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B;ıfibakammr? ismet lnönü 

işleri hakkında ı 

Başbakanımızın 
mühim bir tebliği 

Sporun bir" kaldınm kavgası,, 
halinden çıkması 

için esaslı tedbirler alınacak 
Alınan tedbirlere rağmen anarşi devam ederse 
klüpler lağvedilip yeni şartlar altında kurulacak 

İstanbul, 27 (A.A.) - Başvekil lnönü tarafrndan tebliğ edil~işti~: 
İstanbul spor meydanlarında karşılaşan genç sporcuların hirbırler~· 

nin hayatına ve haysiyetine kasteden bir zihniyete düşmeleri, ehemı
yetle dikkatimizi celbeden mahiyet alması üzerine keyfiyet Türk spor 
kurumu başkanlığına tetkik ettirilmiş ve uzun inceİemeler neticesi mey
dana gelen rapor mütalea olunmuştur. 

B. Çetinkaganın ziyareti dolagısile 

Alman basını dostane 
neşriyata devam ediyor 

Daha evel, bir takım hadiseler
den sonra, en son 4 temmuz va· 
kası üzerine Türk spor kurumu 
genel mrekez heyetince münasib 
cezalar tertib edilmiştir. Dikkati
mizi celbeden esaslı mesele, spor 
terbiyesinin bazı muhitlerde spor 
maksadına ve centilmen terbiyesi~ 
ne münafi bir istikamet almasıdır 
ki, bu istikamet ıslah olunmadık
ça, derdin esası tedavi edilmemit 
olacaktır. 

Beriin, 27 (A.A.) - D.N.B. ajansı bildiriyor: 
"Berliner Bör~~~ ~eitung,, , B. ~li Çetinkayanın Almanyayı ziyareti 

hakkında neşrettıgı hır makalede dıyor ki: 
. "B. Ali Çe.t~~~yanın şahsında, umumi harb esnasında yanyana, bir
lıkte harb ettıgımız, harb sonrası tarihi Almanyanm felaketi ve yeni
d~~ kal~ı.nr;nası ~le dikkate şayan bir yakınlık gösteren bir memleketin 
mumessılmı selamlıyoruz. Aynı mukadderat her iki meml k t • · d 

•· t k ı l "hd , e e ıçın e, muş ere mese e er ı as ediyo, du. 

Cümhuriyet hükfimetleri, ilk gün. 
den itibaren spor terbiyesiyle alakadar 
olmuşlardır. Tecrübeli sporcu olarak 
karşımıza çıkanlar, idareyi kulüplerin 
elinde ve sporcu tanınmış bir kaç mli
tesanid şahıs salahiyetinde tutmak için 
her gayreti sarfebnişlerdir. İktidarları. 
na ve hüsnü niyetlerine ihtimal verileBu suretleJ Türkiyenin istiklal 

miıcadelesi ve milli ve sulhperver 
kalkıqmaaı, Almanyada hususi bir 
sempati ile karşılanmıştır ve Tür
kiyenin yeni inkişafının bazı fer'i 
cihetleri kolayca anlaşılır mahi
yelt~ olmamasrna rağmen, Türki
yenın hayal İcab1arına karşı Al
"!80Yanın hattı hareketinde hiç
bır değişiklik vukua gelmemiştir. 

,. 1'Ykllil7& anırwtnaıoaıre aıoısııou rek mahdud aatahiyette bırakılan ld. 

Al~anya, Türkiyede siyasi menfa
a~le. alakadar hiçbir gaye takib etme
dığtndcn türk • alman münasebetleri 
daha · · b" ıyı ır surette inkisaf edebilecek.. 
tir. Almanya, iki memle.ket arasındaki 
işbirliğinin genişlemesini ve ticaret mü. 
badclelerinin fazlalaşmasını aramakta. 
dır. Bu suretle hareket etmekle, Ata. 
tÜrk Türkiyesi de kuv-vetli ve müsta. 
kil olmak azmini gösterecektir. 

T iirk • alman işbirliğinin neticeleri 
B. Ali Çetinkayamn bu ziyareti, 

son seneler içindeki tiırk • alman iş
birliği sahasında alınan iyi neticeleri 
hatırlatmak için en iyi bir vesiledir. 
Bu sahada, yalnız Ankara Yüksek zi. 
raat enstitilerindeki 22 Alman Profe 
sörUniln işbirliğini hatıralatmak k" f: 
d. B . a ı-
ır. · A~~ Ç_etinkayanın kendi çalışma 

sahası, Turkıyede demiryolu liman 
• ' V'C 
ınşaatı ile hava yolları tesis işleri, mi. 
ııafirimize iki memleket arasında mev. 
cud mükemmel münasebetlerin geniş. 
letilmesi gayretinde dev-am için mükem. 
mel bir temel teşkil edecektir 

Dr. Refik Saydam 
lstanbula döndü 

·" 

~~tanbul, 27 ((Telefonla) - Sıhiye 
vekıh B. Refik Saydam bugün Roman. 
ya vapuruyle Av-rupadan 9ehrimize 
döndii. 

Tarih kongresi 
Hazırlıld arı ilerliyor 
. İstanbul, 27 (A.A.) _ Tarih kongre· 

·~ hazırlıkları ilerliyor. Maarif Veki. 
lı B. Saffet Arıkan hazırlıklarla biz. 
zat m~ guldür. Tarıh sergisinde teş.. 
hir edılmek üzere v-ilayetlerden istenen 
esKı eserler gelmeğe başlamıştır. 

B. Çetinkayanın 
lsveç seyahati 

intibaları 
Stokholm, 27 (A.A.) - İsveç 

ajansı bildiriyor : 

Türkiye Nafıa Bakam B. Ali Çe. 
tinkaya, İsveçten ayrılırken gazeteci.. 
leri kabul ederek, lsveçteki tetkik se... 
yahatının çok faideli olduğunu, bil. 
hassa lsveçte işçilerin yalnız çalışma 
ve hayat şartlarını değil, onların atelye 
ve ~ıhhi tesisatlarını da tetkik ettiğini 
sekız saatlik gün kanunu geniş bir öl· 
çüde Türkiyede de kabul edildiği için 
bu seyahat v-esilesinden istifade ede... 
rek bu kanun hükümlerinin tatbiki 
hakkında tesirli bir kontrol temini tar. 
zına dair de tetkiklerde bulunduğunu 
söylemiş ve demiştir ki : 

"- İsv-eç'in türk demiryolu in· 
şaatına malzeme vermesi meselesine 
gelince, bu hiç şüphesiz bir konjonk.. 
tür işidir. Bununla beraber, biz İsveç 
mamulatının evsafını daima takdir edi. 
yoruz . ., 

Bakan, karşılıklı ticaret mübade
lesinin ileride çoğalacağını v-e bu su. 
retle de Türkiyeye 1sv-eç malzemesine 
müracaat imkanını v-erece~· .. 'd" . . gı umı mı 

ı~h.ar ederek şu suretle devam etmiş. 
tır : 

"- Halen, Türkiyede en mühim ve 
baş:a~mak üzere olan iş, suların sevi
yesının tanzimi işidir. Bu iş için de 
İsveç'in işbirliğini arzu ediyoruz. Stok
holm'daki ikametim esnasında. dört 
köprü ve şose mühendisi angaje ettim. 
Bo~ daha mühendis bulsaydım onları 
da alacaktım. Zira İsveç1iler bu saha. 
da büyük. bir tecrübeye maliktirler.,, 

'llllıP O - - -L< Ql Sat O .. , s:ııııs.tıOi1J1 

B. Saffet Arıkan geliyor 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Maarif 

Vekili Bay Saffet Arıkan bu aı.şam 
Ankaraya hareket etti. 

man Cemiyetleri İttifakı şeklinde bir 
idare vücude gelmiş ve bu ıdare şimdi. 
ye kadar iktidarsızlık, hesabsızlık ve 
anarşi içinde memleketi spordan malı.. 
rum tutarak infisah etmiştir. 

Menli tahrikler 
Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Spor 

Kurumunun teşekkülüne delfilet ettik -
ten sonra, sporu eski mütereddi ve 
anarşik vaziyette tutmak sevdasından 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

SlVAS'TA 

iki eski eser 
tamir edildi 

Sivas, 27 (A.A.) - Selçuk mede. 
niıyeti şaheserlerinden Şifaiye medre. 
sesesinde ve G6k medresede ilmi bir 
temizleme ameliyesine girişilmiştir. 
Yedi asırdan fazla bir zamanın yadiga. 
rı olan bu yüksek medeniyet eserleri. 
mizde saltanat devrinde askerlikten 
kurtulmak için medrese talebesi yazı. 
lan tufeylileri barındırmak için her ke. 
merin altında kerpiç v-e ağaçlardan bi. 
rer oda yapılarak bu çirkin şeylerle bi. 
naların ınimarlsl v-e orijinal güzellikle. 
ri tahrif otunmuıtur. 1218 yılında Tür. 
kün cihan medeniyetine hediye etmiş 
olduğu bir h,astahane olan Şifaiye med. 
reıeıinde ameliyat ikmal edilmiş ve 
içinden 3221 at tor~ası toprak v-e mo. 
loı ta91runıştır. Netıcede binaların mi. 
mart zenginliği ve ııvalar altında kal. 
ınış kıymetli çinileri meydana çıkmış. 
tır. Ameliyat KUltür Bakanlığı abide. 
]eri koruma heyeti ilıye ve mütehassıs 
mimarı Sedad Çetintaş'ın çalışma v-e 
nazareti altında cereyan etmektedir. 
Şiuıdi halk ve Sivas münevv-erleri bi • 
nayı ziyarete gelmekte v-e abideleri. 
miz üzerinde dünkü saltanatın kara 
zihniyeti ile bugünkU Cümhuriyetin 
şuurlu görüşil arasında v-azıh bir mu. 
kayese mevzuu olan bu teşebbüc;ü şük. 
ran hisleriyle kar,ılamaktadırlar. 

Dün lstanhulda 

dokuzuncu 

y e r l i mallar 

sergisini açan 

Ekonomi 

bakanımız 

B. Celal Bayar 

Dokuzuncu yerli 
mallar sergisi dün 
Istanbulda açıldı 

Bu seneki sergi 
eskilere göre çok 
güzel ve tekniktir 

İstanbul, 27 (Telefon) - Dokuzun
cu yerli mallar sergisi dün saat 16 d& 
açıldı. Açılma töreninde mebuslar, E
konomi Bakanlığı erkanı, bankalar 
müdürleri ve ticaret alemine menıub 

birçok zatlarla gazeteciler bulundular. 
Saat 16 yı 10 geçe şehir bandosu cum
huriyet marşını çaldı. Marşı müteakib 
sanayi birliği umuııll katibi Halid kür· 
süye gelerek davetlileri selamladı ve 
bir nutuk söyledi. 

Bundan sonra kürsüye gelen Eko
nomi Bakanımız B. Celal Bayar, mem
leketin sanayi politikasından bahset
meğe lüzum olmadığını, bugünkü 5Cl'-

(Sonu Sinci sayfada) 

Çinliler Japonya'nın 
ültimatomunu redettiler 
Çarpışmalar devam ediyor 
Japon tayyareleri 800 çinliyi imha 

ettiler; Pekin' de örfi idare var 
Şanghay, 27 (A. 

A.) - Central 
News adındaki 

Çin ajansının res· 
men Nankinden 
bildirdiğine göre 
general Sung-Şe· 
Yuan, Japonyanın 
ültimatomunu red· 
detmiştir. 

Tiençin 27 (A. 
A.) - Japon kur· 
mayı namına söz 
söylemeğe sal~

hiyetli bir zat, va. 
ziyetin pek ya
kında ciddi inki· 
şaflarına şahid o- 'Japon askerleri siperde 

lacağını tahmin etmekte bulunduğunu 
söylemiştir. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Domei ajansı· 
nın Pekin'den bildirdiğine göre, saat 
17 de Pekinin 10 kilometre cenubun
da ciddi bir çarpışma vukua gelmiş ve 
38 inci fırkaya mensub unsurlar tara
fından hücuma uğrıyan japon kıtaları, 

düşmanı sükut ettirmiştir. 

Nankin. Pekin telefon muhabere
si gene kesildi 

Nankin, 27 (A.A.) - "Royter ajan-
sı muhabirinden": Nankin ile Pekin a • 
rasındaki telefon muhaberatı, dün ak • 
şam birden bire kesilmiştir. Pekinde 
muhasematm tekrar başlamış olmasm - f 
dan korkulmaktadır. 

Japon askerleri Pekin kapılarında 
Pekin, 27 (A.A.) - Yüzlerce japon 

askeri mitralyöz ve toplariyle dün Pe
kinin garb cihetindeki kapısı önünde 
toplanmışlardır. Çin muhafızların ih -
tarlarına rağmen japonlar, geri çekil -
mekten imtina etmişlerdir. Bu vaziyet 
karşısında hemen bir muharebe vukua 
gelmesinden korkulmaktadır. 

Daha şimdiden birçok noktalarda bir 
takım çarpışmalar olmuştur. Japonların 

umumi harekat yapmak üzere oldukta -
rı sanılmaktadır. 

Örfi idare ilan edilmiştir. 
Çarpışmalar başladı 

Pekin, 27 <A.A.) - Pekinin garbın. 
(Sonu 5 inci sayfada) 

Amerika'da grev 
güzünden yeni 
kargaşalıklar 
Klev-land~Ch.io, Z7 (A.A.) - Gö. 

nüllü işçilerle grevcilerin gözcüleri a. 
rasındaki arbedeler, dün "Republic 
Steel,, fabrikalarının önünde bütün gün 
devam etmiştir. Bir kişinin ölmüş ve 
40 kadar insanın ağır surette yaralan. 
mış olduğu haberi verilmektedir. 

Bu çclikhaneler greviyle birlikte 
vukua gelmiş olan kargaşalıklar, şinı. 

diye kadar 16 ki,inin hayatına mal oL 
muştur. 

Dün Pansilvanyada Connesv-ille'
deki Republic Steel fabrikaları önünde 
bu gibi bir takım arbedeler vukua geL 
miş olduğu ve be§ kiıinin yaralandığı 
bildirilmektedir. 

İstanbul belediyesinin 
cezalandırdığı kimseler 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Son virmi 
dört saat içinde tramvaydan atl~yan 
104, vapurdan athyan 68 belediye emir· 
lerine aykırı hareket eden 264, trenden 
atlıyan 36 kişi cezalandırıldı. Noksan 
olduğu anlaşılan 247 ekmek, boıuk on 
kilo börek, cürümi.iş 32 karpuz, hilelı 

14 teneke su musarlerr edildi. 
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· ika balı isi eri: 

uşdili çayırınd n 
emniyet meyda ' 

Fenerbahçe spor kulübünün merkezi Kuşdili çayırı na bakardı. 
Maçlardan yorgun argın döndükten sonra kulüb'ün pencerelerinden 
Kuşdili piyasasını seyrederdik. Burada, "Hanımlar,, ayrı ''beyler,, ay
rı gezerdi. Önümüzde, karşılaşmalar, göz süzüşmeler olur ve bazen, 
hammların yanından kopup ayrılan bir çocuğa bisikletle dolaşan bir 
diğer çocuk bir mektub verirdi. Bazen de "beyler,, tarafından söz atılır
dı ve "hanımlar,, dan birisi kızarır fakat içinden memnun olur yahud 
ya undaki arkadaşları ile konuşuyormuş gibi, bir şamar gibi 

- Terbiyesizler! 
derdi. 
O günler bir yere takılıp kaldı. Dün akşam Emniyet meydanı'nda 

kalabalrk bir piyasa vardı. Sıralar dolmuştu. Erkek kadın, karışık otu
ruyor, konuşuyor, gülüyor yahud sa.dece, hava alıyordu. Mektub göliı
rüp getirenler yoktu. Söz atanlar ye ktu. 

Ba~ka bir insanlık, muhakkak ki çok daha tabii yaşayan ve daha 
tabii yaşadığı için daha haysiyetli olan bir insanlık vücud bulmuştur. 

''Ahlak,, , belden aşağıya aid bir mefhum olmaktan kurtularak, 
kontrol köprüsünü tekrar dimağlarda kurmuştur. Bunu arkadaşnnla 
görüp gözetledikten sonra arkadaşım, bana dedi ki: 

- Bravo, bunlar bu hayatı yaşamak hakkını bir daha kimseye kap-
tırmazlar. ---- B.B. 

Profesör Egli Edirne' de 
Şehrin yeni planı yaptırılıyor 

köydeki höyükte yapılan hahıyat neti
cesinde Trakyanın eski devirlerine aid 
seramik bazı eşyalar ve mühim parça
lar elde edilmiştir. 

Edime, (Hususi muhabirimiz _ 
den) - Şehircilik mütehassısı profe
sör Egli şehrimizdeki tetkikatını biti
rerek İstanbula dönmüştür. 

Profesör Edirnenin yapılacak imar 
planı hakkında incelemeler yapmış ve 
bazı notlar almıştır. Mütehassısın bir 
hafta sonra tekrar Edirneye geleceği 
haber alınmıştır. 

Edime planı için belediye 937 yılı 
büdcesine tahsisat koymuştur. 

İLK GÖÇMEN KAFİLESİ 
Edirne, (Hususi muhabirimiz -

den) - Romanya göçmenlerinden 1200 

kişilik ilk kafile Çorluya bağlı Marma· 
ra Eregli limaııına gelmiştir. Trakya 
bölgesine yerleştirilecek göçmenlerin 
bu ilk kafilesinin istirahatleri temin e
dilmiştir. 

Bu yıl için Tekirdağ merkezi ile, 
Çorlu, Malkara, Saray, Hayrabolu ve 
Şarköy kaza merkezleri köylerinde ye
niden 473 göçmen evinin inşası karar
leştırılmıştır. 

TRAKYA DA HAFRİYAT 

Edirne, (Hususi muhabirimiz • 
den) - Geçen sene Alpullu feker fab
rikasının yanındaki Höyükte ve Edir
nenin 31 kilometre mesafesinde Has. 

Çimento 
Satış 
Fiatları 

Endüstriyel mamulatın maliyet ve 

satış fiatlarının kontrol ve tesbiti hak

kınclaki kanunun verdiği salahiyete is

tinaden memleket mamulatr muhtelif 

cins çimentoların toptan ve peşin satış 

fiatları (vergiler dahil) Ekonomi Ba

kanlığınca aşağıda gösterildiği üzere 

tayin ve tcsbit edilmiştir. 

1 - Fabrikada vesaiti nakliye için

de teslim bir ton çimentonun satış fi. 

atı: 

A - Portlant suni çimentolar 17,50 

lira. 
B - Çabuk sertleşen portlant çi

mentolar 20,50 dir. 

2 - Birton asgari toptan satış mik

darı addedilir. 

3 - Bu fiatlar 20 temmuz 1937 den 

itibaren satılacak yukarda ismi geçen 

bütün çimentolar için mcridir. 

4 - Ticaret maksadiylc kendi he

sablarına fabrikalardan çimento satın 

alan tüccnrlar sattıkları çimentoya 

(fabrikada nakil vasıtaları için de ton 

satış fiatına) mağaza depo masrafı ve 

kar olarak azami ton başına 50 kuruş 

ve ayrıca fabrikadan satış mahalline 

kadı rki tevsik edilecek nakil masrafla

rını iliive edebilirler. 

Trakyanın hemen her tarafında bu
lunan yüzlerce tümülük ve höyük tarih 
bakımından çok değerli vesikalarla dolu 
olduğu şüphesizdir . 

Bunların bir kısmının taş devrine 
kadar giden çok eski zamanlara aicl me
zarlar olduğu mütehassıslarca söylen
mektedir. Türk tarih kurumu bunlar 
üzerinde peyderpey tetkikat yaptır

maktadır. 

İstanbul müzeler umum müdür mu
avini arkeolog Döçent Arif Müfidin 
başkanlığında bir heyet geçen sene 
olduğu gibi on beş gündür Lüleburgaz'
m Umurca köyünde kazılar yaptırmak
ta ve bu kazılarda bir !(Ok eşyalar eldt: 
edilmektedir. Toprak k\reçli ve yumu
şak olduğundan ameliyat iyi inkişaf 

etmektedir. On güne kadar iyi netice
ler elde edileceği ümid olunuyor. 

Türk tarih kurumu Trakya mınta. 
kası hafriyat direktörlüğü, umumi mü
fettişliğe yazdığı bir mektubta : 

Hafriyata karşı gösterilen büyük 
alakadan dolayı teşekkürlerini bildir· 
miştir. 

Temmuz geceleri 
ve gençlik 

Temmuz sıcaklarından şik,i

yet edenler, çölde vaha serinliğini 
tatmış olanlar gibi, Ankara gecele· 
rinin tarif olunmaz tatlılığrndan 

daima bahsedeceklerdir. Bu güzel 
gecrlere, bir de, koyu mavi m111e
den bir zemin üzerıne serpılnıiş el
mas parçalarrnr andırarak titreşip 

pırıldıyan yıldızlarla dolu bir gök 
yüzü ve bu gök yü?.ünden etrafa 
dökülen • billur bir sura hideki en 
saf kaynak suyu kadar parlak: a
teşli alrnlarda nemli bir tülbenrlın 
okşayıcı ve dinlendirici teması ka
dar yumuşak - ay ışığım i/§ve edi
niz: o zaman bu renklerin, bu ay
dınlrkların. bu huzurun zevkıne va· 
rabilmek için temmuz sıcağı mıhek
kinin bir zaruret olduğunu düşü· 

nürsünüz. 

Bizde, dün gece balkonda. böy
le dıişünüyor, böyle konuşuyorduk. 

Uzaklardan gitara, keman, ar
monik sesleri aksetti. 

- Bu ses ve bu mehtab ... Acaba 
hangi radyo ? 

Fakat ayla, serinlikle, sessizlik
le ahenkleşen türkçe küf teli tango
nıın nağmeleri yavaş yavaş bıze 

doğru yaklaşıyordu. 

Beş altı genç, birinde bir keman 
birinde bir gitara. üçüncüsünde bir 
armonik, hafif perdeden çalıp oku
yarak, Ankara sokaklarında i~til-

ULUS 

ar 
a 

İç Bakanlığın bir 
tamimi 

Nüfus işleri hakkında iç bakanlığın
dan şu tamim gönderilmiştir 

Nüfus kanununun 3 üncü ölüm va
kalaı ı faslında gösterilen hastahane ve 
hapishanelerde vapurlarda ve ecnebi 
memleketlerde ve bir ida::ı hükmünün 
icrasında vefat edenlerin ölüm ihbar
namelerine nüfus hüviyet cüzdanları
nın raptedilmediğinden bahisle verilen 
ihbarnamelerin bazı nüfus idarelerince 
kabul eclilmiyerek geriçevrildiği ve 
hüviyet cüzdanlarının birlikte gönde
rilmesi lüzumunda ısrar edildiği habeı 
alınmaktadır. 

Her ne kadar kanunun 33 üncü mad
desinde hastahanelerle dispanserlerde 
ölenlerin her ay birer defterleri yapı. 
larak hitviyet cüzdanlariyle beraber 
mahalli nüfus 1daresine gönderileceği 
ve ölüm vakalarının nüfus memuru bu
lunan mahallerde iki hafta ve bulun. 
mı.yan mahallerde iki ay zarfında ha. 
ber vermiyenlerden para cezası alına
cağı dahi 31 inci maddesinde tasrih e. 
dilmiş ise de Medeni kanununmuzun 
41 inci maddesi hükmünce ölüm vaka. 
larının on gün içinde bildirilmesi ve 
bu müddet içinde bildirmiyenlerden 
2576 sayılı kanun mucibince para ce
zasının aranması icab edeceği ve fa. 
kat hastahanelerle hapishanelere geti. 
rilen her hasta veya suç sahibinin yan
larında hüviyet cüzdanlarının bulun. 
ması yilzündcn hastahane veya hapisha
nelercc kabul edilmemesi mümkün ol
madığı gibi bunların ölümlerinde de 
ihbarnamelerine hüviyet cü?.danları. 

nın raptcdilmesine ve bahusus sahip. 
leri tarafından hybcdilen hüviyet cüz
d,,n larının bu mi\esseselerce aranıp bu. 
tunmasına da tmkan yoktur. 

Binaenaleyh hüviyet cü7rlanı mevcud 
olanların raptı tabii ise de olmıvan
ların verilecek ihbarnamelerle iktifası 
zamridir. 

Ancak verilecek ihbarnamelerde 
ölenin nüfus kaydı gösterilen yerde 
bulunmadığı takdirde hastahane veya 
hapishaneye sevkedildikleri mahaller
den vapılacak tahkikat sonunda kayıd. 
larının tesbiti ve mevcud hüviyet cüz. 
danlar nın celbı nüfus idare1erinin va
zifesi cümlesinrlendir. Ona göre iş ya.. 
pılmısrnın gerekenlere bildirilmesi ta. 

mimen tebliğ olunur. 

mı: mı~ u.ı e, t::JJdud y.tpıyorJaI<J ı 

Tabiatrn .'>ecıını dinliverf'k ona 
o sesle mukabele etmeği bilen bu 
güzel gençlik. suniliğin csırı ol
maktan kurtulmuş yep yeni bir nes
li temsil ediyordu. 

Ve, Bizans • arab musikisinin, 
fersız gözlerini yumarak yayvan 
ağziyle kilise ~arkısı söyleyip me
val okuyan bu ihtıyar dilencının 
hayali de, sanki bu sırada, sıska ba
caklarım sürüyerek. haranlıklarii. 

doğru kaçıyordu. - N. B. 

Müstchlikler gre!i_ 

Fransadaki grevlere son zaman
lardn, bir de, otelciler ve loknntncılar 
grevi inzimam etti. Vakıa bu grevin 
önüne geçildi. fakat zaman zaman 

teptiği oluyor. 
Bir fransız gazetesi, bu münase

betle, şu hikayeyi anlatıyor: ''Geçen 
gün bir lo'<antada bir İngiliz çifti, tam 
çerezlere ellerini uzattıkları aırada 
metrdotel gelerek müstahdemlerin 
grev yapmış olduklarını haber veriyor. 
lngiliz, başını kaldırıyor. Cümleyi iki 
defa tekrarlatıyor. Cebinden bir ka
mus çıkarıp bakıyor. 

- Grev? Anladı ben. h bitti. Tu
haf şey •.. 

Sonra, masanın üzerinden bir kaç 
dilim elnnek alıp tereyağı, peynir ve 
saire ile, bunlardan aandöviç yapı

yor ve yaptığı sandöviçleri bir kağı
da sardıktan sonra karısının koluna 
girip çıkariıen metrdotel bir masraf 
puslası uzatıyor. lngiliz kahkahayı a· 
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ihracat • • başlarken mevsımı 

lç ve dış piyasalarda ihracatımızın 
sürüm ahengi bozuJmı,qacak 

Memleketimizin büyük 
simi yaklaşmaktadır. 

iatihul maddelerinin dış ülkelere ihracı mev· 

Maddelerimizin değer fiatlarla dıt ülkelere satılması, büyük müstahsil 
kitlelerimizin refah ve maişet imkanlarını alakadar elemek itibariyle ha· 
ya ti bir ehemmiyeti haiz olduğu kadar, bu malların gerek iç ve gerek dış 
pazarlardaki hareketlerini idare eden tacir ve ihracatçıJarımızm da menfaat
lan icabındandır. 
Türkofis bu mülahazalard n mül· 

hem olarak, ihracat mevsimine gir
meğe hazırlandığmuz şu sıralarda 
3018 numaralı kanunun bazı ahka
mı üzerinde ihracat tacirlerimizin na
zarı dikkatlerini celbetmeği faydalı 
görmüt ve dün İzmirdeki Türk, ecne· 
bi bütün ihracat tacirlerine bir ta
mim göndererek bu ahkama bir ker
re daha nazan dikatlerini celbetmiş
tir. 

MczkCir kanunun on birinci mad-
desinde yazılı olan bu hükümler, ih. 
racat mallarımızın, iç ve dış pazarlar. 
da sürümiindeki ahenginin suni bir şe. 
kilde ihlal edilmemesini amir bulun. 
maktadır .. 

Umumi menfaatlerimizin iC2b et. 
tirdiği bu ahenklik müeyyidelerini 
teşkil eden kanun maddelerinin metin. 
teri de bu tamime ilil}ik olarak tüccar
lara gönderilmiştir. 

3018 numaralı kanunun on birinci 
maddesi şudur : 

Makul bir scbeb olmaksrz·n ihraç 
mallarının kııvmetlcrini iç ve dış pa. 
zarlarda düşürmek ve Rrttırmak ısure

tiyle normal piyasa fiatlarına tesir ya. 

panlar 1705 numaralı knunun altı ve 

yedinci maddelerine göre cezalandın. 

l·rlar. Bu maddenin tatbikini icab et. 

tiren şartların mevcud olduğuna o ye. 

rin en büyük mülkiye amirinin veya 

tevkil edeceği idare şubeleri Amirle. 

rinden bir zatın reisliği altında iktisad 

vekatetinin memur edeceği bir zat ile 

ticaret odaları ve bulunmıyan yerlerde 

belediye daimi encümenlerincc kendi 

adları arasından seçilecek bir zattan 

mürekkcb heyet tarafından karar veri. 

lir. Bu karar üzerine cümhuriyet müd. 

deiumumiliğince takibat yapılır. 

Diğer bir maddede de devletin ni

zam ve kararları hilafına hareket ede. 

rck piyasa ahengini bozanlardan birin. 

cide beş bin liraya kadar para cezası, 

tekerrüründe bu para cezası iki misli. 

ne çıkarılır ve üç seneye kadar hapis 

cezasiyle tecziye olunurlar, denilmek. 

tedir. 

tıyor ve: 
- Grev var; biz de grevde, diyor 

ve puslayı ödemiyor." 

Mae - West'in kocası 

Mae - Weat'in kocasına tn11hkeme 
nihayet hak verdi- Ve onu ''Wallace 
denilen bu adam,, sözleriyle istihfaf 
eden artist de evli olduğunu itiraf etti. 
Nasıl etmesin ki "canım kocacığım., 
sözleriyle başlayıp "sevgili <arıcığın., 
kelimeleriyle nihayet bulan mektub· 
ları kendi eliyle yazmış olduğu tahak· 
kuk etti. 

Şimdi B. Vallace artistin manece· 
rini "sevgiyi ibtal,, maddesinden mah· 
kemeye vermeğe ve bütün Arnerikn 
ise bu yeni eğlencenin aeyirciai olma
ğa hazırlanmaktadır • 

Otomobil ve araba 

Bir otomobil sahibi, geçen akşam: 

"Halkevi önünden dört nala inen bir 

yük arabasından naaıl kaçabildiğimtı 

hali şaşıyorum ve yaptığım manev· 

radan dolayı kendi kendimi tebrik e· 
diyorum., diyordu. 

Dün sabah, Yenişehirde bir at ara
bnaı ile bir otomobil birbirinin içine 
girdi . 

Otomobillerdeki firenler birer em· 
niyet unsurudur Fakat yoku ı~rclıı 
kendilerini zaptedemiyen arabalarda 
firen yoktur. 

Demir tekellekli yük ve firensi:ı 
binek arabalannı otomobiller arasın· 
dan hangi mahir arabacı tehlikesizce 

Mahsul/erimizin 
anbalai iş{ 

İzmir ihracat tüccarları 
bir toplantı yaptılar 
İzmir (Hususi) - İzmir ihracat

çıları, dün öğleden evci İzmir üzüm 
kurumunda bir toplantı yapmışlardır. 
Bu toplantıda üzüm kurumu ve satış 

kooperatifleri şeflcrınden bazısı da 
bulunmuştur. 

Üzüm ve incir piyasasının açılma 
:zamanı yaklaşmıştır. Üzüm ve incir 
imalathanelerinden birçoğu temizlen
miş ve hazırlıkları bitirilmek üzere 
bulunmuştur. 

Bundan evel İzmirin mühim türk 
ihracatçılarından bir kısmı, aralarında 
beş milyon lira sermayeli bir ihracat 
şirketi kurmak için anlaşma yapmak 
üzere müzakerede bulunuyorlardı. Ha
ber aldığımıza göre, bazı sebeblerden 
dolayı bu mühim şirketin kurulmaaın
dan vazgeçilmiştir. Bu sene de ihracat
çılar, münferid surette iş yapacak ve 
mahsullerimizi işliyerek ihraç edecek
lerdir. İhracat şirketinin önümüzdeki 
sene kurulması muhtemeldir. 

Üzüm kurumunda dünkü toplantı
da bu seneki ihracat mahsullerimizin 
ihraç vaziyetleri ve imalathanelerin te
mizlik ve işleme işleri hakkınıia görüş
meler yapılmış. mühim bazı kararlar 
alınmı~tır. Bu sene ihracat mahsulleri
mizin temiz işlenmesi ve ambalajlarına 
itina edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
suretle dış piyasalarda mahsullerimizin 
revacını daha kolay temin etmek müm
kün '>lacaktır. 

Sular umum müdürü 
Ankaraya döndü 

Trabzon, Erzincan ve havalisinde 
yeni su işleri etüdlerini yakından tet
kik etmek üzere tetkik seyahatine çık
mış bulunan Nafıa Vekaleti suler U· 

mum mildüril Salahattin Büke ile BU• 

lar müşaviri doktor Grüncr 15 günlük 
tetkik seyahatinden sonra Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

Müşavir Grüner senelik iznını ge
çirmek üzere bir ay mezuniyetle mem
leketine (İsviçre) gitmiştir. 

Bir İzmit köyünde salgın 
hastalığı ile savaş 

İzmit, 27 ( A.A.) - 1zmitin arızlr 
köyünde kara salgın haatalığı çıkması 
üzerine Ziraat Vekaletini emri ile Pen. 
dik müe~sesesinden mütehassıs bakte -
riyologlar İzmite gelmişler ve Kocaeli 
veteriner direktörü ve merkez veterine. 
ri ile birlikte Pendik bakteriyoloğunun 
hazırlııdığı aşıyı Arızlı köyünde keçi -
lcre tatbik etmişlerdir. Aşıdan sonra 
bir haftadanberi hastal:k durmuştur. 

Köylü çok sevinmiştir. 
. ······································•········. . . . . 
: H A V A i . . .................................................. 
Dün sıcak 36 derece idi 

Dün Ankaradn hava öğleye kadar 
açık öğleden sonra kısmen bulutlu geç. 
miştir. Gecenin en düşük ıuhuneti 20. 
en yüksek suhuneti de 36 derecedir. 
Yurdun Trakya, Kocaeli, Eğe ve kıs.. 
men Orta Anadolu mıntakası açık, di. 
ğer yerleri bulııtludur. 

24 saat içinde yurdda hiç bir yer. 
de yağış olmamıştır. Yurdda en dü. 
şük suhunet Uluk ş ada 1? en yüksek 
suhunet de lstanbulda 31, İzmirde 35, 
Bodrumda 37, Diyarbekirdc 40 derece. 
dir. 

geçirip kurtarmağa nıuktedirdir 7. 
Firen. firen, daima fren .•. Yük vo 

binek arabalannda da firen; çünkü 
büti;n dünyada bu arabalar firen1i..fir 
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[ Dış Politika ( 

A vrupalr gozu ile 
Çin - Japon meselesi 

Ç İn • japon anlaşmazlığının siyasi 
ve tarihi sebeblerini 19 temmuz 

tarihli sayımızda anlatmağa çalışmıştık. 
Yeni hadiseleri dikkate alarak, bugün 
de, bu mevzua dönüyoruz. Ancak, Pe
kin ve Langfang civarındaki çarpışma
lardan başka yeni bir safha arzetıniyen 
bu anlaşmazlığı okurlarımıza bir de 
Uzak Şark'ta açık kapı politikasına ta
raftar bir avrupah muharrir zihniyetiyle 
anlatmak için, Pierre Dominique tara -
fından La Tribune des Nations gazete
sinde neşredilen bir makaleyi iktibas 
ediyoruz. 

Pierrc Dominique diyor ki: "Şimali 

Çinde karşı karşıya olan iki rakib aynı 
boyda değildir. Ana vatan, Mançukuo, 
Kore, Formoz, Çahar, yani iç Mongo • 
liıtanın bir kısmı ve başlıca şehri. Pekin 
olan Peçili eyaletinin bir parçası hesaba 
katılınca Japonya'nın 160 milyon nüfu
sa hükmettiğini kabul edebiliriz. Deniz 
Japonya'nın elindedir. 1Japon hava ordu

sunun 2003 kadar tayyaresi ve kara or
dusunun bütün asri teçhizatı vardır. 

Çin, 1911 den beri büyük kallanma gay
retleri sarfetmiştir. Bugünkü şefi Çan • 
Kay - Şek değerli bir zattır. Fakat Çin 
ordusu, her halde, japon ordusu layme. 
tinde değildir. 400 milyon çinliden bah
sedilmekte ise de bunların hepsi Nan
kin hükümetinin mürakabesi altında bu
lunmamaktadır. Esasen japonların seç
mi, oldukları harb sahası da ancak 200 
kilometre genişliğindedir. Çinlilerin sa
yıca üstünlüğü kabul edilse bile Çin or· 
duıu japonları, deniz dolayısiyle soldan 
ve yüksek dağlar dolayısiyle sağdan 

kuşatamazlar. Çinliler memleket içinden 
İateye muhtaç oldukları halde japonla. 
nn esaslı menzil teşkilatı mevcuddur. 

29 uncu Çin ordusu kumandanı 

Feng ba,ına buyruk bir zattır. Çan -
Kay - Ş k'in bu zatı kendine tabi kılma
sı acaba kabil olacak mıdır? Bundan ha,. 
ka, japonlıır Şantong'un müntehasmda 
yerleşmişlerdir: buradan hareket ede • 
rek çinlileri yandan vurmaları mümkün
dür. Denize hakim japonların Kanton 
veya Şanghny üzerine bir ihraç hareke. 
ti yapmaları ihtimalini de düşünmek la
zımdır. Bundan dolayı Nankin bütün or
dulannı §İmale sevkedemez. 

Sovyctlerin, lngilterenin, Amerika _ 
nın Çine yardımı olabilecek midir? Bu 
yardımın müessir olacağını kabul etme
mek için bir çok sebeb vardır. 

Japonların gayesi Çin piyasasını ele 
geçirmek ve aynı zamanda inkılabçı ve 
asker bir Çin kurul · · -ması ıçın ugraşmakta 
olan çinlileri - kendiler'ın' d 1 ı veya or u a -
rını mağlub ederek ı'kt d k" 
d 

- ı ar mev un -
en dü .. ürmck v k b'I l . • . . .. , e n ı o ursa, tımah 

Çını cenubi Çinden ayırarak hakimiye
ti e ki pay't ht p ki . ı a a, e ne vermek sure-
hnde tarif edilemez mi? 

Japonlar bu hedeflerine vasıl olmak 
~çi~. Cengiz Han'ın takib etmit olduğu 
ıatıla yollarını takib etmektedirler. Cen
giz Han bu yollardan geçerek Çin'in bir 
kısmını ve şimdiki rus Türkistan'ını 
yani daha sonraları Timur'un hareke~ 
~oktaları olmuş olan yerleri zabtetmiş· 
tı. Japonya, İşte böyle. eski Mogol plan
ları üzerinde hareket etmektedir. 

. Bütün bu izahlann neticesi şudur 
kı Avrupa Uzak Şark'ta yeni bir parti 
daha kaybetmekteJir, zira hadiseler na
sıl tez.ahür ederse etsin, bugün oralarda 
az. çok hesaba katılmakta ola 
1 

n avrupa. 
ılar ynrın daha az hesaba kat 1 

ı ır unsur-
lar olacaklardır Çünkü ya Japon l'b ya ga -
' .. ~~lece~ ve Çin'in bir kısmı bir japon 
somurgesı halini alacak, yahud Çin mu-

~e~ olacak ve bu :zafer, 400 milyonluk 
bır ımparatoriuğun doğuşunu teşkil 
edecektir. 

Uz:ı.k Şark 't 1904 d h a, e, rus - japon 
aı-bı ile başlamış olan hareket otuz üç 

senedenberi inkişaf etmektedir ve avnı
pal'.ların bunu farketmeleri zamanı da 
gelıp geçmektedir". ** 

1 KUÇUK DIŞ HABERLER 1 
Y- Brük,cl - Ag~ ustostan 'tı'b 

B 1 ' k ı aren 
e çı a milli bankasının stat .. .. d - · 

tirilecektir. usu egış· 

X Dantzig - Bir alman harb gemi-
si Dantzigi ziyaret etmiştı' r K d . . • uman an 
ercfıne zıyafetler verilmiş ve subaylar 

harlı ve ticaret limanlarını gezmislerdir. 
Londra - Münakalat baka-;,ı man_ 

dalar konıis\'onunda bulunmak üzere 

ULUS================;:::====== 

1 ispanyada harp devam edivor 

lspanyol cephelerinden birinde süngü hücumu 

Asiler Madrid önünde 
25.000 kişi kaybettiler 
Madrid, 27 (A.A.) - Kurmay, asilerin Madridin garbında uğra

mış oldukları zayiatın yirmi beş bini bulmakta olduiunu tahmin et· 
mektedir. 

Branete cephesinde bir kaza 
Madrid, 27 (A.A.) - Dün akşam Brunete cephesinde aslen lehia

tanlı olan fransız fotoğraf muhabirlerinden Madam Taro ile bir Avru
pa gazetesinin hususi bir muhabiri, 8. Ted Allan'a son süratile gitmek
te olan bir tank çarpmıştır. T a·nk, hü kümetçilere aitti. 

BASK HüMOMETl REiSi 

PARIS'E GELDi. 

Basklar sonuna 
kadar carpışacak . 

Lö Burje, 27 (A.A.) - Bask hükfr. 

meti reisi B. Aguirre, yanında karısı 

ve kızları olduğu halde buraya gelmiş-

tir. 

B . Aguirre, bu sabah, Bask hükQ. 

metinin Paristeki mümessiliği binası. 

na gitmiştir. 

yap. B . Agurrre, havas ajansına 

tığ ı beyanatta ezciimle demiştir ki : 

''- Parise, Bask memleketinin si. 

vil halkından bir kısmının Fransaya 

nakli meselesiyle meşgul olmak mak.. 

sadiyle geldim. Bask hükümeti yerin

de kalmaktadır ve bütün şiddetile çar· 

pışmaya devam edecektir. Bu çar-

pışma uzun sürecektir. Zira, düşman, 

kendisine mühim mikdarda harb le. 

Madam Taro, ezilmiş ve hasta
hanede ölmüştür. 8. Allan'ın aya
ğı kırılmıştır. 

İngiliz sıhiye heyetinin dok
torlarından Randolph Sammen 
Berger dün Brunete cephesinde 
ölmüştür. 

Hükümetçilerin makabil taarruzu 
Navalkarnero, 27 (A.A.) - "Havas 

ajansı,, muhabirinden: 
Hükümet kuvvetleri, dün önce zapt 

ve sonradan bırakılmış olan mvezileri 
yeniden almağa karar vermişlerdir. Bu 
kuvvetlerin mesaisi akim kalmış ve 
Franko kuvvetleri, Villanueva de la 
Kanada civarına varmışlardır. 

Milislerin taarruzlarına birçok tank
lar da iştirak ettirilmişitr. Milislerin 
50 kadar tank kaybetmiş oldukları tah
min edilmektedir. 

Askeri kıymetleri ile şöhret kazan
mış olan birçok alay ve taburlar, fran
kistler tarafından külliyen imha ve pe· 
rişan edilmişlerdir. 

Bir mili• taburu te•lim oldu 
Avila, 26 (A.A.) - Havas ajansı mu

habirinden: 

Milislerin bir taburu, subayları ve 

silahları ile, asilerin tarafına geçmiş

lerdir. Bunlar, hükUmet kuvvetleri için 

son taarruzun son bir ümid olduğunu 

ve şimdi kuvvei maneviyelerinin kırıl· 

Kontrol 
meselesi 
Almanyanın cevabı 

el verişli olacak 
Berlin, 27 (A.A.) - Yarıresmi mah

fillerd en bildirildiğine göre, Alman
yanın İngiliz tekliflerine karşı vaziye
tini tasrih edecek olan cevab, İspanya
da harb etmekte olan iki partiden her
hangi birini tutmamak ve her türlü ya
bancı nüfuzları kaldırmak suretiyle İs
panyol anlaşmazlığını İspanyaya inhi· 
sar ettirmek arzusunun bir ifadesini 
teşkil eyliyecektir. 

Sovyetlerin bir itirazı 
Londra, 27 (A.A.) - Karışmazlık 

tali komitesinin dünkü celsesinde B. 
Maiski, general Frankoya muharib hak
larının verilmesinin, komitenin salahi· 
yeti dahilinde olmadığını, bunun bir 
müdahaleye muadil ve binaenaleyh ka· 
çınması kabil olmıyarak karışmazlık 
anlaşmasının esaslarını tahrib edeceği· 

ni söylemiştir. 

lngili:z İ§çileri asilere muharib hak
kı verilmesini istemiyorlar 
Londra, 27 (A.A.) - İşçi partisinin 

milli konseyi, neşrettiği bir beyanna~ 
mede, ezcümle şunları söylemektedir: 

«İşçi partisi, ispanyol asilerine mu
harib taraf sıfatı verilmesi fikrine mu
haliftir. Milli konsey, ingiliz hüküme
tinin tuttuğu hattı hareket karşısında 
mütehayyir kalmıştır. Milli konseyin 
fikri, hükümetin, parlamentonun tatil 
devresinden istifade ederek, Burgos 
hükümetini tanıyacağı merkezindedir. 
İspanyol asilerine, velev müfid bir tarz· 
da dahi olsa, muharib taraf hukuku 

tanınamaz. 

mış bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Asi kıtalann muvaf lakiyetleri 
Rabat, 27 (A.A.) - Frank.istlerin 

radyo istasyonlan, dün akşam yapını§ 

oldukları emisyonlarda, Brunete önünde 
düşmana ağır zayiat verdirilmiş olduğu
nu temin ve bu bölgede frankistlerin 
yapmış olduklan ileri hareketin pek mü. 
him olduğunu iddia etmektedirler . 

Bu istasvon1ar, frankistlerin Mad • 
rid rephesin Je havaya tamamiyle hakim 
olduklarını da iddia ediyorlar. 

15 Bask çocuğu ispanyaya 
iade ediliyor 

Lon<lra, 27 (A.A.) - Bask mülteci 
koloni:sinin bulunduğu Karmathen kont
luğundaki son hadiseler neticesinde, İs· 
panyaya yardım milli komitesi, bu ha • 
diselere karışan 15 Bask çocuğunu hü
kümetçi İspanyaya iadeye itarar vermiş
tir. 

vazımı veren bazı memleketlerin yar

dımına malik bulunmaktadır. Bununla 

beraber Bask milleti, nihayet zaferi ka

zanacaktır. zaferden sonra, Bask mem.. 

leketi, muhtariyet çerçevesi içinde 

halkın refahının inkişafına çalışacak ve 

derin bir surette katolik olan ve de. 

mokratik bir zihniyete malik bulunan 

Bask memeleketi, idare müesseselerine 

büyük sosyal terakki veçhesini vere. 
cektir ... 

Sovyet tayyarecileri 

Cenevrcve hareket etmiştir. 

X Paris - Mezbaha ameleleri ara· 

sında bir grev hareketi başlamıştır. 

X Varşova - Albay Koç suikastiy

le alfıkalr birçok kimseler tevkif edil -

miştir. Gazeteler bu tevkifatı heyecan 

verici tevkifler diye vasıflandırmakta • 
dır. 

X Londı·a - Ordu birliği komitesi 

ordu mevcudunun arttırılması hakkın -

da bir teklifte bulunmuştur. 

X Stokholm - 8 torpil gemisinden 

mürekkeb bir alman filosu Helsingber
g'e gelmiştir. 

X Londra - 1 ilkteşrin 1937 tarihin. 

den itibaren demiryollar tarifeleri yüz -
de 5 artırılacaktır. 

X Londra - B. Grandi bugün öğle

den sonra B. Eden'le konuşmuştur. 

X Roma - B. Musolini bugün ken

di tayyaresiyle bir uçuş yaparak muh

telif karargahları teftiş etmiştir. 

Çkalof, Baidukof ve Beliakof 
Moskovada hararetle kaşı/andılar 

Moskova, 27 (A.A.) - Tass ajansı bildiriyor: 
llk d~f~ olarak tarihi Moskova - Şimal kutbu - Şimal Amerikası ha

va sef erını Y:1Pan tayyareci Sovyetler birliği kahramanı Çkalof, Bai
dukof ve Belıakof dün Moskovaya dönmüşler ve hararetle karşılan-
mışlardır. 

Gar ıneydamnı on binlerce iş
çi dolduruyord.u. B. Litvinof ile, 
posta ve ele~trı~ w~uvasala ve mu
nakale komıserlıgı muavini mü. 
dafaa komiser muavini, endüstri 
komiseri, So\'yetler birliği komÜ· 
nist partisinin Moskova komitesi 
sekreteri, Sovyetler birliği kahra
manı Şmid, S!e.pnef, Balbuçkin, 
Aleksef ve Spırın ve tayyarecile
rin aile, akraba, dost ve silah ar· 
kadaşlan .da orada bulunuyordu. 

Tayyarecıler, gardan doğruca Krem-
lin sarayına ~o~ru ilerlemiş ve yolda 
yüz binlerce ışçı kendilerini çiçekler
le sehimlamı~lardır. 

Sovyet §elleri tyayarecileri 
kabul ettiler 

Moskova. 27 ( A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor : Sovyetler birliği komünist 

partisi merkez komitesi ile hükümet, 

dün Kremlin sarayında Sovyetler bir

liği kahramanı tayyareci Çkalof, Bai

dukof ve Beliakof şereflerine bir kabul 

resmi tertib etmiştir. Merasimde, ku

tub hava seferinin tertibine iştirak e-

den hava endüstrisi işçileriyle parti ve 

hükümet azası, Mareşal Gorof, sivil ve 

askeri hava erkanı, Sovyetler birliği 

kahramanları ve tayyarecilerin aileleri 
ve dostları hazır bulunmuşlardır. 

Akadcmisiyen Otto mid hazır hu· 

lunanlar tarafından hararetle alkışları-

mıştır. 

B. Voroşilof bir nutuk söylemiştir. 

BASIN iCMALi J 

En lazım banka 
CUMHURIYET'de kendi kendimi -

zi tenkid sütununda şu yazı vardır: 
" En lazım banka .. Bu banka imar 

ve iskan bankasıdır. Osmanlı impara • 
torluğunun kati tasfiyesi milli türk va -
tanı dışında kalan ırkdaşlarnnızın haki
ki ve ebedi ana vatana alınmalarım bi
ze pek çok sebeb\erle önünden kaçmd
maz bir borç haline koydu .Biz bu bor
cu her yrl büdcemize koyduğumuz para
larla bir ucundan ödemeye başlamıı da 
bulunuyoruz. Göçmen politikasının taL 
biki nazik bir iştir ve hükümet ona la
yık olduğu ehemiyeti atfediyor. Her yıl 
ancak iskan edebileceğimiz kadar insaa 
getirmeliyiz ve öyle de yapıyoruz. 

Ancak imkanrn darlığı iıkanın da 
azlığını İcab ediyor. Her yıl on be,, yir
mi bin kişi geti;erek bir buçuk, iki miJ. 
yon halkın taıınma11nı ve yerleştirilme
sini ne vakit bitirebileceğiz? 

Bize öyle geliyor ki bu it damla dam 
la halledilecek işlerden değildir. Buna 
büyük bir hamle ile aazmi sekiz, on yıla 
sığan sayılı bir zaman fasrlasında bitirip 
işin içinden çılavermeliyiz. Bunun içia 
kafi sermayeli bir imar ve iskin banka
sı vücude getirmeli, getirilen ırkdqla. 
rın derhal müstahsil vaziyetine geçme -
lerini, kendilerinin yirmi otuz yıl gibi 
uzun bir müddette yıllık taksitlerle öde
yecekleri hiç faizsiz veya pek az faizli 
borçlar mukabilinde, temin eylemeliyiz. 
Bu suret devlet için olduğu kadar biz
zat göçmenler için de en hayırlı ve en 

menfaatli olan yoldur.'' 

KEDl MOCADELESlNlN 

KANUNITARAFI. 
KURUN'da "Kedi mücadelesinin 

kanuni tarafı" başlığı albnda yazdığı bir 

yazıda Mehmet Selim diyor ki: 
" Bu kedi katliamı bahsinde, insan. 

lık duygusu ve ahlak düsturu,, nun 

muhtelif cephelerden gözönünde tutul

ması, gerektir. Bu arada kedilerin eza 

ve cefaya uğramalarının insanlık duy -
gusiyle telifi kabil olmayııınm yanı sıra. 
bunlardan pek çoğunun çalınmıt olınau 
da, ahlak duygusuna uygun görülmiye.. 
cek olan cihetlerden biridir. Beş kurup 
tamah v etenezzül edenler, sahipli olan 
kedileri aşırmakta hiç tereddüt etmeden 
hasis kanznçlarmı arttırmağa giriımek
tedirler. 

Her iki cihetin kanunla alakası dere
cesini de. bu sırada ayrıca hahrlamak. 
yerindedir. Ceza kanunu, hayvanlara 
eza ve cefa edenler için ceza koyduğa 
gibi, hırsızlık için de - bunu herkes bil
se gerek • ceza tayin ebniştir. Halbuki, 
be! kuruta can atanlar, her iki ıuçu İf
lemekten de katiyen çekinmiyorlar. Bu 
yüzden neredeyse açılması muhtemel 
ve mümkün meşhut suç davalarmda. 
suçluların, kendilerini müdafaa yollu, 
belediyenin ilanına ne dereceye kadar 
sığınabilecekleri, adli makamların tak • 
dir edeceği bir meseledir. Ancak - kana
nun pençesinden yakalarını sıyrrabil • 
mek telaşındayken - bundan bahsede • 
cekleri tahmin edilebilir/" 

"DILlMlZl KiRLETENLERE 
CEZA" 

Cumhuriyet'te Abidin Daver bu hat
lıkla yazısında diyor ki: 

" Önümde bir el ilanı duruyor. Bat
tığı tu: "Koşunuz!'' Nereye koşacağı -
mızı anlamak için, yarısı türkçe, yan .. 
rumca basılmış olan bu el ilanını oku -
dum. On satırda görebildiğim imla yan

lış!arıru ,öylece sıralıyorum: 
Yanht Doğru 

Güllünüz 
Müzde 
Muhetinde 
Celp ettiğim 
Hunerbaz 
Mukemmel 
Heyet 
Onutmıunah 

Yalınız 

Gülünüz 
Müjde 
Muhitinde 
Celbettiğim 

Hüncrbaz 
Müekmmel 
Hey' et 
Unutmamalı 

Yalnız 

Yaşadığı memleketin ve dııvet etti
ği halkın dilini böyle çetrefil bir tcldlde 
yazan bu adama nasıl bir ceza tertip eL 
meli? O kendi cezasını kendi vermit; bu 
kötii el ilanını pulsuz olarak basmıı
Türkçemize karşı gösterdiği hürmetsiz
liğe karşı bu pulsuz ilanı sakladım. Ala.. 
kadar memurlann gelip almalarını rica 
ederim. 

(.;addeleı·i, sokakları kirletenlerden 

ceza alan belediye, ümid ederim ki gü. 
zel dilimi7i kirleten ilan sahibinden, ay· 
rıc.a, bu cürmü icin de ceza almağı ih • 
maf etmez.,, 
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( Yabancı basında otc:uduklarımlz ) 

BUGUNLERDE 
ISM1 SIKSIK 
lŞfTILEN 

1
' BİR DEVLET '1 a 
Bundan 80 yıl Önce garb milletleri, hu 
memleketi de hükümleri a ına a nıak 
is emişlerdi 
Fakat bütün Japonya 
memlekete girmek 
i s t i y en yabancrlann 
k a :r ş ı s ı ıru a tek bir 
adam gibi d i k i t d i 

o zamana kaJ~ ortaça.ğdan Jlalm.tz, adetlerle Ulcue o/iz.nan 
Japonya., ~e§me yoluna gird& Aonıpa ckvlederinin crsu
lar: içi.ııde /uqarabilJ.ikhri ınodernlepne harelieti J aponyaJa 
40 - sa yıl gibi kısa bu müıldet içimle gerçekleıt~ Az zammı 
içimle muazzam bir. endiistri ve. kuvvetli bu arda "fmran jOpaalar, 
Çin'i ue.. Rusyayı. da yeaılilue.n ıoıwcı endiisrtiyel nrmmılatla 
dünyayı J.aldurmağa ba.şladılar. Fakat. Tttaplarmtla. giinaiili. tl11-
varlaruu görünce~ heııı, mallarUla alıcı~ Mm fabriRal."1:ına. ük -
madde bulmak için e.traflanndali topraklara el attılar. Mançu
ko ve Jehol onların elindedir. Şimdi de Şimali Çin hükümleri 
altına almalı- istiyorlar. 

Laypziger İllustrirte 
Saytuııg'dan 1 aponya, bun~ seksıtn. ~ evve:

..,, liendi dışındaki ilcmle ~ biı: 
müiıası:beti olımyan, balı~ılarm, pi
rinç§:ileııin., zanaat§ılarm ~ pala. sallı
yan mu:haribl.erinı yaşadı.klarn ve yaban
cılar: için bi'C muaınma~r anduan bir a
cfa ii.lltui idi. Falia.t arulaıı sonr.a, garb 
J.a-ponyamnı ~ıo.ı mda.rı:ıata baş,. 

lad'.ı.. 

modernleş~ gub devietlc:rinin;. 
hemen hemıın bütün diliı:yanur lı::ı:mii ha,. 

kimiyetleri altma aldıklanr silahlan: L 
mali etm:eğe başladı:; Orta çağ Japcmya.. 
sr, ondan sonraı artık bD: kaç on:yrl için
de modern olmak yoluna girdi::. 'Garliı 

m.illetle.rinin asrrlarca süren ve yavaş 

yavaş inkişaf eden modernleşmesi, Ja
ponyad'a ani onyınar içinde başanlm
ca, japon bünyesinde derinlere tıesfrli 

bir ihtilali andıran sarsıntılar yaptı. Ja
pon halkmm, büyiik Dir taauubla ı:iay.t 
edrl:en mesleki smrflan tamamiy1e or· 
tadan kalktı ve bunun ~rin~ bütün l\alli 
ta&akalan arasında müsavat kuruHfıı. 

vel olduğu gibi, pirinç tarlalarını sü
rüp ekiyor_ Endüstri de bile, iş ve
renle i~ alan arasrndaki münasebette 
eski kaide ve nizam müşahede edilmek· 
tedir. Japon milletinin çak ll:uvvetlı 
olan milli varlığ~ modernleşme il'e, memı
Ieketin Amerikan örneğinde basma ka
lıp bir şekil almasrna mam oida. 

Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
185.4' de, B i tl~i.k. Ame.tik.a. hükü.

metl eri harb gemilerini gfuıdereı:ek,. 
toplarının tehdidiy,le, j;lpon bükiiıneti
ni, japon topraklarının k.a.Eılaunı dün
ya ticaretine. açmak zorunda bıraktı. 

Garb, o tarihlerde, cihanda tesis et
ti:'ği ekonoım1C V'e' pofitirt hakimiyetini:, 
Hindistan, Afri.Iıa ve kısmcnı Çmde ol,. 

duığu gibi .f,a.pcınyada, d.aı ku.ı:.ahilaeği
ni s.andı. Fakat; gar.bo. j~pon milliyetçi
li(.inin, milli iati.klfil azmini~ ıclC gu
rurunun., sağlam ve orgilnik bir devret 
kurmak yolunu bulduğu derin ve cmıl'r 
etik ideofojisinin kuvvetlnf henfıa iat
mamrştr. 

Bütün Japonya, memleTı:ete gir

mek is.tiy,enı &ilfilılı yabaneılarm karşı· 

sına~ çok muauaa:ı. bir milli ayaklanma 
h.Cinde dikildi Yabanularuı silfilıları
naı boyun eğerek ilk şuusizce andlaş
malarr yapan Shogumat hükümetini kr
sa. süren bir sivil lıarbten so:ıraı ortadan 
kald.IrdL.. Japon.yanın dere beyleri, im
t1yularını o taı.;ıhe kadru: politika hadi
selerinden uzak yaşıyan japoıı: impara
toruna geri verdiler~ Gençlik ve Japocı:
yaı:ıın e.n müke.mııae.1 kuvvetleri milli 
kalkı..~nm siklet merkezini teşkil e
den imparataı:un etrafında: toplanıyoc
lardı. 

L akin asıL bundan soııra hususili-

Devletin o anır kadar ancı: cfesteğiıü 
teşkil eden S'omurai'lar, palalClrlm el
lerinden fn'rafraralf, halka ka:tıfdıllır; 

memur ve tüccar ofdufar. 

E ndüstri!eşme!d'en ve en geniş ma~ 
nada amerib?T biçfuıiı bi'r bpiı

talizm kuruluşundan endüstri proletar
yasının meydanaı gelmı:siı başladı. Ja
ponyanm aMilde.rn.leşmesi.y halk taamül
Jerinin yıkılması demekti. Hele garbın 
adetleri memlekett- gfnneğe ba~Taymca 

bu sarsıntı daha şiddetli bir ljCkil! ah

Y"rdu. 
Erltekler garbfflerih Kıycrfetine giri

yorfar, amerikaftların yaptıkları gibi 

gökleri tırmahyan yüksek binalardaki 

ticarethanelerde büro sandalyelerinde 

oturmasrllli öğ~niyorlaı:dı ~ es.ki el des

ga.hmın yerine endüstri geçti; ele~ 
trikli sürat kataı:farr,. havaı yollan il'ı.

das edildi. Binlerce yıllık aile nizamı. 
nın mukaddes bağları ltopmak tehlike
sini göstermeğe başladı. Modern ijiyen 
ve kazanç imkanlariyfe- ~şrfacak bir öl
çüde nüfusu çoğalanı ha-Ik, şenirrere, 
fabrikalara akm etti. B'iitün mad'ernle..'}
me hareketferine rağmen, bin!e~c yıl
lık ideolojisint, moral ve etıı< kaide Ye< 

ideal1erini muhafaza etmemiŞ' olsaydl', 
japon milleti, hiç bir zaman bu yenileş
meye göğüs gcremudL Japon mil.Le.ti, 
sırf ananelerine sadık kalmak suretiy
le bu; hüc.mxıaı nmka:nmtt edebildi:.. 

J aponyaıun nü.:fuau büyüdü. 
ve ate:penen bir kazanın bu.barı 

gibi yayılmağa, geniıtlemeğe başlad:r. 

Çin ve Rusyaya karşı açtığı harblerin 
netice&inde Asyanın kara toptaklarına 
ayak bastı, diğer büyük devletler mer-

tebesine geldi; sömürgeler kurdu: Ko

rayı ald:ç ve Rasyanmı zaramna olarak 

Mançıniye yayıidl. 

Fakat, Japonya, yeni kurduğu sö

mürgelerine halknn yerle'ftİrememek 

talihsizliği ile- karşılaşn. JaponTar, sö· 

mürgelere, memur aileleriyTe göç ederek 

yerleştiler. Asyanın kara topraklarmda

ki iklim ve yerlilerin düşük olan hayat 

standarcbnmı rekabeti yapanların yığın 

ha!i~ göç etmelerine engel oluyor. 

Ana yurdunu, her ~eyden fazla seven 

japon fırsat bulur bulmaz, sömürgeler

den ana vatana geri geliyor. 

Bu vaziyet karşrsında, nüfus. fazlalı

ğmı beslemek. zorunda olan Japonya 

için endüstrileşmeye devam etmekten 

başka bir çare kalmıyor. Bu ise, başarı

sı yabancı pazarlara bağh olan tehlike

li bir gidişbir. 

Japon milletinin yapmak vasrtası 

olan ihracatiyle ilğili yabancı pazarla

rın gittikçe kapanması karşrsmda, Ja

p~ kenefi nüfuz sahasına en yakm 

ve- Asyanm şarkındaki hakim mevknn

dCTt kalayca kontrol ed'ebileceği ekono_ 

ınt sahaiarr temin etmeğe pJıJiyor. 

• 
M 
K 
• 

Serveti fünun 
1891 

OnnaG (lftn~ lfaf ...... 

UYAN IS .., 
Serveti fünun 

1891 

ği olan blı <kği.şiklik oldu.. Kuv
vetini, hu t.iirlü yabancı tesi.r ve nii
fuzı.ı red etmekten alan .Japonyanın 

mim kalkınması,. m;ıddi bakımdan ka.L 
kat üstün olan ga.rb dcvletıuinin. akım
larına, çok geri' o.bm orta ~ müdafaa 
tesisleriyle karşı koyamıyacaYlll idrak 
etmeğe başladı. Bi.itiin kahramanlr~a 

rağmen, Shimonoseki ve Kogoshimoda
ki sahil bataryaları, ingilizlerle aıneri
kalıların modern har'b gemilerine karşr 
hiç bir şey yapamıyordu. Japonya, teh· 
did eden tehlikeye aynr si1ah1a muka• 
bele etmek mecburiyetinde ve kendini 

J apo.ı:ı.. ailesi bugün hali, asırlardan.
beri mukaddes tanıdığı kaidelerle ycr
şamaktadır. Japon milfetinin hemen l'ıe· 
men yarısr, ilugün bile- yüzlerce yd ev. 

Henfu: m~af etmemi~ ve trüfmtr 
450 mily<mu bulan çinlilerin satın alma 

Jrudretlui, bu rmı.azzam diyarın el sü-

5Ühnemiş ham maddeleri, Japonya için 

gün geçtikçe daha ziyade hayati bir e

hemiyet almaktadır. 

Başyazarı: A. lhsan Tokgöz 

Tefrika: No. 86 

Yazanlar: Mary ve Charlea Lamb 
ÇeDi:ren: Nurettin ART AAI 

Şirretin Uysallaştırılması 

- Git, karıma buraya gelmesini rica etti
ğimi söyle! 

Petrukie>: 
- Ohho t de~ gelmesini rica ... o takdir

de gelmek lii2umunu duyacaktır. 
Hmtensio dedi ki; 
- Durunuz bakalım, siziıı karımza belki 

rica etmek bile kabil olamıyacaktrr. 
Petruk:io buna cevab vermedi, biraz bek

ledi. Bu sefer de gene hizmetçi tek başına 
dönmüştü. Hortensio: 

- Allah allah, dedi, karım nerede? 
Hizmetçi cevab verdi: 
- Bayan, sizin gönlünüzü eğlendirmek 

için kendisini çağrrttığıruzı söylüyor. Eğer 
beni görmek istiyorsa, kendisi kalkıp buraya 
gelsin' diyor 

Petrukio~ 
- Bu daha sunturlu çıktı! dedi ve bu se

fer o hizmetçisine sesltndi: 
- Sirrah, git bayanı gör ve benim kendi

sine boraya gelmesini emrettiğimi söyle! 
dedi. 

Ötekiler, daha ne olup biteceğini düşün
meğe vakit hulama.danı Baptistanın sesi du.
yuldu.: 

- Vallahi, Katarin geliyor! 
Bu sırada Katarin İ<ieriye girmiş ve ko

casına sormuştu: 

- Beni çağımnşsım21 efendim, emnnız 
nedir? 

Kocası.: 
- Kız kardeşin liortensiarun karısı. ne-

rede? dedi. ~ 
Kadın cevab verdi: 
- Onlar, misafi rsalonunun ocağı kar-

şısında otnrmuşlar, konuşuyorlar. 
- Haydi git de onları a.t, bmaya getir 1 
Dedi,. Petrukios. 
Katarin, hiç cevab vermeden, kocasının 

emrini yerine getirmek üzere çıktı, gitti. 
Lucentio: 
- Eğer tabir caizse bu bir mucize! dedi. 

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

Hartensio: 
- Sahiden, bu gördüğüm şey bir harika

dır, diye bacanağının sözünü 1 tamamladL 
Petrukio: 
- Bn mucizeyi yapan şeyfer evlilik, hu

zur ve sükun bir de kocanın kansına karsı 
üstünlüğüdür. Sözün kısası, herşeyin saad~t 
ve neşe içinde geçmesi btmu yapar, dedi. 

Baptistanın sevincine son yoktu. 
Dedi ki: 

- Şimdi parayı sen kazandın oğlum Pet
tukio, fakat bu ltafi gelmez; bu kadar de
ğiştirdiğin kızımın drahoma.sına yirmi bin 
altın daha ilave ediyarum. 

Petrukio: 
- Hayır,. dedi, ben bu bahsi kazanmak 

iç_in daha başka misaller göstereceğim. O 
zaman karımın yeni başlayan faziletlerini 
itaatini daha iyi göreceksiniz. 

Bu suada Katarin, iki bayanla birlikte 
i~eri)"e girmi.§ti Kocası sözüne devamla di
yordu ki: 

- Bakınız geliyor ve sizin kanlanmzr 
da ikna edici sözlerine ram olmuş birer 
mahpus gibi beraberinde getiryior. Kata· 
rin, başındaki şapka sana hiç gitmiyor. Şu-

nu çıkarıp at ve ayağının altında çiğne. 
Katarin, bir saniye içinde şapkasını ba

şından çıkanp yere attı. 
Hortensio'nun karısı: 
- Amanin, dedi, ben ömrümde hiçbir 

zaman böyle alık yerine konulus ~örme
dimdi. 

Bianka da dedi ki! 
- Buna ne türlü delilik adım verirsi 

niz 
Bunun üzerine Bia11kanın kocası dedi 

ki: 
- Keşki sen de vazifeni bu türlü delice 

yapsaydın. Senin akıllılığın yemek vaktin
den şimdiye kadar bana yüz altına mal ol
du. 

Bianka: 
- Benim hesabıma böyle bir bahse gi

rişmek de senin abdallığın olmuş, dedi. 
Petrukio dedi ki: 
- Haydi Katari~ bu dik başlı bayan

lara bir kadının efendisine, kocasına karşı 
ne gibi vazifeleri bulunduğunu anlatıver. 

Bu sözden sonra, şimdi düzelmiş olan es
ki şirnt kadın, orada bulunanların hepsini 

(Sonu var) 
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KELVİNATOR iki defa daha az işlediği 
DE11Ell.TİR 

halde aynı randöman elde edilen yegane soğuk hava dolaplan 

Maliye Vek.aletinden: 

CİNSİ 
Yazıldıktan sonra siyah 
olan mürekkeb. 

Zamk, 

Ağaç tampon 2020 numara Pen
kale mamuHitı sisteminde 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları 
kontraplak ve bez kaplı 
Fersude kağıt sepeti No. 1 

,, ,, ,, ., 2 
,, " " 3, 4 

Cilalı ağaç kağıtlık 3 gözlü 

İstampa mürekekbi 35 gramlık 

MİKDARI 
14000 şişesi bir litrelik ) 
10000 .. yarım .. ) 

4000 " 
çeyrek 

" 
) 

olmak üzere (20.000) kilo ) 

1500 şişesi 500 gramlık ) 
2500 " 

250 .. ) 
4000 " 

125 ., ) 
15000 

" 
75 .. ) 

olmak üzere (23,000) şişe ) 

(3000) Adet ) 

(1000) Adet ) 
500 ,, ) 

1000 ,. ) 
1000 olmak üzere) 
3500 Adet ) 

(200) Adet 

{15000) Şişe 

Tahmin olunan 
Bedel 
Lira K. 

11980 00 

4115 00 

1650 00 

4005 00 

180 00 

1500 00 

Muvakkat 
Teminat 

L. K. 

898 50 

308 63 

123 75 

300 38 

13 so 

112 50 

Dolma kalem mürekkebi 100 gr.hk (80~0) Şişe 1040 00 78 00. 
1. - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasıye levazımı kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksıltme

ye konulmuştur. Bunlara aid şartnameler Ankarada kırtasiye müdürlüğünden, İstanbulda Dolmabah· 
çe kırtasiye deposundan alınacaktır. 

2. - Eksiltme 11.8.1937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de Ankaarda Yenişehir Lozan mey
danında kırtasiye müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

3. - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen 
kıymette teminat mektupları ile ve istekli şirket olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecbu
ri kıldığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4. - Teklif mektupları yukarıda ikinci maddede yazdı saatten bir saat eveline kadar kırtasiye 
müdL'ırlü?;üne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul deilmez. 

:1 
: ı 

-~~~~~~~~-

SEFA L i N 
BAŞ v• oi~ AGRJLARı GRİP 

VE NEZLEYİ 

._ ..... _DERHAL f;EÇİRİR...;_ 

A~tii 

Kasa: 
Altın safi kilogram 21.044,393 

Banknot 
Ufak!rk 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi ki lo .... -- 5.054,474 
A!tına tahvili kabil serbest 
döviz1er 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edil~n evrakı naktive 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
terine te" fikan }tezine tara· 
fınd?n vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine lınnnları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat ciızdanr: 

A naktivc~in karşıltğı es· 
ham vr tah•1i15.t (itibari 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
24 Temmuz 1937 Vaziyeti 

29.600.622,32 
16.099.940,

__ ı.010.209,9~ 

1.162.327.27 

7.109.521,60 

25.663,58 

- 36.372.737,95 

158.748.563,-

13.496.827,-

3.200.000,-
37 .336.986,27 

46.710.772,24 

1.162.327.27 

43.507 .923,13 

145.251.736,-

40.536.986,27 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 

Adi ve cevkalad" 
Hususi' 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen "vrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madc!e
lerine tevfika~ı hazine tara· 
fından vaki tediyat 
Deruhte e::lilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen attın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedil~n 
Reeskont mukabili llaveten 
ted. vazed. 

Türk liras• mevduabı 
Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelifı 

l 
Deruhte edilen evrakı 

kıymetle) 37 .836.454,30 
B Serbest esham ve tahvilat _ 3.796.331,60 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tah·ıil lt üzerine 

'"lis~edıırlar: 
Muhtelif: 

64.028,64 
7.855.097,52 

Yekıln 

41.632.785,90 

7.919.126,16 
4.500.000,-

12.520.287. 76 

343.741.944,73 

:ma UnderWood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 

Tel: 3377 
2-3476 

Kiralık ev veya 
daire aranıyor 

Asgari dört oda, bir bol, elek
trik, havagazı, banyo olacaktır. 
Kullanışlı, temiz ve odalar ol
dukça geniş olmalıdır. Tercihan 
Ulus meydanı civan, Işıklar 
caddesi, Anafartal ar cad<lf'Sı ci· 
varı. Böyle bir yeri loanın Ulus 
gazetesinde M. F. adresine fi
atile ve tafsilatile mektupla mü
racaati. 1062 ye telefon. 

Satıs Memuru 
Aranıyor 

Fransızca veya almanca kı
sımda çalışacak bir Bay vey~ Ba
yana ihtiyaç vardır. Akba kıtab
evine müracaat. 

Telefon : 3377. 

Satılılt Apartman 
Yenişehirde Karanfil .. soka

ğında asfalta pek yakın uç da
ireli elektrik, havagazı su ve 
banyo tesisatı tamam ve ayrrc~ 
bir de garajı bulunan ve senevı 
mühim irat getirmekte olan 22 
numaralı apartıman satılıktır. 

Bankalar caddesi Çiftlik lo-
kantası, Bay Osmana müracaat. 

2-3500 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İC
RA MEMURLUôUNDAN: 

Mürefteli Ali Nazmi ve Meh
met Necmettine 937 / 2738 dosya
mızda borçlu Yenişehirde Mi
mar Kemal mektebi karşısında 
12 numarada mühendis Hayri
nin ikametgahı meçhul bulundu
ğundan H. U. M. kaı:ıununun .~44 
üncü maddesine tevfıkan 12 gun 
mehil verilmiştir. Bu müddet 
zarfında dairemize müracaatla 
mal beyanında bulunması işbu i
lanın tebliğ makamına kaim ola
cağı ilan olunur. 2-3700 

Kiralık Oda 
Kooperatif arkasında Ağaoğ

lu apartnnan ikinci kat No. 3 e 
müracaat. Banyo, hava gazı var. 

2-3693 

ZAYİ 
A. memurlar kooperatif şir

ketinin 1745 numaralı hisse cüz
danımı kaybettim, hükmü yok· 
tur. 

Maliye memurin mümeyyizi 
Şevket Tarkaner 

ZAYİ 
İstanbul 36 ıncı ilk mekteb

ten aldığım şehadetnarnemi zayi 
ettim. Yenisini çıkartacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

84 Hasan oğlu Mustafa 

Pasif 

LiRA LiRi' -
15.000.000.-

2.105.172.40 
4.516.007.70 

6.621.180.10 l 
158.748.563.-

13.496.827.-

145.251.736.-

19.000.000.-

9.000.000.- 173.251. 736.-

13.325.047,08 

504.626,71 

27 .366.829,54 
27 .871.456,25 -

107 .672.525,30 

Yekun 343.741.944,73 

1 

1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto na "ddi % 5 171 altın üzerine avans 
1 
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28 - 7 - 1937 ====-
Nafia Vekaletinden: 

3 eylül 937 cuma günü saat 15 de Ankarada vek§let malzeııı• 
eksiltme komisyonunda 210.000 lira muhammen bedelli 30 adet oıı 
birer tonluk buharlı yol silindirinin kapalı zarf usulü ile eksiltıntı
si yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş mukabili vekalet malzeme ınii
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakka teminat 11.300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarım talimatnamesine göre vekalet

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

Akşehir Belediyesinden · 
2402 lira bedeli keşifli Akşehir belediyesının esKı nastananır 

binasının tamiratına talip çıkmadığından 20.7.937 tarihinden 
30.7 .937 tarihine kadar on gün müddetle temdid edildiğinden ta' 
lip olanların Akşehir belediye riyasetine müracaat etmeleri ilall 
olunur. 2-3609 

Anl{ara emniyet müdürlüğünden: 
cinsi mikdarı beher litresi teminatı 

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

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

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

Nafia Vek~aletinden : 
10 eylfil 937 cuma günü saat 15,30 da Ankarada Vekalet malze

me eksiltme komisyonunda 6250 lira muhammen bedelli 25 adet sa· 
bit telgraf makinesinin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak vekalet malzeme müdürlV-
ğünden alınabilir. 

_Muvakkat teminat 468 lira 75 kuruştur. 
IstekliJerin teklif mektupbırım talimatnamesine göre vekaletteıı 

aldığı 937 senesi malzeme mi"tt 1hhitliği vesikası ile birlikte 10 ey -
ifil 1937 cuma günü saat 14.3n a kadar vekalet malzeme müdürlü• 
ğüne vermeleri lazımdır. (2250) 2-3642 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydının Söke • Ortaklar yolunun 
11 + 465-17 + 500 kilometreleri arasında şosa ve sınai imalat iıı
şaatidir. Bu işin keşif bedeli 17551 lira 67 kuruştur. 

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

şosa ve kargir inşaatına dair fenni şartname. 

C - Mukavele projesi 
D - Baymhrhk işleri genel şartnamesi, 
E - Keşif cetveli ve projeler, 
3 - Eksiltme 2.8.937 pazartesi günü saat on beşte vilayet en

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1316 lira 38 kurut 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesikaları 
haiz olması Hizımdır. 

A - Vekaletten alınan müteahhidlik vesikası, 
B - Ticaret odasına kayıdlı olduğuna dair vesika, 
6 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılr saatten bir saat 

evetine kadar encümende toplanan komisyona getirilerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm niha· 
yet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfııı 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada ola• 
cak gecikmeler kabul edilmez. (2145) Z-3481 

Kızılay Cemiyeti Genel 
Merkezi Başkanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir'de yaptırılacak has· 
tahane inşaat ve bilcümle tesisatları tahmini keşif bedeli (127.964) 
lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Kesif hülasaları, 
D - H~susi ve fenni şartnameler, 
E - Esbabı mücbire raporu, 
F - 26 aded plan 
İstiyenJer bu şartname ve evrakı: 
A - Ankara'da Kızılay cemiyeti gene) merkezinden. 
B - f stanbul'da Kızday hanında kızılay deposundan. 
C - Diyarbekir'de kızrlay merkezinden 6 lira 40 kuruş muka· 

bilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 2.8.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An· 

kara'da kızılay kurumu genel merkezinde yapdacaktır. 
4 - Eksiltme kaplar zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7648 ilra 22 kuruş· 

luk muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz loup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 130.000 liralık bina ve tesisat işleri ya· 
pabileceğine dair nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası. 

B - Bu seneye aid ticaret odası vesikalarL 
C - Şimdiye kadar yaptırdıkları iş.ter için mal sahiblerinden al· 

dxkları iyi hizmet vesikaları. 
6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir ı;aat eveline kadar kızrlay kurumu genel merkezine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazrmdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 2-3400 

Ankara Valilij:inden 
Ankara vilayeti dahilinde Sincan köyünde yeniden kurulacak: 

göçmen köyünde yapılacak ( 100) yüz adet göçmen köy evi 4.8.937 
çarşamba günü saat 15 de Ankara vilayeti binasında toplanacak kO" 
misyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

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

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

Alikadarlann yukarıda adı geçen günde tekliflerini, ticaret "'" 
dası vesikasını ve 937 senesi müteahhitlik vesikasını ve teminat 
mektubu veya makbuzlarnı nihayet ayni günde saat 14.30 kadaf 
Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mukabilinde bir nu• 
mara pusulası almaları şarttır. 

1stiyenler idari, fenni şartname ve keşif ve planları Ankara ve 
İstanbul iskan müdürlüklerinde ı?:Örebilirler (2120) 2- 3466 



28- 7. 1937 

Aokaı·" Levıuım Amirli.ii Sauoalnıa 1 
Komisyonu llanlan _______ _._ --------

Acele satılık arsalar l I 
- Doğrudan sahibi -

Uevleı Ue1t1iryolları Vt' Limanları ( l ruum 

Miidiirliii!ii "'aımalma Komi~"t}nn lliml·trı 

Kıtaıı cinsi Kilosu aaati eliyle İLAN 
muhammen İlk teminatılbale tarihi 

bedel 
Edırne birlikleri un 315.240 13 3074 6/8/ 937 11 Kapalı z. 
Su oglu .. un 376.320 13 3670 7/8 / 937 11 Kapalı z. 

Selanik caddesi yakınında 
°cKonur) sokağında 669 ve Sıhi-

U unkoprü ,. un 86.520 13 844. 6~8/9.37 . 16 Kapalı z. 
Yııi<arıda cinsi mikdarı şekli yazılı senelik un alınacağından .ısteklilenn bellı gün ve saattan bir 

s_aat evel Edirnede müfettişlik binasında tugay satın alma komısyonunda lazım ge1en vesaikle bir-

ve vekaleti karşılarında Maarif 
cemiyeti arkasında 520, 530, 629 
metrelik elverişli arsalar. 

lıkte hazır bulunmaları. (2101) 2-3399 
Tarık Edip kitabhanesine ve

ya sahihine müracaııt. Tel· 22.r;.~ 

tLAN ı~--------------------------------------. 1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı için kapalr zarfla Milli 
110·200 kilo sıgır eti alınacaktır. . 

2 - İhalesi 5 agustos 1937 perşembe günü saat 16.30 da lzmırde 
kışl da satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 -:- Tahmin edilen bedeli 30.305 lira olup muvakkat temınatr 
2273 hrad r. 

4 - Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı bulunmaları şart ol· 

ma~ta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinrle y_azıh 
vcsıkalnrı muvakkat teminat makbuz ve teklif mektublarını ıhale 
aaatınd-n en az bir saat evel komisyona vermiş bulunmaları. 

(2124) 2~3447 

tT...AN 
1 - İzmir miistahkem mveki kıtaatı için kapah zarf usuliyle 

128.000 kilo un alınacaktır. 
2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - fhalesi 5 ağustos 937pertembe günü saat 17 de lzmirde kıt

lada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Muhammen bedeli on altı bin lira olup ilk teminatı 1200 Ji. 

radır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasında kayrdh bulunmaları sart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikaları ve ilk teminat makbuz veya b3nkıı mektubu ve teklif 
mektublarrnı ihale saatından en az bir saat eve! komisyona ver-
meleri. (2125) 2-3448 

İLAN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarfla 

37.470 kilo sade yağı satın alınacaktır. 
.. z 7 ~ade yağının beher kilosu 96 kuruştan 35971 lira 20 kurut 

bıçılmıştır. 
3 - İhalesi 16.8.937 pazartesi günU saat 16 da Çanakkale müs· 

tahkem mevki satın atma komisvonunda yapılacaktır. 
4 :-- İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 

2718 ltrayı ve ihale kanununun 2. 3 cü maddelerindeki veaaik ile 
komisyona müracaat etmeleri. (2214) 2-3563 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 24 bin kilo ıığır eti 

kapalı zarf uıuliyle münak2saya konulınu,tur . 
2 - İhalesi 9.8.937 pazartesi günü aaat 16 da yapılacaktır 

• 3 - Etin muhaımnen beher kiloau 25 kuru, olup muvakka't te
mınatı 450 liradır. 

. 4 - f ıtekli 'erin 2490 aayıh kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 
sıka ve tem!nat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bır saat e.'·el Polatlı satın alma komisyonuna vermeleri. 

5 - Şartnameın her gün komisyonda görülebilir. (2256) 

2-3595 
1 LAN 

1:ümenin Tekirdağrndaki topçu krtaları hayvanatı için 440000 
~e pıvade kıtaatı hayvanatr için 180000 bin ve Malkaradaki kıtaat 
ayvanat~ için 3~00 bin kilo yulaf ayrı ayrı şartnamelerle kapalı 

zarf usulıyle münakasaya konulmuştur. 
• 440000 kilo yulafın muhammen bedeli olan 25080 liradan ilk te

~ınatr 1_881 liradır. 180000 kilonun muham~en bedeli olan 10560 
lır~dan ılk temi~atı 767t5 liradır. ve 300000 kilonun muhammen be
deh olan 19200 lıradan ilk tem:natı 14400 liradır 

Ş Her Uç_ ~iinakasanın ihalesi 17.8.937 sah gü~ll aaat 16 dadır 
artnıım~ını o~umak iııtiyenlerin her gün ve münakasaya istirak ;._ 

d4ecekkler1ın teklıf mektuhlarmı ihale saatinden bir saat evveline ka-
ar om •yona vermeleri. (2331) 2-3690 

TON 
450 Bursa 

84 Mudanya 
84 Bandırma 

618 
1 - Bursa, Muda B d . • • 

günü saat 17 de k nya, an ır~a gaı:ıızonları ıçın 20-7-937 sah 
karda yazılı 618 tapalı zarfla ekaıltmesı yapılacağı ilan edilen yu
den aynı evıı f on Y~lafa teklif edilen fiatlar pahalı görüldüğ"n
meye konul a ve şefıt dahilin_?e bir ay müddetle pazarlıkla eks~lt
pılacaktır • muştur. Ik pazarhgı 30.7.937 cuma günü aaat 16 da ya-

2 - Şartnam 1 · t alma k . e erı stanbul, Ankara levazım amirlikleri 
11 

t 
rülebil?mi'yonl.arı _ve Bursa askeri satın alma komiayonlarındaa ı~-

.. ır. steklılerın belli gün ve saatte teminatlari le go· 
;:alcu mkadd_elerinde istenilen vesaikleriyle birlikte YBuZ:: =~eu~un 

ma omısyonuna gelmeleri. rı sa-

dile~ilir.~b~~izonun yulafı bir veya ayrı ayrı isteklilere ihale e-
2-3687 

~"krri f Rhrikahu umun. diirliif?iı Satmalma 1 
________ Komi .. vonu tli11lan 

-------! 
Tahm' d'l 1300 KİLO DON y AôI 

}'azılı maıl~e':n; :~k~e~~li 1~05 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
miıyonunca 9.8 937 rı abrık_ala~ ~.mum müdürlüğü satın alma ko
hale edilecektir. pazarteaı gunu saat 14 te açık eksiltme ile i
liblerin muvakka. tŞatrtn~me parasız olarak komisvondan verilir Ta-

emınat ol 82 r . 
kanunun 2. ve 3. maddel . dan. ı~a 88 kuru, ve 2490 numaralı 
misyona müracaatları. (~~~~)ekı vesaıkle mezktlr gün ve saatte ko-

1000 METRE MfKABI CE 2-3544 
Tahmin edi en bedeli (40 OOO) 1" vız TOMRUCU 

ceviz tomrug~ u aaker"ı fabr"ıka.1 ıra olan yukarda mikdarı yazılı 
. ar umum müdü l"--mısvonunca 13 ağustos 937 .. . r ugu satın alma ko-

~le edilecekti~. Şartname ik~u~: 2;:~~~t JS ~e k_apah zarfla i. 
lır. Taliplerin muvakkat teminat olan 30~017. e ohmısrond~n veri
tuplarını mezkur ü d ırayı avı teklıf mek. 
kendilerinin de 24~0 n ~ ;a~t 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
le mezkur !(Ün ve ~~yıkı ~nunun 2 ... ve 3. maddelerindeki vesaik-

230 TO.N E1;-EK';~;Ll;.m~~~:Rmuracaatları. (2181) 2-3586 
Tahmın edılen bed r 149 · 

yazılı malzeme asker· : ~ 'k ~00 lıra olan yukarda miktarı ve cinsi 
yonunca 16-eyIUl-93,1 a rı a ar ~-m~m müdürlüğü ııatmalma komi• 
edilecektir. Şartnam ~e{-'embe gunu saat 15 de kapalı zarfla ihale 
rilir. Talihlerin mu~k ıra 48. kuruş mukabilinde komisyondan ve
tuhlarını mezkur .. d kat temınat olan 8725 lirayı havi teklif mek
dilerinin de 2490 :un le :aat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken-
mezkfir gün ve ua~ı ~ ~unun 2, ~e 3. maddelerindeki vesaikle 

e omısyona muracaatları. (2280) 2 3688 

Ankara BP-lediye Reisliğinden : 
İmar müdürlüğün k d . 

zun i.iç fen memuru ael a aııtro veya nafıa fen mekteblerinden me-
re 120 - 150 lira ücret 

1~=~i~=~~~~utla~a tecr~be ve bilgilerine gö
mesi ve şimdiye kadar a - ır. ıtıyenlerın mekteb şahadetna
likte belediye reisliğin: lı~~ıgı yerlerden ~l~ı~ları vesikalarla bir-

muracaat etmelerı ılin olunur. (2250) 

2-3582 

Mıi,lafaa Ve·kal.-ti ~:u,nalma 

Komho1von11 ilanları --------------- ---------------· 
Askeri Lise ve Orta Mekt eblere Ücretle 

Oğretmen Aranıyor: 
1 - İstanbulda askeri liselere: Fi1.ik, rıyaziye: 
Bursa askeri lisesine: Edebi vat, riyaııve. almanca , 
Kırıkkalede askeri sanat lisesi. Eoebivat, coğrafya riyazive. 
Erzincan aııkeri orta oku una:· türkçe, tarih ~rupu framuzc. 

musiki. 
Konya gedik ı hazırlama orta okuluna: Tarih grupu. 
Ankara gediklı hazırlama okuluna: Tiirkçe riyazi ve almanca. 
ö~retmeni alınacaktır 
2 - lstektilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehliyetini haiz 

olmaları şarttır. Ehlivet ünivers ı te mezunu o mak liniversitede 
imtihan vererek ehlivet almak kültür hakanlıJ!ı kararivle öğret
menliği taıdik edilmiş olmaktan ibarettir 

3 - İstanbul. Bursa. sanat liselerine birınci maddede yazılı 
dersler için 1~8 126. orta ve ~edikli orta mekteblere aid dersler İ· 
çin 98. · 108 hrava kadaı ücret 1eri ecektir. 

4 - İstekli olanlar dileltçelerine aşıığ!da sıra ile yazılmış ev· 
rakı bağlıvarak Anka ada milli müdafaa vekaleti askeri liseler mü
fetti•li~ine göndl"rmelidirleı 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş. 
2 - Yüksek tah!llil şahadetnı:ıme tasdikname benzeri veya ehli· 

yetname tasdikli b""nzeri, 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hak!••ncfa vesika. 
5 - Hüsnü h::ıl varakıısı 
6 - 4. madrlede vazıh evrakta miitettişliğe miiracMt edin du. 

rumu uygun olan!a~dan bibhare şu ves'kalar istenecek~ir 
ı - T?.m teskıllı askeri hastahanelerden alınacak saglık raporu 
2 - Noterlikçe tanzim edilecek te<ıhhüd senedi (örneği mU· 

fettislikten verilecektir.) 
6 - isteklilerden va7.ılı aartları haiz olanlar 15 ağuıtoı 937 

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

(1Q28) 2-3200 

B t L t T 
ı - Hepsine biçilen ederi 4050 lira ·olan 25 kalem döküm mal

zemesi müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Eksiltmesi 3 eylül 937 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 304 lira 50 kurstur. Şartnamesi parasız olarak 

M. M. V. &atın alma KO. dan alını~. 
4 - Eksiltmeye Rirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddeler'nde yazılı belgelerle hirilkte e1<siltme 
gün ve saatında M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. (2117) 

2-3445 
İLAN 

YAPI: Ankarada yapılacak bir kııJla kapah zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Keşif tutarı: (1'!}0.507) lira 76 kuruştur. Keşif. proje 
ve şartnameleri 34 lira 53 kurusa insaat subesinden alrnac~ktır. 
İHALESİ: 12.VIll.937 per,embe günü saat on birdedir. İLK te· 
minatı: (31.370) lira 31 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 savrlı kanunun 2, 3 iincü maddelerinde istenen 
be1gelerle birlikte teminat ve teklif mektuolarrnı havi zarflar iha
le ııaatinden en geç bir saat eve1ine kadar M. M. V. Satın alma ko-
misyonuna versinler. (2243) ~-3588 

BİLİT 
Raf yaprıı: Raf yapısı i•i pazarlığa konmuştur. Ke,if tutarı 

(530) liradır. Keı:ıift proje, ve şartnamesi parasiyle inşaat ,ubesin· 
den alınacaktır. İhalesi: 31· VIl-937 cumartesi günü saat on birde
dir. İlk teminatı: 39 lira 7~ kuruı;ıtu~. Pazarlığa ~irmek isti yenler gün 
ve vaktinde M.M.V. aatınalma komısyonuna gelsinler. 

(2333) 2-3689 

Anknro R~l.-div .. Rf"i~lii!i ilanları 1 ____ .....;;......_______ --------------
t LAN 

İnhisarlar idaresinin çrkardığı sofra tuzunun kilosu toptan 7.25 
perakende 8 kuruşa satrlacaktır. (2348) 2-3691i 

Kocaeli iskan müdürlüiünd~n: -1 - İzmit merkezinde 101 .n:ımarah tehir tipi pllnına göre 
yapt1rrlacak 16 adet ıöçmen evı~ın k~resteai: çam, kapı; penceresi 
ve teferruatı ile berııber eve ~ıt~e>.sı lil 7 1m ~elen 25 kilo çividen 
8 kilo 15 santimlik çivi iskan daı~sı tarı:ıfından veri'mek ve diğeri 
de müteahhide aid bulunmak şartıyle 3181 lira 44 kurut bedeli ke· 
şifli şehir tipi evler. 

2 _ Geyve kazasrnm Akhisar n.ahivesi merkezinde 103 numa
ralı köy tipi planına göre 38 alet .g~çmen evinin 14303 lira 58 ku: 
rus bedeli keşifli ve anahtar teslımı şartiyle biliımum malzemeıı 
müteahhide aid bulunmak suretiy'_e ve kapalı zarf usulivle eksilt
meye konulmustur. 207.937 den ıt~baren on beı:ı gün müddetle 5.8. 
937 perşembe günii saat o.n beş!e 1sk~n dairesinde toplanacak olan 
komisyon muvacehesivle ıha~esı yapıl~caktır. 

3 _ Muvakkat teminat vüıde yedı buçuk itibariyle İzmit mer
kezindeki 16 ev için 238 lira 61 kuru, Geyve Akhisarındaki 38 ev 
için de 1072 lira 76 kuruştur. 

4 _ Bu işe aid keş~fnaıne şartname ve plan iıkln müdürlüğü· 
ne meccanen verilecektir. 

5 - Talip olanlar teklif n:ıektuplarile beraber teminat mektu· 
bu veya makbuzlarını ve ~ıt~rındeki ehliyetnamelerini ve ticaret 
odasınlan verilmiş olan hüvıyet va!akaarn1 mühürlü bir zarfa ko
yarak yukarıda söylenen saatten bır aaat eveline kadar komisyon 
reisliğine göndermeleri lazımdır., . 

6 _ Tediye şekli Sıhat veka etı~den gelen 12.7.937 gUn ve 56 
sayılı yazıya bağlı talimatnameye gore Kızılay tarafından yapıla
baktır. 
caktır. (2308) 2-3629 

----------------------------- -~ Sultan suyu harası müdürlüğünden 
Müessesemizin ihti~acı _bulunan on dört bin iki yüz lira bedeli 

muhammenli yüz elli bın kıl~ yulafın beher kilosu 6 kuruştan sek· 
sen bin kilo arpanın beher k!l~su .4 ~ruştan on bin kilo baklanın 
beher kilosu 10 kuruştan ve ıkı yüz bın kilo samanın beher kilosu 
50 santim hesabiyle 10:7.937 g~nünden itibaren ve yirmi gün müd
detle kapalı zarf usulıyle eksıl.tmeye konulmuştur. Taliplerin te
minatı muvakkatesi olan lı:'65 hra~ı~. bank ve yahut nakid makbu
zu ile teklif mektuplarını ıhale günune tesadüf eden 29.7.937 per• 
şembe günü saat bire. kadar hara merkezinde müte,eklril komisyo
nu mahsusa vermelen ve daha fazla izahat almak iatiyenler de 
hara müdüriyetine müracaat etmeleri ilin olwıw:. (2309) 2-3630 

İnşaat maddelerin~ mahsus 
de~i~ti tarife 

1.8.937 tarihinden itibaren tatbik edilecek otan yeni tarifed! in
şaat maddeleri ihtiyaca göre tasnif edilmi~tir. Bazı maddelerin 
yeni tarifenin dört nevi ücretinden birine tabi tutulmak suretile üc
retleri değ'is.miştir. Fazla ta' ilat için istasyonlara müracaat edil-
mesi. (2237) Z-3596 

Ankara İstasvon Meydanının Tanzimi 
İçin YaprJac.ak lşlerin Eksiltmesi · 

Ankara istasyon mevdanının tesviyei tUrabıyesi. blokaı lanma
sı, şoselenmesı. asfaltlanmıısı. boıdür taşlarının yapılmsaı. elek
trik tenvirat işi ve kanalizasyona aid bütün tesisatın yapılması k:ı 0 

palı zarf usulivte eksiltmeye konmuştur. 
1 - Bu islerin muhammen kesif brdeli 83.058 liradır. 
2 - fstekli'er bu işe aid şartname. plan vesair evrakı D. D. 

yollarının Ankara. Sirkeci, Hıwdarpaşa ve İzmir veznel,.rinden 
4.15 lira mukabilinde alabilirler 

3- Eksiltme 2.8.937 tarihinde pnartesi günü aaat 15 de Anka
rada D. D. yolları işletme umum miidürlütü vot dairesi hinaaında 
top anac:;ık merkez bir'nci komiııvonunca vapılacaktır 

4 - Eksiltmeve girchilmek için isteklilerin aşıığıda yazıh te
minat ve ves..,iki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tes
lim etmis olmaları ta?.ımdrr. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 mcı ve 17 inci maddelerine uygun 
5403 iral •k muvakkat teminat. 

b) 2490 sayılı kanunun tavin ettiği vesikalar, 
c) N~fia vckaletinnen musaddak ehlivet vesikası, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu· 

kabilinde komisvon reisli~ine verilecektir. Poııta ile gönderilecek 
teklif mektuhlarının iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate ka
dar komisvona gelmis bulunması azımdıı. 

6 - Bu iş h'!kkmda fazla izahat almak iııtiyenlerin Ankarada 
. O. D. yollan vol dairesine müracaat etmeleri, (2105) 2-3418 

İLAN 
Muhammen bedeli (2.200) lira olan sıcak ııu ile levaj tessatı için 

santrifüi tulumba ve teferruatı 25 8. 1937 çarşanıba günü s· at 15,30 
da kap:ılı zarf usulü ile Ankarada idare b:nasmda satın at nacaktıı 

Bu işe girmek istiyenlerin (165) liralık muvakkat teminat ile 
kan11nun tayin etti~i vesikaları. resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 veya 1. 7. 1937 G. 3615 No. 1ı nüshasında intişar etmiş olan ta
lim:ıtname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komiııvon re;sliğine vermeleri Jazımrl r. 

Şartnameler paraııız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefJi~inden rlağıtılmaktadır. 

(2257) 2-3646 
İLAN 

Muhmmen bedeli (3397) lira olan muhtelif cinı egelet 9.9.937 
perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (254.77) liraltk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 veya ı. 7. 1937 G. 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan 
talimatnameıer dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ta?.ımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydıırna~ada tesellüm ve sevk tefliğinoen datıtılınaktaclır. 

(2242) 2-3645 

İLAN 
Muhammen bedeli (29.000) lira olan Sabit ve ııeyyar telgraf ma

kine ve yedekleri 10.9.1937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zart usu
liyle Ankarada Nafıa Vekaleti binası icinı'le malzeme dairesinde 
toplanan me kez 9 uncu arttırma ve eksiltme komisyonunca satın 
ahn~caktır. 

Bu i'e girmek istiyenlerin (2175) liralık muvakkat tem1nat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmt gaıetettia 7. 5 1936 gün ve 
3297 veya 1. 7. 1937 G. 3645 No. lı nüshasında intişar etmiı:ı o1:tn tali 
matnııme dairesinde al ·nmış vesika ve teklinorlni aynı gttn saat 
14,30 a kadar idare malzeme dairesindeki komisyon reisliğine ver • 
meleri llzımdır. 

Şartnameler (145) kurup Ankara ve Havdarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (2258) 2-3647 

tt.AN 
Muhammen bedeli (6692) lira olan lokomotif tUrbofener~tfü ve 

yedekleri 6-9-1937 pazartesi giinü saat 15.30 dş kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alrnacaktır. 

Bu ise girmek istivenlerin (.liOl.90) liralık muvakkat teminat fle 
kanunun tavin etti<Ti vesikal;:ırı, resmi gaT.etenin 7-S-1936 gün ve 3297 
veya 1-7-937 G. 3645 No. lı nüshalarınc'la intişar etmiş olan talimat
nameler dairesinde ahnm1ı:ı vesika ve tekliflerini aynı ~ün saat 
14.30 a k::ıdar komisyon reisli~ine vermeleri Uhtmdır. Şartnameler 
~~rııauı olarak Ankanda malıeme dairesinde. Havi.trpasarla tesel-
lum ve sevk seflitinıien datıtılmaktadır. (2139) 2-350l3 

İzınir ili Daimi Encümenind~n: 
Kapalı eksiltmeye konulan it : 

Açm tutan : 
Bu ite aid evrak ve prtlar ap
ğıda yazılıdır. .: 

İstekli1er 

Kaplar eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için ge
reken belgeler J 

Muvakka tteminat 
(2131) 

ı: 

Menemen • Muradiye vulu ya
pısı. 

(23451) llra (6-') kurut-

A) kapalı eksiltme proiesi. 
B) Sö?.bağı projesi, 
C) Bayındırlık işleri genel şart. 
namesi. 
D) Fenni ,artname. 
E) Açın ve proje. 
Bu evrakları İzmir • Ankara • 
İstanbul bayındırlık direktör
lüRünde ~örüp inceleyebilirler. 

S Ağustos 937 pertembe günü aa
at 11 de İzmir ili daim[ encÜ· 
meninde. 

937 takvim vılma mahsus ba
yındırlık bakanlı_ğmdan alınmı' 
milteahhtdlik ve ticaret odası 
belgeleri. 
(1759) lira. 

2-3478 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satmalma Komisyonundan : 

1 - 3730 tane port:•tif çadırın kapalı zarfla verilen fiat pahah 
g<Srüldüğür.den 17 • 8 • 937 sah günü, saat 16 da pazarlığı yapdacak
tır. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 Jiradrr. 
~ .- Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

verılır. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne makbuzu 
veya banka mektubları ve kanuni veııikalariyle birlikte o gün saat 
16 da Gallltil eski idhallt gümrliğü binasındaki komutanlık satın• 
alma komisyonuna gelmeleri. (4547) 2-3686 
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Mıhçıoğlu 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlanı: 
lstatistil~ Genel. Direktörlüğü 
Ek.siltme ve ihale 
~omisyonundan ; 

1 - Kapalı za'rfla eksiltmeye çıkanlan iş; 74 ~orm~ tahmin olu
nan genel nüfus sayımı neticelerini gösteren 12 cıld kıtabtır. Behe-
cinden ikiser bin adet bastırılacaktır. . • . 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sayfalık beher forma~ı ıçın 35 lıra 
Uzerinden 2590 liradır. Muvakkat teminat olarak 195 lıralık banka 
mektubu veya tahvil verilecektir. · . 

3 - Teklif zarfları 1937 senesi eylUl ayının 6. ıncı pazartesı ~
nü saat 14.30 da ..,.enel direktörlük binasında toplanacak olan komıs-
yonda açılacaktır. - · . 

4 _ Muvakkat teminat vesikasiyl~ teklif ~~ktubla:ı e~sı!tme-
nin açılmasından bir saat ev~el kcm:ıs.ro~ .reısın~ verılr~~sı l~~ım
dır. Bu Mbtaki şartname komısyon katıblıgınden ıstenebılır. Numu-
ne de dairede göo:ülebilir. (2326) 2-3683 

Nafia 
13 _ agustos • 937 cuma günü saat 14 de Ankarada vekalet mal· 

zeme eksiltme komisyonunda 3669 lira ~O .kuruş muh~mme~ bedelli 
14 kalem (1255) parça tersim malzemesının açık eksıltmesı yapıla-
caktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakakt teminat 275 lira 21 kuruştur. 
İsteklilerin ,artnamesinde yazılı vesaik ile 13 ·ağustos - 937 cu

ma günü saat 14 de komisyonda bulunmaları 13.zımdır. 
(2222) 2--3685 

Cezalandırılan esnaf 
Tahtakale caudesinde francalacı Ali Rıza, Yenişehirde Halk fı· 

rını müsteciri Receb Ulucanlarda fırıncı Ziya, Hamamönünde halk 
{mnı müsteciri Hıfz~, İsmetpaşa halk fırını müsteciri Niyazi.~ Ku~t~
luş fırrnı müsteciri Ali, Koyun pazarında Kan.aat fır~nı mustecırı 
Tacettin, Akköprüde Has fmn müsteciri İbrahım Şahın hamur ek· 
mek çıkardıklarından yirmişer, Anafartalar caddesınd~ Ahmet En
ver bakkaliyesi sahibi Ahmet Enver, Bankalar caddesınde Şehzade 
başı sirkecisi Osman Nuri bozuk sirke sattıklarından beşer, Çocuk sa
rayı kaı-şısında 23 numaralı bakkal Ali, İtfaiye meydanında 5 num
ralı lokantacı Ramazan, İtfaiye meydanında Nevşehir hanı karşısın
da 1 numaralı bakkal Mehmet, bozuk yağ sattıklarından onar, Köp
rüköy fabrikası müsteciri Kostantin, Cumhuriyet un fabrik~sı ~Üs· 
teciri Receb birinci nevi un dununda un çıkardıklarından yırmışer, 
Anafartalar caddesinde 56 numaralı dükkanda kahveci Kanber bo· 
zuk kahve sattığından on lira para cezasiyle cezlandırılmışlardır. 

(2347) 2-3696 

Ankara ask.erlik ~u.besi 
reisliğinden 

Muvaızaf hesab ve muamele memuru yetiştirilmek üzere bu yıl 
yedek subay lardan levazım okuluna aşağıdaki şerait dahilinde tale
be kabul oluncaktır: 

1 - Yedek subay olmak. 
2 -- Yaşı 32 den fazla olmamak. 
3 - Kötü hali ve mahkfuniyeti ve siyasi haklarını kaybetmemiş 

olmak ve ecnebi kız ve kadınlarile evli olmamak. 
4 - Sıhhi hali muvazzaf askrei memur olabilecek kadar düzgün 

olmak. 
5 - Kabul imtihanında muvaffak olmak. 
6 - Diğer devlet müesseselerine karşı mecbur ve müteahhit 

hizmeti bulunmamak, 
7 - Noterlikçe musaddak mükellef fotoğraflı teahhütname ver-

~k. -
8 -- Bu şartları haiz olup da lstanbulda levazım okuluna girmek 
istiyenler tarih ilanından itibaren mufassal askeri künyesi v~ şube 
kayıt defter numarası ve adresi yazılı ve diğer devlet ~e daı~e ve 
müesseselerine karşı mecburi hizmetj olmadığına dair baglı vesıkası 
bir dilekçe lie bulunduğu askerlik şubesine müracaat edecektir. 

9 -- Yukarıdaki şartları haiz olup da evrakları tekmil edenlerin 
kabul imtihanına girecekleri gün kendilerine bil~iril~cektir. 

10 - Teahhüd senedi nümunesi ikinci noterlıktedır. (2346) 
2-3697 

Evk~af umum müdürlüğünden: 
• 

Eskişehirde evkafı mazbutadan şehir içersinde yedi taşlı Akar-
başı değirmeni ile şehre civar ve şehre yarımşar saat uzaklıkta olan 
Defterdar ve Çeribaşı Ali bey değirmenlerinin her ü~ü birlikte 
peşin para ile bedeli muhammenleri olan seksen bin liraya satılmak 
ve kapalı zarf usuliyJe ihalesi 19 temmuz 1937 tarihinden 18 . ağus
tos • 1937 çarşamba günü saat 15 de Eskişehir vakıflar ideresinde 
icra edilmek üzere 30 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Talib olanlarm ve şeraiti müzaye-Oe ve ihaleyi anlamak istiyen· 
lerin vakıflar idaresine Ankarada vakıflar emlak müdürlüğüne ls
tanbulda vakıflar baş müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2325) 2~3684 

Çorum Valiliğinden: 
18984 lira bedeli keşifle eksiltmeye konulan Alaca kasabası mer

kezinde yaptırılacak (90) şehir tipi kerpiç tek eve talih çıkmadığın
dan eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 

İsteklilerin (% 7.5) teminat makbuzlariyle ihale günü olan 31 • 
7 - 937 ye kadar Çorum valiliğine müracaatları (2338) 2--3692 

•---REÇETELERINIZI--m1 
( Sakarya ~czane ) sinden yaptırınız. Her istedi

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

Harita Direktörlüğünden 
1 - Şartnameleri ayrı, ayn yapılmış aşağıda cins ve mikdar

Jariyle muhammen bedel eksiltme gün ve saatları yazdı Harta kıta 
erlerile hayvanatı için (4) kalem yiyecek açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin 
de muvakkat teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatlerde Cebeci
de Harta genel Direktörlük satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen. B. Mikdarı Cinsi Muvakkat. T. İhale T. günü saati 

Lira. K. kilo Lira. K. 
1200 00 1200 sade yağı 90 00 29-7-937 perşembe 10 
3200 00 80 ton arpa 240 00 

525 00 30 ,, saman 39 38 29-7-937 .. 14 
1400 00 40 ,, ot 105 00 

(2031) 2-3319 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından 

Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR 
MEMUR ALINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak 
ve yaşı 18 den aşağx 30 dan yukarı olmamak şarttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 
evel memurluk sınıfına geçemezler.) 

Orta mekteb mezunları için altı ay, lise ve yüksek mekteb me
zunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta 
mekteb mezunlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve 
ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mekteb mezunlarına 100 liraya 
kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mütenasip surette 
ücret verilir. 

Eyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on lira
dan az olmamak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak O· 

lanlar, yirmi liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetin
de zamla TEKAÜDE TABİ DAİMİ KADROYA alınırlar. 

Müsabak imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AF
YON, AYDIN, BALIKESİR, BURSA, CANAKKALE, DİYAR· 
BEKİR, DENİZLİ, EDİRNE !EDREMİT, ERZURUM, ERZİN· 
CAN, ESKİŞEHİR, G. ANTEB, İST ANBUL, İZMİR, KASTA· 
MONU, KARS, KA YSERt, KPNY A, KÜTAHYA, GİRESON, 
MALATYA, MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, Si· 
VAS, TOKAT, TRABZON, VAN, YOZGAT, şubelerimizde orta 
mekteb ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustosta ve lise ve 
yüksek mekteb mezunları için E3 ve 24 ağustosta saat dokuzda baş· 
lanacaktır. 

(Ankara ve İstanbuldaki imtihanlara orta mezunları alınmıya· 
caktır.) 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerde.n 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edı
lebilecek izahanmelerde görülebilir 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri fuahaldeki banka 
şubesi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri müdür
lüğüne 18.8.937 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımd:r. 

Çorum Valiliğinden: 
Alacanın Coplu köyünde yaptırılacak 19 tek ve 10 çift kerpiç 

göçmen evi (7953) lira (12) kuruş: Çatak köyünde 20 kerpiç tek ev . 
4361 lira 63 kuruş, !sahacı köyünde 14 kerpiç tek ev 30.53 lira 22 ku· 
rus. Kurtavut mus köyünde 20 kagir tek ev 4460 lira 80 kuruş bedel 
ile eksiltmeye çıkarılmış ise de müddeti içinde talih çıkmadığın
dan eksiltme müddeti 10 gün uzatılmıştır. 

Talihlerin muvakkat teminat makbuzları ve vesaikle 2-8-937 ye 
kadar Çorum vilayeti iskan müdürlüğüne müracaatları. 

(2337) 2~3691 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Anliara satınalma lionıisyonundan 

Jandarma birlikleri için koşum, binek hayvanları satın alına
caktır. Binek ve koşuma elverişli at ve katrrlan olanların alım şart· 
larını öğrenmek ve hayvanlarını satmak üzere Yenişehir jandarma 
genel komutanlığı binasında satın alma komisyonuna baş vurma-
ları. (2249) 2-3561 

Jandarma g~nel komutanlı~ 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Kilosuna (230) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy· 
gun (12129) kilo çoraplık yün ipliği kapalı zarf usulü ile 30.7.937 
cuma günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (140) kuruş karşılığında komisyondan alınabi
lecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (2092) lira (25) ku
ruşluk ilk teminat ve şartnamede yazılı vesikalı teklif mektubları· 
nı belli gün en geç saat dokuzdan evet komisyona baş vurmuş ol-
maları. (2005) 2-3324 ------
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı : 
ELAZİZ NAFİA MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

1 -- EJazizde yeniden yapılacak olan 80 yataklık hastane bi· 
nası ( 111) bin lira muhammen bedel ve vahidi esasi üzerinden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bavtndırlık işleri genel şartnamesi 
B -- Fenni şartname 
C - Hususi şartname 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan projeleri 
H - Mukavele projesi 
İstekliler bu şartname Ye evrakı vilayet nafıa müdürlüğünden 

görebilir. 
3 - Eksiltme 6 ağustos 937 tarihine müsad.~f cuma günii saat 

15.30 da EJazizde nafıa müdürlüğü odasında muteşekkiJ artırma ve 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekliJerin 6800 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ~etirmesi Hi· 
zrmdrr. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asga. 
ri altmış bin liralık ehliyetname. 

B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 
C - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya 

mimar bulunduracağına dair teahhütname. 
5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede vazılr saatten 

bir saat evveline kadar komisyon reisli ğine makbuz mukabil inde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihavet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu. 
mu ile iyice kaptrlmış bulunması sarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (4352\ 2- 3554 

Halil Naci 
Anafartalar 111 Tel: 1230 

Ankara Merk.ez Hıfzıssıhha 

Müessesesi 
• 

nıısyonu 

Sabnalma 
Reisliğinden 

((o-

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

2 - Şartname müessese muhasib mutemedliğinden parasız te-
darik edebilinir. 

3 - İsteklı ticaret odasına kayıdlı olması ve bu nevi ticaret 
üzerine iş yaptığını tevsik etmesi ayrıca 187 lira 50 kuruş muvak
kat teminat vermesi lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat umum müdür-
lüğü veznesine yatırılacaktır. (2219) 2-3559 

Dahiliye V elialetinden 
Bandırma İçme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksiltmesi : 
Bandırma şehri dahilindeki şebeke için icab eden boru ve sair 

malzemelerin tedariki ve boru ferşiyatının icrası ile iki depo inşa• 
sı ile sair buna müteferri imalatın yapılması kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

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

ruş mukabilinde Dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şef· 
Iiğindn alabilirler. 

3 - Eksiltme 1 eylCıl 1937 tarihine rastlayan çarşamba günü sa
at on birde Dahiliye vekaleti binasında toplanacak belediyeler i· 
mar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tes· 
lim etmiş olmaları lazımdır• 

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

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

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir· 

mek için alacakları vesika; 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mu· 

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malfımat almak istiyenlerin belediyeler i-
mar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (2023) 2-3318 

Erzurum inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

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

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

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

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

2-3584 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Direktörlüğünden : 

Akyazı askeri kereste fabrikasının 937 mali yılı içinde yaptı
racağı tomruk ve kereste nakliyatı önce eksiltmeye konulmuş ise 
de bazı esbabı kanuniyeye binaen ihalesi bozulduğundan tekrar ka· 
pah zarfla ve on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - 5 ağustos 937 perşembe gününde saat on beşte Adapazarm
da park karşısında askeri kereste fabrikası yollama odasının içinde 
aşağıdaki nakliyatın ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. 

2 - Kürt kırığı ormanındaki maktalarından kuzuluk köyU ci
varında fabrikası ambarlarına yaptıracağı tomruk ve kereste 60~ 
metre mikaptır. Beher metre mikabına 550 kuruş nakliıy~ ücretı 
tahmin edilmiş muvakkat teminatı 2475 liradır. 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrikası ambarlarından Ada. 
pzarı istasyonuna yaptmacağı tomruk ve kereste 5000 metre mi
kabtır. Beher metre mikabına 225 kuruş nakliye ücreti tahmin ediJ 
miş muvakkat teminatı 844 liradır. İstekliler yukarda yazılı mu
vakkat teminatlarını maliye veznelerine yatırıp alacakları makbuz. 
larını veya banka mektuplarım ve ticaret odalarında kayıtlı bulun. 
duklarma dair bel .~elerini havi kapalı zarflarını ihale gününde saat 
on dörde kadar komisyona vermeleri ve şartnamesini görmek isti• 
yenlerin fabrika müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Jandarma 
kara sabo 

geııel 

alma 

(2353) 2--3555 

komutanlığı An 
komisyonundan: 

1 - Bir tanesine iki yüz elli kuruş kıymet biçilen (3475) zin
cirli şaplı yular kapalı zarftan tahvilen 29.7.937 perşembe günü 
saat on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnames i komisyondan parasız alınabilecek olan bu pa
zarlığa girmek istiyenlerin (651) lira (59) kuruş ilk teminat ve 
şartnamede yazılı vesika ile belli gün ve saatinde komisyona baş• 
vurmaları. (2004) 2-3323 

ZEISS YENt StNFMAL .l\R HALl\. 
Gözlük perivist • panc!os çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizi de tercih Hlzımd,r. 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 

1 - Gök Yüzü Ateşler İçinde 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
1 - KİM ÖLDÜRDU 

Baş rolde: BUCK JONES 
2-NİÇEVO Bankalar caddesi 

Rıza Gözlükçü 
Telefon : 3025 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Mlidürü 
Mümtaz Faik FENtK. 

Ulus Basımevı: ANKARA 

2 - Aşk Güneşi 

Baş Rolde : 

JEAN KİEPURA 

GECE: 
GÖK YÜZÜ ATEŞLER İÇİNDE 

Harry Baur - Marcelle Chantal 
GECE: ERKEK HALA 

Oynıyanlar: 

Lucien Barroux - Margueritte Moreno 
HALK MATİNESİ 12.lS DE 

Zifaf Gecesi 

ŞEHİR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 
POMPEİ'NİN SON GÜNLERİ 


