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Solda: B . Celal Bayar sergiyi açıyor - Sağda: Ekonomi Bakaormız pavyonlardan birini gezerken 

lstanbul, 28 (T elelonla) - Dün B. Celal Bayar ve hususi müeBSeselerin paviyonlannı büyük bir 
tarafından Galatasaray lisesinde açılan dokuzuncu alaka ile tetkik etmektedir. Yerli mallar sergisinin 
)'erli mallar sergisine halk bu sene her senekinden açılması dolayısiyle Sümer Banka bağlı bütün mü-
daha fazla rağbet göstermektedir. Bugün sergiyi esseselerin satış mağazalarında liatlar üzerinden 
ziyaret edenlerin ıayııı on bini bulmu§tur. Halk, yüzde 10 nisbetinde tenzüat . yapılması kararlaştı· 
bafta Sümer Bank paviyonları olmak üzere, resmi rılmı§tıT. 

Gündelik 

Satış 
Kooperatifleri 

Kemal ÜNAL 
Devlet, ihraç mallarU1l17:ın yük

sek değerle satılması ve her yıl arta· 
CaK hacminin daima iyi pazarlar bu
labilmesı için birçok tedbirler almak
ladtr. Bunların bir kısmı, fena malın 
çıkmasını menedici mahiyettedir. lk. 
bsad Vekaletinin kadrosu, güm
rüklerdeki ihracatı kontrola başla
~ıştır. Dış pazarlara gönderilecek 
bırçok malların vasıfları yeni mev
'Zuat ile tayin edilmig.tir. Bunlara ria
yet etmiyenler, şiddetle cezalandml· 
maktadır. 

Devletin ihracatı tanzim edici ted
birlerine gelince, henüz istihsal sıra· 
ında başlıyan ve zirai, sınai mahi

y tte ol n bir kısım tedbirleri yazı
nuz.aa yalntt hatırlamakla kalacağız. 
Son yıllarda Türkofisin, dış aleme 
mallanmızı, ihracatçılarımıza da ya
bancı p z r artlarını yakından ve 
i~i tamlmak !çin yaptığı değerli neş
nyatla hu usı temas ve tavsiyeleri de 
bu me~uda yalnız anmış olacağız. 
K.onten1an ve takas rejiminin yal
nn ~ürk parasını korumakla kalma
Y~P ı~raç maHarrmaı da kıymetlen· 
dırmı} ve artırmış olması, bu tedbir
~er arasında oldukça mühim ve fakat 
bugünkü mevzuwnuza biraz uzak 
olan bir kısımdır. 

~.evletin, doğrudan doğruya ih· 
• Ç ı~ı olarak aldığı tedbirler; ya mil

lı mues eselere ticari teşebbüsler al. 
~ımıa~ ve ~ahud satış kooperatifle
n teşkıl ettınnek suretiyle başarıl· 
mı hr. Geçen senelerde Ziraat Ban
~asının yaptığı bazı ihraç işiyle mil· 
lı ban~al.arın kurduklan ihraç mües
seselermm çalışmaları birinci fıkra
daki. tedb"l'ler a~~sındadır. iki yıldır 
l~mıtcle çalışan Uzüm Kurumu, mu-· 
I~ bankalarımızın ihraç işinde mües
sn ve muvaffak olan bir uzvudur. 
. s.atı kooperatiflerine gelince. 
şımdıye kadar, mahalli insiyatiflere 
bır. k im olan bu mevzu; devlet iş
len arasına girmiştir denilemezse de 
onun) li\ka, çok sıkı bir hadde in
dinlmiştir. Yeni mevzuata göre her 
kredi veya istihsal kooperatifi, bu· 
lu~d.u u mmtakada bir satış koope
ratıfı v rsa oraya gİmıeğe mecbur
dur. Bu esas, kooperatifleri satış 
?0~tasmda toplamakla herhangi bir 
utilual şub sini kuvvetli bir teşek· 
kule lcavu~turmaktadır. Ancak cok 
• ~y~et ve esaslı bilgi istiyen s;trş 
1• ının b nrıhnası oldukça güç bir 
me':zudur. Saym lktısad Vekili son 
l~ır ~eyahatlerinde, Ege koopera
tıfcılenyle konusurken bu gu" ı·· v •• l"'h" ti c ugu, 
~ ıye e, tebarüz ettirdiler. B. Ce-

1 l Bnyann özlü nutuktan kendileri· 
"{' ~u~affAkıyetin yollarını da gös
ermışhr. O uzlanna ağır bir vazi· 

fe al n yurddaşlarm temiz ve öz ve
( Sonu .5 inci sayfada) 

1 ŞiMALi 
ÇINDE 

Görüşmeler kesildi 

Çin çıkacak bir harbı 
karşılamaya hazırlanıyor 
Kaıada ve havada harb 
şiddetle davam ediyor 

Şimali Çindeki 
merkezi hükü
met askerlerin· 
den bir grup 

Şanghay, 28 (A.A.) - Sjyasi mahfiller, sulh ihtiınallerinin .gitgide 
azalmakta olduğu mütalea:ıındadır. Çin kamoyu, çıkacak hır harbı 
karşılamağa hazırlanmakta ve Nankinin azimkarane hattı hareketini 
tasvib etmektedir. 

Bazı görmenler, bunun bir yıpratma harbinın başlangıcı olduğu fik· 
rini ileri sürmektedirler. 

Sulh görüşmeleri kesildi 
Nankin, 28 (A.A.) - Japon 

ültimatomunun general Sung -
Şeh - Yuan tarafından reddi üze
rine sulh görüşmeleri kesilmiştir. 
Bunu vahim bir anlaşmazlığın ta
kib edeceği artık muhakkaktır. 

Çinliler de japonlara ültimatom 
verdiler 

Şanghay, 28 (A.A.) - Çin gazetele. 
rine göre general Sung • Şe _ Yuan, 
mareşal Çang Kay Şek'in emri üzerine 
japonl ra bir ültimatom vere14Ck Ho. 
pei'yi boşaltmaları için 48 saat mühlet 
vermiştir. 

29 uncu ordu. dokuz Çin tay.yaresi. 
nin yardımiyie şarki Hopei muhtar hü
kümetinin merkezi olan Tung.Ceu'yu 
işgal etmiştir. 

Çinliler japon münakalatınm sağ 
cenahını tehdid ediyorlar 

Şanghay, 28 (A.A.) - 29 uncu Cin 
ordusuna mensub kıtalar, Yangsun ~a
kınında Peihe nehri üzerinde Tiencin. 
Poan demiryolu köprüsünü işgal et~miş. 
terdir. 

Merkezi hükümet kıtalarr, acilen Pa. 
otingfu'dan hareket etmiş ve bir gece 
yürüyüşlinden sonra Langfang'a 10 ki. 
lometre mesafede bulunan Antse'ye 

(Sonu .5 inci sayfada) 

ŞANGHAY'DA 

Kaybolan japon 
bahriyelisi bulundu 
Şanghay, 28 (ı:·A·~. - Pazar günün

den beri kayboldugu soylenen ve niha· 
et Cing • Çiang'da. bulunan japon bah· 

~i e ~neferi :Mişazaki, Na~kindeki japon 
y • k d 1 .. 

konsoloshanesıne sev e ı mıstır. 

Çin rnahafilinde söylen~iğine göre, 
japon neferlerine memnu bır mahalli zi-
aret ettikten sonra, cezalanacağından 

~orkarak kaçmış. Yangose'yi yüzerek 
geçmeye çalışırken bir çi~ bal.ıkçısı ta. 
rafından kurtarılmış ve hır Çın polis 
karakoluna götüriilmiıştür. Bu tafsilat -
tan da anlaşılacağı i.i :ere, siyasi bir ha
dise mevzuu bahis değildir • 

istanbulda dilencilik 
yasak 

İstanbul, 28 <Telefonla) - Nakil 
vasıtalarında, iskele, eğlence yeri ve ana 
caddelerde dilencilik yasak edilmi tir. 

Bundan sonra buralarda yakalanan di • 

lenciler cezalandırılacak, ikinci defa di

lencilik ettikleri görülenler memleket • 

terine gönderilecektir. 

.. 
Serbest 
İrlan'da 

devletiyle 
Ulster 
smınnda · 

lngiliz kr~I ve 
kraliçesine suika si 
teşebbüsü yapıldı 

Londra, 28 (A.A.) - Ktral ile kıraliçe. Belfast'a gitmekte oldukları 
sırada serbest İrlanda devleti ile Ulster sınırında birçok Suikasdlar vukuu 
haber verilmektedir. 

Sınırın her iki tarafındaki güm
rük barakalarında yangın çıkanlmış 
ve Dundellok demiryolu köprüsü he· 
men hemen tamamiyle berhava ol
muştur. Tyrone ve Armach kontluk· 
ları dahilinde müsellah.4 kişinin tev· 
kif edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Frankfurt kontluğu dahilinde bir 
polis devriyesi taarruza uğramıştır. Di. 
ğer taraftan tüfek ve mitralyözle mü. 
sellah 7 kişi, Dublin • Belfast yolu ü. 

zerinde gümrükçülere ateş etmişler ve 
gümrük bürosunu yangın bombalariy. 
le tahrib eylemişlerdir. 

,Bu suikasdlar, kıral ve krraliçenin 
Belfast'ı ziıyaretleri münasebetiyle ser.
best İrlandadan Ulster'e ziyaretçile· 
rin tehacüm etmelerine mani olmak is. 
tiyen müfrit cumhuriyetçilere isnad 
edilmektedir. 

Hükü.mdarl~r Belfast'da 

Belfast, 28 (A.A.) - Kırat ve kırali· 
çeyi hamil olan Victoria and Albert ya
tmm refakatinde barb gemileri bulun • 
duğu halde buraya muvasalatı 21 pare 
topla selamlanmıştır . 

Dük d'Aberkorn ile Ulster valisi, 

Kıral ve Kıraliçeyi karşılamışlardır. 

Şehir k~milen bayraklarla donan • 

mııtrr. Şevk ve heyecan içinde bulunan 

ve Ulster'in altt konduğundan gelmiı 

bir buçuk milyon kişiden terekküp eden 

halk kütlesi, hükümdarları alkışlamış • 

tır. 

İstanbul festi vali 
cumaı:tesiye başlıyor 
t&tanbul, 28 (Telefonla) - ÖnU· 

müzdeki cumartesi günü İstanbul festi
vali başlıyor. O gün festivale gelecek 
heyetlere Parkotelde 200 kişilik bir zi
yafet verilecek, vali vekili B. Şükrli bu 
vesile ile bir nutuk söyliyecektir. 

lngiltere krral ve kualiçesi. l.:.koçyad~ 
Edinburg'a yaptıkları bir seyahat 

esnasında 

BERLIN'DE 

B. Çetinkaya 
şeref ine ziyafet 

Bertin, 28 (A.A.) - D. N. B. ajanl.i 
bildiriyor: Alman bakanı doktor Dor .. 
pmilller, atman hükümeti namına Tür. 
kiye Nafıa Bakanı B. Ali Çetinkaya 
şerefine, tayyareciler evinde bir dya
fet vermiş ve bu ziyafette refikaları ile 
bi likte, Türki:ı;e Büyük Elçisi B 
Hamdi Arpag, İktısad Vekaleti Müste 
şan B. Faik Kurtoğlu, Bakan B. Ali 
Çetinkayanın maiyetindeki zatlar, türk 
ekonomik heyeti azaları ve Türkiye 
büyük elçiliği erkanı ile alman hUkU. 
meti nasyonalist partisi ileri gelenleri 
ve alman ekonomi atemi mümessilleri 
hazır bulunmuştur, 

./ngiliz kabinesinin toplantısı 

İtalyan - İngiliz münasebetleri 
iyileşmeğe yüz tutuyor 

Londra, 28 (A.A.) - Kabine parlamento tatiline tekaddüm eden 
haftalık son toplantısını yapmııtır. . . v •••• 

Bu toplatıda başbakan1? dün B. Grandı ıl~ ya~mış oldugu goruAşme-
den bahsettiği ve B. Eden'ın karışmazlık vazıyetı hakkında malumat 
verdiği tahmin olunmaktadır. 

Londra, 28 (A.A.) - Kabine 
parlamento tatilinden önce askı· 
da bulunan bazı meseleleri daha 
haletmek üzere yarın bir kere da
ha toplanacaktır. 

Kabine azasının tatil devresi hak. 
kındaki projeleri, enternasyonal vazi
yette bir salah vukua gelmiş olduğuna 
birer işaret gibi telcikki edilmektedir. 
Filhakika öğrenildiğine göre, bcıkanla.. 
rın çoğu eyllılün on beşinden önce Lon. 
draya dönmek niyetinde değildir. Di. 
ğer taraftan parlamento mahfilleri, 
dünkü Çemberlayn • Grandi konu~ma. 
sının İngiliz • İtalyan münasebetlerin. 
de bir iyileşme ümidi vermiş olduğu. 
nu da tebarüz ettirmektedir. 

Roma, 28 ( A.A.) - İtalyan mahfil. 
}erinde tebarüz ettirildiğine göre, dün. 
kü Cemberlayn - Grandi miilakatında 
lsp;nya meselesi, İngiliz • İtalyan mü. 
nasebetleri ve umumiyetle ~ vnıpa si. 
yasi vaziyeti mevzuu lıahsolmu tur. 
Bir hal suretine engel olmak i<"tıyen 
mühim kuvvetlerin hala çalışmakta bn. 
lunmasma rağmen, son inkişaflar, va
ziyeti mahsus derece iyileştirmiştir. 

B. Celal Bayar 
iş teşkilatı 
k.adrolarıııı iııızaladı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Bugün 
Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar yeni 
iş teşkilatı kadrolarını tasdik etmiştir. 

İngiliz mühendisler cemiyeti reisi 
Gip bugün Ekonomi Bakanı B. Celal 
Bayar taraf mdan verilen öğle ziyafe. 
tinde bulundu. Ögleden sonra müte. 
hassısların İstanbul limanı üzerine ha. 
zırladıkları avan proje tetkik edildi. 
Dört gün sonra bir toplantı ,daha ya. 
pılacaktır. Sir Gi}! ak~ama doğru B. 
Celiil Bayar'la İstanbul limanını gezdi 
Sir Gip bu akşam Zonguldak'a gitmiş. 
tir. Orada limanın vaziyetini gözden 
~eçirecektir. 

Ekonomi Bakam B. Celfll Bayar cu. 
ma günü Bodrum ve Fethiye'deki sün. 
gercilik işlerini tetkik etmek üzere 
şehrimizden ayrılacaktır. Bakan ayrı. 

ca zımpara maden işlerini de gözden 
geçirecektir. 
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Politika bahisleri: 

HARB 
I 918 denberi, insanlığın teknesi "barb" ile "ihtilal" kayalıklan ara

unda yalpa vunıp dww. Ve kah birine kah diğerine çarpar. Gene de par
çalanmaz. T ann yapm çünkü - sağlam yapı. 

ispanya harbı daha bibnedi. lspanyol İspanyolu kestikten sonra, ne
den iapon Çinti'yi doğramasm? Bir Çin - japon harbmm başhya<aiı söy
lenen şu saatlerde, bütün devlet adamları, bütün politikacılar, bütün mü
nevverler, ağızlarından gene .'barış" ve "ideal" kelimelerini düşünniyor· 
Iar. 

"Eğer Uzaktark'ta harb ba,ılana. Asya seyircileri de Avmpadakiler 
gibi kanlı ve devamlı bir maça şahid olacaklardır. Gerçekten, böyle ufak 
tefek denecek yani münferid harblar, umumi harhlara tekaddüm eden id
man maçlaıı gihicfir. Modem silahlan dem:mek yeni silah ile eWi insan ara
sındaki münasebeti anlamak, tecrübelerden istifade etmek, fena bir şey de· 
ğildir. Hele bu Hnada, silih satmak ve bususiy~ eski tip siWıla.rı elden 
çıkarmak gibi de bir imkan oluna. Çin' de iman.dan bol bir şey yoktur. Bir
azı giderse bunu o memleketin kendisi bile hissetmiyecektir. Hem Japon
ya da az çek hızını almış olur. Hiç olmazsa 5 sene dinlenmeğe mecbur 
kalır .. " 

İfte realist ıilih tüccadariylıe avar elepiş diplomatların kafalarından ge· 
çen düşüncelerden birkaçı. 

~_adi. yarınki ve gelecek haftalardaki gazetelerde .. • B. B. 

•• •• Yaş uzum ihracı 

Bu sene 3000 ton yaş 
üzüm ihrac edilecek 

1zmir, (Hususi) - Büyük barbtan 
evvel iptidai nsullcrle Odaa ve lstcn
dcriyeyc sevkedilm ve çok rağbet gö
rm ~ ~ her rıedawe yirmi 
acnedenberi bir daha dq pazarlara ane
dilmemiş ve yalnız kuru olarak ihraç o. 

lunmustur. 
Bul~ristan, . Ynnanistan ve İspil!'lya 

üzümleri yaş olarak İngı1teTe, Mmr ve 
Almany3 piyasaiarmda yüksek fiatlarla 
aatıbı-kcn hu bakımdan daha ~ olan 
üzümlerimizin Ja! olarak ihraç edileme
mesi iktısaöıyatımız için mühim bir za
rardı. 

Ekonomi Bakanlığı bunu dikkate a
larak, fzrnir ü.züm kuramwıun yaş ü -

:ıüm ibrac:ma başl.amaSilll tensip etmiş, 

ve lıwırm i~ azım gelen havdıklann 
yap~ bi!dixil:mqti. 

Suluhan tamir ediliyor 
Öğrendiğimize göre, ıehrimiz sebze 

ve meyva toptancılarının estidenberi 
satı:i mahalli oran Su1uhan tamir ecfile -
rek tanlıi bir bina olarak muhafaza edi
Ieceitir.. Harun tamirine yakınlarda baş
J.:ınmasr ınuhtemeid'ir. Sebze ve meyva 
toptan satış_mın gene handa veya yapıla
cak ha"Şka bir yerde yaprfması ha:Hmda 
şimdilik bir karar yoktur. 

Yeniden yaptırrlacak 
pazar yerleri 

Birkaç ay enel Yenişehird~ yapılan 
modıeın. Jla2aı:r yr.rinm c!ıat ..-e ~mDfik 
noktasmchn aln:r ve satreıya temin ettf.. 
ği faydalar gözönünde tutularak eski 
şehir~ dıe birkaç pazar yıerima yapıl • 
masr kararlaştırdmı~ır. Eski fffıirde 

yapılacak pazar yerlerinin ilki için yer 
tayin ve tesöiti lıususuncfa tetlnlder ya
pılmaktadır. Tetkiklerin sekiz on güne 
kadar bitirilmesi ve pazar yerinin i.c.şa
sma başlanması mufıtemeldir. 

Umumi halfilar 
yaptırılacak 

Şehrimiz belediyesi şehrin mfihim 
bir ihtiyaanı: karşılamak iç#ıı gerek ye. 
nl, gerek eski şehrin muhtelif yerlerin • 
ek umumi helalar yaptınlmasmr karar 
altına almıştrr. Helfilann yaprlacağr yer
lerin tesbit ve tayini işine başhmmıştrr. 
İnşaatın öniimü~deJti ay içinde başla -
ması tahmin edilmektedir. 

Denizli ve Tavas 
halkevlerinm 

toplantısı 
Denizli, 28 - Denizli ve Taıras 

lfıalkevJeri bugün Tavasta toplanmtşlar 
ve samimi konuşmalar yapmrşhrrchr. 

Tavashlar Denizliden gelenle-re bir 
kır şöleni vermişlerdir. Denirli temsil 
kolu akşam meyd:ına kurulan sahne
de "Ana,, piyesini oynamış ve 1500 
~ ... r seyirci piyesi zevkle alkrşlamış
~ardır. 

' 
Her türfü tertibatı ahmş buhman ku

rum, bugün ikinci parti olarak 2 &in 
sandrk içinde 20 ton özü mihraç ede -
cektir. 

Bu üzümler, kurumun muhterif yer
lerde Jdı'aladlğı çelri:rdebiz Ye rezaki 
bağlarmc1an kesilmiş ve sandıklara yer
leş.inceye kadar üç elden ge~erek te
mizlenmiş ve Se<jilmi~ir. Ufak daneli 
görükn ve çürümesi muhtemel bulunan 
szllamlar tefrik edilerek kurumun şrra
hanesine sevkolunmuş, en nefis olanlarr 
ambalaj ~tlı1miştir. 

'Ozüm kurumu, bu sene yaf olarak 
iiç bm ton çe1rin:Jeksi7 •e rualri üzüm 
ihraç tdecektir. Barmn iki hm tamı de
nizyclu ile. kıin toııu Sdaoik üurinden 
av lıcrl.il.ecektir. 

Bu partiden sonra denizyolu ile 12 
ağustosta 150, 16 da 30. 18 de 400, 27 
de 400, 28 de 5, 30 ağustosta 150 ton. 
1 eylUlde 150, 3 de 400, 12 de 400. 17 
de zt. 20 e,.tarde 30 .-e: son olarak ta 
3 teşrinievvelde 42 ton yaş üzüm gön -
deri1ecdttir. 

M uhtf:lil üzüm mıntablırnıdarı ge • 
im mdtwplarda ~ ii:ıiim ihtacatuıa 

ba}Jiınıaau "" müstahsili ~ içinde 
brr.d:~ !ıildirilmekt~ Ye lııanmdaA da 
SC"1);ivcd ~ı:ırlması istenmırkteöir. 

Fotograf ı tahlilleri : 
Yeni gazeteciliğin polis roman· 

mı. piyvıgola mü~k.aiar, heye
Qln Yerici "1aflık1ar n..,izıden satış 

vasrtaları arasında fotoğrafi tahlil
leri de eMmiyetli bir m~Tri tut· 
ma!ctadrr. Zaten, gazn~ okuyanla· 
rrn tecessüs hissirrr ve kazan~ tık
rini sômiirmek gibi enaniyttini de 
bir kar mevzuo halin~ getirmeğe 

çıılrşmak kad;rr tafil ~ obbilirdi 
- Ben n~yim?' 
Saa-line kendi kerub1m-ı:Ilt' crr.ıb 

lmlcımryanlann, ba işe bir .sütamuıu 
tahsis etmiş olan gaut~e bir fo. 
toğrafi gönderip ertniı 8fiZJ.deıl iti
barel'r ıt:rnaçJauma tahlilini o. pze
ted~ ;uama!Gn bir Jcaç beş ~a 
ve- 1Tir;n sinirlnımıeğe ına.t olsz bile, 
m11ayet leb<Ulü t;ı.hljli o.iııyunca 

d-ayulan menrmniy~ sevlcile o gazt· 
tt!niıı devamlı ohrlz:nnıfazı o.bruı{c 

da ye-ni. gzıetecilit;in riftı!: k.azanç
lcrnrrda-nd11. 

'"Lehdeki tahlil'' <fe<!ili; esasen 
miz.ar tahlilinin aleyfrte ulması im
kanscz:dcr. Ba usulü iead edt!n ame
rilr.alrl:sr, sinema !ilimlerinde-, La 
Dame auı eamelia:lyı ve maça kı· 

zmr bi!e ''iyi son', la bitirirken mi
zaç- tablilkriade nasıl oJ'IZr da. baıı.un:. 
akstni ihizam ednlerdi?' 

Resmini gazeuye gönderip de 
mizaçrnr öğrenmtk istiye-D gayta.n 
bryrklr ael'ihan!Jya. #l~, ma.bw:ı ba· 
fm./IF l/ff!Ç krza da, berai.ı baJmda 

ULUS 

Türkiye - Irak 
demiryollarının 
birleşmesi için 

Hazrrhklar bitmek üzere 
Türki..ye - Irak demiryollarının bir. 

leştirilmesi için yol planlarını hazırla. 
mak üzere Naha Vekaleti taraf.ndan 
gönderilmiş olan mühendis BB. Ferdi 
ve Abbas, Irak demiryolları genel di. 
tektötii ile de görüşerek raporlarını 

hazırlamış ve bakanlığa suıımuşlardn:. 
Bakaııhğm ilgili mabmlan rapor üze
rinde çahşmaktad rlar. 

Kararla.ttrrr!an vaziyete göre türk 
dcıniryollan Irak demiryollariyle, Tür
kiye - Irak - Suriye bududlannm bir
Jqtiği noktaya yakın bir yerde Ye 
Hobur suyu n:ansabmdan takriben 1 O 
kilometre kadar uzakta: birl~tirilecek. 

tir. 
Diyarbekirden itibaren demiryolu 

Dicle nehrini takib edecek ve Cizre 
üzerinden geçecektir. 

Hazrrlrkl:ır bitirilmek üzeredir. İki 
aya kadar hattın eksı1tmesi yapılacak.. 
tır. 

Hamidiye Tekirdağında 
Tekirdağ, 28 (A.A.} - ··Hamidiye., 

limanımıza gelmiş, vali, tümen komu. 
tanı gemiyi ziyaret edenk toplal'la se. 
Jamlanmrşlardır Halk büyük bir alaka 
ile "Hamidiye" yi gezmiştir. "Hami. 
diye" gece Teldrdağından ayrılmıştır. 

Tekirdağ' da spor işleri 
Tekirdağ, 28 (A.A.) - Kara ve dt. 

niz spor işlerini görüşmek üzere önü
müzdeki pazar ~ünü Tekirdağ" nda bir 
toplantı yapılacaktır. Öğleden ııonra 

kümenin hazırladığı deniz yarışlan 

yaorlacaktrr. Sı::ıor toJ']antıs na umumi 
miifettis Kaı:ım Dirik, savlavlar. Edir. 
ne. Kırklareli ve Canakkale vi1~yetle. 
tinden snor islerine vakıf ücser murah.. 
bas e:elecektir. 

:-·--- ... : 
~ H A V A t 
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Dün hava bulutlu geçti 
Dün Ankaracla hava bulut.in ve b4L 

fif riizgirlı gceçmiıtir. Gecenın en dii... 
lfilc mhtıneti 20, eıı yiibek suhuneti 
de 35 dir. 

Yurdtııı Ege ve onz Anadolu Kan 
kıs:.m!an açıl: diğer tnmtakalar bulutlu 
geçmişlir. 24 saat içinde yurda.n bi~ 

bir yttiıı.de yatış olmaı:ı:uJtır. Yurdda 
en düşük suhuıııet s~ 12.. en yük. 
aelt mhnnetltt de 1.zmirdc 15. Mal.at. 
yada 38. Diyarflelrirde 40 derecedir. 

mekteo t.alı:be~ııe tahlilcinin sö.yli
ft!'Cek ~özü beJlidir. 

Fakat ne zarar? Gazetede resmi· 
nin çıhığını görmek uvki. ve leh
te bir cümle okuyup, bir kaç gıin i
çin olsun, onun tesiri altında kal
mak nilıayet iyi bir şeydir . 

Amerikanizmin biz~ de sirayet et
me/ete olan ba gıbı çocu.kca tahlille
rini kaydederken ilave edelim: Bas
ına kalth temcid pi!fıvına benzi

yor; yenili le çocukca da alsa cazib

tfr. -N. B .. 

Hollyvood! 

Sinema ıııa:vrtahb servet ve taadet gi
bi fakru. utırahın da payitahhdır. Cin 
Eker'in ŞG sözlerine bakınız. Fakat ev. 
"ela. haber verelim ki bu k"dın meşhur. 
Valantino'uun biriaci karısıdır. Evet,. 
Cir- Eker: "Haftada on sekiz lira kaza-

uıyoruna." diyor, 

& kadın bir zamanlar bütiin diia-,a. 
aın imRJMliği kadındı;. Sekiz milyoa li· 
ra serveti Yardr.. 

Cin Eker devam ediyor: "1929 da 
Jn0.000 dolar sahibi idim. Bun.lan son 
,:han buhramnda kaybettim. O zaman

danberi çok miiteva:zı bir ömür sürdüm. 
Şimd\ biraz para kazanmağa çalışıyo-

rum."' 

Şimdi biz ilave edelim: Valantino 
öldüğü zaman ikinci kansı Nataşa Ran. 
bova'ya &ffi'yor musUtidZ ne kadar para 
bnoaknmftı? Bir tele .ınım. 

29. 7 - 1931 

Şarktaki kalkınma 
Birinci umum müfettişlik çok 
geniş bir program hazırladı 

Birinci Umum; Müfettişlik, kendi tetkikleri neticesinde, mmtakajl 
içindeki kalkınmayı sağlıyacak olan bir program hazırlamıştır. Bu prof• 
ram, yurdun çok geniş ve verimli bir parçasını ihtiva eden umum müfettİf 
lik bölgesinde bütün meseleleri en kısa yoldan halledecek esaslan ihti"V• 
etmektedir. 

Bugün umum müfettişliğin bü
tün pbeleri tarafından gerçekleşti· 
rilmesine çalışılan bu program, bü
tün tefemıatiyle tesbit edilmiş bu
lurnnaktadır. Programın mühim 
maddeleri fUlllarchr: 

Halkın işinin kolaylaştuılması icin 
mülki teşkilat slldaştınlmakta. muhte
lif yerlerde kaza ve nahiye teşkilatı 

yapılmaktadır. 

Köy işleriyle daha yakından ilgile
nebiJmek için köy büroları teşkilitı ha· 
zırhkları yapılmaktadır. 

Vilayet büdcelerinin inşaat mevsi

minde •aliler elinde bulunabilmesi i,.. 

çin lazmı ge1cn tedbirler alınra:rştn. 

Kay eğitmen ve yatılı köy okulu 

kurulmasında kültür bakcmlrğiyle va
ki anlaşma üzerine kaza ye nahiye mer
kezlerinde me•cud beş senelik ilk mek
teblcr devam edecek ve yeni müesse
aelerin kurulması için de kültür ba
kanlığı yardım ~decektk Bunun için 
Jazmı gelen tedbirler alınmaktadır. 

Bölgenin me.cud 45 kazasının 31.

inde doktor olmadığı anlaşılarak iki 
üç sene içinde bu kazalara doktor ve
rilmesi. için sağlık bakanlığiy1e yapı
lan resmi temaslar semensini vermc
ğe ~lannştır. 

Bölğtde ıutma ve trahom iÇ,in esas
lı ve cidd1 tedbirler almmıştrr. 

Diyaxbekirde asri bir hastane kur
mak için I.200.000' lira tahsis olunmuş
tur. Büdcenin müsaadesinde Vanda da 
Sihi tes;sat takviye olanacaktır. Ayrıca 
Jazım gelen tetkikler: yapılmaktadrr. 

Bitli!' hastanesmirıı vaziyeti iaJah edil
mek iizerwir. 

Mevcud ve gelecek göçmenlerin 
müreffeh bir bale getirilmeleri ıçın 

çabpbyor. t~.ıı miisiid olnrsa Tat- · 
nn (Van gölü byısm:da güzel bir 
mcrke:z olacak kabiliye:tte bu isTı:eJedir) 
n Havasora yeni gö~ gi>nderile
celıc. Göçmen i!Jinde inpat lnazımmın 
önudm hazırlamnat.ı pnnsip olarak 
takib edilmektedir. 

Mmtıkaya gelen göçmenler smat
le 'dliiÜa.lli mürctteb.le.rine gönderilir 
ve islinları süra:tle yapılır. 

Diyarbeki~ - Silvan - Hazc> • Mele-

Bir istatiatik 
Belçika seuato.umın yazm ltir ıe

ce toplantısında sewato gazinosunda is

tihtak etmiş olcfuklan öte berinin ista

tistiğini yapan bir merakft bunu neşre· 

diyoJ'. Bu ıaym ihtiyarlar. o gece, 170 

litre kahve, 50 titre çay (tabö bunların 

ikisi de mayi halinde) 350 şişe bira, 40 

litre süt, şişe şişe her cins limonata ve 

B~ 18 kilo ıeker ve 16 kilo bisküvi 

sasfetmişlerdir. 

Gramı iki buçuk mi/yona •.•. 

Dünyamı:un •imdiye kadar en paha

lı saydan maddeıi radyomda. ZU.a rad

yomUD' grarm 300 &in lira kam tutu. 

yordu. Şimdi bir vitamin hormonu keşf 

edilmiştir ki bir gramının istihsal masra

f~ yapılan hesablara a:öre, iki buçuk 

mil.yon lirayı bulacaktır. 

Bunu aealııe ki~ aerecle lmlb•cak? 

M arconi' nin bir sözü 

Geçenlerde ölen büyük İtalyan kaşifiı 

Manonip Ame•ika'da, bix meydanda. 

büıün giia dwmada.o haber ve nmlİki 

neşı-eden hopartorlerden biı·ini dinfer -

ken yanındakilere, yarı cidcti, yan şaka, 

ıöyle demiş: 

- !iimdi aranıp bulunması laznn. 

plea teY bwılan. su.atıumama us..lü • 
....... 

fan • Ziyam - Bitlis • Tatvan ve Mele· 
fan - Siirt yollariyle bu yollardaki sı· 

nai imalat ile Ba§kale • Çölemerik ara· 
smdaki 3 • 4 köprü üç sene içinde ya· 
pılmak için lazım gelen tertibat aJın· 
maktadır. 

Diyarbekir, Bitlis, Siirt vilayetleri 
bu yollar için mükellef amele ayıra· 

caklar, Şose ola:rak istilqaf Ye keşifle· 
tini bazırlıyacaklardır. 

Bitlis ve Siirt vilayetleri Bitlis dere
&i boyundaki yolda mevcud dar viraj· 
ları nisan, mayıs ve haziran aylan i· 
çinde geni~Jetilmiş ve bayındırlık ba• 

1 
kanhğrnca yardım olunmaştar. 

Diyar~Tısir - Urfa yolunun da eııe· 
miyeti göz önüne a!ınmrJtH. 

Bölgenin batıklrk ve sa işlcri}'le 
me~guI olunması hususunda nafia lJa• 
kanlığrnm fen heyetinin yardım ve a· 
lakaları celbolunmuştur. Bu işler içi'Il 
umumi müfettişlik vilayetlerden ~ 
lfünat istemiş ve bu malfimat weriılt 

tedbir alınmasma başlanmıştıı. 
Diyarbekirde bir silo inşaası ını.t• 

kancrdir. Yakında yapılması wnıtlıt' 

yor. 
Diyarbekirde bir böcekçi1ik ınek· 

tebi, yanında da bir filatör makinesi 
kurulacaktır. Diyar~kit Yilayeti ınel« 
teb ve fabrika yerinin hazıdan.ması i• 

'iyle me'guldür. 
AhJatta bir fidanlık kurulmak uze• 

redir. Bölgenin meyva, üzüm, kendir, 
pamuk ekinlerine ehemiyct veriliyor. 

Bölğeırin ormanları tetkii ve ye• 
ni lranı.mun halkı mutazarrır etmiye· 
cek şekilde tatbiki etrafında esaslı ça· 
lrşıııalar başlamışın. 

Beş sene içinde tatbik edilecek bir 
proğramla Diyarbekir, Van ayğır de• 
poları kuvvetlendirilecek için<le ve bı.t 
dudlarda bir çok baytari müeseeseıer 
kuru .. acalıtu. Tetkikler ve te~bbÜS
ler: denm ediyor . 

Varını Havasor avuında, Muş o
vasm1n Şerafeddin dağının müna9ib 
bU mahallinde. kabil olursa Urfa vi13· 
yetin.de birn tay ve mek depoları te• 
sis edilecekJ 500 • 1000 hayvan birikti· 
rilec.elı: olan bu depoların arazi ve ol 

vaziyetltti tetkik edilmektedir. 
ETc:onomi bakanlığı kışı uzun bu " 

bölgede el işleri hakkında, lazım geiet1 

direktifleri vemıektedir. Bu hususta 
yeni yeni teşebbüsler başlamı§tır. 

lskeJe - Van arasında Van gölü iş· 
letmc idaresince kamyon s~..si teSİ' 
si. Tatvan imalathanesinde k:ontreplilc 
ve kundura çivisi imali işleri fenni IJ\l' 

Rtt~ Utkik edilmektedir. Ve Van gö
lü eycüsefer vasıtaları takviye edil· 
ın~ktc. gölden balık, soda ve havya! 
istihsali için tazım gelen tedbirler a· 

~ bnhmmaktadı:ı:. 
Ymi vapurlar ınonte edildi. !şle• 

meğe başlamak üzeredir • 

Van ve Bitliı•te her biri onbcşer bİll 
liralık iki hapishane inşası için te• 
şelX>üsler yapılmıştır. 

Bir çok ka.ıalarda resmi daireleriıl 
ve hususi meskenlerin uygunsuzlukla• 
nm gören umum' müfettişlik 3 - S sil" 
ne içinde bölgenin muhtelif mmtal<a• 
larmda rem dairelerle m~ur ve şı.t• 
bcry evleri ve hudud karakolları inşa" 

sırrı ve tekami.ilünü ele alımj }>WııJV' 
maktadır. 

Diyarbekirderı Cizreye ve Di}1a'" 
bekinfen Siirt - Bitlis rmntakasındaıl 
geçerek Vanm Gönüı boğazma götii'U 
leuk §imerıdüferin etiidleri.ne !ııa§latı• 
dı .. 

Hayvan ihracat birliklerinin e
hemiyeti muhtelif vesilelerle ball<ş 
anlatılmakta ve halkın iştiraki ıe~1' 
ol unmaktadrr. 

Muğlanın hayvan 
ihracatı 

Muğla. 28 - Hazinı..n ayı i~cle 
Bodrum. Küllük ve Feth·ye iskelele• 

rinden civar adalara 3.77 srğu ve zS
8 

keci ihrac edilmiştir. 



2 7 1937 

ID• Poht:ika 

Avrupa - Ekonomya 
ve gümrük birliği 

kongresi ve Avcu1)a 
birliği 

B iribirini inkıtasız takib eden poli-
tik hadiseler arasında, bu hadise

lerin amillerinden biri ve ba§hcası olan 
ckonomyayı hemen daima ihmal etmek
teyiz. Hnlbuki dünyanın her tarafında 
milletleri biribirine düşüren menfaat 
meseleleri ve menfaatlerden doğmu§ 

ekonomik ve ckonomiko - sosyal dog
malar değil midir? 

Bunun iki misali gözlerimiz önünde, 
\rnnh ve acıldı sahneleriyle, cereyan et
mektedir: lspanya ihtilali ckonomiko -
sosyal idcolocya.ların bir millet ferdle
rini biribirine kar§ı ayaklandırmasından 
ve Cin - japon anlaşmaz.lığı da Japon. 
ya';ın ekonomik menfaatlerini Çin'de 
en geniş mımasiyle istihsal etmeğe ça
lışmasından başka surette tehir edile-

mez. 
Şiddete dayanarak menfaat elde et

mek politikalıırı, umumi harbtan beri, 
hususiyle Avnıpn'da, iflas etmiş gibidir. 
Bugün Avrupa'da, kar§ılıklı menfaatler, 
iki veya daha fazla taraflı mukaveleler 
ve nnlaşmalar yııparak, kongreler ve 
konferanslar kuraı·ak temin olunmak is
tenilmektedir. 

Bu kongrelerden biri, geçenlerde 
Paris'te akdolunmuıtur. Bahsetmek is
tediğimi? kongre, Avrupa ekonomya ve 
gumrük birliği üçüncü kongresidir. Bir. 
lik ilk ltongrcsini 1930 senesi haziran -
temmuzunda Paris'te, ikinci kongresini 
mayıs 1935 tarihinde Brüksel'de akdet

nıİ\ti. 

Son kongrenin ruznamesinde §unlar 

\'ardı: 

- Hammaddeler; 
- Enternasyonal ticaretin engel-

leri; 

- Para istikrarı; 
- Merhez.i Avrupanın ekonomik 

tefhİlôtı. 

Bu kongrede Va:lav Schuster, Della 
Riccia, Siı· George Paiıh, Doktor Ele
mar Hautos, Hanri Truchy, Bertrand 
Nogaro, Doktor Van der Cnist, L. Tar
dy, V. Dupuis ve saire gibi Avrupa'nın 
t nınmış ckonomya ve finans adamları 
\aıdı 

Komiıyonlarda ve umumi heyette 
tetkik olunan raporlar üzerine kongre
-:e ıleri siırulen dilekler dikkate §ayan -
dır. Kongre, hammaddeler hakkında 

"istianasız bütün memleketlerin muhtaç 
oldukları hammaddeleri elde etmeleri 
ve bunların bedellerini ödeyebilmek 
için de saylcrinin mahsulü olan meta. 
ların satışında her türlü kolaylıklara 

mazhar olmalarını,, temenni etmiştir. 
Enternasyonal ticaretin engelleri 

meselesinde kongrenin dileği §U olmuş
tur: "iştirak arzusunda bulunan millet
lere açık çok taraflı anlaşmalar veya 
benzer menfaatleri olan komşu milletler 
arasında mıntakavi paktlar akdi; bu gi
bi anlaşmalar veya paktlar yapıldığı 
takdirde en z.iyade maz.harı müıaade 
millet hükmünün şartsız olarak tat
bikine muhalif kayıdlar konulması ka
bildir." Kongre, bu hususta "Para sa. 
hasında alınacak münasib tedbirler en
ternasyonal ticaretin kati olarak ihyası 
için zemini ihzar edince ithalat konten
janlmanlannın ilgasına" taraftar olmuı· 
tur. 

Paı·a İstikrarına gelince; kongre bu 
hususta Bertrand Nogaro tarafından ile
ri sürülüp müdafaa edilmiş olan ve "bü
tün memleketlerde ve hususiyle Avrupa 
memleketlerinde, hükümetleri, altın 

e<ıası prensiplerine uygun, istikrarlı ve 
11crbeıt bir kambiyo rejimine avdetteki 
faydayı dikkate almağa" mütedair bu. 
lunan hal suretine iştirak etmiştir. 

Merkezi Avnıpa ve Tuna memleket
lerinin ekonomik teıkilatı meselesinde 
kongre, "Tuna devletlerinin politika ve 
ticaret, endüstri, nakliyat ve para saha
laı anda, merhale merhale, elbirliği et
meleri" tavsiyesinde bulunmuştur. 

Kongre iılerini bitirirken, 1930 se • 
neıi eylUJunde verilen "Avrupa öğle ye
meği" nde Briand ile Streıemann tara. 
fından ıöylenmiı olan nutuklardan mül
hem olarak "Avrupa birliğini tetkik 
için komiı)•on" ihdaaı fikri Üzerinde 
durmuı ve bu komisyonun derhal top
lanması için Milletler Cemiyeti ve dev
letler nezdinde teıebbüslerde bulunma
ia riyaset divanını memur etmiıtir. * 

ULUS=================.:.:===== 

B tte taarruzu Madrid civarında ru ne bir siperden harb 
Meksika'daki 
zelzelenin 
bilançosu asilere ağır 

meydanının ve 

Otur du h a r a b o lan 
binaların görünüşü 

Meksiko, 28 (A.A.) - Temmuzun 
25 inci günü mahalli saatle, saat 22 de, 
bir zelzele olmuştur. Bu sarsıntı Mek
sikoda hafif hissedilmiştir. Orizaba, 
Jalapa, ve Verakruzde ciddi hasarlar 
ika etmiştir. 

Maltrata köyü harab olmuştur. 17 
kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştır • 

Bu zelzele on seneden beri vukua 
gelenlerin en şiddetlisidir. 

Albay Koc' a suikasd 
yapanın hüviyeti 
anlaşıldı 

Madrid, 28 (A.A.) - Asilerin ~r~n~tt~ cephesindeki mukabil ta~r
ruzu durmuş gibidir. iki gündenberı ~sı~~~~n hü~umu azalmıştır. Uç 
haftadanberi asiler bu cephede 12 hın olu vermıştir. Diğer taraftan 
hükümetçiler ise, k~ndi mevzilerinde kuvevtlenmeğe haşlamıştır. 

Varşova, 28 (A.A.) ..... Neşredilen 

bir resmi tebliğ, Albay Koc'a karşı ya• 
pılan suikasd esnasında ölen şahsın, 

Krotoşin eyaletinin Rozopol köyünden 
ve sabıkalı eşhastan Vojcisek Biega
nek olduğunu teyid etmektedir. Bie
ganekin suikasd üzerine hemen tevkif 
edilen kardeşi Jan Bieganek de vaka
da methaldardır. 

Tebliğ, suikasdın siyasi sebebleri 
hakkında hiç bir şey söylememektedir, 

Bask cephesinde bir hükümetçi 
muvalfakiyeti 

Andujar, 28 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor: Hükü
met milisleri, dün Villa F ranka de 
Kordoha kasabasının etrafındaki 
büt~n tepeleri işgal etnıişlerdir. 

Asiler, büyük zayiata uğramış
lar ve bu kasabayı tahliye etmiş
lerdir. 

Albarraçindeki asi ileri hareketi 

Sevil, 28 (A.A.) - General Kulipo
de Lano, radyo ile neşrolunan bir hita
besinde Albarracin bölgesindeki Fran
kist kıtalann ileri hareketlerine devam 
etmekte bulunduklarını ve daha şimdi -
den Frias mevkiini işgal etmiş oldukla
rını bildirmiştir. 

M arsilyaya gelen İspanyol 
mültecileri 

Marsilya, 28 (A.A.) - 379 mülteci
yi hamil bulunan İmerethie vapuru gel· 
miştir. Miılteciler arasında, başka esir -
terle miibadele edilmiş olan altı isvi~reli, 
iki alman ve dört İtalyan tayyareci var
dır. 

KUÇOK DIŞ HABERLER ' 

X Bükreı - Targuosna hapisane -
sinde çıkan bir isyan üzerine gardiyan
lar 11 kürek mahkumunu öldürmüşler
dir. 

X Belgrad - Zagreb'de çok şiddet
li bir kasırga mühim hasarlar yapmıştır. 

X Londra - Lord Kamroz'un Mor
ning Post gazetesini iki yüz bin ister -
line satm almak niyetinde olduğu ha -
ber veriliyor. 

X Nevyork - 700 bin mifuslu Bu· 
falo şehrinin kamyonculan grev yaptık. 
lanndan şehir kıtlık tehlikesi altında -
dır. 

X Paris - Gemiciler ve mavnacılar 

anlaşmazlığı yatışmak üzeredir. Nehir -

]erdeki barajlar bozulmuştur. 

X Briıksel - Şehrin cenubunda bir 
tayyare yere düşmüş, 7 kişi ölmüştür. 

X Moskova - Harbin'deki Sovyet 
konsolosu, Tokyo büyük elciliğine tayin 
edilmi tir. 

X Varşova - Leh tabiyetinde bulu
nan iki almanın "komşu bir devlet hesa
bına casusluk" suçuyla tevkif edildik1e
ri haber verilmektedir. 

X Londra - Hava Bakanlığı asker 
toplamak için büyük gayretler yapmak
ta ve muallem her asker için beş, her 
acemi asker için de iki buçuk şilin mü
kafat vermektedir. 

X Roma - Kont Ciyano Japonya -
nın yeni Roma büyük elçisini kabul et
miştir. 

.._, ..... ._... ...... ...,.. 
Karışmazlık tali 
Komitesi garın 
1oplanacak 

Londra, 28 (A.A.) - Karışmazlık 
tali komitesinin cuma günü saat 16 da 
toplanacağı resmen bildirilmektedir. 

F ranıa cevabını Londraya 
gönde di 

Faris, 28 (A.A.) - İspanya işleri 
hakkındaki ingiliz planında Fransa ta
rafından verliecek cevabın metni kati 
surette tesbit edilmiştir. 

Cevab bugün öğleden sonra Londra
ya gönderilmiştir. 

Sovyetlerin vaziyeti ne cJlacak? 

Londra, 28 (A.A.) - B. Maiski, bu 
sabah dış bakanlığına gitmiştir. 

Lord Pliınuth'un mumaileyhten pa
zartesi günü tali komitedeki hattı ha
reketinin hükümetinin son sözü olup 
olmadığım tasrih etmesini istemiş ol
duğu tahmin edilmektedir. 

İyi mallımat almakt~ olan mahfiller 
Sovyetlcrin 1spanyadakı tarafların mu· 
hariplik sıfatı meselesindeki hattı ha
reketlerini değiştirmeye meyilli olma
dıktan kanaatindedir. 

~· o -
., ...... 

Kıral Karol Belçikada 
Gand, 28 (A.A.) - Romanya kı

ralı ve maiyeti dün otomobille buraya 
gelmişlerdir. 

Kıral, belediye dairesini, Flandr 

kontlarının şatosunu, Katedrali ziyaret 

etmiş ve mahalli hükümet erkanına 

bir öğle yemeği vermiştir. 
Romanya kıralı öğleden sonra, 

Brükselc dönmüştür. Kırat her taraf

ta pek çok alkışlanmıştır. 

Bir Amerikan Filosu 
Sovyet sularında 

Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Augusta kruvazörüyle dört 

destroyerden mürekkeb bir Amerika 

filosu bugün bir dostluk ziyareti yapmak 

maksadiyle Viladivostok'a gelecektir. 

Filo, Amerikanın Asya filosu kuman. 

danı amiral Yarnell'in kumandasında

dır. Filoyu selamlamak üzere, Ameri. • 

kanın Sovyetler Birliği nezdindeki ata. 

şemilıteri B. Faymonvil Viladivostoka 

gitmiştir. Pasifik denizindeki Sovyet 

filosu kumandanlığının delegeleri bir 

destroyerle Amerika filosunu karşıla. 

mağa çıkmışlardır. 

Hava yolları devlet işletme idal"e i 
umum l\lüdiirlü!fünden: 

En Emin, En Rahat. En Seri Ankara - İstanbul 
Yolculuğu 

Nafıa Bakanlığına bağlı Hava yolları Devlet işletme idaresinin yolcu 
ve poıta tayyarelerinin Ankara - lstan bul • Ankara günlük seferleri munta
zam devamdadır. 

Hava yollannm acenteleri: 
A - Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T binasında (Telefon 

No: 3682) 
B - lstanbul - Karaköyde P. T. T binasında (Telefon No: 40374) 

l BASIN iCMALİ' 

Hürriyet Mektebi 
CUMHURIYET'de B. Peyami S -

fa bu başlıklı yazısında diyor ki: 
" lngıltercde hayvan sergisi" bıit' 

ehli kuşların kafeslerinden salıverilme· 
si fikrine zafer kazandıracak kadar te. 
kamül etmiş; fakat ilk tecrübenin ver· 
diği netice biı·az garip: Kafeslerinden aa

lıvcrilen kuılar, uçmayı unuttuklan 
için şaşırmışlar, körleşmiş bir insiyakın 
acemiliği içinde, beceriksizce kanat çırp
tıktan sonra yere düşmcğc ba§1amışlar; 
onlara yeniden uçmayı öğretmek için 
mektebler açılmış. 

Kuşlar için olduğu kadu milletler 
için de öyle değil mi? llzun bir tarih 
devresini mutlakiyet rejiminin kafea1 
içinde geçirmiş milletler, birden bire llCl'o 

bestliğe kavuşunca, uyuşmuı ferdi ira -
dclcrini iyi işletmedikleri için, bir om 
hürriyet ispazmozuna tutularak, anar§İ
ye benzer muvazenesizliklerin her türlii. 
süne düşüyorlar. Bizim 1908 inkılalM 

açık bir misaldir. 

Acaba ittihat ve Terakki, meşrutiye
ti ilan etmeden evvel, o zamanın halkı -
nı demokrasiye alıştırmak için bir hür
riyet mektebi açsaydı ve 33 senelik bir 
mıJtlnkıyet rejimi altında serbest knnıl
damasını unutan vatandaılara biraz hür. 
riyct cimnastiği yaptırsaydı inkılabtaa 

daha iyi netice almaz mıydı?. 

Fakat .. kuşa uçmayı, insana hür Y•· 
şıımayı öğretmeğe mecbuı· olmak, ne ha
zin §ey!'' 

SOKAKLARA TÜKÜRMEK VE 

TOKORüLECEK SOKAK. 

KURUN'un kısa haber sütununda 
sokaklara tükünnek \'e tükürülecek so

kak baılıklı yazıda deniliyor ki: 

"Dün gazetelerde çıkan bir iıtatia -
tik belediye nizamlarına aykın hareket 
edip de cezaya çarpılanlarm 1ayı11111 

bildiriyordu. 

Bunlardan bir k11mı da sokağa tülm
renlerdir .. 

Belediyenin, gece yanlarına kad. 
sokakları suladığını, temizleme iıçileri
nin hani harıl çalıştıklarını ve belediye 
amirlerinin, en büyüğünden en küçüği
ne kadar, sokakların temizliği ile tah -
san meHul olduklannı görüyoruz •• 

Demek ki belediye, bize "tükürme• 
demeden önce, mide bulandınp da insa
nı tükurmeğe se,·keden cadde bırakmı
yor ortada .• 

Bu vaziyet karşısında sokaklan kir
letıneğe nasıl kıyabiliriz? Biraz insaf!" 

Y AHUDI - ARAB DAV ASI 

TAN'da politika sütununda B. Ömer 
Rıza Doğrul yahudi - arab davasmı talı. 
li1 ediyor: 

" İngiltere hükümeti namına Fili ... 
tinde tahkikat komisyonunun Filiıtini 

üç parçaya taksim eden ve bir parçasıa
da bir arab devleti, bir parçasında yabu

di devleti vücuda getiren ve bir parçaa • 
aında İngiliz mandasını idame eden .,... 

jesi, suya düımüı bulunuyor. Mesele 
bütün alakadar taraflan toplayacak bir 

yuvarlak masa konferansında ıörütüle
cek ve kararlaıtınlacaktır.. Bu ıuretle 

Filistin meselesi yeniden halledilecek 
demektir. 

Filistin arabları eski noktai nazarla. 

rını müdafaada devam etmekte ve an
cak memleketlerinin bütünlüğünü we 

tam istiklalini temin edecek bir tesviye.. 
yi kabul edeceklerini bildirmektedirler. 
Bu meselenin kolay kolay haUedilmiye -
ceği anlaşılıyor. 

Diğer taraftan Filistin fevkalade ko
miserine. Filistin idaresini ıslah için bir 
t.ık1m sıtlnhiyetlcr verilmiş bulunmakta· 
dır. Belki de bu ıslahat Filistin mesele
sini bir müddet için yatııtırır.,. 

!i'ılıstindeki ingiliz 

kuvvetleri 

kumandanlığı 
1..ondra, 28 ( A.A. ) - General 

Dill'in yerine, Filistin ve şarki Or· 
dündeki ingiliz kuvvetleri baş ku 

mandanhğına General Vanel tayin e 

dilmiştir. General Vanel ağustos son 

larına doğru Filistine gidecektir . 
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( Yabancı basında okuduklarım•;) 1 
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ıma ı 
N ihayet nr'1ar atıldı. Bir çok de

fa]ar çok muhtonel oldutumJ 
aö.ylediğim bir h!di~. bu ıgün utdt ıka
ti bir safhaya girdi. Japonya, !bütün 
Çin'i değilse bile, fim.ali Çin'i fethe te• 

tebbüs ediyor. llk hadiseyi hrsa.t ola· 
rak yakaladı. Japon krt.alan. .atı• talim
leri müstesna olmak üzere Çin seddL 
nin cenubunda talimler yapmak hakkı
na maliktir. Atı~ talimleri de yapın

ca. Çin kıtaları işe karıştı ve hadiseler 
biribirini takib ederek i,ş ıef erberlife 
kadar vardı. Çünkü Nankin'in büyük 
mikdarda asker göndermesine karşı., 

Japonya da ihtiyatları silah altına ça
ğırdı ve şimdi yüz bin japon askeri Çin 
yoluna çıkmış bulunuyor. 

Şimali Çin hidiseleri otuz . 
üç sene Önce başlamıs bir 
hareketin inkişafından 
başka b·r şey değildir 

lki rakib taraf 
İki ralrib taraf .ayni çapta değildir. 

Japonya 80 milyonluk, ançu\co, !Kore 
ve !Formoz dA hesaba katılırsa 120 mil
yonluk büyük bir ıimparatorluktur. 

Bundan b.n ka J ehol ve Çahar'ı, yani iç 
Mogolıstanın bir kımum da elinde bulun
durmaktadır. Aynca, en aşağı 4-0 mil
yon nürusu olan ve merkezı Pekinde 
bulunan Pe • Çi • Li eyaletinin bir kıs
mına yerlc:şmi.ştir. Japonya denize ha
kimdir. takrıben 2000 tayyarelik mü
him bir hava kuvveti vardır. Ordusu 
pek buyuk olmamakla beraber, çok ~ğ
lamdır. Adam ölmes,nin onun ıiçin bü
yük bir ehemiyeti yoktur: Unutmamak 
gerektir ki Japonyarla ölüm1ere göre 
doğum fazlası bir ·mi1yonu bulmakta
dır. Çok muhteme1dir 'ki 100.000 japo
nun kat'fısında çinliler gerilemeğe mec
bur kalacaklardır. 

Çin 1911 denbcri büyük kalkınma 

yardmı edebilit:ler. Fakat çölleri aşmak 
ısurteiyle bu ı:nalumeyi göndermek tlc 
güçtür. Diğer tarafdan, protestan dini
ni kabul etmiş olan Çang Kay Şek, 

angıl - sakson nüfuzu altındadır. Fa
kat 'bu cihetten yapılacak yardım ancak 
deniz yoliyle o\abifü. fogt1terenin Ja
ponyayı gücendirmekte menfaati var 
mı? Bu dhet şüphelidir. Ya Amerika? 
Amerika da epeyce tehlikeye maruz
dur. Onun çok ihtiyatla haıeket edece
ği şimdiden syölenebilir. Bu suretle 
• japonlar çok ileri gitmek istemeyip 
de bazcı.n muharebe. bazan da müzakere 
ile vakit geçirirlerse - Pekin'in ve Pe -
Çi • Li nin askeri bakımdan onların e
line düşeceğini tahmin neticesine var
mış oluyoruz. 

laponyanın maksadları 
Umumiyetle Japonyanın atiKerler 

tarafından idare edildiği söy1 enir. Bu, 

füphesizdir. Fakat bu askerler de subay
lara istinad ederler ki bu :subayların a
ıı1ları köylüdür ve mizaçları çok nas· 
yona! • sosyalisttir. Bundan başka, bu 

gayretleri yap . 
mıilrr. Bugün Çan 
Kay Şek'in şah -
sında büyük bir 
gefe maliktir. O -
nun, çok büyiik 
emeller besleyen 

La Tribün de 
Nasgon 

Gazetesinden 

askerler aynı za
manda diplomat
tırlar. Japonyamn 
maksadlan yalnız 
askeri değildir. 

Büyük emeller 

kansı, Song aHesine mensubtur. Fakat 
Çang Kay Şck'1n başından son zaman
larda, yardnneılarından biri tarafmdan 
bir kaç gün hapsedilmek suretiyle, kö
tü bir macera geçmiştir. O gün Çang 
Kay Şek itibarını biraz kaybetti. Fakat 
zafer ona bu itibarı yeniden kazandJra
bilir. Fakat, zaferi de kazanmak gerek
tir. Her halde onun ordusu japon ordu
su değerinde değildir. Çinin 400 mil
yonluk ni.ifuşundan ve bitmek tükenmek 
bilmiyen ihtiyatlarından bahsolunuyor. 
Faakt Çang Kay Şek bütün Çini kont
rol etmemektedir ve her tarafdan as
ker toplamak iktidarına malik değildir. 

Muharebe m~yJanı 
Zaten japonların seçtikten muha

r ebe meydanı, Pelcin'in biraı: cenubun
da olup ancak 200 kilometre geniJIL 
ğindeclir. Çinlilerin aayı baknnuı
dan üstün oldukları farz:edilse bile, 
bunlar deniz yüzünden japonlan ne 
sağ tarafdan, ne de dağlar yüzünden, 
sol tarafdan kuşatamazlar. Bundan baş
ka çinliler memlekette buJdukJariyle 
geçinecekler, japonlar ise organize e
dilmiş bir menzil teşkilatına istinad e· 
deceklerdir. Buna göre Pe • Çi - Li hal
kı japonlara karşı belki pek de gayri 
müaaid davrannuyacaktır. Başka bir 
9ey daha var; Orada 29 uncu Çin ordu
auna kumanda eden general Feng'dir. 
Bu general daima kendi kafasına göre 
iş görür. Acaba Çan Kay Şek ona kendini 
saydırabilecek mi? Bu sonra belli ola
cak. Bu da jabonların lehine kaydedil· 
mek gereken bir avantajdır. 

Ayrıca, japonlar 'Şantong'un münte
hasına da yerleşmi,Ş bulunmaktadırlar: 
Buradan hareketle çinlileri yandan vu
rabilirler. Denize hakim oldukları için 
Şanghay ve Kanton üzerine bir şaşiırt· 
ma hareketi yapabilirler. Bu da Çang 
Kay Şek'i, bütün askerlerini şimale 
göndermemek zorunda bırakabilir; ba
husus Çang Kay Şek komünist çetele
rin (yahud orduların) takınacakları ta
vırdan da emin değildir. 

Bir nokta daha, çinlileri alınanlar ta
lim ettirmişlerdir. Japonya, Almanya 
ile müttefiktir. Apaçık göründüğüne 

göre, Aimanyadan yana Japonya karlı 
çıkacaktır, Yani Çin kendi ba.,ına kala
caktır. Şurası doğrudur ki Sovyetler 
Çinlilere malzeme göndermek suretiyle 

b e s 1 e y e n ja
ponlar için mevzuu bahs olan nedir? 
Hiç ~übhesiz, Çin pazarını ele g~ir
mek ve fakat, ayni zamanda, ihtilaki 
ve askeri bir Çin hiyulasmı uzaklaitır
maktır. Bu şartlar altında. Nankin, 
de gens çinliler vasıtasiyle Çang Kay 
Şek üzerinde tesir yapan bu ihtilalci' 
ve eskeri hiyulayı ve bunun ordularını 
yenmek, bunu itibardan düşürmek ve 
mümkün olursa eski paytaht olan Pe
kin'e üı;;tünlüğünü vererek fimali Çin'le 
cenubi Çini biribirlerinden ayırmak 
ınevzuu bahistir. 

Bir çok defalar söylemiş olduğum 
gibi, merkezi Pekin olmak üzere bir 
Çin imparatorluğu kurmak mevzuu ba
histir, ki bu imparatorluk ya Mançuko 
imparatoruna, yahud da bir japon pren
sesiyle evlenmiş olan kardeşine verile· 
cektir. Bu imparatorluğun cenub sınır
ları henüz tesbit edilmemişse de, ihti· 
mal sekiz timal eyaletini de içine ala- · 
caktır. Nankin tabiatiyle bu imparator
luğa karşı ayaklanacaktır. Fakat Pe
kin'in eski paytaht olması ve imparato
run tamiyeti dolayısiyle, Japonya er
geç bir çok çinlilerin gözlerini Pekine 
çevireceklerini ve belki de yabancı dev· 
(etlerin yeni imparatorluğu tanıyacak
larını ummaktadır. İfte burada Alman
ya ve İtalyanın kudreti meselesi orta
ya çıkmaktadır. 

Sovyetler birliği Je ifin içimle 
Japonlar Sovyetler birliğini de U• 

nutmamaktadır. Şimdilik Pe - Çi • Li 
körfezi boyunca kaymakta ve böylece 
şimali Mogolistan yollarını serbest bu
lundurmağa çaltf?Diktadır. Japonya 
sarı - nehre kadar gidecek mi? Belki. 
Sarı - nehir Gobi çölünün cenubunda, 
Nan • Şan dağlarına kadar çıkan bli· 
yük yoldur. Hedef olarak göz önünde 
bulundurulan, esasen Nankin'in kont
roluna tabi olmayıp, Pekin'den rua 
Türkistanı ve Hindistan smırlarına ka
dar uzanan kocaman sahadır. Böylelik
le Jponya Çini ikiye ayırmakla beraber 
şimalden kuşatmağa ve onu timalden ku
şatarak da Siberyayı cenubtan kuşatma
ğa uğraşıyor. Japonya aynen, eskiden 
Cengiz Han'm takib ettiği yollan tutu
yor ki, bu yollar Cengiz Hana bir ta
raf dan Çinin fethini, fakat ayni zaman
da da bugün ruı Türkistanı olan ve 
sonradan Timurlenk'in de hareket nok-

Japonya denize hakimdir. 
2.000 tayyarelik bir hava kuv
veti vardrr. 100.000 kiıilik bir 
japon ordasu Çine doğnı yola 
çdanı~ bulunmaktadır. Çinin 
nüfusu 400 milyon olmakla be
raber Çang Kay Sek memleke
tin her tarafmı kontrol etme
mektedir. Dnun için çi·nliler. 
200 kilometrelik bir sahaya sı· 
kışmıs olan h"'rb meydanında, 
japonlarm karşısında gerile- 1 
me!!e mecb •r katacaklardır. 

YAZAN= 

Piyer Dominik 

tası ittihaz ettiği toprakların fethi im
kanını vermişti. 

Bu vaziyet karşısında Sovyetler 
birliği kendisini tehdid altında görü
yor, fakat buna karşx koymak için ne 
yapabilir? Sovyetler birliğinin eski
den uzak şarkta iyi bir ordusu vardr. 
Bu ordu belki bugün de mevcuddur. 
Fakat bu ordunun en büyük kısmı or
ta - Amur üzerinde ve Okhotsk denizi 
istikametinde yapılacak bir taarruzla 
tecrid edilebilir. Sonra, Sovyetler bir
liği taarruza cesaret edebilecek mi? 
Belki bu taarruz, deniz yoliyle bir ta
rafdan Kronştad ve diğer tarafdan da 
Arkangelsk üzerine; kara yoluyla da, 
Finlandiyanın yardımiyle, yahud daha 
cenubta Baltık memleketlerinin veya 
t!olonyanın, yahud da bütün bu mern
leketJerin yardımiyle karadan Lenıng
rad üzerine yapılacak bir alman muka
bil taarruzuna yol açmaz mı? Zaten Ja
ponya Çinde hesabını gördükten 6:ın
ra, Sovyetler birliği işe karışmasa bi
le, gene ona doğru cephe almakt n ge
ri kalmıyacaktır ki, bu nokta Moskova
da iyice bilinmektedir. 

Netice 
Bütün bunlardan netice şudur ki, 

Avrupa uzak ıarkta yeni bir parti kay
betmektedir, çünkü işler ne gibi bir gi
diş alırlarsa alsınlar, Avrupa devltele
rinden bugün uzak şarkta hatırı sayıl
tııakta olanlar yarın, düne göre daha 
az nüfuza malik olacaklardır. Filhaki
ka, ya Japonya bu işten muzaffer çıka
rak sömürgeci bir imparatorluk olacak, 
yahud da Çin üstün gelecek ve bu da 
onun rönesansınrn, 400 milyonluk bir 
imparatorluğun doğuşunun başlangıcı 
olacaktır. 

Bundan 33 yıl önce, japonlann rus. 
lan yenmeleriyle 1904 de başlamış olan 
hareket tam bir inkişaf halindedir. Av
rupanın bunu anması zaınanı da çoktan 
gelmİftİr. 

RADYO 

ANKARA - Öğle neıriyatı: 12.30 
12.50 Muhtelif plak neşriyatı, 12,50 -
13,15 plik: türk musikisi ve halle far· 
lalan 13,15 • 13,30 dahili ve harici ha
berler, Akşam neşriyatı: 18,30 • 19,00 
muhtelif plik neşriyatı. 19.00 - 19.30 
tilrk musilı::i.si ve halk p.rkılan (Hikmet 
Rıza ve arkadaşları). 19,30 • 19.45 

saat ayan ve arabça neşriyat 19,45 - 20, 
15 türk musikisi ve halk prkılan (Fe -
rid Tan ve arkadaılan), 20,15 - 21,00 
plakla dans musikisi, 21,00 - 21,15 a -
jans haberleri, 21,15 - 21,55 Stüdyo sa -
lon orkestrası: (1 - Rossini Guillaume 
Tell, 2 - Honegger Lamentations de 
Guilboa, 3 - Offenbach Madame l'ar
chiduc, 4 - Tşchaikowsky Au Coin du 
feu, 5 - Mozart Der Schausyieldirec

ieldirector), 21,55 - 22,00 Yannki prog

ram ve 1stiklfil margı. 

Memurluk müsabaka imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından 
Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR 

MEMUR ALINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılntıftır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak 

ve yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı o1mamak 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 rneslekt imtihanda muvaffak o
lanlar, yirmi liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetin
de zamla TEKAÜDE TABİ DAİMi KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AF
YON, AYDIN, BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DİYAR· 
BEKİR, DENİZLİ, EDİRNE, EDREMiT, ERZURUM, ERZİN
CAN, ESKİŞEHİR, G. ANTEB, İSTANBUL, İZMİR, KASTA· 
MONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, 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 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda baş
lanacaktır. 

(Ankara ve !stanbuldaki imtihanlara orta mekteb mezunları a
lınmıyacaktır. 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı ~ubelerimizden elde edi
lebilecek izahanmelerde görülebilir 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka 
şubesi müdürlüğüne Te Ankarada Bankanın personel işleri müdür· 
lüğüne 18.8.937 tarihine kadar müracaat etmeleri wımdır. 

Kumbarti~ biri 

1 
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Satış 
Kooperahfleri 

Murat dağında 
gangın 

Uşak, 28 - Uşak - Gediz ılıcası
nın bir sayfiye ve mesire yeri olan 
büyük çam ormanlariyle muhat bulu. 
nan Murat dağında bir yanğın çıktı. 

Yanğının söndürülmeli için icabeden 
tedbirler alınmıştrr. 

( Ha~ı ı. ıncı say/11.da) 
varmış ve bu suretle Japon mUnakllitı. 
nın sağ cenahını tehdid altına almıştır. 

Pekin • Hankeu battı, son derece 
tahkim edilmiştir. İçlerinde tayyarele
re karşı kullanılan toplar bulunan zırh
lı trenler, mütemadiyen dolaşmaktadır. 

Pqotingfu'ya 27 çin tayyaresi gel
miştir, 

San~hayda sevinç 
Şanghay, 28 (A.A.) - Çinlilerin 

Langfang'da kazanım~ oldukları mu • 
vaffakiyetlere aid haber, Sanghay'da sür· 
atle yayılmı! ve levhalar, afişler ve rad
yo ile ilan edilmiştir. 

Şehirde i~ durmuştur. Her tarafta 
ıafer avaıeleri yükselmekte ve şehir bu 
avaıelerle çınlamaktadır. Halk şehri 

bayraklarla donatmıttır. Tavsifi kabil 
olmıyan bliylik bir coşkunluk içinde nü· 
mııyişler yapan halkm bu nümayişleri 

münakalatı güçleıtirmektedir. 

Çinliler bir tayyare meydanını 

İ§gal ~tliler 
Sanghay, 28 (A.A.) - Central News 

ajansı, çinhlerin üç saat devam eden bir 
muharebeden sonra saat 13 te Pekin'in 
§imalinde kAin ŞC\old Aşun tayyare mey· 
dan n ı i al etmi§ olduklarım haber ver. 
m ktedir. 

Japon hava kır1JV4!tlerinin faaliyeti 
Tiençın, 28 (A.A.) - Japon tayya · 

releri bu sabah frrtınaya rağmen Pekin 
ve Nanuyaıı c.ivarını bombardıman ede· 
rek Cın kıtal rını ağır zayiata uğratmış· 
lardır 

Pekin'ın 20 kilometre şimalinde Hsi
aotien'de muharebe şiddetle devam et • 
mek\edir. Japonlar, 37 inci Çin fırkası • 
nın mevzilerine taarruz etmektedirler. 

Japon tayyarelerinin faaliyetleri 
Prkin, 28 (A.A.) - Tokg nehri ya

kınında muharebeler devam etmektedir. 
Japon tayyareleri fevkalade bir faaliyet 
go.-ıtı·rmcktedir. 

Bu tayyareler, 29 uncu Çin ordusu 
kıtahırı üzerine mitralyözlerle ateş et • 
mektcdirler, 

Bu ordunun umumi karargahı Nan
kındım Pekin•e nakledilmi§t!r. 

Japonlar bir ıehri bombartlımon 
ettiler 

Ticnçin, Z8 (A.A.) - Tiençin'deki 
japon ,arnizonunun umumi karargahı, 
japonlaım bu sabah saat 5,30 da Hsiyu
an şehrini bombardıman etmiş oldukla
rını lıaber vermektedir. 

H opei muhtar hükümeti 
liiğveJilcli 

. Şangh y, 2& <A.A.) - Central News 
Çın aJaıı ının öğrendiğine göre, Tung
çco'nun i§galinden sonra, Çin makam . 
lan, şarkı Hopei muhtar hükümetini 
lağvclmi~ ve idarenin kontrolunu· eline 
almıştrr. Muhtar hükümetin reisi Yin -
Ju - Keng, tevkif olunmuştur. 

_ Çinliler Pekin civarmJa 
~eriliyorlar .. 

Tiençin, 28 <A.A.) - Tungşeu'daki 
çarpışmadan sonra, bu çarpışmada 100 
kişi kadar zayiat veren çinliler, Pekinin 
cenubu.1da Hsihungmen'e çekilmişler_ 
dir. 

Pekinin cenubunda Manyuan kışla • 
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ışının politik cebhesi 

Devletler kendi tebaalarını korumak 
tedbir aJmağa başladılar . 

ıçın 

Tokyo, 28 (A.A.) - ~ar.lamento finans komisyonunda bey~~tt~ 
bulunan Prens Konoye, Çın ıle anlaşmazlığı sulh yoliyle halletme~ umı· 
di tamamiyle zail olmamış olmakla beraber Japonya için ağrı hır ka
rar vermek zamanının gehni! olduğunu ıöylemittir. 

Japonlar ve yabancı devletler 
tebaası 

Hongkong, Z8 (A.A.) - İngilizle • 
rin yapmıı oldukları bir protestoya ce -
vaben japonlar, bugün öğleden önce Pe
kine karşı hiç bir taarruz yapdınıyacağı 
hakkında teminat vermişlerdir. 

Japon memurları, bütün yabancılara, 
elçiliklere sığınmalarını tavsiye etmiş • 
!erdir. 

Japon kıtalarma şimali Çinde yaban
cılara fena muamele yapmamaları için 
talimat verilmiştir. 

Bu ihtar dolayısiyle Pekinin hatta 
bugün bombardıman edilınesinden çeki
ni}Jnektedir. 

AnlCJ§mazlığın yeni ıalhaıı 
ve Amerika 

Vaşington, 28 (A.A.) - B. Hull ga. 
zetecilere demiştir ki: 

"- Peiping'deki amerikan tebaala -
nnın ba~ka tarafa gönderilmesi göz önü· 
ne alınmıştır. Japon hükümeti ayrıca. 

yabancılann okrunması hakkında yar · 
dımda bulunmayı vadetmiştir. 

Sizlerden her gün ayru sualleri sor
mamanızı rica edeceğim. Çünkü hükü -
met, Çindeki hadiseler hakkında arka 
arkaya her gün fikirlerini bildirmeyi ye
rinde bulmamaktadır. Maamafib anlaş· 
mazlığın yakında bir hal suretine rapte. 
dileceğini ve bu suretle Amerika bitaraf
lığı kanunun tatbikı hakkında bir tebli · 
ğin önüne geçilmiş olacağını ümit etmek 
isterim." 

larr etrafında ve şehrin şimalinde Pei
yan 'da çarpışmalar hala devam etmek -
tedir. 

••. Fengtaiden de çekildiler 
Şanghay. 28 (A.A.) - Nankinden a

lman haberlere göre, tayyare bombardr
mam neticesinde Çin kıtalan Fengtai 
derniryolu istasyonunu terketmeğe mec
bur kalmışlardır. Maamafih Fengtai'de 
muharebe devam etmektedir. 

Japonyanın maksadı nedir? 
Tokyo, 28 (A.A.) - Başbakan Prens 

Konoye parlamentoda demiştir ki: 
'' - Japonya Nankin hükümetini de

vinniyecek. fakat 40 seneden beri old~ 
ğu gibi, Çini fiçüncü şahrslann müdaha
lesine kar§I müdafaa eyliycccktir.,. 

Zehirli gaz mı kullanılıyor? 
Tokyo, 2& (A.A.) - Tiençin'den 

gelen ve Nanldn bükümetinin gizli ta

limatı üurine "Jungli Chemical Cor. 
poration,, tarafından Tangku'da mü-

him mikdarda zehirli gaz imal edil

mekte olduğuna dair olan haberler, bu. 

Alman büyük elçisi Çang - Kay -
Şek'le görüştü .. .. 

Nankin, 28 (A.A.) - Alman buyük 
elçisi B. Trautmann dün Mareşal Çang 
Kay Şek tarafından kabul edilerek ya • 
rım saat görüşmüş ve Almanyanın u -
zak şarktaki politikasının ana hatlarını 
izah ederek bu politikanın yalnız barı • 
şın korunması için tesirli surette işbir -
liğine matuf olduğunu teyid etmiştir. 

BB. Eden ve Delbosun temasları 
Londra, 28 (A.A.) - B. Eden, bu

gün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin 
büyük elçilerini kabul etmiş ve öğrenil
diğine göre, kendileri ile Uzak Şark me-
selelerini görüşmüştür . .. 

Paris, 28 (A.A.) _ B. Delbos, bugun 
öğleden sonra, Cin, Sovyetler Birliği ve 
fngiltere büyük~ elçilerini kabul etmiştir. 

Bir amreikan devriyesi üzerine 
ateş açıldı 

Tokyo, 28 (A.A.) - Çin asker
leri, bu sabah Amerika aefaretha • 
nesinin bulunduğu mahallede Ame
rika bahriyelilerinin bir devriyesi ü
zerine ateş açmış.lardır. lki bahriye
li yaralamrnttır. 

Yabancılar tecrid edil.mi§ 
Tokyo, 28 (A.A.) - Pekinden 

gelen bir telgrafta Çin memurlan • 
nın japon kolonisini hariç ile irti • 
batı kesilmiş olan elçilikler mahal -
lesinde tecrid etmiı olduklanm bil
dirmektedir . 

rada büyük bir heyecan tevlid etmiştir. 

Diğer bir telgrafta zehirli gazların 

merkezi Çin hükümeti krtaatı arasında 

tevzi edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Yeni bir çarpqma daha 

Şanghay, 28 (A.A.) - Central News 

Çin ajansının bildirdiğine göre, Tien

çin önünde Takou'da bugün saat 20 de, 

Takou'nun şimalinde bulunan japon.. 

lar iJe cenubunda bulunan çinliler ara. 

sıda bir muharebeye başlanmıştır. 

Çin ıulha Y~ıyor 

Şanghay. 28 (A.A.) - Japon resmi 

mahfillerinden gUlice yapılan sulh 

teklifine cevab veren Nankin ricalin

den bir sat. Çinin, elde ettiği ilk mu. 

vaffakıyetlerden sonra, şerefli bir sut. 

bu reddetmiyeceğini bildirmiştir. Ma.. 

amafih siyasi mahfiller bu sulh teklifi

nin muvaffakıyetle neticeleneceği hak. 

kmda çok betbindir. 

(Başı J. mcı sayfada) 

rili bir çalışma ile her şeyi başara
cakları hakkındaki vekilin kanaatine 
bütün memleket iştirak etmektedir. 
Kaldı ki onların muvaffakıyeti yal. 
ruz şahıslarına şeref ve ortaklarına 
menfaat temin etmekle kalmıyacak· 
tır. İhracabn en iyi tanzim tekli o
lan satış kooperatiflerinin yurdun 
her yerinde artması ve ilerlemesi bu 
muvaffakıyetten hız alacaktır. 

Ulu Önder 1931 de lzmirdeki 
söylevlerinde Ege halkma koopera
tifler için direktiflerini verirken şun
ları da söylemişlerdi: 

" - Ege iktısad mıntakasındaki 
bütün İnsanların hasılalanm, zek8.1a
nm ve gayretlerini birleştirmesi mu· 
hakkak feyizli neticeler verecektir.'' 

Ege halkının bu yüce işaretten 
kuvvet alarak toplandığını görüyo
ruz ve muvaffak olduklannı da gö-
receğiz. 

Kemal ONAL 

İndirilen tarifeler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Liman· 

da hamal tarifesi 25 kııruşa, eşya tari
fesinin beşinci gurupu 350 kuruşa in
dirilmiş seyyah otomobilleri hama. 
liyesi yüzde elli tenzil edilmiştir. 

Bir cesed bulundu 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Bugün 

Balmumcu çiftliğinde bir su mahzenin

de bir cesed bulundu. Mesele tahkik e • 

dilerek cesedin Mahir oğlu Cafer adında 
birisine aid olduğu anlaşıldı. Müddeiu

mumilik tahkikata el koydu. 

Belediye tarafından 
cezalandırılanlar 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Beledi -
ye yasaklarına riayet etmiyen 91 tram

vaydan atlıyan, 38 trenden atlayan 50 

kişi cezalandırılmış, eksik244 ekmek, 

bozuk 10 kilo yoğurt müsadere edilmiş, 
95 serseri kedi yakalanmıştır. 

Ahmed Rasim Gecesi 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Yarın 

gece Şehxemini Halk:evinde üstad Ah -
med Rasim gecesi yapılacaktır. Bu tö • 
rene 18,30 da radyoda verilecek bir 
konferansla başlanacaktır. 

Kat kat kiraya verilen 
binaların temizliği 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Kat kat 
kiraya verilen ev ve apartmanlardan 
temizliğe dikkat edilip edilmediğinin 
sıkı kontrol altına alınması ve içecek 
şeylerin satıldığı yerlerde tehir suyu
nun bulundurulması kararlaştırıldı. 

Muğlada krom ihracatı 
Muğla, 28 (A.A.) - Geçen ay içinde 

Köyceğiz ve Fethiye krom madenlerin.. 
den dıf memleketlere 10,539 ton krom 
madeni gönderilmiştir. 

Uşak'm yeni stadyomu 
yekmda açılıyor 

u,ak, 28 - 8 ağustosta şehir stad
yomumuzun açılış töreni ve beş şehir 
atletizm müsal:ıe.kaları yapılacaktır. 

Hazırlıklar bitmek üzeredir. Manisa, 
Denizli, Afyon ve Kütahya spor böl
gelerine Gediz kazasına mensub sek
sen idmancı Uşağa gelecek ve Uşak 

sporcularının da i!Jtirakiyle büyük bir 
spor günü ve bayramı yapılacaktır. 

Afyondan bayram için hususi bir 
tren tahrik olunacak ve yüzlerce Af
yonlu bu bayramda 1.azır bulunacak
tır. Stadyomda radyo tertibatı yapıl

mıştır. İdare ve teknik komite yarış· 
ların bu bayramın muntazam olması 

için ciddi bir alaka ile her gün çalış· 
maktadır. 

Lol<anta ve kahvelerde likör satışı 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Lokan
ta ve kahvelerde likör satılması için ala· 
kadarlar vilayete müracaatta buluna -
caklardır. 

Ordu vilayeti nafıa direktörlüğü 
Afyonkarahisar nafıa direktörü 

dördüncü ıınıf başmühendis Bay Arif 
Ordu vilayeti nafia direktörlüğüne 

naklen tayin olunmuştur. 

Bingöl sıhat direktörlüğü 
Sıvas merkez hükümet tabibi dok

tor Cemal Başar Bingöl sıhat direktör. 
lüğüne terfian tayin olunmuştur. 

f-·-·-·-·-·-·····-·-·-·-·-·-~ 
! l JLUS'un Tercüme. ! 
l kitabları 1 . . 
t Dörtte bir ucuzluk t 
i Seri halindeki satışlarda aşağı· i 
i da.ki fiatlardan dörtte bir indirile i 
i cektir. i 
; Büyük sayfa Kurus i 
i Bır konferans 42 25 i 

Bernar Şov 
i insanlığın Hali 302 7 5 i 
i Andre Malro i 
i Cihan Şampiyonları 162 60 i 
i Pol Moran i 
i Evlilik ve Ötesi 340 75 i 
i Talı Sa.rdon i 
i Orta sayfa i 
•
• Kırmuı Zambak 3?2 75 •• 

Anatol Frans 
i Levis ve İren J 39 30 i 
i Pol Moran i 
i San Mişele'nin Kitabı 408 100 i 
f A1rsel llunte ! 

Seri kitablar Basnnı-vi giept .... i1'1'İ2'· 
• d d" • • e 1r. • 
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rnazmışım. Allaha ısmarladık. 

Eugenie 
Grandet 

nşt önlemek icin, Eugenic'nin e~rlerini 
~üyük bir süratle yerine getirmeğe şıtab et
tı. 

Mösyö de Bonf ons gidince madm~zel 
Grandet kanapesinin üzerine yığılıp agla-
mağa başladı. Her şey bitmişti. _ . 

nada rastladı. İhtiyar Marki, Guillaurne 
Grandet'nin bütün alacaklıları alacaklarını 
tamamiyle aldıktan sonra kmnm kendisine 
aid olabileceğini kati bir lisanla bildirmiş
ti. 

Mahkeme reisi, ilk önce, Charles'a şu 
mektubu verdi: 

Kendisinde dalına sadık bir dost 
bulacağınız amcanızın kızı, 

Eugeme.,, 
Mahkeme reisi, Charles'ın resmi vesika

yı alınca zaptedemediği hayrete karşı gü
lümsedi. 

... 

Yazan: Honore de BALZAC 

Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

d~ _hi?~irimize karşı şefkatli oluruz: Biri
bırımızı bunca zamandır tanıyoruz, hemen 
hemen .akrabayız; beni bedbaht etmek iste
mezsınız. 

.. ~ahkeme reisi rnemnaniyetinden yü
regı hoplayarak zengin kızın ayaklarına ka
pandı: 

- s~~ü_n esiriniz olacağım, dedi. 
Eugenıe ona soğuk bir nazar atfederek: 
- Makbuzu elinize alınca onu bütün se-

n.~dlerle birlikte, yeğenim Grand~t'ye götü
rup. Ş~ meı~:ubu da kendisine verirsiniz. Av
detınızde sazümü tutarım. 

. Mah~e~e . reis•, Madmazel Grandet'yi 
bır a k mfıalme borçlu olduğunu anladı ve 
bund n dolayrdır ki, iki sevgili arasında ba-

Mahkeme reisi posta arabasına bin~ ~r
tesi akşam Parise vardı ve muvasaletının 
ertesi sabahı gidip des Grassins'i ~old~. 
Hakim, alacaklrlarr senedJerin tevdı edil
~iş olduğu naterın' yazihanesine davet. et
tı ve alacaklılardan hiç biri bu davete ıca
bet etmemezlik etmedi. Bunlar alacaklı ol
makla beraber, şu haklarını teslim etmek 
gerektir: Hepsi randevüde vakit ve zama
nında bulundu.Orada, reis de Bonfons, ken
dilerine" Madmazel Grandet nam~a, ~l~
caklanmn resülmal ile faizini ödedı. Faızın 
ödenmesi, Paris ticareti için. o devrin en 
şaşılacak hadiselerinden biri oldu. Makbuz 
kaydolunduktan ve des Grassins de. yaptı
ğı hizmetler dolayısiyle Madmazel Gran
det'nin kendisine tahsis ettiği elli bin frc:rı
gı ald1ktan sonra reis, d' Aubrion konagı
na gitti ve ora~ Charles. kayın~~~
dan azar işiterek apartımanma döndu~ es-

''Yeğen im; mahkeme reisi Mösyö de 
Bonfons, amcamın borçlu oluuğu bütün 
meblağların ödendiğini ve bunlarrn muka
bilini de sizden aldığımı mübeyyin makbu
zu size verecektir. Bana iflastan bahsedil
di. Düşündüm ki bir müflisin oğlu belki 
Madnıazel d' Aubrion'la evlenemez. Evet 
yeğenim, zekam ve hallerim hakkındaki 
hükümleriniz pek doğrndur: şüphesiz ben
de kıoar alemine dair hiçbir şey yoktur. o
nun ne hesablarmı, ne adetlerini biliyorum, 
ve sizin o alemde bulmak istediğiniz zevk
leri size temin etmem imkansızdır. Gençlik 
aşklarmuzı namlarına feda ettiğiniz cemiyet 
nizamlarına göre mesud olunuz. Saadetinizi 
itmam etmek için, demek ki, size babanızın 
şerefini iadeden başka bir hizmette buluna-

- Evlendiğimizi ikimiz- de aynı zaman
da ilan ederiz, dedi. 

- Yat Eugenie'yi mi alıyorsunuz? Öyle 
ise memnun oldum. Eugenie iyi kızdır. 

Sonra, birdenbire aklına gelen bir fikre 
takılarak sordu: 

- Demek ki Eugerue' zenginmiş? 
Mahkeme reisi, tefahürle cevab verdi: 
- Dört gün evetine kadar ondokuz mil-

yona yakın serveti vardr. Fakat bugün an
cak onyedi ı:nilyonu kaldı. 

Chrales reise, şaşkın şaşkın baktı: 
- On yedi. .... mil ..•. 
- Evet, efendim, onyedi milyon. Mad-

mazel Grandet ve ben, evlenmekle, tam yedi 
yüz elli bin lira iradı bir araya toplamış olu~ 
yoruz. 

(Sonu var) 
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Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 lirahJr 

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

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

Adana belediye riyasetinde~: . 
1 _ Açık eksiltme suretiyle bir cenaze nakliye otomobıli satm 

alınacaktır. .. . 
2 - Muhammen bedeli (2440) ~rk lırasıdrr. 
3 - Muvakkat teminatı (182) lıradDI. 
4 - İhalesi ağustosun 12 inci perşembe günü saat on beş-

te belediye encümeninde yapılacaktı.r. • . . . 
5 _ Şartnamesi belediye yazı ışlerı kalemındedır. İstıyenler 

oradan parasız alabilirler. . 
6 _ İstekli1erin ihale günü ~uayl-'.~n saatte t~~ınat makbuzla

. l b'rlikte belediye encümenıne muracaatları ılan olunur. 
rı Y e 1 2-3638 

Anli.ara Val~den 
Çubuk kasabası içinde Ç~buk köprüsün.~e .. yapılacak olan .1275 .. li· 

ra 28 kuru§-luk pere işi 5.8.937 perşembe gunu saat ı.5 de nafıa mu· 
dürli.iğü odasmda toplanılan komisyonca açık eksıltmeye konul
muştur. 

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

vesika ile nafıa müdürlüğünün fenni ehliyet vesika~ını hamil ol· 
dukları halde yukarıda sözü geçen gün ve saatte komısyona gelme· 

leri. ' . • .. f. d l . d 
Buna aid keşifname ve şartnameyı her gun na ıa a resın e 

görebilirler. (2153) 2-3468 

Ankara yül{.Sek ziraat 
enstitüsü rektörlüğünden: 

ı _ Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde kalörifer tesi· 
satı olan binalarının kalöriferlerle kalörifer tesisatı olmıyan bina• 
larınm kok kömürü sobasiyle ve 165 gün milddetle ısıtılması kapa-
lı zarf usuliyl eskiltmeye konulmuştur. • . 

2 ~ Muhammen bedel 18000 onsekiz hın lıra ve muvakkat te· 
minat teklifinin % 7.5; idir. . 

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

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

2-3620 

Kırklareli isl~an müdürlüğünden: 
Demirköy kazası merkezinde ve köylerin~~ .yapılacak ~öçmen 

evleri için 25.6.937 tarihinde kapalı zarf usulu ıle yapılan ılanlar 
üzerine talibi çrkmadığından 2490 sayılı kanunun 4~ ıncı maddesi· 
ne tevfikan bir hafta müddetle açık pazarlıkla eksıltmeye konul· 

muştur. . . A • • • • 

1 - Demirköy merkr.zinde 10 adet şehır tıpi kargır g~çmen evı 
yapılacak ve evlerin üzerleri yerli kiremidi ile .örtülec~ktır. Bu ev• 
lerin beherinin muhammen bedeli kereste dahıl 329 lıra 35 kuruş 
olup 10 evin toptan muhammen bedeli 3295. li.ra ?2 ~uru~tur: 

2 - Köylerce yapılacak 95 adet köy tıpı kargır evın üzerleri 
yerli kirmeitle örttilecek ve beherinin rnuhamme~ bedeli (kereste 
dahil) 316 lira olup 95 adet evin tutarı (30.009) .ıır:ı. 53 kuru.ştur •• 

3 - Şehir tipi evlerin beherinin ~~hammen ış~ılı~. bedelı ~O lı
ra olup ıo adet şehir tipi göçmen evının mecmuu ışçılık bedelı 700 

liradır. d k" . · · · il'k 4 - Köylerde yapılacak 95. a et argır evin beherının ışç ı 
bedeli 65 lira olup topunun işçilik bedeli 6175 liradır. 

5 _ Kereste dahil bilumum işçilik ve malzemei inşaiye ile be· 
raber veyahud da yalnız işçiliğinin toptan ihalesi icra kılınacaktır. 

6 - Muhammen bedelin % 7.5 teminat akçesi olarak yatırıla· 
caktır. 

7 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında talihlerin her 
gün Kırklarelinde iskan müdrlüğünde müteşekkil komisyona mil
racatları, şartname, plan ve keşifnameleri görmek Uzere İstan
bul, Edirne ve Ankara iskan müdürlüklerine ve kazalarda iskin 
memurluklarına müracaat etmeleri. 

8 - Talihler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 
diğer vesikalarını ibraz etmeleri il§n olunur. 2-3634 

Kırklareli iskan müdürlüğünden: 
Babaeski kazası ve köylerinde yapılacak göçmen ev1eri için 

25.6.937 tarihinde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan illinlar 
üzerine talibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı madesine 
tevfikan bir hafta müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
tur. 

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

2 - Köylerde yapılacak 21 adet köy tipi kerpiç evin Uzerleri 
Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen bedeli 258 
lira 70 kuruş ofop toptan 5432 lira 70 kuruştur. 

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

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

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

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

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

8 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliblerin her 
giin Kırklareli iskan müdrlüğünde müteşekkil komisyona müra
caatları ~artname, plan ve keşifnameleri görmelr üzere Istanbulı &.. 
dirne ve Ankara iskan müdrlüklerine ve kazalarda iskan memurluk· 
la r na müracaat etmeleri. 

C} - T alihl erin 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini 
ve i er ves i kal arım ibraz etmeleri iliin olunur. 2-3635 

ULUS 

l(ırk1areli is an müdürlü~n en: 
Kırklareli merkez kaza ve köylerinde yapılacak göçmen evleri 

için 25.6.937 t arihinde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yap ılan i· 
lanlar üzerine t alibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 rncı 
maddesine göre b ir hafta müddetle aç ık pazarlıkla eksiltmeye ko
nulmustur. 

ı _:_ Vilayet merkezinde 20. adet şehir tipi kerpiç ev yapılacak 
üzerlrei Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen be
deli 288 lira 35 kuruş olup toptan 5766 lira 92 kuruştur. . 

2 - Köylerde 38. adet köy tipi kerpiç ev yapılacak ~zerıe:ı 
Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen bedelı 258 Jı. 
ra 70 kuruş olup tutarı 9830 lira 60 kuruştur. . . 

3 - Köylerde 124 adet köy tipi kerpiç ev Üzerleri yerli kıremıt
ler örtülecek, beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş olup 
toptan 22287 lira 76 kuruştur. . . 

4 - Köylerde 91. adet köy t ipi ka.rgir ev Üzerleri yerlı kıre
mitle örtülecek beherinin muhammen bedeli 190 lira 42 kuruş olup 
tontan 17328 lira 22 kuruştur. 

5 - Şehir tipi kerpiç 20 evin beherinin yalnız işçilik muham
men bedeli 60 lira olup toptan 1200 liradır. 

6 - Köylerde yapılacak 91. adet köy tipi kargir evin beherinin 
işçilik muhammen bedeJi 65. lira olup toptan 5915 liradır._ 

7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç 7vın beheri. 
nin işçilik muhammen bedeli 55 lira olup toptan 8910 l~r~drr: . 

8 - Keresteden maada bitfimum işcilik ve malzemeı ınşaıye ıle 
beraber ve yahud da valnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılı
nacaktİr. 

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

10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında talihlerin her 
gün Kırklareli iskan müdüriyetinde müteşekkil komisyona müra
caatları. Şartname, plan ve keşifnameleri görmek üzere İstanbul, 
Edirne ve Ankara iskan müdürlüklerine ve kazalarda iskan me
murluklarına müracaat etmeleri. 

11- Talihler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 
diğer vesikalarım ibraz etmeleri ilan olunur. 2-3632 

lurk:lareli isk~an müdürlüğünden: 
Lü leburgaz kazasl merkez ve köylerinde yapılacak göçmen ev. 

leri için 25.6.937 tarihinde kapalı zarf usulü ile gazetlerle yapılan 
ilanlar üzerine talibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
madesine tevfikan bir hafta müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Kaza merkezinde yapılacak 27. adet şehir tipi kerpiç evin 
Üzerleri Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen be
deli 288 lira 35 kuruş olup toptan 7785 lira 45 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak ı. adet kargir köy tipi evin Üzerleri 
yerli kiremitle örtülecek beherinin muhammen bedeli 190 lira 42 
kuruş olup toptan 380 lira 84 kuruştur. 

3 - Köylerde yapılacak 57 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri 
yerli kiremitle örtülecek beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 
kuruş olup toptan 10.245 lira 18 kuruştur. 

4 - Köylerde yapılacak 22. adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri 
Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen bedeli 258 
lira 70 kuruş olup toptan 5691 lira 40 kuurştur. 

5 - Merkezde yapılacak 27. adet kerpiç şehir tipi evin beheri
nin yalnız işçiliği muhammen bedeli 60 lira olup toptan 1620 lira
dır. 

6 - Köylerde yapılacak 2 adet kargir köy tipi evin beherinin 
yalmz işçilik muhammen bedeli 65 lira olup toptan 130 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 57. adet köy tipi kerpiç evin beherinin 
yalnız işçilik muhammen bedeli 55 lira olup toptan 3135 liradır. 

8 - Keresteden maada bilftmum işçilik ve malzemei inşaiye ile 
beraber ve yahud da yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kdı
nacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7.5 teminat akçası olarak yatırrla· 
caktrr. 

10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında talihlerin her 
gün Kırklareli iskan müdüriyetinde müteşekkil komisyona müra
caa~ları. Şartname, plan ve keşifnameleri görmek üzere İstanbul, 
Edırne ve Ankara iskan müdürlilklerine ve kazalarda iskan me
murluklarına müracaat etmeleri. 

11 :- Talihler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 
diğer vesaiklerini ibraz etmeleri ilan olunur. 2-2633 

lllrltlareli islian müdürlüğünden: 
Vize kazası merkezinde ve köylerinde yapılacak göçmen evle

ri için 25.6.937 tarihinde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan 
ilanlar üzerine talibi çıkmadığından 2490 sayılx kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan bir hafta müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Kaza merkezinde yapılacak 50 adet şehir tipi kargir evin 
üzeri Marsilya kiremidi ile örtülecek beherinin muhammen bedeli 
289 lira 25 kuruş olup toptan 14.426 lira 50 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 9 adet kargir evin Üzerleri Marsilya 
kiremidi örtülecek beherinin muhammen bedeli 280 lira 70 kuruş 
olup toptan 2.526 lira 30 kuruştur. 

3 - Keza köylerde yapılacak 43 adet köy tipi kargir evin üze
ri yerli kiremitle örtlilecek beherinin muhanımen bedeli 190 lira 
42 kuruş olup toptan 8,188 lira 06 kuruştur. 

4 - Köylerde yapılacak 56 adet köy tipi kerpiç evin üzeri yerli ki· 
remitle örtülecek beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş o
lup toptan 10.065 lira 44 kuruştur. 

5 - Merkezdeki 50 şehir tipi kargir evin yalnız işçilik muham
men bedeli 70 lira olup toptan 3500 liradır. 

6 - Köylerde yapılacak 9 adet köy tipi kargir evin beherinin 
yalnız işçilik muhammen bedeli 65 lira olup toptan 585 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 43 adet köy tipi kerpiç evin beherinin 
işçilik muhammen bedeli 55 lira olup toptan 2365 liradır. 

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

9 - Muhammen belelin % 7.5 teminat akçesi olarak yatırıla
caktır. 

10 - İlin tarihinden itibaren bir hafta zarfında talihlerin her 
gün Kırklareli iskan müdüriyetinde müteş.ekkil komisyona mü
racaatları, şartname ile plan ve keşifnamelerı görmek üzere İstan
bul, Edirne ve Ankara iskan müdürlüklerine ve kazalarda iskan 
memurluklarına müracaat etmeleri. 

11 - Talihler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 
diğer vesikalarmı ibraz etmeleri ilan olunur. 2-3636 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Erzurum şehri dahilinde vakıflar müdürlüğüne ait bir apartı· 

man kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - Bedeli keşfi 24208 lira üç kuruştur. 
2 - Evrakı keşfiyesini görmek istiyenler İstanbul ve Ankara 

Nafıa müdürlüklerinde ve Erzurum vakıflar müdürlüğü eksiltme 
komisyonunda okuyabilirler. 

3 - Eksiltme- 937 ağustosun beşinci perşembe günü saat 15 de 
Erzurumda hükümet binası dahilinde ve vakıflar mildürJüğü oda· 
sında eksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 937 senesinde aldıkları 
vesikayı ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - Muvakkat teminat 1816 lira olup üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evvel mektuplarını ve evrakı saireyi komisyon ri-
yasetine vermeleri l.izımdır. ( 4311) 2-3497 

29 - 7. 1937 ~ 

Do~anl)ey urhay has a ılıµınd,ııt: 
Do. anbey belediyesi için aşağıdaki şeraıt ve evsafla bır ~~ 

t orpomp ve 500 metre hor tum alınacağından kapalı zarf usulıY 
münakasaya konulmuştu r. B 

ı - Motorpomp ve bilcümle teferruatı (Mağirus) veya ( o
senbauer) müesseseleri mamulatndan (12-15) beygir kudretin~ 
olacaktır. -

2 - Motorpomp tekerlekli araba üzerinde :;eyyar olacaktır. 
3 - H ortum 24 telli halis keten ingil'iz hortumu olacaktır. 
4 - Motorpompun muharrunen tutan 1100 ve hortumun be~ 

met resi bir liradır. . . .. .. .. 7. 
5 - Münakasa müddeti yırmı gun olup 10.7.937 gununden 30· 

937 günü aksamına kadardır. U-
6 - Belediye artırma ve eksiltme kanununa uygun olarak tJl 

racaat edecek t aliplerin gösterilen güne kadar urayımız encüme-
nine müracaatları ilan olunur. (2059) 2-3354 ......,,,,,,,, 

Niğde valiliğinden:, 
ı - Niğde vilayetimiz merkezinde 124 şehir tipi tip 2 resif. 

102 kargir göçmen evi yapılacaktır. Beherinin muhammen bede ' 
673 lira 17 kuruştur. . . A • •• • ı 

Merkez kazasının köylerınde 80 tek ve 45 çıft kargır koy tı~ 
göçmen evi yaptırılacaktır. Beher tek evin muha?1men bedeli 631 li· 
ra 47 kuruş ve çift evin muhammen bedeli 1171 lıra 60 kuruş;ur. 

2 - Aksaray kazasının Sağlık köyünde 199 tek ve 96 çıft kaı' 
gir göçmen evi yaptırılacaktır. Bunlar?an ~00 adedinin. kerest~ 
hükümetçe temin olunacaktır. Kerestesı verılen bu evlerın belnr 
nin bedeli 304 liradır. Diğer tek evlerin muhammen bedeli 6rJ' .,e 
çift evlerin 1113 lira 69 kuruştur. . A • •• ~ 

3 - Bor kaza merkezinde 46 tek ve 25 çıft kargır goçmf4 ' 
yaptırılacaktır. Beher tek evin muhammen bed~li 592 lira 83 )u· 
ruştur. Ve içft evlerin muhammen bedeli 1105 lıra 31 kuruştul. 

Bor orta köyünde 11 tek ve 6 çift kargir köy evi yaptırılacaktır• 
Beher tek evin muhammen bedeli 575 lira 86 kuruş ve çift evin f111.1" 

hammen bedeli 1068 lira 79 kuruştur. 'f 
4 - Ulukışla kaza cmrkezinde 15 kargir şehir tipi ve 7 muhteh 

köy lerde ceman 32 tek ve 15 çift kargir göçmen evi yaptırılacaktır· 
Şehir tipi evlerin beherinin muhammen bedeli 614 lira 25 kuruş ve 
tek evlerin 582 lira 40 kuruş ve çift evlerin 1079 liradır. . 

5 - Bu evlerin Aksaray kazasında yaptırılacak 100 tanesınıı1 

yalnız kerestesi vekalet tarafından verilecek olup bundan maada· 
sının bilumum malzeme ve işC<iliği keşif, plan ve şartnamelere uy· 
gun olarak inşa edilmek üzere anahtar teslimi müteahhide aiddir. 

6 - Pazarlık 2.8.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet makanırn· 
da toplanacak hususi komisyonda yapılacaktır. . 

7 - V ilayet dahilinde yapılacak evlerin hepsi toptan bir ınU. 
teahhide verileceği gibi her kazaya aid olanları kaza itibariyle ve
ya 50 şer evin partiler halinde müteaddid müteahhidlere ihale e· 
dilebilir. Toptan talih olacaklar tercih olunur. Komisyonun bu bU• 
susta hakkı takdir i vardır. . 

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

9 - Evlere aid plan fenni ve idari şartnameleri görmek ve al· 
mak için tatil günü hariç olarak ihale gününe kadar Kayseri, İ8" 
tanbul, Adana, Mersin iskan müdürlüklerine ve Ankara iskan u· 
mum müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2294) 2-3626 --

Nafia velialetinden: 
Açık Eksil ttne İlanı · 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çıbık barajrnda 
yapılacak hela inşaatı (keşif bedeli (4191) lira (04) kuruştur.) . 

2 - Eksiltmesi 4 ağustos 937 tarihine rastlayan çarşamba gu· 
nü saat 15 de nafia vekaleti sular umum müdürlüğü eksiltme ko
misyonu odasında açık eksiltme usulile yapılacaktır. . • 

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

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

Maliye Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Beş bin litre benzin. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli dokuz yüz yedi lira elli kuruştur. 
4 - Eksiltme: 30. 7 .937 cuma günü saat on beşte vekalet leva· 

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

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

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

Bina işleri ilanı 

Nafia Velialetinrlen: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara yüksek 'liraat enstitü.si 

stajyer talebeleri için orman çiftliğinde yapılacak yemekhane ıo· 
şaatıdır. Keşif bedeli 31.646.05 liradır. . 

2 - Eksiltme 9.8.937 pazartesi günü saat 15 de nafia veUJetl 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapal• 
zarf usu1iyle yapılacaktır. 

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

4 - Eksil tmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 45 kurUf 
luk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış mu· 
teahhidlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazrlı sa· 
atten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabili~· 
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edıl· 
mez. (2226) 2~3618 

c. H. P: Coruh 
.> 

ilyönliurtıl haşk.anlıITT.ı elan: 
1 - 10-8-937 salı günü saat 15 de Artvin C. H. P. binasr dahilirt· 

de müteşekkil eksiltme komisyonunda kırk dört bin dokuz yüz se· 
kiz lira yetmiş kuruş inşaat bedeli olan halkevi binası inşaatı kapa· 
1ı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Fenni evrakını görmek istiyenler Artvin, Ankara, İstanbul 
Samsun, Trabzon, Erzurum ve Rize nafıa müdürlüklerinde araya· 
bilir le;. ___. 

3 - Muvakkat teminatı üç bin üç yüz altmrş dokuz liradıı . . 
4 - İsteklilerin resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nııs

hasında çıkarak 2490 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin fıkrası 
mucibince aranacak ehliyet vesikaları hakkındaki talimatname}'e 
uygun olan inşaat vesikasını haiz bulunmaları ve 2490 sayılı karı~· 
nun 32 inci maddesindeki sarahat veçhile tanzim edecekleri tektıf 
mektuplarını birinci maddede yazılı 10-8-1937 sah giinü saat 14 de 
kadar komisyona iyice mühürlü olarak vermeleri lazımdır. 

5 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2202) 2- 3518 
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~lüsabak.a imtihanı 

Türkiye cumhuriyeti 
ziraat bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada go:sterıı:~ek m1~-ff k. 12) d az olmamak uzere u-va a ıyet derecesine göre mecmuu ( en 
zumu kadar müfettiş namzedi ve sef namzedi alın~c~ktır. ..k k 

2 . ·k · · · asal bılgıler ve yu se - Bu mübabakaya girebılme ıçm sıy .. · d ve a 
ticaret ve iktisad okulundan ve yahud hukı:k fakul.tesın a~~ oır:alı 
bunların yabancı memleketlerdeki benzerlenndcn dıp1om 
gerektir. İ b ı 

3 - Müsabaka 25 26 ve 27 ağustos 937 de Ankara ve stant u 
ziraat bankalarında v'azı ile yaptlacak ve kazananlara, yol. para arı 

• · . .. ·· 1·· b" tıhana ta-verılerek Ankarava getirtilıb, eylu1 zarfında soz u ır ım 
bi tutulacaktır. d h · 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını . a a~~ 
olmak şartiyle müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzedlenne 1 

ar lira aylık verilecektir. .. · J"k 
Müfettis namzedleri iki senelik bir stajdan sonra mufet~ı!I.: 

imtihan•na girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müf:ttıslıge 
terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerınde ça
lıştırıliıcak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra yapı· 
lacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa ,efliğe terfi ettirile
ceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An· 
kara, İstanbul ve İzmir ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - lstel-liler, aranılan belgeleri bir mektubla Ankara Türkiye 
cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya 
göndermek suretiyle müracaat etmiş bulunmahdır. Bu müracaat 
mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarihinde ele değmiş olması 
şarttır. (2166) 2-3470 

~1:Jr:~~~~:rr:ırr:oı:mBI!1ra:m:~mme:ınTJJın:~$l!!DB111m~mmnmım 

RODOS 
15 Temmuzdan itibaren 

Gazinosnuwı açılışı 

RUI_JET BAKARA 

Müdiriyet: Sait 
(RODOS-SANREMO

CAMP .ONE 
D' TALYA) 

Edirne ] andarma Efrad 
Okulu Komutanlığından: 

Edirne jandarma okulunun bir eylül 937 den bir nisan 938 ıo· 
nuna ~adar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik buğday unu
nun. mıkdarı 150.000 yüz elli bin kilodur. Unun kapalı zarf eksilt
~esı 5 8.?37 perşmcbe günü saat 14 den 15 e kadar kapalı zarf uıu
hyle ~dı~e merkez muhasebe miidfirlüğii odasında yapılacaktır. 
fsteklılerın 2490 uyıh kanuna göre teklif mektublariyle sandık 
m~kbuzları v~ya banka mektublarının saat 14 den ıs e kadar ko
m~~yon~rvermı~ olmaları şartttr. Postada vaz'ı olacak muhaberattan 
mute~e. ıt gecıkn;ıclerden atürü komisyon mesuliyet kabul edemez. 
Mi;~nsı :k:kmeklık buğday unu birinci nevi. Tutarı: L.K.. 21,000.00 
ün. arı ılo: 150.000. Tahmini fiati. kuruş. san ;14.00. Eksiltme 

g · S.8.937. Muvakkat teminatı lira Kr,: l,S7S.OO. Şekli· ka a-
h zarf. (4385) 2_..:.3570p 

M. M. Vekaleti 
Deniz merkez satın alma komisyonundan: 

. 1 - Tahmin olunan keşif bedeli 268761 lira 45 kuruş ve ilk te· 
~ı~tı 14?89 lira ?lan latanbul Kasımp•da kain Deniz hastane
aının yenıd:_n t?m~r ve inşası~ın 9.8.~37 paazrtesi günü saat 14 de 
M. il. V~ka 1eti. bınasında mute,ekkıl komisyonumuzda kapalı 
zarfla eksıltmesı yapılacaktır. 

2 - Bu eksiltmeye aid vesaik: funlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Resimler 
C - Umumi ve fenni t;artnamt. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin: 
. A - Şimdiye kadar asgari (150) bin liralık insaat isini muvaf

f~kıyetle y~ptığına dair Naha vekaletinden mı.mıddak bir vesika 
raz etmesı veya bu vesikayr hamil olanın biri ile mesai birlig-i 

yapması. 

la B •. Bb~zz1 ~_t. diplomah mimar olması veya diplomalı bir mimar
mesııı ır ıgı yapması. 

C • Eksiltmeye · k 1 .. T gırece o anlann bir şirket veya ecnebi bir fir· 
;:c:~~~~ı 1

• ~~küukla1rı !akdi~d.e, 2490 ıayılt kanunun 2, inci ve 3. 

bu •1 b. 1 .k~ı u m. en dah11ınde gereken vesaiki teklif mektu-
1 e ır .ı te vennesı. 
4 - Eksiltmeye girecek olanların 9 ağustos 937 paı:artesi gün·· 

ıa~t 13 e kadar teklif mektuplarını havi zarfı yukanda yazılı v u 
ıaık ve teminat mektupları içinde olduğu halde komisyona ve ~
b~lunmaları,; bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarının k~j 
o ~nmıyacagı ve postadan mütevellid gecikmeden dolayı yapılacak 
muracaatla~ın da nazarı dikkate alınmryacağı. 
de ! k İltıyenler: •rtname ve planları 13 lira 44 kunıı, mukabilin
i n arada komısyonumuzdan ve fstanbulda Kasımpaşada Deniz 
evazım satın alma komisvonundan alabilirler. (2215) 2 3622 

Ankara valiliğinden: 
nu!tik~~udb ~ıhai1 merkezinin 1 temmuz 937 den 31 mayıs 938 so
zeleri eks"rtmır yı ık erzak, et, kuru erzak ve kışlık ve yazhk seb
nü sat 11 ıde ::;lıaf1~~ı!~ı.!~.~· ts.tek~ilerin 31.7.937 cumartesi gU
gcımelerı. (2027) udurlugu daıresınde satm alma komisyonuna 

2-3278 

Konya Belediye Reisliğinden 
Konya beledıyesi için aylık lSO ı· ü 1" . 

fen memuru "h · ıra cret ı hır ımühetıdiı veya 
. . na ı tıyaç vardır Talip olanların Naf V k~ . 
ınlıa edılmek üzere vesikalar·" 1 b" t"k Ko ıa c aletıne f .. ıy e ır ı te nya belediye r· 
ıne muracaat eylemeleri ilan olunur. (2322) ~~;'::6 

1 
Ankanıı L.-va·1.ım Ami lii1 SatınaJma ı ı 

KomiMyonu llanlan 
----------------- ------------------

İLAN 
1 - Polatlı garnizon elektrik teıiatı için elektrik malzemesi sa· 

tın alınacaktır. 
2 - Muhammen keşif bedeli 14-0 lira S6 kuruştur. 
3 - Talihlerin ihale günü o'an 11.8.93_7 çarşamba günü sa~t 16 

da Polath mal sandığında yatırılmı~ 10 lıra 54 kuruşluk temınatı 
muvakkate makbuzlariyle komisyonda hazır bulunmaları. 

4 - Şeraiti öğrenmek istiyen talihlerin her gün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. (2278) 2-3613 

İ 1. AN 
1 - Garnizon kıtaat ve müesscsatında mevcud bakır kapların 

kalaylanması işinin 3.8.937 sair günü saat 15 de açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Bu işin tutarı 2142 lira 30 kuruş olup muvakkat teminatı 
160 lira 68 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız gö· 
rülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki ve&ika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gü.n ve &aatte Ankara levazım amir-
liği satm alma komisyonuna velmeleri. (2106) 2-3414 

tLAN 
1 - Canakkale müstahkem mevl:i birlikleri için kapalı zarf ile 

71 bin kilo sığır eti satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 21.300 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 17.8.937 s<>lı günü saat 16 da Çanakkale müstahkem 

mevki satın alma komisvonunda yaptlacaktır. . . 
4 - İsteklilerin teminat akçaları olan 1~98 hrayı ve ıha.le ka· 

nununun 2, 3 cü maddelerindeki vesaik ile bır saat eve] komıayona 
müracaatları. (2212) 2-3592 

BtLİT .... 
ı·- Ankara garnizonu erleri ile hrab okulu ıhtıyacı ıçın 16 ton 

taze bamvanın 2.8.937 pazartesi günü açık eksiltmesı yapılacaktır. 
2 - Bamyıının tutarı 1920 lira olup muvakkat teminatı 144 li· 

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

minat makbuzlariyle vazıh gün ve saatte Ankara levazım amır-
liği satın alma komisyonuna gelme'eri. (2107) 2-3415 

tT.AN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaat hayvanatı için kapalı zarf 

uauliyle 360 b;n kilo kuru ot alınacaktır. 
2 - İhalesi 9.8.937 pazartesi giinü saat 16.30 da İzmirde kıı~lada 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhrnmen bedeli 15.300 lira olup muvakkat teminatı 1147 

lira 50 kuruştur. 
4 - Şartanmesi komisvoda görülebilir. 
5 -. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. CÜ .maddelerinde ya

zılı veınkalan, muvakkat tem inat makbuz ve teklıf mektublarrnı i
hale saatından en az bir saat evel komisyona vermiş bulunma-
ları. (2239) 2-3564 

İLAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve mües5esat ihtiyacı için 441 

ton un kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
. 2 - .~ünaakıası 16. ağustos. 937 pazartesi günü saat 17 de Ma

nısada tumen satın alma komisyonunda yapılacktır. 
3 - Beher kilosunun muhmmen bedeli 12 kuruş 50 santim olup 

muvakkat teminatı 4006 lira 25 kuruştur. Şartname!iİ 276 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte teminat makbuz. 
larmı havi teklif mektublarını ihale saatından en az bir saat eveli· 
ne kadar komisyona vermeleri. (2342) 2-3703 

t LAN 
1 - Süloğlu kıtaatının ihtiyacı için 100100 kilo sığır eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat 16 da Edirncde mü· 

fettişlik binasında ıtatın alma komisyonunda yaprlacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - Etin muhammen fiatı 31 kuruş olup muvakkat teminatı 
2328 liradır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki yazılı vesika
lariyle teminat makbuzlarını havi teklif mektu\:>larını ihale saatın
da.n en az bir saat eveJ mezkfir komisyona vermeleri. (2343) 

2-3704 
İLAN 

M1ktarı Muhammen fiatı 1. Teminatı İhalenin 
Kilo Kuruş Lira Krf. tarihi günü saati 

378000 1 283 50 19.8.937 pertcmhe 11 
711000 1 534 00 " " 11 

1S18000 1 1138 50 ,, H 16 
1321000 1 991 00 " .. 16 
Yukarıda miktarları yazılı kuru odunlar kapalı zarf usuliyle sa

tın alınacağından istekJilerin belli gün ve saatten bir saat evel Ça
nakkale müstahkem mevki. satı? ~lma komisyonuna lazım gelen ve
saik ve teminat makbuzlarıle bırlıkte gelmeleri. (2332) 2-3705 

1\-lilli Muclaf aa V t>kalt>li ~:.wn.ıllıua 
Komil'4yonu llinlan 

iLAN 
Raf yabrsı: Raf yap~ıı işi pazarlığa konmuştur. Keşif tut~rı 

(S30) liradır. Keşif, proJe. ve şartnamesi parasiyle inşaat şub~sın
den alınacaktır. lhalesi: 31.VII.937 cumartesi günü saat on bırde· 
dir. İlk teminatı: 39 lira 75 kuruştur. Pazarhğa girme.k isti yenler 
gün ve vakinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsınler. 

(2333) İ 2-3689 
LAN 

ı _ Hepsine biçilen ederi 5635 lira olan 20 ton benzin.le 1638 
kilo makine yağı ve 20 teneke gaz yağı kapalı zarfla eksıltmeye 
konulmuştur. 

2 _ İhalesi 31 temmu~ 1937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 422 Jıra 63 kuruştur. 
4 _ Şartnamesi parasız olarak M.M.V. satın alına Ko. dan a-

lınır. . kl k --
5 _ Eksiltmeye gırece . er anuni teminat ve 2490 sayılı kanu-

nun 2 ve 3 üncü madd7lerınde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplartnı ihale saatın~en behemehal bir saat evel M. M. V. aa-
tm alma Ko na nnnelerı. <2069> 2-3350 

. İLAN 

Hayvan VELENSESİ 3 ~apalı zarfla 692 tane hayvan velense
•i ıatın alınacaktır. Hepsı~ın tutarı 8996 liradır. Evsaf ve şartna
mesi parasız olara~ s~va;ı şubesin~en verilecekti~. fHALE~İ: 
2.VIIl.937 parartesı gunü saat ?n .b.1rdedir. İlk temınatı: 67S lıra· 
dır. Eksiltmeye girecek~erde? ılgılı bulunanlar 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 fincii maddelt~ınde ıste?en belgelerle birlikte t~minat ve 
teklif mektublarınr havı zarflar ıhale saatinden en geç hır saat e
veJine kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vresinJer. 

(2084) 2-3375 ------
Anluıra Dil, Tarih, Coğrafya 

Fakültesi Direlctörlüğünden: 
ı - Fakülte için kita~ !11ü~ayaa edilecektir. 
2 _ K:itablarm listesın~ .gonnek istiyenler her gün kütüphane 

meurluğuna mi.ıracaat edebılır~~r :. 
3 _ İhale 13.8.937 cuma gunu saat ıs de mektebler muhasebe-

ciliğinde yapılacaktır. .. .. 
4 - İsteklilerin ihale gununden bir gün eve1ine kadar 354 lira 

98 kurştan ibaret olan muvakkat teminatı mektocblcr muhasebeci
liği veznesine yatırmış olma_Iar~ lizımdır. 

5 - tıan ücreti alıcıya aıddır. (2358) 2-3712 

Askeri fabrikalar umurıa cliirliii!iı 

Komi .. vonu hanları 

2000 KİLO ARAB SABUNU 
2000KİLO BEYAZ SABUN 

7 

Saıuıahna 

1 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı iki kalem sabun askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 15.8.937 pazartesi günü saat 15 te açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 120 lira ve 2490 numaral ı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaattan. (2307) 2-3661 
7000 ADET 40 NO. BEHERİ 1000 YARDAUK SİYAH VEYA 

HA Kİ RENKTE MAKARA 
Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın ?lma ~o
misyonunca 16.8.937 pazartesi günü saat 14.30 d~ açık eksıltme. ı.le 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 105 lira ve 2490 numaralı kanu
nıın 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. (2306) 2-3660 

5000 KİLO ZEYTİN YACI 
Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satı:ı alm~ k~
misyonunca 16.8.937 pazartesi giinü saat 14 te açık eksıltme ıle ı
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 225 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki ves"ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2305) 2-3559 

1082 Çt FT ERAT FOTİNİ 
Tahmin edilen bedeli S410 lira olan yukarıda mikdarı ve cin

si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 13.8.937 cuma günü saat p.30 da kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olara1C komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat oha 405 lira 75 kuruşu havi teklif mek
tublarını mezkur günde aaat 14.30 za kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisvona müracaatları. ~-3615 

71 TAKIM KIŞLIK ERAT ELBİSESİ 
202 ADET ERAT KAPUTU 

S2 ADET AVCI YET .. ECİ 
19 ADET NÖBETÇİ KÜRKÜ 
Tahmin edilen bedeli (3339) lira olan yukarıda mikdarı ve cin 

si yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 18.8.937 çarşamba günü saat 14 de ~çık eksiltme. ~le 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (250) lira 43 kurus ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atta komisyona müracaatları. (2363) 2-3708 

KIRIKKALE CİVARINDA HASAN DEDE MEVKltNDE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 19.439 lira 74 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as
kerifabrikalar umum müdürlüğü satm alma komisyonunca 18 ağus
tos 937 çarşamba günü saat 15 te kapah zarf ile ihle edilecektir. 
Şartname doksan ıekiz kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1458 liryaı havi teklif mektub
larını mezkur günde aaat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 2. ve 3. maddelerinde yazılı 
vesaikle mauyyen günde komisyona müracaatları. (2328) 2-3701 

KIRIKKALE CİVARINDA HASAN DEDEDE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 10.734 lira 32 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as
keri fabrikalar umum müdrlüğü satın alma komisyonunca 18 a
ğustos 937 çarşamba giinü saat 15.30 da kapalı za~f usulü ile i~~le 
edilecektir. Şartname 54 kuruş mukabilinde komısyondan .verıll.r. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 805 lira 8 kuruşu havı teklıf 
mektublarını mezkur günde saat 14.30 ıa kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikte muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2329) 2-3702 

Van Hallcevi Başl{anlı~rından: 
l - Vanda yeniden in,a edilecek halkevi 29371 lira 54 kuruş ke

fif bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu i,e aid "1rtnameler ve evrak fUnlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel şartnamesi, 
D • İnşaata aid fenni ve hususi şartname, 
E - Metraj ve ke,if hulisaıı ve ailsilei fiat cetveli, 
İ&tiyenler bu ,artnameleri ve evrakı ücretsiz olarak Van Nafıa 

mürliirlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 24.7.937 cumartesi gününden itibaren 20 gün müd

detle 13.8.937 cuma günü aaat 16 da V.an halkevinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı ıarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireb' lmek için isteklilerin 2228 lira 65 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka otuz bin liralık inşaat yap
tığrna dair bayındırlık bakanlığından ehliyet vesikaları ibraz etmesi 
ve inşaatın devamı müddetince bir fen memuru istihrlamı ~rttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede ya7.ıh saatten 
bir saat evetine kadar mal sandığına yatınlmı' 2228 lira 6S kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu ile halkevinde te,ekkül eden komisyo· 
na getirerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile· 
cek mektubluarın nihayet üçüncü maddede yaz[lı saate kadar gelmiş 
olmas' ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması J!zım
dır. Postada olacak l'!'ecikmeler kabul edilmez. (2354) 2-3711 

Devlet llemiryollan İzmir sekizincı 
• 

i~letme Müdürlüğünden: 
ı - lşletme mıntak:ası için iktiza eden balast 2490 sayılı kanu

nun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarı lmıt;tır. 

2 - Balast alınacak ocağın ve derenin yeri, cinsi, mikdarı, mu
hammen bedeli. muvakkat teminat ınikdarı tesellüm müddeti a~a· 
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliy1e balast eksiltme şartnamesi ve 
bayındırlık i•leri genel şartnamesi ve devlet demiryolları balast 
mukavelenamesi ahkamına uygun olarak yapılaeağmdan istekliler 
bunları İzmirde sekizinci i,letme müdürlüğünde görüp öğrenebilir
ler. İzahat istiyebilir ve bir suretini alabilirler. 

4 - Muhammen bedeli 10000 lirayı geçtiğinden isteklilerin e
velce bu gibi ve bu kadar i• yapıp ba,ardıklarına dair yüksek ba
yındırlık bakanlığından vesika alarak teklif mektuplarına bağlama
ları gerektir. 

5 - Eksiltme 16 ağustos 937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da İzmirde Alsancak istasyonunda sekizinci işletme bina
sındaki komiıyonda yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanuna ve 
yukarda 3 üncü maddede yazılı fartlara uygun olarak hazırladıkları 
muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarfları mezkur ta
rihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermiş bulunacaklardır. 
Her iki yer için ayrı ayrı teklif mektubu verilecektir. 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli teminat Balastu. 

Bulunduğu hat Ocak Kilometresi M. 3 Lira Lira Cinsi 
İzmir. Aydın: Söke kemeri: 10000 23000 1725 Oca~tan 

çıkarılan 
kırma 

Umir • Aydın: 208 Fcs?ek deresi: 13000 24700 18S2,S toplama 
1937 senesi kanunu evelin sonuna kadar 3.5. ve 1938 senesi ıs 

n!san tarihine kadar mütebaki 2-5 i teslim edilecektir. (2344) 2-3710 
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Mıhçıoğlu Ame ika Hükümetinin 
tercih ettiği meşhur 

Halil Naci 
A naf artalar 111 Tel: 1230 Westinghouse buz dolaptan 

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

Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 

Elaziz Nafıa l\lüdürlüğünden: 
ı - Pazarlığa konulan iş şartnamede yaıılan tadilata göre Tun

teli vilayeti Hozat kazasında yapılacak ıoo zer hayvanlık 4 ahır ve 
birer taburluk iki kışla ve müştemilatı inşaatıdır. Bu işlerin keıif 
bedeli 499592 lira 16 kuruştur. 

ı - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksilune şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir inpata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Silsilei fiat kesif metraj cetveli. 
G - Proje 
H • Devlet demiryolları fenni şarntamesi, 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı on lira bedel mukabilinde 
Tunceli nafıa miidürlüği.ınden alabilirler. 

3 - Ekslitme 4.8.937 tarihinde çarşamba günü saat 16 ya kadar 
Elfl.zizde Tunceli nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 237SO lira muvak

kat teminat vermeleri ve hundan başka aşağıdaki vesikaları da haiz 
olup göstermesi lazımdır. Nafıa vekaletinden alınmış ehliyet vesi
kası ile ticaret odasr vesikası, 

6 - Teklifler yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eve!ine kadar Tunceli nafra dairesindeki eksiltme komisyonu reis
liğine verilecektir. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 ün· 
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (2361) 2-3714 

Elaziz İskan Direktörlüğünden: 
, 

Elaziz merkezinde göçmenler için ı numaralı şehir planına göre 
yapılmak üzere 3.7.937 tarihinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmış olan 74 tek evin inşasına talib zuhur etmediğinden 5 ağus
tos 1937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Elaziz iskin 
dairesinde ihalesi yapılmak üzere 22.7.937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle yeniden münakasaya konmuştur. 

1 - Bu evlerin mecmuu keşif bedeli 32625 lira ı2 kuruştur. 
2 - Bütün malzeme işçiliğiyle beraber müteahhide aid olmak 

üzere ve anahtar teslimi suretiyle yaprlacaktır. 
3 - Yüzde 7,5 dan tutarı olan muvakkat teminat bedelinin iha

lede nevel yatırılmış olması lazımdır. 
4 - Fenni ve idari şartname ve planlar istekliler tarafından pa

rasız olarak Elaziz iskan dairesinde her zaman görebilirler. 
5 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için kanuni şekilde 

tanıim edilmiş ehliyet vesikalarım ibraz etmeleri şarttır. 
6 - Posta ile gönderilecek zarfların vurudunda husule gclcbi· 

lecek teahhürden mütevellid itirazlar nazarı dikkate alınmaz. 
7 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte Eliiziz iskan müdürlüğü 

dairesine müracaatları iliin olunur. ( 464S) 2-3718 

Erzurum Nafia Direktörlüğünden: 
İspir kaza merkezinde yeniden yapılacak olan 15000 lira bedeli 

keşifli hükümet konağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

ı - Eksiltme günü 12.8.937 perşembe günü saat 15 tesbit edile
rek Erzurum hükümet konağı içinde vilayet makamında yapıla
caktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesini Erzurum nafıa müdürlüğünde 
ve İspir kaymakamlığında okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı bin yüz yirmi beş liradır. 
4 - 1stek!i1er resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 sayılı nüsha

sında çıkan talimatnameye göre vesikalarını hazırlayıp 2490 sayılı 
kanunun 32 inci maddesi mucibince teklif mektuplarını birinci mad
dede yazılı gün ve saatten bir saat eveline kadar komisyon riyaseti
ne göndermeleri mecburidir. Postada gecikmeler kabul edilmez. 

(4517) 2-3717 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Aydın vilayeti Nazilli kazası ci

varında Horsunlu sulama kanalr hafriyatı ve sınai imaUitı. 
Keşif bedeli: (127.841) lira (69) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 18 ağustos 937 tarihine rastlayan çarşamba günü 

saat 15 de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - 1steklier: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (6) lira 
(40) kuruş bedel'. mukabilinde sular umum müdürülüğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9) ku
ruşluk teminat vermesi ve (50) bin liralık nafıa su işlerini teahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kAbiJ su işlerini başarmakta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteah
hidlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklif mektublarını ikinci 
maddede pazılı saatten bir saat eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge-
cikmeler kabul edilmez. (2104) 2-3706 

Sinop C. l\1üddeiumnmiliğinden: 
Sinop genel ceza evindeki mahkum ve mevkuflara ihale tarihin

den itibaren 1.6.938 gününe kadar verilecek ekmek 9.8.937 günün
den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş unundan 
yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Ekmekler ceza evi direktörlüğünün göstereceği lüzum üze
rine yevmiye 700 iJa 1000 adet arasından her gün nihayet saat 14 
de kadar ceza evine teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan 2239 
lira 92 kuruşluk teminatı muvakkate verecektir. 

4 - İhale 23.8.93.i pazartesi günü, saat 15 de C. müddeiumumi
liğinde müteşekkil komisyonda adliye bakanlığının mezuniyetine 
talikan yapılacaktır. 

5 - Teklif mektubları 23.8.937 pazartesi günü saat on beşe ka
dar sıra numarasiyle makbuz mukabilnide dördüncü maddede ya
zılı komisyon reisliğine verilecektir. 

6 - Mcktubların beşinci maddede gösterilen saate yetişmek Ü• 
zere iadeli teahhudlli mektub şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu 
halde zarfın mühür mumu ile iyice kapatılması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Sartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dışın
da şartları ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevvelid bilcümle rüsum ve tekalif ve 
damğa resmi ile ilan ücretleri indelhacce ekmeklerin veya unun 
tahlil ücreti ve masrafı ve sair bilcümle masarifat müteahhide aid
dir. 

9 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler tatil 
gün erinden maada her gün Sinop C. müddei umumiliği kalemine 
müracaat etmeleri il~n olunur (2341) 2-3709 

İnşaat Müteahhitlerinin ve yapı 
Yaptıranların nazarı dikkatine · 

Ankara istasyonunun inşaatı bittiğinden artan malzemei inşai
yeye talib olanların istasyondaki yazıhanemize müracaatları ilan 
olunur. 2-3719 

Aııkara Valiliğinden: 
Bala kazasında hususi idareye aid dispanser binasının çatısının 

tamiriyle etüv makinesinin muhafazasına aid garaj yerinin yapıl· 
mast açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşbt.ı yapının muhammen bedeli 568 lira 76 kuruştur. İsteklile· 
rin 2.8.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encümenine ve 
tamirata aid şartnameyi görmek için de vilayet sıhat müdürlüğüne 
gelmeleri ilan olunur. (2028) 2-3277 

ı\nkaı·a Emniyet l\llüdürlüiünden: 
.... 

Muhammen Fi. Teminatı 
Kilo G. Cinsi kuruş santim lirakuruş fhale günü saat 

87600 00 Yem otu 3 00 198 00 16.8.937 pazartesi günü 16 
Yukarıda mikdarı yaz.ılı yem otu gösterilen günde açık eksilt· 

me ile alınacaktır. Şartnamesi Emniyet müdürlüğündedir. İstekli
lerin yukarıda yazılı teminatla müdüriyette toplanacak komisyona 
gelmeleri. (2359) 2-3713 

Nafıa Vekaletinden: 

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

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

nü saat ıs de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü eksiltme ko
misyonu odasında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: proje ve şartnameleriyle mukavele ve sair keşif 
evrakını Sular umum müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (314) lira (33) k.u
ruşluk muvakkat teminat ile bu işi başarabileceğine dair yapı ış
leri umum müdürlüğünden alınmış bir vesikayı ibraz etmesi ve i
kinci maddede yazılı saatten bi rsaat evel 937 senesine aid ticaret 
odası vesikasiyle birlikte su eksiltme komisyonu reisliğine müra-
caat e;demeleri. (2158) 2-3465 

UJul)()rlu 
Beledivesinden: ., 

Su Mühendisi 
Aranıyor 

Kazamız su işlerinde ve su 

menbalarında tetkikat yaptırıl. 

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

~ ...... ~·~·~·~· ... ~ ......... ~·-J 
! Sekizinci şark! 
1 - Fuvarı 1 
i BARI i 
! 4-21 eylUl 1937! 
! Akdenizin 1 
1 şark ile garb i 
i arasında mer· i 
i kez piyasası i 

40 millete • 
t mensub 5000 ! 
1 kişinin ! 
t ı milyon ziyaretçi t 
i İthalat ve Gümrük işlerinde i 
1 hususi müsaadat i 
i Ücretsiz ve emtia sergileri i 
• Toplantılar ve kongreler ,· 
! Temsiller ve muhtelif • 
t müsamereler 1 . . 
t Turizm büroları 1 . . 
t Gezinti sevahatl~ri - toplu t . . 
1 -seyahatler 1 . . 
• 2-3528 • 
: ..................................... : 

Dr. EMİR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve kadın hasta
lıkları mütehassısı. Posta
hane caddesi • B. Yusuf 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/ 2 tan itibaren has· 
tal arına hakaı. 

1 

1 Telefon: 1816 
2-3420 .____,. 

lnuhorlu 
Belediyesinden: 

Eczacı Alınacak 
60 lir.ı ücretli belediye ecza. 

c ·sı alınacaktır. Talip olanla. 
rın evrakı müsbiteleriyle birlik
te urayımıza: Ankara Cihan 
Otelinde ıo No. lu odaya müra.. 
caatları. 2-3680 

Kiralık Oda 
Kooperatif arkasında Ağaoğ· 

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

2-3693 

Juvantin 
saç hoyuları 

Daima sabit 
Daima tabii 

lngilh: kanzuk rczanesi llbc>
ratuvarlarında hazırlanan Juvan 
tin saç boyaları mıızuı ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlaıa tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç hoyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rincle tertib edilmiştir. 

J,1N1M AN'l'Ol. KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVA~TnTR 

1 
Devlet Derniryollan ve Limanlttrı llnnun 

l\li.idiirliij!ii Satmalma Komi,..vonu ilanları 

İLAN 
1 - İşletmemiz mıntakasında Fevzipaşa . Diyarbekir hattı UJO" 

rinde Km. 436 • 456 (Maden • Geyik) arasında toplatılarak kırdıf'" 
mak ve hat kenarına figüre ettirilmek suretiyle dokuz bin metre 
mikap balast kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhadl" 
men bedeli dokuz bin dokuz yüz liradır. 

2 - Eksiltme 29.7.1937 perşembe günü saat 15 de Malatya 1flet" 
me binasında yapılacaktır. 

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

madedsi mucibince işe girmeğe manii kanun bulunmadığına dait 
beyanname, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat mak
buzlariyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa, Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, Narlı, E!;,. 
oğlu istasyonlarında parasız olarak dağıtılmaktadır. (2179) 2-3.,. 

İLAN 
Muhammen bedeli (8800) lira olan 20 adet (500) ve 30 adet 

(1000) kiloluk demir baskül 27.8.937 cuma günü saat ıs te kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (660) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, rsemi gazetenin 7.5.936 gün ve 3'1.91 
veya 1.7.937 G. 364S No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesindeıı. 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2269) 2-3666 

Devlet Demiryolları Afyon 
İşletme Müdürlüğünden : 

Yedind 

1 - İşletme mıntkası için iktiza eden balast 2490 sayılı ka
nunun 32 ve 33 üncü maddesi mucibince kabalı zarf usuliyle er 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocağın yeri, cinsi, mikdarı, muhammell 
bedeli, muvakakt teminat mikdarı teslim müddeti aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme devlet demiryolları balast mukavelenamesi; ka· 
palı zarf usuliyle balast eksiltmesi şartnamesi ve bayındırlık it" 
!eri genel sartnamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları 
Afyonda 7. inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve 
izahat isti yebilirler. 

4 - Muhammen bedeli ıoooo lirayı tecavüz ettiğinden isteklile
rin evelce bu gibi ve bu kadar işi yapıp başarabildiklerine dair na
fıa yük~ek bakanlığından vesika alarak teklif mektuplarına bağla
maları lazımdır. 

5 - Eksiltme 31 temmuz 937 tarihine tesadüf eden cumartesi 
günü Afyon şehir istasyonunda 7. inci işletme binasındaki komit
yonda saat on birde yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanuna yu· 
kandaki 3 üncü maddedeki şartlara tevifkan hazırladıkları muvak• 
kat teminat ve teklif mektublarmı havi zrflarını mzekQr tarihte 
saat 10 na kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 

Bulunduğu hat Ocak 
Klm. 

Afyon - İzmir 389 
Teslim müddeti: 

Balast 
M.3 

13.000 

Muhammen Muvakkat Balastıtl 
bedeli teminat cinsi 

Lira Lira 
16.900 1267.5 Jcırmata' 

Ağustos, eylül, 1. teşrin, 2. teşrin aylarında 3/ 5 ve nisan 938 90-
nunda mütebaki beşte ikisinin teslim edilmiş olması şarttır. 

(2126) Z-3426 

İLAN 
Birinci işletme mrntakasında aşağıda mevkileri, mikdarJarı ve 

muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle mü· 
nakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 18.8.937 tarihindeki çarşamba günü saat 15 de Haydar
paşa garı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapıla· 
caktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat 
ve evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü saat ı4 de ka
dar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele projesinden kın. 
186.400 deki ocağa aid olanını 145 kuruş bedeli mukabilinde diğer· 
terini bilabedel Haydarpaşa garındaki idare veznesinden alabilirler. 

M1 mı M1 ın Muvakkat 
İhale edilecek ihzar tahmin Muhammen teminat 

Balast ocağının 
mevkii 

mikdar bedeli bedeli bedeli milı:darl 
M1 kuruş kuruş lira L K. 

1- 184.600 H. paşa Eski 
Şehir 

10000 130 15 14500 1087 so 

2- 186.400 " " 20000 
3- 217.500 .. " 12000 
4- 40.000 Eskişehir • 23000 

5- 536.600 
6- S38.750 

•• 
" 

Afyon 
Ankara 5000 

t• 5000 

130 
ı25 

95 

13.5 
135 

(4595) 

Devlet Demiryolları 9 uncu 

ıs 
ıs 
12 

10 
10 

29000 217S 00 
16800 1260 00 
24610 184S 75 

7250 543 75 
7250 543 75 

2-3716 

İşletme Direktörlüğünden : 
1 - 1stanbuldan her gün saat 13.00 de kalkmakta olan 30 no.lu 

banliyö katarı 31 temmuz 937 tarihinden itibaren yalnız cumartesi 
günleri saat 13.ı5 de tahrik edilecektir. 

2 - 1. No. lu Semplon sürat katarı bundan sonra Kabakçadan 
itibaren aşağıdak i itinereri takib edecektir. İstanbula varış saatı 
eskisi gibi 7 ;25 dir. 

Kabakca varış 
K. Cekmece 
Yeşilköy 

(4575) 

5,34 
,, 

" 

kalkış .. 
•• 

5.38 
6.SS 

7.01 
2-3673 

ZEIS 
Gözlük perivist - pandos çer. 

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

YRNi S i N F: 1\1 A L .!\ R 

Bankalar caddesi 
Rıza GözJUkçll 

Telefon : 3025 

1 İmtiyaz sahibi ve P. aşmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idart 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENfJ{ 
Ulus Basımevı: ANKARA 

BUGÜN GÜNDOZ 2 FİLM BİRDEN 
1 - Gök Yüzü Ateşler İçinde 

Heyecandan insam nefessiz bırakan 
meraklı bir mevzu 

2 - Aşk Güneşi 

Gayet tatlı şarkılarla bezenmiş eğlenceli 
bir eser 

Canlandıran: JEAN KİEPURA 
DİKKAT 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
ı - ERKEK HALA 

Baş Rollerde : 
Lucien Barroux - Margueritte Moreno 
2 - KANLI SAVAŞ 

TOM MİX tarafından çevrilmiş 
heyecanlı sergüzeşt 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 
HALK MATİNESi 12.15 DE 

HA YAT BİZİMDİR 

~EHIR BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

POMPEİ'NİN SON GÜNLERİ. 


