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Işıklı ·Türkiye 
Zonguldakta ve Kütahyada 
iki büyük santral kuruluyor 

lstanbula bile u- • 

:i:."!d!!:toı':. Kütahyadan lstanbula kilovat. 1,22 
yenı santralın 

1 ~r:/.~~~~ b~ü- kuruşa elektrik verilecek 
gorunU§ 

Memlekete bol ve ucuz enerji temin etmek gibi, mil. 
H kalkınmanın ana temellerinden biri olan elektrifikas.. 
yon işinin ilk ilci büyük planı tamamen hazırlanmıştır. 

Etlidleri en ufak noktalarına kadar bitirilmiş olan bu 
iki enerji kaynağı, Zonguldak ve Kütahya santrallarıdır. 

Zonguldak kömür havzasında, istihsal beş milyon to
na çıktığı zaman, Zonguldaktaki santralın yalnız kömür 
havzamıza beş sene sonra 104 mily<>n kilovat saat satabi
leceği hesah edilmiştir. Santral takati 45.000 kilovat ola· 
caktır. Bu büyük santralm kuruluş masrafı 5.100.000 lL 
ra olarak hesablanmaktadır. Santralın işletme sermayesi, 
55 • 116 bin lira arasında olacağı tahmin edilmektedir. 
Santralın Çatalağzmda Direk harmanı mevkiinde kurul-

ması, en muvafık yer olarak görülmüştür. Kömür süp

rüntüsü yakılacak ve 100 kadar işçi çalışacaktır. Beş se

ne sonra hava hattı üzerinde kilovat saati 50 - 60 paraya 

satmak imkaru görülmektedir. Santralın sattığı enerji 
çoğaldıkça ve santralın yıllık işleme zamanı fazlalaştık

:B~a-ş~b-e-tk-e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ çabufiatlumdadü~«~tiliUgö~~ JA mektedir. 

Kendimiz 
Başılyalım ! 

Falih Rıfkı ATAY 
Bizler turizm tabirini adeta 

me~lekette yabancı seyyah hare
ketı manasına alıyoruz. Bu ba
kım~an Türkiyede yalnız İstanbul 
§ehrıne, o da gemilerle geçici ola
rak seyyah uğramaktadır o· .... 
b·· ı ı · · . ıger o ge erımızde ancak k . . 
d .... · ı h h • , zev ıçın 
egı ' er angi bir tetk"k · · d la a t kt·· ı ıçın o-
dş. n e uk fedakarlara tesadüf 

e ıyoruz. 

Döviz g f b" .. h . e tren ecne ı seyyahı, 
tup esız kıymetli bir ~yd" F 
k~t şehirlerimizin otel lok~ı:
eglenc ı · ' • k e Yer erı ve çarşılarını ha-
k~( ete getiren, evlerine kiracı, na-

1 • vas.ıtalarına müşteri veren iç 
turızmın de büyüle b" l" k .... ır ge ır ay-
nagl olduğunu hesaba katmak Ia-
z_ı~dır. Yerli turizm içi·n bir ista
hstık tutulmadığından onun ae
~ed~n seneye inkişaf ~ı takib e-

. b ~mıyoruz. Anadolunun herhangi 
dır loktasrnda biraz kazancı olup 

a .stanbula uğramıyan belli baş
lı kımseler pek azdır. İstanbulda 
yazlık evlerin ve otellerı"n k" .. .1 ıracı ke muşterı erinin çoğunluğunu, An-
.... ar~dan, yahud, Anadolunun di-
ger ış merkezlerinden ak d 
'-' 1 l t k" l ın e en 
J o cu ar eş ı ediyor. 

Son yıllarda turizmden mil
yo~lar kazandığını söyleyip dur. 
~ugu~uz dost Yugoslavya istatis
~ı~lerıne baktığımız vakit, bizim 
ıçın pek fay dalı rakamlar gör
mekt · . eyız. 1936 da. Yugoslav tu-
rı~~ m~rkezlerine akın eden mi· 
k'; dlerın yekunu bir milyona ya-
68; ~r2. [945.~16 kişi]. BU'nlarm 

' . 6.ıu yerlı, ve ancak 257 590 ı 
ecnehıdır 1932 ·ı 1 ' k" · ı e 936 arasında-
1~~6loa~ artışında ecnebi hissesi 
k d, d 1 en, Yerli hissesi 320,000 

a ar n. Bu yolcular 10,000 yu
gosl~v vatandaşına İş veren 1 100 
~;~on ve otelin 32,000 yalaklı 
k . .' b?dasında 5 milyon 2 yüz 
uıur ın gece h b .. d • 1 d" • b esa ı o emış er-
ır · . unun da 3 milyon 6 yüz bin 

gecesı yerli Y 1 l d y 1· • b" . 0 cu arın ır. er 1-
er ızını paramızla 16 buçuk mil-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

sya Kütahya santTalı 
Kütahya santralı lstanbula kadar 

P k t 
ceryan verecektir. . a ın ın İkinci beş senelik sanayi programı. 
na girecek fabrikaların mühim bir kıs.. 

imzası 
mının bu santraldan ceryan alabilecek 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Tahran, 8 (A.A.) - Afgan Harici
ye nazırı Serdar Feyiz Mohammed ve 
maiyeti dün öğleden sonra Meşhet ta
rikiyle Tahrana gelmiş ve şehirden bir 
kaç kilometre mesafede İran Hariciye 
nazırı Samiy ve Hariciye nezareti er· 
kanı tarafmdan karşılanmıştır. 

Şah bugün saat 11 de Afgan Hari
(Sonu 4. üncü sayfada) 

Varın 
12 

sayf a 
~--- -• 

Tarsus civarınd_aki 
Gözlükule kazısı 

İsadan 2000 yıl önceye aid 
Eti eserleri bulundu 

T arma civarındaki kazıdan bir görünüf 
Tarsus civannda Gözlükule höyüğünde amerikalı Bayan Hetti Goldman'm, 

H arvard üniversitesi adına yaptığı ve üç senedenberİ devam eden kazı çok en
teresan neticeler venniıtir. En alt tabakada Etilere aid hadan 2000 :yıl önceki 
mezarlar bulunmuıtur. 

Bu kazının enteresan safhaLarma aid Tvsuı muhabirimizin Adana müze 
Müdürü B. Yalmanla yapbğı güzel bir komıımayı ikinci aayfanuzda bulacalw· 
nız. 

Benzin srkıntısr devam ettiği zaman bir benzin deposunun önii 

Petrol ve benzin 
sıkıntısı halledildi 

Bugünden itiba.ren ucuz fia la 
istenildiği kadar 

bsnzin ve petrol bulunabilecek 

Taksi üci-etleri de iniyor 
Memleketimizde petrol ve benzin fia.tlarını indiren ve 25 haziran

dan itibaren tatbiki icab eden kanunların tatbik mevkiine geçmesinde 
bir takını güçlüklerle karşılaşılmrş olduğu ve bu yüzden bazı şehirleri
mizde az çok sıkıntı çekildiğini biliyoruz. 

Bu güçlükler, kumpanyaların ·-------- ------
yeni vaziyetten istifade ederek fi. 
atları yükseltmek istemelerinden 
doğmuş ve kanunun rubu ile uz
laştırılması kabil olmayan bu ha
reketler neticesinde birçok yerler· 
de mukavemetle karşılaşınca, 
kumpanyalar satıştan çekilmişler
di. 

(Sonu 4. üncii. sayfada) 

B. Şükrü Kaya 
Viyana'ya gitti 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Moskovaya 
gitmekte olan İç işler bakanı ve C. H. 

P. 'Genel Sekreteri B. Şiikrii Kaya iki 

gün burada kaldıktan sonra Viyanaya 

hareket etmiştir. 

Pekin civarında 
Çin ve JaPon kıt' aları 
arasında çarpışma oldu 

Pekin, 8 (A. 
A.) - Pekin'in 20 
mil garbinde Çin 
ve japon kıtaları 
arasında bu sabah 
saat 4.30 da şid
detli bir muhare. 
be olmuştur. Mu. 
rebe saat 9.30 a 
kadar devam et• 
miştir. 

Japonlar Mar
ko Polo köpriisü 
civarında etrafı 

dıvarla çevrilmiş 

bir kasabayı bom.. 
bardrman etmiş. 

terdir. Sivil halk
tan ve kasabada· 
ki garnizon efra
dından bir çok 
çinli ölmüştür. 

Tüfek, mitralyöz 
ve topçu ateşleri 
Pekinden iyice i .. 
şitilmiştir. 

Çarpışma, ge. 
ce talimleri ya
pan japon kıta1a· 
riyle kasabadaki 
Çin garnizonu ef• 
radr arasrnda hu. 
sule gelen temas 
neticesinde vukua gelmiştir. 

Bir japon askeri ağır makineli tüfek başında 

J apon bUyUk elçiliğinin muhafız~ 

lan japon milf rezelerini takviye et· 
meğe gitmiılerdir. 

Şanghay, 8 (A.A.) - Nanldn'deld. 
askeri işler komisyonu, Pekin'in şima· 

lindc vuku bulan kanlı çarpışmalar 

(Sonu 4 üncii sayfada) 
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Hadiseler karşısmda 

Sporumuzun 
bugünü ve yarını 

Geçen hafta, Galatasaray ,,. 1 idame makaadiyle yapbfa ,,. ölünc:e-
CiiDet Jaalübl.-i fathol talıgwJe. 

1 

,. kadar 7apacaia bir takım heden 
..-. milli kime maçlanMlua laanketlwidir. 
WrW ,....-., ild ..-cia Wft. Geaçlerimb IMa banlretl..., ya 
WrW tDlıratlamaa ...-. ..,vcUe- ....W..W temamladlkt.aa _.. -.e-
ria .. ite bntarak ....,..__ Wr ,.. ....... kaçalı olarü taluil ça. 
..... laall alaut olmua, epora ~ ,...._, fakat apor Wlsiai " wli-
a .. ,.. taraftar w malafikle, 1ııa1k ,.ti olauyan aclemlarm Wan ettik. 
......... .. ........... tok.......... .... lnlllbl .. ......,........ 
lddlen ....... olda. ......... 'IWdili ..-., pek 

a. Piti Wilel.m _ .. ef'h'k ......S olank, wak Wltliliml• aeti-

-~ .... - .ww. ...... 
Wr pcM o:rm• •P .. lı allluı.... Tekrar ...U.ı IMa aedce &6nüz· 
..,...__. ..... tarihe bntmlf ol- clecllr, lal)'le ....._ edecektir, " bu 
...... ..,+mo\i)'iaı ...... ........ tartlar lthade lal)'le ...._. taWidir. 
tletll• Wle spor hidlMlwiyle a..llae - Ne )'apmall)'l8 ? 
......ı olmaktadB". ...._ ....W,.U ... litilwi açarak 

h nla haletlnl, IMa sG•el .w,. lir.._• ~ biltla ~e-
•Ultul lehinde hlr tesahlr olarak t.latle olml proıramlarma • ._ za. 
kaydederiz. wlarcle Fnn••• ;raptılt ıibi • 

haftada en az bet aaat beden ter· 
Fakat aparc......_ ka•ı• etııaele

ri, apor fikriyle taban tabana ZJd ol
duiu için. hazindir. Zira, bu sibi 
kavlalar, ka•ta ecleaı.ia zeki, ala. 
ilk •• bedenleri arumda pddetli 
bir muva&eneeizlik buh•duiunu; ka•. 
aaJ'& kantanlann da IPOI' .. )'ircUi 
terbiyeaiaclea - tarafldrl .. .W ,__ 
rtılda ifade edecek derecede • mah
rum olduklarmı röıterir. Sporculann 
ve tpOr 1ey:rcil.-inin b• ruh lııaletini 
de bu süzel terbiye vaaıtau ale:rhia
de bir tezahür olarak İfaret edwia. 

Memleketimizde spora kal'fı ala
ka oldukta lnanetli ikea apor yapaa
lar ve onlara aeyirci olanlar •a•tuİ:r
le zaman zaman me•cucli:retini belli 
ed- aaarfİDİa kaynaja .......... 1 
Bu ka:raatı arattırmak, IMalmak " 
korletmek bizzat aporma aafiaeclir. 

Carb aporuaun bizdeki ima tari
hini objektif bir göriifle gözdea ıe. 
çinnit olanlar bilirler ki TGrld1'17e a. 
poru futbolcu kiınıi altında aolanat 
olan Calataaaraym topu topu otuz i· 
ki ve F enerbahçenia ,lrmi aekiz yıl. 
lak ömürleri vardlT •e bu iki kulübü 
k\U'IDUf olanlar. oalan. fimk terbiye
nin umumi terbiyedeki yerini bil_. 
ve bir terbiye iti yaptıklarım cliİfÜ. 
nerek deiil, aadece o u•anlci m.Di• 
Ye rum taknnlan karpamda fatlM>I 
oynamak lıtiyerek lrmm .......... 0-
zamandanberi seçip aidea ,.,,.. a• 

...da, •alua, •-••.m lııir tok ,_. 
lerinde ıpor kalübl.-i ,,. banlanD 
müt-.k -·mele.__ tM.u- ifia 
Türlliye W...a -..lyedwi itlifala ft 
nihayet seçen ..... türk spor "-11-
mu tealı edllmif, till'IU spor ...,_,._ 

hiyeai derai •e açık ha•a oyunlara 
ko;rınak. oka) müaaıltakalan twtib et. 
--. okul ....... ......, •e d~ 
fer taraftan mü .... kullhlere kati. 
yen dokunmamakla beraber yenile
rinin kurul•aunı teıvik etmek, fakat 
9&1 ... plblan hazll'l&7JP malan 
bwalana hlküıml.-iae .,. •la Wr mü• 
rakaheye tabi tutmak, beden terbi. 
yeai bröveleri ihdaa ederek, ıtadlan 
çolaltarak ıittilimi• ,ola lalle bile 
çal-.mak mecburiyetindeyiz. 

Parti procrammm gösterdiği P
ili içtimai bünyemi• uygun olacak, 
~i:ı1 cllaiplinli .. lracleU genç· 
liii ,.eittirec:ek okulda beden terbi· 
,... .. haptta epor plinlan, inan.. 
..... ki. hütla .. kal'lpklıim 
,,. e•Re kal'fılatbiamz lıldiaeleria ....... ,. ....... 

N.Ml'DAR 

Ankara mezbahasında 
ve halde frigorifik 

tesisat 
Ankara belediyni bu yıl içinde 

mezbahada •e halde f rleorlflk teıisatı, 
çap ihn.k furununu ,aptınnafa karar 

vermittir. Betedeiye bağıraakhaneyi dıt 
nakledecektir. Bu itler için An.kara 

belediyni &ilmrUk yüzde onlarından 

hiueaine diifen para karfılık gö• 

terilmek iinn beledi,cler bankaaından 

S00.000 lln latilıru edeeektlr. 

Motörlü tayya
re kampı 
Bugün açılıyor 

•t1meeadfla Elpai rrwyd,,,.,,._ 
"• ,.,...,.. MOtörli ,.... '-
pmda çalıpnalar b....m batl•~
c:alılu • 

B• lftÜn .. htle 1abala ..., 
l l de llaua hruma .. n.ı ma. 

kez binamda, hmpa deuarn •· 
deen talehlne Yfl1' 6Clfkan il. 
'•riclun Dirimtekiıl laralaad .. 

lıir .......... 79pdacalt, ....... 
lıllrl plfıpna ~ı-- ..... 
ltatları dala edilecektir. Kampta 
..reltli olan t..Wer tamamiyle 
~ • ....,,... g.,.,., .. pAc.lar 
ı.i.ut pilottı .,,....,,,,. ... 

Orta okul öğretmeni 
olacak ilk okul 
öğretmenleri 

Kültür bakanhfr. vuffelinde nıu
vaffakiyet &östcren ilk okul ö&retmen
lerlne, bir imtihan ıeçirdikten 90llra 
orta okul öğretmeni diploması vermele 
karar vermif ve bu maksatla ıeçen yıl 
Ankara Gazi Terbiyee EnstitOıUnde bir 
kurı açnuıtı. 

Kursa bine yakın 8ğretmen lttirak 
etmlttir. 

Buraya devam eden ilk okut 8ğt'et• 
menlerinin blr kaç gündenberl Mvam 
eden imtihanları bugünlerde bitmek U
zeredir. 

Bakanlık bir yandan talebenin im. 
tlhan evrakını okumaya bqlamı,tır. Bu 
hafta içinde eftrk '1Hrlndeld tetkik
lerini biterecek •e munffak olan at· 
retmenlerin orta okullara tayüıine baf
layacalırtır. 

Lastik pahalılığı 
latanbul, 8 (Telefonla) - ŞoflSrler 

otomobil llatiil flatlarının pahalılığın· 
dan •ikiyet ediyorlar. Bu husuıta tica• 
ret oduma b8f vuracaklardıı.. 28 liralık 

lhtlklerln fiatı 48 liraya çıkmıttır. 

Kültür Bakanının 
İstanbuldaki tetkikleri 
İatanbul, 8 (Telefonla) - Kültür 

bakanı B. Saffet Anbn bugün Maarif 

erkinı ile bazı melrteb mUdUrlerini ka· 
bul etmif, tahlil vaziyeti bakkmda gö

rUpnU9dlr. 

9. 7-1937 

Tarsus civarındak 
Gözlükule kazısı 
lsadan iki bin gıl önceye aiti 

Eti mezarları bulundu 
Tanua, (Husual) - Koynunda tarih önceei deTirlerincleaberi 

çok mecleaiyetleri 1aıatmıt olan Tanuata Prof. On. Hetti Golaauı~ 
Havard üniveniteai ve amerikan arkeoloji emtitüıü adma Güze 
böyüjünde yapbjı kaaımn üçüncü eeneei eonu münaeebetiyle tim 
adar çıkanlan ve Adana müzeeinenakloluaacak olan kazı 
rinden mürebkb bir meth• ricada setirilmiftir • 

Bu miinalebetle Prof. ft Tar- au bd çocukla ziyaret eden bir 
ıua belediyesi kartılıklı ziyafetler kıralı karplayan moclalaj imali 
vermiılerdir. Kazı heyetine mü- ri ameleleri tarafından bu batıraıua 
bendie Bn. Dorty Amıa Kap ve iki dı içln rekzobmmuı bir kitabe 
arlradata da iftirik etmektedir. bu .anatm dnammı Ye Tarauı•ua 
Kazıda yüzlerce itçi çalıf1Dq ve devirde ele Roma ile ali.kallftl anla 
binlerce andık dolduran eserler aldır. Ronıen tarsmdaki cliier .. 
meydana çıkanbmflır. eserler Tanuaun o ıraman Smt,. 

Kuıyı alaka ile taldb eden 'le ihta- tin ile de mtlnasebetini gtilterme 
su yapmaya ufratan Adana mUzeal Yunan devrl eaerleri - il 
müdürü B. Yalman Ulus için kazı hak- ııanatmm tekemmill etmif nüm 
kında fU malGmatı verdi: nrmektedir. Pitmlf topraktan 

E..,.,.;,. mahi,.ıi heykelciklerin anatomik mDbrnme 
Ser(ide tunç, demir, romen. yunan leri korkunç akozlara blbelere a 

ve etki islim demlerine aid seramik yapdmıı bilıtler fizyonomi ifadeleri 
eserler ekseriyeti tefld1 etmektedir. ft bq tuyinatı bümllarmdan el 
Teıhlr olunan eserlerin, memlebtlmis- 11yn deler mahiyettedirler. 
de Ulı: defa müteıaa.a ltdpr LiHtrom pupJu da pne bu de'lriD Ulerl. 
tarafmdan tatbik edilen yeni tamir .....ı- dWı a,.ıdı tabülar da ...._kt 
)eriyle: kimyevi yapaftınnalar .,. tel hlaml dnlr eterlerl - H 
6r,oler ile birleıtlrllen parçalann kau- Uat taba~ı ta'"'DMD ..,.._ 
çok kalrbları alınarU. noban Jaumlan llllftll'· Bald lalam d ... nlerlJle 
c;lmentolu alçı hamuriyle yapdmaktadlr. mel MlatJ•D""I n ee1suk. anb 

Tunç devri eserleri - ClWı laf bal- tarllan farklarını ~ 
talar, ok uçlan, inanda b6celi fÜUD• deetller, tabak,.r bulunmPtadar. 
deki damplar ile bqltm1ktadır. Ookl- Geçen leMlere sin bu 9IMld 
mmun bulduğu Etilere ald orijinal diri antrepoloJl balmmndall napa 
köte bir bira kilpl BotuldSy n A1lpr me ftfllllttir. Ha,tllb lllraıMll 
bafriyatlannda bWUDllMlf tflne pek dit n eoe tahaJrnmda bulaMD 
benzemektedir. Seramik parçalar in- ... aooo ......... Btl __ ..... 
rinde de aynı yakınlık ft balJdık lale- .-.._ kipin lseıWncle 
rl c3rtllmektedir. "baalanada Is dlSrt .... .,.. 

Demir devri eserleri - Araunda içeriaindeJd iskeletleri ve beraberi 
kırmızı boyalı dalrevt desenleri bulu· de cammmtıt mukaddeı yemek ve 
nan destiler tabaklarda yunan Kıbna, kablannı ihtiva eden mezarlata 
Rados eserlerinin teeirleri ıCJrilldGl\ln· edilmiıtir. 

den bir arada tesadüf olunan bu muha· Kililqa Uminin m.....; 
cir sanat seramikleri bu devirde bu ma· -~ 
haller ile Tanuı'un sılı:ı mUnuebetinl Profeaör Goldmanm Ameribcla 
gCJsteren vesikaları tqkil etmektedir. rettiği senelik broıilrlere göre, Ç 
Gözlü kulede demir de•rinde başlıyan ova•ya vaktiyle Kilit tilrklerinin 
ft Ueriki devirlere kadar nesilden ne• izafeten Klllkya denlldlli ft ltlllbtll 
le ldlltilrUnU ıilrUkllyen modala1· i•,eri• da daha evel Eti medeniyeti 

!f& Kınatna Wkeei tabir edildiği ·~ ne teudüf olunmuttıar. Tavu., domus " 
nıyor. 

reeimli lamba blıblan, in1an bqh kut 
kalıbı, oywıcak smıırülar bulunmut· 
tur Jd alçı Uaerine bu lıralıblar ile bucUn 
çıllanlmıt aynı itleri görebilmekte)'ia. 

Son - 'eoir nerleri 
Romen dnrl nerlerlnden - Tanu-

Milld'dan 13 amr evel İt-Pu· 
adında bir bitit bakaıunm Kına 
büim bulwadufu meydana 
Profesör Gitae'nin Boiazköy t.bilelll! 
rinde okudup bakan !1-pu-tarau 
mUhUrU de GCSzlükule lrazlllnc1a 

rinden çetidli mieabablar tert:b o
ltlnıDUf, oli•1tiyadlara pdilaif, A...,.. 
rupa ıporculariyle temularda bala. 
nulmuftur, fakat ilk mÜte•azi raye 
• apor miaahakaaa yapmak p,_a.. 
değtterek yerini terbiym pye,. h1-
rakm11 mıdır ? 

VANKILAR 
man tarafından bulunmuttur• Ba 
flyetler pmdiye kadar Hititler hak 
da tahminler yürüten bitoloilann ic1 
alannı çilriitmektedir. Profee& Sa 
ahı Taraa iaim1i bir Hitit hllküııncllP 
mn tamıllu oldufunu lpret etmııM19! 
de ayn bir teY olmadıiı sannedilllllll 
tedlr. Bundan otus aene evet Aa.na 
Tanua bavaliabıde yaptıiı tetkikat 
Sabclz hafriyatına aid eser yasan 
ıDiır ilimi Con Garstanc o amua 
titlere aid Kınatna aclmda bir 6lke 
lacap teabit etmit fakat bunun 
radenla aahllinde olması llmııcelece 
iatidW etıniıti. Goldman'm buldufu 
pu-tarau mnhrlyle bu iddiayı cerhe 

Alil 1 
Oma iki ..,. ,..... ..... ..... ............................... 

..,nial .... ,... ......... .. 
~ ~ .. , __.. ... ld .,.. ...... 
ter, a:rm mlteYasi ıa,. ..WW 1....._ 
cil• .. •:mı ıtrGldlcl ka ....... ·
tarafta, yalma ı.tbol OJDayal', fatbol 
..ıs- , ....... ,.... ... ..,.. •• 
~-
v. bu, h ..... il&.. edelim ld. 
••:ret tabiidir; batka tirli ....... 
da, baflca türli olam••lfbr ft amprik 
ualler hD"alulmad•ça da • apoftııa. 

lar, apor kulübleri, apor aiMMka 
lan ~talacak • fakat ..... tlrla o-
lanuyacakta-. ÇiDldl, ., ......... .... 
..a Wr ataç, ı-.Ws Wr W.. PiN, 
ten tarafmcl• ~. S.•• 
mu yabus lnallbl.. dayaamakta. 
tbrı kalil»ler İM tahaill..W Wtlr
mlt. laa)'ata ablmq lnaaalum keyif. 
lerl için ..u ettild.-i ~s 
...... ,...... ........ hir ... Wr ,._ 
- tr6İ)le ..... ~ .... v. çinkG 
Wlcliflmis Wr tok Mbeblerle, .... 
............... ilk .......... -
)'IPIDhwli ............... ...... 
nı1aayet bulan fizik terbiye dwaleri 
konala..-•ttır. 

Spor, oblda, zekial " ahliıla 
aihi, ftl'bimm ltir mi• masara olan 
Wc:acliiaü de fizik terbiye n. selitti.. 
...- yetiflllİI olan ferclia aihatini 

Myyeler, sebzeler ve 
fikirler 

H•ı si• biru deliftiii içiıı mı· 
•I bir .._, olacafı tayin ..,_nemi· 
,.. Pllf tıs Bibi tettdd&dıa. malı
oat, anıltteris bahardan sonra, işte 
o/p• ,..,. içindeyiz. 

Olala albah uatlerind.e Ankara 
IMliM ıidiaia: Tu~aletini Mnlls bi· 
tltmif dGWnlarıa tttqWarıada sı
oü topraldarın ıtrını emerek 6eliş
mlf hyu arı b7~lar, morumsu 
YlfMl•r, lenetin b;uat hadisi o. 
laa VİfMler, sanlci audan "e toprak
tan olduklırını hatırlatmak ister Ki
bi blru panalcla ve bol sulu sarı -
-,..JI armudlar, murla etKuvaninin 
ac:aib toaluı arasında parlayan erik
ler, maaarası ile kulakların ark&s1· 
aı ımklıyan yeıilimtrak üzümler 
bualarıa btfısında sılıbatli köylll 
hslu ııbl kırmızı ve toparlak do-
mıt•sler -re evlerimizin o meıhur 
"acaba buıtn ne yemek yapalım?'' 
•lllai ba.bltün yersiz bırakan pat· 
ltt:ınlır, bbaklar. lasulyalar. bam
yalar, ilaca, sihirli türk wprakla. 
nıua bin nrdiği sayısız nimetleri 
•yrediııls, Ye, yelli samanlar il· 
minin llNttiği yelli kelimeleri te
llllus «lillls: Vitamin, sebze kiirü, 
meyve .tara, staliloterapi. 

Hastalanıp betim ı.,,. çalmd 

Ye ec•buede '"'6et teklemek lli

glıı1 lşN •batlnisln gartmllni. 

Jnıill• mulıırrirl ~d Sbaw. 

"Ben, sebze ve meyvelerin nasıl y.

tiftllllll 41ı1Mtd afaıaa et &:01-

mam, diyor. Bir ıuuı,. •ey• tedi
ye tanesini topr•I• glmlJnls: bir 
aç saman sonra nasıl yerden lıtla

dılı• Jıaheak olur•aıs uddi bY
vete hayran olursunuz. Bit parça eti 
toprağa 11ına11as: bir bf aam.11 
•onra onun ne ifrenç bir miluob tu· 
vası olduğunu görerek • ömranüzde 
6iı hm 61/e et yeıalf IMllla • ıllle
tiain ,...,,, ..... 

S•b•, et, mer•· .. Fdat dllfl• 
mek -r• yasmık için ,,. iyi ıranau-
lar. - N. B. 

Yeni Romeo oe Jiilyet 
Şekapir'ia ;rarattılı IMa aile faci. 

w cliinyamcla bqiia de hlmlı• ecll
~ı Bin Wrlae ...... Od aile .. -
...... bln"Wrine atılı olaa fOC'lldan. 
Nedceyl billniniaı Romeo bndinl 
..W..H;ror, JGl,.t de •• tMib ecli.,_. 

86)'1• batla~ NYSilil..ua birllaL 
rlM ka.,....... ile biten Wr Romeo 
.,. Jll,.a maaalau A'ft11P& ıaaetea.
ri litun .ama ~= Aa.ft. 
ka cumhur reiai B. Ruzveltin küçük 
oilu, babaımm bafbca aiyui Dlhalif • 
lerinden, top fabrikatörü Da Pont de 
Nemoara'tm küçük kısı ile 30 haziaıan. 
da e•leamittir. Reiı RUYelt ~ 
top falwibtörü de Nemoruı iae harl.ç.
dtr. 

Di7elim ki Rusvellin bantÇdılı, 
oila " ıefni vuıtuiyle, dün,...... • 

z .... İD top imiline de airqet ebin, 

"• N~~· tep,--. '-nta m. 
.-t ....... ,,.... flıhrikallırnu onlara 
..... çahıtn111n!. 

• .,. •• .,. köpelt 6aılıfı 

Kimya daha neler bulup meyclalla 

ç•aracak 1 

Bir alman kimyacısı, menekte ri.. 
bi nefis bir ~çekle köpek balıiı gibi ....... ,.. ........... -...... ..... 
lmda bekl.......Uk Wr ........ t ket-

femlttlrı M..-.. ile kipek Wıia 
dwia &pi ... ., ........ ,...U'IDlfl 

a. ketfl • ftya ldm7anm ite ka. 
....,.. .. k6pek bahtı c:lerilİnİD .... 

.................. icia bir takım 
kim,..i ...... w .. tabi mtulman 
llua ,.ıtlitbae ıön . bu ica.. bir 
koku fabrlsaa hemea aabD almıtt ... 

M ... q. -..an..-c1aa hoflanan 
kadmlar ıösleri önGae, timdi, köpek 
......... brkwaç çebreti ~ 

mi? 

J'...,mruklann kıymeti 

D.ilJ' Mail ra-eteai methur Ame
rika boluörl..UU. aervetini haber •• 
1'İ7or: Demp•7 üç milyon, Tmmey 

ise• üç mil,._. T_.r Faar tlil-t 
milyon türle .......... , ...... 

...... - fakiri .,.... Jalı ............ ~ ,. •in lirdı ...... 

al üserine profeaCJr Garıtanc ön 
deki tepinde Liverpol Univentiui 
na Meninde Sofukau höyUfUnUn y 
den tetkiklerini genifletmek Uaere 
ırıya batııYacaktır ... 

Jandarma teşkilatı 
Jandarma genel komutanhtı, j 

darmanm tqJdlAt ve nzffeleri hak 
bir nlzllDftllDt projesi hulrlam 
Proje de•let turasına ftrilmiştir . 
gllnlerde umumi heyetinde gö 
cektir. 

r······· ·······································ı ! HAVA .................................................. 
Dün hava açık geçti 
DUn tchrimizde hava açık ~ 

nı S2 Mreceyi bulmuıtur. Meteoro 
itleri genel direktarlültınden Yeri 
malftmata g<Sre dUn la.aft Karadeals 
hlllerlnde bulutlu, diğer mmtalral 
açık •çmi9tir. DUnkil yağlflarm 
metreye bll'aktıkları IU Çorlu ft 
yolda ı ldlo Cf'alDdır. Din ea 
nı Uhatııla, Kayseri 'ft Siftlta 11. 
yiibek mı da Diyarbeldrde 39 ele 
dlr. 
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Kıral Karo) 
Parise 
gidiyor 

DIŞ HA~ERL E;/R'. 

Bükrcş, 8 ( A.A.) - Kıral Karol 
B. Lebrun'un davetine icabet ederek 
temmuzda Parisi resmen ziyaret ede· 
cektir. 

Arablarda yahudilerde Filistine 
dair olan raporu beğenmediler 

Kıral yarm B ük.reşten hareket ede
cc k vıe Belgardda gayri resmt mahiyet. 
t-e olarak kısa bir müddet tevakkuf ede
cektir. 

Yahudiler raporun neşrinin hayal inkisarı doğuracağını, 
arablar da taksim planının tatbik edilemigeceğini 

Kıral Karol Fransada bir kaç gün 
kalacaktır. 

Paris büyük elçimizin 
verdiği ziyafetler 

. ~aris, 8 (A.A.) - Türkiye büyüli 
elçısı B. Suad Davaz son günlerde bir 
sıra .. ~ı og e ve akşam ziyafetleri vermif 
ve b · u zıyafetlerde bakanlar, eski ha. 
kanlar, senatörler, mebuslar, kordip
lomatik azası ve ezcümle balkan antan
tı ile k .. ··k uçu antant devletlerinin orta-
e~ ·1 · · -:r- erı, gazetecıler ve finans, edebiyat 
~e sanat alemine mensub zavat davet.. 
1ı bulunmuşlardır. 

~"ransada iş 

anlaşmazlıkları 
Paris, 8 (A.A.) - Yapılan görüş-

meler n t• · d e ıcesın e kahveler yeniden açıl 
mış~ır. Otelcilerin grevi devam etmek· 
tedır. Royal _ Monso K . 11 . • rıyyon ote e. 
rındeki işçilerin yarısı çalısmaktadır. 
P. T. T. memurları 40 saatlik haftar.ın 
kendilerine tatbikini istemişler, icabe
derse grev yapmağa karar vermişlerdir. 

Rensdeki yiyecek endüstrisinin 400 
memur ~e işçisi grev ilan etmişler, ça
lış~ak ısteyenlerin fabrikalara girme
lerıne engel olmak için barikatlar kur
muşlardır. Çarpı~malar olmustur. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABE~LER 
X Nevyork - Merkez devletlerinde 

hüküm süren ve gölgede 42 dereceyi 
b.~lan sıcaklar yüzünden 22 kişi ölmüş
tur. 

X Londra - B. Lansburi, öteki 
devlet adamlariyle yaptığı gibi B. Mu
solini ile de sulh meselesi hakkında ko
nuşmak ü~ere Romaya gitmiştir. 

X Vaşıngton - Hükümet, yük ve 
eşya taşım.ıyan bir alman tayyaresinin 
Frankfort ıle Vaşington ve Nev ork 
arasında 'd· 1 Y gı ıp geme sekiz tecrübe u-
çuşu yapmasına izin vermiştir. 

X Moskova, _ S 
k • . ovyetler Birliği 

rner ezı ıcra komitesinı'n d"' d.. .. 

lantı devresi açılmıştır. 
or uncu top-

k
x. ~ono'ulu - Amelia Erhart'ı bul-

ma ıcın yap 1 . 
. ~ 1 an yenı araştırmalar ne-
tıce vermemistir 

~ . 
X Paris _ Se t 1 

1 
A na o ve par amentonun 

a elade toplantı devresi sona ermiştir. 
d X. Berlin.-:- 1 :31 de Berlin civarın-

a Hıtler mılıslerınin toplandığı bir 
kahveye baskın yaptıkları için cinayet 
mahkemesince ölüme mahkuA d'l .. ki. . m e ı en uç 

şı ıdam olunmuşlardn. 

söylüyorlar 
Kudüs, 8 ( A.A.) - Royter ajansı. 

nın muhabiri bildiryor: 
Filistin tahkik komisyonunun rap<>

ru hakkında yahudiler tarafından ekse
riyetle "büyük bir rüyanın sonu geldiği 
büyük bir tecrübenin akamete uğradı· 
ğı,, kanaati izhar edilmektedir. 

Raporun okunmasını radyoda dinle
yen yahudilerden bir çoğu bir alay teş .. 
kil ederek ağlama dıvarma gitmişler ve 
Filistinin parçalanmaması için dua et .. 
mişlerdir. 

Raporun araplar üzerinde wyandır· 
dığı tesir yüksek arap komitesi katibi 
Fuad Abanın ıbu kısa beyanatı ile telhis 
edilebilir. 

''- Rapor büyük bir sukütuhayal 
uyandıracaktır. Filistin radyosunun hiç 
bir zaman bu kadar çok dinleyicisi ol
mamıştı Yüz binlerce dinleyici arasın
da hayatlarında ilk defa olarak radyo 
dinleyen arap k()ylüleri de bulun.makta 
idi.., 

Kudüs, 8 (A.A.) - Kıraliyet tahkik 
komisyonu raporunun neşri arifesinde 
Filistinin milli yahudi meclisi halkı 
sükQnete çağırmıştır. 

ltalya Bari rdayosunda tahrikçi 
neşriyat yapmıyacak 

Londra, 8 (A.A.) - Filistin komis
yonu raporunun neşrinden önce B. E
den B. Grandi,yi çağırarak Bari rad
yosunun yahudilerle arablar arasındaki 
münasebatı zehirliyecek mahiyette her 
türlü tefsirlerden sakınacağı ümidinde 
olduğunu bildirmiştir. Bari ra:dyosunun 
çok defa İngiltere aleyhinde şiddetli 
bir propaganda yaptığı malfimdur. 

B. Grandi, B. Musolini'nin, İngilte
renin karşılaşabileceği zorlukları artıra
bilecek her türlü tefsirlerden sakınıl
ması için bütün tedbirlerin alındığım 

temin eden şahsi bir telgrafını B. E
dene vermiş ve bunun üzerine B. Eden, 
Filistinde nizam ve sükunun muhafaza
sı için vaki bu hizmetten dolayı kabine 
namına İtalya hükümetine teşekkür et
miştir. 

Bir arab şefinin söyledikleri 
Kudüs, 8 (A.A.) - Royter bildiri

yor: Yüksek aralı komitesinin nüfuz
lu azasından Ami Bey Abdülhadi, Roy
ter ajansına şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Filistinin taksimi pianınm tat
bikına imkan yoktur. Ta ki İngiltere 
kuvvete müracaat et.sin. Mesele eko
n~mik bir mesele değil. şeref meselesi
dır. Hayfa'yı, Safad'ı ve Tiberia'yı her
hangi bir para mukabilinde arzumuzla 
terketmiyeceğiz.,, 

Geçen ay Aydın Kızılay merke t f d • 
go, kır eg·ıe · .. z ara rn an cemıyet nıenfaatına balo, piyan-

ncesı ve musamereler t tib d ·ı · umurlu nahiye ., b . er e 1 mış ve çok neşeli olmu~tur. Ayrrca 
'J:u esınde 71 yoksul ·· · · · Yukar d k' . yavru sunnet ettırılmış ve giydirilmic:tir. 

r a ı resımde baloda b I 1 d b" "' dokunan A d . . .. _ u unan ar an ır kısmı, ve kıymetli yardımları 
Y rn va/ısı gorulmektedir. 

Yahudilere bırakılacak olan kısımdaki Tel - Avı'v şehrinin görünüşü 

Tili karışmazlık komitesi 
bugün toplanıyor 

General Franko, lngiltere ile mali ve 
ekonomik anlaşma yapmak istiyor 

Londra, 8 (A.A.) - Pres.s Association, kan§mazlık komitesinin ya .. 
rınki celsesinde, tali komiteyi şimdiki zorlukları hafifletmeğe matuf 
tekliflerde bulunmağa çağırması muhtemel olduğunu bildiriyor. 

Cebhelerde 
Brunete bölgesinde bir 
hükümetçi muvaff akiyeti 

Londra, 8 (Hususi) - Hüküm.etçi 
kaynaklardan bildiriliyor: 

Madrid cephesinde hükümetçi kıta
lar Brunete bölgesindeki asi cephesini 
yardıktan sonra ilerlemeğe devam et -
mişlerdir. Madrid, Toledo, Avilla ve 
Soria üzerinde uçan hükümetçi tayya
reler, 100 kamyonluk bir düşman yığı
nını tesirli bir tarzda bombardıman et
mişlerdir. 

Biskaya cephesinde asi kuvvetlerin 
tazyiki devam etmektedir. Bunlar iki 
madeni işgal etmişlerdir. Endülüs cep
hesinde birkaç mlihim asi mevzii zap
tolunmuştur. 

Balear adalarında, 28 haziranda bir
kaç italyan gemisinin Minorka adası
nın sahilinden 10 mil açıkta yaptıkları 
deniz nümayişinden sonra dün sabah 
da bir bi tayyare filosu Mahon lima
nına taarruz teşebbüsilnde bulunmuııı. 
bir asi tayyare düşürülmüştür. 

Alkala de la Real cephesinde bükü· 
metçiler yeniden yedi sekiz kilometre 

ilerliyerek mühim mikdarda harb mal
zemesi almışlardır. Burada esir edilen 
bir S.Si ne~er haziranın 26 sında K.adik

se 8000 yabancı gönüllü çıktığını söy

lemiştir. 

Asilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor; hü
kümetçilerin salı günü Brunete'de tak
riben 25.000 kişi ile yaptıkları taarruz
dan sonra 4.000 milis Franko hatlarını 
yarmağa muvaffak olmuşlarsa da tek
rar tecrid edilmişlerdir. Milisler Bru
nete kasabasına 200 metre uzakta bu
lunmaktadırlar. 4000 milis esir olmak 
veya imha edilmek tehlikesi altındadır

lar. 
Hükümetçilerin Kastro de Alen da

ğına yaptıkları mukabil taarruz akim 
kalmış ve Madrid ve Kordoba cephele
rindeki taarruzları da püskürtülerek 6 
hüküınetçi tayyare düşürülmüştür. 

Umumiyetle samldığma göre, 
Fransa tam bir deniz kontrolu
nun kurulması için ısrar edecek
tir. Bu mesele hakkında bir hal 
tarzı bulunmadıkça, gönüllülerin 
geri alınması ve hava kontrolu me
selelerinde bir netice derpif edil
mesi güç görülmektedir. Bununla 
beraber, bu zorlukların iktihamı 
imkansız olmıyacağı ümid edili
yor. 

Royter ajansı, Fransanm da karış
mazlık komitesine yeni teklitlerde bu
ltmması pek muhtemel olduğunu bildi
riyor. İngilterenin fikrmcc esas komi
te başka tekliflerden önce fransız - in
giliz planını gözden geçirecektir. 

Gönüllülerin geri alınması sur.etiy. 
le yeni bir vaziyet ihdas edilmedikçe 
Fransa ve İngiltere iki tarafa muharib 
sıfatının tanınmasına karşı olan muha
lefetlerinde devam edeceklerdir. 

General Franko'nun /ngiltereye 
yeni bir muhtırası 

Londra, 8 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

General Franko Portekiz başbakanı 
B. Salazar vasıtasiyle Londraıya yeni 
bir muhtıra daha göndermiştir. Franko 
bu muhtırasında İspanyanın canlanma
sı için ekonomik ve mall yardımım te
min etmek üzere Londra ile bir anlaş· 
ma yapmak istediğini bildirmiştir. Bu~ 

nunla beraber bu notanın uyandırdığı 
elverişli tesir, Sala.mankadan gönderilip 
Franko hükümetinin muharib hakları 

tanımadığı takdirde ekonomikınisileme
de bulunacağı hakkındaki nota ile kıs
men zail olmuştur. 

İngilterenin Portekiz vasıtasiyle 

gönderilen bu muhtırayı almış olduğunu 
bildirmekle iktifa edeceği sanılmakta-

dır. Esasen ingiliz mahfilleri bu muhta· 

raya büyük bir ehemiyet atfetmemekte, 

bunun propaganda mahiyetinde olduğu

nu söylemektedirler. Diğer taraftan, 
İngiltere ile asi İspanya arasındaki eko

nomik münasebetlere zarar geleceği de 
pek santlmamaktadır. 

Muharib haklarının tanmmasınr is
teyen Salamanka muhtırasının bir sureti 
Fransa dış bakanlığına gönderilmiştir. 
Fransız gazeteleri bu muhtırayı ihtiyatla 

l BASIN iCMALi 

Meyvacıhğımızm 

inkişaf I İçin 
CUMHURIYET'te Yunus Nadi. 

meyvacılığımızın ıslahı ve tekemmülü 
için neler yapılması gerektiğinden bab-
11ederek bu sahada Ankara ziraat em
titülerinin rolünü belirtiyor: 

"Hakikatte Ankaradaki büyük zira
at enstitümüzün daha tekemmül ve t&
veuüe pek çok muhtaç olduğuna ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Bu ilim 
ve fen müessesesinin memleket ıçm 

kıymeti çok büyüktür. Şu tek tartla ki 
ilmin ve fennin bütün nazariyelerinden 
memleketi ameli olarak filen istifade 
ettireiblelim. Ziraat enıtitüJerimh:.le iki 
gayeyi göz önünde tutabiliriz: biri 
memleketin çe§idli zirai kabiliyetleri 
Üzerindeki tetkik!erle ortaya hakikatler 
ve bu hakikatleri kavrayıp icablanna 
göre hareket çareleri koyan bilginler 
çıkarmak, ikinc::iıi bu ilini tetkiklerin, 
memleket dahilinde ve genit mikyasta 
filiyat ve tatbikat sahaları bulma1anm 
temin etmek. Bu tasnif memlekette ens
titünün kontrol ettiği bir takon zirai iı
lerin inki,afma müncer ohnak zaruri
dir ve bilhassa son gayenin temini uğ
runda memleketin muhtelif ınmtakala
rmda enstitülerin ehliyetli tubeleri bu
lunacaktır: meseli Akdeniz kıyılanrm .. 
zın bilhassa cenub mıntakalarında por
takalla meşgul olan bir tube, lzmird~ 
üzüm ve incirle meşgul o1an bir ıube, 
Bursada ve bütün lstanbul hinterlandın
da, ta Edirneye varıncaya kadar bil
hassa ihraç meyvalariyle meşgul olan 
bir şube ve ilh. gibi. Henüz bunlar ola
madı veya iyice o.1aınadı. Ankara ensti
tüleri.miz henüz daha ziyade umwni ve 
merkezi illin ve fen tetkikleri çerçue
is içinde çalışıyorlar. Ancak bu bizim 
dediğimiz memlekette taşma ve yayıl
ma maksadı tahakkuk etmeksizin bü
yük ve kıymetli ziraat enstitülerimiz 
vücudları hikmetini kafi surette isbal 
etmiş saydanuyacaklardrr . ., 

Muharrir, bundan sonra, fstanbul
daki Büyükdere meyva fidanlığının fay
da ve hizmetlerini anlatarak bu çalq
mamn daha genişletilmesi ve burada ye

tişecek olanlardan her tarafta i.atifade 
edilmesi lüzumunu ileri ıürüyor. 

DAlMI SERGl lHTlY ACI 

TAN•da Ahmed Emin Ya!ma.n. mem
lekette bir tarafta fazla malını satmak 
istiyen bir sabcı, diğer tarafta ucuz ol
mak şartiyle bunu almaya amade bir 
müşteri bulunmasına rağmen, nakil ve 
satış işlerinin iyi teşkilatlı olmaması 

yüzünden kafi derecede devir ve sü.riim 
yapılamadığını söyliyerek Türkofiıin 

belediyeleri ve tic::aret odalarmı, müs
teblikle müstahsili doğrudan doğTuya 
tema.sa getirmek İçin çalışmaya davet 
etmek teşebbüsünü yerinde bulmakla 
beraber bir taraftan nakil ücretlerinin 
pahalılığını, bir taraftan da belediye ve 
ticaret odalarının böyle fili müdahale
lerde bulunmak itiyadında olmamalan
nı buna karşı engel olarak göateriyor 
ve diyor ki: 

Rize gibi memleketin hemen her 
yerinde oraya mahsuı güzel. kıymetli 
mahsuller vardır. Meseli, Gazianteb'i 
ele alalım. Burası memleketin eu faal 
istihsal yerlerinden biridir. O İnce A:a· 
teb işlerini görünce bayılıyoruz: fakat 
tedarik etmeye hiç bir imkan yok. 

Bizce en ameli yol, Milli Tasarruf 
Cemiyetinin memleketin en mühim üç 
istihlak yerinde daimi sergiler açması, 
nümuneler bulundurması ve müstahsil
ler hesabına siparişler almasıdır. Cemi
yet bu yola girerse lktısad Vekaletinin 
düşündüğü faaliyetlere çok iyi ltir ze
min hazırlanır. Cemiyet de takib ettiği 
güzel hedeflere, en kestil'me yoldan iler 
lemiş olur.,, 

telakki etmekte ve bunu Frankonun 
ustalıklı bir manevrası saymaktadırlar. 

Paris, 8 (A.A.) - Övr gazetesine 

MM. Tabuis • iki italyan fırkasının İs

panyaya hareket ettiğini bildirmekte
dir. 

Biri Napolide diğer Çivita Vekay· 
da tahşid edilen bu fırkaların hazırlığı 
haziran içinde ikmal edilmiştir. 

A N KARA BiRASI B esleyic i bir i ç k idir 
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Düsün~~ler: 

Yaz ve okumak 
Yaz, gazete satıcılarmm hiç hoslan-

rnadıkları rne • a· B k '.. . vsım ır. u ızgın gune-
şın altında sabahtan aksama kadar so· 
kakJarWı <lolac:.n= ı. k- , ' _,. d .. .. ~ U\lay mı, uıye u-
şuneceksiniz. Evet, belki bu da hesaba 
katılacak bir mahzurdur ama hosnud
suzluğun asıl sebebi baskadı; · ~nlar 
bu sıcak l · ' ' gun erde, kazançlarının son 
derece azaldığından şikayetçidirler. 
Yazın gazete ıve mecmua sat1ş arı ba
zan yarıya kadar, hazan da daha fazla 
d~r. Yazın ldtıı.bo dükkanlarında ıtez
gahdarlar daha ziyade iiinek av1amakla 
vakit gesirirler. 

Yaz :mevsiminde piyasada fikir me-
taına ra-gbet· b d -ın u crece azal<lıgına ba-
karak, biz, neşriyatla mahrukat ara1;ın-
da bir nevi mu ·ı·k d . d .. . vazı ı e tesıs c ebı lı-

r~: Madam :ki kışm geliş; nde.n kömür
cu kadar gazete satıcısı da -sevinç -duy
~a~atdır J acaba, okumak da, yakmak 
gtbı sog· ui'un • · 1 . k • . • .. ..e&,r erıne arşı koruyan 
hır hasaaya ıru ~liktir ki, insanlar, bu 
sıcak .. 1 d . gun er e ba1>.1h kağıddan yanan 
bır soba ~ .. · 

b~rmu;ı gıbi deh et duyarak 
ka5mo. .. tııdırlar? 

Dog~rulug·u su"ı)h .. .. .. , e goturmuyecek 
surette sabit olan bu kt:y fiyette bir te-
~ad ke~cılccekiöiniz. Hakkınu var yaı 
ınsanlar bo ' a § .zaman an en bol bir su-
rette temin eden mevsimdir. Yazın 
mektcbler tatildir, tıu itibaıla okumak-
la en ziyade ba -J h 

ş arı oş olması lazım 

g.clen talebeler ve muallimler bu mev
sımde okumak · · . . ıçın, zaman bakımwdan, 
genış ıtnkinlara maliktirler. Bundan 
ba,ka memurlar da izinlerini hep bu 
sıcak aylara tesadüf ettirmek itiyadın. 
dadır ar. Şu halde okumanın. bu mev
ı;iıude artması mantıki bir netice ol
maz mı? Fakat ne yapalım ki müşahe
ck ett'iğ'imiz hakikat bunun tam aksine
dir. 

.. Zahiren aşikar bir tezad şeklinde 
gozc çarpan hu keyfdyetin izahı yolun
da bazı sebebler öne sürülebilir. Başlı
c~, yazın ;nsanların, kendilerini ve bü
tun zamanlarını trhiatle baş başa kal
maya hasrettikleri için okumaya vakit 
bulamad klarını söylemek m" k" 
d '" H k' um un-

ur. a ıkaten, güneşin, ışıklarını cö-
mc:d b.ir bolluk•a arza serptiği aylarda. 
tahıat ınsanları teshir etmek ve kendi

ne bag!a~ak için, bir kadın gibi siis
lenmes1n1 na? ve işveden ibaret olma
s~nı bilir. Tabıatin ebedi giizellikleri ı . 
çıııde mest olan ad"'- L- • f • ....... ue'erın anı e-
serlerini istihfaf etmek me ı· . h k 
kmı kendinde bulabilir. 

Y tnı ve a . 

t 
, .:ahkatl bir de, yazm bi?e bahşettig· i 

auıı az ar ı · .. . ın uç bırınden ke d. . . 
mahrum etmeden t b' . n ımızı 
kitabla ba ' a ıatın koynunda 
şü •. ü ş başı kalmanın zevkini dü. 

· ~udn z. Bu kitab, tabiatin güze11ik1e
rını aha i · ·· 
h • . yı gormek ve zevklerine da-

a ıyı varmak • . .. .. 
hb 

ıçın onumüzde uysal bir 
re er vaz'f · · .. . 1 esını gormıyecek midir? 

Yazın okuma la . . ti . yan r, okum.ayı bır ı-
yad halıne getirmemiş olanlardır. Dı

§arıya çıkmaya imün vermiyen bulut-

~ud ve karanlık gün ~ya g~elerde, bir 
a veya Jıcahvenı' d" d de n ort ıvarı arasrn-
sıkıntıdaıı .ııe Y"P"'"' ~ bil . 

k d 
. .. ..... agrnı emıye. 

re enı d" · 
b'l'• d ze uşenın yılana sarılması ka-
. ı. ın en gazete ve kitaba baş vuranlar 
ı~ınl, okumak, zaman ve mekan şartla
rıy e d ~· · egışmıyen bir ihtiyaç değildir. 

Memleketimizde okuyuculardan en bü
yük kısmının bu zümreye dahil olduğu
nu müşahaae ederek esef!enmemck 

mümkün değildir. 

Gerçi hemen her memlekette yaz 
mevsiminde neşriyat hayatı bir dur
gunluk geçirir. Ve yeni kitablar, kitahcı 
vitrinlerinde boy göstermek için yap
ı-ak dökümünü beklerler. Böyle olmak
la beraber, eski kitab stoklarından, yaz 

mevsiminde ehemiyetli hafifıemelcr de 
kaydedilir. Tatil aylan için kütüpha
nelerin hususi listelerle kitab il:..nlarJ 
neşretmeleri bizde rastlanmıyan bir 

haldir. 

Kitabı tedarik etmek her zaman 
mümkündür. Fakat mr.:cmualar için va
ziyet ayni değildir. Bir mecmuayı yal
nız kış aylarında takib ederek, bütün 
yaz imtidadmca onunla alakasını ke
sen er, mecmuayı vakit geçirmek için 
gözden geçirilip atılacak değil, fakat 
okunduktan sonra bir köşeye konup 
saklanacak, ve sırast gelince cildlene
cek b:r kıymet olara"k tanımamış olan
lardır. Bir memlekette okumak husu· 
sundaki telakileri bu seviyeyi aşmamış 
olan insanlar ne kadar çoksa, orada ya
zın neşriyatla uğraşanlar için bir boy· 
kot mevsimi olması o kadar tabiidir. 

Türk okuyucularında, okuma alaka
sm ı aktif bir hale getirmeye bir itiyad 
ve sev&i haline lrnymaya çalışmalıyız. 

Yaşar Nabi 

r······· ··R· A .. ö .. Y:«)·-···· .. ··~ 
······-········· ························· 

ANKARA: Öğ1e neşriyatı: - 12.30 
· 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 • 18.40 
Muhtelif plak neşriyatı. 18.40 - 19.00 
İngilizce ders (Azime İpek). 19.00 -
19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları. 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları) ( 19.30 · 
1-.45 Saat ayan ve arabça ne~riyat. 
16.45 • 20.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Ferid Tan ve arkadaşları). 
20.15 - 20.30 Konferans parazitolog 
Nevzat 20.30 - 21.00 Saksofon solo Ni· 

had Esingin (Piyanist Marsel Bi refa
katiyle. 21.00 • 21.15 Ajans haberleri. 
21.15 • 21.55 Stüdyo salon orkestrası. 
21.55 • 22.00 yarınki program ve İstik
lal marşı. 

Açık İndirme Suretiyle 

Ot ve odun 
münal{asası 

Çocuk Esirgeme Kurwnu 
Genel Merkezinden : 
Kurumumuz ve müessesatı için 

(150000) kilo hsilmiş kuru me,Şe odu

nu ile (35000) kilo ot a1ınacalrtır. Mü

nakasa 22 temmuz 937 perşembe günü 

saat 15 de Ç<>i:uk Esirgeme Kurumu 

genel merkezinde yapılacaktır. Şartna· 

meleri görmek istiyenlerin kurum he
sab işleri direktörlüğüne müracaat et-
meleri. 2-3238 

ULUS 

Gazetecilere 
tenzilatlı 
bifetler 

Devlet demiryolları işletme idaresi 
gazetecilere verilecek yüzde altmış ten
zilatlı iJ:i aylık hnlk ticaret biletlerinin 
ücretlerini tesbit etmiştir. 

Bu biletlerden en az haftada bir 
defa olmak üzere intişar halinde bulu

nan gazetelerde fialışanlar istifade ede· 
ceklerdir. Birinci mevki bilet ücretleri 
28 lira, ikinci mevki bilet ücretleri 20 
lira, üçüncü mevki bilet ücretleri ııı li
radır. 

Bu biltelerden istifade edenlerin 30 
kiloya kadar olan eşyaları meccanen 
naklolıınacaktır, Gazeteciler beraberle
rinde yalmz ticaret ve numune eşyası 

naklcdemiyecelı:lerdir. 

Bu l>iletler şimdilik yalnız Ankara 
garından verilecektir. Ankarada bul un
mıyan gazeteciler bulundukları yerle
rin istasyon gişelerine m a t b u a t. 
t a n aldıklan vesika ve bir fotoğrafla 
birlikte müracaat edecekler ve bilet üc
reti ödeyeceklerdir. O mahallin istasyon 
gişesi Ankara garından gazetecilere mah 
sus bilet getirecektir. Bu biletler gaze
tecilere verildikleri tarihten itibaren 
iki müddetle muteber olacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı bu kararın 
tatbik sureti hakkında yeni bir talimat.. 
name hazılayacaktn. Bu yeni talimat
name gazeteciliği esas meslek ittihaz 
etmiş olanların bu tenzilitlı bitetlerden 
istifade edebilmelerini temin edecek
tir. 

_l _K_o_ç_o_K_ı_ç_HA_B_E_R_L_ER __ , 

X Polis kıyafet nizamname&i - Em
niyet genel direktörlüğünün yeni pôli!I 

teşkilat kanununa göre yeniden hazır
lamış olduğu polis kıyafet nizamname 
projesi devlet şiirası tanzimat dairesin
ce tetkik edilmeğe başlanmıştır. 

X İspirto ve ispirtolu içkiler - İs
pirto ve ispirtolu içkiler resmi 1936 fi· 
nans yılı hasılatından vilayetler hisse• 
sine isabet eden yüz bin lira İç Bakan
lıkça nüfus vaziyetlerine göre vilayet
lere taksim edilmektedir. Yüz bin lira 
bugünlerde vilayetlere gönderilmek Ü· 

zere belediyeler bankasrna verilecektir. 
X lstanbul (Telefonla) - Bugün 

İstanbul vali vekili Basın Kurumunda 
gazetecilerle bir basbihal yapmıştır. 

X lstanbul (Telefon.fa) - Belediye 
kara &ineklerle mücadeleye başlamıştır. 

X İstanbul <Telefonla) - Taksi fi
atları ucuzladlğt halde karar §Oförlere 
tebliğ edilmediği için şikayetler olmak

tadır. 

X latanbu.I (TelefonJ.) - Yalova· 
da motörleri ve diğıer deniz vasıtala
nrun yanaşması için bir liınan yapıla· 

caktır. 
X lstanbul (Telefonla) - Beledi-

ye otobüs nakliye fiatlarıru indirecek

tir. 

Fatihte bir yangın 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Fatihte 

Sultanselimde Çukur bostanda dört ah
şap ev yanmış, ve kısa bir ı:amanda ye
tişen itfaiye ateşin ta.rnamile ahşap ev
lerden mürekkeb olan mahalleye sira
yetine mani olmuştur. 

SPOR 
Yarın bölge güreş teşvik 
müsabakaları başlıyor 

Güreşcilerin vaziyetleri nedir 

Ankara Gücünden 56 kiloda Ali Ömer 

Yarın bölge güreş teşvik müsaba
kaları başlamaktadır. Saat 15 de Anka
ra Gücü alanmda yapılacak müsabaka
lar hakkında düşüncelerimizi yazıyo

ruz: 

56 kilo müsabakalarına Ankara Gü
cünden Mustafa, Ali Ömer ve Demi!.' 
spordan Şefik ile Mehmedin girmeleri 

muhtemeldir. 

Bunlann arasında güçlü Mustafa en 
göze çarpandır. Diğerleri de ihmal edi
lemiyecek gür~ilerdir. Bilhassa Şefik 
teknik güreşen eski bir sporcudur. 

61 kilo güreşçileri arasında Demir
aporlu Velinin kazanması ihtimali kuv· 
vetlidir. Fakat Ankara Gücünün durma
dan çalışan genç ve cesur güreşçileri 
kendisine rakibtirler ve Veli gözünü 
dört açmazsa müsabakayı kaybeder. 
Çünkü soğukkanlı ve atılgan Abdu11ah, 
Veliye aman vermiyecek gibi görünüyor 

66 Aloda Ankara Gücünden Bursalı 
Ahmed, netice hakkında en ümidli ol· 
duğumuz güreşçidir. Ahmedin tekniği 

ve tecrübesi bu siklette bulunan diğer 
sporcuların üstündedir. 

Demirspordan Habib, kuvvet ve e· 
nerji itibariyle ihmal edilemiyecek bir 
güreşçidir. Bu siklete girmesi ihtimali 
olan Halda da Habib ile beraber Ahme· 
di düşündürecek bir seviyededirler. An
cak tecrübe ve bilgiye dikkatin de ilave· 
si lazımgeldiğini unutmamalıdır. ' 

72 kilo müsabakalarında Ankara Gü
ciinden Rıza ve Demirapordan Muhar
remin güreşleri haklr:mda önceden bir 
hüküm vet"meık biraz güçtür. Aralann· 
daki fark az ve her ikisi de inadcı ve 
çeviktirler. "Gözilnü açanın yüzü güle
cek,, diyebiliriz. 

79 kiloda başta Demirspordan Hüse
yin gelmektedir. Rakibi Ankara Gücün
den Vahid'di:-. Eğer Vahid tekniğini 

yükseltmiş ve idmanlarına muntazam 
devam etmişse Hüseyine kolay kolay 
yenilmiyecektir. Çünkü atik ve kuvvet
lidir. Bu atakları ş~urlu yaparsa kazan-

72 kiloda Demirspordan Hüseyin 

ması bile muhtemeldir. 
87 kilo müsabakaları oldukça ente

resandır. Bundan evel Halkevi tarafın
dan tertib edilen ıüreşlerdc ankarah 
Hüseyin Caferle güreşmiştı. Cafer o 
müsabakada sayı hesabiyle mağlftb ol
muştu. Buna nazaran bu güreşçi ihmal 
edilir bir kuvvet de değildir. Yalnız tec· 
rübe ve bilgisi biraz geridir. Fakat gü
reşte muvazenesi ve paradt fevkal~de
dir. Bunun karşısına çıkması ihtimali 
kuvvetli olan Dernirı;porlu Hüseyinin 
epeydenberi güreşi bıraktığı söylen
mektedir. Ümid ederiz ki Hüseyin bu 
güreşlere girerek haberi filen tekzib e
decek ve minderin ihmal edilmez bir 
kuvveti olduğunu gösterecektir. 

Ağır sikletin iki güreşçisi vardır

Ankara Gücünden Necmi, Demirspor

dan Namık .. 

Muntazam çalışmıyan Namık buse
ne ne haldedir bilmiyoruz. Necmi ise 
epeydenberi çalışıyor. Maamaiih bu i
ki eski güreşçinin karşılaşması çok 
zevkli ve güzel olacaktır. 

Bu saydıklarımızın haricinde Muha
fız gücünden çok kuvvetli ve bilgili gu· 
reşçiler de vardır. Adı geçenleri vak
tiyle epeyce hırpalamış1ardır. Bu ce
sur güreşçilerin de minderde kendile· 
rini göstereceklerini umuyoruz. Güvenç 
sporlu güreşçiler de müsabakalara katı
lırlarsa neticeler herhalde umduğumuz
dan başka türlü olacaktır. 

Açık Hava Konserleri 
Şef İhsan Künçer'in idaresindeki 

cumhur başkanlığı orkestrası tarafın· 

dan Kamutay bahçesinde bugün verile· 
cek konserin programı: 

1 - Mozart Marş Türk 
2 - ·Guiranud Dans Persan 
3 - Fucik Uvertür Marinerella 
4 - F. Lehar Petpori Eva 
5 - M. de Falla L'aınur Sersiye 

E'ugenie 
Grandet 

ler. Fakat, ailenin yas elbiseleri giydi~ten 
-..r. sonra, müşterisinin sırrım bilen ~r:ı0ot nm 
~ da davet olunduğu akşam yemegı ıçın sofra 
rı başına geçilince, Grandet'nin hareket tar-

sizinle onun arasında ayrılmamış olarak bu
lunan bütün servetin bir envanterini yap
maktan vazgeçmek lazımdır. 

- Cruchot, bir çocuğa bunları söyledi
ğinize göre dediklerinizden emin misiniz? 

- Bırakınız da anlatayım, Grandet. 

şiddetli heyecanlar geçiriyordu ki alnında 
toplanan bir kaç damla teri silerek: 

- Kızım, dedi, kaydiyesi çok tutacak o
lan bu vesikayı imzalayacağına zavallı rah
metli anacığının mirasından sadece vazgeç
sen ve istikbal için yalnız bana güvensen, 
bundan ben daha çok memnun olurdum. O 
zaman sana, tam yüz franklık aylık bağlar
dun. O zaman kilisede ettirdiğin duaları is
tediğin kadar çoğaltabilirdin. Ne dersin, 
ayda yüz frank ve lira ile? ..... 

-·- --.-
Ya.z:an: lionore de Balzac r.- ,,_ 
. "'n.trtlJe çeviren. ~a•uhi Baydar 

ve nıhayet anasının ölümun" .. d .. .. 1 dua b ~ u e gormuş o -
b 0 u u eve baglanmak için yeni sebebler 

uldu. Salondaki pencereye de takozlu ka
napeye de göz yaşlan dökm~den bakamı
yordu Kend' · · m · . ısını babasının en muhabbetli 

uamelelen karşısında .. d"k hunu 1 gor u çe onun nı-
y an ~Y~amış olduğunu sandı: 

h
emege ınmek üzere koluna girmişti; 

ona emen hem · · b" .. 
bakıyo d H A en ıyı ır gozle saatlerce 
gibi k~ udl ulasa, kızı sanki altmdanınış 
İhti ; an altı~a alıp himaye ediyordu. 

2iy!r~ ~~ıcı kendi ~endisine o kadar ben-

ki bu "fı, kızının uzerine öyle titriyordu 
zaa ının h. a· hot' 1 şa 1 ı olan N anon ile Cruc-

lek ;u ~r? buhnu yaşlılığına atfedip akli me-
e ... .,.,nın af f) · 1 emış olduğuna hükmetti-

zındaki mana anlaşılmış oldu. . . 
Sofra kaldırıldrktan ve kapılar da ıyıce 

kapandıktan sonra Grandet, kızına: 
.. - Sevgili yavrum, dedi, işte an~n. va
nsı oldun. Şimdi aramızda halledecegımız u~ 
fak tef ek iş1er var. - Değil mi Cruchot? 

- Evet. 
- Bununla bugün meşgul olmak elzem 

mi, baba? 
- Evet, evet ktzım. İçinde bulunduğum 

kararsızlıkta devam edemem. Senin beni 
sıkmak istediğini de aldu.na getiremem. 

- Kabil mi baba? 
- Öyle ise her şeyi bu akşam hal etme-

liyiz. 
- Benim ne yapmamı istiyorsunuz ?y. 
- Ne bileyim ben. Bunu bana degıl,? 

Cruchot'ya sor. 
- Madmazel, babanız mülklerini ne tak

sim etmek, ne satmak, ne de sahibi olması 
lizım gelen nakid para için ehemiyetli re
simler vermek istiyor. Şu hale göre, bugün 

- Evet, evet dostum. Ne siz ve ne de kı-
zun, mallarımı elimden almak niyetinde de
ğilsiniz, değil mi kızım? 

Sabrı tükenen Eugenie sordu: 
- f yi ama Mösyö Cruchot, benim ne 

Yapmam lazım geliyor? 
Noter cevab verdi: 
- Şu vesikayı imzalayarak ananıE"m va

risliğinden vaz geçtiğinizi ve aranızda pay
laşılmamış olan ve babamzca size yalnız 
tnülkiyeti bırakılan bütün malların intifa 
hakkını kendisine terkettiğinizi ikrar ede· 
ceksiniz. 

Eugenie: 
- Bütün bu dediklerinizden hiç bir şey 

anlamadım, cevabını verdi. Bana vesikayı 
v~riniz, ve imzamı koyacağnn yeri gösteri
nız. 

Grandet sıra ile kızına ve vesikaya, son
ra gene vesikaya ve kızma bakarken öyle 

- Baba, ne arzu ederseniz onu yapma
ğa hazırım. 

Noter söze karıştı: 
- Madmazel, vazifem size bu suretle ha

reket ettiğiniz takdirde kendinizi feda et
miş olacağmızı anlatmaktır. 

- Canım, bu benim umurumda mı? 
-s~cro~~ . 
Sonra, kızının elini eline alıp vu.rarak: 
- Söz sö.zdür. Eugenie sölÜnden geri 

dönmiyeceksin, değil mi? Sen namuslu bir 
kızsın, değil mi? 

Heyecanla kızını öptü, nefesini kesecek 
gibi onu göğsü üzerinde sıktı. 

Dev~mJ var 
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K ırkla reli lskin Müdürlüğünden:ı 
1 - Vize kazasında 50 tehir tipi ldrgir göçmen evi 10.579 lira 

ve S2 adet köy tipi ktrgir ev 9.901 lira 84 kurut ve 56 adet köy tipi 
kerpiç ev 10.065 lira 44 kurut ki ceman yekun 158 adet evin mu
hammen bedeli 30.546 lira 28 kuruıtur. 

2 - Keresteden maada bilUınum malzemei inşaiyesiylc beraber 
veyahud yalnız işçiliği ıs gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

3 - 14 temmuz 937 çarşamba günü saat 14 de ihalci evveliyeleri 
yapılacaktır. Talihlerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat ma
hallerini görmek için her gün iskan müdürlüğüne ve kazalarda iskan 
memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarının yanlarında bu
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e.. 
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten Uiakal üç saat evci zarfla
rın komisyona verilmesi ve % 7.S teminatların yatrrılmıf olması 
lazımdır. (1843) 2-3051 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - 23 haziran 937 gününde yapılan münakasasında teklif olu

nan fiatlar yüksek görülen 395.830 kilo ekmek 15 temmuz 937 tari-
h iT4C rastlayan perşembe günü saat 14 de kapalı zarf usuli ile alm

• üzere tekrar münakasaya konulmuştur. 
1 - İşbu 395.830 kilo ekmeğin muhammen bedeli 42.551 lira 72 
ış olup muvakkat teminatı 3.191 lira 38 kuruştur. 
~ - Şartnamesi 213 kuruş mukabilinde komisyondan her gün 

... nabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evetine kadar Kasımpaşada bulunan komiayon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3667) 2-3029 

Haymana belediyesinden: 
Haymana kazasında belediye tarafından bir umumi halt inşası 

yapılacaktır. Keşif bedeli 916 liradır. İhale pazarlıkla olacaktır. 
Talihlerin 15 temmuz 1937 perşembe günil saat on beşe kadar bele-
Q.iye encümenine müracaatları ilan olunur. (1834) 2-3028 

'""------------------·------------------------------------
Kırklareli İskan l\lüdürlüğünden: 

1 - Burgaz kazasında 27 şehir tipi kerpiç göçmen evi 5671 lira 
89 kuruş ve iki adet köy tipi kargir ve 380 lira 84 kuruş ve 79 adet 
köy tipi kerpiç ev 14.199 lira 46 kruştur. Ceman yekun 108 evin 
muhammen bedeli 20.252 lira 19 kuruştur. 

2 - Keresteden maada bilumum malzcmei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

3 - 15 temmuz 1937 perşembe günü saat 14 de ihalei evveliyeleri 
yapılacaktır. Talihlerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat ma
hallerini öğrenmek için her gün iskan müdürlüğüne ve kazalarda 
iskan memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarını yanlarında bu· 
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten 15akal üç saat evci zarfla· 
rın komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatların yatırılmış olması 
lazımdır. (1846) 2-3t'l54 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

l - Vasıf ve örneğine uygun kumaş. astarı ve bütün harç ve 
masrafı müteahhidine aid olmak şartiyle ( 40.533) takım ( caket, 
pantalon, kasket ve tozluktan müteşekkil yazlık elbise kapalı zarf 
usuli ile 16.7.937 cuma günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Komple olrak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise takml
Jarına (1 92.531) li ra (75) kuruş kıymet biçilmiş ilk teminatı 
( 10.876) lira (59) kuruştan ibaret bulunmuştur. 

3 - Buna aid şartname (963) kuruş karşılı ğında yalnız komis. 
yondan alınabilir. 

4 - El s iltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı oldu
ğu gibi i k teminata ilaveten bu gibi dikim i şl erinden en az (60.000) 
li ralık te hhüdrnü hüsnü ifa etmiş ve terzi ve yazihanc sahibi ol
du una d ir ve ikaları muhtevi teklif mektubunu eksiltme vaktin. 
den en az bir aaat eveline kadar komisyona vermiş olmaları. 

(1 753) 2-2967 

l{ırklareli ~skan l\'Iüdürlüğünden: 
1 - Demir köy kazasında on adet şehir tipi kargir göçmen evi 

3295 lira 70 kuruş ve 95 adet köy tipi kargir ev 3020 lira ki ceman 
yekfm 105 adet evin muhammen bedeli 33.317 lira 70 kuruttur. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

3 - 16 temmuz 937 günü saat 14 te ihalei evveliycleri yapılacak
tır. Talihlerin plfin ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini 
ögrenmek için iskan müdürlüğüne her gün ve kaza iskan memur. 
luk larına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarının yanlarında blL 
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye i•tirak e.. 
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten taakal üç saat evci zarfla· 
rın komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatların yatırılmıı olması 
Hizımdır. (1845) 2-3052 

Isparta Valiliğinden: 
Uluborlu kazasının Senirkent nahiyesinin Güreme köyüne ya

pılacak 30 tek ve 25 çift göçmen evi 21 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Bedeli keşfi 24774 lira 95 kuruş olup bundan hükümetçe 
verilecek 10.328 lira 75 kuruşluk kereste bedeli tenzil edilerek ek
siltmeye konulan mikdar 14.446 lira 20 kuruş olarak tesbit edilmiş
tir. 

2 - T alihlerin bu işe aid umumi ve hususi şartnamelerle keşif
nameyi her gün sıhat ve içtimai muavenet müdürlüğünde görebi
lirler. 

3 - ihale 15 temmuz perşembe günü tam saat onda viUiyet ma. 
kamında icra edilecelttir. 

4 - ihaleye iştirak edeceklerin 3 7,5 muvakka tteminatlarını 
veya mikdara kafi gelecek milli bankalardan birisinin mektubunu 
ve ehliyet vesikasiyle kanunen ibraza mecbur olduğu vesikaları 
getirmeye mecburdur. (1841) 2-3049 

Maliye Vekaletinden: . 
1 - Pazarlığa konulan iş (Varidat umum müdürlilğii evrak ~ 

dasında yaptırılacak sabit rafların değiştirilmesi) 
(Keşif bedeli 892 lira 45 kuruttur.) 
2 - İstenilen bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak için 

maliye vekaleti milli emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 12. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de mlllt 

emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 67 liralık muvakkat te

minatı yatırmış olması ve Ankara nafia müdürlüğünden bu if için 
nrilmis ehtivet vesikasını göstermesi lizrmdır. (1909) 2-3140 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden 

250 lira ücretle Anadoluda lilzum görülecek vilayetlerde istih
dam edilmek üzere ilci milhendia veya mimara ihtiyaç olduğundan 
talih olanların evrakı müsbiteleriyle sıhhat ve içtimai muavenet 
vek.aletine müracaattan (1887) 2-3099 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. İstanbul 
" Satmalma komisyonundan: 

ı - Gümrük muhafaza eratı için 832 takım süvari, ve 1131 ta
kım piyade kı,hk elbisenin 26.7.937 pazartesi günü saat 16 da ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Taaınlanan tutarı 19.237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mektub

larr ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mcktublarını o gün sa
at 15 şe kadar Galatada eski gümrük binasındaki komutanlık satrn-
alma komisyonuna vermeleri. (3790) 2-3127 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU 
REİSLİÖİNDEN: 

Beher kilosunun 
tahmini fiatı 

Cinsi Mikdarı ve ölçüsü Kuruş Santim 
Koyun eti 38281 kilo 41 82 
Sığır eti 21639 kilo 32 25 

1 - 23 haziran 1937 gününde yapılan münakasada teklif olunan 
fiatlar yüksek görülen yukarıda cins ve mikdarları yazılı iki ka· 
lem yiyecek 19 temmuz 1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu iki kalem etin muvakkat teminatı 1724 lira 25 kuruş 
olup şartnamesi komisyondan hergün parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaat-
ları. (3801) 2-3128 == - .... -=-------...-_,,, ..... ______ _.... ____________ ___ 

Jandarma genel komutanlım 
satınalma l{omisyonundan: 

1 - Bir taneHine altı lira kıymet biçilen vasıf ve örneğ ine uy
gun bin tane altı kütüklü balaska takım 20.7.937 salı günü saat on-
da kapalı zarf usuti ile satın alınacaktır. . . 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabılır. 
İlk teminat (450) liradır. . 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesık~ 
ve ilk teminat makbuz ve mektub'u teklif mektubunu en geç bellı 
gün saat dokuzdan evci komisyona vermiş olmaları. (1849) 

2-3121 

Ankara Mektebler Mübay aat 
Komisyonu Reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulunda ihale tarihinden itibaren mayıs 938 
gayesine kadar günde çıkacak yemek artıkları ile ekmek ~ırınt.ıla· 
rı açık arttırma ile satılacaktır. Bunların tahmin edilen mıkdarı\·le 
fiat tahmini aşağıda yazılmıştır. Muvakkat teminat aşağıda yazıl· 
mıştır. Muvakkat teminat 5 lira 25 kuruştur. Arttırma 12 temmuz 
937 pazartesi günü saat 1 Sde mektebler muhasebeciliği binasında
ki komisyonda yapılacaktır. ~artnamesi her gün parasız olarak 
mektcbte görülebilir. 

Nevi mikdarı Beher kilosuna tahmin edilen fiat 

Ekmek kırıntısı 
Yemek artığı 

(1764) 

10 \cito 
10 .. 

Corunı vilayetiııden: , . 

kuruş 

1 
1 

2-2966 

Alaca kazasına bağlı Alacahöyük köyünden plan ve şartnamesine 
göre 4681 lira 4 kuruş bedelle 14 kargir 1193 lira 38 kunış bedelle 
2 çift kargir ki 18 ev yapılacaktır. Bunların taş kerpiç saman ve 
kumu evleri yapılacak köylülere aid olup bundan maada kereste 
vesair malzemesiyle işçiliği müteahhide aid olmak üzere on beş 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin vesaik ve giı· 
ven paraları makbuzları ile vilayete müracaatları. (1910) 2-3149 

Pazarlıkla Eksiltme İlanı 

İstati tik Genel DirektörliİbTii 
Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 

18.6.937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış olan 35-38 
formadan ibaret belediyeler istatistiği ile 5.7 forma tahmin olunan 
hususi idareler istatiatiği için teklif edilen fiat haddi layikinde 
görülmediğinden bunlar pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır: 

ı - Her iki eserin 16 sayfalık beher forması için 40 lira bedel 
tahminn olunmuştur. 

2 - Pazarlıkla eksiltme ve ihale 12 temmuz 1937 pazartesi gü.. 
nil saat 14,5 de umum müdürlilk binasında toplanacak olan komis.. 
yonda yapılacaktır. . 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 1800 lıra üzerinden % 7,5 
nisbetinde teminat vesikası vermeleri lazımdır. (1595) 2-2878 

inhisarlar umum müdürl~Oünden: 
ı - Şartname: keşifname ve planları ~ucibince Erzurumda 

yapılacak 59914: 74 lira muhammen bedelh baş müdürlük binası 
inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 14.7.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 
de 1stanbulda kabataşta inhisarlar levazım ve mubayaat şübe müdür. 
lüğü binasında müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde lstanbulda 
in.hisarlar işaat şübes.inden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 4246 liradır. 
5 - Talihlerin nafia vekaletinden verilimş müteahhidlik ve

sikasını haiz bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu sı
nıftan bir meslek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lıizım. 
dır. (3969) 2-3189 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara sabnalına komisyonundan= 

1 - Bir tanesine yediyllz elli kuruş fiat tahmin edilen (1500) 
çelik saçtan mamul tulğa 15-7-937 perşembe günü aaat onda kapalı 
zarf eksiltmesiyle aatm alınacaktır. 

2 - Buna aid ,artname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
Ve komisyonda ve latanbul Demirkapıda jandarma yoklama kuru. 
lundaki örneği gö~leb!lir. 

3 - Ebiltmesıne gırmek iatiyenlerin şartnamede yazılı vesika 
ve (843) lira (7S) kuruıluk ilk teminat makbuz veya Banka mektuıb.. 
larını muhtevi teklif mektublarını belli gün saat dokuza kadar ko-
miayona vermiı olmaları. (1744) Z-2954 

Ankara 
9 - 7 - 1937 

Valilii!inden: 
1 - İsmet İnnönü okulunun tamiri 1620 lira 12 kuruf olduğu 

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

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin %7.5 nisbetinde para, tahvilat veya banka mek 
tubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu busu• 
hakkında daha etraflı mahlmat almak ve şartnameyi görme kisti• 
yenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatlarL (1935) 

2-3177 

tktısat Vekfileti levazım 
müdürlüğün elen: 

1 - Makam otomobili için (16.000) litre benzin satın alınacak· 
tır. Tahmin edilen bedeli (2720) lira ve muvakkat teminatı (204) lİ· 
radır. 

2 - İhalesi 15.7.937 tarihine tesadüf eden perşembe gilnil aaat 
(10) da levazım müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekl=ıerin şartnameyi görmek ve % (7,5) muvakkat temi· 
nat parsaını yatırmak üzere levazım müdrlüğüne müracaatları ilin 
olunur. (1859) 2-3056 

Ankara Valiliğinden 
l - Onuncuyıl yatı okulunun tamiri 871 lira 70 kurut olduğu 

için açık eksiltme auretiıyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15.5 da villlyet bina

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazı· 
lı muhammen bedelin %7.5 nisbetinde para, tahvilat veya banka 
mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iş.tirak ettirilecektir. Bu hu
sus hakkında daha etraflı maHkmat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatlan. (1933) 

2-3176 

Tokat valiliğinden: 
1 - Tokat merkez kazasına bağlı Taşlı Çiftlik, Büyük Endiz, 

pazar farni, kız kayası, dazya ve eyrep köyleriyle Niksarın arğuı
lu köyünde inşa ettirilecek olan 27 çift 11 tek taş evin beher çift 
evin muhammen bedeli 338 lira 72 kurut ve tek evin de muhaımnen 
bedeli 193 lira 75 kuruştur. 

2 - Niksar ve Artova kazaları merkezlerinde yapılacak olan 
7 tek evin de beherinin muhammen bedeli 283 liradır. 

3 - Tokadın Tatar, Dimorta manastır Kaledere çay köy bah· 
çe başı yeni köy tepe ardı Artovanın kervansaray yatmış köylerin
de inşa edilecek olan 48 çift 20 tek kerpiç evlerin muhammen be
deli beher çiftinin 331 lira 22 ve beher tek evin de 184 lira 27 ku
ruştur. 

4 - Taliplerin umumi ve hususi şartnamelerle keş.if ve proje
leri görmek fazla malOmat almak üzere Tokat İskan mildürlüğü
ne müracaatları. 

5 - Yapılacak olan bu evler 2 temmuz 937 cuma gününden itiba· 
ren 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 16 temmuz 
937 cuma günü saat 15 de vilayet makamında teşekkül eden komia· 
yon muvacehesinde icra kılınacaktır. 

6 - Muvakkat teminat mikdarı % 7 1/ 2 dir. Banka mektubu 
hazine tahvili istikrazı dahili tahvilleri kabul olunur. 

2-3153 

Çornm vi1ayetind~u: 
Alaca kazasına bağlı Karnıkara köyünde pJan ve şartnamesine 

göre iskeletli kerpiç 27 tekı 20 çift ki ceman 67 göçmen evinin 
kerestesi hariç bilfimum malzeme ve işçiliği alana aid olmak Uzere 
bugünden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur . 

Beher tek evin muhammen bedeli 218 lira 14 kuruş çift evin 
beheri 360 lira 56 kuruştur. İsteklilerin umum inşaat bedelinin 
yüzde yedi buçuğunu ya nakden ya banka veya banka mektubu 
şeklinde bura maliyesine yatırmaları. (1913) 2-23152 

Erzurum nafia müdürlüğünden: 
İspir kaza merkezinde yeniden yapılacak hükümet konağı in· 

şaati eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
2 - Bedeli keşfi on beş bin liradır. 
3 - Eksiltme günü 22.7.937 cuma günü saat on attı tesbit e

dilerek Erzurum hükümet konağı içinde vilayet makamında ya
pılacaktır. 

4 - Evrakı fenniyesi keşif resim ve silsilei fiat ve şartnameler, 
olup istekliler bu evrakı fenniyeyi Erzurum nafia müdürlüğünde 
okuyabilirler. 

5 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
6 - İstekliler resmi gazetenin 7.S.936 gün ve 3297 sayılı nüs

hasında çıkan talimatnameye göre vesikalarını hazırlayıp 2490 sa· 
yılı arttırma ve eksiltme kanununun 32 inci maddesindeki sarahat 
dairesinde tanzim edeckleri teklif mektublarını 22.7.937 cuma gü· 
nü saat 14 de komisyon reisliğine göndermeleri mecburidir. Pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-3158 

Ankara Valiliğinden 
1 - Mimarkemal okulunun tamiri 1723 lira 44 kuruş oldufu için 

açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
2 - Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet bina· 

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin %7.5 nisbetinde para, tahvilat veya banka mek· 
tubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus 
hakkında daha etraflı maHimat almak ve şartnameyi görme kisti· 
yenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları (1937) 

2-3178 

Elaziz iskan direktörlüğünden: 
Elaziz merkezinde bir numaralı şehir planına göre yapılacak 74 

adet kerpiç göçmen evi ile, Karakoçan kaza merkezi tepe köyün· 
den altı numaralı tipe göre 17 çift evin inşaatı 21.7.937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı 
münakasaları Etaziz iskan müdürlüğü dairesinde eksiltmesi ya
pılacaktır. 

1 - İnşa edilecek evler için lüzumu olan kereste, taş, kerpiç 
ve sair bütün malzeme ile kapı, pencere ve teferruatı işçilikleriyle 
beraber müteahhide aid olmak üzere inşaat anahtar teslimi sure
tiyle yaptırılacaktır. 

2 - İstekliler mevcud inpat keşif defterindeki kıymetlere gö
re % 7.5 nisbetinde teminat parası yatırmaya mecburdurlar. 

3 - Bu hususta rnevcud fenni idari şartnameler ile planlan is
tekliler tarafından parasız olarak Eliziz iskan dairesinde görebi· 
lirler. 

4 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için kanuni tarifata 
göre tanzim edilmiş ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek zarfların vürudlarındaki taahhür• 
den dolayı vuku bulacak itirazlar nazarı itibare alınmaz. 

6 - Talihlerin yukarıda yazılı şerait dahilinde ve muayyen gün 
ve saatte Elizu iskin müdürlüğü dairesine müracaatlan ilan olunur 

(3965) 2-3230 
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Bira Parkı An karanın Biricik 
Dev1ct Demiryo1ları ve LimanJan Umum 
Miidürlüğü Satmalma Komisyonu ilanları 1 1 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma ı 
_______ K_omisyonu llanlan ______ _ 

. ~nkkalede yaptırılacak kalorif~r tesisatı .. . 
Keşıf bedelı 75000 lira olan yukarıd yazılı mşaat asken fabn. 

kalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27 ağustos 93? 
cuma günü ıaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lıra 
15 ~ruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin ~~vakkat 
tıemınat olan 5000 lirayı havi teklif mektublarmı mezkllr gunde sa.. 
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 numa.. 
rah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı vesaikle muayyen gün ve 
saatte komi yona müracaatları (1904) 2-3169 

İLAN 
Muhammen bedeeli (21333 60) lira olan cebire ve travers bu

lonları 24.8.937 salı günü saat 'ıs 30 da kapalı zarf usuliıyle Anka. 
rada idare binasında satın almac~ktır. 
. Bu işe girmek isteyenlerin ( 1600,02) liralrk muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7,5-1936. gü? ve 
3297 No.ıu nushasında intişar etmiş olan talimatname daıresınde 
al~~~~ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reıshgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada maJzeme dairesinden, Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmkatadır. 

(1898) 23166 
İLAN 

r . Dc;~let .demiryolları ticaret ve hasrlat dairesine en az lise tahsi
. ını bıtınnış bir kaç memur alınacaktır. Ticaret mektebi mezunları 
ıle al.tnanca veya fransızoa bilenler tercih olunacaktır. Ankara 
mesken zammı hariç olmak üzere lise ve muadili mekteb mezunla· 
rına ?4, li~n bilenlere 83, yüksek mekteb mezunlarına 113 bunlar
dan lı.~an bılenlere 130 liraya kadar ücret verilecektir. 
d ~uracaatların 20 temmuz 937 tarihine kadar Ankarada devlet 
em.ıryo.lları umumi müdürlüğüne ve 1stanbul'da D. Demiryolları 

9 uncu ışletme müdürlüğüne yapılması lazmıdır. (1961) 2-3223 
M İLAN 
uhanımen bedelleriyle mikdar ve yerleri aşağıda yazılı (7) 

0

1 
cak~an çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen günlerde iha-
e lerı yapıl k ·· k . ma • uzere apah :ırarf usuliyJe eksiltmeye konul.mu~ 

tu.r. Eksıltmcsı, Ankarada ikinci işletme binasında toplanan ko
~syonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat te
~~~a~ ver_m.el~ri ve kanunun tayin ettiği bcyannam~lerle evelce bu 
r,ı ~ ış~f n ty1 surette yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını teklif 
;;ıe t';l ariyle birlikte eksiltme saatlarından bir saat eveline kadar 
omsıyona makbuz mukabilinde vermeleri lizıtndır. Bu işe aid 
şartn~ ve mukaveleler: Ankarada ikinci isletme .. d .. ı .. - .. de ve YOZGAT YE Ö . mu ur ugun 
·ı kt cı· • RK Y, ŞEFAATLİ istasyonlarmda parasız ve· 

rı me e ır. M h 
u ammen 

Yeri 
Lalahan 
K. Yozgat 
Mahmutlar 
Yerköy 
Şefaatli 
Fakılı 

Kurtçimeni 
Lalahan KM 

Kilo- Mikdarı Müddet bedeli Muvakkat 
metresi m3. Ay Lira teminat 
30-40 . 4.000 9 6.000 450 
48-58 4.000 9 6.000 450 

105-108 6.000 9 8.400 630 
204-207 9.000 9 11.700 877.5 
234-245 4.000 9 5.000 375 
300-305 4.000 9 5.600 420 
222-230 5.000 9 7.500 562.5 

30 - 40 Ocağın ihale tarihi : 28/7 /937 çarşamba 

Yozgat 
günü saat (15) te 

KM 48 - 58 Ocağın ihale tarihi: 28/7 /937 çarşamba 
günü saat (15) te 

Mahmutlar KM 105 - 108 Ocağın ihale tarihi: 28/7 /937 çarşamba 
günü saat (15) tc Yerköy KM 204 - 207 Ocağın ihale tarihi: 28/7 /937 çarşamba 
günü saat (15) te 

Şefaatli KM 234 - 245 Ocağın ihale tarihi: 29/ 7 /937 perşembe 
günü saat (15) te 

Fakılı KM 300 - 305 Ocağın ihale tarihi: 29/ 7 /937 perşembe 
günü saat (15) te 

Kurtçimeni KM 222-230 Ocağın ihale tarihi: 29/7 /937 perşembe 
günü saat (15) te 2 3229 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletinden: 

Bu y1l, İstanbul 1 r be . 
kabul ..,,rtla nl ey 1 e talebe yurduna gırmek istiyenlerin 

r- rı şu ardır . 
1 - Yaşı 20 d • -

ten pek iyi .. en aşagı 30 dan yukarı olmıyacak, orta mekteb-
ride mecbu ~eh~yı derecede mezun olacak, gerek tahsilini gerek ile 

rı ızmetini yap - ı b" hastal - • -mryacaktrr. maga enge ır ıgı ve arızası bulun-

2 - İstekl'l · d. 
ıs eylül 1937 ı ~~.n ılekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 
gönderme! . taı!' ıne kadar, sıhhat ve içtimai muavenet vekaletine 

erı azımdır. • 
3 

)N?ileltç! i.le birlikte gönderilecek vesikalar: 
ba ufua huvıyet cüzdanı aslı, 
c~ ~.7zu~b~ulunduğu mekteb şahadetnamesi ash 

halli hü:~nu aahi~i ve hiç evlenmemiş. olduğun~ g~teren ma. 
umetçe tasdık edilmiş ilmühaber, 

d) 4:~ X 6 boyunda üç tane fotoğraf, 
e) Mutehassıslan tam bir hastane heyetinden b .. -· 

uygun ve üstünde tasdikli f t - f b 1 b. • asılmış ornegıne 
rapor hastahane ba , . o o.gra ı u unan ır sıhhat raporu. (Bu 
h .. 1 ştabıblıklerı tarafından zarflanarak .. t" .. .. ur enecektir.) us unu mu-

yar~~?e;;: ~apılacak hastahaneler Ankara, Sivas, Erzurwn, Di· 
tahanesi'· lz~i:r~şa, numune hastahaneleri, İstanbul çocuk has
haneleridir. ' ursa, Konya, Adana, Samsun memleket hasta.. 

. ı_steklilerin hastahanenin bul d - . 
tım'l ı muavenet müdü l"kl . b~n ugu .. yerlerdekı sıhhat ve iç-

f) Örne-i a a - r u .. erı?e ızzat muracaat etmeleri lazımdır. 
ahhüt seneaf <ş gıda gosterılen noterlikçe tasdik edilmiş bir ta-

Taahhüd Senedi Örneği 
Leyli Ebe Talebe yurduna kabul . İ 

binde okuyup mektebten rıkt kt edilerek stanbul ebe mekte-
n t k" " ı an sonra sıhhat ve . t" .. _; .ve cıletinin göstereceği yerde .. .. ıç ~maı muave-
gımı ve bu hizmeti tamame a ' uç__ yıl muddetle hızmet edece
hi selıebler dısında n y pma~rgım veya tahsil sırasında sıh_ 
takdirde kend.im içi~u~:~~~ çı~arıldrgılm, yahut yurdu terkeylediğim 
taahhüt senedi mucib' u u~e Je y~pr an masrafları ödenıeği ve bu 
mecburiyetinde ol ~ ınce ~n en .ıs.tenecek paralı;r için ödemek 
kabul ve taahh"t dulgu_m tarihten ıtıbaren % 9 faız yürütülmesıni 

u ey erım. 

Yukarda adres ve h" . t" Sarih İkametgah adresi 
hütname mucibin . ~v.ıye ~ Y.azılx .. olan .................... ın bu te3h-
duğu her ders ıfe .f~ız~ ı!e ~.ırlı~te odemck mecburiyetinde bulun
deti için cemari 4~0ı~ı.n ıkı yuz lıra olmak üzere bütün tahsil müd-
ile birlikte mütesel . ıraya. kadar parayı borçlu ...................... . 
ödiyeceğim sıl kefıl ve tniiştcrek müteselsil borçlu sıfatile 

· Kefilin adresi 
(1785) 2 2973 -

Çorum vilayetinden: 
Alaca kazasının K 11 k'" .. • 

kerestesi harı·ç b·ı~ ızı ı oyunde 11 tek 10 çıft ceman 21 evin 
ı umum mal . ·ı·ğ· al 5998 lira 148 k . zeme ve ışçı ı ı ana olmak Uzere 

konulmuştur. l:t~tı~:şı! bedeli ile on~ş g~n müddetle eksiltmeye 
(1912) erın tnakbuzlan ıle vıliyete müracaatları. 

2-3151 

İLAN 
. Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 150.000 

kılo bulgur satın alınacaktır. Muhammen fiati 14 kuruş olup tuta
rı 21 bin Jiradxr. İlk teminatı 157 S liradır. Şartnamesi her gün tü
men ~atın alma komisyonundan 105 kuruş mukabilinde verilir. İ
halesı 19. temmuz. 937 pazartesi günü saat 16 dadır. İstekliler ka
nunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ile teminatlarını havi zarfla
rım belli gün ve saatten en az bir saat eveline kadar tümen satın 
alına komisyonuna vermeleri. (1808) 2-3037 

tLAN 
1 - Tümenin Edremitteki birliklerinin senelik ihtiycı için ka

palı zarfla 80 ton sığır eti alınacaktır. 
2 - Etin tahmin bedeli 24.000 liradır. 
3 - İİhale günü olan 15. temmuz 937 perşembe günü saat 10 da 

Edremitte askeri satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
4 - Etin muvakkat teminatı 1800 liradır. 
5 - Teklif mektublannı münakasa saatmdan bir saat eveline 

kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. Bu saatten sonra 
mektublar kabul edilmez. 

6 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler her gün komis-
yona münacaatları (1768) 2-2944 

tLAN 
Kırklareli tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için kapalı zarfla 

800.000 kilo kuru ot satın alınacaktır. Muhammen fiatı 3 kuruş 50 
santim olup tutarı 28.000 liradır. İlk teminatı 2.100 liradır. Şartna
mesi 140 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İhalesi 21.7.937 
çraşamha günü saat 16 dadır. İsteklileri kanunun 2, 3 c:ü maddele
rindeki vesika ile teminatlarını havi zarflarını beUi gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar tümen satın alma komisyonuna verme-
leri. (1806) 2-3040 

Garnizonu 
Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

İLAN 
Miktarı :Muhammen tutarı İlk teminatı 

Ton Lira Lira Kuruş 
420 14,700 1102 50 
60 2,100 150 50 
60 2,100 157 50 

540 18,900 1417 50 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukarıda yazılı 

540 ton kuru ot kapalı zarf yolu ile 12. temmuz. 937 pazartesi gü
nü saat 17 de Bursada askeri satın alma komisyonunda eksiltmeye 
konulacaktır. Muhammen fiatları ile ilk temintları yukarıda yazı h
dır. Şartnamelerini görmek istiyenler Bursa satın alma ve Ankaı a, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma komisyonuna müracaatla:ı. 
Eksiltmeye gireceklerin alım satını kanunun 2, 3 cü mddelerindeki 
vesikalariyle teminat mektublarmı havi teklif mektublarını ayni 
gün ve saat 16 ya kadar Bursa askeri stın alma komisyonuna ver
miş olacaktır. Bu saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen 
teklif mektublaJ"ının kanuni bir kıymeti yoktur. Bursa ve Mudanya 
ve Bandırma garnizonlarının kuru otu bir istekliye veya ayrı ayrı 
isteklilere de verilebilir. (1765) 2-2942 

Garniıonu 

Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

BİLİT 
kit.o muhammen İlk teminatı 

bedeli lira lira Krş. 
75.000 18.750 1462 50 
50.000 12.500 937 50 
50.000 12.500 937 50 -

175.000 43.750 3.337 50 
1 - Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarıda mik

darları yazılı sığır eti 23. temmuz 937 cuma günü saat 17 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konacaktır. Muhammı:n tutarları i1e ilk temi
natları yukarıda yazılıdır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenler Ankara, İstanbul leva:ıım 
amirlik satın alma komisyonlarına ve Bursa tümen satın alma ko
misyonuna müracaatları. Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde istenilen vesikalariyle teminat ve teklif mektub
larmm ayni gün saat 16 ya kadar Bursa askeri satın alma komis
yonuna vermiş olacaklardır. 

3 - Üç garnizonun eti bir veya ayrı ayrı taliblere ihale edile-
bilir. (1895) 2-3143 

İLAN 
1 - Midyat garniz<ınundaki kıtaat için 250 ton fabrika ununun 

22.7.937 perşembe günil saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Unun tutarı 27.500 lira olup muvakkat teminatı 2039 lira
dır. Şartnamesi 138 kuruş mukabilinde alay satın alma komisyo
nundan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2,3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten bir sa. 
at eveline kadar Midyat alay satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1801) 2-3038 

İLAN 
Krıklareli tümen birlikleri hayvanatı için kapalı zarfla 1.050.000 

kilo yulaf satın alınacaktır. Muhammen fiatı 6 kuruş olup tutarı 
63 bin liradır. tık teminatı 4.40~ liradır. Şarntamesi 315 kuruş mu
kabilinde tümen satın alma kor~nsyonundan verilir. İhalesi 20.7.1937 
salı günü saat 16 dadır. 1steklı1er kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ile teminat mektublarını havi zarflarını belli gtin ve saatten 
en az bir saat eveline kadar Kırklareli tümen satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1807) 2-3041 

İLAN 
ı _Eksiltmede olan iş: Pınarhisar alayının 586 bin kilo kuru otu. 
2 - İhalesi kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
3 - Kuru otun muhammen bedeli 21.976 liradır. 
4 - Kuru otun ilk teminatı 1.650 liradır. 
5 _ İhalesi 24. temmuz ~3~ perşembe günü saat 16 dadır. 
6 - Şartnameyi görmek .ıstıyenler her gün Vize satın alma ko-

misyonunda gösterilmektedır. (1944) 2-3226 
İLAN 

ı - Kapalı zarfla müna~asaya konulan Manisada tümen kıta• 
atının 28 ton senelik sade yagına teklif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden 2490 sayılı kanunun 40. ıncı maddesi mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - !halesi 26.7.1937 pazartesi günü saat 17 de Manisada tü
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde tümen satın alma ko-
misyonundan alınır. . 

4 - Eksiltmesi pazarlık suretıyledir. 
5 - Kilosunun muhammen fiatı 97 kuruş ve muvakkat temi

natı 2037 liradır. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz edeceklerdir. 
7 - Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat teminatlariyle 

birlikte Manisada tümen satın alına komisyonunna müracaatlarL 
(1989) 2--3239 

İLAN 
Miktarı Muhammen tutarı İlk teminatı 

Garnizonu Kilo Lira Lira Krş. 
Bursa 
Mudanya 50,0~0 22500 1687 50 

Bursa ve Mudanya garn~zonu için yukarıda yazılı elli bin kilo 
koyun eti kapalı zarf yolu ıle ~3 temmuz 937 aalı günü sat 17 de 
Burada askeri satın alına k?mı•yonunda eksiltmeye konacaktır. 
Muhammen fiati ile ilk temınatı yukarıda :yazılıdır. Şartnamesini 
görmek istiyenler Bursa satın alına ve İstanbul, Ankara levazım a· 

Eğlence "'eridir. 
-

Askeri fabrikalar umum dii~liiğii Satuıalmn 
Komİ..;}onu ilanları 

10 TON GÜMÜŞ KUMU 
Tahmin edilen bedeli 800 lira olan y,ukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.7.937 çarşmaba günü sat 14.30 da açık ek,.,iltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olaralt komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 nu naralı kanunun 
2. ve 3. maddelerinkedi vesaikle mezkur giin ve saatte komisyona 
müracaatları. (1861) 2-3103 

44 KALEM RESİM MAI.;ZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli 2470 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalmn ko
misyonunca 26-7-937 pazartesi günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakakt teminat olan 185 lira 25 kuruş ve 2490 numa-
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik1e mezkur gün ve 
saatte komisyona müracatlarr. (1902) 2-3167 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 
Keşif bedeli 21944 lira 90 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunca 27 
temmuz 937 sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 1 lira 10 kuruş mukabilinde komisyondan verilir; talih
lerin muvekkat teminat olan 1646 lirayı havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki yazılı vesa
ikJe muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları • (1903) 

2-3168 

Aukara Valiliğinden: 
1 - Çubuk merkez okulunun tamiri 1391 lira 16 kuruş olduğu 

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

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve ş.artnamede ya
zılı muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde para. tahvilat veya ban
ka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu 
husus hakkında daha etraflı malumat almak ve şartnameeyi görmek 
isteyenlerin Ankara kültür D. ne müracaatları (1940) 2-31? 

Anliara valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 1549 lira 72 kuruş mu

hanunen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin % 7.5 muvak

kat teminat olarak hususi muhasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 
3 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet dai

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Ankara 

kültür direktörlüğüne ve ihale günü de daimi encümene müraca-
atları. (1971) 2-3227 

Adlive Vekaletinden ., 
Merkez bürosunda açık bulunan ücretli bir katiblik için 16 

temmuz 937 cuma günü saat 14 de müsabaka imtihanı yapılacak
tır. Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olan 
talihlerin imtihandan bir gün evveline kadar vekalet merkez büro 
şefliğine istida ile müracaatları ilan olunur. (1923) 2-3172 

Corum vilayetinden: ,. 
Sungurlu kaza merkezinde yapılacak şehir tipi dört k!rgir e

vin kerestesi hariç olmak üzere bilı'.imum malzemesi ve işçiliği 913 
lira 92 kuruş keşif bedelli tir.erinden 15 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. lsteklierin vilayete müracaatları. (1911) 2-3150 

Ankara valiliğinden: 
1 - İnönü okulunun tamiri 1598 lira 86 kuruştan ibaret olduğu 

için açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 22.7.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet bi

nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şart
namede yazılı muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 
para, tahvilat veya banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iş
tirak ettirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı maltlınat al
mak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara kültür direktörlü-
ğüne müracaatları .• (1932) 2-3220 

Milli Miidafaa Vekaleti Saıınalma 
Komisyonu lJanlan 

·---------------- ----------·------' Askeri m·ekteblere talebe alınıyor 
1 - 937 - 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Burı>a, liseleriyle 

Konya ve Erzincan askeri orta okullarının bütün sınıflarına Kırık
kaledeki sanat lisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya f"" 
dikli Erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısımları
nın ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 

2 - Kaydı kabul şartları geçen senenin ayni olup bütün asker
lik şubelerinde ve asker! mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 temmuzda baş
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gedikli mektebinin kaydı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. 

4 - Askeri mekteblere girmek istiyenler Ankarada bulunanlar 
Cebecideki gedikli erbaş hazırlama mektebine ve askeri mekteble
rin bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mekteblerc ve başka 
yerlerde oturanlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakrnı tamamlattırıp 
askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bir halde girmek istedi
ği mektebe göndermeli ve mekteb tarafından seçme imtihanı için 
çağmlmadıkça hiç bir istekli beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı için çağrılan isteklilerin mektebe kadar 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacaklan 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbe
tinde mekteblere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
uygun olarak kati kabulleri yapılmıyanlar hiç bir hak iddia ede
mezler. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlara bir sene tahsil 
fasılası olanJar ve mektebe girmek için nüfus kağıdında yaşını tas
hih ettirenler askeri mekteblere alınmazlar. 

9 - Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıfh köy 
ilk mektebleri mezunları alınır ve köy çocuklarından iki sene tahsil 
fasılası olanlar mekteblere kabul edilir. (1811) 2-3~42 

' 

mirlikle~i satın alına komisyonlarına müracaatları. Ekailtmeye gi
receklerın alım, satım kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki veır.i
kalarile mektupalrrnı havi teklif mektuplarmr aynı gün aaat 16 ya 
kadar Bursa askert satın alma komisyonuna vermiş olacaktır. Bu 
saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen teklif mektuplar1-
nın kanunt bir kıymeti yoktur. (1766) 2-2943 
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Anaf artalar Mıhcıoğlu 
Diplomali radyo mütehassısımız 

tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 
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Orman Çiftliği 
----------

Çiftlik Sütü ile beslenen 
çocuklar böyle olur. 

Orman Çiftliği Ma~azaları 

~~~ Efv1LAK - ARAZİ---· 
Alım satım, icar isticar, tahdid, ifraz, tapu ve ipotek 1 

',.rini • lacı bayram Hbeyi cad. No. 22 2 de 

GENEL iŞ BÜROSU süratla yapar Tel: 1475 •• 

§ı ıat 
e e A 

ve ıctımaı ., 

ınua,1enet vek.alt~tindcn: 
Bu yıl LeyH Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul fart.. 

ları şunlardır: 
l - a) P . C. N. sınıf için: Tam devreli liselerden veya lise de

recesinde olduğu Kiıltür Bakanlığınca tasdik edilmiş mektebler
den pekiyi ve iyi derecede mezun o muş.. olgunluk veya bakalorya 
imtih nını vermiş olmak. 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş 
olmak. 

2 - İsteklilerin SO eylCıl 1937 tarihine kadar doğrudan doğru
ya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve 
dile çelerile birlikte aşağıdaki evrakı tamamen göndermeleri la
zımdır: 

A) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus 
hüviyet cüzdanı aslı, 

B) Mektch şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bi. 
tirdikleri halde şeh detnamclerinln tasdik muamelesi gecikmiş o
lanlar mekteb müdürlüğünün aynı zamanda mezuniyet derecesıni 
de gösteren • fotoğraflı ve resmi mühiırlü bir vesikasını göndere
ceklerdir.), 

C) Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal varakası, 
D) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örne

ğine uygun ve Ustünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat ra
poru. (Bu raporu hastane baştabiblikleri zarfhyarak üstünü mühür. 
leyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderi
lecektir.), 

İşbu muayeneler Ankara. Sıvas, Erzurum. Diyarbekir, Haydar. 
paşa, Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa. 
Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve bu
ralarda muayene olunmak için bu hastanelerin bulunduğu viHlyet
lerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine istekliler bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

E) Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdikli bir teahhüt 
senedi (Bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek 
ve altı, örneğinde görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza aynen 
ve tamamen yazılarak imzalanacaktır.), 

F) 4.5 X 6 boyunda dört tane fotoğraf. 
3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve yurdda okumağa 

ve ileride mecburi hizmetlerini yapmağa engel olacak bir haatahğı 
ve arızası olanlar kabul edilmezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği di' ·çe ve vesikaların, Vekaletçe, 
alındığı adreslerine bildirileceği gı i bunlara göre kabul edilin 
edilmedikleri de yine adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüd Senedi Örneği 
Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıb Fa. 

kültesinden tabib olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, 
yurdda geçirdiğim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir 
müddetle Sıhhat ve f.çtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği 
mahallerde hizmet ifasınr kabul etmediğim veya kabul edipte mu
ayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkeylediğim takdirde yurdda 
benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıb tahsilini 
terkettiğim veya sıhhi ıebebler dışında Fakülteden daimi olarak 
çıkarıldığım ve yahut yurdda bir seneden az bir müddet kalarak 
terkeylediğim takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tama• 
men ödemcği ve bu tcahhüt senedi mucibince benden istenilecek 
paralar iiçn ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 
9 faiz ylirütülmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezat hükümle
rinin de hakkımda tatbikini kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih İkametglb adresi 
Yukarda adreı ve hüviyeti yazılı olan .................... m bu teah-

hütname mucibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulun
duğu her ders yılı icin üç yüz lira olmak üzere bütün tahsil mUd.. 
deti için ceman 1800 liraya, ve iki katını ödemek mecburiyeti hbıl 
olduğu takdirde 3,600 liraya kadar parayı borçlu .......................... .. 
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu ııf.Ule 
ödiycceğim. Kefilin adresi 

(1787) 2--2975 

Jandarma genel komutanlığı Ankara sahnalına komisyonundan 
Aşağ_ıda cins ve mikdarı ~ı~ı eşya ve malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde eksiltme ile satın alınacaktır. Bunlara aid şartname

ler koı:ruay?1ldan parasız alınabıhr. Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka mektuplarile vesikalarını vaktinde komis
yona vermıt olmaları. 

A - CİNSİ Mikdası Beherinin fiatı 
Ekmek torbası 3787 ta ıe 115 Kr. 
Yem torbası 10477 tane 60 Kr. 
Sünger 2808 tane 40 Kr. 
Perçin çivisi -:4:::0700::-k::-i~l..;.o _______ l_2_00....:0~0__:K:.:.:.:r:.... -

·B - Monta çivisi 600 kilo 24000 Kr. tutarı 
Monta çivisi 400 kilo 16000 Kr. ,. 
Ağaç çivi 800 kanğal 56000 Kr. ,. 
Ağaç çivi 100 kanğal 7000 Kr. ,. 
Kabara çivisi 2000 kilo 72000 Kr. 
Uç katlı keten ip1iği 150 kilo 82500 Kr. 
Dokuz katlı keten ipliği 100 kilo 51000 Kr. 
On katlı keten ipliği 100 kilo 50000 Kr. 

İlk teminat 
326,63 lira 
471,47 lira 

84,24 lira 

Alım şekliŞartname bedeli İhale tarihi 
Açık eksiltme O 10.7.1937 cumarte. sa. 10 
Kapalı zarf O 14.7.1937 çarşa. sa. 10 
Açık eksiltme O 14.7.1937 çarşa. sa. ıs 

Kaoalı zarf-. 12.7.1937 pazartesi sa. 15 

Sustalı kapsül 50000 çift 8000 Kr. 
Nalça 20000 çift 70000;;__K_r_. --------------

5565,00 417,38 Z-2888 

Tavukçuluk • •• •• 
enstıtusu . . " Sıhhat ıçtınıaı ve 

muavenet direktörlüğünden: vekaletinden: 
Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usuliyle 6000 kilo 

buğday, 5000 kilo arpa, 4000 kilo yulaf, 3000 kilo mısır; 15000 kilo 
k;pek ayrıca 10000 kilo iri yataklık sap saman ayrı ayrı istekWe
r~ne ihale edilecektir. Muhammen fiat yemler için 1235, saman i
çın 200 liradır. Şartnameler hergün saat ondan on altıya kadar 
Çankırı yolu üzerinde Tavukçuluk enstitüsii direktörlüğü tara· 
fı.?dan parasız olarak verilir. İsteklilerin 15 temmuz persembe gü
nu saat onda ticaret odası vesikasiyle yemler için 102 lira 63 ku
ruşluk, saman için 15 liralık muvakkat teminat makbuzu veya ban
b: mektuplariyle birlikte tavukçuluk enstitüsünde toplanacak ko-
mısyona baş vurmaları. (1952) 2-3205 

Çorum leyli ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları Mek· 
teblerine alınma şartları şunlardır: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den 
aşağı 26 dan yukarı olmamak (yirmiden yukarı olanlarm aakerlik.
le iliş.iği kalmamış olacaktır.), 

2 - Orta mektebten pekiyi ve iyi derecede mezun olmak (Orta 
mektebi bitirdikten sonra lise sınıflarında bir veya iki ıene fazla 
okumuş olanlar tercih edilecektir.), 

3 - İstekliler dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 
1 eylül 1937 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine, İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve İç· 
timai Muavenet müdürlüğü vaaıtasile mekteb müdürlüfüne gön· 
dereceklerdir. 

En ho meyva tuzuauı. tnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

f ngili,. Kanzuk eczanesi 

iş arıyor 
Almanca - fransızca daktilo 

ve ticari muhaberat için öğleden 
sonra çalışmak üzere bir ecnebi 
bayan iş arıyor. 

Yenişehir P. K. 26 
2-3236 

ZAYİ 
Ziraat bankasından aldığım 

1954 numaralı cüzdanımı kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Kabile Nimet 

ZAYİ 
Samsun Ziraat bankasından 

aldığım 187 No. kumbara defte
rinin 1. İhsan ismindeki mührü
mü zayi ettiğimden ve bu kere 
imza atacağımdan mühürün hü
kümsüz olduğu ilan olunur. 

D. D. yollan genel direktör
lük muhabere memuru İhsan 

2-3235 

Satılık ev yeri 
Aşağı Ayrancı bağlarında 

vekaletlere 15 dakikalık mesa
fede, nezaretli, havadar arsala
runrz vardır, Taliplerin Dilek
tepe mahallesi Ilıca sokak. 3 
No. da kasap Tek Mehmede mü-
racaatları. 2-3164 

Kalıp Dondurması 
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. 

Hasan Paşa Fınru 
2-3147 

İmtiyaz aahibi ve Başmu· 
ha.rriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir MuaYlni Na· 
auhi BAYDAR 

Umumi ne,riyatı idare 
eden Yan itleri MUdUrQ 
Milmtu Faik FENİK. 
Ulm Buımevi: ANKARA 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkıUib sokağın

da beş odalı 13 No. hane satılık
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler 

Telefon: No. 3231 
2-3036 

Kiralık oda 
Yenişehirde Kutlu yanında 

Tekirdağ mebusu B. Faik apart
manında No. 10 

2--3193 

Acele Satılık Hane 
Atıfbey mahallesi Sankışla 

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

ZAYİ 

Memurlar kooperatifi şir
ketinden aldığım 1346/3967 cüz
dan ve hiss,. numaralı senedim 
kaybolmu• .. Yenisini alaca
ğımı ilan lerim. 

Adr~ . 
Maliye vekaleti varidat U. 

müdürlüğü mümeyyizlerinden 
Said Türet. 2-3233 

l\'lemur aranıyor 
Şevrole otomobil parça sa-

tışlarında çalışmak üzere bir 
pıemura ihtiyacımız vardır. İs· 
tiyenlerin Şevrole acentası Ha
nef kardeşlere müracaatları. 

2-32-1 

A) Nüfus hüviyet cilzdanı aslı, 
B) Orta Mekteb şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuf olan.. 

ların şehadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden rcs· 
mi vesika), 

C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmıt örneği· 
ne uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu· 
(Bu raporu hastane baştabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürleye
cek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderile
cektir.), 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, Haydar
paşa Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bur .. 
sa, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve 
istekliler bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçti· 
mai Muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektebten veya mahalli polisinden almmıf hüs
nühal kağıdı, 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane foroğraf. 
4 - Çorumdaki leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikaların· 

dan başka bir de aşağıda örneği yazılı Noterlikten tasdikli teah
hüt senedi vereceklerdir. 

Taahhüd Senedi Örneği 
Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurlar Mektebine alınarak 

tahsil edip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vcki
letinin tayin edeceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti 
kabul etmediğim veya kabul edipte muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığım ve sıhhi sebe~ler dışında mektebten daimi olarak çıkn· 
rıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen öde
meği ve bu teahhüt senedi mucibince benden istenilecek para için 
ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürft· 
tülmesini kabul ve teahhüt eylerim. -Sarih İkametgah adresi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan .................... m bu tea~ 
hütname mucibince faiı:ile birlikte ödemek mecburiyetinde buluw 
duğu her ders yılı için iki yüz lira olmak üzere bütün tahsil müd• 
deti için cernan 400 liraya kadar parayı borçlu ..................... .. 
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu ııfatile 
ödiyeceğim. Kefilin adresi 

(1786) 2--2974 

Jandarma genel komutanlığı Ankara satın alma 
komisyonundan: 

1 - Aşağıda çeşit ve mikdarları yazılı malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde satın alınmak 
için eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bunlara aid şartnameler paralı ve parasız olarak yalnız komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminatlt mektuplarını vaktinde 

komisyona teslim etmiş bulunmaları. 
A - Eşya cinsi Mikdarı Tahmini bedeli İlk teminat Şartname bedeli İhale tarihi saat 
Kundura köselesi 76,000 kilo 121,600 lira 7330 lira 00 12.7.937 pazartesi ıo 
Vaketa 5,000 kilo 10,000 lira 750 lira 00 ,, ,, ,, ,, ,. 
Sarı vaketa 50,000 kilo 100,000 lira 6250 lira 00 ,, ,, ,, " ,. 
Yekun 231,600 12830 1159 Kr. 

Bu üç çeşit şartnamesi bir malzeme toptan veya çeşitler ayrı ayrı en az fiat teklif edene verilecektir· 
B - Başlıklı nöbetçi 
muşambası 3000 tane 25,500 lira 1912,50 lira 128 Kr. 13.7.1937 sah saat ıı 

(1691) 2--2875 

YENt SIN .EMAI .. AR HALK 
BU GECE 

SON RUMBA 
Gö:a kamaıtırıcı zengin dekorlar. 

En yeni elana ve muaiki baıtan baıa 
uok ve nep ve eglence 

JORJ RAFT - CAROLE LOMBARD· 

Günclü matinelerde iki film birden 

BUGON BU GECE 
Matinelerde iki film birden 

1 - Arizona Kahramanı 
2 - Taras Bulba 

Danielle Darrieux - Ha!T)' Bauı 
J. Pierre Aınnont 

Halk Matinesi 12.15 de & 

Patronum Kocam-Kızlar Pansiyonu HAYALIN SONU 

ŞEHiR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 
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