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Ziraat Bakanımızın söylevi 

Yurdun zirai inkişafı 
için İcab eden 

tedbirler tesbit ediliyor 
. İstanbul, 7 (Telefonla) - Ziraat bakanı B ş k' K b' b k 
şam Ankara ya hareket etti. Bakan hareket' d. a ır esel ır ~. al • 
di: ın en önce şun arı soy e-

~ "-B y ~z ab!l~rını Ankarada geçirerek vekalet işlerile uğraşaca-
gım. ugun utun arkadaıtlarım ve ··t h · · .. · k' . . . :r mu e assıslarımız memleketın 
zıraı ın ışafrnı temın ıçın alınması İcab eden t dh. J • t b't tme-
ye çahşıyo ı E d v 1 b v e ır en es ı e 

r ar. n ogru Y<> u ulacagız ve ona göre çahşacağız. 

Giindelik - --

3 Bayındırlık 
işi 

Geçen 1 temmuz, Bayındırlık 
bakanlığımızın faaliyet tarihinde 
memnuniyetle anılacak bir gün ol
muştur: cenub demiryolları şir
keti elinde bulunan şube hatların
dan dördü ve Kadıköy . k t' .. d l su şır e ı 
0 gun ev ete geçmiş ve İstanbul 
tra~vay şirketi tarifesinde bazı 
tenzıller yapılmıştır. 

B~~l~rı izah etmeliyiz. 
B~lırız ki eski Bağdad hattının 

; evzıpaşaya kadar olan kısmı 27 
1 kteşrin 1932 de fransızlarla 

1

im
zalanınış olan protokol mucibince 
d~vlet demiryollarına ilhak edil
mış ve memleketimiz içinde ka
lan: 

Toprakkale - Payas; 
F evzipaşa - Meydanı Ekbez 
Çobanbeyli • Nusaybin 
Derhesye • Mardin 
Şube hatlarının işletilmesi de 

fransız sermayeli bir şirkete tevdi 
?1u~~u_ştu. Bu şube hatlarından 
ılk ıkisı, şirketle akdolunan işlet
me mukavelesi tarihinden dört se
ne sonr8: devlete intikal edecekti. 

"- Zirai kombinaların kurul~ 
ması işinden vaz geçildiği doğru 
mudur? 

"- Zirai kombinalar için ayrdmış 
olan 3 milyon liralık tahsisat bugün de 
mevcuddur. Yalnız benden evel bu 
ma.ksadla 7 50 bin liralık traktör ve har
man makinaları ısmarlanmıştır. Ancak 
bunlardan bu sene istifade edemiyece
ğiz. Çünkü mahsul idrak edilmektedir. 

Yeni yıl mahsulü hakkında her ta

raftan aldığımız neticeler sevindirici 
mahiyettedir. Bu sene mahsul kalite ve 
mikdar itibariyle çok daha iıyidir. Fa.. 
kat pamuk ve üzüm hakkında henüz 
bir şey söylemek zamanı değildir. 

Ziraat odaları işine gelince, zirai in.. 
kişafımızı temin için çalışırken ziraat 
odalarından da istifade edeceğimiz pek 
tabiidir. Cumhur Reisi Atatürk'ün mil
lete hediye ettikleri çiftliklerin idare
si için henüz bir karar alınmış değildir. 
Büyük Millet Meclisi açıldıktan son
ra idare şeklini tayin edecek kanunlar 
teklif olunacaktır. 

Ormanlarımızın himayesi ve çoğal
tılması hususunda son kanun birçok iyi 
tedbirleri camidir. En mühim işlerimiz
den biris mevcud ormanları iyi kullan
mak ve tnümkün olduğu kadar da ye• 
ni ormanlar yetiştirmeğe çalışmakt•r. 
Müstakil orman müdürlüğü teşkilatını 
tamamlama<{a çalışıyoruz. Teşkilat ta
mamlanrnca bu müessese tam randıman
la işe başlıyacaktır. 

Atatürkün 
Geziı~tileri 

Uzak Şarkta yeni 
bir sınır hildisesi 

lstanbul, 7 - Reisi Cumhur 
Atatürk bugün öğleden sonra saat 
17 de yanlarında Maarif Vekili ve 
bazı mebuslar olduğu halde Filor
yadan otomobille hareket ederek 
1 ıtanbul içinde bir gezinti yapmış
lar ve Beyoğlundaki T ckathyan 
oteline te§rİf ederek hususi salo
nunda yemek yemişlerdir. 

Sovyet ve fV'ançu askerleri 
arasında çarpışmalar oldu 

Her tarafta halkm coşkun ve 
candan tezahürleriyle selamlanan 
Atütürk Taksimden geçerek saat 21 
de Filoryadaki deniz evlerine avdet 
buyurmuşlardrr. 

Dr.Arasın 
Ziyaretleri 

Tahran, 7 (A.A.) - Pars bildiriyor: 
Türkiye Dış İşler Bakanı Doktor Tev
fik Rüştü Arasla İrak Hariciye Veziri 
Naciyülasil dün harbiye mektebini zi· 
yaret etmişlerdir . 

Pravdanın bir makalesi 
Moskova, 7 (A.A.) - Yakında im

za edilecek olan doğu paktı hakkında 

tefsiratta bulunan Pravda gazetesi, ta
rihin balkan antantı ile doğu antantının 
kuruluşunun enternasyonal emniyet ek
sikliğine atfedeceğini yazmaktadır • 

Uzak şarkta sınrrı kotttrol eden Sovyet muhafızları 

Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: · 
Habarovsk' dan verilen malUnıata göre, 5 temmuzda öğle vakti S ki

şiden mürekkeb Sovyet sınır devriyesi 24 numaralı sınır işaretinin ce
nubunda kain Vinokursa dağı bölgesini ziyaret ederken Sovyet topra· 
nğrnda japon - mançuri askerlerinden müteşekkil bir grup görmüştür. 

Tahkikat Komisyonun un verdiği kararlar 

Filistin üç parçaya 
taksim edilecek 

Yahudilerle Arapları beraber 
yaşatmağa imkan görülme~i 

Vaziyet çok gergin 
Londra, 7 (Hususi) - Filistin hakkında tahkikat yapnıağa memur 

komisyon, arab ve yahudi kültürlerini birleştirmeye, veya bunları biri
birine yaklaşbrmağa imkan olmadığı neticesine varmıştır. Şimdiki 
manda ipka edildiği takdirde esasen ırklar arasında mevcud olan uçu
rum bir kat daha derinleşecektir. 

Komisyon şimdiki mandaya nihayet verilmesini, ve memleketin üçe 
ayrılınaıını tavsiye etmektedU-. Bunun için, bir taraftan arahlar ve Ma
verayı Ürdün hükümeti, diğer taraftan da siyonist teşkilatı ile müzake
reye giri,ilerek muahedeler imzalanması lizımgelmektedir. 

Memelket şu tekilde taksim e
dilecektir: 

ı - Maverayı Ürdüne bağlı 
bir arab kısmı, 

2 - Bir yahudi kısmı, 
( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Bunlar, Sovyet müfrezesinin 
yaklaştığını görünce ateş açmışlar 
ve sonra Mançuri toprağına g~ 
mişlerdir. 

Saat 14,30 da sınır muhafızları aym 
yere ikinci defa olarak gitmişler ve fa· 
kat şiddetli bir mitralyöz ateşiyle karşı
lanmışlardır. Bunun üzerine çarpışma 

neticesinde japon - mançuri müfrezesi 
sınır hattmm öte tarafrna çekilmiştir. 

!ki taraftan ölü ve yaralı vardır. 
Dış işler komiserliği bu yeni taamı

zu japon büyük elçisi nezdinde protesto 
etmiştir. 

Kültür Bakanı 
lstanbulda 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Kültür 
bakanı B. Saffet Arıkan bu sabah An
karadan İstanbula geldi. Öğleden son
ra vilayette, Parti merkezinde, beledi
yede ve Dolmabahçe sarayında meşgul 
oldu. Belediyede Vali vekiliyle de gö
rüştü. 

Bu şırketle yapılan göru·· 
1 . . d şme-
er .netıces~n. e,. mukavele icablan 

yerme getırılmıı ve şirketin elin
de bulunan vagon ve lokomotif
lerle mağaza mevcudlarr. bize in. 
tik:'] ed~cek kısımlarla şirketçe iş
letılmesıne devam edilecek kısım
l~rın u_zunluğuna ve bunlar üze
nnde~ı faaliyete göre tesbit olu~ 
n
1 

an hır formüle göre - taksim edi-

l ınönü·.-k_a_m_p-ın_d_a_n_a_s-ıl_ç_a_l_ış_ı_lı_y_o_r_? l1 

Tifoya karşı 
koymak için 
İstanbul' da bir çok yeni 

tedbirler alındı 

erek b••t·· k • . u un ısımlarla malzemesi 
dki ~arafın memurları huzuriyle 
~v ;t derniryollarına devredil

mışhr. 

J<.adıköy ıu si .. ketine gelince: 
resmı ıurette ''Ü k"'d K d 
k .. . s u ar ve a ı-

oy su k t' . şır e ı,, adını taşıyan ve 
halk hsanmda sadece "K- d k" . k . a ı oy 
su şır etı,. denilen bu müessese 
1304 t .h. d ' arı ın e Osmanlı bankası 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Tifo va
kaları dolayısiyle be1ediye ve sihat mü.. 
dürlüğü bu sabahtan itibaren halkla 
mecburi olarak temas eden küçük es
nafla gıda maddeleri satıcılarını aşıla.. 
maya başladı. Muayyen bir müddet son. 
ra ellerinde aşı şahadetnamesi bulun
mıyan bu gibi kimselerin halkle temas 
etmelerine müsaade olunmıyacaktır. 

Birinci orta okul tarafuul~11 devrim 
ilk okulu salonlarında bir r.:s]m sergisi 
açılmıştır. 

me~urlarından birine verilmiş o
lan ımtyaz mucihince lstanbulun 
Anadoln yakasında su dağıtmak 

( Snnu 4. üncü sayfada) 

Hususi. surette lnönü kampına giden arkadaşımızın güzel bir röportajını 
bugün beşinci sayılamızda zevkle okuyacaksınız. Yukarda Türkkuşunun 
değerli uçucularından Bayan Yıldı%ı tayyare başında görüyorsunuz. 

Bu arada şehrin temiz tutu1ması i. 

çin gelen meselelerin başında olan hala 

meselesi vardır. Vali vekili de bu hu. 

susta ev~af müdüriyle görüştü ve şim

diye kadar yalnız ibadet zamanlarında 

açık bulundurulan cami halalarının 24 

saat kayıdsız ve şartsız olarak halka 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Talebenin bir yıllık çalışmasını gös
teren bu sergiyi her gün bir çok tafobe 
velileri ve halkımız gezmektedir. 

Yukardaki resim çok muvaffak oJaıı 
sergiden bir köşe3•İ göstermektedir. 



2==================~====~====~!!::=:========== uı:us 

Haliçte bir kaza •• 
Filist:in not:ları 

* 
=r~navüv 

* Yafa CI H©\yfc§ı * B unlu F"Jistin'in hem Kudüs'ten aon~ 
ra üç en büyük Jehri hem de belli 

başh üç limanıdır. 
TelavİY, arap ve müslüman Yafanın sio

nist ve yahudice devamıdır. Yafa 30-40 hin 
nüfusta kalmıştır. Telaviv, 120 bin üzerin
den genişlemektedir. Yafa eski Yafadır. Pek 
az umıan yüzü gönnüştür. Telaviv, baştan 
başa yenidir. Yafa arapça konıqur. Telaviv, 
İbranice. Yafa limanı ehemiyetini gittikçe 

Yazan 
* Burhan 

kaybetınektedir, çünkü yahudiler 
bütün ithal.at ve ihracatlannı Hay
fa üzerinden yapmakta ve Telaviv 
limamnı genişletmektedirler. 

Y illa ile TelniT ms la iki nlik 
bir ara ....-dlr. Fakat bir bç adı
mın aıe tdavitrli l8r )'8lmdi ne de yllfah 
bir anb t.vahadua atdch:ğms &Öi ünü
nüz. Anda lııir lııaıılml ohnmn-VD* ni· 
men, -.dmu lııir b.aıdad Ylln'hr. Bu bu
dudua .a.etp.i, kMplddı ae&et n 
kanlı ~ düp==.H.hr. 

Anıbla yalradiaia - ilııia iai - dere
ceye kadar lloybt eclelııileceiin uala-
mak isteuema. JW,w dana Ye hin-
birinin bin:r .-halbi olan .... iki tebri 
bir gez:iui:a.. 

Y Ja, ÖleU bcfar vrm-1ı olmaımsı
na rağmaı çok fİriDıdir. Bitim baya~ 
bizim eslli aanlJ' meydanmda toplan
makta ve andan clağılmaktadır. Eski 
kaymakamıhk lııiwı, cephesinin iki ya

p2şık Ye kocaman direği ile, ,erindedir 
ve aynı iş\ ı;crmektedir. Civan bir az 
düze\miştir. Bir park yapılmı~br. 

Fakat kulenin saatı eskisi ııiJ>i aüzel 
ve fal d:ık&alaw kaydetmemektedir. Ne
rede o. ~ntorl..ğun en terefli, en 
zengin ve "' ki.har kaza merkezi Yafa? 
Acemi [l]. lrocanııat ı.ir güz.el kadma 
benzi11or. Melek.an bahçesinin ne papa- , 

ğanlan kalmıı ne maymunları. Ne de 
ayağına Şamdan hastalar gelen meıhur 
avusturyalı doktoru. Beyyareler ( porta· 
kal bahçeleri), daha güzelleşmiı. daha 
balmnlı; fakat ıid&p hanlarda eğleail • 
mi}'GI'. Saz çabnmry~, &az. OJ'D•tdmlyor. 

Portakal ~ Seyyare, iki ticari mef. 
huma inln!ab et~tir. Bunlarm. timdi 
yalm:a h.aahı var ve maliyet f"ıah var ve 
ihrac imkiıu yahwl imkinsızlığı var. 

BELGE 

F ifu.tin gibi kı.una ve riizgan çok 
bir DErnlekette, beton çok fena 

bir inşa ma1zemesidir. Bunu Telavivde 
göraıııek bbi!c&r. Ancak hir yahad iki 

yıl önce bitmq ..... ---- bir taze.. 
lilı: ...dır. Ve bitin ıehir. beaii:ır cm 
seki& ,....da ohnamııP rajmeD. kw
tikiD - olduPnu ~ pasakh 'fe 

ppp.I ·~ bdmlara baaıer. 
B.lnnn, Hap.da, vaüyet böyle de-

ğildir. HQ!a. taı ile Wonu çok ciDel 
lr....t.ine edebildiği için. kendiae mata. 
aaa 'bir mimari yaratmqbr. Ve bitin 
Filidin'm en güeJ ıebri olmuıtur. 

Keza, Telam gibi baştan bap,... 
hudi değildir. Sokaklarda, arabça -ve 
batka dil iJjbnek bbildir. Tefarncle. 
b!ağa, İbraniceden başka ses gelmu. 
Bunun için, ba ~ yahudi değil. _. 
onist tehir demek daha doğnıdur. 

Hayfa, modern liman tesisatı, asfalt 
caddeleri, yepyeni mahalleleri ile, la
kenderiye ve Beynıt da dahil olduğu 

baıde, een.ub.QJl en temiz, en yeni ve en 
sevimli limanıdır. Filiıtindeki din ve 
mez.beb kavgalarının en u uğrayabildi

ği şehirdir. Bunun için eğlencelidir. So
kaklaırda ve kahvelerde gülen insanlar, 
otellerde ve Jokanta.,arda iştahlı insan -
larJ mağazalarda Ye depolarda İfe l>ağ
lannuş ve işe inanan insanlar, sinema
larda ve barlarda günün çizdiği kJnşık
ları tasasızlığa ~ De§CJ'e ütületcm ~ 
leri ferah insanlar görürsünüz. Bu, ora
ya inen pipe • line"in mi eseridir. yaksa 
daha birçok Pzel tesadüflerin ma'? 

Eskiden Yafa başta gelirdi. Bus\in 
Yafa bir kocaman köy olmuştur. Hayfa 
halbuki. B~rut'un da tepesine binerek 
kendisine büyük bir utikbal yaratınak· 
tadır. 

Suriye • Lübnan • Filiatin arasında 
gümrük olmadığı için, birçok ipekliler 
ve 7iiu1.üler. H~fada biçilip dikilenk 
Suriye Ye Liilmana ımmuJ bir .halele 
se•kolunmaktadJr. Ve el emeği Filia
tin'de daha uc:mı: oldıağu iç.in,. aym lıu-

Bir sandal 
devrildi 
4kişiöldü 
İstanbul, 7 (Teldonla) - Bu sabah 

Haliç'te bir deniz kazası oldu. Fabrika
ya gitmek üzere Hasköyden sandala bi
nen 7 musevi kı:ıııun bindikleri sandal 
Südlüce önünde bir motörle karşılaştı. 
l'ııfotör sandala çarptı. Sandal devrildi. 
Sandaldakilerden üçü kadın olmak üze
re dört kişi boğuldu. Diğerleri etraftan 
yetişenler tarafından kurtanldı. Motö
tün ehliyetsiz bir tayfa tarafından kul
landdığı anlaşılmıştır. Tahkikat yapıl • 
rııaktadır. 

lzmir 
Fuarı 

Teşhir tarzının 

mükemmel olmasına 
çalrştlıyor 

İzmir. 7 (A.A.) - Bu yılki İzmir 
fuarında teşhir tanının her bakımdan 
mükemmel olmasına çalışılmaktadır. 
Bu maksadla angaje edilen dekoratör 
heyeti mütehassıs türk sanatkarların
dan müteşekkildir. Pavyon satışları 

hwnrnah bir surette devam etmekte
dir. Yerli ve yabancı birç()k firma
lar bu yılki fuara hususi bir ebemi.yet 
vermektedirler. Bu yıl ziyaretçi akın
larının kesafeti de şimdiden nazarı iti
bare alınarak fuar ve belediye teşkilat
ları icabeden bütün tedbirleri almak
tadırlar. Eğlence bakımından da birçok 
yenilikler yapılacaktır. Fuara giriş bi
letlerinin hazırlanmasına başlanmıştır. 
Yugoslavyanm Belgrad kl63 dalgalı 
radyosunda !amir enternasyonal fuarı 
için ağustos ayından itibaren neşriyat 
yapılacağı mezkur radyo merkezinden 
fuar komitesine bildirilmiş.tir. 

maştan yapdmıt hir gömleği Beyrut 

yahud Şam'da yapbimaktan ise Filis

tin,in yoiladığı hazırJardan alıp giymek 
daha ucuza ıelmektedir. Bu tül'lü ima

latın ela merke2i, Hayfadır. 

Bu şartlar olunca, Hayfa, neden bü

,.-ümıulo.? 
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Kültür bakanlığında çalışmalar 

Bu yıl yeni mektepler 
yapılacak eskileri 
tanıir edilecek 

~ül~ bakanlığı bu ~l ye?iden . yapılacak mekteblerle, tamir veya 
tevsı edilec~ mekteblerı tesbıt etmıştir. Bakanlık bu iş için 736.000 lira 
sarfedecektir. Bu yıl Trabzonda bir lise, Adapazarında t Tokatta t 
lst~bul~~. 2 olmak üzere yeniden 4 mekteb açılac:aktır.' Bakanlığı~ 
tesbıt ettigı p~rama göre Afyon, Diyarbekir, Kars liselerine ilaveler 
yapd~caJ_c, Edırne orta mektebinin inıaab i.lanal edilecek, Edime er
kek lısesıyle kız ve orta muallim mekteblerinde kalorifer tesisatı kuru
lacaktır. 

Hamidige gemisi 
Sinop limanında 

Sinob, 7 (A.A.) - Hamidiye mek. 
teb gemisi dün limanımıza geldi. Ka. 
raya çıkarılan bir müfrez~ deniz §e
hidleri abidesine giderek çelenk koy
du. Geminin komutanı tarafından türk 
denizcilerinin tarihte geçmiş savaşları 
hakkında önemli söylev verildi. Abide 
alanında geçit resmi yapıldı. Komu
tan ve subaylar şerefine şehir gazino. 
sunda akşam ziyafeti verildi. 

Nakledilecek ilk mekteb 
.. "' ogretmenleri 

Kültür Bakanlığı ailevt veya sıM 
sebeblerle bir vilayetten diğer bir vL 
layete nakillerini istemekte olan ilk 
mekteb öğretmenlerinin müracaatları 
etrafında tetkiklere başlamıştır. Mual· 
timlerin müracaatları ıs temmuzda bi. 
tecek ve ağustos içinde nakledilecek 
muallimlerin tesbitine başlanılacaktır. 

İstanbul'da yerli mallar 
sergisine hazırlık 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Şehri· / 
mizde her yıl olduğu gibi bu senede a
çılacak olan yerli mallar sergisi için ya
rmdan itibaren Galatasaray lisesinde 
pavyonların inşasına başlanacaktır. 

Memleketin her tarafından bUtün mil
li müesseselerin sergiye iştirak ede
bilmeleri için deniz ve kara nakliye va
sıtalarında mihnkün olan en fazla ten· 
zilit yaprlacaktrr. 

Ekonomi Bakanı Celll Bayar da 
Sümer Bankın kurduğu bütün fabrika 
ve müesseselerin sergiye iştirak etme. 
terini emretmiştir. 

Bu fabrika ve müesseseler sergide 
ayrı ayrı pavyonlar kuracaklardır. 

Erzincan orta mektebine bir 
pavyon ilave edilecek, NıfaJlt&§ı 
kız orta mektebinin in,aatı bitiri
lecek, Urfa orta mektebi, tamir ve 
tadil olunacak, Kastamonu lisesi
ne Y atakbaıne, Pertevniyal lise
sine bir pavyon inıa olunacaktır. 

Erzurum muallim mektebi kalorifer 
ve elektrik tesisatırı!n inşaatiyle birlikte 
yapılması icab eden kısımlan yapılacak, 
halk tarafından yapılan Elbistan orta 
mektebine yardım edilecek, İstanbul er
kek lisesinin kalorifer tesisatı tamir 
olunacak, İnönü orta mektebinde tadi· 
lat yapılacaktır. Çorum orta mektebinin, 
Antalya lisesi pavyonunun, İstanbulda
ki aanatoryomun, Adapazarı orta mek
tebinin inşaları · ikmal olunacaktır. 
Edirne kız muallim mektebiyle İzmir • 
deki kollej binlan tamir olunacak, Edir· 
ne erkek muallim mektebinin ihata, İs
tanbul erkek muallim mektebinin isti
nad dıvadan yaptırılacaktır. Bunlardan 
başka esaslı bir şekilde tamir olunacak 
mekteblerimiz şunlardır: 

Ak§ehir, Amasya, Düzce, Çankın, 

Krrşehfr, Gelenbevi, Giresun, Ordu, Sam· 
sun, Sinop, Sivas, Uşak, Hopa, Akhisar, 
Erzincan ve Trabzon erkek ve kız orta 
mektebleri. 

Muamele vergisi 
etrafında bir izahname 

hazırlandı 
Devlet varidatı arasında mi.ihinı bir 

mevki tutan muamele vergisinin tarh 

ve tahakkuk, itiraz ve temyiz muame

lelerinde kanunun açrk hükümlerine 

rağmen aykırı muameleler yapılmakta 

olduğundan Finans Bakanlığı, tatbikat. 

ta görUlen noksan ve yanlı' muamele

leri ayrı ayrı tesbit eden bir izahname 

hazırlamıştır. İzahnaıne bugünlerde Fi.. 

nans teşkilatma gönderilecektir. 

V afalıJ zaten lemfatilctir. Durgmıluk
lanndan dışarı uğradı mı, ya coşup 

eğlenmek yahud kavga etmek içindir. 
Coşup eğlenmeğe sebeb göremeyince, 
kavgacılıktan b.qka ~ kabmyor. Zaten 
limanı, ticareti ölmüş, toprağının çoğu 
elinden ç kmış; ~pyeei ve çetin bayat 
şartlan, bunlan ihata etmekten aciz di
mağını, fevri lmmandalara alııtırau:fbr. 

Yafa, portaknl bah~eleri ile liman 
arasmda ne yapacağını bilmiyor. 

• ., n 
VAr N ·K 1 .1..A R 

1 KÜÇÜK iÇ HABERLER 1 
X Tetkik gezisi - Kültür Bakanlı· 

ğı orta tedrisat genel direktörü B. Av· 
ni bugünlerde Eski§ehir, Kütahya ve 
Afyon viliyetleri içinde bir tetkik gezi
sine çıkacaktJr. T elaviv, nihayet on sekiz ya§!Dda 

bir şehirdir. Bir Avrupa ,ehri. 
Y ollannı, binalannı ve yaşama tarzmı, 
istediğiniz. kadar modem tasavvur ede· 
bilirainiz.. lap tanıı olank. ell çalı be
toa bituı••hif Betan her mımıJe' •tte. 

uc-. ........ -· -· olm1lfhlr. z.. 
m....,.. a pM'll ile Pik it cörmeie 
elwaıaiµt weuaektedir. Gazel, ""ndan 
l<mnt plen bİI" pye olına4tur. Elftrİr 
ki. ~ it .qı.m elmn. •s.ıtam" 
mefluama da, deiiımiflir. Eskiden. 71-

kı' •k. &fQIJIW1!18k, lanlmk ize. 
re ~ am.lar da, qya da. Basün 
h.....ıü. islilıJak imünlan ne kadar çok 
a.- iatimai iımlrinlan c1a o mabette 
mnaacl oleraiı lıranAb J.akimclir. Her 
bU..~.~.Et
Ya. eslrimelidİr isi. ~si yapd1111 " .. -
tıı-. Ealö ~ eski elbise, eski 
jilet hııpklan, lıeadiJerine mahRI olan 
~ pawLu-. Nwke&lir. Ve bualan 
Y...- nwwle•eder, IMmlann )'eDilerini 
k.-.le. z-cia memlehtıe..de. oto
malaerin .............. nrdır. 1937 de 
ısn IDOdcli ln.Oemhr. 1936 modellerini 

eldea pbnnak liınmdır. 
itte ba •öriiı. t.etoD mimarUini lr.a

bal~ teıTik eden ıôrii§tür. Beton bir 
yapı, mimarlık bakımından birçok gü -
zellikler KÖ&terebilir. Fakat, aul dava, 
uva. meselesidir. Beton binayı bir kaç 
yıl içinde eskiten, sıvadır. iklim ıartla
mıa g~ bir badana devresi kahul et
mek Jizvndır. Yoksa bütün yapılar, de
ri baıtalıjma tutuJmuı çehrelere döner. 

[IJ Yafanın en güzel semtlerinden 
biri, 

Süratin cizyesi 
Evelki gün evıini.n sokağında 

bir kamyonla bir arabanın çarprş· 
masırıda arabacının y;u-alandığrnı 

ba!Jer verdiler. Vab nasrl oldu. bil
mi'yoram,· fakat bir atomobil içiıı
de hastahaneye götürülen u.va.llr 
adamın kanlar ~zan yüzündeki acı 
sonsuzdu. 

Dar soka.llarınuzdu gelişi gazel 
araba ve otıoıuobil süren arabacılıır
la şoförlere temkin ve itidal tavsi
yesinden geri tlurmayalrm. 

Fakat her şeyia beteri var: A
janslar, Amerika istiklal şenlikle
rinde 200 kişinin otomobiJler altrn
da ve 10 kişinin boğularak oldüğü
nü bildirdiler. Allterika.nın yeni. 
ve modern şehirlerı"nde de sokaklar 
dar ve şoförler •cemi midir} 

Meseleyi şöyle mi1talea edebiU
riz: Otoaıobiller, sağlam oldukça, sJ·
nirlerine bıı.kim ve makinenin ne de
mek olduğuna vakıf kimseler idare
sinde bulundukça geniş yolların l!n 
iyi nakil vasıtalarıdır. Fakat süra
tin sarho~ ettiği insanlar elinde bt"r· 
rer: ölüm makinesi olabı'leceklerinc, 
istiklal neşesı"yle yollara dökülen A
merika halkından ilri yürünü çiğt~ 
yip öldürmelerinden daha. veciz mi
sal olabilir mi? 

Sürat asrında yaşzyıoıu:ı. Süra
tin ci:ıyesiııi ilet %aman öde~ceğiz. 

Ya.lnrz gönlün istediği, dediğimiz 

gibi, insanların daha ağır başlı ve 
kendi cinsl~rlnd•n olanlvın. hayat· 

/acına karşı daha dik.katli olmaları. 
dır. - N. B. 

K.aılann yaoolarmı bo~mıs 

Kuılarnı yuvalarını yıkmak, on.. 
· lan bir lokma etleri için öldürmek, 
bilirmisiniı:, ne kac:lar ~ararlıdır ? 

Şu h-es.aba bakınız: Bir bülbül 
günde 50 kurt yediğine göre dört yav
rus.u olan bir bülbül, b1111larla birlik.. 
te her gün 250 ve ayda 7.500 kurt 
yer. Her kurt iae her gün kendi aik
leti kadar gıdaya muhtaçtır. Şu hal
de kurtlar yüzünden ayda 225.000 
meyvanm bozulmu§ olacağına hük
ınedebiliriz. 

225.000 elma. armud, teftali ve. 
ya kaysının kaç para edeceğini aıis 
heab ediniz; • 

El öpme ô.Jeti kalkıyor mu? 

Viy&a.ada çıkan Telesraph aue
teai Almanyada bir kadm cembeti. 
nin el Öpme adetine harb ilin •ttifi
ni yauyor. Ba cemiyet nep-ettiii bir 
be,.annamede el ~ adetinin ••• 
lik ~ailarmdan kalma oldujunu ve 
bir taraftan da. en ba.it aıihat kaide
lerine muhalif bulunduğu ileri IÜriİ· 
lerelr alman bılmlanıun, bu orta Av. 
rupa adetini kaldırmada ön ayak ol
m.ala.n btenihnektedir. oı.. olaa et"" 

kek nif&ll)ıemm elini öpebilir. lhti. 
yarlaruı ellerini öpmek uaulü iae büa. 
bütün unutulmalıdır. 

En kı.a ömiir 

Sinema filmleri IÜrtÜnmelerden, 

birden bire dmmalardan dolayı ga
yet çabuk eskir ve bu yüzdeın de an. 
cak sekiz yÜı: defa kullanılabilir. Ln
di, filmlerde her bir resim si.nema ma
kinesi objektifinin önünden aaniye
n.in ellide biri kadar bir zamanda ge. 
çip gittiğine göre bir resmin ömrü, 
ancak, on bet &aniye sünnÜ§ olur. 

Uwn ömür 

En eski zamanlarda vasati ömür 

on sekiz ve on sekizinci asır ba§lan

gıcmda, mesela Fran&ada~ yirmi do. 

kuz yıldı; 1789 da otuz ilci, 1825 de 

otwı yedi, 1850 de kırk, 1911 de kırk 
altı ve timdi elli senedir. 

Fakat ha&tahkla.rla muntazam 

ıurette mücadele edilebilae vasati 
önuii )'iikaeltmek kabil olabilir. Bwaa 
fimal memleketleri ve bunlar araam
cla Holand. en iyi örnektir: oralarda 
Yaaati ömiir altmıta yaldapnaktadır. 

Çocuk maarlığı 
Fra.nııada, Lille ıehrinde. bir do

lum evinde, bahçenin bir çocuk me
aarhiı haline getirilmiı olduğu poli
M haber verilmesi üzerine yapılan 

tahkikat ihbarın doğruluğunu mey
dana çakarmııtır. Bazı genç kadm
la.r, günahlannm mahıullerini, bu ci
nayet evinde, albnıt lira mukabilin· 
de imha ettirmekte imiıler. Polia, bu
rada yakıldrktan sonra bahçeye gÖ
mülmÜf aayı11~ çocuk kemiii bul
mattur. 

Albnıf lira7a bir insan ! 

X lstanbul, (Telefonla) - Alman 
profesör ve talebelerinden mtirekkeb 30 
kişilik bir kafile şehrimize geldi. Tale• 
beler burada 14 gün kalacaklardır. 

X lıtanbul, (Telefonla) - Bayındır· 
lık Bakanlığı Galatada yapılacak Tünel 
ham için Tünel Şirketine ıon ve kati 
bir tebliğ gönderdi. 

X lstanbul, (Telefonla) - Çanak• 
kalede çarpı§an iki vapurun kaptanları 
yann ikinci ticaret mabkemeainde sor • 
guya çekileceklerdir. 

X latanbul, <Telefonla) - Niyazi 
isminde bir doktor bazı konsoloslukları 
dolandırmak ıuçuyla tevkif edil.mittir. .................................................. • ı 

J H A V A i .................................................... 
Dün ısı 32 derece idi 
Dün ıehrimizde hava u bulutlu ve 

hafif rüzg!rlı geç.miı. ısı 32 derece oı .. 
rak kaydedilmi§tir. Meteoroloji itleri ge+ 
nel direktörlüğünden verilen malQmata 
göre dün hava Kocaeli ve Karadeniz ..
hillerinde açık, diğer bütün mıntakalar .. 
da bulutlu geçmiştir. DünkU yağrtlaıı 
Kırklarelinde 34, Rize ve Boluda 8 ki
logram su bırakmıştır. Dün en dütük 
ısı Eskişehir ve Bilecikte 12, en yüksek 
ısı da Diyarbekirde 40 derece olarak 
kayJedilmiştir. 

lıtanbulcla bir lıi§i Jahcı öldü 
İıtanbul, 7 (Telefonla) - Şehrimiz .. 

de ııcaklar devam etmektedir. Bugün 
de ııçaktan kalb durması neticesi olarak 
bir kişi öldü. 
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Arasında ı · · d k A ı· Ak b 1 k Kontro ışın e atı ne ıce Amelia Erhart 
Hala bulunamadı 

Spor Facialarının önüne 
geçmeliyiz 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen. 
ıpor vadisinde son günlerde tecelli eden 
çirkin hadiselerden bahsederek diyor 
ki: ra a 1 cumaya belli olacak 

İstanbul adliyesinde Araştırmaların tarzı 

değiştirilecek 

« Bu İptidai ruh ile mücadele etmek 
lazım. Bruıka mem!eketlerde de bua.a 
bunlara benzer hadiseler görillmesi bi
zim için teselli sebebi olamaz. Nerede 
olursa olsun, hangi miUet içinde bulu
nursa bulunsun, temeı\leri ruh ve fikir 
üzcrİnt" örülmüş bulunan bir medeniye. 
tin mensupları arasında bu ruhun yap

ma11 lazımdır. 

meraklı bir dava 

BiR KôPECIN DIGER KÖPEKLER. 

LE AKRABALIGINI TESBIT ETMEK 

iÇiN KANLARI TAHLiL EDiLECEK 

İstanbul, 7 (Telefonla) - İstan
bul adliyesi az görülen ve hakikati bu
labilmek için bugüne kadar insanlara 
tatbik edilen bir usulün hayvanlara 
tatbikini gerektiren enteresan bir da
va karşısındadır: bir köpeğin, babası 
anası ve kardeşi olduğu iddia edilen 
diğer üç köpekle olan kanyakınlığı ve 
akrabalık derecesi tayin edilecektir. 

Bu arnerikanvari hadise şudur: 

Beyoğlunda oturan Bn. Fatma i
simli bir kadının çok sevdiği köpeği 
geçenlerde çalınmıştı. Bn. Fatma sev
gili köpeğinin çalınmasmı bir taraftan 
polise şikayet etmekle beraber, diğer 
taraftan da kendisini aramaya başlamış 
ve nihayet bir gün köpeğinin İbiş isimli 
bir çingene tarafından çalındığını tes
bit etmiştir. 

Fakat mesele asıl bundan sonra ça
tall~şıyor. Çünkü İbiş, köpeği bir mu
sevıye satmıştır. Bn. Fatma, hem İbişi, 
hem de köpeği satın alan museviyi da
va etmiştir. Davaya Beyoğlu sulh ceza 
mahkemesinde bakılmaya başlanmıştır. 

Musevi vatandaş. köpeğin Bn. Fat
manm olmadığını ve bunun babasının, 
annesinin, kardeşinin de yanında bu
lunduğunu iddia etmiş ve demiştir ki: 

- Bu köpeğin benim köpeğim oldu
ğunu size islıat edebilirim. Yanlış bir 
karar verilmemesi için şunu teklif edi -
yor~ım. Bu köpeğin kanı alınsın. Ayrıca 
benım yanımda bulunan diğer köpekle
rin mesela anasının babasının ve karde
şinin kanı alınsın. Tahlil edilsin dört 
köpeğin de aynı kanda olduğu meyda • 
na çıkacaktır. 

Mahkeme musevinin teklifini kabul 
etmiştir. 

Şimdi Bayan Fatmanın üzerinde id
diası olan köpeğin, musevi vatandaşın 
köpekleriyle olan akrabalığı tayin olu _ 
nacaktır. 

Bunun irin köpekler tıbb dl. ·· d .1 ::r: ı a ıye gon-
erı ecek ve orada kan karabetleri tes-

bi t edilecektir. Adli tıb müessesesi şiın.. 
di köpekleriıı biribirleriyle olan akra
balıklarını tayine uğraşmaktadır. 

Bu hadise, İstanbul adliyesinde se. 
nelerdenberi ilk defa görülen bir va

ka olduğundan adliye mahfillerinde a

laka ile takib edilmektedir. Bayan Fat

ma; köpeğin kendisinin olduğunda ve 
bu tıbbi araştırmalar yoliyle de mey
dana çıkarsa, köpeğini çalanlardan taz. 
minat isteyeceğini söylemektedir. 

lnönü ve T. Arasın 
Yu.goslav deniz 
Suba ... 11/arzna 
Hediyeleri 

Belgrad, 7 (A.A.) - Avala ajansı
nın bildirdiğine göre Yugoslavyayı zi _ 

yaretleri esnasında başbakan İsmet ln

ön u ile dış işler bakaıu Dr. Rüştü Aras, 

sahilde kain Kotor'a giderek muhtelif 

deniz müesseselerini gezmişler ve Yu • 

goslavya donanmasına mensub subaylar 

tarafından büyük bir hararetle kaqılan
nıışlardı. 

Bu karşılamadan pek mütehassis olan 
türk devlet adamları mühim mikdarda 
tilrk I""k · u s sıgaraları göndermişler ve bu 
sigaralar subaylar arasında taksim edil
ır.iştir. 

Vaziyeti değiştirecek tek amil 
gunüllülerin geri çağrılması 

Londra 7 (A.A.) - Karışmazlık meselesinde lngilterenin maksa
dı hakkınd~ gazetelerde çıkan haberlerin tamamen kaydı ih~iyatla kar
şılanması tavsiye edilll\_P'~~ ve cumadan önce ne lngilterenın hattı ha
reketi ev ne de hadiseler.tn '"'iiacağı inkişaf hakkında bir şey söylene: 
miyeceği bildirilme!'tedir. _:8ilhassa, !~ni bir İngiliz planı hakkmdakı 
haberlerin mevsimsız oldugu kaydedılıyor. 

Diğer taraftan verilen malô: _ _:_ ____________ _ 

mata göre, fransız hattı har~ketı M d • d 
gittikçe daha çok itilaf giriz hır ~e- a rı 
kil almaktadır. 

Fransız gÖrÜfÜ 
Faris, 7 (A.A.) - İyi bir kaynak -

tan ögrenildiğine göre Fransa aşağıda
ki şartlarında fransız - ispanyol h.udu
dundaki enternasyonal kontrolun ıbka.. 
sını kabul etmektedir: 

ı - Deniz kontrolu her ne şekilde 
olursa olsun yeniden kurulacaktır. 

2 - İspanya - Portekiz sınırlarının 
kontrolu yeniden kurulacaktır. . . 

Cuma günü karışmazlık kocnıtesırı.. 

de bu görüşü müdafaa etmesi ~çi~ f~an
sı:ı sefiri Korben'e talimat verılmıştır. 

lngiltere yeni teklifler beklemiyor 
Londra, 7 (A.A.) - Royter aj~nsr~ 

nın önümüzdeki karışmazlık komıtesı 
toplantısına dair verdiği habere göre, 
İngiliz hükümeti, yeni bir teklif bekle
memektedir. Esasen yapılmakta olan 
görüşmelerin akim kalacağını sandıra • 
cak şimdilik ortada hiç bir şey yoktur. 
Yabancı gönüllülerin geri alınması ise 
bugünkü güçlüklerin giderilmesi ba. 
kımından en uygun çarelerden biridir. 

Diğer taraftan herhangi bir devle
tin enternasyonal sahada şiddet tedbir
leri bakımından çok ileride gideceği 

samlmamaktadrr. 

General F ranko muharib hakkı
nın tanc~:ımasını İstiyor 

Salamanka, 7 (A.A.) - 'General 
Franko, devletlere bir nota yollıyarak 
Salamanka hükümetinin enternasyonal 
kanun mucibince muharib tanınmasını 
istemiştir. 

Notada ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

"Aksi takdirde beynelmilel ekono
mik politikamız hakknnızdaki düş.man
ca hisler beslemiş olan memleketlere 
karşı yarın kapılarmı kapıyacak olursa 
hayret edilmemelidir . ., 

Gönüllüler me•ele.i 
Londra, 7 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
Şimdi vaziyeti esasından değiştire

bilecek bir tek amil kalmıştır: o da 
gönüllülerin geri çağırılması meselesi
dir, 

Valansiya hükümeti, bunu eskiden 
kabul etmiştir. Şimdi herşey, Salaman
ka hükümetinin kararına bağlıdır. 

Gönüllülerin geri çağırılması me
selesi, cuma gününden önce bir karara 
iktiran etmediği takdirde, ademi müda
hale komitesi azaları, fransız - ingiliz 
ve italyan - alman planları hakkında 
hükümetlerinin görüşlerini izaha ça
ğırılacaklardır. 

SUiKASTI AN SONRA 

Cebhesinde 
Çarpışmalar 

Londra, 7 (Hususi) - Hüküm.etçi 
kaynaklardan bildiriliyor: Madrid cep
hesinde mühim çarpışmalar olmaktadır. 
Hükümet kıtaları Villaverde'ki asi 
mevzilerini ele geçirmişler ve asiler
den birçok esir almışlardır. Tage tepe
sini milisler garb demiryolları münaka_ 
lelerini durdurmuşlardır. Hükümet kı
talarr Villa Nueva de la Kanada'yı da 
zaptetm.işlerdir. Asi tayyareler Kam
paneto ve Boadilla'yı bombardıman et
mişler, iki asi tayyare düşürülmüştür. 

Bir ingiliz gemin batınldı 

Hüviyeti belli olmıyan bir denizaltı 
gemisi bir İngiliz yük gemisini batır
mıştır. Barselon makamları, bu işe dair 
olarak küçük bir kayıkta bulunan bır 
mektubu ingiliz Peneloye h.arb gemisL 
ne tevdi etmişlerdir. Bu mektubta. va. 
purun Barselon'un elli mil açığında ha
tırıldığı, kaptanın öldüğü bildirilmek
tedir. Penelope zrrhlrsı şimdi vai'urun 
tayfalarını aramaktadır. 

SantanJer mültecileri 
General Franko Santander mülteci

lerinin boşaltılması için müsaid davra
nacağını ve gemilerin kara suları için_ 
de muhafaza edileceğini ingiliz hükü
m.etine bildinniştir. Diğer taraftan Pa
riste çıkan Umanite gazetesi Santan
der'e erzak götürecek fransız gemile. 
rinin muhafaza altına alrnması ıçın 
fransrz başbakanının emir verdiğini, 
keyfiyetin başbakanlık hususi kalem 
müdürlüğünce tcyid olunduğunu yaz
maktadır. 

Asilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: Hü
küm.etçilerin mühim kuvvetlerle Villa 
Nueva de la Kanada ve Villa Nueva 
Padrilla'da yaptıkları hücumlar dur
durulmuştur. 6 tankın koruduğu hü

kümetçi kuvvetler Franko mevzilerine 
girmişlerse de yardıma gelen ihtiyat 
kuvvetler tarafından püskürtülmüştür. 
Harb Franko kuvvetlerinin lehine ola_ 

rak devam etmektedir. Madrid önün
de 16 hükümetçi tayyare düşürülmüş
tür. Haziran ayında düşürülen hükü
metçi tayyareler 41 i bulmuştur. Buna 
mukabil Franko kuvvetleri S tayyare 
kaybetmişlerdir. 

Grenada uphesinde hükümetçi kuv
evtler kaçmağa rnecbur edilmiştir. DL 
ğer cephelerde hafif ateş teatisi olmuş... 
tur. Biskaya'da temizlik hareketi de
vam etmektedir. 

Amelia Erhart 

Nevyork, 7 (A. A.) Galveston 
(Teksas) dan !:>ildiriliyor: Saravak sa
hil muhafaza gemisinin kaptanı Ben.. 
net, İtaska kotrasından bir telsiz haberi 
aldığını ve bu haberde kotranın Erhart.. 
ın tayyaresini görerek yard ımına gitti~ 

ğini bildirmekte olduğunu bildirmiştir. 

Honolulu, 7 (A.A.) - Erhart'ı bul
mak için yapılan araştırmalar bundan 
sonra, eğer tayyareciler henüz sağ 'se
ter, bu adaya veya Hovland'ın cenu.. 
bunda ve şimali garbisinde çok rastla
nan bir mercan kayarrıa konmuş ol
dukları göz önüne alınarak yapılacak
tır. 

Kolorado zırhl • sı Feniks adalarmm 
şimalinde kain Vinslovbank'a doğru 

hareket etmiştir. 
Morbi ismindeki İngiliz yük gemisi 

seyahatine devam etmeğe karar verırl;İş
tir. 

Irlanda Seçimleri 1 

B. dö Valera 

Seçimin Kat'i 
Neticesi belli oldu 

Dublin, 7 (AA.) - İntihabatın ka-

Müccldele nasıl yapılmalı? 

Bir kere spor derebeyliğinin önüne 
geçmek 18.znndır. Filan zamanda spor
da falan marifeti göstermiş om.ak, hiç 
kimseye sporda efe rolünü oynamak 
hak!unı vermemelidir. ikinci derecede. 
matbuat, bu efelerin yaptıktan tahriki
ta alet ve VaSlta olmaktan çekinmeği bİr 
vazifE: bilmelidirler. Gazetelerimiz bil • 
melidirler ki spora faydalı ve medeni 
bir istikamet vermek huıuıuncbı ea 
mühim vazife kendilerinindir. 

Bu ruh ile mücadele edecek lcuYVel· 
terden biri de mekteblerdir. Mekteblcr
de hocalar ta.~ebelerinin üzerinde kuv
vetle tesir yapmaya çalışmalıdırlar. Bu 
tesir iki taraflı olacakbr: biri, spor ta

raftarlığını, kulübcülüğü menfur bir İp
tida'1ik rolünden kurtarmak, kulübe 
politika sokmamak fikrini neıretmelc. 

diğeri de çocuğu yalnız sporla değil,, 
fikir ve ilimle meşgul olmaya seYket

mek. 

Üçüncü bir mücadele vaııtuıı da 
mıntakalar ve nihayet federasyon tara
fından yapılacakbr. Bilhassa bıınlar, 

spor politikacı.lığına mani olacak ted • 
birlerin ittihazı ile mükelleftirler. Spo
ru ıpor olarak seven ve spor içinde bir 
nevi spor polifkacılığı ve kulübcü ru

hu sokulmasına karşı kuvvetli bir reak
siyon yapan şiddetli bir mücada!e la
zımdır. Bu mücadele çok sıkı olmalı ve 
hatta ~iddetli nizamlarla yapılmalıclıT. 

Spor, kolu ve bacağı kuvvetlendir
mek mukabilinde kafayı çürütmek ve 
ruhu daralbp to!eranstan uzaklattmnak 
değildir. Spor bir takım dere beylerinin, 
spor namına sağa ve sola hücum etme
leri, bir nevi spor politikacılarrnm b ,,,.. 
merdiven olarak kullanmalan değildir. 

Spor salim bedende salim kafa Ye salim 
ruh yetiştirmenin vasıtasıdır. Buna 
böyle anlamıyanlarm kafalarına bu ha
kikatleri sokmak için federaıyonlar ne 
kadar şiddetli nizamlar koysalar azdır. 
Spor namına şimdiye kadar J'•pılmq 

olan ahlak ve terbiye facia.lan kifidir, 
buna bir nihayet vermek lizımdır. 

MUHARRiRLERE DAiR. 

HABER'de Va - Nii, muharrirler a
rasında yapılan bir toplanbdan bahse
derek Falih Rıfkı Atay'ın ~u sözlerini 
zikrediyor: 

c Bir münevver manevi inkiıafırun 

bir devresinde f8bsiyetini buluverir. 
Artık o, olacağını olmuştur. Belki çok 
okumakla, çok muhit değiştirmek'c ma
lumatına bir şeyler ilave olunur. Fakat 
asıl öz değişmez. Onda bir görüş hasıl 
olmuştur. Nereye bakarsa aynı tarzda 
görecektir. Öyleyse niçin bir muharrir, 
bir şahsiyete eriştikten sonra, boyWU1 
yazmaz?.'' 

Muharrir devam ederek diyor ki: 

c Gene Falih Rıfkt'ya nazaran ma

demki fotograf makinen bir kere meY• 
cuddur; çek çekebildiğin kadar! 

Bence de, bu, pek doğrudur. Çok 
yazmanın kaliteyi bozacağına dair iddia. 
şarkkari bir tenbelliğin bahanesidir, 

ti neticeleri şunlardır: özüdür. Garb ediblerinin külliyabna Lizbonda 
tevkifler 

De Valera 69. Cosgrave 48, amele bakınız. Hüseyin Rahmi, muvaffakiye-
A•iler bir ingiliz gemisini partisi 13, müstakiller 8 mebusluk elde tini neye medyundur? Şahsiyetini elde 

tevkil ettiler etmişlerdir. ettikten sonra gözlerini muhtelif saha-

B. Duf Kupe6 bugu··n Avam Kama- De Valera'nın kazandığı mebusluk - lara çevirmesine değil mi? Keyfiyeti Lizbon, 7 (A.A.) - Polis lağımdaki 
b ·1· Tr tarın adedi dığer partilerin bir arada meydana getiren amillerden biri de ombaya bağlı olan kordonu çeken ve rasrnda ingı ız ~ordonia vapurunun bir 

l kazandıkları mebusluk adedine tama- kemmiyettir. Bi . de ise, ekseriya, "aman pat ama esnasında topallıyarak uzak - ispanyol asi kruvazörü tarafından tev-
1 miyle müsavidir. kafacığım Örselenecek!" korkusiyle be-aşan adamm hüviyetini tesbit etmi.,tir. kif d·1d·gvini Md' · ·d "k' 

s e ı ı - , ıse yerme gı en ı ı Serbest İrlandanın ana yasası hak- yaz kilğıd Üzerindeki siyahhklara b:lk-Bu adarn bir portekizlidir. Suikastın ya- b · · 
tl v ingiliz har gemısınin; Kordonia kap- kında yapılan plebisit hakkında alınan maktan korkan edibler ekseriyettir. P acagından haberleri olan dört kişi da-

h k 'f tanına İspanyol limanlarına girıniye • son rakamlara göre, 686.442 kişi iehte Ben bir muharririn inki•ıııl,1ru bir a tev ı edilmiştir. Suikasdin teknik " 
tarafının yabancılar tarafından temin rek Bayon'a döntnesini söylediklerini ve 528.296 kişi de aleyhte rey vermiş- merdivE'ne benzetirim. Bae:ı.mak, basa-
edildiği zannedilmektedir. bildirmiştir. tir. mak çıkar, yahud iner 

------------~-----=-=======-~~~.:.:.:__;_~------~~~~--~--------~------~~~ 
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Gündelik Istanbalda benzinl130 kilomet~elik 
Üç ~?,f!,ı'!c~~~!'f işi Fiatı .Hakkmda Bi~iklet yarışı 
üzere kurnlnnış, fa'kat bugüne ka- Tefkık/er Dun yapıldı 
dar, imtiyaz mukavelesinin em
rettiği mükellefiyetleri bir türlü 
yerine getirememiş, veya getir
mek istememiştir. Halka dağıttığı 
suyU'n sıhi bakımdan temiz olma
ması ve srksık kesilip oralar hal
kına daima su sıkıntısı çektirmek
te bulunması bu şirketin de satın 
a1ınıp belediyeye devri l<ararmm 
verilmesinde başlıca amil 'Olmuş
tul'. 

Dediğimiz gibi 1 temmuz tari
hinae yürürlüğe giren satın alma 
mukavelesine göre 400.0001ira o
larak tesbit oluna·n tesisat bedeli 
40.000 liralık taksitlerle şirkete 
10 'Senede ödenecektir. 

Yapılan hesablara göre bu şir-
lketin ydhk safi geliri 100.000 li
ra kadardır. Belediyeye devredi
len şebekenin gelir fazlası yolla
rın ısla.hına, ve hususiyle, filtre 

vuzlar.ımn inşasına sarf edile
ıcektir. Bu saretle, ~lk gayeye., yam 
halkın mikrobsuz ve içilir suya 
kavuşması gayesine erişilmiş ola
caktll'. 

Şimdi lstanbul tramvay şirketi 
.tarifelerindeki .teAzillreden bahse
-delim-: ikim:i ımevki a.ra.balar.da i
l}ri krtahk seyahatlerde şil"ketçe 

- vergiler hariç - 2,25 kuruş almı
yorau. Bu mikc1ar 2 kuruşa indi
rilmiştir; birinci mevki ara balar
da da ilci ktı.adan fazla seyahatler 
.için ô,SO .kurut almıyordu; bu da 
on ıpara 'eksiği ile 6,25 .ka:nışa ten
zil edihniştir. 

On para ehemiyetli biT para 
değildir; fakat hergÜD işine tram
vayla ,gidip ıelen bir memur, bu 
ayede, ayda onbet, yılda 180 ka
nıt ıta.samıf d:miı ohu-. ı!stanbul 
nüfusunu -göz önüne getirirseniz, 
bakanlıkla şirket arasında imza
la·nan bu on para .mukavefesı<fnin 
lıallca ne kazandırouş olduğunu 
tahmin edebilirsiniz. 

Mukavelelerin eksiksiz tatbiki, 
lia.t itemevriiçlerinin devamlı kon

trolu: işte memlekete ve millete 
faydalı olmanın iki prensipi .. ~ Jt. 

Tifoya karşı 
Kogmak için 

(Başı 1. inci sayfada) 
açık bulundurulması kararlaştırıldı. 

Çöp meselesinin de bu işte mühim 
rol oynadığı nazarı dikkate alınarak 

mevetıd altı çöp kamyonu 16 ya çıka~ 
nlmaktadrr. Sokakların süpürülmesi 
için Ankarada olduğu gibi modern ve 

otomatik el arabaJanndan istifade olu

nacaktır. Temizlik ame1esinin aylıktan 

az olduğundan isteksiz çalıştıkları an

~mış.tır. Bekdiye reisliği bunu da 

göz önünde tutarak bunların ücretleri

ni artırmağa karar vermiştir. 

Son 24 saat içinde 14 yeni tifo va

kası kaydedilmiştir. 

Tefrika No. 70 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Benzin 

ve petrol fiatları ımeselesi üzerinde bü.. 

gün ticaret odasında tetkiklere devam 

olunarak bazı kumpanyalardan izahlar 

istenildi. Bu işler1e meşgul heyet sa-

nayi umum müdürü Reşad'm reisliğin

de toplandı. Haber verildiğine göre 

benzin ~e 'Petrol isinin kökünden halli 

için tesbit edilen esaslar arasına Avru

padan :ithal edilen muhtelif ağır yağ_ 

lar hakkında da bazı kayıdl.ar :konula-

caktır. 

Hak1.annJo. ta'lı'kikat yapdan ben
zin kumpanyaları müdiirleri 

1stanbu1, 7 (Telefonla) - İzmir 

müddeiumumiliği, benzin fiatları dola

.yrsiylc üç kumpanya hakkında taki

bata başlamıştı. Bu kumpanyaların fiat 

hakkında talimat verdikleri anlaşılan 

İstanbuldalri müdürleri de yarın celbe
dilerek imnabc tarikiyle hazırlık tah_ 

kikatı yapılacaktır. 

BiBLiYOGRAFYA 

Pualdö Karot 
Remzi !Kitap Evinin başlamış oldu

ğu "Dünya muharrirlerinden tercüme-

ter serisi" nin 8 inci cildini geçen asır 
sonlarında şöhret almış fransız edible-

rinden Jules Renard'm eaeri olan "Po

ille de Carotte'' teşkil etmektedir. Bu 

kitab Halit Fahri O.zansoymı kalc:miy. 

Jules Renard, zamanında, kuvvetli 

hicivi, ve ince mizahı ile çok dikkat ve 

takdiri çekmiş olmasına rağmen, nesli-

nin bajta gelen mUharrirleri arasında is-

mi okunmaz. Şu halde mütercim bu eseri 

neden dilimize çevirmek lüzumunu his-

actmi§tir? 

Halit Fahri, bunu şöyle izah cdi-

yor: 

"Bir kere bu, tatlı tatlı okunabilen 

bir eser. Zaten bizde kitap okuyanlar az. 

Halla Garbın iyi eserlerini okumıya alış-

tı:rmalı: istiyoruz. Bunun için de hem e

debi kıymeti olan, hem de okuyanı eğ-

lendirecek kitaplar seçmemiz lazrm. 

Bunların arasında da ağırlarını, hatta en 

ağırlarını tabiatile sıkrştrracağrz. Bu e

ser, bütün sadeliği içindey en ince nuan

ce'ları ile bir çocuk ruhunu, psikolojisini 

göstermektedir. Ayni zamanda en basit 

hadiseleT içinde taşralı bir ailenin yaşa
yaşmı, düşünüşünü ve bütün şefkatmı Ö~ 

bür çocu1darna vererek bir tanesini bile 

bile nasıl ezdiğini gösteriyor.,.. 

Çocuk ruhunu anlatan eserler için

de bu kitabın ehemmiyetli bir mevkii 

vardır. Ve .J ulcs Renard, eğer yann ya

~. bu mazhariyeti ancak bu ki

tabı sayesinde temin edecektir. 

Ser1evhasmm türkçeye çevrilmesi 

imkansız olduğu için mütercimin ay
nen muhafaza ettiği Paul dö K.arot 
türkçeye yeni bir hava ve tadılmamış 

ayrı bir lezzet getiriyor. 

Türkiye bisiklet birincilikleri yarış
larından sonra evelce yapılacağı bil
dirilen ve !federasyon 'tarafından ter· 
tib edilen 130 kılometrelik bisiklet ya.. 
nşı, dün muhtelif bölgelere mensub 
19 bisikletçinin iştirakiyle yapılmıştır. 

Yarışa, havaların sıcak ve .mesafe
nin ae uzun olması dolayısiyle sabah 
saat yedide Akköprii .süvari karakolu 
önünden başlanarak on defa çiftliğe 
gidip gelinmek suretiyle nihayet ve
rilmiştir. 

Depar İ§aretiyle beraher başı alan 
Eyüb ve Orhan ılk 13 kilometre lik bi
rinci turu saatte vasati 41 kilometre 
süratle giderek rakiblerini 25 saaiye 
kadar g~ride bırakmışlardı. lkind tur 
bittiği zaman bu iki koşucu ile bunları 
takiben gelen sekiz kişilik ikinci grup a
rasında iki buçuk dakika gibi bir fark 
hasıl olmuştu. Kuvvetlerinden emin bu
lunan bu iki koşucunun daha ilk ldlo
metrelerde yaptıkları sıkı ataklar, ya
rışın sonuncu kilometresine kadar de
vam ederek, iki grup arasındaki farla 
dört buçuk dakikaya çı:karmtJ ve neti
cede: 

1 - Orhan ve Eyüb "eJele'' 3 saat 
39 dakika, 

2 - Erdoğan (Ankara) 3 saat 43 

dakika 45 &an.iye, 
3 - Bayram (İzmir) tekulek far-

kiyle, 
4 - Muhsin (htanbul) 
s - Kizım (tzmlı-) 
6 - Halil (Eskişehir) sıra ile del'e.. 

oc alml§lardır. 

1 KOÇOK DIŞ HABERLER f 
X V~a - Politik mahfiller ra-

bible hiikümet arasındaki anlaşmazlığı 

kapanmış saymıİbadırlar. İki taraf da 

tatmin cdilmi§tir. Bununla beraber me-
btıs ...e 11enatödcc ciimhar Teisiııden par
lamento ~ senat'onan fnbllde toplan-

tıya çağırılmasını istemişlerdir. 

X Paria - Parlamentonun perşem

be günü tatil olacağı söylenmektedir. 

X Moskova - Mas.kova şehri hariç 

olmak üzere yalnız Moskova bölgesin

de 14 mı1yon 137 bin rublelik istikraz 

tahvili satılmıştrr. 

X Vaşington - Yüksek mahkeme-

nin tensiki hakkındaki kanun projesi 

senatoya verilmiştir. Hararetli müza

kereler yapılması beklenilmektedir. 

X Paris - Havr'da bir borsa ajanı

nın 8 milyon frank ihtilas ettiği meyda
na çıkan1mıştrr. 

X Vaşington -Harb dairesi 210 av
cı tayyaresi daha ısmarlatnr.jtır. 

X Paris - Entransijan, Fransa ban
kası müdürlüğünde bazı değişiklikler o
lacağını yazıyor. 

x Viyana - Zi:rmnetine yanın mil
yon şilin geçiren eski maarif ıniisteşarı 
Toht aleyhinde takibat yapılmaktadır. 

X Zagııeb - Lac;evaç • Donji kasa
bası halkmdan bir grup, kanunsuz bir 

· şekilde ekilen tütünleri t.ahrib eden ma
liye memurları ile jandannalara hücwn 
etmişlerdir. İki taraf ateş teati etmişler, 
Dört jandarma ile bir maliye memuru 
ağır yaralanmışlar, mütecavizlerden bi
ri ölmüş üçü de hafif yara.I.arumştır. 

(Başı 1. inci sayfada) 

3 - Kudüsün şimalindeki bir 
noktadan başlanılarak Beytülla~ 
him'in cenubunda bir noktaya ka
dar uzanan ve Kudüsten Yafaya 
kadar merkeze giden bir kulvarı 
ihtiva eden İngiliz mandası altın
da bir kısım. 

Nuseyrc'nin .idaresi de aynı :r:aman
da bu mandaya verilecektir. Bu idare 
diğer taraftan Taberiye sahillerinin 
kudsiyctini korumak ve arab, y~udi 
devletlerinde bulunan arab ve yahudi
lerin dini binalannı himaye etmek işi 
ile de uğraşacaktır. 

Tahkikat komisyonunun verdiği bu 
karaT Filistinde büyük heyecanla kar
şılanmıştır. Kudüsten gelen haberlere gö
re burada vaziyet çok gergindir. Her an 
bir karışıklık çıkmasından korkulmak
tadır. Halk bir karışıklık anında aç 
almak tehlikesine karşı koymak için 
evlerine erzak yığmaktadır. Birçok 

harb gemisi Hayfaya gelmiştir. Bu me
yanda Repulse kruv.-zörü de vardır. 

Kud'ÜS üzerinde mütemadiyen tayya

reler uçmaktadn:. Asker kışlalarda em. 

re müheyya bir halde dunnaktad~. 

Arab ve yahuJ.i hi:i.kümetlerinin 
hudııJları 

Ta.lıkikat komisyonu axah ve yahu.

di hükümıctleriuin hududlanru da ta
yın etmiştir. 

Hayfa, Taberiye, Safad ve Akka bir 

müddet daha mandater idare altında 

kalacak ve arab devletine Yafa'da de
nizde bir mahreç verilecektir. 

Yahudi devleti arab devletine, mik
dan sonradan tesbit edilecek olan bir 
tahsisat verecektir. Diğer cihetten Ma
verayı O'rdün'ün geri bir memleket ol
ması itibariyle ingiliz parlamentosu
nun arab devletine iki milyon sterling 
vermesi lazımdır. 

Komisyonun tavsiyelerinde arazi 
parçalarının satılması. .ahalinin müba
delesi ve saire derpiş edilmektedir. 
Muahedelerin imza edilmesine intiza
?'Cll komisyon bilhassa ara.ti parç<a
larmın satılması ve muhaceret işlerin. 
de muvakkat bau tedbirler aluunasxnı 
tavsiye etmektedir. 

Komisyon, arablarla yahU<iilere bü
tün isteklerini vermenin imkansızlığını 

kabul etmekle beraber, bu vesayanın, a

rablarm milii istiklfillerini elde etmcle ~ 

rini mümkün kıldığım ve komşu arab 

hükümetleriyle müsavi şartlar dahilin -

de ve istikbalde bir arab birliği tesisi ih

timalini gözönüne alarak iş birliği etme

leri imkanını temin ettiğini ve makama

tı mukaddesenin yahudi kontrolu altı • 

na düşmesi kockusunu izale eylediğini 

beyan etmektedir. 

Bu tavsiyelere göre, arablara yahu

diler tarafrndan bir panı ven1eceği gibi 

İngiliz hazinesinden de iki milyon lira 

ve.rilecektir. 

Yahudilere gelince, onlar, milli bir 
yurd elde edecekler ve bu suretle siyo

ninnin başlıca gayesine erişmiş olacak-

lan gibi nihayet bir ekalliyet hayatı ya

şamaktan da kurtulmuş olacaklardır. 

lngUiz hükü.metinin muhtıraaı 
İngiltere hü.kümetinint muhtirası da 

şöyle demektedir: 

"Hükümet, Milletler Cemiyeti mu • 

kavelenamesi ve diğer enternasyonal 

mukaveleler mucibince ayrılma planı

nın serbestçe tatbiki için icab eden ted

birleri alacaktır. Hükümet bu planın 

arablar ve yahudiler tarafından kabul 

edileceğini ümid etmektedir. Cesaret 

kırıcı birçok tecrübelere .cağmcn hükü

mct arablara yahudilerin milli emelleri

ni telif ederek tek bir hiikümet altında 

bir camia teşkil etmeleri imkanını hazır

lamak için bu iki ırkı işbirliğine teşvik 
etmekten geri durmamıştır. Fakat ara

daki ihtilifın halledilemiyeceğini ve a -

rablarla yahudiler tarafından yapdan 

taleblerin şimdiki manda altında isaf ~ 

dilemiyeceğini hükümet itiraf etmek 

mecburiyetinde kalmı§tır. Binaenaleyh 

hükümet kraliyet komisyonu tarafından 

yapılan tavsiyelerin pek elverişli oldı.ı· 
ğu ve Filistinde şimdiki çıkmudan kur

tulmak ümidini verdiği kanaatindedir. 

Yeni plan, yukarda kaydedilen fay. 

dalardan başka, -şimdiye kadar iki ce

maat arasmda hüküm süren korku ve 

şüphe yerine itimad ve emniyet hissL 

nin yer almasını temin edecek ve bu 

suretle iki millet, kıymeti ölçüle.miye• 

cek olan sulh nimetlerinden istifade 

edebileceklerdir. 

İngilteTe hükümeti, bu planın tat. 

bitine intizaren sulh •e nizamı temin 

hususundaki mesuliyetlerini yüklenme 

ğe devam edecektir. 

1937 senesi ağustosundan 1938 sene 

si mart ayma kadar getirilecek olan 

yabudi muhacirlerin sayısı, 8.000 j te.. 

cavüz etmiyecektir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi de bu 

hususta bir karar vermedik~e kati hiç 

bir tedbir ittihazına imkan yoktur. 

CENGEL 
HiKA YEI~ERt 

(lKlNCI CENGEL KiTABi) 
Mqhur İngiliz muhaJ"rİri Ru.dyard 

Kipling'in bTC güzel eseri de: 
BlRINCl CENGEL KIT ABl 

nı tercüme etm~ olan Nurettin 
ARTAM taralmJan dilimue 

'eorilerek -Mril ba kitab 
halinde ~ılum§ttt. 

Ayrıca İngiliz malaarririnin kendi 
· haycıh htıkkında yazdığı: 

KENDiME DAlR 
adlı eserini Je ihtiva eden bu kitab 

bütün kitabçılarda 15 kumıa 
mtılmaktadır 

letebilmek için lazım gelen büyüleri, tılsım
ları hazırlamakla meşgul bulunuyorlardı. 
Bunların hazırladıkları parçalar şunlardı: 

tışınıyacağmı sordular. Yoksa onu kandıra· 
cak cevabı üstadlan olan ruhlar mı vermeli 
idi? Görmüş olduğu korkunç seramoni kar
şısında apışıp kalmış olan Makbet: 

Ya.anlar: 
Çeviren: 

Mary ve <.:harles La11.~ 
Nurettin ART Alh 

duğunu, bundan vaz geçmesi lazım geldi
ğini söyledi. Fakat Makbet hala hayaleti 
görüyordu. Kim ne söylerse söylesin, aldı
rış etmiyor; kesik kesik sözlerle hayalete 
hitab ediyordu. Bu sözler bir 'arahk o kadar 
manahlaşmaya başladı ki kıraliçe, korkunç 
esrar meydana çıkacak diye korktuğundan 
misafirleri, Makbet'in sık sık tutan rahat
sızlığı gene tuttuğundan bahisle çabucak 
savmağa mecbur oldu. 

Kara kurbağalar, yarasalar, yılanlar, bir 
semender gözü, bir köpek dili, bir kertenke
le bacağı, bir baykuş kanadı, bir ejderha 
pulu, bir kurt dişi, obur bir köpek balığının 
kursağı, bir cadının mumyası, zehirli baldı
ran otwıun kökü (fakat bunun tesirli olma
sı için karanlrkta kazılmış olması lazxmdı), 
bir keçinin safra kesesi, bir yahudi ciğeri, 
mezarlıkta yetişmiş bir parsuk ağacının 
parçaları, ölmüş bir çocuğun parmağı. Bü
tün bunlar büyük bir tencere ve yahud ka
zaıım içine konularak kaynatılıyor., fazla 
kaynayınca içine maymwı kanı dökülerek 
serinleştiriliyor, bunun üzerine de kendi 
yavrusunu yemiş olan dişi bir domuzun ka
nı dökülüyordu. Altmda yanan ateşe de a
sılmış bir katilin darağacından alınmış ya· 
ğım atrp parlatıyorlardı. Bu büyüler ve tıl
sımlar sayesinde cehennemlik ruhlar, istik
bale dair sorulan sorgulara cevab verirler
dL 

- Nerede onlar? Şunları göreyim hele 
bir kerre ... Dedi. 1 

Onlar da ruhları çağırdılar. Bunlar ü~ 
tane idi. Birincileri, zırhlanmış bir baş şek
linde yükseldi ve Makbet'i kendi adiyle ça .. 
ğırdıktan sonra ona Fif e lordundan sakın• 
ması tavsiyesinde bulundu. Fife lordu Mak• 
duf zaten Makbet'in kıskandığı bir adamdı; 
onun için Makbet bu ihtarından dolayı te
şekkür etti. ı 

MAKBE1 
felaket geldiği için değil de ihmalinden do
layı gelmediğini sandığını söylüyordu. Tam 
bu sırada öldürtmüş olduğu Banko'nun ha
yaleti odaya girmiş ve Makbet'in oturmak 
ti.zere olduğu sandalyaya ondan önce geç
mişti. 

Her ne kadar Makbet, şeytanla titreme
Öen karşılaşacak kadar cesur bir adam idi
ge de bu korkunç manzara karşısmda kor
kudan rengi uçmuş, yerinde mıhlana kal
mış ve gözleri bu hayalete dikilmişti. Kı
ra1içe ile davetli olan eşraf, hiç bir şey gör
müyorlar; kıralm üzerine bir fenalık geldi
ğine hükmediyorlardı. Ve kıraliçe, kocası
nın yanma sokularak yavaşca kulağına, 
Dunkaru öldürmeğe giderken havanın için
de e-ördüğü kama gibi gene kuruntular kur-. 

Makbet devamlı surette böyle hayallere 
maruz kalıyordu; hazan kendisi de, krrali
çe de uykularında korkunç ruyalarla irkili
yorlardı. Fakat Banko'nun kanının dökül
mesinden ziyade onları rahatsız eden Flins
in kaçıp kurtulması idi. Çünkü onun so
yundan gelecek kırallarm İskoçya tahtına 
oturacağım biliyorlardı. Böyle sefil düşün
celer yüzünden bir türlü rahat edemiyorlar
dı. Nihayet Makbet, sihirbaz kız kardeşleri 
bir defa daha arayıp bnlmağa ve onlarla akıl 
damşmağa karar verdi. 

Makbet, onları çitin üzerindeki mağara
da aramağa gitti. Onlar da kıralrn geleceğini 
bildiklerinden cehennemden çıkan ruhları 
istikbalde neler olup biteceği hakkında söy-

Makbefe, sihirbazlar, kendilerinin vere
cekleri cevablarla şüphelerinin yatışıp ya-

İkinci ruh, fazla kanlı bir çocuk şeklin .. 
de ortaya çıktı ve Mak:bet'i kendi adiyle ça• 
ğrrdıktan sonra hiç kimseden korkmaması ... 
nı, insan kudretini hor görmek için kahka• 
ha atmasını, çünkü ona zarar verecek biı' 
kudret sahibini hiç bir ananın doğurmadı
ğını söyledi ve kendisine cesur, atılgan ve, 
kararlarında kati olmasını tavsiye etti. 

Kıral bunun üzerine: 
- Yaşa öyleyse Makduf, diye bağırdı. 

(Sonu var) 

• 
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ülkelerden yurdumuza gelen mallara aid 
1 orijinal fatura ve menıe tehadetnamele

rinde yazr1ı ecnebi paralannın ve ingiliz 
altınının türk parasına çevrilişinde va-

D ün burada sa.. tos ayında nazan dikkate ahnacaktır. 
bah t ı· 

1 
~ ebad lOOOX 1200 Fransız frangı: 17.70 

a ım e_ 1.. 1 1 k D 1 
rinden sonraki isti- '-"" metreyi bu aca • o ar~ O. 78. 7228 
rahat • • mış. Bu meyda- Liret 14.9858 

&ırasında öğ- TURK KIZI ASKER OLUNCA ACABA nın huauaiyeti ne. İsviçre frangı: 3.4467 
retmenlerden biri 
~ l dir diye soranla- Florin: 
IO;Ju~re ıu ıuali HÜVİYETİ DEÔİŞECEK Mİ D İ Y E ra şöyle ufacık Mark: 

1.9676 
1.9676 

" T bir kağıdı havaya Belga: 

bir ~rif~:r;:~~:l~r DÜŞÜNENLER İN Ö N Ü N E GİTMELİ atmakla cevab ve- Drahmi: 

4.67 50 
.57.33 

misiniz?,, riyorlar. Burada Leva 

B T • (b• • o kadar bol ve bi· Çekoslovak kronu: 22.63 

(53.92 

elki size, bir •tL ayyarecı e ısesı onun mevzun Şilin: 4.2067 rii · ribirine karşı ha· 
nyaziye, fizik d b• b• Pengö: 3.9377 

felsefe nazariyele~ en 8mJD8 Jr balo el J5eSİnden va cereyanı var Peçcta:O 13.9036 

=.ni:;:a:e~ııa:;:; çok daha fazla yaraşmışhr ~: ~::1:::::~ ~;~' 10~:~:;: 
bilgili olan b Jiyor. Aruıra bir Dinar: 34.5164 
rT • u gençler tayyarecinin ta- müddet olduğu yerde kalıyor. Eğer Yen: 2.7542 

ı ını yapamadılar. Çünkü nasıl ki uç.. İ · • • K bizim şehirlerde de böyle ha- İsveç kronu 3.0990 
tnadan, uçmanın zevki anlaşılmazsa, noniı ampma uç ..... '- va cereyanları olsa, sokaklar bir zaman- Bir İngiliz lirası 626 kuruş, bir ruble 

• ._ aanatını öğrenmeden evci yal h " nız .. 1 • • ' - ll SUS} surette ki voyvo salgınına tutulanlar kadar U- 24 kuruıtur. 
goz enmızin bir sır halinde ö 

düğü buhıtlar arasının fatihi olrn:n;~ giden arkadac;:ı- çurtma hevealiJeriyıe dolardı. ~.=··········a·A·r;y-c;··-··i. 
fa,rtlarını nasıl tarif edebilir? ~ ......................................... • 

Gözlerinizin k"--etı· nasıldır? ntız yaz I y Of •• s aat tam 10.30 da kampı, hava ku-.... " ANKARA: Öile neşriyatı: - 12.30 
Sezlfiniz yerinde mi? rumunun genç ve kıymetli yar 
Bilinmez bı"r .o.ı • . . başkanı Bay Feridun Dirimtekin güzel • 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 • 

• ca emın ıçınde beni·~· n ıze hikim olabilir miıiniz) ıgı- bir nutukla açıyor. Eakişehir, Bozö- 13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar-
Tabiate yüksekten bak · 1~ harblarında bulun.mut bir askerle... yük ve diğer kazalarla yakın köylerden kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha· 

misiniz? y d .. . . mayı acver Bizim otomobiliımizdeki subay; bura- gelen binlerce kifilik bir kalabalık bu herler. 

tu .. kad b' u~ goklerının de yerin u._ larda •ilih nutku alaAka ı'le dı'nledı'. Havacılık da. ar ızım olmasına .... 
1 

. • •tmıt olanların haklı gurur 
mi? gonu verdınız ve heyecaniyle İnönü barblannı ani&. YamJZ yava9 yavat anıa,ılmaktadır. 0-

Kayıdıız ve prtaız bir iatiklllin ha.
vadan gelecek tehlikeleri yok etmiş 
memleketlerin hakkı olduğuna inanı· 
yor musunuz? 

tıyor. Türk tarihinin malı:fıı talfini M- nun tam anlatılınıf olduğunu, çocukla. 
iiftiren bu topraklarda, insanlar suatu- rımızı mektebe •ermeyi nasıl bir iltik· 
&u zaman tarih konuşmaya başlamak- bal meselesi olarak telikki ediyorak; 
tadır. uçmayı öğretmeyi de bir yaşama şartı 

Birdenbire bir motör eürültOsü lfiti. olarak iatimaaıa kabul ettiiimiz gün 
yoruz: çelik kartallar, t~nünün bnad. MSylcyebileceiia. 

h neıli hazırlamak için büyük emek- Genç kızlar, Bayan Gökçen'in et• 

Akfam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 

Muhtelif plak netriyatı. 19.00 - 19.30 

Türk m\laikiıi ve halk şarkıları (Malr· 

bule •e arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat 

ayarı ve arabça nefriyat 19.45 • 20.15 

Tüık musikisi ve halt ,arkılırı (Ser

vet Adnan ve arkadqları). 20.15 - 20.30 

Kizrm Nami Danı (Terbiye) 20.30 -

Kafınıı vUcudunuz; vtlcudunuz ka
fanız kadar inkişaf etmiş midir? 

ına:ü-tün vasıfların kendinizde olup ol_ 
ıgını arqtırınu: cevabınız müabet 

çıkarsa J zaman, ~jimin bütün hayat 
~~a.hürleri bakımmdan istediği ideal 
huvıyetlere aahibsiniz d-- '·t· l 

lerle düzlenen geniş m-danına ~- rafını almı .. lar, onunla durmadan konu· 
-ı ır 21.00 Pli.lda dans ımmikisi. 21.00 • 21.15 

ye içlıeri çekmit ıibi durmadan alç• 9uyorlar. 

~- ır. fte 
tayyareci ancak böyle bir tam adam'drr 

fn;\.niinde, 150 den fazla yavrumu.· 
zun bilyilk g•yeai itte budur. 

·~· Kampın açılış gününe aid hatıralar 
~lıpnaların sonu olan ilkteşrinden da~ 

a ç~k sonra da unutulmıyacak kadar 
zengın ve heklenmedik h.ldiselerle dolu 
olarak geçti. 

~. aha eveı, açıhı. gün·· .. lbJI . T U ıçın kamp• 
ta genış bır hazırlık 

Biz saat 9 d yapılmış. 
a otomobillerle k · 

ne geldı·g· · amp yerı-
ııru~ zanıa 

Ji ik' U n yeknasak kıyafet-
lerceı ::ı~e kyakın genç arasında bin.. 

t 
aynaşıyor. Köylü çocuklar 

ayyare ve pa ·· . ' 
ka - raşutlerın yanında bir 

gnı arabası karlar tabi" l 
•urlarla duru ı ve a ışmış ta-

1 Jorlar. Medeniyet vasıta· 
arına "abuk · 'L.... 

1 
:ı ıntfo.Jrın; kültürlü millet· 

ere has b' . ır nasıbe olduğunu bir daha 
anlatıyor. Bu ~~uklar. tn·· .. de 

r- , onun ge -
çen ıene ek tayıyare para .. t IA .. • fU ve p a-
nor görmüşlerdi. 

lnönüne yanınızda muhakkak bir U· 

kerle gidiniz. hem de t .. .. k · nonu urtu-

lryorlar. 

Bizim çocuklar, bunların tiplerini 
ne çabuk da öğrenmişler? Elleri vizi
yerlerinde: 

"- Şu önde gelen beş tanesi Koto 
tipi. 

Bu yıl kampa 3 B Bursadan, 4 ü İl .. 
tanbuldan 3 İzmirden, 6 Edirne ve 
5 Adanadan olmak üzere 21 genç kız 

İftirak etmiftir. Kahraman Gökçen; 
geçen yıl kendisinin de ilk kanadlan
ma zevkini aldığı bu yerlerde etrafın. 

"- Onların üstündeki iki tane Fleş.. da g<Srdüğti lralabalılr halkanın ortasın-
lcin.. da; heyecanlı hatıralarını anlatıyor. 

"- En ilerde olana bakın: Voke • 
Vulf ... 19te Sabiha Gökçen ... ,, 

On beş dakika sonra tanareler tek 
dizi halinde koca meydana sıralanmış
lardı. 

Eskişehirden gelen 60 tayyare suba
yı; saf halinde duran gençlerimizi tef
tiş ettiler. Hatır sormalar ve sağol ce
vabı . .. Türk kızı asker olunca acaba hü
viyeti deği9ecek mi diye düşünenler 
İnönü'ne gitmelidirler. Tayyareci elbi
se-si, onun mevzun endamına bir balo 
tuvaletinden çok fazla yaraşmıttır. 

Türk Hava Kurumu bu meydanı ha
zırlarken burada geçen yıllarla bera~r 
kampta uçmayı öğrenenler sayısının da 
&aa karartacak bir hızla artacatııu 
düfünmiif olacak ki meydanı, gör ata.. 
bildiğine geni!lffmit ve uzatmı,tır. 
Meydan bugtin.kU haliyle 500 x 700 
metre. Fakat yakında bu ebad lOOOX 

Bulutların arasına çıkarak "Uçan 

türk kızı., terkibinde; büyük türk in

kil!bının baştan bap bir tahlilini ya

pan kahraman Gökçen o gün akşama 

kadar yeni arkada91ariyle konuştu, on. 
larla beraber yeınek yedi, ve metugul 
oldu. 21 tilrk kızma birer Sabiha Gök· 
çen olmak temenniai ; onu onların başın
da gördükten sonra bir gaye halini alı

yor. 

T rakyanın ınuhterem umumi mü
fettiti K.laun Dirik; bmp vesi

lniyle de keı:ıdiSiDi la}'gı ile andı~ 
calr bir sttgİ ft alib Heri ga.terdi : 
Umum milfettiflifiıı malzeme ft ınlite. 
hassısları bugünkü töreni filme aldılar. 
Bu ctddtn bayırlı bir İf oldu: lnönüo
deki candan, _.... ve Umid verici 
töreni gören gençlik, bize yeni Umid
Ier ve heyecan •ermek için tnönüne a-

Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa-

ton orkestrası. 21.55 • 22.00 Yarınki 
program ve lstikdl martı. 

kın edeceklerdir. 
"- Yemeği henüz bitirmiştik ki, 

tabiat bizi, çetin bir imtihandan geçir• 
di: Buraların silrprizferle dolu olan 
iklimi, bize bardaktan boşanırcasına 

bir yağmur hediye etti. Tayyareler a
çıkta, planörler açıkta, paraıütler açık
ta ve biz açıktayız. Bizler, çadırlara sı
ğındık. Fakat ya o uçup da yürüyemi
yenler .. O zaman biz, gözümüzü yaşartan 
bir hadiseye şahit olduk: Bizim çocuk· 
lar, tabiatla çetin bir mücadeleye gir. 
diler. Yarı bellerine kadar su içine gi
rerek; kendilerine kanadlanmanın sır- • 
rını öğretecek olao vasıtalarını, kendi 
aihat ve hayatlarından aziz bilerek su
ların hücumundan kurtardılar. Onlar. 
ca tonluk tayyareler, bu taze kuv.-et
lerin elinde uçar gibi çadıra sığdırıl
dı. 

Bize on metre kadar ilerimizi &Öl"· 
mekte zorluk çektiren lHa tabiat imtiba. 
nmclan lnönü çoeaktan muzaffer çlktl
lar. Beş lemmuzda İnönü tarihine şu 
cümle ilave edilmiştir : "Atatilrk ço. 
culdarı, Burada tabiatı da yendiler.,, 

t SPOR 

A nkara bölge -
sinde de gişiklik 
yok 

Ankara Bölgesi Başkanlığından: . 
Son günlerde İstanbul gazeteleri; 

nin bazılarında An.kara kulüblc:rinin 
bir toplantı yaparak iyi tanzim edilme
miş olan b01ge işlerini görüştükl'ci ve 
bu hususa dair olarak karar altına al
dıkları bazı meseleleri umumi merkeze 
bildirmek üzere tali bir komisyon teş
kil ettikleri ve bu meyanda bölge. baş
kanlığına Muvaffak MerKmencioğlu. 

nun veya Nasuhi Baydar'm getirilme· 
si için temenniyatta bulunacakları gibi 
yazılar intipr etmektedir. 

Bu haber Ankara spor mahfillerinde 
büyük bir hayret uyandırtı'llltır. Anka
ra bölgesi, evcl<kn hazırladığı prograrıı 
dahilinde her meırsime aid sporu mun
tazaman takib, tatbik ve intaç etmiş 

bulunduiundan işlerin iyi tanzim ediL 
lememiş olması bittabi mevzuubahs de. 
ğildir. Kulüble:ıin toplantı yaptıklan 

hakkındaki habere gelince, bu mesele 
de tamamen gayri vakidir. Ve böyle 
bir iç.tima yapılmamrştrr. Ankara ku- , 
lüblerini idare edenler biiefü, &örgü
)ii, genit diifünccli Ye ityi ilıe köti.lyü 
tefrike kadir zatlardır. Ve farzımuhal 
böyle bir tasavvur nr idi iee onun is
tilldaf ettiği mabadı pek gihıeJ an.. 
lıyabilecek, bu bakımdan hiç bir kim
senin rehberliğine ilıtiyai duymıyauk, 
tezvirat ve tahriki.ta ~ymıyacak arka
clqlardır. Esasen böyle bir ~t~m ya. 
prlmasına aebeb de yoktur. Bölge ile 
kuJübltt arasında tam bir anlaşma var
dır. Çıkarılan haberler tamamen asıl
sızdır ve giali makaad tapdıJdarı an. 
lafılın birkaç lıifinin uydumasldrr. 
Bölge bcycti ve kulübler blil ıim pyi
alcın hiç bir k~ vnnwdm elelt •• 
bafbaşa çahşnıafarma dcnm etmektt
dir. Keyfiyetin aaym gazetenizle efkarı 
umumiye.ye tavzihini dilerim. 

Güreş teşvik 
müsabakaları 

Ankara Giirq Ajanlıiı ı.. ~ c.u.
martesi ve pazar günleri yapılmak ü .. 
zere bir güref teşrik mösabakaeı ter. 
rib etmiştir. Müsabakalara Ankara böl
gesine mensub spor kulfibleri giiref· 
çileri i9tirak edeceklerdir. Bu karşı
la§malat bölge birinciliklerine hazırlık 
mahiyetinde olduğundan aporcular a... 
rasında büyük bir alaka ile kar,rlanmıfo 
tır. 

Müsabakalardan birincisi, cumarte
si günü öğleden sonra saat 15 de. ikin
cisi, pazar günü saat 9.30 da yapılacakr 
trr. Müsabakalar Ankara Gücü alanın
da yaprlacaktrr. Müsabakalara iştirak 
edecek güretçiler ve neticeler hakkın
da fikrimizi aonra yazacaiız. 

Giivenç kulübü kongresi 
Güvenç spor kulübü IMflıanlığı•dan: 
Kulübümüz ıoenelik alelide kongrni

ni 18 temmuz 1937 pazar günü saat 10 
da belediye aafonlarında aktedeceğin
den kWüb menaublarının bulunmaları. 

Rusnamc: 
1 - İdare heyeti raporu 
2- Hnab heyeti rayona 
3 - Yeni idare be1eti intihabı. 

Tefrika No. 86 

Eugenıe 
Grandet 

dim ama yataktan kalkamam kir 
- Zavallı nine ! bilsen seni ne kadar se

verim. - Ya seni, kızım t 

- Mösyö Bergerin siz şerefli bir adam
sınız, değil mi? Size güveniyorwn. Ne za
man münasib görürseniz gelip karımı gö
rünüz. Benim iyi karıcığımın sıhhatini mu
hafaza ediniz. Çünkü ben onu çok severim. 
Bunu açıkça belli etmem; zira bende her 
şey denı'nidir. ve ruhum heyecan içindedir. 
Kederliyim. Keder evime kardeşimin ölü
miyle girdi. Onwı için ben Pariste ehemi
yetli paralar harcıyorum.... Harcıyorum ve 
bir türlü bitiremiyorum. Allaha ısmarladık 
Möayö Bergerin. Karımı kurtarmak kabil
ae, yüz veya iki yüz frank sarfı lazım gelse 
bile, gene kurtarınız. 

sızlapyordu. Bu yapraklardan geçerken 
onlara altın rengi veren güneş gibi cennetin 

Y ~.uın: IJonore d• Bal~c 
Turlcçeqe çeviren: Na•uhi Baydar 

. -:- . Al Eugenie, al kancığnn. Bunlar si
znı. •çın. Haydi neşelen kancığun iyileş 
s~n~n de, Eugenie'nin de artık hi bir eksi: 
ğınız kahnayacak. ç 

ne :!:~::.. Grandet ve kızı, şaşkın, biri biri-

sin ;ı!z~~ınızı geri alınız. Biz si-
Gr ""-uıııze muhtacız. 

andet, a1bnJannı cebine atarak· 
- Peki ... ı.: k . 

gibi · '1.P~ ızmı. Artık iyi dostlar 
geçme ım. Ha eli hep" . . 

lim. v-... y. • • Y uruz salona me-
• J -. ... gUDızi . li h time t bal yıye m, er a1qam on san· 

zı edin~ ~-~ynayalım, siz de ıakalanm-
' Ouucr.z mı kancrğmı? 

cektir ~h;t r :a~em .k~ ~u sizi eğlendire-
' e ediklennızı yapmak ister-

Bira Parkı 

Grandet, kızım göğsünde sıkıp öptii. . 
- İnsan kızım öpmek ne iyi şeyrnı§. 

Bak nine, artık hiç ayrımız gayrımız yok.. . 
.. Sonra Eugenie'ye tuvalet çekmecesını 

goatererek: 
- Haydi bunu götür, yerine sakla. Bir 

daha ondan bahsetmiyeceğim; asla. 
Saumur'ün en f(Shretli hekimi, Mösy~ 

Bergerin, biraz soma geldi. Muayeneaını 
bitirdikten sonra Grandet'ye, kaıumm hali 
fena olduğunu, fakat büyük bir .zihni ~~ 
n.un, milliyim muamelenin, devamlı bir ı
tınanm kadıncağızın ölümünü sonbah~a 
kadar geciktirebileceğini sarih olarak 90Y· 
ledi. 

Grandet sordu: 
- Bu bana pahalıya mı mal olur? lıiç 

vermek lazım nu? 
Bu sual karşısmda siilibmcmektCD ken

dini alamıyan hekim: 
- Az ilaç vereceğiz, fakat çok ihtimam 

göstereceğiz, dedi. 
Grandet cevab verdi: 

An karanın 

Mirası meselesi Grandet için ölümlerin 
ilki olan kansının sıhati hakkında izhar et
tiği hararetli temennilere; hayretler için
de bulunan ana ile kızın en ehemiyetsiz ar
~ bile yerine get irmekte gösterdiği İ· 
tinaya; Eugeni'nin ibzal ettiği en şefkatli 
ihtimamlara rağmen Madam Grandct ö
lüme doğra aüratle ilerliyordu. 

Kadıncağız her gün biraz daha zaydla
yor ve o yaşta hastalığa tutulmtJŞ her ka
dm aibi her gün biraz daha çöküyordu. Son 
baharda yapraklar naaıl cansızsa o da can-

şuaları da ona revnak veriyordu. Ölümü ha
yatına layik bir ölüm oldu; buna ulvi bir 
ölüm denemez mi? 1822 senesi ilk teşrinin
de faziletleri, melekce sabn ve kızına karşı 
muhabbeti bilhassa tezhaür etti; hiç bir iş· 
tikada bulunmaksızın sönüverdi. Lekesiz bir 
kuzu olan bu kadın doğruca cennete gidi
yordu ve yer yüzünde esefle anarak bırak· 
tığı yalnız, kış günleri gibi soğuk geçmiş o
lan hayatının tek arkada§ı idi: Sanki. ona. 
son bakı§ıariyl~ bin fenalığı ihbar ediyor· 
du. Kendisi gibi hem beyaz olan bu kO,Yunu 
da, yünlerini ve hazinelerini koparıp alına
ğa hazır hodbin bir atemin ortasında, teJC 
başına bırakacağı için titriyordu. 

Son nefesini teslimden önce Eugenie'• 
ye: 

- Ya~ dedi, ancak öteki dünyada 
~adet var. Sen de onu bir gön öğrcnccek
sm. 

Anasmnı ölümünün ertesi g\iuü EugC
nie, içinde doğmuş, bunca istirablar çekmiş, 

Devamı var 

Biricik Eğlence Ver idir. 
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l .. ____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği _l_ıa_n_ı_an _____ ı 
İLAN 

1 - Yollar için alınacak 300,000 aded Mamak ve civarı parke 
taşı onbeş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (16500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1237,5) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün ya

.zı işleri kalemine müracaatlan ve ihale 16 temmuz 1937 cuma günü 
saat 11 de belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün 
saat 10 na kadar t eminatlarile birlikte teklif mektuplarını belediye 
encümenine vermeleri. (1818) 2-2998 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1067 inci adada 8 parselde 48 metre murabbaı 

belediye mah arsa onbeş gün müddetle açık artırmaya konulmu11-
tur. 

2 - Muhammen bedeli 144 liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı (10,80) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale
m ine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1815) 2--2995 

İLAN 
1 - Yeniş.ehirde 1050 inci adada 5 parselde 180 metre murabbaı 

Belediye malı arsa onbeş gün müddetle açık artırmaya konulmuş.
tur. 
- 2 - Muhammen bedeli (540) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (40,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isllyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1823) 2-3003 

İLAN 
1 - Temizlik çöp arabaları için alınacak tekerlek parmağı lo

but başlık, araba oku, demirci ocağı ve çeşmesi onbeş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1821} 2-3001 

İLAN 
1 - Müdafaai hukuk caddesinde 764 adada 8 parselde 110 met

re murabbaı belediye malı arsa onbeş gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (550) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı ( 41,25) Hradrr. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazr işleri kale

mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1826) 2-3006 

İLAN 
1 - Ayvalık ve Etlikte yaptırılacak su kontrol memurları ku-

lübe onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (328,30) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (24,62) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin hergün ya.. 

zı işleri kalemine ve isteklilerin de 16 temmuz 1937 cuma günü 
saat on buçukta beledyie encümenine müracaatları. (1819) 2--2999 

İLAN 
1 - Oıobüs idaresinde mevcut 8-10 ton mikdarrnda yanık yağ 

ile 50 aded yağ varili on beş gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (275) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (20,62) liradır. 
4 - Yağ ve varilleri görmek istiyenlerin hergUn otobüs idare

sine! ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 sah günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1828) 2-3008 

İLAN 
1 - Mezbaha müstahdemini için lüzumu olan 4 çift lastik çiz. 

me, 4 beyaz iş gömleği, 8 lacivert gömlek, 30 önlük, 30 pantalon, 
37 çift vaketa çizme, 60 gömlek, 60 başlık onbeş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (650) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (48,75) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat 10 buçukta 
l)elediye encümenine müracaatları. (1816) 2--2996 

İLAN 
1 - temizlik işleri için lüzumu olan siyah saç, köşebend selme 

demir, uzun borya, demir boru onbeş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergiln yazı işleri kate. 

mine ve istek lilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1814) 2-2994 

İLAN 
l - Yapılacak yolJar için alınacak 100,000 aded Yahşihan par-

ke taşı on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 9000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 765 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin hergün ya

zı işleri kalemine ve isteklilerin de 16 temmuz 1937 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. (1820) 2--3000 

İLAN 
1 - Otobüs idarsinde mevcut 295 dış ve 258 iç eski lllstik satıl· 

mak üzere onbeş gün müddetle açrk arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (3300) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (247,5) liradır. 
4 - Lastikleri görmek istiyenlerin hergün otobüs işleri direk

törlüğüne ve istek lilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları (1817) 2-2997 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1150 inci adada 2 parselinde 40 metre murab

baı belediye malı arsa onbeş gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 120 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (9) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale. 

mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1836) 2-3010 

İLAN 
1 - Otobüs işleri tamirhanesine alınacak muhtelif ebadda kc.. 

reste onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammep bedeli (472,5) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (36) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 16 temmuz 1937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1825) 2-3005 

iLAN 
1 - Belediye malt dükkanlardan halde 26, 32, 52 ve 10, mezbaha 

civarında kahve ve ahçı dükkanları on beş gün müddetle açık art· 
tmnaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri 660, 816, 1600, 80, 611 liradır. 
3 - Muvakat teminatları 49, 50, 61, 10, 120, 60, 45, 83 liradır. 

. 4 - Şartn~m7sini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mıne ve ısteklıerın de 20 temmuz 937 salı günü saat on buçukta be-
~diye necümenine müracatları. (1897) 2-3136 

Belediye Reisliğinden; 
.. Ana boruda yapı l~ca~ tamirat dolayısiyle 8.7.1937 perşembe gü

uu saat 21 den ertesı gun saat 6 ya kadar eski şehirin suyu kesile-
cektir. 2-3219 

1 

ULUS 

Askeri f ahrikalar umum dürlüğü Satmalma 
Komisyonu Uanlan 

-----------------15 TON LÜLECİ KİLİ 
Tahmin edilen bedeli 525 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 19.7.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
leedilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan 39 lira 38 kurus ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkft~ gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1862) 2-3078 

47 TON MEŞE KÖMÜRÜ : 
Tahmin edilen bedeli 2585 lira oıan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazilı mahrukat askeri fabrikalar umum müdür ü ğ ü satın alma ko· 
misyonunca 21.7.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile L 
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 193 lira 88 kuruş ve 2490 numaralı 
knunun 2 .ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları (1839) 2-3077 

100.000 METRE TORBALIK BEZ 
Tahmin edilen bedeli 28.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 23 temmuz 937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinje komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1840) 

2-3125 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 1 

Komisyonu llanJarı 
----------------- -----------------!LAN 

1 - Konyadaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 620 bin kilo kuru ot 
2.7.937 günü yapılan kapalı zarfla eksiltmesinde teklif edi en üç 
kuruş yetmiş üç santim fiat pahalı görüldüğünden 3. temmuz. 937 
cumartesi gününden itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - tık pazarlık 9.7.937 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi Konyada kolordu ve İstanbul ve Ankara leva

zım amirlikleri satın alma komisyonlarında görü ebiJir. 
4 - Muhammen tutarı 28.210 lira olup muvakkat teminatı 2644 

Lira 69 kuruştur. 
5 - İsteklilerin 9.7.937 cuma günü saat onda kolordu satın al-

ma komisyonunda bulunmaları. (1951) 2-3211 

iLAN 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan 150 ton kok kö

mürü 23. temmuz 937 cuma günü saat 14 - 15 e kadar açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 5250 liradır. İs
teklilerin 393 lira 7 5 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale 
askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde 
yatırarak mekteb satın alma komisyonuna belli gün ve saatte gel-
meleri. (1943) 2-3209 

İLAN 
idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için yüz 

bin kilo yoğurd 26. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de Tophane
de satın alma komisyonunda kapalr zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 17.000 liradır. İlk teminatı 1275 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazdı belgelerle beraber teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat eve! komisyona vermeleri. (1950) 2-3210 

İLAN 
Bornova tümen birliklerinin senelik ihtiyacı için 24.100 kilo 

sade yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Münakasa 
13.7.937 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 
22.895 lira olup muvakkat teminatr 1318 liradır. İsteklilerin muay
yen vaktinden en az bir saat evel teklif mektublarrnı İzmir Borno
vadaki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. (1891) 2-3123 

İLAN 
1 - Diyarbekir kor ve tayyare alayı eratınm üç aylık ihtiyacı 

için üç yüz bin kilo fabrika unu kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - Tahmin bedeli otuz bin lira olup muvakkat teminatı iki bin 
iki yüz elli liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler yüz elli kuruş bedel muka
bilinde kolordu levazımından alabilirler. 

4 - 15.7.1937 perşembe günü saat onda kolordu satın alma ko. 
misyonunda zarflar açılarak kati ihalesi yapılacaktır. Mezkfir gün 
ve saate kadar zarfların komisyona verilmiş bulunmaları şarttır. 
İstekliler teklif mektuplarile birlikte vesika ve teminat makbuz-
larını vereceklerdir. (1804) 2-2990 

lLAN 
Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin kilo sade 

\yağı kapalı zarf usulü ile 20. temmuz. 937 salı günü saat 15.30 da 
ihale edilecektir. MezkOr yağın muhammen bedeli 23 bin lira 
muvakkat teminatı ı 725 liradır. İsteklilerin ı,artnamesini görmek 
üzere her gün ve eksiltmeye iştirik edeceklerin de eksiltmeyi aç
ma saati olan 15.30 dan bir saat evetine kadar teklif mektublariyle 
Balıkesir kor satın alma komisyonu başkanlığına müracaatları. 

(1884) 2-3124 

· Bolu Nafia Müdürlüğünden : 
Bolu nafıası ihtiyacı için çelik cinsinden 1000 kazma 1000 kil· 

rek 300 çekiç 40 varyoz satın almmak üzere 1803 lira 50 kuruş mu
hammen bedel ile 20.7.937 tar-ihinin salı günü saat 15 de Bolu dai
mi encümeninde ihalesi yapılmak üzere 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 135 lira 26 kuruştur. 
Şartnameyi görmek istiyenler Bolu, Ankara, İstanbul nafıa 

müdürJüklerine müracaat eylemeleri ilan olunur. (3917) 2-3212 

Devlet Derniryollan ve Limanlan Umum 
Miidürlii~ii ·Satmalma Komisyonu hanlan 

Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürli'ğünden: 

Yüksek, lise ve orta mekteb mezunlarından memur alınacaktır. 
Talihlerin yazı makinesi ile yazı yazabilmeleri şarttır. Şeraiti an· 
lamak üzere devlet demiryolları zat işleri müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. ( 1900) 2-3135 

Çankaya birinci ınıntalra tapu 
sicil muhafızlığından: 
Aşağı öveç yatağı mevkiinde kaJn verginin eski kaydında 4/ 

4850, 4/4851 ve 4/4894 - 495 ve yeni kaydı ise 22/ 7, 22/ 10, 22/16 
numaralarJa Karabiber oğlu Ali vereseleri Mehmet, Naşit, ve Fat
ma namJarına dört parça gayri menkulün senetsiz tasarrufattan 
tescilini istemişlerdir. Tapu sicilinde kayıtları bulunamayan mez· 
ki\r gayri menkullerin mülkiyetleri hakkında mahallinde tetkikat 
v~ tahkikat yapılmak üzere 9.8.1937 pazartesi günü saat 10 da yc
rıne tapu fen memurları gönderilecektir. Bu yerlerde benim hak
k.ım. var diyenlerin ~l,1erindeki belgeleriyle birlikte Çankaya bi
rıncı mıntaka tapu sıcıl muhafızlığına veyahut yerine varacak ta-
pu memuruna baş vurmaları bildirilir. (1948) 2-3207 

Marmara mıntakası 
ölçüler ve ayar 

Başmüfettişliğinden: 
İnhisarlar İdaresince şarab şişesi 

olarak kullanılmasına, İktisad Veka-
leti tarafından, müsaade edilmiş olan 
340 santilitrelik galonların memba 
suyu ticareti yapan bazı müesseseler
ce toplattırılıp kullanıldığı anlaşıl

maktadır. 

14.~26 sayılı ölçüler nizamnamesi
hükümlerine nin 74 üncü maddesi 

aykırı olan bu boy şişelerin kullanıl-

masr ancak, 85 inci maddeye göre izin 
almakla mümkündür. 

340. el. lik şişelerin kulla
nılması için l ktisad Veka
letinden yalnız inhisarlar 
idaresine mezuniyet veril
miş olduğundan 
bu galonların İnhisar Şarabından 
başka şeyler için kullanıldığı görülür
se failleri hakkında 1782 sayılı Ölçüler 
kanunu mucibince takibat yapılacağı 
ilan olunur. 2-3197 

1 
Milli Miidafaa Vekaleti Saıınalma 

Komisyonu tlanJarı 
~----~---------- ------------------1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 675 kuruş olan 500 taııe 

bakır kapaklı karavana açık eksiltme ile alınacakt[r. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyerıle· 

rin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 253 lira 13 kuruştur. 
4 - İhalesi 10.7.937 C. Ertesi günü scıat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atında milli müdafaa vekaleti SA. AL. KO.na vermeleri. (1721) 

2-2865 

Askeri Lise ve Orta Mekteblere Ücretle 
Öğretmen Aranıyor : 

1 - İstanbulda askeri Jiselere: Fizik, riyaziye: 
Bursa askeri lisesine: Edebiyat, riyaz.iye, almanca , 
Kırıkkalede askeri sanat lisesi: Edebiyat, coğrafya riyaziye. 
Erzincan askeri orta okuluna: türkçe, tarih grupu fransııc• 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih grupu. 
Ankara gedikli hazırlama okuluna: Türkçe riyaziye almanca. 
Öğretmeni alınacaktır. . 
2 - İsteklilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehliyetini haıı 

olmaları şarttır. Ehliyet üniversite mezunu olmak üniversitede 
imtihan vererek ehliyet almak kültür bakanlığı karariyle öğret· 
menliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 - İstanbul; Bursa, sanat liselerine birinci maddede ya:tı~• 
dersler iç.in 108 • 126, orta ve gedikli orta mekteblere aid dersler ı· 
çin 98. - 108 liraya kadar ücret veri ecektir. 

4 - İstekli olanlar dilekçelerine aşağrda sıra ite yazılmış ev• 
rakı bağlryarak Ankarada milli müdafaa vekaleti askeri liseler ıni.i· 
fettişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş. 
2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya ehli· 

yetname tasdikli benzeri, 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası. 
6 - 4. maddede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip dıJ• 

rumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar istenecektir. 
1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporıl 
2 - Noterlikçe tanzim edilecek teahhüd senedi (örneği ınii• 

fettişlikten verilecektir.) 
6 - isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 ağustos 931 

gününe kadar müracaat etmelidirler. 
7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemezler. 

( 1928) 2--3200 ,#' 

ÜRGÜB İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Ürgübün Karlık köyünde ikamet etmekte iken sekiz senedef1• 

beri mahalli ikameti meçhul bulunan Emrullah oğullarından Meb· 
met oğlu Ahmet tarafına Ürgübün Suphanverdi mahallesindefl 
Nalbant Osmana 13.9.927 gün ve 367 - 401 sayılı haricen tanziıtı 
edilmiş ve Ürgüb noterliğinden tasdikli senedle bin altı yüz do
kuz buçuk lira borcumuzun tesviye ve tediye etmekliğiniz hak.kın
da Karlık köyündeki ikametgahınıza tebliğ edilmek üzere tanziıtı 
edilen ödeme emrine sekiz senedenberi mahalli ikametinizin oıeç• 
huJ ve nerede bulunduğunuzun malfun bulunmaması; yolunda roii· 
başirin meşruhatı zabıta marifetiyle de yapılan tahkikat ile taayyiiıl 
temiş bulunduğundan alacaklı vekilinin talebi üzerine ödeme ~ 
rinin ilam tebLiğine karar verilmiştir. 

Bermucibi karar; işbu ilanm gazetede neşri tarihinin ertesi 
gününden itibaren iki ay içinde borca karşı bir itirazınız vars• 
tahriren veya sifahen Ürgüb icra dairesine bildirmeniz veya btl 
müddet zarfmda mal beyanında bulunmanız lüzumu; itiraz oturt· 
maz ve mal beyanmda da bulunmadığınız takdirde borcu kabul et· 
miş ve tebliğat şahsınıza yapılmış addedilerek kanuni takibata te-
vessül olunacağı ilanen tebliğ olunur. 2-3190 
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8-7-1937 ======================ULUS 

Jandarma genel komutanlığı An·ı 
ı~ara sahn alma komisyonundan: 

.1 - Bir çiftine kırk beş kuruş kıymet biçilen (36.000~ çift run 
eldıven 19.7.937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf eksıltmesıyle 
satın alınacaktır. 

2 - Bu eksiltme şartnamesi parsaız komisyondan alınabilir. 
İlk teminat ( 1215) Hrdaır. 

~ - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ,artnamede yazılı vesikalar 
ve ılk t~mi.?at makbuz veya banka mektublu teklif mektubunu en 
geç bellı gun saat dokuza kadar komisyona vermiş olamaları. 

(1848) 2--3096 

Ank.ara Valiliğinden 
. . Mu~ammen bedeli 2340 liradan 65 kilo klor maiyeti '.kinin kom

pı.~ımesı satın alınacaktır. Şartnamesi vilayet sıhhat müdürlüğüne 
muracaatla görülebilir 

. ~isteklilerin ihale ~ünü olan 15.7.937 perşembe günü saat 15 de 
vılayet daimi encümenine gelmeleri. (1752) ?-2913 

Jandarma genel k.omutanlığı 
Anl{ara satınalma komisyonundan: 

1 7 Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi beş ku. 
ruş deger verilen (322000) metre çamaşırlık bez 9.7.1937 cuma günü 
s:ıat onda kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname (425) kuruş karşılığında komis
yondan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin (5275) liralık teminat 
~e~tub veya makbuzuna muhtevi teklif mektublannı eksiltme vak· 
tın en en az bir ıaat eve] komisyona vermiş olmaları. (1663 2-2799 

Anliara Valiliğinden 
1 

1 - Keşif bedeli 1802 lira olan stadyom ve hipodromda müsta· 
ce en yapıla~ak işler açık eksiltmeye konulmuştur. 
ti tnkar Eks!l!me .19 haziran 1937 pazartesi günü saat onbeş buçuk

a vılayetı daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - 1s.teklilerin ticaret odası vesikası teminat mektubu veya 

~~~.bL~zlarıyle bu işe aid olmak üzere stadyom ve Nafıa direktör
u5un _ e~ müştereken alacakları ehliyet vesikasiyle birlikte yuka
rı ~ sozu g~çen gün ve saatte encümeni daimiye müracaatları. 

1 .. ~ .. d ts.~ıycı:ıl.er keşif evrakını ve şartnamesini stadyom müdür-
ugun e gorebılırler. (1890) 2-3109 

Nafia Velialetinden: 
20 lira :_n~~şlı katip ve 7 5 lira ücretli daktilo alınacaktır. 13. 7. 

193.7 salı gunu saat 14 ~e müsabaka imtihanı yapılacağından tali • 
lerın 12.7.1937 pazartesı akşamına kadar hüsnü hl ı.~ - dl p 

k ·· b. ı · ı b' · A4gt arz ve ev· 
a ı mus ıte erı e ırlıkte vekalete müracaatları. (1926) 2-3156 

Zonguldal{ valiliğinden: 
. Z ongulda~ vilayeti içinde Ereğli-Devrek yolunun 1 + 615-27 + 000 

~ılometreler~ arasında yapılacak yirmi üç bin dokuz yüz elli altr 
lıra 

1 
~ırk sek!z kuruş keşif bedelli şosa esaslı tamiratı işi kapalı zarf 

u~u ıyle eksıltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 14.6.937 çarşamba gü· 
nuk saat Eokn . beşte Zonguldak vilayeti daimi encümeninde yapıla
c~ tı:. ' sıltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz 
yırmı kuruş mukabilinde Zonguldak nafia müdürlüğünden alına· 
caktır. ~uvak~at. teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksilt
meye gır;nek ıstıyenlerin resmi gazetenin 3297 aayılı nüshasında 
~~~~~ talıı:natnam~ye t~vfi~an nafia vekaletinden alınmış müteah-
! 1 ehlıyet vesıkaaı ıle tıcaret odasından 937 yılında alınmış ve

sıka ve muvak~t teminatları ile birlikte teklif mektublarını yu. 
kar~~a yazx~ı ·g-~nde ihale saatından bir saat eveline kadar daimt 
encumen re11lıgıne vermeleri ilan olunur. (1803) 2--3025 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın alma komisyonwıdan: 

test" gü ~ümrtü~6 ~uhfaza eratı için 6232 çift fotinin 19.7.937 pazdr· 

2 °; saa 
1 

a kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
3 

- asrn anan tutarı 26797 lira 60 kuruştur. 
rilir. - Şartname evsaf komisyondadır. 134 kuruş mukabilinde ve· 

4 - İstekJil · ·ık . ya banka erın 1• temınat olarak 2010 liralık vezne makbuz ve-
saat 15 ~e;tublarıyle birlikte teklif mektublarmı belli günde 
alma k şe. a ar Galata eski gümrük binasındaki komutanlık satın 

<>mısyonuna vermeleri. (3621) 2 2939 

Marmara Üssü Bahri s~bn alına 
komisyonundan: 
Cinsi Tahmini fiatı Tutarı 
Kuzu eti Kilosu Ku. S. Lira 
Koyun eti 25.000 32 50 8125 

Sığır eti !g:gg~ i~ ~g ~~~ 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

K . 24225 1816 90 
k 1 omutanlık denız erleri için yukarıda cins ve mikdarı yazılı üç 

a e~9 et kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır Eksiltmesi 9 tem
:rauzyap3l7 cukma güB·nu saat 15 te lzmitte tersane k~pısındaki komisyon 

1 aca tır. una aid şa tn b d 1 · 1 k k · • lınabili ı 1t i . r ame e e sız o ara omayondan a.. 
nuni b;İge~!:· 1 ~er~n yu~rıda yazılı ilk temintlariyle birlikte ka
bir saat eveti~ kav; tekiıf. mektublarmı muayyen gün ve saatten 

e a ar komısyon başkanlılma Yenneleri. (1702) 
2-2876 

Malatya nafia nı ·· d ·· ı·· .... ·· d 
1 

. • u ur ugun en: 
- ~lmdtmeye konulan lf Malatyada yapılacak bükünıet b' • 

~ı- temel ınşaatıı;ıdan keşif bedeli 2279-4 lira 59 kuruştur. Ebil:-
-palı zarf usulıyle yapılacaktır. e 

2 - Bu ~fe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A • Eksıltme prtnamesi 
B - Fennt '3rtname. ' 
S - Mu~velenaıne projeıi, 
E - Resım projesi, 
F • Naf!a i'leri genel ,artnamesi. 

ev~~~~t;;.enlcrf eksiltme şartnamesiyle buna müteferri diğer 
4 Eka. a na ıa müdürlUğünde görebilirler. 

on dörtte ,;ı~tme 19.7.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

5 _ Ek \ayta naf~a müdürlüğü dairesinde yapılacaktrr. 
muvakkat t sı ~eye gımıek için taliplerin 1709 lira 55 kuruşluk 
liyet ve .k emınat vermeleri ve Nafıa velraletinden musaddak eh· 
göstermseıl a~rnı ve 937 yılına aid ticaret odası kayıt vesikalarını 

en şarttır. 

atte~ -;a~eklif ttıektu~larr yukarıda dördüncü maddede yazılı sa
misyona m~kbsaat evelı~e. kadar nafıa müdürlüğüne getirerek ko· 

P . uz mukabılınde verilecektir. 
osta ıJe mektup} • 

zarfın m .. h .. l . . arm muayyen saate kadar gelmiş olması ve dış 
u ur e ıyıce kapatılmıt olması lazımdır Po.tadaki ecik 

meden dolayı meıuliyet kabul edilmez. (1905) · 2-313~ • 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Çubuk baraJ yolunun 2+876 ile 3·1· 096 inci kilometre- 1 

leri arasındaki kısmı tevsii açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me 19.7.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet binasında nafia mü· 
dürlüğü odasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Keşif bedeli 
(1967) Jira ve muvakkat teminatı 147 lira 53 kurştur. / 

İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektubu ve makbuz
lariyle bu işe aid olmak üzere nafia müdürlüğünden alacakları eh
liyet vcaikaaiylc birlikte olarak yukarıda yazılı gün ve saatte nafia 
komisyonuna müracaatları. 

İstekliler keşif ve sartnameyi her gün nafia müdürlüğünde gö-
rebilirler. {1888) ' 2-3104 

l\falatya vilayetinden: 
1 - Vilayet merkezinde kain ve idarei huhusiyeye aid sineema 

binasının bakiye inşaatı 1-7-937 tarihinden itibaren yirmi gün müd. 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 20-7-937 tari
h.ine rastlayan salı gün~ saat 16 da ihalesi yapılacaktır . 

ı - Bu işin keşif bedeli 20900 lira ve % 7,5 muvakkat teminat 
da 1567 lira 50 kuruştur. 

3 - İsteklilerin nafia vekaletinden verilmiş ehliyet vesikasiy
le ve muvakkat teminatlarını ihtiva eden teklif mektublarım ibate 
saatinden bir saat evvel vilayet daimi encümeni reisliğine tevdi ey
Jerr.e1eri lazımdır. Posta ile gönderilecek mektublarm geç gelme. 
sinden dolayı mesuliyet kabul edilmez 

4 - Fazla tafsilat almak ve şartname keşifnamesini görmek is
teyenlerin vilayet nafia müdürlüğünne müracaatları ilan olunur. 

(1931) 2-3175 

Gediz belediye reisliğinden: 
Görülen lüzum üzerine ikinci defa nafia vekaletinin tasdikin

den geçen ka&abamızda tesis edilecek 18421 lira 10 kuru' ke~ifli 
elektrik işi 11 ağustos 937 günü saat 15 de Gediz belediye encüme
ninde ihaleei yapılmak üzere 45 gün kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Proje ve şartname ve sairesini almak isteyenledn 60 kuruşluk 
pul ile 150 kuruş göndermeleri ilan olunur. (1925) 2-3173 

Ankara Valiliğinden: 
1 -- Çubuk merkez okuJunun tamiri 1391 lira 16 kuruş olduğu 

için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 22_7_937 perşembe günü saat 15,5 de vilayet bi

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede ya
zılı muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde para, tahvilat veya ban_ 
ka mektubunu ibraz edenleı- eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu 
husus hakkında daha etraflı malfimat almak ve şartnameeyi görmek 
isteyenlerin Ankara kültür D. ne müracaatları (1940) 2-3179 

Arıl~ara Valiliiincl~n: 
1 - İsmet İnnönü okulunu~ tamiri 1620 lira 12 kuru~ olduğu 

için işbu tamirat açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilciyet bina

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin 37.5 nisbetinde para, tahvilat veya banka mek
tubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus 
hakkında daha etraflı malfunat almak ve şartnameyi görme kisti
yenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (1935) 

2-3177 

Açık eksiltme ilanı 

Erzurum inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

l - Kapalı zarfla istekli çıkmadığ•ndan ihalesi yapılmamış O

lan Melazgird kazası dahilinde Ak tuzlasında yeniden in§a edile
cek bir idare binası iki tuz anbarı bir müdür evi ve bir çatı altın.. 
da iki memur evi, amele hangarı, furun tavla ve ilci bekçi kulübe
sinin toptan inşası yen;den on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kesif bedeli 36889 lira 61 kuru,tur. 
1stek1il~rin keşif, şartname ve .Pr~jeleri fstanbul<ia inhisarlar 

umum müdürlüğü ve Erzurumda tnhısarlar batmildürlüğümüz fen 
şubelerinde görebilirler. 

3 - İhale 16 tcırunuz 937 gününe müsadif cuma günü saat 14 de 
Erzurum inhisarlar basmüdürlüfü odas nda yapılacaktır. 

4 _ Eksiltmeye gi;ebilınek için 2756 lira 72 kuruş muvakkat te
minat parası vermeleri lazımdır. 

5 __ Eksiltmeye girebileceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
şartları tamamen haiz o:ıxnalan Uzrm ve en az. on beş bin tiral~k bu· 
na benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklannı ısbat edecek vesıka da 
ibraz etmeleri meşruttur. (1929) 2-3174 

Çorum nafia müdürlüğünden: 
1 _ Eksiltmeye konulan İf Su.ngurluda yeniden yapılacak 19079 

tira 35 kuruş keşif bedelli beş dershaneli ilk okul binası işinin 
14017 lira 29 kuruşluk kmındır. 

2 - Bu ije ait evrak ve ıartnameler ıunJardxr. 
A - Eksiltme şartnanıesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartruunesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. . . 
E - Keşif silsilei fiat ve metraJ cetvellerı. 
F - Proje. A •••• 

lstiyenler bu evrakı Nafıa vek~ti yapı işleri fen heyetinde ve 
Çorum daimi encümeniyle nafıa mudürlüğünde görebilirlet', 

3 _Eksiltme 1937 temmuz 19 uncu pazartesi günü aa.at 15 de 
Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından yapı· 

lacaktır. l' 1 
4 - Eksiltme kapalı zad uı~ .1Y e yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebi~k ~çın i_etekJinin_ 1051-30 _lira muvak

kat teminat veırmesi "Te aşagıdak~ vesıkaları gostermesı 15.zımdrr. 
Ticaret od.uma kayıtlı oldug.una dair ve bu işleri yapabilece· 

ğine dair Nafra Vekaletinden ehlıyetnamesi. 
6 _ Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı aaatt~n bir saat 

evveline kadar yukarda sözü geç.en komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ıle gönderilecek mektupların ni
hayet ıaat 16 ya kadar gelıniş olması ve dı, zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada o1a<:ak geeik:meleT 
kabul edilmez. (1916) 2-3171 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Baş müdürlüğümüz dahi1inde AH baha tıızlası anbar zeminine 
grobeton yapılmasına ve sıva b~na gibi ufak tefek tamirata aid 
işlerin 1207 lira 25 kuruşluk kqif 'ftrakası ii%erinden aleni pazar· 
Iıkla ihalesi yapılacağından talihlerin 21.7.937 tarihinde saat 16 da 
90 lira 53 kuruş ilk teminat paıalariyle birlikte kcmisyonumuza 
pıüracaatlan füi.n olunur. (1946) 2-3208 

' Her nevi bahçe ha·• 
pratını ve nt'batat sür

felerini öldüren to:ıdur. 
Pompalı luplar derununda 

utılır. Ve dai.la lcullanılmağa 
hamdır. Aynca aatın alınaCAlc alc· 

aamı yoktar. Haıarat için öldürücü, 
ıebı:e ve nebatlar içitı :ıarar11:ıdır . Zehirlı 

detiJdir. Pratilı: ve miieairdir: 
U-1 dtp"ıı: J. Krtsplm, lstHlıul, Galıtla, Vor•oda Han t 

Türkiye cumhuriyeti ziraat 
bankası merkez müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası merkez müdürlüğü ser
vislerinde çalıştırılmak ve ilerde gösterecekleri liyakatlere göre 
kadroya ahnmak üzere müsabaka ile aaşğıdaki ,artları haiz yevmi-: 
yeli beş memur alınacaktır. Müsabakada kazananlara derecelerine 
göre şimdilik iki iHl üç lira yevmiye verilecektir. Müsabakaya gir. 
mek şartları şunlardır; 

1 - Yüksek ve orta ticaret veya olgunluk imtihanı vermiş lise 
ve bunların ınuadili okul mezunu olmak 

2 - Yaşları 18 den az 30 dan faz]a olmamak 
3 - Sıhhati tam olduğuna dair vilayet sağlık heyetinin rapo-ı 

runu hamil bulunmak. 
4 - Müsabaka imtihanı 15-7-1937 perşembe günü müdürlüğü

müzde yapılacağından iştirak etmek istiyenlerin 12·7-1937 tarihine 
kadar müdürlüğümüze müracaat ederek kayıtlarım yaptırmalan ve 
istenilen vesaiki tevdi emteleri ilan olunur. 2-3165 

Çorum naf ia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş bodrum ve zemin katlarına beton 

ve kargir kısımları mevcud Çorum orta okul binası ikmali inşaatı. 
Su ve elektrik tesisatı işi olup keşif bedeJleri 37649 lira 64 kuruştur. 

2 - Bu işe aid ~rtname ve evrak şunJardır. 
A - Eksiltme sartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D -- Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri. 

F - Proje. k·t . . 
1 

. ..., .. 1 .. İstiycnler bu evrakı Nafıa Ve a etı !al?.ı ı.~ ve.~ı umu.?1 ~u;ıur u-
ğü binalar heyetinde ve Çorum naha mudurlugunde gorebılırelr. 

3 -- Eksiltme 1937 temmuz 19 uncu pazartesi günü saat 16 da 
Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından yapı· 
lacaktrr. 

4 __ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 -- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2824 lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır •. 
Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair ve bu işleri yapabılece• 

ğine dair Nafıa Vekaletinden ehliyetnamesi. . 
6 __ Teklif mektupları üçüncü mad~ede yazıl~ ~:ıen hır saat 

evveline kadar yukarda sö~ geçen komısyon reıslıgtne makb~z 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek ~~~upların ~ı
hayet saat 16 ya kadar gelmi~ olması ve dış zarfın muhur m~mu ıle 
iyice kapatılmış bulunması Jazrmdrr. Postada olacak gecıkmeler 
kabul edilmez. (1918) 2-3170 

1 
PEK YAKINDA 1 

_________ s_o_N __ R_u_M_B_A _______ ___ 

Aydın nafia müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konan iş ydının Söke - .o~lar y~lun~n 

U--465-17 + 500 kilometreleri arasında şosa ve ımalatı sınaıye ın
patidir. Bu işin keşif b~deli 17 .551 lira 67 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname v~ evrak şunlar2ır. 
A -- Eksiltme ~artnamesı 
B - Fenni ,artnaıne. 
C - Mukavele projesi. . 
D - Bayındırlık işleri genel ı;.artn.amesı 
E -- Keşif cetvelleri ve projeJer. . . 
İstiyenter bu evrakı Aydın Naf:ıa müdürlüğünden göre.bılır. 
3 -- Eks.iltmc 7.6.937 den 12.7.937 pazart~i günü saat on beşte 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Ekailtme kapalı zarf usuliy1edir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in istekliterin 1_316.38 lira ~uvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşğıdakı yazılı vetııkalan 
haiz oJması lazımdır. 

A - Vekaletten alınan müteahhidlilc vesikası.. 
B - Ticaret odaaına kayıdlr olduğuna dair vesika. . 
6 - Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten hır saat 

evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek makb~z 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nı
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı~ zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılını• bulurunasx lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (1623) 2-3199 

Sümer Bank Umumi 
müdürlüğünden: 

1. - Bankaınızm bmitte yaptıracağı muba.mmen kefi,f bedeli 
194.752.57 (YUz doksan dört bin yedi yüz elli iki lira 57 kuru1) a. 
]an SellQloz fabrikası birinci kmm infaati vahidi fiatla Ye kapalı 
zarf uıutiyle eksiltmeye k:onulm~tur. 

2. - Münalt~ evrakı 10 Jir.ı mukabilinde Süınetbuık inşaat 
serrisinden alınabilir. 

3. - Eksiltme 22 temmuz perşembe günü aaat H.30 da Ankara• 
da Sümerl:Jank umumi müdürUlüğünde yapılacaktır. 

4. - Mu-rakkat teminat 10.988 (on bin doku% yüz seben sekiz) 
liradır. 

5. - İsteklierin ihale gününden en az bir hafta evci Sümeıbank 
inşaat servisine gelerek bu kabil bir inpatı yapabilecek fenni eh· 
liyetlerini isbat ve icabeden vesikalarla milli bankalardan birinden 
almtn.1' 75.000 liral.ık bir mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltme
ye girebilmek üzere birer vesika almaları şarttır. 

6. - Teklıif mektublanru havi zarflar kapalı olarak ihale gii:nü 
saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümcrbank mu
haberat aerviıi müdürlüğüne teslim edilmit olmalıdır. 

7. - Bu inŞıaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını mu• 
bafaza eder. 

8. - S inci maddede zikredilen vesika meyanına nafıa vekale
tince •erlimit m.üteahhidlik veaikaıırnm de korunası şartta:. 

(1947) Z-3206 
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Halil Naci No: 111 
Anaf art al ar Mıhcıoğlu 

Diploınali radyo mütehassısımız 
taraf ır dan amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamiratl! 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çiftliği Mataza•arı 

Yozgat Vilayeti İskan Direktörlüğünden : 
Yozgatın Saray koyünde 103 numaralı köy tipi pl5.nına göre 

yapıl"C k 18 tek ve 105 No. tipe göre 15 çift ve Saçlı Saatli köy
lerinde 103 tipe göre 12 tek ve 105 tipe göre 30 çift ve küçük daire 
i~indeki 103 tipe göre 13 tek ve 105 tipe göre 15 ç.ift ev ve Kara
bıyık kö.1 ünde 103 tipe göre 14 tek ve 105 tipe göre 10 çift ev ki 
cem~n 57 tek ve 70 çi. t olmak üzere 197 kerpiç ev 2890 sayılı ar
tırma ve eksiltme kanununa tevfikan her köy ayrı ayrı ihale edil
mek ş rtiy e ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kersete iskan direktörlüğünce 
verilecek ve diğer taş kerpiç ve billımum malzrme ile işçiliği mü
teahhide ai<l olacak ve bu suretle mşaat anahtar teslimi şartiyle 
yapıı~caktı r. 

2 - Talipler keşifname teki kıymetlere nazaran yüzde 7,5 nis
betinde muvakkat tmeinat vermeye mecburdur. 

3 - Talipler nafıadan alınan ehliyeti fenniye vesikası veya bu 
işi yapabi ecc6İne dair naua direktörlüğünce verilecek vesika ve 
sair evrak teklif mektubu ve teminatiyle birlikte ihale gününde 
komis ona tevdi eJecektir. 

Yap lacak evlerin tarzı inşasına aid fenni ve hususi şartnamele
ri pl~nları vesair evrakı görmek istiycnlerin bulundukları mahal
ler isl.an direktörlügiıne ve eksiltmeye iştirak edeceklerin ihal~ 
günü olan 21.7.1937 çarşamba günü saat 16 da Yozgat iskan direk
tör iığünde müteşekkil eksiltme komisyon•ma müracaatları ilan o-
lunur. (3918) 2-3215 

BUYUK PiYANGOSU 
3 iıncu kcşuıe I 1 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikram·ye: 45.000 liradır. 
Bundan lıaska: J S.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık ikı adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 günü akşamına kadar bi

letinı değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra b!iet üze· 
rindckı hı"kkı sakıt olur. 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankarada evkaf umum müdürlüğü mimarı Sinan Kemalettin ta

rafından mahkememize açılan ve almış olduğu (Barkçın) soy adı
nın (Mimaroğlu) soy adiyle değiştirilmesine dair olan davanın 
yapı an duruşması sonunda talebi veçhile (Barkçın) soy adının 
(Mimaro! lu) soy adiyle değiştirilmek suretiyle nüfusa tes:iline 
karar verilmiş olduğu ilan olunur. 2-3187 

Yozgat İskan Direktörlüğünden · 
Yozgat vilayetinin Maden kazasına bağlı Bebek ve Karayakup 

köylerinde 103 tipte 11 rer tek ve 105 tipte sekizer çift ve Terzili 
köyünde 103 tipte 13 tek ve 105 tipte 14 çift kerpiç ve Boğazlıyan 
kazası merkez.inde tip 101 den şehir planına göre 24 tek ve 106 tip
ten 36 çift kerpiç ve Haı am ve Kadılı köylerinde 103 tipten 14 der 
tek ve tip 105 den 7 şer çift ve 2890 sayılı artırma ve eksiltme ka
nununa tevfikan 20 gün müddetle aşağıdaki şartlar dairesinde 22. 
7.1937 perşembe günü

0

saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konu muştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan kereste mahalli iskan memur
luklarınca verilecek taş ve tuğla ve sair bilcümle malzemesi ve iş
çilikleri müteahhide aid olmak üzere anahtar teslimi suretiyle iha
le edi ecektir. 

2 - İnşaat ihale gilnü kapalı zarfla toptan veya her kaza ve 
köy ayrı ayrı ihale edilebilecektir. 

3 - Talipler keşifnamede yazılı mikdar üzerinden yüzde 7,5 
muvakkat teminat verecektir. 

4 - Talipler nafıadan ehliyeti fenniye vesikası veya bu inşaatı 
yapabileceğine dair kaza nafıa direktörlüğünden alacakları vesika 
ve sair evrak teklif mektubu ve teminatı iha.e günü komisyona 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Yapılacak evlerin tarzı inşasına aid hususi ve fenni şart
name; ke"'.if, ve planları daha eve} görmek isti yenlerin bulunduk
ları mahaller iskan direktörlüklerine ve eksiltmeve istirak ede
ceklerin de ihale günü Yozgat iskan dairesinde müteşekkil eksilt-
me komisyonuna müracaatları ilan olunur. {3920) 2-3214 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediye hududu içinde kiraya verilen binalar için mal sa

hipleriyle kiracılar arasında mukavele yapılması ve bu mukavele
lerin Noterlikçe tescil edilmesi mecburidir. 

2 - 19 temmuz 1937 tarihinden itibaren belediye memurları ta
rafından yapılacak yoklan•da noterlikçe tasdikli mukavele ~Cis
termiyen m:ıl sahipleri ve kiracılar kanun hükümlerine göre ceza-
landırılacaktır. 2-3218 

Yozgat İskan Direktörlüğünden· 
Yozgat merkezine 101 numaralı şehir tipi planına göre yapıla

cak 53 kargir ve Sorgun ka ... asında 103 numaralı tipe göre yapıla
Cük 36 ve 106 tipe göre yapı acak 62 çift ev 2890 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununa tevfikan 1.7.1937 gününden it:baren 20 gün 
müddetle aşağıdaki şartlar dairesinde ve 20.7.1937 salı günü saat 
16 da ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

l - Bu inşaat için lüzumu olan kereste ile taş tuğla ve sair bil
cümle malzemesi ve işçilikleri müteahhide aid olacak ve anahtar 
teslimi suretiyle iha e edilecektir. 

2 - İşlıu ·İnşaat ihale günü kapalı zarfla toptan müteahhirle i
hale edileceği gilıi perakende suretiyle ve aleni eksiltme ile de 
her köy ayrı ayrı ihale edilecektir. 

3 - Talipler keşifnamede yazılı mikdar üzerinden yüzde 7,5 
muvakkat teminat verecektir. 

4 - Talipler tarafından ehliyeti fenniye vesikası veya bu in
şaatı yapabileceğine dair keza nafıa direktörlüğünden alınacak 
Ve!: ka ve sair verakını teklif mektubu ve teminatiyle birlikte ko
mısyona tevdie mecburdur. 

5 - Yapılacak evlerin tarzı inşasına aid fenni ve hususi şartna
meleri keşifnameyi p anları görmek istiyenlerin bulundukları ma
haller iskan direktörlük erine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 
de mukarrer gün ve saatte Yozgad iskan direktörlüğünde müte
şekkil eksiltme komisyonuna müracaatları itan olunur. 

(3919) 2~3216 

Nafıa Vel{aletinden: 
A 1~ temmuz 1937 perşembe günü saat 15 de Ankarada nafıa ve

kaletı malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman (2728) lira 
(8~). kuruş m_uhammen bedelli galvanize, 15 ton 4 m.m lik telgraf 
telı ıle 160 kı lo 1,5 m.m. tik bağ telinin kapalı zarf usulile eksilt
mesi yapılacaktır. 

A Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarada ve
kalet ma1zcme müdürliiğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublannı 15 temmuz 1937 perşembe günü 

saat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. (1761) 2-2965 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvanlin 
sa-: hova lar1 

lnı{iliz kanzul< '"CZanesi llbo
ratuvaılıırın<'la •1azırlanan Tuvan· 
tin saç bovaları muzuı ve zehtrlı 
mad<le ler<'len tamameıı ari olup 
saçlara tııhii renklerini bahşeder 
Tıı ·ıantin saç hovaları kumral ve 
siv"tı olara\; iki tahii renk l1.ıe. 
rinıit- teı tib eciilmiştlr. 

J.tNtM ANTUI K ANZUK: 
ROMATİZMANIN KATt 

ffRV A C:TTHl? 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 620 numaralı bisiklet plaka
sını kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Tabakhane Cicioğlu sokak 
No. 6 da K. MUMCU 

2-3203 

Acele Satılık Arsa 
Dikmen asfaltında 22 yüzlü 

576. 632, 646, 669. 675, 676, Sö
zenler caddesinde köşe başı 656 
M.2. Telefon : 1538 

2-3191 

Kalıp Dondurması 

1 
ZAYİ 

102401 numaıah ikamet tez
keremi kaybettim, yenisini ala
cağımdan hükmü yoktur. 

Adile Drubi 
2-3217 

Acele Satılık Hane 
Atıfbey mahallesi Sarıkışla 

karşısında beş odalı elektrikli 
iki katlı kargir 206 - 208 No. ha
ne satılıktır. lstiyenler içinde-
kilere müracaat. 2-3161 

Kiralıl{ Oda 
Yenişehirde aile yanında kon

forlu bir oda kirahl trr. Havuz
başında Himayei Etfal apartma
nının kapıcısına müracaat. 

2-3137 

ZAYİ 
İzmit piyade alayının altın

cı bölüğünde beael eri olarak, 
fili süel ödevimi ifa ettigimde 
k~yıdlı bulunan nüfus hüviyet 
c':1z.d~mm zayi olmuştur. Ye
nısım çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

İhsan oğlu Basri Süel 
2-3196 

ZAYİ 
Ankara emvalinden almakta 

olduğumuz dul ve yetim maaş
larını? maaş cüzdanının ziyaına 
m:b~~ yenfaini çıkarmak için 
Kultur bakanlığına müracaat et
tik: ~skisinin hükmü olmadığı
nı ılan ederiz. 

Samanpazarında Hacrarap 
camisi karşısında 3-5 No. 
lu evde İlyas karısı Fatma 
ve kızı Nezihe Bilen 

2-3204 

Kiralık daire 
İhsan bey apartımanında 3 

ve 4 odalı banyolu iki daire ki
ralıktır. İtfaiye meydanında hu
kuk fakültesi arkasında. Her 
saat görülebilir. 2-3117 

\' ~: N i 

Kumbartl~ biri 

TURKIYE 
CUMHU RİYETi 

2IRAAT.B 
Samsun İlbay lığından : 

Eksiltmeye konulan iş: Samsun - Bafra yolunun O +ooo -
+ 000 kilometreleri arasındaki şosenin esaslı tamiri i1e on adet 
metrelik ve bir adet 3 metrelik menfez ve 2 + 137 - 2 + 349 kilr 
metreleri arasında varyant inşaatıdır. 

1 - Keşif bedelleri 162,194 lira 79 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat 9359 lira 75 kuruştur. 
Teminat İş bankasına yatırılacaktır. 
3 - İhale ağustosun 2 inci pazartesi günü saat 16,5 da viti,.C 

daimi encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Keşifnameler, 

B - Eksiltme şartnamesi, 
C - Fenni şartnameler, 
D • Hususi şartname. 
E - Projeler. 
F - Mukavele projesi. 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

5 - Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde ticaret odasrtl" 
da kayıtlı bulunduğuna dair vesika ile bundan evci bir defada yill 
bin liralık yol işleri yapmış olduğuna dair nafıa vekiletinden r 
lmmış müteahhitlik vesikası ibrazı şarttır. 

6 - Vesikalarla teminat mektub veya makbuzu bir zarfa konr 
cak ve teklif mektupları da pullu ve imzalı olduğu halde o ..ı
fın içinde ikinci kapalı bir zarfta olacaktır. 

7 - Zarflar ihale günü saat 15.5 kadar Samsun villyeti daaoıl 
encümeni reisliğine verilmiş bulunacakt1r. 

8 - İhale 2490 sayılı kanunun hükümlerine göredir. 
9 - İstekliler bu işe aid evrakı 8 lira 11 kuruş bedel mukabi

linde Samsun Ankara, İstanbul, İzmir vilayetleri nafıa müdüt" 
lüklerinden alabilirler. (3916) 2-3213 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İCRA MEMURLUÖUNDAN: 
Ankarada Çmgılh Hal0id namına gelip istasyonda bulunan 64S 

adet Eskişehir aslan kiremidinin Ankara ticaret mahkemesiııiO 
22.6.937 tarih ve 44 numaralı ilamiyle tedbiri ihtiyati olarak satıl
masına karar verilmiş olduğundan 10.7.937 tarihinde saat 10 el' 
istasyon eşyai tüccariye anbarında açık arttırma ile satılacağıfl" 
dan talihlerin mezkur gün ve saatte hazır bulunacak memurumuıl 
müracatları ilan olunur. 2-3202 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlam: 

Sıvas İnhisarlar Başmüdürlii,. 
ğiinden: 

1 - Sivas inhisarlar baş müdi.irlüğü dahilindeki Hargun tuslr 
sında yapılacak memur evleriyle tuz anbarı ve amele ve müşteri 
hangarı ve fırın inşaati kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuımur 
tur. 

2 - Bunların keşif bedeli (17.661) lira 53 kuruştur. 
3 - İstekliler şartname, proje ve keşifnameleri her vakit Si"' 

vas inhisarlar bas müdüriyetinde görebilirler. 
4 - Eksiltme temmuzun 19 uncu pazartesi günü saat 15 de Si

vas inhisarlar baş müdüriyetindeki komisyonda açılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçası 1325 liradır. 
6 - İsteklilerin bina inşaatında mütehassıs olduklarını ınır 

teber ehliyet ve fen vesaikini ibraz etmeleri şarttır. {1930) 
2-3198 

Şehrin en uzak yerlerine ka
dar götürülebilir buz dolabı o
lanlar günlerce muhafaza eder· 
ler içindeki dondurmalar mağa· 
zada satılanın aynı saf meyva
dan mamuldur. 

BUGON BU GECE BUGON BU GECE 
Matinelerde iki film birden 

Hasan Paşa Fırını 
2-3147 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumf neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Miıdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basrmevı: ANKARA 

iKi BOYOK FiLM BiRDEN 

1 - Patronum Kocam 
Baş rolde: CLAUDETTE COLBERT 

2 - Kızlar Pansiyonu 

1 - Arizona Kahramanı 
2 - Taras Bulba 

Danielle Darrieux - Harry Baur 
J. Pierre Aumont 

DiKKAT: Geceleri yalnız bir lilm Halk Matinui 12.15 de ı 

g ö s t e r i l i r HAY ALIN SONU 
ŞEHiR BAHÇESiNDE 

BU GECE SA.AT 21.30 DA 
Büyük bir muvalf akiyetle devam eden 

YILDIRIM ADAM 


