerin mezkQr kanunun 
34 ncu mad lesrne riavet etmeleri iHin olunur. '2-3337 

lerkez Hıfzıs~ı ha 
•• • 

ır,ıue,.."' · ~s sı satın alma 1 onıişyonu 
den: 

,, ~ - M ess~ e kimya şubesine muhammen bedeli 615.56 lira a
lat ıle 587.SO l.ırahk kımyevi maddeler ayrı ayrı 7.8.937 gün saat 
11 d eaçık. eksıltme suretiyle satın alınacaktır. 

d
2 .-k Ld~s1 te ve_ şartnameler müessese muhasib mutemedliğinden 

te arı e ı ecektır. 

3 - . 1stek~i .k~myevi maddeler eksiltmesi için 51 lira 60 kuruş 
füat eks~ltmesı ıçın 46 lira 20 kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
nyrıca tıcaret odas~na kayıtlı ve bu nevi iş üzerine muamele a • 
tıgını tevsık ctmesı Hizımdır . Y p 

Elaziz nafia müdürlüffe.ünden. 
1 - Keban - Arabkir yolunun 53+000-56+00~ kilo~et~le_ı:i 

arasında ve Keban köprüsü varyant yolu üzerindekı tesvıyeyı .. tu
rabiye ve imalatı sınaiye inşaati 24.348 lira m~hamme~ bedel .. uze
rinden 30 temmuz 937 cuma günü saat 15 de ıhale edılmek uzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlradır: 
A - Bayındırlık işleri ~el şartnamesi, 
B - Fenni şartname, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Nafıa şosa ve köprüler fenni şartnamesi. 
E - Vahidi fiat cetveli, 
F - Muhammen bedel cetveli, . .. w.. •• .. • 

Bu evrak ve şartnameler EUiziz nafia müdiırlugunde gorulebı-
lir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazılı eVTakla birlikte 
mezkur tarihte eksiltme saatından bir saat eveline kadar teklif 
mektublannm nafia müdrlüğü odasında müteşekkil komisyon re-
isliğine makbuz mukabilinde verilmiş olması ıazımdır. 

Aranacak evrak şunlardır: 
A - Nafıa vek51etinden alınmış 937 takvim senesi için mukay-

yet ehliyetname. 
B - Ticaret odası vesikası, 
C - 1827 liralık teminat akçası, . 
4 _ Posta ile gönderilecek mektuhlann eksiltme saatme kadar 

gelmiş olması tazımdır, postadnki teahhürler kabul edilmez. (2Hi2) 
?-3459 

Ankara ~lediye Reisliğinden : 
tmar müdürlüğüne kadastro veya nafia fen mekte~le~ind.en m:

:zun üç fen memuru alınacakttr .Bunlara tecrübe ve bılgılerıne go
re 120 • 150 lira ücret verilecektir. 1stiyenlerin mekte~ şahade~a
mesi ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldıkları vesıkalarla bır
likte belediye reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (225()) 

2-3582 

Akşehir Belediyesinden : 
2402 lira bedeli keşifli Akşehir belediyesinin eski ha~t~hane 

binasının tamiratına talip çıkmadığından 20.7.93? • ~~rıhındcn 
30.7.937 tarihine kadar on gün müddetle temdid edıldıgınd~n- ta
lip olanların Akşehir belediye riyasetine müracaat etmelen ılan 
olunur. 2-3609 

l{ırklareli is caıı müdürlüğünden: 
Vize kazası me.rk.e:zinde ve köylerinde yapılacak göçmen evle

ri için 25.6.937 tarıhınde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan 
ilanlar üzerine talibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun _40 ıncı 
maddesine tevfikan bir hafta müddetle ıaçık pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

l - Kaz.a merkezinde yapılacak 50 adet şehir tipi kargir evi~ 
üzeri Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen bedelı 
289 lira 25 kuruş olup toptan 14.426 lira 50 kuruştur. . . 

2 - Köylerde yapılacak 9 adet ikargir evin üzerl~n Marsılya 
kiremidi örtülecek beherinin muhammen bedeli 280 lıra 70 kuruş 
olup toptan 2.S26 lira 30 kuruştur. • . . .. 

3 - Keza köylerde yapılacak 43 adet köy tipı kargır. evın u~e
ri yerli kiremitle örtülecek beherinin muhammen bedelı 190 hra 
42 ıkuruş olup toptan 8,188 lira 06 kuruştur. 

4 - Köylerde yapılacak 56 adet köy tipi kerpiç evi!' üzeri yerli ki
remitle örtülecek beherinin muhammen bedeh 179 lıra 74 kuruş o-
lup toptan 10.065 lira 44 kuruştur. . .• 

s - Merkezdeki 50 şehir tipi kargir evin yalnu: ışçıbk muham· 
men bedeli 70 lira olup toptan 3500 lirad!r: . . . . 

6 - Köylerde yapılacak 9 ~det ~~öy tıpı kargır evın .beherının 
yalnız i çilik muhammen bede ı 65 hra olup toptan 585 lıradır. 

7 _ Köylerde yapılacak 43. adet köy tipi kerpiç ~vin beherinin 
işçilik muhammen bedeli 55 lıra olup ~~ptan 2365 lıra?~r. . . 

8 - Keresteden maada bilumum ışçıhk ve malzcmeı ınşaıye ıle 
beraber veyahud da yaln ız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılına-

caktır. · 1 
g _ Muhammen bele in <ıo 7.5 temınat akçesi olarak yatırı a-

caktır. . h f · tı 
10 _ tıan tarihinden itibaren, blT a ~ zarf1nda taliblerın :.r 

gün Kırklareli iskan müclüriyetınd.e muteş.ek~il k~fsyona mu
racaatları, şartname ile plan ve ~e~.ıf~.arnel~rı gormek uzere l_stan· 
bul, Edime ve Ankara iskan ınu~urluklerıne ve kazalarda ıskao 
memurluklarına müracaat etmelerı. . . . . 

ıı - Talihler 2490 sarılı kanun mucıbıncc ehliyetnamelerını ve 
diğer vesikalarını ibraz etmeleri ilan olunur. 2-3636 

Ankara iuhi arlar 
B· ~miidüı·lüğünden 

Ankaradan Kızılcahamam 1:.1hisarlar idaresine bir sene zarfın-
a k 'l d'l k dolu mamulatın ve Kızılc:ahamamdan Ankaraya a na ı e ı ece · . • 1 • 
iade olunacak boş kapların taşınması ışı şartnamesi veçhıle a enı 
eksiltmeye konu muştur. . . d . 

Ek 'l 'hale 9.8 937 tarıhın e saat 16 da icra cdileceğınden 
J sı tme ve ı . kkat t . • b" l'kt . 

talihlerin 54 lira 30 kurus muva .. emınat paralarıyle ır ı e ı-
daremizde müteşekkil komisvona muracaatları ilftn olunur. 

(2241) 2-3560 

KırklareJi is an n1üdürlüğünden: 
D · kö kazası merkezinde ve köylerinde yapılacak göçmen 

1 
~~ı.r !c.

6 937 
tarı' hinde kapalı zarf usulü ile yapılan ilanlar 

ev erı ıçın c,.,,. • o 1 ka dd · .. . . . dığ ndan 249 sayı ı nunun 40 mcı ma esı-
uzerınef'katalıbbı .çıkmh fata müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye konul
ne tev ı n ır a 

rnu~tur. Demirkö merkezinde 10 .ad~t şe~i.r _tip~ k~rgir g?çmen evi 

1 y · üzerleri yerh kıremıdı 1le ortulecektır. Bu ev-
yaJ?ılacak v_e ~v erın en bedeli kereste dahil 329 lira 35 kuruş 
lerın behe:ının muha~~ammen bedeli 3295 lira 72 kuruştur. 
olup lO eKv~? 

1
toptan ampılacak 95 adet köy tipi kargir evin Üzerleri 

2 - oy erce Y h · · h 1' (k te • • • 1 .. t"lecck ve be erının mu "mmen bede ı eres 
yerl_ı kırmeı_t e or u 95 adet evin tutarı (30.009) Hra 53 kuruştur. 
dahıl) 316 bl~ra ~l~p !erin beherinin muhammen işçilik lıerleli 70 li-

3 - Şe ır tıpı ev · · · · · ı· 700 
d eh. tipi göçınen evının mecmuu lŞÇılık bede ı 

ra olup 10 a et ş ır 

liradır S d t k" • · · · · ·ı·k · K- 1 d yapılacak 9 · a e drgır evın beherının ışçı ı 
4 - oy er e · Tk bedel' 6175 ı· d bedeli 65 lira olup topunun ışçı .ı . . ı ır~ .ır. . . 

5 K t dahil bilumum ışçılık ve malzemeı mşaıye ıle be-
- ercse ·ı··· ·topta "hl·· kl k rabcr ve ahud da yalnız işçı ıgının . n ı a esı _ıcra ı ınaca trr. 

6 
_ YMuhammen bedelin % 7.5 temınat akçesı olarak yatırıla· 

cak~ır.:_ İlan tarihinden itibarc~. ~ir haf~? zarf"!da talihlerin h~r 
- K kl relinde iskan mUdrluguode muteşekkıl komisyona mü-

gun ır a keşifnamel · - k .. 1 racatları artname. pliin ve . .. .. e~ı gormc uzere stan-
b 1 Ed.' ş e Ankara iskan mü~urluklerınc ve kazalarda iskan 

u , ırne v .. t tmelerı. 
memurluklarına muracaa e · . 

4 - Muvakkat teminat budud ve sahiller srhat umum m'"d" 1" 
.ıı;" • U ur U· 
6 u vezne ıne yatırılacaktır (2220) 2-3550 

8 _ Talihler 2490 sayılı ka~~n mucıbınce ehliyetnrunelerini ve 

d.• 'k 1 ibraıo: etmclerı ıll\n olunur. 2-3634 
ıger vesı n ıırını 

J l 

Sivas inhisarlar ha , 
ınüdürlüğünde • • 

ı - Sivas inhisarlar baş müdrlüğü dahilindeki Hargun tuzla· 
sında yapılacak memur evleriyle tuz a~' :uı .~e amele ve mü.şte~i 
hangarı ve fırın inşaati kapalı zarf usulıyle munakasaya vazedılmış 
ise de ihale günü olan 19.7.937 tarihinde talibi %Uhur etmediğinden 
sözü geçen yapılar on beş gün müddetle tekrar eksiltmeye konul
muştur. 

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

inhisarlar baş müdüriyetinde görebilir. 
4 _ İhale ağustosun 3 cü salı giinü saat ıs de Sivas inhisarlar 

baş müdüriyetindeki komisyonda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçesi 1325 liradır. 
6 - 1stekli1erin bina inşaatında mütehasıss olduklarını gösterir 

muteber ehliyet ve fen vesikasını ibraz etmeleri şarttır. (2310) 
2-3631 

l(~,an iskan memurluğundaıı. 
1 - Keşan dahilinde iskan komisyonunca tesbit edilen köylerde 

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

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

dairesinde iskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara. İstanbul, Edirne 

iskan müdürlükleri ile Keşan iskan memurluğuna müracaat etme
leri icap eder. 

5 - 2490 savılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak et
mek ieteyen taİiplerin yukarda yazılı saatten üç saat önce iskan dai
resine müracaatla muvakkat teminatını yatırmış olması Hiı:ımdır. 

(2201) 2 - 3520 

Edirne Jandarma Efrad 
Okulu Komutanhğından: 

Edirne jandarma okulunun bir. ~yl~l 93? den bi~ nisa~ 938 so
nuna kadar 8 aylık ihtiyacı olan bırıncı nevı ekmeklık bugday u?u
nun mikdarı 150 000 yüz elli bin kilodur. Unun kapah zarf eksilt
mesi 5.8.937 perşmebe günü saat 14 den 15 e kadar kapalı .zarf usu
liyle Edirne merkez muhasebe müdürlüğü odasında >:1pılaeaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre teklif mektublarıyle sandık 
makbuzları veya banka mektublarının saat 14 den 15 ıe kadar ko-

. · olmaları şarttır Postada vaz'ı olacak muhaberattan 
mısyona vermış · . 
mütevellit gecikmelerden ötürü komisyon ~esulıyet kabul edemez. 

C . •. k '·lı'k buöday unu birinci nevı. Tutarı; L."K. 21,000.00 
ınsı. e meK ... 14 00 Ek ·ı 

Mikdarı kilo: 150.000. Tahmini fiati. kuruş. san; . . sı tme 
gün: 5.8.937. Muvakkat teminatı lira Krş: 1,575.00. Şekli: kapa-
lı zarf. (4385) 2-3570 

Kırlclareli iskan müdürlü!!ünden: 
Lüleburgaz kazası ~rkez ve köylerinde:_ ~apılacak göçmen ev· 

leri için 25.6.937 tarihinde kapalı zarf usulu ıle gazetlerle yapılan 
illinlar üzerine talibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun ~O mcı 
madesine tevfikan bir hafta müddetle açık pazarlıkla cksıltmeye 
konulmuştur. • . . . . 

1 _ Kaza merkezinde yapılacak 27. adet şe_h~r tıpı kerpıç evın 
fizerleri Marsilya kiremidi ile örtiilecek beherının muhammen be
deli 288 lira 35 kuruş olup toptan 7785 lira 45 ku"!§~ur.. .. . 

2 - Köylerde yapılacak 2. adet kargir köy tıpı ~vın u~derı 
yerli kiremitle örtülecek beherinin muhammen bedelı 190 lıra 42 
kuruş olup toptan 380 lira 84 kuruştur. • . . • .. • 

3 - Köylerde yapılacak 57 adet köy tipı kerpıç ~ın uz.erlerı 
yerli kiremitle örtülecek beherinin muhammen bedelı 179 hra 74 
kuruş olup toptan 10.245 lira 18 kuruştur. • 

4 - Köylerde yaptlacak 22. adet k~Y. tipi kerpiç evin ~lerı 
Marsilya kiremidi ile örtülecek beherınm muhammen bcdelı 258 
lira 70 kuruş olup toptan 5691 lira 40 kuu_rştur.. . . . • 

5 _ Merkezde yapılacak 27. adet kcrpıç şehır tıpı evın behen-
nin yalnız işçiliği muhammen bedeli 60 lira olup toptan 1620 lıra-
dır. . 

6 - Köylerde yapılacak 2 adet kli.rgir köy tipi evin behennın 
yalnız işçilik muhammen bedeli 65 lira olu.p _topta~ 130 _liradır ... 

7 - Köyterde yapılacak 57. adet köy tıpı kerpıç evın b.ehennın 
yalnız işçilik muhammen bedeli 55 lira olııp toptan 3135 lıradır 

8 - Keresteden maacla bilumum işçilik ve malzemei inşaiye i!e 
beraber ve yahud da yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra ti h-

nacaktır. 
9 - 'Muhammen bedelin % 1.5 teminat 1\kçası olarak vatzr la-

caktır. . . 
10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta urfında talıblenn her 

gün Kırklareli iskan müdüriyetinde müteşekkil komisyona müra
caatları. Şartname, pUin ve keşif nameleri görmek üttre. İstanbulJ 
Edirne ve Ankara iskan müdürlüklerine ve imzalarda ıskun me
murluklarına müracaat etmeleri. 

11 - TaJibler 2490 sayılı kanun mucibince cbliyetnamelerin.i ve 
diğer vcsaiklerini ibraz etmeleri ilin oiunur. 2-ı2633 

Aıllive V PkalPtindPn 
~ 

lmralı adası ve Edırne ce:zcı evlerinde bulunan mahk\nnl<ıra da
irede mevcud nümune ve şartnamesi veçhile muhtelif beden ve 
boyda t.200 adet iş gömleği i'e beher takrmı~ bir şapka, _bir iaket, 
bir pantalon, iki tozluktan füaret 600 talı:nn kışlık elb1se kapll1ı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştm 

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

ihale 29.7.937 perşembe günii saat 15 tedir. Ebıl~eye 1şti: 
rak edeceklerin % 7 :S muvakka1 teminatı olan 1179 hrayı havı 
maliye ,•eznesi makbuzu veyn banka mektubu ile teklif mektubu
nun ihale günü olan 29.7.937 perşembe günü saat 14 ae kadar ek
siltme komisyon reisliğine makbuz mnkabllindc verilmesi. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddelerinde yazılı 
şeraiti ve vesaiki haiı ve hamil olmaları lazımdır. 

lhale, Ankara: Yenişehir temyiz binasında vekalet levazım ve 
daire müdürlüitü odasında yapılacaktn. . 

?osta ile gönderilecek teklif mektı.ıblarının behemehal tayın 
edi en sl!ate kadar vasıl olmsaı meşrut olup muayyen ,;aatten sonra 
gelecek tekliflere itibar olunmaz. . _ 

Bu ışe aid şartname ve ömekleı vekalet levazım ve daırc mu
dürlüğündedir. Şartnameler bedels z o1ıırak levazım ve daire mü
dür'üğii ile tst~nbulda adlive levazım memurluğlmdan almabilir. 

(2007) 2-3326 

ilah ·liv~ \ 7 P-kaltıtinden: 
1 - Vekfiletce alınacak (420) teneke benzin açık ehsiltmeve 

konmuştur 
2 - Eksiltme 4 ağustos 937 çarşamba günu saat lS.'30 da \: !et 

binası içinde toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 1332 lira 45 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 99 lira 93 kuru tur. 
S - Şartnameyi görmek ve almak btiyenlcı vek~let levazım 

bürosuna mürrcaat ederler. Şartname için para alırım z 
6 - tstekliler 4 ai:rustos 937 çarşamba gunü muay en saatte te

minatlarını hamilen komisyon mürcıC'ı.\"'t etmeleri. (2rn7 • 
? 3 fr6 



12 -===========~======================================= U L fJ S 27 . 7 • 1937 -=--"" 
Halil Naci Mıhçıoğlu Amerika Hükümetinin 

tercih ettiği meşhur Westinghouse buz A nafartalar 111 Tel: 1230 dolaplar1 
~~~~~~~------~~-----------------~ 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile besıenen 

çocuklar böyle olur. 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

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

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

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

Niğde valiliğinden:, 
ı - Niğde vilayetimiz merkezinde 124 şehir tipi tip 2 resim 

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

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

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

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

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

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

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

6 - Pazarlık 2.8.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet makamın
da toplanacak husus! komisyonda yapılacaktır. 

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

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

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

Motörlü tayyare 
mel\:tebi m,efruşatı 

1) Ankara'da yapılmakta olan motörlii tayare mektebinin mef-
ruşatı eksiltmeye konulmustur. 

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

yapılacaktır. 

6) Şartnameler, Ankara'da Türk Hava Kurumu merkezinde, 
lstanl..ıııl'<la Türk Hava Kurumu İstanbul şubesinden (10) liraya 
alınac..ıktır 2-3472 

e 11111111111111111'uuı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 1 SUMER BANK ~ 
~ Umumi müdürlüğünden: ~ 
= = = 1. - Bankamızın Gemlik Sungipek Fabrikası sa- § 
= hası dahilinde yaptıracağı ve muhammen keşif bede- = = li 129571.97 (yüz yirmi dokuz bin beş yüz yetmiş bir := 
=: % 97) lira olan 111 üncü kısım inşaatı kısmen götürü ;;;;;; 
::: ve kısmen vahidi fiat usulü ile eksiltmeye konulmuş- =: 
=tur. =: = 2. - Münakasa evrakı (7) lira mukabilinde Sü- S 
- mer Bank inşaat servisinden alınabilir. ~ = 3. - Eksiltme 6 ağustos cuma günü saat 15 de ~= Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapı- _ = lacaktır. § = 4. - Muvakkat teminat 7728.60 (Yedi bin yedi ~ 
= yüz yirmi sekiz % 60) liradır. -= 5. - isteklilerin ihale gününden en az bir hafta S 
~ evvel Sümer Bank inşaat Servisine gelerek bu kabil §§==_= 

;;;; inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini isbat ve icabe-
5 den vesikalarla Milli Bankaların birinden alınmış = 
:= 50000 Elli bin liralık mali itibar mektubu ibraz ile =: =: eksiltmeye girebilmek üzere birer vesika almaları § = == = şarttır. = 
§; 6. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı ola- ~ 
= rak ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde §_ 
=: Ankara Sümer Bank Muhaberat Servisi Müdürlüğü-= = 

7. - Bu imalatı Banka dilediği müteahhide ver· S ====== ne teslim edilmiş olmalıdır. =: 
mek hakkım muhafaza eder. § 

_ 8. - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına =: 
E Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhidlik vesikası- ~ = mn da konulması farthr. (2164) 2-3514 Ef5 
i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111 = 
-------·-

En hof meyva tuzuau1, ınki· 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolaylaştınt'. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

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

Telefon: 1816 
• 2--3429 

• M 
K 
• 
• 
• 

A ydııı Sıhhat Eksiltme 
l(omisyonun,dall 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydının Söke kazasının yeni köyiill 
de 5 tek ve 5 çift Akköyde 25 tek ve 24 çift Yenihisarda 14 tek ff 
15 çift ev inşaatıdır. ' 

Keşif bedeli 48932 lira 66 kuruştur. 
2 - Fenni evrak ve şartname şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, fenni şartnaıı>'! 

Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umum şartnaınd' 
keşif evrakı istiyenler bu evrakı Aydın Sıhhat ve İ. Muavenet 
müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 9-8-937 pazartesi tarihinde eksiltme komisyoııd 
odasında saat on beşte kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için 3669.95 lira muvakkat teminat ver
mesi ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olması lazımdır. 

A - Bu gibi inşaat yaptığına dair ehliyet ve ticaret odası tfl' 
si kalan. 

4 - Teklif mektupları tiçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. Potıd 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sar 
te kadar gelmiş ve mühür mumu ile iyice kapatılmış olması l!zıııt' 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2177) 2-349' 

Malatya ilhaylığından 
ı - 38000 lira keşif bedelini muhtevi olup Malatya vilayeti 

merkezinde yaptırrlmakta olan hastahane binası ikmali inşaati 17· 
7.937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usutitl• 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

Vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin nafia vekaletinden verilmiş ehliyet vesikası il• 

muvakkat teminatı da ihtiva eden teklif mektuplarını ihale saatiıı· 
den bir saat eveline kadar vilayet daim! encümeni reisliğine te\fdi 
eylemeleri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların geç gelmesinden dola11 

mesuliyet kabul edilmez. 
6 - Fazla tafsilat almak ve keşifname ve şartnamesini görıııek 

istiyenlerin vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları il4n olunLI'· 
(2265) 2-3601 

BAYANLARA 

MUJDE 
Çanakkale Jandarma o~~uıu 

Giyim için düşünmeğe ar
tık ihtiyaç kalmadı. ÇUnkii 
Paristen yeni gelen Bayan 
terzisi 

ZİYA KURTDAR:CAN 

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

Adres: Yenişehir Kızılay 
karşısı Küflü apartıman No. 7 

2-3490 

Satılık otomobil 
932 modeli spor Ford marka. İs
tiyneler Tel. 3848 Güven takside 
Kemale müracaat. 2-3658 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdilrü 1 
Mümtaz Faik FENiK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Satın Alma Komisyonundan · 
Tahmini Muvakkat 

bedel teminat İhale 
Erzakın cinsi 
Ekmeklik un 

Kilo L. K. L. K. günlemeci Günü Saat Nasıl olacağı 
440000 66000 00 4950 00 4.8.937 Çarşamba 15 kapalı zarfls 

Sığır eti 115300 34590 00 2594 25 6.8.937 Cuma gün 15 kapalı zarflt 
d 1 - Çana~~ale. birinci J. alwına bağh il, 111. üncü J. taburlariyle 3.9 sayılı okulJarr ve Kirazlı• 

!1 bulunan bırıncı tabur 2. say;lı okulun 1 eylül 937 günlenlecinden 938 nisan nihayetine kadar iiı' 
tıyaçları olan yukarıda yazılı iki kalem erzakın hizasında gösterilen günlemeç gün ve saatl«de II. in· 
el J. tabur 3. sayılı J. okul karargahında salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14 de kadar komisyona teslim olacaktır. 
3 - Şartnameler Çanakkalede J. satın alma komisyonunda paıasız verilebilir. (4123) 2-3383 

YENt SiN Fıl\1 Atı\ R HAIK 
BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
1 - Gök Yüzü Ateşler İçinde 

BUGÜN GÜNDÜZ İKİ FİLM BİRDEN 
1 - NİÇEVO 

2 - Aşk Güneşi 
Aşki ve hissi bir mevzu .. Çok nefis 

şarkılar 

Baş Rolde : 
JEAN KİEPURA 

GECE 
A S K G U N E Ş 1 

Harry Baur - Marcelle Chantal. 
2 - KİM ÖLDÜRDÜ 

GECE 
NİÇEVO 

HALK MATİNESİ 12.lS DE 
Zifaf Gecesi 

ŞEHİR BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

POMPEİ'NİN SON GÜNLERi 


