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"Zı ·aat enstitüsü mahallesi,,1 

Ziıaat bakanı B. Şakir Kesebir 

GündelJk 

Başbakanın 
~ 

Sporculara 
Tebliği 

Sayın Başbakanm bütün spor
culara hitaben neşrettiği 27 tem
muz tebliği, spor tarihimizde 
çok hayırlı bir dönüm noktasının 
mübeşşiri olarak daima hürmetle 
anılacaktır. 

Bazı spor kulüblerinin, spor 
işlerinde yer almış bazı zatların, 
ve nihayet, gazetelerimizden bazı
larının spor sütunlarım ellerinde 
bulunduranların spor yapmak isti
yenler üzerinde ika etmekte ol
<.kudarı z rarlı t sir,. son zaman
larda, o dereceyi bulmuştur ki 
gençliğe karşı her vakit geniş bi; 
tesamüh göstermiş, gençliği teş
vikten hiç bir zaman feragat et
memiş olan sayın başbakanımızın, 
gene bu tesamüh ve teşvik fikriy
le ve ancak çocuklarının saadetini 
düş.ünen bir haha ciddiyet ve şid
detlyle yazılmış olduğu her keli
me ve cümlesinden tezahür eden 
tebliğinin neşrine zaruret hasıl ol
muştur. Sporun iyiliğini istiyenler 
b~ tebliği nasıl derin bir memnu· 
nıyetle telakki etmişlerse spora 
zarar vermiş olanlar da onu oka· 
dar derin bir intibah hissi ile kar
tılamalıdır. 

Spor kavgaya, hasede iftira
ya, bulô.sa hiçbir kötü his 
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ve fikre 
mevzu olamamak lazımdır. Z ira 
ıpor - beden terbiyesi olarak - u
mumi terbiyenin zeka ve ahlak 
terbiyesi gibi bir şubesi ve - alel
umum spor olarak da - fabrikada 
veya büroda çalı şan insanların 
beden zindeliğini muhafaza et
mek, kendilerine temiz bir zevk 
ve eğlence temin etmek için, iş dı
şında kalan zamanlarını tahsis 
ettikleri çeşid çeşid açık hava o
yunlarıdır. 

Bizde spor, spor yapanlar, ku
lüp idare edenler ve gazelelere 
spor yazıları yazanlarca bu sade • 
~~n~siyle anlaşılamamış olduğu 
ıçındır ki bitmez tükenmez bir gö
nül azabına sebeb olmaktadır. 

İş başında yorulan kimselerin 
bu yorgunluklarını gidermek ve 
adaleleri, sinirleri ve iç mayileri 
a~asında muvazene tesis etmek j. 
çın spor yapmaları modern haya
tı.-:1 hır zarureti telakki edildiğine 
gore sporcuların en sakin en mu
vazeneli, yani en centilm~n insan
lar olmaları pek tabii iken b" d k . b n e 
~ Sf!~ı~a . unun aksinin asıl oldu-
s.u g.ıbt hır kanaate meydan ve
rılmış bulunması sporun bir vası· 
ta değil, bir gaye telakki edilmiş 

(Sonu 4. üncü s.1 yfada) 

Yüksek ziraat enstitüsü 
kooperatifinin yaptıracağı 

evlerin temeli bugün atılıyor 

Yeni mahallenin temelini 
ziraat bakanımız atacak 

Yüksek Ziraat enstitüsü ilim ve idare uzuvlarını ev sahibi yapına 
maksadiyle sene başında kurulmuş olan "Yüksek Ziraat enstitüsü 
yapı kooperatifi,, nin inşa ettireceği mahallenin temeli bugün saat 17 
de atılacaktır. Mahalle, Enstitü karşısmdaki arsada Çubuk barajımn 
asfalt yolu üzerinde kurulmaktadır. Burası, hava ve su vaziyeti itiharİ-
1': Ankaranın en güzel bir yeridir, denilebilir. Bu yer mahalleye şim· 
dıden parlak bir istikbal vadediyor. Yeni mahallenin iİk taşını Ziraat 

Mısırda 1 

Mısır krralı S. M. Faruk I 

Kral Faruk 
kıbçkuşandı 

. Kahire, 28 (A.A.) - '·Royter a. 

bakanımız B. Şakir Kesebir koyacak
lard:cr. 

Arsa Ziraat enstitülerinin tam kar
şısına isabet etmektedir. Bu itibarla, 
şhere pek uzak sayılaınaz. Bilhassa 
muhtelif semtlere giden otobüs yolu
nun üzerinde olması, yeni mahallenin 
birçok hususiyetlerinden biridir. 

- Yeni mahalleye, yalnız Anka. 
rah değil, bütün Türkiyede tek olma 
vasfını kazandıran taraf, burasının, 

Parti binası mektebi, dükanları ve 
umumi garajı ile birlikte bir köy ola.. 
rak kurulmasıdır. Modern, bütün kon. 
foru olan kırk evlik bir köy ... 

Buraya köy diyoruz. Çünkü kendi 

içine doğru açılan geniş bulvarları 

ve parklariyle burası Türkiye ve bil. 
hassa Ankaramız için çok orijinal bir 

mahalle halini göst rmektedir. Kıraç 

bir sırtın üstün~e 1Cısa hır mü~det 
sonra ağaçh ve çiçekli bağçelerile 40 

kadar villanın birdenbire yer aldığını 

göreceğiz. 

Jansı muhabirinden,, 
. . Kıra! Faruk, bu sabah alkışlar 
ıçınde Mısır kıralı olarak krhç kuşan

Cümhuriyet bayramında açılış tö. 
renini yapacağımız ıyeni mahalle hak~ 

kında, yarın bütün evsizlere böyle bir 

beri Mısır• 1 meskene sahib olmak arzu ve hasretini 
mıştır. 

Bu tören firavnlardan 
da yapılan ilk törendir. veren bir röportajmuzı okuyacaksınız. 

Çinliler Pekini boşalttılar 

Çang Kay Şek hiç bir hal 
suretine yanaşmıyor 

T'ientsinde de şiddetli çarpışma oldu 
Nankin, 29 (A.A.) - 29 uncu Çin ordusunun ba,ında bulunan Ge

~eral Sung - Şe • Yuanm kumandayı bırakarak Pekinden ayrılıp Pav-
tıngfo "t . .. . . b"lh ya gt mesı uzerıne, bu ordunun mukavenıetı, 1 assa. yarı gece-
den sonra zayıflamıştır. Bu sabah şehrin cenubunda topçu ateşi baş
lamıştır. 

Milli takımımız 
Belgrada gidiyor 

İstanbul, 29 (Telefonla) _ Yu. 
goslavya Milli takımları'yl .. .. .. d e onumuz e-
ki azar ve Pazartesi günleri iki mü. 

sabaka yapacak olan mim takımımız 

18. k~şilik bir kadro ile Belgrada git
rnıştır. Takımın randman d h . . .. ı a a ıyı go. 
rüldüğünden Pazar günü çıkacak ta. 
kımımızın kadrosunu kat· k b" ıye ya ın ır 

ihtimal ile şimdid•n bı"ld' . ~ ırıyorum : 
Kaleci : Cihad - Müdaf'l . H'' .. ı er . us-

nu ve Faruk • Muavinler : M. Reşad, 
Hasan ve Rıza M h . 1 R b'. . - u acım er : e ıı, 

Fıkret, Rasim sa·ıd N. . • ve ıyazı. 

Japon taarruzu karşısında, ku
mandan3JZ kalan Çinliler uzun 
müddet mukavemetin kabil olamı
yacağı:ru anlayarak gece şehirdeki 
bütün müdafaa tertbiatını tahrib 
ettikten sonra saat 8 de Pekini bo
şaltmışlar ve bir~z sonra japonlar 
şehre girınişlerdır. Şehirde ha lk 
serbestçe dolaşmaktadır. Etrafla 
telgraf ve telefon nıuhaberesi ke
silmiştir. 

Tien Tsin bölgesindeki çarpışmalar 
Tokyo, 29 (A.A.) - Çinlilerle ja

ponlar Tien Tsinin merkez ve şark is
tasyonları arasında bu sabah saat ikide 
yeniden çarpışmaya başlamışlardn. Bu 
bölge şehrin en kalabalık kısmıdır. Şe
hirdeki yabancı konsoloslar burasının 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Güzel Hataydan bir görünü~. 

Kont dö Martel'in beyanatı 

"Anlaşmazlık artık 
ortadan kalkmıştır,, 

D ür yo sancakta k almak istemiş ama. 
A·ntakya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şamda bulunan Kont 

dö Martel gazetecilere beyanatta bulunmuş ve bu arada Türkiye - Su
riye münasebetlerine de temas etmiştir. Fevkalade komiser demiştir ki: 

"- Sancak, buhranlı günlerini geçirmiştir. İskenderun ve Antak
yaya son defaki setahatimde bir anlaşma ve uzlaşma muhitinde bu
lundum. 

B. Celal Bayar 
Fethigege gidiyor 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Eko. 
nomi Bakanı. benzin komisyonu rapo. 
runu muvafık gördü. Benzin şirketle. 
ri müdürlerini davet etti ve kendile. 
riyle görüştü. Yeni fiatlarm yakında 
tebliği muhtemeldir. Bakan yarın sa. 
bah İpar yatiyle şehrimizden Fethiye
ye hareket edecek ve seyahatı 10 _ 15 
gün sürecektir. 

........,..an noııuaırtJU:Oit ao ... 
Varın 

12 
sayfa 

Bu bana, gelecek 29 ikinci tq
rinde yeni rejimin tatbiki husu
sunda Sancak unsurları, kendi 
hareket larzlarından feragat et
memekle beraber, bugünü düşü· 
nerek müşterek menfaatler için 
işbirliği ve anlaşmaya çalı§makta 
oldukları kanaatini verdi.,, 
Türkiye ve Suriye 

·~ cak. meselesinin ballinden son. 
ra Türkiye ile Suriye arasında ancak iyi 
dostluk ve komşuluk bağları bulunma
sı icab eder. Gerek Paris'te, gerek Su· 
riye kabine reisi ile birlikte yaptığım 

son Türkiye ziyaretim bu hususta ba

na kati bir kanaat vermiştir. 
Anlaşmazlıklar artık ortadan kalk

mıştır. Bundan dolayı artık Suriye ile 
bir anlaşmazlık kalmamıştır ve yeni an· 
!aşmalar her iki hükümete mcsud bir 
işbirliği yolu açmıştır. 
Düryo'nun giderayak söyledikleri 

Şamda çıkan Elinşa gazetesinin An
( Sonu 4. üncü sayfada) 

Erkek lisesi kampında 
bir 

saat 
• 

Yüksek tahsil oe 

lisenin ikinci deo· 

re fl e n ç l e r i 

kamptan d Ö n -

m Ü f l er d i r. 

Şanlı ordunun 

yarınki y e d e lı 

aıubaylarını ha

z.trlı;yan bu ça

lışmayı arkada

şımız Cemal Ku

tay beşinci say• 

lamızdahi rö

portajiyle size 

anlatıyor,. 

• 
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Günün içınden: 

Uç çam ve b·ı· ev 
Heybeli adada Çamlığa geldiğımiz zaman, ihtiyar arabacı, oraya 

yeni yapılmış küçük, oldukça da zarif bir evi göstererek bana: 
- Adamız güzelleşmiş değil mi? diye sordu. 
Sonradan öğrendiğime göre bu yeni ev, sekiz yüz elli liraya satın 

alınmış bir arsanın üzreine üç büyük ve muhteşem çamı kurban et· 
mek suretiyle kurulmuttu: Edib Sami paşa zade Sezai'nin Küçük 
Çamlıca korusundan bahseden ''iki yüz elli kuru§a bir asır,, bqlıklı 
yazısını hatırladım. 
Arabacıya bir cevab vermek lazım gelseydi: 
- Ev güzel olmuş; fakat geçen ~ne onun yerinde yükselen üç 

büyük çam daha güzel değil miydi? Diyecektim. 
öteki arkadaşlarından ayrılan üç güzel :ve büyük çamın acısı, ı-

çimde üç dost. acısı gibi ye~ e~ti. • .. .. . 
Tapu, mülkıyet, alıf, ven!, ınşa, ımar.... Butun bu kelımelerle be-

nim bu üzüntüme cevab verebilirsiniz. Fakat bu yeni evin yanı başında 
rüzgarla konuşan, güneşe aiper olan ve kokuları bütün ~daya yayı
lan öteki çamlar da yarın, öbürgün, üçer dörder devrılerek yerle· 
rini yeni evlere ve villalara bırakacak olursa.... O zaman Heybeli te
pelerinin cascavlak birer Buhara tikyesinden ne farkı kalacaktır? 

Arsanm satın alnunuiyle evin kurulması topu topu üç, üç buçuk 
ay içinde olup bitmiıtir. Fakat bu yeni evin selefi olan üç büyük ve 
güzel çamı, bilmem, elli senede yerine koyabilir misiniz? 

Ada çamlan üzerinde zaman zaman belediye • evkaf ihtilafları 
koptuğunu duyanz. Bu sefer, bu ihtilafın seai çdmıadan, üç çam yı
kılmış, bir ev yükselmiştir. Halbuki Adanın ev kurmak için çamsı2 
yerleri yok değildi. 
Anladığıma göre imar da ancak oralara ev yapmak manasına ge-

lebilir. 
lstanbulu güule!lirmek için yapacağunız iş, Karacaabmed servi

lerini devirip orayı bir Pere Lachaise haline getirmek, Ada çamlık
lanm arsa arsa satıp oralara villalar kurdurmak değildir. Bu kötü 
adete devam edilecek oluna AlSUZ adada bir gün gelip: 

- Gölge! diye de mi bağıranları gÖt'eceğiz? 
İstanbul gibi eşsiz bir güzelliğin peyzajına hürmet etmeliyiz. 

Nurettin ART AM 

Göçmenlere tahsis işleri 
Bakanlık geni emirler verdi 

Borçlanma, temlik ve tasfiye kanun· 
ları ve bunlara müteallik nizamname ve 
talimatnamelere istinaden yapılmakta 

olan tahsisleı-in, talua ve tescilinde ba
zı yolsuzluklar görülmüş, bunun üze
rine iskan i~leriyle ~gul olan Sıhi
ye vekaleti, alakadarlara bir tamim gön· 
dererek bu i'lerdcn bir kısmının mu
•akkatcn durdurulmascnı cmretmi,tit'. 

Bazı vilayetlerden vekalete gelen 
telgraf ve yazılardan durdurma i'inin 
mübadil istibkaklarına karp eve\.:~ tef
viz edilen ve fakat henüz tapuya tescil 
edilmiyen mallara da şamil olup olma· 
dığı hususunda tereddüde dü,Uldüğü 

anlaşılmaktadır. 

Vekalet bu tereddüdleri izale etmek 
üzere alakadarlara yaptığı ikinci bir 
tamimde, durdurma emrinin tasfiye ka· 
nununun neşrinden evel mübadillere 
tefviz edilen ve henüz tapuca tescil mu· 
ameleleri yapılmamış olan mallara ~a
mil olmadığını bildirmiştir. 

Ad iyen iskan i•lerine gelince: 

Mardinde 
Bayındırlık 
Hareketleri 

Mardin, (Hususi) - Çok eski bir 

türk şehri olan Mardin fazla arızaya 

maliktir. Bu yüzden bayındırlığı ge

cikm" ştir. Bazı sokaklar 45 dereceden 

fazla meyil göıırerir. Şehir esasen salta

nat devrinde çok ihmal edilmi~tir. Bu
rada hüküm süren 17 artık hükümdarı 

Mardini oldukça imar etmiş. Mardin 

mühim bir ilim ve ticaret merkezi ha· 

line getirilmişti. 

Belediye, büdcesinin müııaadesizli· 
ğinden fazla bir faaliyet gösteremi-
yor. Bununla beraber su ve elektrik gi
bi bol paraya- dayanan ihtiyaçlar gide
rilmemiş ise de kasabanın ve kasabalı· 
run diğer bazı ihtiyaçları yerine geti
rilmi~tir • 

Belediye en ziyade temizliğe ehe
miyet vermiştir. Kasablar için bir çar 
şı yapmış, ana caddeyi parke döfem1ş, 
bu cadde üzerinde dükkinlara tekil 
vermiş, bahçelerin pis sularla sulan
masını menetmiş, hamamlarda temiz
liği temin eylemiş, bir çok aile bahçe· 
leri ve parkları açmış, tenvirat ve tan
zifatı müteahhit elinden almıştır. 

Palas oteli yanında bir de büyük 
halkevi binası kurulmaktadır. Şehir ya
k nda daha bir çok yeniliklere kav~ 
mı•s o1acaktrr. 

A) 2849 sayılı kanunun neşri tarihi 
olan 21 teşrinisanı 1935 tarihinden eve] 
iskan hakları tahakkuk etmesi dolayı
siy le adiyen iskan edilmiş olanlara talı· 
aiı edilen mallardan henüz tapuea tes
cil edilmiyenlere aid tescil işleri eski
ii gibi yürütülecektir. 

B) Bu kanunun n~ri tarihinden 
sonra iskan haklan tahakkuk edenlerin 
Sdiyen iskanlarına tahsif5 edilip de he· 
nüz ta~uea tescil edilmıyen mallara aid 
tescil işleri ise Vekaletçe tetkik edilin· 
ceye kadar duracak ve tescili emredil
medikçe tapuya bağ1anmıyaeaktır. 

2649 sayılı kanunun neşri tarihi o
tan ıı t~rinisani 1935 tarihinden sonra 
dış memleketlerden gelen ve gelecek 
olan mutı.acir ve mültecilerle gene bu 
kanun hükümlerine göre topraklandırr· 
lan ve naklen iskan edilen ve edilecek 
olan muhacir ve aşiretlere verilen ve 
verilecek malların temlik ve tescil İŞ· 

!eri eskisi gibi mahallerince yürütüle
cektir. 

Erkeklerin korkusü 
Erkek ve kadın münasebetleri

nin tahlili zihinlerı daima ııgal et• 
mişur. His sahas111da -, eıkekler 
hangi kadınlardan hoşlanır; kadın
lar hangı erkeklerı beğenir; ve fikir 
sa ı.asında -, erkeklerm hükmünden 
kurtulmanın çarelerı nelerdir, femi
nizma bugün hangı merhaleye var
mıştır? Sualleri şurada burada gün
Jülr konuşmaların ve gazete yazıla
rının mevzuudur. 

Yem Türkiyede kadın hukuku 
meselesi yoktur; fakat bissı sahada 
hal şeklini bulmamış meseleler bel· 
ki dünya durdukça bizde de bahse 
konacaktır. 

Gefsen gün biri soruyordu: "Ne
den bir 9!'1: erkekler karılarından 

korkarlar,!" 

Hikayeyi bilirsiniz: Vaiz, böyle 
bir mevzu üzerinde ilcen, cemaate, 
karılarından korkanlar ayağa kalk· 
unlar, emrini vermiş; bir kişı ye
rinde kalmış; o da bu sözleri işitin
ce dizlerinde derman kalmadığı i
~in yerinden kımıldanamamıştı 

Azrailin hekim olan oğlu. hasta
sının b;J§ı ucunda babasını görünce 
.an çareyi: .. Baba, baba, annem gelı-
7or /H tehdidinde bulmamış mı idi? 

Bu gibi efuneler, meseller gibi, 

Ut.US 30-7-1937 

'Yeni_değirmenler Ziraatımızın çeşitlendirilme 
Nasıl ruhsatiye 

verilecek? 
2643 numaralı kanunun beşinci ~ad

desiyle. yeniden değirmen açılmasına 

müsaade etmek salahiyetinin icra ve
killeri heyetine verilmiş olması mem
leketin umumi vaziyeti göz önünde 
tutularak münhasıran köylü ve fakir 
halkın kati ve zaruri ihtiyaçlarına te
kabül edecek miktarda değirmen açil
masına ve ihtiyaç fevkinde vergiye gay
ri tabi değirmen açılmagı suretiyle 
mahsuıatt, ve buğdayı koruma ve hem 
de muamele vergisine tabi tutulmuş 

fabrikaların gayri meşru rekabetten ve 
devlet varidatının sebebsiz ve lüzum
suz tenakusundan vikayesi maksadına 
matuftur. 

Bu defa muamele vergisi muafiye· 
tini de genişleten vekalet, eleksiz mo· 
törlü değirmen açılması için vukubu
lacak taleblec hakkında tebliğdeki e
saslar daires"nde tetkikatın esaslı ve 
noksa nsız olarak ifası suretiyle köylü 
ve fakir halkın ihtiyacından ziyade 
kaçakçılık vasıtasiyle değirmen açıl· 
masına mahal ve meydan bırakılmaya· 
caktır . 

Yeni Ankara 
mezarlığı inşaatı 

Yeni Ankaıa mezarlığında inşaata 
geçen senedenberi başlanmıştı. Hatib 
çayının arka sırtlar . na rastlıyan arazi 
uzerinde yapılmakta olan mezarlık 

şehre asfalt bir yolla da bağlanmış bu. 
lunmaktadır. 

Mezarlıkta uzunluğu 750 metreyi 
bulan ana duv-ir tamamen bitmış bir 
haldedir. Eski mezarlık sıkışık ve 
dolmuş bir halde bu)unduğunoan ye. 
ni mezarlığın, kısmen olsun bitirilerek 
bu sene açılamsı için çalışılmaktadır. 

Şehidlik abidesinin inşas na da 
önümüzdeki aylar içinde başlanılması 

muhtemeldir. Mezarlıkta cenaze yıka. 
ma yeri ve bekçi odaları bitirilmıştir. 

Ayrıca su deposu, temiz su tesisatı ve 
kanalizasyon işleri de bitirilmiştir. 

Mezarlıkta 18000 metre murabbalık 
yerin toprak te.sviyesi yapılmış, ağaç. 
lanması bitirilmiş. dahili yollar; hah. 
çeler tamamlanmıştır. Mezarlığın ağaç. 
lanma işi üzerınde de çalışılmaktadır. 

Mezarlığın yaya kapısı bitmiş bir hal. 
dedir. Büyük kap nm Jnşasma 938 se. 
nesi ortalarında ba!flanması muhtemel. 

dir. 

Bir Yugoslav mekteb 
gemisi İstanbulda 

İstanbul, 29 ( A.A.) - Yugoslavya
nın Jadran mekteb gemisi bugün !ima· 
nmuza gelmiş ve şehirle top atışı tea· 
tisi suretiyle selamlaşmıştrr. 

uzuıı tec:rübe/eru netıceleudır. Fa
kat. hakikaten bir çok erkekler karı
Jartndar. niçın korkarlar? 

Ancak, ıcorkarJar mı? Yahud a· 
miyane tabirle k ı 1 ı b ı k 1 ı k ka
dından k!Jrkmanın ,czahürü müdür? 

Bu ruh halTm şöyle tahlil ede
biliriz: Önce sevgı ve sonra saygı, 
daha sorır,, alışrklck ve nihayet kadı
nın zaafı karşıstnda erkeğin kuvveti, 
erkeği kadından ıirker. çekinır ve 
korkar f!,ibi göstermeKtedir. 

Şu halde hükmedemez mıyiz ki 
bu ürkeklik, bu çekingenlik ve bu 
korku kadınm aleyhıne, erkeğın le

hinedir? - N . B. 

Ankara - Londra 

Tam altmış sene oluyor; C,.nham 
Beli adında bir fizik nıuaJlimi, bir te
sadüf eseri olarak tamamladığı bir te
lefon aletini, uzun mesafelerle ko
nuşmak Üzere, Kanadadaki Brand
ford ve Paris şehirleri arasında kur
muş ve Brandford halkının mikrofon 
önünde çalgı çalıp gülerek konuşma
larını. ağzı kulaklarına varırcasına 

derin bir memnuniyetle dinlemişti. 
Graham Beli, bu tarihten iki sene 

sonra Londr~da yedi abonelik bir 
santral kurdu. 1880 ele Londra te· 
lefon santrahnm 467 abonesi vardı. 

Ceçen gün Ankaradan Londra ile 

Ur etme vasıtaları kontro 
altına alınıyor 

Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme vasıtalarındl 
yasak edilmesi ve yasakların yabancı memleketlerin yasak maddele
riyle değiştirilmesine dair hükümet bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Yol ve köprü işleri 
Aydın, (HususiJ - Aydın.Muğla 

şosesi üzerinede inşaaat Çine ovası 

kısmında durdurulmuştur. 

Çine çayına yapılacak olan baraj 
dolayısiyle yolun değişmesi lazım ge
liyor. Yeni güzergah üzerinde etüd 
yapılmaktadır ve icab eden tertibat 
~1mdiden alınmıştır. Son baharda yol 
mükellefiyeti amelesi burada çah'itr. 
nlacak ve şimdiki yol için hazırlan. 

mış olan taşlardan da yeni inşaaatta 

istifade edilecektir. 
Bu k ş gelip geçmeyi kolaylaştır. 

mak için Cuma:ı köy yolu ıslah ve bu 
suretle Dalama köprüsünden istifade 
de düşüniilmektcdir. 

Koçarlı köprüsü 
Geçenlerde yanan Koçarlı köprü

sünün yerine yapılacak yeni köprünün 
projeleri bitmek üzeredir. 

Bu proje Nafıa Vek.iiletince tasdik 
edilir edilmez münakasaya çıkarılacak. 
tır. 

Yeni köprü yapılıncaya kadar Men. 
deresten geçmeyi hususi muhasebenin 
yaptırmak üzere olduğu sal temin ede. 
cekti.r. 

M oralı köprüaü 
Bir müddettenberi yap.tmakta olan 

Mor lı köprüsünün inşaatı bitmiştir. 
Bu köprü birkaç güne kadar gelip 

geçmeye açılacaktır. 

Söke yolu 
:Moralt ile Söke arasındaki yol 17 

bin liraya ihale edilmek üzeredir. Yol 
mükellefiyetini bedenen yapan amele 
de sevkedilerek bu yolun kıttan evvel 
bitirilmesine çalışıl ıyor. 

Vilayet içınde yol faaliyeti Eylül. 
de tamamen başıamış olacaktır. 

Müzik okulunda yeni 
1 

binalar inşaatı 
Geçen sene tedrisata başlıyan dev

let tiyatrosu okulu talebelerine müzik 
okulunda yer tahsis edilmişti. Bunun 
üzerine mü:>:İk okulu binası ihtiyacı 

karşdamamağa ba:;ılamış ve müzik oku· 
lu binasına bazı ilaveler yapılması tc· 
karrür :etmi~ti. Yapılan enstdiman o
daları inşaatı bitmiştir. Yeni bina önü
müzdeki ders yılı basında açılacaktır. 

konuşurken 7 abonelik santralı dü· 
ıündiik. Fakat yarın. belki dünyanın 
öbür ucu ile konuşurken muhatabımı
zı karşımızda görebileceğiz. 

Ne güzel bir çağda yaşıyoruz 

Uzak §arkta ağustos böcekleri 

Mehtabh gecelerde bize kırlarm 
sesi gibi tatlı gelen ağustos böceğinin 

ötüşleri başladı. Geçen gün bir arka· 
daş Keçiören sırtlarına, ağustos bö· 
ceklerini dinlemeğe gidiyordu. 

Teessürle: ''Şehirde, ağustosun 

yaklaştığını yalnız sıcaklariyle his e• 

diyoruz.'' diyordu. 

Fakat La Fontaine'e o zalimce 

manzumesini ilham etmiş olan bu za· 

vaJlı mahlukları, Japonyada ve Çin

de, bilirmisiniz ne yaparlarmış? 

Çinliler bunlan şişlere ve kulunç 
ağrrlarrna karşı ilaç, ve Tunkinde yi. 
yecek olarak kullanırlar. 

Japonyada, bir zamanlar, bir süs 
gibi, porslen küçük kafesler içine 
koyup elde gezdirirlerdi. 

Gene Çinde, ağustos böcekler!, 

horoz gibi döğüştürülmektedir. 

Görüyorsunuz La Fontaine'in yal
nız bütün yaz öttü~ü sandığı a· 
ğuatos böceği bu kadar faydasız bir 
hayvancık değilmit ! 

Memleketimizde ziraat işletİ 
ve hayvan yetiştiriciliği git gide 
genişlemekte ve yurdumuzun D1alr 
telif iklim farklariyle biribirindeJI 
aynlan bölgeleri için ayrı ~r-= o~ 
bat ve ha}"'an nevi ve örnekleri• 
nin yetiştirilmesi lazım gelmekte
dir. Her memleket değişik bölge
lerinin nebat ve hayvan yetiştir· 
me işlerini o bölgelerin ihtiyacı,.. 
cevab verecek şekilde organize et· 
tiği gibi dışardan gelecek hayvall 
ve nebat nevilerini tesbit etmit •' 
yetiştirmede ahel&k insicam ve io• 
tizamı bozan nebat ve hayvan Dt' 
vilerinin memleketlerine girmdİ"' 
ni yasak etmiştir. 

Projenin mucib sebeblerinde deni" 
1iyor ki: 

Türkiyemizde de ziraat ve hayvan" 
cılık itinin programlı bir tekilde de"" 
let çalışması arasına girdiği şu zaınafl" 
da, istihsal hayatı üzerine, tesir ede
rek yetiştirme işini bozacak nebat .,e 
hayvan nevilerinin memlekete girmesi· 
nin yasak edilmesi çok faydalı ve za• 
ruri görülmüş olduğundan bu maksad• 
la hususi ve kanuni hükümler konınası 
icab etmiştir. Bundan başka memleket
imizin ihtiyacı bulunan bazı hayvan ve 
nebat]arın bir kısmı memleketler tara
fından çıkarılması yasak edilmiş oldu
ğundan bu gibi hayvan ve nebat ne"' 
vilerinin memleketimize getirilmesini 
temin maksadiyle memleketimizce de 
çıkarılması kanunen yasak edilmiş oıan 
bazı hayvan ve nebat neviJeriyle deği'· 
tirilmesi muvafık görülmüştür. 

Değiştirilme işi, hükümet marife• 
tiyle yapılacağından, bu sahada çıkma· 
sr kabil olan müşkilat dahi ,ortadan 
kalkmış olacaktır." 

Projenin esa.J.arı: 
Uç maddelik olan proje şudur 

''Yabancı memleketlerden her çeşid 
nebat ve hayvan üretme vasıtalarının 
(hayvan ve nebat ve parçalarının) ınenJ
lekete girmesine veya memleketten çı· 
karılmasını tahdid veya yasak etmeye 
ve çıkmalan yasak edilmişlerin metıı· 

lekette üretilmesi faydalı görülen ınad• 
delerle mübadele suretiyle dışarı çıka.
rılmasına zıraat bakanlığının göstere· 
ceği lüzum üzerine bakanlar heyeti sa· 
labiyetli olmaktadır. 

Proje neşri tarihinden yürürlüğe 
girecek ve tatbikine ziraat ve gümrii1' 
inhisarlar bakanları memur olac::ıklat• 

dır." 

Köy muallimleri için 
bir karar 

Maarif vekaletinin evvelce verıııil 
olduğu bir karara göre erkek ve kıl 
muallim mektebleri mezunları. ikişet 
sene köy mekteblerinde vazife görııır 
ye mecburdurlar. Ancak bu mecburi ~ 
zifenin ifasından sonra şehir mekteb" 
terine tavin edilebilirler. 

Maarif müdürleri bu karara te-qfi
kan iki sene evvel köy mektebleritJ1 

tayin edilmiş olup da bu mecburi ~ 
zifeyi yapmış olan muallim mektebte
ri mezunlarına birer mektub göndere• 
rek arzu ettikleri takdirde bu derf 
senesi başından itibaren şehir mekteb
lerine tayin edilebileceklerini bildir"' 
miş ve arzu edenlerin isimlerini göı:l"' 
dermelerini istemiştir. 

·························-·········· ...... ······: . . . . 
: H A V A ! . . ·························-·-··················· • 

Dün hava bulutlu geçtı 
Dün Ankarada hava öğleye kadııl 

az bulutlu öğleden sonra bulutlu .,e 
rüzgarlı geçmiştir. Elmadağ civarııt• 
biraz yağış olmuştur. Gecenin en dil
şük rsısı 21 en yüksek ısısı da 34 deı"C"' 
cedir. 

Yurdun Kocaeli ve Ege mıntaka1"', 
rı açık diğer yerleri bulutludur 24 sıt; 
zarfında Kars ve İspartada a:r va~ış 0 

muştur Yurdun en düşük ısısı Sivas~ 
14 en yüksek ısısı ise Diyarbekırde 
derecedir. 
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Dış Polit:ika 1 
Macar kırallığı 

naibliğinin salahiyetleri 

D ünkü yazımızda, ekonomik mese.. 
leler hakkında söylediklerimizi 

günün büyük davaları dışında kalan 
politik meseleler için de tekrarhyabili· 
riz: İspanyol iç harbı, japon • Çin an· 
laşmazlığr gibi büyük tehlikelerin ver
diği heyecan dolayısiyle herkesi alaka
landıran davalardan maadası, mahalli 
veya umumi tesirleri itibariyle ne kadar 
ehemiyetli olursa olsun, gözlerimizden 
kaçıyor. Bu neviden bir politik mesele 
de Macar kırallığı naibliğinin salahiyet· 
leri hakkında macar parlamento ve se
natosunca, bu ayın başında, ittifakla 
kabul edilmiş olan kanundur. 

Bilindiği üzere Macaristarun harb. 
sonrası politik müesseseleri anayasa ba
kımından bir hususiyet arzeder ve 1222 
senesinde bu devlete meşruti simasını 

vermit olan "esas kanunlar,, hükmüne 
göre, • fakat devamlılık cihetini hallet· 
meksizin - Saint - Etienne kırallığınr, 

bir naib idaresinde olarak, muhafaza 
eder. Yani Macaristanda kırallık Saint
Etienne tacının kendisidir, ve bu taç 
hükmi bir şahsiyet olup mevcud bu
lundukça kırallık da mevcud kalacaktır. 

Hadiseler, bu kıra.Ilığın başına bir 
kıral getirilmesine şimdiye kadar imkan 
vermemiş olduğundan kırallığm tarihi 
bünyesinin bir takım geçici tedbirlerle 
muhafazasına gayret olunmuştur. Bu 
tedbirler meyanında "devletin en yük. 
ı1ek politik iktidarını muvakkat surette 
tanzim eden,, 1 numaralı ve 1920 tarih· 
li kanun vardır. Bu kanun, devlet re
isliğini hayab müddetince ve parlamen· 
to karşıaında mesul olmak şartiyle ami
ral Horty de Nagybanya'ya tefviz et
tni§tir. 

Geçen 12 temmuzda yapılan tadiller 
1 numaralı kanun üzerindedir. Yeni ka
nun, kıratlık naibinin mesuliyetini kal
dırmakta ve naibe, istemediği bir lıanu. 
nu iki kere parlamentoya iade ebnek 
halckını vermektedir. Şayet parlamento 
böyle bir kanun hakkında reyinde ısrar 
edecek olursa bu kanun on be§ gün zar
fında neşredilecek veya parlamento feıh 
olunacaktır. 

Kırallık naibinin istihlafı keyfiyeti de 
bu kanunla tesbit edilmiştir: Naib üç 
namzed gösterecek ve bunlardan biri 
parlamento ve senatonun dörtte üç ek
serinti ile seç\!ecl'ktir. Şayet Naib ve

fat ederse bir naiblik heyeti teşekkül 
edec--ktiı-. 

Ana •asaya bu gibi hükümlerin şim
diye kndnr konulmamış olması sebebini 
macar revizyonculuğunda aramak fay
dasız değildir. Ziı·a bu memleket. teşek
kül ettiği tarihten beri hep bu revizyon 
mİ!ltİ" i içinde YRŞarnış, eski hududlım
nı k,.ndisine verecek bir hadisenin vu. 
kuunu beklemi§tir. 

Fakat hakikat bu ümide fazla inan
mamak iktiza ettiğini göstermiştir. Bu
nun içindir ki Macaristan "muvakkat
ten,. vnz geçip "d:liıni,, ye avdetin ve 
kendi kendine güvenmenin daha malcul 
olduğunu görerek ona göre yeni tedbir
ler almıştır. 

Mesuliyetsiz bir devlet şefi salahi
yetleriyle teçhiz edilmiş olan Naib, bu
gün, denileb1!ir ki, taçsız bir kıraldır; 
bundan böyle sağ ve solcuların manev
ralarını boşa çıkarmak için hakemliğini 
ifa edebileceği gibi komşu milletlerle 
de daha dostça münasebetler tesisinde 
hayırlı f aliyetlerde bulunabilccektiı·. 

Ancak, bütün bu tedbirler bugünün 
icahlarımı uygundur. Yarın ne olacak? 
Bu sual htisbütün ycrsi7. sayılamaz. 
Çünkü amiral Horty, bugün altmış do. 
kuz yasındadır. Bundan dolayıdır ki 
miralın halefi hakkında Macnristanda 

ve Macaristan dışında birçok tahminler 
yapılmakta, birçok mnhtemeJ tertibler
den bahsedilmektedir. Bu tahmin ve ter
tiblcri ka)·ıd ile iktifa edeı·ek şuna işa
ret edelim lci tatilden sonra Daranyi 
hükümetinin parlamento ve senato hak
kında bazı tadilleri tazammun etmek 
Üzere hazırlamakta· olduğu haber veri
len kRnun proje•eri de çıktıktan sonra 
Macariııtanın politik siması daha sarih 
olarak tebarüz edecektir. oır "' 

İngiliz Hükümdarları 
İrlanda'dan ayrıldılar 

Belfast, 29 (A.A.) - İngiltere Kı
ralı ve Kıraliçesi, dün akşam rıhtımda 
toplanmış olan on binlerce kişinin al
kı~tarı arasında yatla hareket etmişler
diı . 

ULUS============~========================= j ·--==--

1 ispanyanın konlrolu meselesi l 

J d h"rbeden hükümetçi askerlerden birkaç tip spanya a o 

Devletler lngiliz notasına 
cevablarını bildirdiler 

Londra, 29 (A.A.) - Sovyet ceva
bı, ezcümle muharib taraf hukukunun 
tanınması keyfiyeti ile denizden v~ k~
radan kontrol meselesi hakkında ıhtı· 
raz kayıtlarını ihtiva etmektedir. Sov
yet cevabı, muharib taraf haklarının ta· 
nınmasının, muhtemel olarak, ancak ya
bancı gönüllülerin İspanyadan tama
miyle çıkardmasından sonra nazarı iti• 
bara alınabileceğini tasrih etmektedir. 
Sovyetler, faslıların yabancı sayılmala· 
rı üzerinde ısrar eylemektedir. Deniz
den yapılacak kontrola gelince, Sovyet
ler birliği, gemilerle yapılan kontrol 
yerine limanlara görmen konulmasını 

kabul etmekte, yalnız bu görmenlerin 
bütün ispanyol limanlarına yerleştiril
mesini "ve bunların vazifelerini tam su
rette yapmak için lazım gelen her tür
lü kolaylıklara malik bulunabilmelerini 
şart koymaktadır. Karadan kontrola ge
lince, Sovyetler, bunun denizden yapı· 
lacak kontrola veyahud bütün liman
lara müşahit ikamesi ile aynı zamanda 
başlaması lazım geldigin~ işaret etmek
tedir. 

Alman cevabının mahiyeti 
Londra, 29 (A.A.) - Karışmazlık 

komitesi sekreterliğinden öğrenildiği· 
ne göre .alman cevabı, ingiliz pianınm 
esaslı noktalarını kabul etmekte, fakat 
yalnız, yabancı gönüllülerin İspanya
dan çıkarılması meselesiyle muharib ta
raf hukukunun tanınması meseles:nin 
aralarında sıkı bir bağ bulunan iki me
sele gibi telakki olunması ve binnetice 
bunların aynı zamanda halledilmeleri 
ve tatbik olunmaları lazım geldiği ar
zusunu izhar eylemektedir. 

Bir anlaşmaya varılabilece/1. mi? 
Londra, 29 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: Diplomatik mahfiller, 
Sovyct cevabının yarın talı komitede 
14 temmuz tarihli İngiliz planının tat
biki hakkında elzem olan ittifakı müm
kün kılabileceginden şuphelid r. Bu
nunla berab~ı bazı teıakkiler elde edil
miş olduğu kabul edılmektedir. Zira bu· 
günkü nota, gonulhilerin tamamıyle çe
kilmesinden sonra muharib taraf huku
kunun tanmabileceğıni dikkate almak· 
tadır. Bununla beraber hala bazı fikiı 
ayrılıkları vardır. 

Londra, 29 ( A.A.) - İyi malumat 
almakta olan mahfiller, İngiliz planına 
karşı verilen 15 cevabın sabahleyin gel
miş olduğunu bıldırmektedir. Bu ce · 
vablar arasında Fransa, İtalya, Alman
ya, Lehistan, Amerika ve Balkan antan· 
tının cevabları vardır. 

Sovyetlerin cevabı heniız tevdi edil
memiştir. Söylendiğine göre veıilen 
cevablar müsbettir. 

B. Korben, bu sabah Lord Plimuth, 
tarafından kabul edilmiştir. 

lvning Standarda göre italyan 
cevabının mahiyeti 

Londra, 29 (A.A.) - İtalyan ce. 
vabının vürud etmiş olduğunu bu sa. 
hah haber veren 1 vning Standard muha. 
biri, İtalyanın İngiliz tekliflerini ka. 

o ,.__.. 

Cephelerde 
Londra, 29 (Hususi) - Hükümet

çi kaynaklardan bildiriliyor: Bask cep
hesinde milisler Villahark bölgesinde 
bir asi hücumunu püskürtmüşlerdir. A
siler bu çarpışmada 200 den fazla ölü 
vermişlerdir. 

Bayon'dan bildiriliyor: Üç yabancı 
Fransa • İspanya sınırım geçmek ister
ken yakalanmışlardır. Diğer taraftan, 
iki italyan askeri İspanyadan Fransaya 
sığınmıştır. 

Marsilyadan bildiriliyor: Rosnu va
puru asi Kanarias kruvazörü tarafın

dan araştırılmıştır. Bu vapurun kruva· 
zör tarafmdan Palma dö Majurkaya gö
türüldüğü sanılmaktadır. Mürettebat.. 
tan hiç bir haber yoktur. Diğer taraf
tan Jak Jaffino adlı fransız vapuru Mi· 
norka açıklarında milliyeti bilinmiyen 
iki motörlü bir tayyare tarafından bom· 
bardıman edilmiştir. 

Paristen bildirildiğine göre Bilbao 
bankalarına aid altın ve eshamı naklet
mekte olup Bask hükümetinin tevkif 
ettiği bir vapura, sahibinin talebi üzeri
ne La Roşel ticaret mahkemesince ha

ciz konulmuştur. 

Asilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bask 

cephesinde Iıükiimetçi kuvvetlerin, 
Franko kıtaları tarafından 3 hafta ön-

tedilmiş olan Kas fro Alen ve ce zap . . 
Lannevera mevzılerıne karşı yaptıkları 
bir taarruzu püskürtülmüştür. 

Madrid cephesinde asi kuvvetler ge· 

k Brunete ve gerek Albarraçin bölge· 
re k . 
!erinde ikri hare etme devam etmekte-

d. 1 Frankistler Kuenka eyaletine 
ır er. Ü h''k" . 
irmişlerdir. c u umetcı tayyare Sa-

g ka'da düsürülmüştür. Frankocu· 
laman r-· 
1 hareket serbest ıgmi ele aldıkları 
~:dric cephesinde hiç bir hareket yap. 

Şiardır Franko kuvvetleri Madrİ· 
mamı · 

d . üdafaasına aid kıymetli bir takım ın m . 
1 'k !ar elde etmış erdir. vesı a ...... ................ ....., 

Fransız Bakanlar 
Meclisinin toplantısı 
Paris. 29 CA.A.) - Bugün Başba· 

kan Şotan'ın rei~liğinde toplanan ba
kanlar meclısi, bılhassa 193 7 bütçesin
de vapılacak tasarruf meseleleriyle meş· 

1-otmuştur. Bu konferansa deniz. fi-
gu k"l.. · ziraat, u tur, ış ve bayındırlık nans, . . 
bakanları istirak etmıştır. 

bul etmiş olduğunu bildirmekte ve 

f kat bu planının gönüllülerin geri çe. 
a r 

kilmesine müteal ık esasi tedbirler ile 
İspanyadaki iki tarafın rnuharib sıfa.. 

t ın tanınması arasında kurmuş oldu. 
ın 'h . 

- u bağ hakkında ı tırazi bir kayıd der. 
!eyan etmiş bulunduğunu ilave etmek. 

tedir. 

GARB PAKTI HAKKINDA 

lngiltere'nin 
Beş devlete 
Yeni bir notası 

Londra, 29 (A.A.) - Geçen hafta 
İngiltere tarafından Lokarnocu beş 

devlete bir nota verilmiş ve bunda Ga.. 
rb paktı projesi hakkında aliikalı hü. 
kfımet merkezleri arasında görüş ayrı. 
lıkları mevcud olmıyan hususlarr ta. 
yin edecek bir vesika tanzimi maksa. 
diylebu _ beş devletten - her birinin bir 
delegesi bulunacak teknik bir komite. 
nin ihdası teklif edilmi§tir. 

Bu hususat. İngiltere tarafından 

sorulan suallere cevaben vaktinde g:L 
miş olan notaların tahlili ile meydana 
çıkarılmıştır. 

Bu notaların muhteviyatı, bilindi. 
ği üzere, son aylarda gazeteler tara. 
fından neşrolunmuştur. 

MOSKOVA'DA 

Jeoloji kongresi 
delegeleri şerefine 

kabul resimleri 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği halk komiserleri konseyi reisi B. 
Molotof dün Kremlin sarayında 1 7 inci 
enternasyonal jeoloji kongresi azaları 

şerefine bir kabul resmi tertib etmişti.r. 
Törende hükümet azalan, kongrenın 

Sovyet vabancı azaları, alimler ve gaze· 
teciler dahil olduğu halde bin kişi ha
zır bulunmuştur. 

B. Molotof'la amerikan delegasyo
nu başkam B. Smit arasında teati edi
len samimi nutuklardan sonra yabancı 
delegelerin bayanları adına Mada~ 
Morris söz alarak kendilerine gösterı
len ihtimam ve alakadan dolayı teşek. 
kür etmiştir. Bundan sonra 
lif hatibler söz almışlardır. 

da muhte· 

Kongre azası Moskova Sovyet re
islik divanı tarafından kabul edilmiştir. 
B. Bulga misafirlere "hoş geldiniz., di
yen bir nutuk vermiş ve bu~a. fransız 
delegasyonu şefi cevab vermıştır. 

8. Eden Romayı 
mı ziyaret edecek 

Londra, 29 (A.A.) - M. Edenin 
B Mussoliniyi görmek üzere Romay.a 
gitmesi muhtemel olduğuna dair olan 
şayia hakkında sorulan suale cevaben 
iyi maIUmat almakta olan mah.filler ~tt 
şayiayı ne tekzib ve ne de teyıd etmış. 
tir. 

Bundan başka henüz tceyyüd et. 
memiş başka bir şayiaya göre başba

kanın B. Grandiyi mumaileyhin Ro. 
maya hareketinden önce görmesi muh
temeldir. 

İngiliz Kabinesinin 
son toplan tısı 

Londra, 29 (A.A.) - Bakanlar, par
lamento tatillerinden önce gündelik iş
leri halletmek üzere bu sab;ıh reni ve 

son bir toplantı aktcdmişlerdir. 

Görüşmelerin mevzuu bilhassa hü· 
kümetin hava taarru7.larma karşı . m~
halli memurlar tarafından alman ıhtı

yat tedbirlerinin ist~lzaı_n e.tme~tc o.l· 
duğu masraflara iştırakı nısbetı te kıl 

etmiştir. 

Bilindiği üzere, Siı Samuel Hoar 
geçenlerde hükümetin yüzde yetmiş 

nisbetinde bu masarife iştirak etmesi
ni teklif etmiş ve bu teklifi aJakadarlaı 
tarafından reddedilmiştir. 

\ KUÇUK DIŞ HABERLER 
ı~~~~~~~~- --

X Londra - İngiltere şimdi .570 bin 
tonluk harb gemisi yaptırmaktadır. 94 
bin tonluk yeni bir partinin imıasını da 
düşünmektedir. 

X Moskova - Amerikanın Asya su
ları filosuna mcnsub gemiler dufı Vla
divostok'a varmışlar ve mahalli mak.:tm· 
lar memurları tarafından karşılanmıslar 

dır. 

X Rio dö Janeiro - Antunes adlı 1 
bir vapurda yangın çrkmış. 9 kişi kay· 
bolmus, 1 O kişi ağır yaralanmı~tıı. 

'BASIN iCMALi 

Ev kedilerini kurtarmak 
için çare 

KURUN'da "kısaca,, ıütununaa ... 
tanbuldaki kedi öldürülmesi mesele..U. 
dokunulmaktadır. Muharrir diyor lı:i: 

"Süprüntülerde eşinerek aya.klanm 
bula~tırdıklan mikropları evlere getir. 
dikleri, hastalık naklettikleri için sobk 
kedilerinin öldürülmesi yoluna gidiliyor. 

Bu arada ev kedilerini korumak is
tiyenlerin sesleri bir hayli yÜkıeldi. 
Haklıdırlar. Bazı evlerde kediler, aile 
efradı dereceııinde muhabbet görürler. 
Aile efıadından gibidirler. Öldükleri a
man arkalarından ağlanır. Kaybolurlar
sa kedere düşülür. Hulasa kara güm 
dostu, üzlet arkadaşı gibi bir şeydirler. 

Sokak kedilerinin, süprüntülerde e
şinmel'ı, yiyecek aı·amasındandır. Çün
kü açtırlar. Kendilerine bakan yokhır. 

Ev kedileri, ise, tok karınları ve ıwt
ları ile, böyle bir şeye tenezzül bile et
mezler .. Şu halde: "Ce e! .. ,, demek ka
bilinden, tesadüfen sokaklarda bulua
duldaı·ı sırada yakalanıp götürülünce 
sahihleri nasıl arkasından ağlamaz? 

s;z diyoruz ki, ev kedilerinin boy
nuua, ev köpekleri gibi, belediyece tes

cil edilmiş tasma ve numaı·alar takılma· 
lıdw. 

Boylece kedilere kimse ilişmemeli.. 

Acaba bu fikri tatbik edebilir miyiz?,, 

EDEBi LATiFELER 

''CUMHURlYET'te M. Turhan 

Tan'ın fıkrası §Udur: 

"Sünbülzade Vehbi bir arahk delir
di ve kör oldu. Süruri onun iyile~mep 
yüz tuttuğunu duyunca ıair Ayniyi ele 
yanma alarak ziyaretine gitti. Aralan 
eveke şekerrenk idi. Süruri bir çok hi. 
civlerle Vehbiyi gücendinniıti. Fabl 
Vehbi onu görünce sevindi: 

- Canım Süruri, dedi, bana aaldı 
bir vefat tarihi ııöyle de sağken itilip 
ağhyayım. 

Süruri, düıünmeden fU m11raı olı:• 
du: 

lmriülkays ile haşr olsun ilahi Vehbi. 

lzaha hacet olmadığı üzere lmniil
ka) 11 İslam dinine girmeden ölen büyils 
bir arab şairidir. Vehbinin onunla mah
şerde arkada, obnasmı istemek, Vehbi
yi dE: cehenneme sokmak demekti. O 
deva·in zihniyetine göre hoşa gitmemesi 
lazım gelen bu temenniden Sünbülzade 
almmadı, şu zarif sözle Süruriye mub-

belede bulundu: 

Ne gam, lmriülkays da küçük bir 
adam değildi. O gibileı·den cehennem

de d(. zevk alımr.,, 

CAN SIKINTISI 

1'AN'da Burhan Felek 
fıkrasmda şunları yazıyor: 

bu başlıkta 

"~anardım ki, dünyada zengin ile 
fakiı in, zayıf ile kuvvetlinin, güzelle 

çirkinin hulasa herkesin sınıf ve tabaka 
farkı gözetmeksizin hissedar oldup 
şey, can sıkıntısıdır. 

Kimse iddia edemez ki, fakirin zen· 
gintfon fazla canı ııkılır, yanlış anlama. 

ymı7.. Müzayaka manasına gelen sıkm· 
tıd<ın bahsetmiyorum. Vakit geçirme
mehıerı doğan iç sıkıntısı diyoı·um. işte 

bu iç rııkıntısı bazıları için meğerse ara· 
mla.ı bir nimet imiş. Bunu geçen akşam 

radyQdA dinlediğim (Selim Sım Tar· 
can) ın konferansından öğrendim. 

Üstad bu lcaç bininci olduğunu kes.. 
tire,nedığim konferansında Meterlinkin 
<Buylil< sükuttan önce) yani ölmeden 

evl'I ı mindeki eserinden birkaç ıahr 

alıyor Bu satırlarda muharrir "son 
demledmi uzatmak için <"an sıkıntısı 

arıyorum. Lakin onu da bulamıyorum.,, 
diyormuş. Ben eseri okumadnn ama 

herhalcle üstadın naklettiği bu satırlan 
şavam dikkat buldum. 

Halbuki can sıkıntısı için birebir 
şeylel' vardır. Mesela bizim gazeteleria 

"makalcleı·ini okumak. barlarda numara 

seyı·etmek, Adalaı·a npuı·la gitmek ve 

nihayet kışın lstanbulda ikamet etmek 
pek eğlenceli şeyler olmadığına göre, 
İnsanın içini sıkar şeylerdir. 

Ostad Selim Sırrı, bunları bilmez 
değil ama muhakkak hepsini birden sar
fetmiş olmaml'lk için .işin bu tarafını da 
başka bir konferansa saklamıştır.,, 
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olmumdan ilen ı kte mi-

M üsabaka/QTQ pazar günü Karadiniz dir1_ki b"r •por idarecisi, ıeçen-
h d d d ·ı k lerde, fut l talmn anadan bahse-

Q'VUZUR Q evam e l ece derken: 'b"r futbolcu için gaye 

Anhra Sa .,,.,fan ai•rfıntlan: 
3 aadi haftaya aid yazme tetvik müaabakalan programı qağıdaki 

tekilde tertib ec1· m·tt·r. 15 a stoataki müsabaka Ankara Halkevi a
dına olacaktır. Halk Ti tarafından, fer müsa akalarda kazananlara 
ltirer madalya Ye üyeleri en iyi puvan alaıı kul be de b"r kupa lıediye 
edilecektir. 

Çınliler Pekinı 
boşalttılar 

I ı ylad•) 
ve tayyare kuvvetlerin· 

t 

u ç · lutalarının 

ı ıyon nı kontrol 
etmekte o duklar " tuk istasyonu. 
mın Ja alarm elinde bulunduiu bil. 
•irihyordu. 

Çarp•p=dar emasaada 8tılan kur· 
tun r an bir italyaD ft i»ir aDJUUD as
keri ölmiiftiir. 

Çarp1f1D8lar akpm üzeri durmUf• 
tur. 

Tien Tsin'in imtiyazlı yabancı böl· 
gelerinde arfi idare fltn olanmu,tur. 
İnzibat ve asayişi muhafaza için inclJiz 
t.c fll ıifle ,.rli aieillü .a&wleri 
ifbırl li yapmaktad rlar. Japon konso
losluğu, Japonyayı aid imtiyazlı böl
ceye iki obüı diiftüğünü fakat hasar 
yapmadıeıru bildirmektedir. 

leponlor T~ --~MI 
Tjaı..Çiıı. 2g (A.A.) - İki japon 

mubribinin Takou'yu bombardıman et• 
mit ve Japon milfrneainio karaya çı· 
karak çin kıtalarını püakürtmeye bat
lamış olduğu bildirilmektedir. 

Taku ile T. en-Çin aruındaki mü· 
naka At keıilmlttf r . 

Langlang çarpqmalan oe 
·apon1ar I . 

Tokyo, 29 CA.A.) - Tien-Çindekı 
japon prniSODu malınd• ..,redilen 
bir tebl.gde Çin latalanmD dtla Lllng· 
fan& bölgeehade muftkbt bir IDUVaf· 

fıaldyet elde ettilden kabul edilmekte 
fakat. japon yarduncı kuvvetleri gelir 
celmez çınrterin puakürtiıldükleri ili· 
ve olunmaktadır. 

Çan Kay Şek te hiçbir hal mretine 
yantlfrflıyor 

Nankin, 29 (A.A.) - Marep1 Çang· 
Kay • Şek, fU beJanatta INhanmattar: 

":.- Baclnden itibaren,...,,.. bir 
MI IUftti cib1 teJler artdı: 1llıldl -.. 
na •-· 11..ıe, milll • .-hiyet 
,,,,,...., 19 temnas tarihli bqaaatan-

aıa dart ..,.ı pıt japoG hükiimeti 
tarafmduı kabul edilmedikçe. herhangi 
bir Çin • japon ıörilfmesi miimldin de
pıdir. Ortadaki prenaiplerin kabul edil· 
aaemeei, Çin'm. kilndi millt vubp ve 
iltildili için mücadele edeceği demek· 
tir. 

Marepl, Peiping'deki muvaffakıyet· 
sizliğin netic~alnde ne için Umidabllğe 
tfatmedilfni izah ettikten IOlll'8, Çin 
milletine mf11! aa•ıt yolunda btlt6n var. 
111mı tam olank hnreylemeli Jlam 
ıeldijini bildirmlf n lklerini töYle 
Mdımifdr: 

.. _ Bea endnjm Jd, Çin. kendi bak:· 

Juma Japonya tar•fmdın hürmet olun· 
masnu ve prefli bir aurette adalet ve 
auDıa kaVUflbilmeyi. ancak barb mey· 
danmda nihai zaferden IOnn temin e-
debilir.,, 

Preıu Konoyo Japoll7"Jllll malıaa-
4ım anlatqor 

Tokyo, 29 (A.A.) - Bqbabn prena 
Ko oyo, parlamentonun umumi heyeti 
toplantısında Japonya hUkümedntn yal-

S- 800 me e rb t 

6- At amalar: 
A) Kırlangıç 

B) One toplu balıklama 
C) Geriye balıklama 

7• Tirk bayrak yarı'ı (100 sırtüatü 
X 200 kurbaiaJama X 100 serbeat) 
ıs •futos pazar pna saat 14 de 
yapılaalc olıa Hallcevi yünne ve 
atlama t e f v J k masabakaları 

proıramı 

1· 100 metre serbest 
2- 100 metre ıırtüatü 
3- 50 metre ıerbeat (Bayanlara) 
4- 200 metre kurbaialama 
5- 800 metre serbest 
6- Atlamalar: 

A) Kırlangıç 

B) Öne toplu balıklama 
C) Geriye balıklala 

7· Türk bayrak yarıtı (100 sırtüstü 
X 200 kurt.taım- X 100 aerbeat) 

Ankara Bölgesi Güreş 
Birincilikleri 

Ankara Gürq ajanlıfıntlan: 
Bölgemizin 937 yılı gllrq birinci· 

Hkleri 31 temmuz c.-rteai " ı a
ğustos pazar günü halkevinde yapıla

caktır. Camaıteai g8nil mt 14.30 da 
tartıya " ıs de müAbaklJma .,..._ •• 
caktrr. 

Hakemler flllllll'clır: Halil, Genç 
Mehmed, Nuarat, Hayri, Sedat, ilah· 
sin, Sabri, BUThan, Beni ve Ekrem. 

1 RADYO - l 
ANKARA Öile llefl'iyatı: - 12.30 

• 12.SO Muhtelif plik DCfriyatı. 12.SO • 
13.15 Plik: türk muaikiai ve halk fiil"• 
kıları. 13.15 • 13.30 Dahili ve barid ba· 
berlM. 

Akpm nef!iyatı: - 18.30 • 18.45 
Muhtelif plik netriyatı. 18.45 • 19.00 
İııeilizce ders (Azime ipek) 19.00 -
19.30 Türk muıikiai ve halk prkıları. 
(Makbule ve arkadlfları). 19.30 .. 19.45 

Saat ayarı ve arabça nefl'iyat. 19.45 • 
20.15 Türk musikili ve halk prkıları 
(Servet Adnan ve arkadlflan). 20.15 • 
20.30 Konferans: Paruitolog Menat. 
20.30. 21.00 Saksofon Solo (Nihad E-
1engin). (Piyanllt Marsel bi refabtfy· 
le). 21.00 .. 21.15 Ajam haberlerL 21.15 
- 21.55 Stüdyo salon orkestrası. 21.55 .. 
22.00 Yarınki proıram ft tıtildll mar
tı. 

nıa timait Çinde mahılll bir bal aureti 
elde etmekle iktifa etmiyerek Çin ile o
lan münuebatınm esulı aurette d6zel
mesi yolanda daha Deri gitmesi llzım.. 
gelecefini blldirmiftlr. Bqbakan, Çin'ia 
mtll1d tmnamhpu Japonyanm llOll 40 
ime Alfmda boyuJla mldafaa etmit 
olduğunu töylemiftir. Bu da Japonrl• 
nm Çtnde bildm olabilecek her t\lrHI 
yabancı nttfmuna engel oın.k lfnllUla 

da balundutanu 181terlr. 

millı takımda yer almak deiil mi
dir?,, ı "bi ina ılmaz bir sualle ae 
kadar y bir diifünce sah "bi 
oldu anlatmıfb. Halbuki 

ye, yukarıda bahset
ti · m • z m az neyi temin etmek· 
tir Ye ıpor ise bu ıayenin ancak 
bir vaaıtaa dır. Sporcular sibi ida
rec ·ıer de bu esası göz önünde bu-
l d r n takd"rde b"lm"ye-
rek sa o duldan yanLt yol· 
d n ı ve faal"yetlen· 
ni h inkitafı üzeri d 
tek if e dir. Hedef yalnız 
fut 1 o olmadığı sibi fi. 

..--...... , h r ne pahasına o-
veıım.ı!k de değild r 
n vücuduna en elve

sı ve idarecin"n, 
n · · er k, idaresinde 

Ka'uı.ıııarı ta ıporcu o 
.evli:etrı11eıi lüzumu ani 

z bizde de, ha ka 
y rl r e · · rend" 'miz ge
nit d o , yukaek verimli ıpor 
yuvalarının ço ·alması kabil ola· 
c:aktır. 

Böyle bir neticenin iıtihsal"n· 
de ıazetelere diifen vazife bak
landa ne kadar ıarar ediJ.e yeri· 
dir. 

Bu mevzua tekrar dönmeği, 
bu itibarla, biz de ftZifelerimiz
den sayıyoruz. * * 
Kont dö Martelin 
Beyanatı 

(B•.r.ı ı iat:ı sayı/ada) 
takya muhabirine delege Düryo'nun 
söylediklerini, cazete daha timdi neıre~ 
mektedir. Muhabire care D6ıyo tunla
n söylemiştir: 

.. _ Siu bir delece aıfatiyle dejil, 
ilk ve IOD defa olarak kalbimin ve vic
danunm duycuaunu söyliyonım. Ben 
Sancakta delece olarak kalmak istiyor
dum. ıu kadar ki, yeni delecenin aall
hiyeti S l devlet tarafından kabul edil· 
mi' olan yeni rejimin murabbesinden 
ibaret olmasaydı, yeni rejimde delege
nin hiç bir tenf"ız aaWüyetl yoktur. 
Bütün aalihiyetler Sancak hüldimet re· 
İline verilmiıtir. 

"Ceııevre ınl•pnew, fena, çok fena· 
dır. Siyaat hayatta tck'mül etmif hiç 
bir memleketin böyle bir anJ•pnayı 
bumetmesine imktD JOktur. Sancakta 
kanpkJlkJlr fhldede de.na edecektir. 
Ben lize üçilnctl Wr pldi ... , .. iki 
tıktan birini ihtiyar eunentsl tawiye e.. 
derim: ,.. anb bJ8cakmm. ,..... tlrk 
olacümm. Bu ....... pek -. ola
rak türlder1e ll'llftuda blJle bir dcfali 
intllÇ da edecektir.,. 

Ba ehler, delep ytistiDdea H11t11y. 
da çıkan anlapllslrlrlarda tilrlderin ne 
kadar haldı oldaldanm i.ı.t em,or. 

Delifilılikler 
Antakyadı ileri plen memartar a

rmnda değipklilder bql•m•ıbr. İdare 
arab memarlanndaıı aJnnnakta. fnauz 
memurlanna verilmektedir. Bu hareket• 
le Sancakta tek bir otorite .tkada ce
tirilmek iatendlli ~. 

Kıfla kumandanı binbqı Blantl ku
mandenlrlr emriae alınllrÜ JWine bir 
franaız binbapı tayin edilmİftir. Mu
bafıs Hllldl Buui'aila yerine de bir 
frwıs ıet:irilmni Jrarar)lıp>•ftii. San. 
cak jmdanna ~ • bir 
framıs abitİDİll ~ .... b
rarlltmf o&dutundaa. IMltüa inzibat ve 
tdare 8111irlilderi fraDllS memmlanaıa 

....aiyeti altarıa wriJmit olemktackr • 

Ahmed Rasim Gecesi 
tehir edildi 

ı..,..,..ı, 29 (TeJefenla) - Ba ak· 
fllD '09tad Ahmed RMim için hazırla.. 
m m gecetl ,..... akpnw lılnkıl· 
mıttır. Balla OA otlu bu Üfllm nd· 
,.- mertıw t.7atma lld bir kon· 
ferana vermittir. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünde 

1 - Malatyada tesis edilecek tütün atölyesi b • 
sı ve müştemilatı kapalı zarf usuliyle eksil 
Konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 360231.67 lira, muvakkat t 
18160 liradır. 

3 - Eksiltme 3 ağl'lstos 937 tarihine rastlıyan 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar levaznn 
mübayaat şubesindeki almı komisyonunda y 
caktır. 

4 - Şartname; keşifname, proje ve sair müna 
evrakı 18 02 lira mukabilinde her gün inhisarlar 
şaat şubesinden ve Ankara ve Malatya baş müd 
lüklerinden alınabilir. 

5 - Müteahhitlerin nafra vekaletinin 
müteahhitlik ves ·kasını ve laakal 200.000 liralık 
binayı teahh ·· t etmiş bulunduklanna ve bizzat 
mar veya mühedis veya yukarda şeraiti haiz 
mimar veya mühendisle serik olduklanna dair 
terce mu addak vesaiki e csiltme gününden en 
üç gün evveline kadar inh· sarlar inşaat şu..,_...., 

ibraz etmek ve eksiltmeye iştirak edebilecek! • 
dair vesika almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesai~ şa 
name, keşifname, ve sair lüzwnlu evrak ile 
meye iştirak vesikası ve muvakkat teminat a 
sini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
nü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen 
komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
rilmiş olmalıdır. (4158) 2-

Memurluk müsabaka imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından 
Bankamızın merkez, tube ve ıjanılın için L'OZUMU KADAR 

MEMUR ALINMAK UZERE müsabaka imtihanı açılmıttır. 
Mtllababya girebıünek için ea as orta mekteb mesmw olmak 

ft Ylfl 18 den aptı 30 daa yakarı olmlmak prttır. 
(Bu yaftan aşağı olanllr imtibaaa prebilirlerae de 18 yapndan 

evet memurluk ımıfına ıeçemeıler.) 
Orta mekteb meztmlan için altı ay, Use ve ytibek mekteb me

sanları için bir sene dnam edecek olan ataj mlddetıi sarfında orta 
mekteb mumıJarma 30. orta ticaret mektebi mawalarma 4G. li9e" 
ticaret lisesi mezunlarına 80, yilbek mekteb mesaalarma 100 liraya 
kadar ve imtihandaki muvaff akiyet derecesiyle mütenasip aurette 
t!cret verilir. 

B,t derecede yabaDcr c1i11 bilenlerin tıcretleri emsalinden on Hn
dan as oJmamak bere yiibek tutahlr. 

Staj devresini takiben yapılacak ..aett lmdbndı mu.affak • 
luılar, yirmi liradan qağı olmamak kaydi)tle yiizde yirmi niabetin· 
de zamlı TEICAO'DE TABI DAllll ICADROYA alııurlar. 

Mtlaabaka tmtı1ıanlannı ANKARA, ADANA. ANTALYA, AP· 
YON, AYDIM, BAUKBSht, BURSA, ÇANAICICALE, DiYAR· 
BEKİR, DENİZLİ, EDiRNE, EDREMiT, ERZURUM, ERZiN
CAN, ESKiŞEHİR. G. ANTBB, ISTANBUL. tzMbt, .~..-4f..~ll" 
MONU, KARS, KA YSERt, KONYA. ICOTAHY A. Gl 
MALATYA, MARAi, SAllSUN, ORDU, UŞA~O • 
VAS,TOKAT,TRABZON,VAN,YOZGAT,fU 
mekteb ve orta ticaret mezunları için 19 ve ıo a ve U.. " 
yükıek mekteb mezunları lçin 23 " 24 ıfUltOlta ...... • 
lanacakt11'. 

(Ankara n tıtanbaldald imtillulara orta mekteb mezunları • 
Jnmıyacaktır. 
llu..tıakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukanda isimleri yanlı tabelerimizden elde edl· 
lebnecek lzahanmelerde g8rUlebillr 

lsteklllerin müsablkaya iftlrllr edebllecelderi malllhleld ltaıılra 
tubell mUdlrlllüae ft Alllranda a.alramn penanel itleri müdilr
Hllhe 18.8.937 tarihim kadir mlncaat etmeleri lizmadır. 

İstanbul Valisinin 1 
sihi vaziyeti 

IRanbal. 29 (Telefonla) -Avrapa
cla tedavide bulunan lltanbul riliıi 
B. lluhiclclin 'Oetüadat, boias ve ku. 
lalmdan ameliyata lilsum cöriJmedi· 
lini .U.tmm yeriDde oWujuma bildir
miftir. 

Bir kapsül yüzünden 
beş kişi yaralandı 
latmı.J, 29 (TelefonJa) - Bagua 

Xuımplfa• yecti ,..ı.rmda bir ço
cuk bot bir ar-. lrapmlll ba14a. Bunu 
tatla tmnek istedi. Patlıyan 1rapliU 
lencllalnln n c16rt arbc!qmm alır 

J 18ra!anamma lebeb oldu. 

Acele atılık analar 
- Doğrudan Sahıöi 

Eliyle 
Seıaıuk caddeli yabs 

(Konur) 10b:fmda &69 ve 
ye nklletf brtılannda 
cemiyeti arbnnda - Sil, 
..e:relik el•erlfll ....-• 

Tank &lip ldtühaneaine 
ya sahihine müracaat. Tel: 

Y UI Ye hesab 11111.killıeM~ 
Ankara acentuı 
AKBA ldtabe'9'i 

Yuı makineleri tamir 
Tel: 3377 





o 

Aııkara valiliğinden: 
ı - Etimesut yatı okulu talebelerinin iaşeler~ için muktazi, yu· 

karıda yazılı 809S lira 45 kuruş muh~en bedeh olan .evr.zak kapalı 
zarf usuliyle yapılan münakasasında talıp zuhur etmedıgınden 26.7. 
937 trihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. İs· 
teklilerin şartnamesini görmek üzere Kültür direktörlüğüne müra· 
caatları ve her pazartesi ve perşembe günleri saat 15,S da daimi en
cümene müracaatları. 

Cinsi Kilo 
Buğday 20 
Bulgur 250 
Beyaz peynir 300 
Ceviz içi 100 
Çay 8 
Çam fıstığı 15 
Fındık içi 12 
İhlamur 2 
İrmik ıs 
Kara biber 10 
Kaşar peynir 100 
Kuru kayısı 60 
Kuru incir 50 
Kuru fasulya 1000 
Kuru soğan 1000 
Kuru bamya 15 
Kuru üzüm 130 
Kuş üzümü 15 
Limon tuzu 2 
l'rfakarna 300 
Mercimek 250 
Nohut 250 
Pekmez 150 
Pirinç 1100 
Pirinç unu 10 
Patates 1800 
Reçel 80 
Sabun 700 
Salça 150 
Sadeyağ 1100 
Sarımsak 30 
Sirke 100 
Soda 400 
Şeker 1200 
Taban 100 
Tuz 300 
Un 800 
Zeytin 300 
Zeytin yağı 200 
Armut 150 
Ayva 150 
Domates 250 
Dolmalık biber 200 
Dereotu 
Elma 300 
Ekmek 15000 

,. kadayıfı 
Güllaç 
Havuç 
Hıyar 
Ispanak 
Kavun 
Karpuz 
Taze kayısı 
Kabak 
Kuru kaymak 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Konserve ve 
türlü 
Kiraz 
Lahna 
Limon 
Marul 
Mavdanoz 
Patlıcan 

Prasa 
Portakal 
Sığır eti 
Se:nizotu 
Süt 
Salamura 

20 
150 

800 
400 
400 

40 
400 
15 

3400 
500 

300 
40 

500 

500 
500 

500 
ıso 
ıoo 

yaprak 100 
Tahan helvası 50 
Taze soğan 
Taze bamya 50 
Taze fasulya 400 
Taze üzüm 400 
Taze bakla 250 
Tel kadayıf 50 
Uskumru balık 100 
Yassı kadayıf 30 
Yerelması 100 
Yumurta 
Yoğurt 700 

Adet Fiatı 
ıs 
15 
45 
50 

400 
100 
ıoo 
120 

30 
150 
80 
80 
35 
20 

9 
120 

40 
2S 

140 
30 
20 
15 
30 
22 
40 
10 
50 
50 

, 25 
90 
50 
20 
10 
32 
40 
7.5 

17,S 
40 
7S 
ıs 
10 
8 

10 
100 2/ 

20 
11 

100 30 
80 
10 

200 5 
10 
6 
s 

20 
10 

300 
45 
45 

35 
15 
10 

1000 3 
150 10 
300 2.s 

lS 
10 

2000 5 
35 
ıs 
20 

30 
45 

200 2,5 
30 
20 
ıs 
ıs 
30 
70 
35 
10 

5000 2 
20 

(2357) 

Tutarı 

Lira 
3 

37 
135 
50 
32 
15 
12 
2 
4 

15 
80 
48 
17 

200 
90 
18 
52 

3 
2 

90 
50 
37 
45 

24? 
4 

l8(ı 

40 
3SO 
3i 

99(1 
15 
20 
4ü 

384 
40 
22 

140 
12(1 

15C1 

22 
ıs 

20 
20 

2 
60 

1650 
30 
16 
15 
10 
80 
24 
20 

8 
40 
45 

1530 
225 

105 
6 

50 
30 
15 
7 

75 
so 

100 
210 

22 
80 

30 
22 

5 
ıs 

80 
60 
37 
15 
70 
10 
10 

100 
140 

Kur4~ 
00 
so 
00 
00 
00 
00 
00 
40 
50 
00 
00 
00 
so 
00 
00 
00 
00 
7S 
80 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
01) 
00 
1)0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

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

00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 

l.ıv 

00 
2-3713 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
16.8.937 pazartesi günü saat ıs de 1stanbulda nafia müdürl~

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

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

Muvakkat teminat (1093) liradır. 
İsteklilerin teklif mektub!armı ve en az (15.000) liralrk bu işe 

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

(4277) 2-362S 

Malatya ilbaylığından 
1 - 38000 lira keşif bedelini muhtevi olup Malatya vilayeti 

merkezinde yaptırılmakta olan hastahane binası ikmali inşaati 17. 
7.937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin yüzde 7,S muvakkat teminatı 28SO liradır. 
3 - İhale 5.8.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 12 de 

Vilayet daimt encümeni odasında yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin nafia vekaletinden verilmiş ehliyet vesikası ile 

muvakkat teminatı da ihtiva eden teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eveline kadar vilayet daimi encümeni reisliğine tevdi 
eylemeleri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların geç gelmesinden dolayı 
mesuJiyet kabul edilmez. l 

6 - Fazla tafsilat almak ve keşifname ve şartnamesini görmek 
ıstiyenlı::rin vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları ilb olunur. 

(2265) 2-3601 

ULUS 

1 
Ankar~ Levazım ı\mirli_ii Satrnalma ı 

Komi~yonu ilanları 
:.....--- -

lLAN 
1 - Tümen garnizonlarını'? aşağıda mikdarl.~r~. yazılı sığır et

lerinin kapalı zarfla eksiltmesı 13.8.937 cuma gunu saat 15 de İz
mitte tümen satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin muhammen tutarı 64532 lira olup muvakkat 
teminatı 4840 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul levazım amirlikleri ve İz
mit tümen satın alma komisyonlarında görülebilir. 

4 - İsteklierin belli gün ve saatte kanunun istediği belgelerle 
ve ilk inancalarının makbuzlarını ihtiva eden teklif mektublarını 
komi<ıvona vermeleri. 

Kilo 
76.800 
68.400 
68.400 
30.000 
24.000 
(2142) 

mevkii 
İzmit 
Adapazarı 
Bolu 
Gehıe 
Tuzla 

İLAN 
2-3451 

1 - Safranbolu piyade alayının seenlik ihtiyacı olan yüz alt
mış yedi bin kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. • 

2 - Umumiyetle vekaletçe kabul edilen hikemi ve kımyevı ev
safta ve ı. eylül 937 den sekiz taksitte alınacaktır. 

3 - Beher kilosunun muhammen fiatı on iki buçuk kuruş ve 
muvakkat teminatı 1566 liradır. 

4 - Teklif mektupları 6. ağustos 937 cuma günü saat 14. e ka· 
dar Safranbolu alay satın alma komisyonuna verilmiş bulunma. 
sı. (2205) 2-3535 

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mü

essesatın senelik ihti yaçlarr için satın alınacakların cins ve ~ik
tarları ile muhammen tutarları ve ihale günlerile ihale saatlerı ve 
münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. .. .. . . 

2 - Şartnameleri hergün öğleden eve! kmoisyonda gorulebılır. 
İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 s~yılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle beraber ıhale sa
atinden en az bir saat evetine kadar teklif mektuplarını Fındıklı-
da komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. . 

M. Tutarı t. Teminatı İhalenın 
Cinsi Miktarı Lira Lira Günü Saati Şekli 

Sade yağ 4000 kilo 37600 2820 9.8.937 15 kapalı zarf 
Sade yağ 19000 kilo 17860 1340 9.8.937 15.25 .. 
Llve 3000 ton 51000 3800 11.8.937 16 kapalı zarf 
maden 
kömürü (2208) 

İLAN 

2-3S37 

1 - Erzincan tümen birlikleri ihtiyacı için 444200 kilo arpa ka-
palı zarfla münakasaya konulmuştur. . . 

2 - Arpanın tutarı 22210 lira olup muvakkat temınatı 166S lıra-
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . .. 

3 - İhalesi 16. 8. 937 pazartesi günü saat 17 de Erzıncanda tu -
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanunun 32, a4 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evel Erzincan satın atma komisyonuna vermeleri veya gön-
dremeleri. (2304) 2-3651 

İLAN 
ı - Tümen garnizonlarının aaş.ğıda mikdarları yazılı kuru ot

larının kapalı zarfla eksiltmesi 11. ağustos 937 çarşamba günü saat 
15 de İzmitte tümen satın alma komisyonuna yapılacaktır. 

2 - Kuru otun muhammen tutarı 27315 liradır. 
3 - İlk teminatı 2055 liradır. 
4 - Şartnamesi Eskişehir, Ankara ve İstanbul levazım mir

likleri ve İzmitte tümen satın alma komisyonunda görebilirler. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun istediği belgeler

le ve ilk inanca]arınm makbuzlarını ihtiva eden teklif mektubları· 
nı komisyona vermeleri. 

(2141) 

Kilo 
69.000 
46.000 
S2.000 

405.000 
350.000 

mevkii 
İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

İLA?\ 
2-3450 

Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı M. Bedeli t. Teminatı şekli tarihi saati 

Ton Lira Krş. Lira 
Un 135 15187 50 1140 Kapalı zarf 3-8-937 15,30 

,, 13S 15187 50 1140 .. .. .. 16 
,. 214 2407S 1806 ,, .. ,, 16,30 
.. 788 86680 SS84 ,, " .. 17 
Yukarıda yazılı dört kalem un ayrı ayrı ihale edilecektir. Tek

lif mektupları bir saat eveline kadar kabul olunur. 788 ton un şart
namesi 433 kuruş mukabilinde verilir. İste~l.ilerin şartnameyi gör· 
mek üzere hergün ve eksiltmeye iştirak ıç.~n belli gün ve saatte 
teklif mektupları ve kanuni vesiklariyle Luleburgaz tümen satın 
alma komisyonunda bulunmaları. (2065) 2-3348 

iLAN 
Malkara garnizonu kıtaatı ihtiyacı bulunan 70 bin kilo sığır e· 

ti yeniden ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İha
lesi 10.8.937 salı günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 17.500 lira olup muvakkat teminatı 1312 li
ra 50 kuruştur. Şartnamesini okumak istiyenlerin teklif mektubla· 
rını ihale saatinden bir saat evetine kadar Tekirdağ tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2207) 2-3536 

İLAN 
1 - Erzincan tümel] birlikleri için 759 bin kilo arpa kapalı zarf

la eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Arpanın tutarı 37950 lira olup muvakkat teminatı 2846 lira 

25 kuruştur. Şartnamesi 190 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
3 - İhalesi 16. ağustos. 1937 pazartesi günü saat 16 da Erzincan 

tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin kanunun 32, 34 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evveline kadar kombyona vermeleri veya göndermeleri. 

(2303) 2-3650 
İLAN 

• 1 - Beytüşebab hudud taburunun ihtiyacı olan 126.500 kilo 
fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konu~m~.şt~r. 

2 - Eksiltmesi 14. ağustos 937 cumartesı gunu saat 10 da mez
kür taburun satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 22.770 lira olup muvakkat teminat 17.081 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin knaunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale ~aatinden en az bir 
saat eveline kadar Beytüşşebab satın alma komısyonuna vermeleri. 

(2386) 2-3736 
İLAN 

1 - Harb okurlarının ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulan 8.400 kilo kaysı, 8.400 kilo Vişne, 3.300 kilo ayva reçeline 
teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 3.8.937 sah günü saat 11 de levazım amirliği 
satın alma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Reçellerin tutarı 7818 lira 90 kuruş olup ilk teminatı 586 
lira 42 kuruştur. Şartnamesi komisyonda her gün parasız görüle
bilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te-

30 - 7 - ı 937 __ ::=:s 

A~kf'ri fahrikalaı· ummu diirliiiiı Satuuılma 

Komİ·\onu tlanları --------------- ---------------
1000 METRE MİKABI CEVİZ TOMRUÔU 

Tahmin edilen bedeli (40.000) lira olan yukarda mikdarı yazılı 
ceviz tomruğu askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma k~ 
misyonunca 13. ağustos 937 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla !• 
hale edilecektir. Şartname iki lira mukabilinde komisyondan verı· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 3000 lir~yı havi teklif °.1ek· 
tuplarmı mezkur günde saat 14 de kadar komısyona. ve~elerı ."e 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerındekı vesaık
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (2181) 2-3586 

230 TON ELEKTROLİT BA : IR 
Tahmin edilen bedeli 149500 lira olan yukarda miktarı ve cin~i 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma k.omıt
yonunca 16-eyllıl-937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ıhale 
edilecektir. Şartname 7 lira 48 kuruş mukabilinde komisyondan ve-
rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi teklif mek· 
tublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona. ve~eleri ve .kert· 
dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2, ve 3. maddelerındekt vesaıkle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (2280) 2-3688 

10-00 KİLO KALAY VARAK! 
Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda m'kdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa!m al~ 
komisyonunca 5.8.937 perşembe günü saat 14 de ~çık eksıltme. •.le 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verıhr. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1S7 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı 
knunun 2; ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2363) 2-3720 

Ankara Rf>lediYf> Rei .. li~i flarıları 
'~~------------- -~--------------İLAN 

ı - Harb okulu ile civarındaki müessesatm sularının Çubuk 
deresine kadar akıtılmasc işi on beş gün müddetle kapah zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (69.834) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4741,70) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün 

fe nisleri müdürlüğüne müracaatları ve ihale 13 ağustos 937 cuma 
günü· saat on birde belediye encümeninde yapılacağın~an saat .. ona 
kadar teminatlariyle birlikte teklif mektublarını beledıye encume· 
nine vermeleri. (2377) 2-3729 

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

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

2 - Yeni talimatname resmi gazetenin 1 temmuz 937 tarihli ve 
3645 sayılı nüshasında neşredilmiş olduğundan vesika almak. ~s
tiyen müteahhidlerin yeni talimatnameye göre müracaatları ılan 
olunur. (2100) 2-3437 

Jandarma gene) komutanlıiı 
ı\ııkara satınalma komisyonuntlan: 

Keşif bedeli altı yüz lira olan jandarma genel komutanlık bi: 
nasındaki şakuli yağmur su borularının keşif ve fenni şartnamesı 
dairesinde onartılması 31.7.937 cumartesi günü pazarlıkla istek· 
!isine yaptırılacaktır. Şartname ve keşifname her gün komisyon· 
da görUlebitir. İzahat alınabilir. (2087) 2-3369 

Adliye Vekaletinden: 
Vekalet binek otomobili için 300 tentke benzin açık eksiltme 

suretiyle alınacaktır. . . 
Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi levazım ve daıre mü· 

dürlüğünden parasız alabilirler. 
Tahmin edilen bedel beher tenekesi 318 kuruş 75 santim hesa

biyle hepsi iı;;in 956,25 liradır. İstekliler bedeli muham~enin %_.7.~ 
ğu olan 72 lira 22 kuruşu mal sandığına yatırarak eksıltme gunü 
komisyona verecektir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı 
kanunun (2-3) üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lazım
dır. 

Eksiltme 31.7.1937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat llJ 
da vekalet levazım ve daire müdürlüğü odasında müteşekkil ko· 
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte komis· 
yona bas vurmaları. (2098) 2-3387 

Ank~ara l\lerkez Hıfzıssıhha 
müessesesi satın alma komişyonu 
reisliAnden: 

1 - Müessese kimya şubesine muhammen bedeli 615.56 lira a
lat ile 687.50 liralık kimyevi maddeler ayrı ayrı 7.8.937 gün saat 
11 d eaçık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartnameler müessese muhasib mutemedliğinden 
tedarik edilecektir. 

3 - İstekli kimyevi maddeler eksiltmesi için 51 lira 60 kuruş 
aHi.t eksiltmesi icin 46 lira 20 kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
ayrıca ticaret odasına kayıtlı ve bu nevi iş üzerine muamele yap· 
tığını tevsik etmesi lazımdır . 

4 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat umum müdürlü· 
ğü veznesine vatrrılacaktır. (2220) 2-3550 

Adliye VekalPtinden 
Ankarada adliye sarayında bulunan vekalet anbarında mevcml 

tahminen 1500 kilo kadar günlük gazete olduğu yerde açık arttır· 
ma ile bedeli peşin verilmek şartiyle satılacaktır. Talihlerin 2 ağus· 
tos 937 pazartesi saat 10 da satrş yerinde hazır bulunmaları. 

(2086) 2-3370 

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

teminatı 1312 lira 50 kuruş olan 50000 kilo s"bun 10 a~ustos 9"7 
tarihine rastlıyan sah günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle alınmak 
üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanziın 

edecekleri kapalı teklif mektuplarını 10 ağustos 937 saat 13 çe k~ • 
dar Kasxmpaşada bulunan komisyon başkanlığrna makbuz mukabı • 
!inde vermeleri. ( 444S) 2-3656 ------
minat makbuzlariyle yazrlı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2387) 2-3737 
İLAN 

1 - Harb okulunda mevcud 110 tane demir karyola 3.7.937 salı 
günü saat 11 de pazarlıkla tamir ettirilceektir. 

2 - Karyolaları görmek istiyenler mekteb levazımına müraca
atla görebilirler. 

3 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte pazarlığı yapılmak üzere 
levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2365) 

2-3721 
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--------K~ omi yorrn fi anlar_•- --- - - -·· 

A keri mektPh]ere talebe alınıyor 
1 - 937 • 938 ders yılı içın Ku eli, Maltepe, Bur a, liseleriyle 

Kon ve Er ine n askeri orta okulJ rm n biıtün sınıflarına Kırık· 
~ale? kı s t !is sinin birınci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya ge-
ıklı e h zırlama mektebler'nin hazırlama ve orta kısımları-

nın ılk sınıflarına talebe al n caktır. 
l'k 2 - K dı kabul rt arı geçen senen n ayni olup bütün asker-

1 ubel rın e ve asken mektcb erde vardır. 
3 - K ı k bul muddeti butun me teblerde 1 temmu da baş-

~ar ve 10 u t sta bi er. Ya nız Ankara gedikli mektebinin kaydı 
bul m d ti 30 eylule kadar devam eder. 

4 -:-- A erı mekteblere girmek istiyenler Ankarada bulun nlar 
~eb cı i g dik · er aş ha ırlama mekteb' ne ve as ·eri mek cble
rın bu n l rı ye Jcrde oturanlar do ruca mekteblere ve b şka 
} r rde otu nl r da bulundukları mahallin askerlik şubeler ne 
mu t t lidir er. 

S '7"" Kabul şart r nı taşıyan istekliler evrakını t:ım.lml?ttırı.p 
n k rlık ube eri vası siyle v nok n ız bir halde girmek ıstedı
ğı m t e gondermeli ve me ·teb taraf ndan seç e mtıh nı ıc.'n 
ç 1 ç hıç bir t kli yhude yere me tebe gitm melıdır. 

. 6 - Seçme imtıhanı için ça rılan isteklilerin mekt be kad r 
gıtmek ve bu ımtıhanı ka an m y n a geri d 'nmek için yapacakları 
m fi t m n kendi erine a ddir. 

7 - Seçme ımti anmd k zan nlar kadronun mü aadesi nısbe· 
tinde m kte re nam ed olar al nırlar. Ve bun ardan talimata 
uy un ol rak kati kabulleri yapılmıyanl r hiçbir hak iddia edemez· 
ler. 

8 - İb veya ikm 1 vaziyetinde kalan okurlara bir sene t.:ıhsıl 
f~ıl ı. ol nlar ve mektebe girmek için nüfus kağıdında yaşını tas
hıh ettır nler askeri mekteblere alrnmazlar. 
. 9 - Gedikli erba hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı köy 
ılk mekteblerı me unları alınır ve köy çocuklarından iki sene tahsıl 
fasıl ı olanlar mekteblere kabul edilir. (1811) 2-3042 

Askeri Lise ve Orta Mekt eblere Ücretle 
Öğretmen Aranıyor : 

l - lstanbulda a keri liselere: Fizik, rıyaziye; 
Bur askeri lisesıne: Edebiyat, riyaziye, almanca , 
Kırıkkalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, coğrafya riyaziye. 
Er ıncan askeri orta oku 'una: türkçe. tarih f:{rupu fransızcı 

mu ıkı 

Konya ged ık i hazırlama orta okuluna: Tarih grupu. 

Ö
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Türkçe riyaziye almanca. 

retmenı alınacaktır. 

2 - lsteklilerın lise ve orta mekteb öğretmen ehliyetini haıı 
olm arı arttır. Ehliyet Universıte mezunu cxmak üniversitede 
ımtı . n vererek ehlıvet almak kilittir bakanlığı karariyle ögret· 
menlıgı t sdik edilmiş olmaktan ibarettır . 
d 3 - f stanbul: Bursa. sanat liselerine birınci maddede yazılı 

ersler ıç n 108 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid dersler i· 
çın 8 108 lıraya kadar Ucret ıeri ecektir. 

4 - İstekli olanlar dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış ev· 
rakı ba 1\ ar k Ankıır da milli müdafaa vekaleti askeri liseler mil
rettı lı ıne gondnmelıdirler. 

1 - Tasdıklı ve fotoğraflı fiş. 
2 - Yuksek tahsıl şahadetname tasdikname benzen veya enıi· 

retname tasdıkli b,.nzeri, 
3 - Nufus tezkeresı tasdikli sureti. 
4 - A~kerhk durumu hakkında vesika. 
S - HusnU hı:tl varak sı 
6 - 4 m drlede vazıh evrakla milfettişliğe müracaat edip du· 

run t• uy"" un olan!a~dan bilahare şu vesikalar istenecektır. 

2 - ~m te~kıllı askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu 
- oterlıkçe tanzim edilecek teahhüd sened' (" •· ·· 

fettı lıkten verılecektir.) ı ornegı mu-

6 - ktsdtek ilerden vazrlı şartları haiz olanlar 15 ağustos 937 
gunune a ar. muracaat etmehdirler. 

7 Cl~~~) 1 yerıne gctırilmıyenler bir hak iddia edemezler. 
2-3200 

1 K .. h BIUT 
- uta yada meyda t . . . 

nulmuştur. n esvıye ışı kapalı zarfla eksiltmeye ko-

2 - Keşif bedeli alt b' b. . .. 
kuru tur. mış ır ın ycdı yuz doksan altı lira 99 

3 - Eksiltmesi 16 ~ . .. . 
4 _ İlk . · agustos 937 pazartesı guniı saat 15 ted' 
s tem nat 4339 lira 8S kuruştur. ır. 

ma KO. ~~~":::;/e if ve projeler 309 kuruşa M. M. v. satın al-

6 - Eksiltme · ki • . 
r.un 2 ve 3 .. ye gırece . er kanunı temınat ve 2490 sayılı kanu-
4 uncu ına un~u. maddelerınde yazılı belgelerle idari şartnamenin 
aa t dbede ın n (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikt 'h 1 n an hem hal bir saat evel M M V e 1 3 e 
verme eri. (233S) • • · satın alma KO. na 

2-3723 

ı B' . . fLAN 
- ır çıftıne tahmin d'J f' · 

d 1' lı ve 8 728 çift h i f e. 1 ;n ~atı 420 kuruş olan 10.415 çift 
f ·o kı.ru ol n 20 oooa~ı~5 ;o~n ıle hır tanesine tahmin edilen fi tı 
la lınacaktır. · · t ne battaniye ayrı ayrı kapalı zarf-

2 - B ttaniyelenn şann me . 10 ni 405 kuru a almak ve o"r ki sı!1ı. 65 ve fotinlerin şartnamesi-
k ne erını görmek ist' ı · h omı ona gelmeleri. ıyen erın er gün 

S Z7~ lıraB;t~u~~~~r~ ilk teminatı ll.87S ve fotinlerin ilk teminatı 
t' 4 - Battanivenin ihalesi 6.8.937 cuma günü saat ıı d f 
1n erın ıh .ıesı aynı ~unun saat 15 şindedir. e ve o-

5 - Munakas lara tt' kl · eli m dd 1 . hırece erın 2490 sayılı kanunun 2 3 .. 
e erınde vazıh ves k 1 ·ı . , un-

m ktubların 'h 1 a arı ı e temınatlan ile birlikte teklif 
AL K 

1 1 a e ~aatlarından en az bir saat evvel M M v SA 
· · na vermelerı. (2143) 2_ 3483 • • · • 

YA Pi· Erat İLAN 
Ke i f tut .rı. 636p3avlyonu ykapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 

· ıra 33 uruşt K 'f · ras y e ın t şubes· d 1 ur. eşı , proıe, ve şartnamesi pa-
l HALESİ. ın en a ınacaktır. 
tr K TEMıJ:.::~·1937 .Pazartesi günü saat onbirdedir. 

den 'i b ın nl r . 477 lıra 25 kuru tur. Ek~~lt~eye girecekler. 
1 ten n bel elerle birl~~;o say!h kanunun. 2, 3 uncu maddelerinde 
hır ı e s atından en e ~~mınat ve te.klıf mektuplarım havi zarf
mıı. komisyonuna veril~~ç (~~;~a) t evvelıne kadar M. M. V. Satın al-

. 2--351S 
. B1Lt T 

20 metre mıkabı ambal ... 
paıarte ı günü saat 10 da~!r ıçın tah!a alına~aktır. İhaleıi 2.8.937 
t emi tr (~5) liradır. Evs f · Tahmın b.e~eh (1000) liradır. İlk 

ve şartnamesını almak ve görmek isti-

ULUS=============== ====== I -~=~ 

l\li lli Müdafaa Vekaletiı 
Deniz Merkez Levazım 

Satın Alma Komisyonun~an 
1 - Tahmini olan bede i (218.000 ve ilk tem natı 12.lSO) lira O· 

lan (S.000) ton mazotun kapalı zarfla eksiltmesi 16. ağustos 937 pa· 
zartesi giınü saat on dörtte vekalet binasında müteşekkil komis· 
yonumuzda yapılac ktır 

2 -:- Eksiltmeye girece lerın 2490 sayılı kanun gereğ nce vesi· 
kalan ıle teminatı h vi kap h zarflar nı s at 13 e kadar komisyonu. 
~~za vermis bulunm 1 rı ve postada vukua gelec:k gecikme yiı. 
zundcn vapılacak müracaat arın kabul olunmıyac "I. 2-3058 

Akşehir Be ediyesinden : 

N· fia 

etine .,.., 
2-360C) 

t 15,30 da Ank rada Vekalet m l:r.e 
'50 lira muit mm n b de lı 2~ adet sa

bıt telgraf mak nes nin ap h znf l 8 ılu ıle eksiltmesı vapıl c ktır. 
Ek ıltme r n mesı p ra ız olar k vekalet malzeme m diırlu· 

gimd n 1 nabılir 
Muva ·lf'f"temınat 4fi •ır~ 7 kunıştuı 
f teklılerın t ·lif fTl"ktuıılarını tal matname ine göre vek lctten 

aldı" ı 037 ene ı m ı eme mut• ahh•tlıgı vesik sı ile bırlikte 10 ey • 
lul 1937 cuma r:unu t 14 3 3 k d r vek~let m rniıdurlii· 
ğiıne vermeleri 1 

'1. mrlu (2ı6o) 2-3642 

S. 
ıvas 

l - Sivas inhioıarln baş müdrlü" ıi dahi1indeki Harguıı tu la-
sında yapılacak u ev erıyle tuz , 11 rı ve amele ve muşteri 
hangarı ve fırın ın tı kap, lı z; rf usuh'i e münakas ya v edilmiş 
ıse de ihale gunU olan 19.7.937 tarihinde t"libi zuhur etmed inden 
sözü eçen vapılar on beş ~tin miıddctle tekrar eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bunların keşif beclelı ( 17661) lira 53 kuruştur. 
3 - İstekliler ırtn me proıe ve keşifnameleri her vakit Si\•as 

inhisarlar b::ış mu · rivetind gö eb ıı 
4 ~ !h~le agu t~sun 3 cü salı gunü .,at 15 de Sivas ınhısarlar 

l>aş mudt rı •etındekı komisvımd y pılacakt r. 
5 - Muvakka• temin"t alcçesi 1325 Iİ"adır. 
6 - Is eklilerın bina in :ıat nd müteh:ısıs olduklarını gösterir 

muteber ehliyet ve fen vesik s nı 'braz etmeleri şarttır (2310) 
2-3631 

. 
Maarıf vekaletının ıcarı altındakı bınanın arka cephesine yapı

lacak olan (695) lira (38) kurus bedeli keşifli demir parmaklık iş1 
açık cksıltmeye konulmustur 

Eksiltme 5 8.937 per embe günü aat n beş buçukta Ank ra 
vilayeti daimı enctimeninde vanılacaktır. İsteklilerin ticaret o 
dası vesikası ve S2 lıra 18 kurusluk teminatı muvakkate makhuz 
veya mektubu, nafıa müdürlü "ünden al cakları ehliyet vrsikasiv· 
le birlikte yukarıda vazıh gün ve s:ıatte daimi encümene gelme 
!eri. 

htekliler keşif ve sartn mevi h r s:iin nafia müdürliii!ündt' 
rrö,<leıı "'l"rirehil'rler. (21 S?) 2-3467 

P. l'. T. 1-Rvazım l\1üdiirlüITTinfl,..n 
ı ) - İdare ıhtıyacı ıçın 140 ton 4 m m 10 ton 2 mim ki cemdn 

lSO ton demir tel k p ı zarf usuli ile atın alınacaktır 
2) - Muhammen bedeli (30 000) muv;ıkkat teminatı (22 50) lıra 

olup eksıltmesı il 8 Q37 çarşamba giinü saat (IS) de Ankarada P. 
T. T satın alma komisyonunda vapılacaktır. 

3) - istekliler muvakat temınat makbuz veya banka m ktuhu· 
nu, ticaret odası vcsikasından b"şka miiteahhidlik vesika ınr ve 
teklif mektubunu muhtevi kanal z rflarını o gün saat (14) e kadar 
mez\:Or komisvona tevdı evleveceklerdir 

4) - Şartnameler, Ank"';.acia P ! T leva ım, tstanbu Beyoğl~ 
P. T. T ayniyat ube mtidurlük crınden ( 150) kuruş ı.icretle ven· 
1ir. (1725) 2-2907 

yen bedelsız olarak M .M V. ~A alma komi yonuna mur c&at ve 
ihaleye l?İreceklerin belli gün ve saatında teminatiyle b'rliktc ko-
misyona ge melerı (2083) 2-3374 

Bil tT 
1 - Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş olan 86.000 ve 9 000 ta

ne aleminyüm çıpl - m tra avrı .a':rı kanalı zarfla alın"caktır 
2 _ 86 000 tan nin "artna~es!nı 340 kuru a ve dieğrini p rasız 

almak ve örnekler'ni r-örmek ıs+ ven erin her gün komisyona g 1· 
meleri. 

3 _ 85.000 tanenın ilk temınatı 4690 ve 9 000 tanenin ilk temi-
natı 540 liradır. -:ı 

4 _ 9.000 tanenin ihalesı 13.8.9 7 .cuma günü saat 11 de ve 86 O 
tanenin ihalesi a ni günün saat 15 ş ndedir 

s - Münakasalara p.i.recekle~ın 2490 sayı ı kanun. 2 ve 3 tü 
maddelerinde va ılı vesıkaları ılk te!'llinatlariyle birlikte tek it 
mektublarmı ihale saatlarından en az bir saat eve] milli miirialaa 
vekaleti stın alma kom•syonuna vermeleri. (1770) 2-2946 

BİLİT 
1 - Bir metresıne tahmb n e.dilen fiati 300 kuruş olan 180.000 

: 213.805 metre kaputluk kumaş ıle bir metresine t hmin edilen fı
yatı 27S kuruş olan 200 000 : 273·050 metre kışlık elbiselik kumaş 
ayrı ayrı kapalı zarfla ahnacak~ı~ · 

2 - Kaputluğun şartnamesın~. 320 ve elbiselik kum, ın şart· 
namesini 3686 kuruşa almak. ve orneklerini görmek isti yenlerin 
her gün komisyona geJmele.rı. . 

3 - Kaputluk kuma~ın ılk temı~atı 29.406 lira 60 kuruş ve el
biselik kumaşın ilk temınaı .33·23~ lıra 40 kuruştur • 

4 - Kaputluk kumaşın ı~alesı 12.8.937 perşembe glinU saat 11 
de ve elbiselik kumaşın iha esı 12.8.937 per embe günü saat ıs tedir. 

s- Münakaıl ra gi~eceklc~ın 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesıkal rı ılk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. SA. 
AL. KO. na vermeleri. (2244) 2-3589 

iLAN 
ı - Her bir kilosuna tahm.in .c:_dilen fiyatı 145 kuruş olan 

30.000 : 40.000 kilo pamuk çorap ıplıgi kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 2~5 kuruşa almak_ ve örnekler ini görmek is-

tiyenlerin her gün koı~ıısyona gelm_elen. 
3 - İlk teminat mıkdarı 418? lıra 25 kuruştur. 
4 - 1halesi 14.8.937 C. er!e~ı günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya girme.k ıstıy~nlerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 

c ü maddelerinde yazılı vesıkaları ılk teminatları i le bir likte teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir ıaat eve} M. M. v. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (224S) 2-3S90 

Antalya nufia nıüdürlüaünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltıne i1anı 

1 - I-:ksıltmeye konulatl iş (Antalya 1ı ·esı pavyu ı i -
kinci kısım mevcııd betonarme iskc et U:ıeılne tugla <lıv r, k pı, 
pencere. srva ve ::.aır tcfcruat ın aatı) 

KEŞlF BEDELİ: 37781 lira 85 kuruştut. 
? - Bu ışe aid ş rtname er ve evrak un! tdır. 
A - Ek iltme şartnamesi, 
B - Mukavele pro1esı 
C - Bayındırlık icılerı genci ş rtnamesı, 
E - Hususı r name hula sı, 
F - Ke ıf cetveli, 
G - ProJe. 
İstiyenler bu şartn melerle ve evrakı bedelsiz ol /- nt lyıt 

nafıa müdurlu ıinden 1 bilir er. 
3 - Eksiltme 20.8 937 cuma gunll saat 10 d Antaly 

resıııde y.ııpı aca <tır 
4 - Eksiltme kapalı z rf usulıyle yapılacaktır. 
5 - Eksıltmeye gırebimlek içın ıste diler n (2833 64) 1i a mu

vaka ttemınat verılme i bundan ba ka aşağ d:ıki vesikaları haı O· 
up etırmcleri 1 ımdır. 

N'lfia vek letınden alınmış yap miiteahhidliği vesik sı ve y p
tığı ış ere rd bon ervıs 

6 - Tc Jif m ktubları yuk rıda Uçilncü m ddede yaz 1 s tten 
hır a t e e ın k d r Antalya nafıa mudurlil u da resıne getıri· 
!erek ek iltm 1 o i vonu rei 1 ine m kbuz mukabilınd verilc
c ktır Po ta ıle n ri ccek m bu 1 rın nıh yet üç ma de y • 
zıh s t kAlar el ı olm ı ve dış zarfın mUhUr mumu i e ıvlce 
kap t lmıs olması rttır. 

P st da olar. k e-eci meler kııbul edilmez. 2-3 37 

aric·iyP Ve {al~tirıden: 
1 - Çankayada haricıye koskünde yapıl cak 7639 lira 9 kuruş 

bedel ke inı bakır çatı kaplaması ile dahildeki dıvar ve s va çat
laklarının tamir ve tachihi kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konul
mu tur. 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kunışrur. 
3 - Bu ışe aid şartname ve projeler hariciye vekaleti levaıı:rm 

müdürlü ünde eörutebilir. 
4 - F:l<siltme An ra'da harıcıye vekaltei levazım mudUrlü ü 

odasında 3 a ·us tos 1937 tarihine miisadif salı f?Ünü saat 16 da } a-
pılacı:t tır (21 'iO) 2-3482 

Nafı - Ve \:alPtinden 
14 eylül 937 salı güniı saat 15 de Ankarada nafıa vek Jeti mal

zeme eksiltme komisyonu odasrnd ceman 5427 lira muh mmen be
delli galv. nize 30 ton 4 m m. hk telgraf teli ile 150 kılo l.S m m 
ı k ba telinin kap lı zarf usulü ıle eksıltmcsi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak vek let mal
zeme miidurlil •ün 1en alınabilir. 

Muvakkat teminat 407 1ira3 kurustur. 
İsteklilerin teklif mektublarını ta1imatnam~aine göre vek letten 

alınmış m11ıeme mUteahhidli i vesikası ile birlıkte 14 eylUI 937 
ah gün "saat 14 c kadar Ankarada vekalet ma zeme mUdiırlU il· 

ne verme !eri lazımdır. ğba üüuıvepude 
n l"r"1elel"İ l ı 7ımdır. (2352) 2-3730 

Nafia 
Bina İşleri İlanı · 

vekaletinden: 
1 - Eksıltmeye konulan iş ıktısad vekaleti bahçesi ihata dı

varları inşaatıdır 
Keşif bedeli 4805 00 liradır. 
2 - Eksiltme 2.8.937 tarıhınde pazartesi güniı saat ıs de na

fıa vekaleti }' pı ışlerı umum mudürlügü eksiltme komııyonu oda
sında açık eksiltme usuliyle yapılacakt ır. 

3 - Eklıiltme şartnamesı ve buna mUtcferri evrak 24 kuruş be
del mukabilinde \ apı ışlcrı umum mudurlüğünden alınabılır 

4 - Hksiltmeyc girebilmek ıçın taliblerin 360 lıra 38 kuruşluk 
muvakkat tcmınat vermesi ve resmi gazetenın 1 temmuz 93 tarıh
li ve 3645 sayılı nüshasında intışar eden nafia ışlerıne nıd eksilt
melere gırmck lst venlerd n aran cak müteahhidlik ves k ı hak
kında ·i talim tnameye tevfikan yapı ı lerı umum müdurlu imden 
alınmış hususi vesika gösterme i l1i ımdır. (2103) 2- 43 ----
lznıir Rt•lediyesinden: 
Cumhurıyet mevdanı ark ındl'I sureti mahsusada ayrrl 

da in a edilecek olan belediye saravının proıesı müs b v ko
nulmuştur. Müsabaka müddeti il nın ne ri tarihi olan 20 7 937 ta-
rihinden itıbaren dort avdır 1\ 'ı ab:ıkava iştiral· ed 1 r tan-
zim ede ek'erı proıeleri bu mud ı zarfında belediye fen etme 
imza mu' 1n 1inrlc teslim edece ·lf'rdir. Bı• hu usta m 1 mak 
ı tiven 'edive b ş mıihendı ı ne murac at etnıelıd Pro-
ıe er t '1ılrl ktcn on beş ün onra derecelerı t sn t ıl rek 
ya nız b ı gelene iki bın lir verılecektir Mü ah k 
mıvan proıeler sahıhlerine iade o urı c ktıı. (2130) 

f ırkla reli iskan miidürlii; ·· 
25.6.937 tarıhınde kapalı zarf usulıle gazetlerde yapı a ıl nlarda 

talib çıkm dı • ından 2490 sa\ ılı kanunun 40 ıncı m dde ıne tevfi
kan bir ay müddetle açık pa arlı a konmustur. 

ı - Kırklnrelı merkezinde 20 adet şehir tipı göçmen evı y pı
lacak ve evlerin tizerı Marsilva kıreınidı ile ôrtuleccktır. Bt vlerın 
heherinin muh mmen bedeli 288 lmı 35 kuruş olup 20 evın toptan 
muhammen hedelı 5766 lir;ı 92 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 91 det k&rig rev n beherının muh m
men bedclı 190 lira 42 kuruş o:up tutarı 17328 lıra 22 kuru gene 
köylerde 162 adet kerpıç ev yapıl c k ve bunlardan 38 adedı a il
ya kiremidi ile örtiıleceginden beherınin muit mmen bedelı 258 lira 
70 kuruş olup tutarı 9830 lira 60 kuru tur. Mıiteb.,.ki 124 ev ı e yerli 
kiremidi ile örtiilece inden beherının muhammen bedeli 179 lira 74 
kuruştan tutarı 22,287 lira 76 kuruştur. Bu evlerin tapunun muham
men bedelleri ise 55 213 lira 50 kuruştur. 

3 - Şheir tipi öçmen evlerinin beher adedınin muhammen ı çi
lik bedeli 80 lira ü erinden 1600 liradır. 

4 - Köylerde yapılacak 91 adet kargir evin beherinin muham
men işçilık bedeli 70 lir dan 6370 liradır. 

5 - Gene köylerde yapılacak 162 kerpiç evin beherinin muham
men işçilik bedeli 55 liradan 8910 liradır. 

6 - Keresteden maada bilumum iiçilik ve malzemei inş iye ile 
beraber ve yahud da yalnız işçiligi toptan veya perakende suretiyle 
ihaleleri icra kılınabilir. 

7 - Muhammen bedelin % 7.S ğu teminat akçesi olarak yatı· 
rrlacakttr. 

8 - İlan tarihinden itibaren bir ay zarfında taliblerın her gun 
Kırklarelinde iskan müdüriyetinde müteşekkil komısyona müraca· 
caa~ları fartname plan ve keşifnameleri görmek Uzere de İstanbul 
Edırne ~nkara iskan ~üdürlükleri ve kazalarda iskan memurluk· 
larına muracaat etmelerı. 

. 9 - 1:alibler 2~90 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve 
dığer vesıkalarını ıbraz etmeleri ilfin olunur. ( 2149) 2-3434 
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Hariciye Veli.aletinden 
26 temmuz 1937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihalesi yapıla· 

cağı evelce ilan olunan 10778 lira 99 kuruş bedel keşifli hariciye 
köşkü müdür evi garaj ve serlerin kalörifer tesisatı ile sair inşa
ata aid münakasası talih zuhur etmediğinden 9 ağustos 937 pazar-
tesi günü saat 16 ya talik edilmiştir. (2340) 2-3727 

Devlet OemiryolJan ve LimanJan Umum 
!Hiidiirlii~ii Satınalma Komisyonu l1anlan 1 

Devlet . deıniryolları ve liınanlan 
işletme umum müdürlüğünden: 

937 senesi idaremiz· ihtiyacı için keşif bedeli ile mikdar ve 
mevkileri aşağıda yazılı bulunan (5) ocaktan (17000) metre mikap 
balast ihzarr kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10.8.937 tarihine rastlayan salı günü saat (15) de Kay
seride dördüncü mıntaka işletme müdürlüğü binasmda toplanacak 
komisyonca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1353.75) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun (4) üncii 
maddesi mucibince eksiltmeye girmeye manii kanun! bir hali bu
lunmadığma dair beyanname ile resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 
3297 ve 1.7.937 tarih ve 3645 sayılı nüshalarında intişar etmiş olan 
talimantamelere uygun olarak alınmış belgelerle teklif mektupla
rını eksiltme günü muayyen olan saatten bir saat eveline kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavelename projeleri Kayseride 
dördüncü işletme müdürlüğünde, Ankarada yol reisliğinde; Sıvas 
ve Samsun istasyonlarında parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Balast miktarı 
metre mikap 

6000 
4000 
3000 
2000 

2000 

Keşif bedeli 
lira ' 
1.05 
1.10 
1.05 
ı.os 

1.05 

Muhammen Ocak En yakın 
bedeli mevkii istasyona 
lira K. M İsmi 
6300 483 ~arkışla 
4400 279 .{uoduz 
3150 52 Ladik 
2100 95 Hacıbay -

2100 
(2288 

204 
ram 

Zile 
2-3616 

İLAN 
Muhmmen bedeli (3397) lira olan muhtelif cins egeler 9.9.937 

persembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (254,77) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 veya ı. 7. 1937 G. 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan 
talimatnameler dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynr gün 
saat 14,30 a kadar~ komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2242} 2-3645 

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

kine ve yedekleri 10.9.1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
liyle Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde malzeme dairesinde 
toplanan merkez 9 uncu arttırma ve eksiltme komisyonunca satın 
alın::.ca ktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin (2175) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 veya 1. 7. 1937 G. 3615 No. lı nüshasında intişar etmiş olan tali• 
matname dairesinde al•nmrş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar idare malzeme dairesindeki komisyon reisliğine ver -
meleri lazımdır. 

Şartnameler (145) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (22.58) 2-3647 

İLAN 
Muhammen bedeli (2.21)0) lira olan sıcak su ile levaj tessatı için 

santrifüj tulumba ve teferruatı 25. 8. 1937 çarşamba günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (165) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün \re 
3297 veya 1. 7. 1937 G. 3645 No. lı nüshasında intişar ı?trniş olan ta
limatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aym gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2257) 2-3646 

Anli.ara istasyonundaki 
marli.iz, peron ve bagaj 

inşaab eksiltmesi 

,demir 
tüneli 

Ankara istasyonundaki demiır markiz, peron ve bağaj tüneli in
şaati kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceman 317.740,73 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aıid fenni şartname, proje ve sair eksiltme 

evrakını devlet demir yollarmın Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve 
İzmir işletme müdürlükleri veznelerinden 15.88 lira bedel muka
bilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.9.937 tarihinde çarşamba günü saat 15 de An
karada devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü binasında top
lanacak olan merkez birinci komisynounca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilme.k için isteklilerin aşağıda yazılı te· 
minat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 16.460 
liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
c) ~afia vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderi
lecek teklif mektublarının iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır . 

6 - Bu işler hakkında fazla tafsilat almak istiyenlerin devlet 
demiryollarr yol dairesine müracaatları. (2375) Z-3731 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Tahmin edilen bedeli 22.950 lira olan 8500 metre kışlık el

biselik kumaş 2 ağustos 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1.721 lira 25 kuruştur, şartnamesi ko
misyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaat-
ları. (4685) Z-3733 

Kiralık Aranıyor I 
Yenişehirde mevcud veya ya- Dr. M. Şerif Korkut 

pılmakta olan binalardan alt ka-
tında (ara duvar kaldırılmak su- Nümune Hastanesi 
retile de olabilir) asgari elli Cerrahi Şefi 
metre murabbaı salonu havi bir Her gün saat üçten sonra 
dairesi olanların 1860 telefona evinde hastalarını kabul eder. 
veyahud 133 posta kutusuna bit- Telefon 1499 
dirmeleri. 2-3740 Adres: Kooperatif arkası Ali 

ZEISS lı•N•a•zm•i•A•p•ar.t.•N•o•: .~·.~.36.s1-11 
Gözlük perivist • pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Rec;e
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Rıza Gözlükçü 

Telefon : 3025 

BAYANLARA 

MüJDE 
Giyim için düşünmeğe ar

tık ihtiyaç kalmadı. Çü~kÜ 
Paristen yeni gelen Bayan 
terzisi 

ZİYA KURTDARCAN 

en son yeni modellerile ağus
tos birinci gününden itibaren 
sayın müşterilerini bekler. 

Adres: Yenişehir Kızılay 
karşısı Küflü apartıman No. 7 

2-3490 

En ho!ı ın-::yva tmmaı.u. Inki
bazr defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Emniyet Umnm Müdürlüğünden 
ı - Elde mevcud örneği ve sartnamesind eyazdı vasıfları da~ 

iresinde zabıta memurları için a
0

zı 12.900, çoğu 13.500 metre grı 
renkte kumaş kapalı zarfla 4.8.937 çarşamba günü saat 15 de satın 
alınacaktır. 

2 - Beher metresine 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kuınaş· 
lara aid şartnameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin eın
niyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. . 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk teıtıı
nat makbuz veya banka mektubunu ı muhtevi teklif mektublarıııı 
ve 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazdı beJ~e· 
lerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslıf11 
etmiş bulunmaları .(2102) 2-3464 __.. 

Ankara Valil~ndeıı 
Ankara vilayeti dahilinde Sincan köyünde yeniden kurulaca~ 

göçmen köyünde yapılacak (100) yüz adet göçmen köy evi 4.8.93 
çarşamba günü saat 15 de Ankara viJayeti binasında toplana~ak kO" 
misyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksıltrne
ye konulmuştur. 

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

(Teminat kızılay cemiyeti umumi merkezi namına malsandık1a· 
rmca emaneten kabzolunacaktır.) 

Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini, ticare! o
dası vesikasını ve 937 senesi müteahhitlik vesikasını ve temınat 
mektubu veya makbuzlarnı nihayet ayni günde saat 14.30 kadar 
Ankara vilayeti evrak kalemine tesli.m edip mukabilinde bir nıJ· 
mara pusulası almaları şarttır. 

fstiyenler idari, fenni şartname ve keşif ve planları Ankara ve 
İstanbul iskan müdürlüklerinde görebilirler. (2120) 2-3466 

Ankara Tarih. Dil, Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden: 

Fakültemiz için muhtelif ecnebi lisanlarda kitab mübayaa edi· 
lecektir. 

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

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

liğinde yapılacaktır. . . 
İstekliler ihale gününden bir gün eveline kadar 105 lıcadan ıba· 

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

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Tahmin edilen bedeli 15.125 lira olna 5.500 metre kışlık ka· 

putluk kumaş 2 ağustos 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 te pazarlıkla alınacaktır. . 

2 - Muvakat teminatı 1134 lira 38 kuruş olup şartnamesı ko· 
misyondan her gün parasız olarak almabilir. . . . 

3 - İstekliJerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkalarla bırlakte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaat· 
ları. ( 4686) 2-3734 __.. 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 170 kurş olan 10.0~ 

kilo kösele 2 ağustos 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat ıs. 
da pazarlıkla alınacaktır. . . 

2 - Muvkkat teminatı 1275 lira olup şartnamesı komısyondatt 
hergün parasız olarak alınabilir. . . . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkalarla bırlıkte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaat· 
lan. (4687} 2-3735 

Nafia V ekaletindP-n: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çarşamba ovasında Hamzalı ve ~il 

varında mevcud bataklıkların kurutulması ve Aptal ırmağı tebdıl 
mecra ameliyatı. 

Keşif bedeli (114.121) lira (85) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 12.8.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 

15 de nafia vekaleti sular umu mmüdürlüğü su eksiltme komisyo· 
nu odasmla kapalı zarf usuliyle yapı1acaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bay?'· 
dırlrk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (5) ıı~a 
(71) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabı· 
lirler. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden 

I • imtiyaz sahibi ve Başmu· ı 
harriri Falih Rxfkr ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

UmumJ neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

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

İsteklilrein teklif mektuhlarını ikinci maddede yazılı saatte~ 
bir saat evetine kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabı• 
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Türkiye ile Avrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılacak eşya nakliyatına aid 1 mart 1935 
tarihli türk, yunan, bulgar tarifesi 1 ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil ofonarak yerine mühim 
tenzilatı havi diğer bir tarife ikame edilecektir. 

Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilat farkı nisbetleri gösterilmiştir. Daha fazla 
malUmat almak için sayın halkın İstanbul'da Sirkeci'de 9. işletme müdürlüğü ticaret ve tarife şubesi
ne müracaatları rica olunur. 

Eşyanın cinsi 

Mamul eşya A. F. 
Krş. . 

Taze ve kuru meyva 
ve yaş sebze, portakal. 
limon ve saire 

Eski ücretler 
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61,36 69,50 
577,12 2919,- % 18 % 17 

Ulus Basımevi: ANKARA 

(2067) 2--3619 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan · 

Tasınlanan tutarı İlk teminat Eksiltmenin 
Eşyanın cinsi Miktarı L. Ku. L. K. tarihi günü saati 
Yazlık elbise 4031 takını 22170 50 1663 00 13.8.937 cuma 11 de 
Erat kaputu 2147 tane 19580 64 1469 00 13.8.937 cuma 15 de 
Erat bineği eğen 367 tane 20919 00 1569 00 14.8.937 cumartesi 16 da 
1 - Gümrük muhafaza eratı için yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerde kapalx zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. 
3 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları veya b:ınka mektuplarını kanuni vesikalariyle birlikte 

teklif mektuplarını günlerinde eksiltme saatinden bir saat evetine kadar Galatada eski gümrük bina· 
smdaki komutanlrk satın alma komisyonuna vermeleri. ( 4104} 2-3580 

VE Ni SiNF.MAL.l\R HALI{ 
A. F. 
Krş. 

34,74 
1459,08 

41,95 
1761,90 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
1-H İ G O Ş O 

Baştan başa dehşet ve heyecan 
z - GİZLİ VESİKA 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
1 - KANLI SAVAŞ 

TOM MİX tarafından çevrilmiş 
heyecanlı sergüzeşt 

Kavun Vf 

karpuz A. F. 

Canlı ve taze 
balık 

Yumurta 

Tütün 

Krş. 

A. F. 
Krş. 

A.F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

35,17 
1477,14 

36,87 
1548,54 

48,3.) 53,80 
2029,86 2259,60 

63,32 69,42 
2659,44 2915,64 

A. F. remzi altın fran1' 
Kr-:;. rem7.i kuruştur. 

27,04 
1135.68 

35,75 
1501,50 

32.02 
1344,84 

32,02 
1344,84 

32,50 
1365,-

45,03 
1891,26 

38.20 
1604,40 

38,20 
1604,40 

% 23 % 12 Casusluk teşkilatrna aid meraklı 2 - ERKEK HALA 
bir mevzu Baş Rollerde : 

Baş Rollerde Lucien Barroux - Margueritte Moreno 

% 34 % 30 

Vera Koren - Jean Murat HALK MATİNESİ 12.15 DE 
Jean Galland HA YAT BİZİMDİR 

Geceleri yalnız bir film gösterili. Geceleri yalnız bir film gösterilir 

% 49 % 45 ŞEH İ R BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

(4684) 2-3732 POMPEİ ' NİN SON GÜNT.ERt 


