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Suriyede isyanı ıs.Şükrü Kaya matbaamızda! 

Zırhlı otomobiller tayyareler 
asileri bombardıman etti 

Suriyeyi ve Dirzoru göBterir harta 

Amude gümrüğü 
edildi v 

yagma 
Diri zor, 13 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 

Evelki gün asiler tarafından Amude kasabasına 
karşı yapılan taarruz esnasında gümrük binal~rı 
yağma edilmiştir. Motörlü bir müfreze gönderıl
mişse d~ asil~r ~~ha evel kaçlDlş bulunuyorlardı. 

Takibata ıştırik eden tayyareler, isyan mıntaka
smda üç mevkii bombardıman etmiştir. Cizre posta 
arabasının, içindekilerle birlikte ortadan kaybol
muş olduğu bildirilmektedir. 

Haleb istasyonunda dahilden gelen ve asilere 
gönderilmekte olan ı;nü~i°;' mikdarda mühimmat ve 
kurşun müsadere edılmıştır. 

lıyan durduruldu gibi 

Bekir Sıtkı Paşa'nm ve Binbaşı jan!=ra;.t; ~ir\A~!;~:n H~r~:r;.~ 
Ce d M ld k 1• d diğine göre ordunun süratle vaki 

va m usu a at ın en sonra olan müdahalesi nifak hareketine 

Bir çok subaylar 
ortadan kayboldu 

nihayet vermiş gibidir. 
Müfritlerin kaçmasmı müteakib A

mudaya dönmüş olan ahali. kargaşalık
lar ve misillemeler korkusundan, isyan 
ve galeyan mıntakasını terke davet e
dilmişlerdir. 

Ahali, ordunun nezareti altmda Ka· 
mı~lıya çekilmektedir. 

Musul faciası 
Falih Rıfkı ATAY 

Dün Bağdad'dan gelen bir tel
graf, bütün Türkiye kamoyu üze
rinde hakiki ve milli bir facia te
siri yaptı: Trakya manevraların
da hazır bulunmak üzere yola çı
kan Irak kurmay reisi Bekir Sıtkı 
PQ§a, M usul tayyare meydanında 
bir nefer tarafından öldürülmüş
tür. Bu sırada merhumun imdadı
na koşan Irak tayyare kuvvetleri 
kumandanı binbQ§ı M ehmed Ali 
Cevad da ikinci bir kurşuna kur
ban gitmiştir. 

Aziz ölülerin hatıraları önün
de eğilir ve kendilerini takdis e
deriz.. 

Bekir Stıkı PQ§a lstanbul Har
biye mektebinde yetişen ve büyük
harb, dan sonra arab hürriyet sa
VQ§larında kahramanlık gösteren, 
BUriyelilerin istiklali için dövüş
tükten sonra, lrakta yeni devletin 
hüküm ve nüfuzunu yerleştir- · 
mekte ve Irak birliğini vücuda ge
tirmekte başlıca hizmet eden, ni
hayet Irak ordusunun yüksek kur
may reisliği kendisine emanet olu
nan büyük bir şahsiyet idi. Ara
mızdaki ilk hatıralarından dolayı 
kendisini ne kadar seviyorsak, 
milli hürriyet saVCl§Çılarına derin 
sevgimizden dolayı, ona arab kur
tuluşunun sembollerinden biri o
larak hürmet besliyorduk. Bekir 
Sıtkı Paşa, vazifesi uğruna canını 
Verdiği anda yarı yarıya da biz.im 
misafirimiz demekti. Onun ve ar
kadaşının ölümü bizi ve ıraklıları 
nasıl aynı derece muztarib etmiş
~e, ebedi Irak ve Türkiye dosllu
gunun dayanç ve ananelerinden 
biri olarak kalacaktır. 

Eli kimin taralından silahlan
dığı henüz belli olmıyan katil, bu 
•uykast ile Irak ordusunu büyük 
bir §elinden ve yiğit bir zabitin
den ve türk milletini muhterem iki 
dostundan mahrum bırakıyor: la
~at onlar gibi kahramanların yu
g~rduğu Irak vatanperverliği, bu 
cınayete bağlanmış olan kara ve 
melun ümitlerin boş olduğunu ispat 

(Sonu 6. rncı sayfada l 

Bir sovyet tayyaresi 
daha kutbu geçti 

Üçüncü defa olmak üzere Moskova -
Amerika seferini yapmak üzere evvelki 
gün Moskovadan kalkmış olan bir sov
yet tayyaresi dün şimal kutbunu geç
miştir. 

Tayyare normal şartlar altında A
merikaya doğru yoluna devam etmek
tedir. Bu hususta tafsilat üçüncü say
famızdadır. 

Amade ve Nusaybin 
(Amuda, hududumuzun ta karşı11n -

dadır. Nusaybin'e giden tren güzerga
bındadır. Cenub hatb Mardinden Der · 
besiyeye iner ve orada Nusaybin - Haleb 

hattiylc birleşir. l,te Amude Derbesiye 

ile Nusaybinin tam ortasındadır. Kamış· 

b ise fransızların Nusaybin'in karşısına 

ve bu şehre yaya on dakika mesafede 

fransızlann yeni kurdukları 8000 nüfus-

lu bir kaza merkezidir) 

Ziraat bakanı 8. Şakir Kesebir ormancılarımızla berabe;: 

Ziraat bakanlığında 
Ormancılar dün bir 

toplantl yaplllar 
Ormanlarımızın muhafaza ve inkişafına 

tedbirler tetkik ve tesbit edildi. 
dair 

Ziraat Bakanlığı, haziranın başın. 
danberi yürürlüğe girmiş bulunan yeni 
orman kanununun esas bükümleri da.. 
bilinde kendilerine düşen vazife ve 
meseleler hakkında görüşmek üzeret 
devlet ormanlarının bir kxsmmı muka
vele ile işletmekte olan müessese mü
messillerini Ankaraya çağxrnuştr. 

Ormanları mukavele ile işletmekte 

(Sonu S. inci sayfada) 
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B. Şükrü Kaya matbaamızda tetkikler yaparken 

iç Bakan ve C. H. P. Genel Sekreteri Bay Şükrü Kaya, dün, öğleden sonra 
matbaamızı gezmiş ve ilk sayısı, yeni Rotatif makinesinde yeni ~ekli ile Cum
huriyet bayramı günü çıkacak olan gazetemiz için yapılan tesisah görmüş, mat
baamızın çalışma tarzında tahakkuk ettiı·ilmckte bulunan değişiklikleri tetkik et
miştir. B. Şükı·ü Kaya matbaamızda yarım saattan fazla kalmış ve saat on yediye 

doğru aynlmıştJr. 

iç işler bakanımızın tetkikleri 

. Şükrü Kaya Jandarma 
mektebini teftiş etti 

Jandarma mektebinde ki salonlardan biri 
iç Bakam ve Parti Genel sekreteri B. Şükrü Kaya dün yanrnda Jan

darma Umum kumandanı Korgeneral Naci Tınaz ve kurmay başkam 
Albay Zeki Erkmen olduğu halde, bir kısım tedrisatı başlamış olan 
jandarma mektebini gezmişlerdir. 

Milli müdafaa bakanlığı ile 
istasyon arasında yapısı ikmal e
dilen polis - jandarma enstitüsü 
binasında bulunan mekteb kapısı 
önünde, jandarma gedikli erbaş 
kısmmın ikinci sınıf tahsillerini 
gören erbaşlardan mürekkeb bir 
ihtiram bölüğü ve mekteb subay
ları bakam selamlamışlardır. 

B. Şükrü Kaya, mektebi dolaştıktan 
ve tetkiklerde bulunduktan sonra, gör • 
dükleri intizam ve mükemmeliyetten do
layı Korgeneral Naci Tınaza teşekkür ve 
takdirlerini söyliyerek müesseseden ay-

rılmışlardır. 
Bu münasebetle cumhuriyet bükü • 

metinin yüksek şerefine layık emniyet 
unsurlarını yetiştirmek maksadiyle te
sis edilen müessese hakkında okuyucu • 
larımrza şu kısa malumatı vermeği fay

dalı bulduk: 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

Şanghagda 
harb ! 

Dün Çinden gelen haberler, Şang

hayda da harbm başladığını bildirmek
tedir. Japonlar Şanghaya asker çıkar
mı§lar, ve topçu düellosu olmu§tur. 
Dün gelen haberlere göre çinliler faik 
vaziyettedirler. Japonlar takviye kıtala
rı istemişlerdir. 

Şimalde de Çin seddi civarında ja _
ponların Nankov şehrini hala alamadık· 
lan bildirilmektedir. Dün aldığımız ha
berler altıncı sayfamızdaclır • 

Trakya Manevraları 

Yunan 
Heyeti 
Is tan bul' da 

Yunan askeri heyeti 
askeri törenle 

karşılandı 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Cumhu

riyet hükümetinin daveti üzerine, yapı
lacak büyük ordu manevralarında hazır 
bulunacak olan heyetlerden, Yunan he
yeti bugün saat 15.30 da Romanya v~ 
puruyle şehrimize gelmiştir. 

Yunan heyeti yunan orduları genci 
kurmay başkanı General Papagos'un 
başkanhğmda genel kurmay ikinci baf
kanı general Melisinos ile yarbay M~ 
nid-kis Binbaşı Korozisden milrekkeb
tir. Yunan heyeti rıhtımda mareşal 

Çakmak namına Genel kurmay ikinci 
başkanı Korgeneral Asnn Gündüz, la
tanbul mevki kumandan vekili Kor
general Cemil Cahid Toydemir, Genel 
kurmay Yarbaşkanx Tümgeneral Vey
sel Ünüar, İstanbul merkez komutanc 
Tuğgeneral İhsan Ilgaz ve heyet refa-

( Sonu 5 ine• <>aylada ) 
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K.rıtzk ve Otokritık 

Çin ve biz 
Çin'in milletler cemiyeti nezdinde çalış.an murahhaslarından pro

fesör Dr. Pen, milli kurtuluı dav&smm ilmi esaslarını da tel.kil et
miş bir adam olacak ki, Kemalist Türlriyenin milli ku.rtuluf saha
amda elde ettiği şaşırtıcı neticelerde Çin için, bir den manası "Ye 
bu örnek mahiyeti görüyor. 

Dr. Pen diyor ki: 
''- T ürkiyenin en büyük bahtı memleketi yabancı istilasından 

kurtarma yolundaki miicadelede şef olduktan sonr.a medeni ve sos
,aI inklialnnJa da tef- olan biiyii.k bir lidae .alıib olmasulır. Bizim 
ıe1imiz maalael askeri iflmm henüz bitiTememİftiı'. Tii7kiye Çin i
sin tek Em örnektir_,, 

Dr. Peu, aldanmıyor. K.mıalist Türkiye, milli kurtuluş inkilabmm 
muzaffer ve gerçek bir örneğidir. 

Bir memleket, politik ve askeri istilaya nasıl nihayet verir? Nasıl, 
arkasmdau, milli ekonomi, milli finaıu ve milli ticaret esaslarını ko
yarak ve teşkilatlarım yaparak yabancı boyunduruğun göz ile gö
rünmez ve el ile tuhılmaz tazyikinden kmtulur? Nasıl, bunun ela 'r
kasmdan, gerilik ile dahilde bir mücadeleye başlayarak bir çok sosyal 
reformları arka arkaya geıçeldqtirir? Ve nasıl, bütün bu işleri ba
p.nrken, milli kafanın azad olması 7.arUJ"etini de anlaya~ milli 
kültürün inkiıaf fUl]anm hazırlayabilir? 

Bütün bu. suallere ve daha bir çoklar~ Kemalist lurkiy~ ilk 
ve tam cevablan veren memlekettir. 

Türkiyenin en büyük misyonu, milli kurtuluı darismda gerek na
zariyede gerek ameliyatta, öncü olmasıdır. Bunu göı-en yalnn çinli 
Ih. Pen değildir. Bmm herkes, böylece görmekte ve böylece kabul 
etmıekteclir. 

Burhan BELGE 

Tamir edilen eski 
eserler tetkik edildi 
Mütehassıslar vakıflar umum 
mudürlüğüne bir rapor verdiler 
Vakıflar Umum Müdürlüğünce eski 

eserler üzerinde yaptırılan ve yaptırıl
makta olan tamirlerin fen ve ihtısasa 

uygu.n olarak yapılıp yapılmadığının tet
kikı Başvekfiletçe, İatanbul mebusu ve 
eski eserleri koruma kurumu azasından 
Halil Ethemin başkanlığı altında İstan
bul belcdiym tınar müdürü Z"ıya ve 
Yüksek Mühendis Mektebi profesörü 
Fikriden mürekkeb bir heyete havale e
dilmi~ Heyet raporunu bazı.damıt ve 
Vabflar Umum Müdürlüğü.ne vermi§ -
tir. Bu rapol" şudur: 

Vakıflar Umum Müdürlüği.ince es.ki 
CSCTler üzerinde yapılmış ve yapılmak
ta olan tamirlerin fen ve ihtisasa uygun 
olarak yapıhp yapılmadığının tetkiki 
heyetimize havale edilmiı olduğundan 
bu ayın 22 inci perşembe günü yaptlmrş 
n yapdmalrta olan tamirleri ziyaret ve 
her birini ayrı ayn tetkik ettik. 

Yapılmış ve yapxlmakta olan tamir
ler heyeti umumiyeleri itibariyle iyi İ§
çı1ikle yapılmış olup matluba muvafık 

ve şayanı memnuniyet bulunmu~r. Az 
çok teferruata aid olmakla beraber na
zan dikkatin celbedilmesine lüztım ~ö
rülen ve mahallerinde heyetimize refa -
kat eylemiş olan Evkaf mimarlanndan. 
Bay Vasfi'ye birer, birer izah edilmiş o
lan noktalar apğıya dercedilmiştir. 

Mihrimah camii: Yapılan işler mat
luba muvafıktır. Mermer kemerlerdeki 
boyanın kaldırılarak bu kemerlerin te -
mizlenmiş olması ve eski hallerine iade 
edilmiş bulunmaları iyi olmuştur. Bu te· 
mizleme ameliyatına tedrici bir surette 
devam edilmesi muvafıktır. 

Zincirlikuyu camii: Kurşun tamiratı 
muvaftktrr. Cami önünde fena bir man
zara hasıl etmekte olan odaların kaldı • 
nlmış olması iyi olmuştur. Bununla bt:
raber camiin revaka ihtiyacı olduğundan 
muvafık bir şekilde tekrar revak inşası 
lazımgelir. 

Mesihpaşa camİİ: Tamirat muvafık

tır. Devam edilmesi lazımgetir. Kubbe 

pencereleri arasına kurşun kQnulup ko

nulmaması hususu her cami için aynca 
tetkik edilmesi icabeden teknik bir me· 

aeledir. Bundan böyle yaptınlacak ta -

miratın her birinde bu meselenin müte
hassıs bir heyete tetkik ettirilmesi mu
vafık olur. 

Li.leJi camii: Tamirat muvab.ktır. 

Dahili renkli pençereler lüzumundan 
fula ibzal edilmiştir. Bundan böyle ya
pılacak tamiratta bu cihette tasarruf e
dilmesi iyi olur. Tuğla ve taştan yapı1-
rruş muhtelit duvarlarda yapılan derz
lerde fazla intizam aranılmıştır. Tuğla
Jann meri bırakılması ve hali tabiisinde 
bırakılarak fazla intizam aranılmaması 
şa;anı tavsiyedir. 

Atikalipaşa camii: Tamirat muvafık
tır. 

Mahmudpaşa camii: Tamirat muva
fıktır. Türbenin meydana çıkarılmış ol· 
ması iyi olmuştur. &tediye ile anlaş -
mak suretiyle çok kıymetli olan türbe
nin daha ziyade meydana çıkmasını te
min edecek bir vaziyet husule getiril • 
m~ mümkün görülmektedir. Bu yol -
da tqebbüsatta bulunulması iyi olur. 

Yenicami camii: Tamirat muvafık -
tJr. Lağvedilmiş olan muslukların suyu 
esasen uzun vakitten beri kesilmiş idi. 
Muslukların önündeki oluk ise abdest
hane halini almış fena ve pis bir manza
ra husule getirmiş idi. Musluk:lann lcal
dmlıms olması ve oluğun bpauiması 

iyi o~tur. 

Ağa camii: Tamirat muvafıktır. Ca
mi temiz iyi ve eski türk sitiliuc uygun 
bir şekil almıştır. 

Dolmabehçe bJ"1Sında Sipahiler a
ğası Meh.medağa sebili; Tamirat pek iyi 
ve mu.atık bulunmuştur. 

eq:lduta SiDaDp~a camii~ Tami -
rat mnvafıktxr. 

Tetkikat ve müşahedatımızın netice
si bund;ın iharet olduğtmu rniı1ıeyyin iş
bu raporumuz tanzim ve takdim kılın
dı. 

Amerikalı bir Süleyman 

Amerikada Cincinnati zengin1e
riııden biri, kansı kendi&iıı.i terket
tikten sonra üstelik borç etmekte ol
duğundan dolayı mahkemeye ha~ vu
rarak kadm aleyhinde büküm veril
mesini istemiıtiı-. 

Hakim, davacm.ın ileri sürdüğü se.. 
bebleri dinledikten sonra sormuş : 

- Karmrz sizinle birlikte yaJar
ken kaça mal olurdu ? 

- Senede 20.000 dolara. 

- Ayrıldıktan sonra ne kadar 
bor!r etti ? 

- 5000 dolar 

- Madem ooda.n kurtulduktan 
başka bu sayede 15.000 dolar da ta
sanıf ebnİ§ bulunuyorsuauz:, davanı
zı sadece red ediyormn. 

Verdiği hükme bakılınca haki· 
min davacıyı İmrendiğini dÜJÜll«ek 
olmıyormusunoz ? 

Alaturka • alafranga 

Geçen gece alaturka ve alafran
ğa musiki hakkında konuşulan bir 
mecliste eski bir subay dedi ki r 

- Biz kuleli idadisinde talebe i-

ULUS 

Ortamekteb 
öğretmenliği 
imtihanları 

Haziran ortasında orta mekteb öğ -

retmenliğ~ için yapılan yazılı imtihan _ 

da muvaffak olan 281 kişinin sözlü im

tihanlarına 17 ağustosta Ankarada baş· 

!anacaktır. Bunlardan 97 kişi tarih ve 

coğrafya, 60 kişi riyaziye, 40 kişi fen 
bilgisi ve biyoloji. 84 kişi de türkçe ve 
~ebiyattan muvaffak olmuşlardır. 

Bu imtihanda A grupuna ayrılanlar, 
ehliyetname vCl'ilerek hemen öğretmen
liğe başlıyacaklar, B grupuna ayrılan
lar ise üç sömestr d~am etmek üzere 
1 teşrinievvel 1937 den itibaren Gazi 
Terbiye Enstitüsüne devam edecekler -
dir. Sözlü imtihanda muvaffak olamı -
yanlara orta mekteb muallimliği ve 
mektebe devam hakkı veri1miyecektir. 
A grupuna ayrılmış olanlardan gene is
tiycnler üç sömestr okuyabileceklerdir. 
Bu üç sömestr okuyanlar tahsil sonun. 
da yapılacak imtihanda muvaffak olur
larsa öğretmenlik dip1oması alacaklar -
dır. 

Defterdar/ar 
Arasındaki 

1ayin ve terfiler 
7 ağustos tarihli bazı İstanbul gaze

telerinde çıkan defterdar tayinlerinde 

yanlışlık olduğu görülmüştür. Bize ve

rilen malumata göre doğru liste şudur: 

Sivas deftesdarı İhsan Gürsan, Ma

nisa defterdarlığına, Kayseri defterdarı 

Celil Engin Sivas defterdarlığına, Ispar· 

ta defterdarı İsmail Hakkı Ayaşlıoğlu 
Denizli defterdarlığına. Denizli defter _ 

dan Muhiddin Balkan Afyon defterdar

lığına, Gümü§hane defterdarı Hüseyin 

Avni Sezer Eiaziz defterdarlrğına, Ela
ziz defterdarı Faik Özdemir 1sparta def

terdarlığına. Kars defterdan Namık Pe

kergin Kayseri defterdarlığına, Afyon 

deherdan Zihni Sunay Kars defterdar

lığına almakta olduklari maaşlariyle, 

Seyhan tahsil şefi Sıdkı Göker Bitlis 

defterdarlığına, Uşak malmüdürü Mu -

harrem Sayın Gümüşhane defterdarlığı

na, Galatasaray tahsil şefi Salim Seçkin 

Gaziantep defterdarlığına keza almakta 

oldukları maaşla naklen ve terfian tayin 

edilmişlerdir. 

Trabzonda bereketli yağmurlar 
Trabzon, 13 (A.A.) - Aylardanberi 

devam eden kurakhldardan sonra baş

lıyan yağmur üç gündür yağmaktadır. 

Hava serinlemiştir. 

Fındık tı:ıahsulü toplanmıştır. Fi. 
yat yoktur. 

ken bize bir dahili, bİT de harici ol
ınak üzere iki elbise verirlerdi. Da
hili elbiseyi mektebte ve talimlerde 
giyerdik. Bu elbise bize yumuşak ve 
rahattı. Bunu giydiğimiz zaman e
peyce rahatlık duyardık. 

Harici elbisenin ise yakası dik ve 
katı idi. Pantalonunda gerğin sübye 

ler vardı. Onu daha sıkıntı ile giyer

dik. Fakat sırtımızda o olma.dıkça 
sokağa, el alemin yanma çıkamaz
dık. 

işte sizin konuştuğunuz alaturka 
musiki bizim nesil için o dahili e1bi. 
se gibidir. Onu kendi aramızda beğe
nebiliriz. Fakat ba~kalarm yanma 
çıkarken giydiğimiz harici elbise de 

Alafranğa musikiye benzer · 

Şıpsevdi 

Framada Bw-j şehrine bir aydan

beri gelip yerlepru§ olan yirmi üç 

Y•§mda bir genç, pansiyoner olarak 

oturmakta olduğu otelde on yedi ya

§mda güzel bir kıza rastladığı daki-
. kada onu, yıldD'ımla çarpılmışçası.. 
na sevmiştir. Bir hafta sonra genç 

kıza evlenmek teklifinde bulunan 

14-8-1937 

Adana ve Çukurova sel 
f elik etinden kurtuluyor 
Çukurovanın sulanmasına ve 

' 

seyhamn ıslahına başlanıyor 
Adana, temmuz (hususi muhabirimiz yazıyor) - Artık Çukurova

da yeni bir zirai devir başlıyor. Adana sulanacak !.. .. 
Yıllardanberi Çukurovanm sulanması mevzuubahis oldukça yelmit 

seksen mil.yon liradan dem vurulur ve bu işi başarmak teşebbüsüne 
cesaret edılemezdi. Nihayet cumhuriyetin yapıcı kolu Çukurovaya 
uzanarak hu işi de eline aldı. Ve bugün Çukurovanm sula·nmasma on 
iki milyonun kafi geleceği anlaşıldı. 

iNÖNÜN'DE 

11 genç motörlü 
tayyare ile uçuş 

yaptılar 
Hava kurumunun İnönü yüksek 

yelken uçuşu lrarnpmda temmuz ayının 
beşinden 12 Ağustosa kadar planörlerle 
uçuş yapılmıştır. Kurumun 15 temmuz
da işe başlamış olan Ankaradaki mo
törlü mektebinde evelsi gün ve dün 
11 gencimiz motörlü tayyarelerle de 
yalnız başlarına uçmağa muvaffak ol
muşlardır. Bu gençler şunlardır. 

Abdullah Ertur, Abdullah Karaca
ova, Navruz Ergök. Ahmed Gülsen, 
Tahir Yalçın, Korkut Bayülken, Yıl
dız Uçman, İbrahim Altay, Necib Tul
gar, Ahmed Arikan, Abdullah Eftem. 

NOT. - Bu gençlerden biri kızdır. 

Muğla'da İzmir Fuarına 
hazırlık 

Muğla, 13 (A.A.) - !mıir fuarı 
için mühim hazırlıklar yapılmıştır. 
Fuara bütün vilayet iştirak edecektir. 
İlde çıkan ne kadar ürün varsa bazır
lay · ş anbalajlarr bitmiştir. Bunların 

içinde bilhassa büyük tütün grafiği, 

Türkiyede yalnız Bodrumda çıkan kır
mızı somaki mermer ve çeşid ürünleri 
dikkate değer. Mannariste köylülere 
mahsus. yapılmakta olan yatı ilk okulu. 
nun birinci katı bitmiştir. Okul 16 

dersbanelidir. Keşfi 39.000 liradır. 

Datçada parti namına yaprlmakta 

olan otelin temelleri atılmrya başlanmış. 

tır. 

Datça yolunda toprak tesviyesi bit. 

miş, otomobiller işlemeye başlamıştır. 

Doğuspor mubteliti memleket 
turnesine çikıyor 

Trabzon, 13 (A.A.) - Doğu sp.or 

muhtelit takımı bugün geniş bir turne

ye çık:maktadn. Karadeniz kıyılarında, 

Orta AnadoJuda, Garb vilayetlerinde. 

!stanbulda futbol maçları yapacaktır. 

zavallı aşık, teklifi red edilince ec

zahaneye koşarak seksen tane gar

denal hapı istemiş, fakat gencin te

laşlı halini gören eczacı kendisine 

tamamiyle zararsız başka bir hap 

vermiştir. Bunları yuttuğu halde kar
nında bir hafif ağn olsun his etmi-

yen - eski tabirle kullanalım - biçare 
sevdaz.2de, akşam Üstü bir kahvede 

arkadaşlarına bir içki ziyafeti çek
tiği sırada bu ziyafetin son olduğu-

nu, kendini öldüreceğini, fakat ken

disiyle birlikte bir başkasmın ölece.. 

ğini söyleyince işin farkında olanlar• 

dan biri üzerine hücum ederek sila
hını cebinden almıştır. 

Aşktan kurtulmak için bu ümidi· 

nin de bota çıktığını gören bahtsız, 

lokantadan fırlayınca soluğu Oron 

nehri köprüsü Üzerinde almış. An

cak, bu defa da, polis memurlan 

yetişip kendisini kurtarmış ve hasta

neye götürmii§lerdir. 

Şimdi bu şipsevdi, sevgi hastalığı.. 

nm tedavisi bitinceye kadar göz hapsi 

altında balundurulacakbr. 

Adana tehri ve Çukurova ara
zisi artık silab tehlikesinden kur
tuluşunun arifesindedir. Çukuro
va topraklarının fenni bir aurette 
sulanması, kanallar aç.lıması ve 
mevcud bataklıkların kurutulma· 
sı işi·ne cumhuriyet devrinde L_ş
lanmış bulunuyor. Bu geniş ameli
yeye Seyhan nehrinden başlanma
sı takarrür etmiştir. 

Tanzim edilen plana göre; Çukur
ovada bu geniş ameliye başlıca üç kıs
ma ayrılmıştır: Seyhan, Ceyhan, &r
dan ve Göksu mecralarının ıal.alu ile O• 

vaların sulanması. Seyhan ve Ceyh:nıın 
taşmasına karşx tedbir ve umum batak
lıkların kurutulması._ 

Bugün ilk planda mecraların ıslahı 
bulunmaktadır. Bölge su işleri teş-kila
tı mühendisleri, idarenin otomobilleriy
le mayıs bidayetinden beri ovalarda tet
kiklere giriştiler ve etüdlcrini yaptılar. 
Seyhanm iki tarafından açılacak ana 
kanalların etüdü bitmiş ve projeleri de 
yapılmıştır. Bu projeye göre Adananın 
bir kaç saat şimalinde Dilberler seki
sinde bir regülatör yapılacak ve neh
rin suyu normal seviyeden 7 - 8 metre 
yüksekliğe çıkarılacaktır. Bu hesaba 
göre; ova 30 rakımına kadar sulanacak
tır. 

Seyhan nehrinin sağ tarafından 56 
bin hektar ve sol tarafından 90.000 hek. 
tar, yani Çukurovada ceman 146.000 
hektar arazi sulanacaktır. 

Türkiye sulama işlerinde bu yıl i
çin ayrılan 31.000.000 liralık tahsisattan 
12.000.000 lirası Seyhan sahasına ayrıl
mıştı. Bu işler bu para ile yapılacak ve 
inşaat beş senede bitirilecektir. 

İnşaatin en mühim kısmı regülatör
dür. Kanalların açılmasına da ayni za
manda başlanacaktır. Ve regülatör bi
ter bitmez sulama başhyacaktır 

Seyhan, Çukurovayı s.ulamağa baş
layınca ekim sahası geoişliyecelr: ve 
mahsul verimi asgari yüzde elli artacak· 
tır. 

Kuru ziraat yerine sulu ziraat kaim 
olunca mahsul cinsleri de fazlalaşacak
tır. Ve bu suretle Mısırın Sakalaridis 
nevine benzer pamuk da ekilecektir. 
Buradaki pamuk fabrikaları bunu hesa
ba katarak daha şimdiden en ince iplik 
ve dokuma işlerine göre tertibat alına· 
ğa başlamışlardır. 

Sulamanın ziraate vereceği mesud 
netice, Çukurovanm zirai endüstrisin. 
de büyük inkilab yapacaktır. 

Nihat Tangüner 

Danimarka'daki dünya 
bisiklet birincilikl~rine . . 

gırmıyoruz 

Bu ayın sonlarında Danimarkada 
yapılacak dünya bisiklet birincilikleri~ 
ne h"zrrlanmak üzere Çankayada kuru
lan kampa alınan ve bir aydanberi mun• 
tazam bir program altında çahstırrlan 
bisikletçilerimiz, bu müsabakalara iş· 
tirak etmekten sarfınazar edildiğinden 
bölgelerine iade edilerek kampa niba~ 
yet verilmiştir. 

.......... -................... -............... . . . . . 
~ H A V A ~ ............ _ ..................................... . 

• Isr gölgede 31 derece 
Dün Ankarada hava acık ve rüzgar

lr geçmiştir. Gecenin en düşük ısısı 171 

en yüksek ısısı gölgede 31, güneşte 

ve açıkta 58 dereceye çıkmıştu. j 
Yurdun Ege, Kocaeli ve orta Ana~ 1 

dolu mıntakalan açık diğer yerleri bu· 
lutludur. 

2·1 saat içinde. yağışların kare met
reye bıraktığı su miktarı yalnız Trab~ 
zonda 11 kilogramdır. 1 

Yurdda en düsük ısı Kayseride 12, 
en yüksek ısı da Diyarbekirde 40 de
recedir. 
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\_u_ı ..;:..ş __ P_O_L_l_T_l _K_A_l 
İtalya niçin İngiltere 
i 0 anlaşmak istiyor ? 

•• talya ile 1 ngiltere aras.ında .b~r 
yakınlaşma vücude getınnek ıçm 

muhtelif temaslar yapılırken, faşist hü· 
kümeli bu işin ancak Fransa ile anlaş • 
mak ıuretiyle tahakkuk edeceğini gör· 
müş ve Paris'te doğruclan doğruya te 

şebbüslere girmiştir. 

Şimdi bir taraftan Büyük Britanya• 
nın Roma elçisi Sir Eric Drumond Ro· 
ma' daki görüşmelerinin neticelerini Lon· 
dra' daki İngiliz devlet adamlarına anla· 
tırken cliğer taraftan da Paristeki ital· 
yan büyük elçisi Cerruti, fransız devlet 
reisiyle konuşmaktadır. Böylece türlü 
aondajlarla eylôlde yapılacak anlaşma • 
nm esasları hazırlanırken, Musolininin 
son nutuklariyle sulh ve anlaşmak yo • 
lunda yaptığı vaidler buna eklenmiş ve 
politik mahfillerde yeni tefsirlere yol 

açmıştır. 

Akdenizde kendisine hiç bir zaran 
olmıyan, Akdeniz için emperyalist emel· 
ler beslemiyen, bilakis kendisine kara 
ordulan bakımından büyük yardımları 
dokunabilecek olan Fransa ile hoş ge· 
çinmek lngiltere'nin büyük menfaatle • 
ri arasmda rol almıştır. İngiltere ltal
ya i.\e anlaşmak bahasına Fransayı 
terkedemiyeceği için, 1 tal ya da Fransa 
ile iyi münasebetlere girişmek lüzumu· 
nu hissetmiştir. Bu, Bedin· Roma mih· 

b b .... k 
verine bağlr olan l tal ya he sa ma uyu 

değişikliktir. 
Filhakika ltalya le İngiltere arasın• 

da bir gentilmen's agreement vardı. Fa· 
kat Akdeniz için yapılan bu anlaşmanın 
nihayet pratik neticeleri çok mahduddu. 
Sonra İspanyadaki karışmazlık mesele
lerinden dolayı İngiliz • italyan dostlu• 
ğu bir durgunluk devresine girmit ve 
hatta iki taraf basını biribiri aleyhinde 
şiddetli neıriyatta bulunmuştu. 

İtalya daha ziyade Berlin Roma 
mihveri üzerinde kuvvetini teksif etme
ğe çalışıyordu. Fakat muhtelif alman 
devlet adamlarının Romayı ziyaretinin 
üzerinden çok zaman geçmediği halde 
ltalyımm nazarları tekrar İngiltere ve 
dolayısiyle Fransa üzerine döndü. 

Bunun sebebi nedir? Politik mahfil
lerin tahlillerine ve kanaatlerine göre 
bunun bir değil birkaç sebebi vardır: B. 
Musolini B. Hitler'e bir mektub gönde
rerek, ispanya işlerine daha yakından 
karışabilmek için Almanyanın müzaha· 
retini istemiş, İngiltere tarafından bir 
tecavüze uğradığı takdirde Almanyanm 
yardımına dayanıp dayanamıyacağmı 
sormuştur. Hitler karışmazlık komite • 
sindeki vaziyet aydınlablmadan bu su
ale cevab vermenin doğru olamıyacağı· 
nı bildirmiştir. Halbuki bir taraftan da 
karışmazlık komitesindeki iş!er sarpa 
sarmışsa bile bir durgunluk devresine 
gİrmiş ve komite toplantdarını muay -
yen olmıyan bir zamana btrakmışbr. 

Anlaşılan Almanya, İspanyada fran· 
kistlere yardımı, ideoloji bakımından 
muvafık görmekte ise de, kendisiyle sı· 
nırı bir olmıyan bir yerden bekliyebile
ceği istifadeye l talyadan daha az bağ -
lanmakta, ve kendi yakın menfaatlerini 
daha göz önünde bulundurmaktadır. 
Bu yakın menfaatler Avusturya ile an • 
laşmakbr. Filhakika şimdi bu iki dev -
let arasındaki münasebetlerde büyük 
bir aamimiyet vardır. İtalya 1'1e Macaris· 
tan ve Avusturya arasında daha çok 
ekonomik zaruretlerden doğan anlaşma 
devam etmekle beraber. Avusturya ile 
Almanya arasında ırk birliğinden, dil 
birliğinden doğan manevi bir yakınlık 
ll\evcuddur. "Cermen - Latin,, yakın ' -
lığının, "Cermen • Cermen,, yakmhğı 
kadar kuvvetli olabileceğini iddia etmek 

mümkün olabilir mi? 
Netekim Avusturya ile Almanya 

arasında uzun zamandanberi devam eden 
filirt. Bundan birkaç gün evvel Avus· 
hlrya dış işler bakanı Guido Şmidin ağ· 
zında resmi ifadesini bulmuştur. Guido 
Şmid açık-;a demiştir ki: 

'' - Avusturya almandır!,, 
Filhakika Avusturya dış işler bakanı 

Viyana ile Roma arasındaki dostluktan 
da uzun uzadıya babsetmişse ele bu dost
luk ne kadar samimi olursa olsun ''A· 
VUıturya almandır,, sözleri kadar kuv -
vetli olamaz. 

lşte ltalya, alman Avusturyadan ge· 
lecek ve bir gün belki imkan dahiline 
girebilecek olan Anschlussdan doğacak 
tehlikeler karşısında lngi!tere ile anlaş· 
anayı daha uygun görmüş o'8a gerektir. 

Çünkü o zaman cenubi Tirol mese • 
lesi, Tiryeste me~elesi mevzuu bahsola· 

ULUS 

TUNUS AÇIKLARINDA B. Musolini bir 
- d . l •1 • nutuk daha verdi Merhul enıza tı gemı erı . Sira.kü~·. 13 (A.A.) - Stefani a-

" Jansı bıldırıyor ı 

bir vapuru batırdılar B. Mussolini Katederal meydanın• 
da yapılan tribünden halka hitaben söy
lediği nutukta 1915 m ü d a h a 1 e 
hareketinden italyan milleti tarafından 
başarılan imparatorluk fütuhatına ka. 
dar cereyan eden hadiseleri hatırlatmış 
sözlerini şu suretle bitirmiştir : 

Hükümetçi harb gemileri de 
taarruza uğradı; 3 ölü, 9 yaralı var 

Londra 13 (Hususi) - Valensiyadan bildiriliyor: Müdafaa ha· 
kanlığının 'bir tebliğine göre dÜ'll sabah tabiiyetleri meçhul bir takım 

"- Şiddetle birlikçi olan faşist 
devletinde artık ne politik, ne de eko. 
nomik imtiyaz yoktur. Bütün İtalya her 
türlü imtihana ve fedakarlığa amade ve 
her türlü hallerde zaferi elde etmeğe 

d · altı gemileri Kartajen açıklarında hükümetçi Almirante Cervera, 
enız ·ı . h.. d t K ruga ve Anteguerra gemı erme ucum etmişlerdir. Kurruga es ro-

ye~rne bir torpil isabet etmiş ve mühim hasarlar yapmıştır. 3 ölü, 9 ya-
azmetmiş bulunmaktadır.,, 

ralı vardır. 

Tunustan bildiriliyor: Geçen 
gece hüviyetleri bilinmeyen bir ta
kım denizaltı gemileri 9.500 ton 
benzin taşımakta olan İspanyol 
bandıralı Kampeador vapurunu 
torpilleyip batırmışlardır. 

Tayfalardan 12 kişi kaybolmuştu~. 
Kazadan kurtulanlar geminin üç torpil 
yemiş olduğunu ve mütecavizlerin asi 

olmadıklarım söylemişlerdir. 

Gemiyi, italyan destroyerleri mi 
hatırını§? 

Kampeador vapurunun kaptanı, ge-
misinin çarşamba sabahı Kilibya'ya 60 
mil mesafede, Satta adlı italyan destro
yeri tarafından takib edilmiş ve biraz 
sonra bu destroyere aynı şekilleri haiz, 
fakat aynı alametleri taşrmayan başka 
bir destroyerin iltihak ettiğini, gece o· 
lunca destroyerlerin vapuru boınbardı· 
man ederek batırdıklarını söylemiştir. 

Britiı Korporal hadiıui hakkındaki 
aıi notaa 

Asi makamlar Britiş Korporal vapu-
runun bombardımanı üzerine İngiltere
nin yaptlğı protestoya verdikleri ve 
radyo ile neşrettikleri cevabta, bu bom· 
bar·dxmanm kendilerine aid tayyareler 
tarafından yapıldığını reddetmektedir • 
ler. Ancak İngiltere hükümeti bu ce -
vahı kabule değer görmemektedir. Zira 
Amiral Vels'in Palma dö Majorka ma· 
kamları nezdinde yaptıkları protestoya 
cevab veren bu mahfiller önce kendi tay· 
yareleri tarafından yapıldığını kabul et
mişler, sonradan verdikleri tahriri cevab
ta bunun aksini iddia etmişlerdir ki, İn· 
giltere bu sonuncu cevabı muteber say. 
mamıştır. 

Bir asi şahsiyetinin beyanatı 
Salamankadan bildiriliyor : Sala

hiyetli bir Frankist şahsiyeti beyanatta 
bulunarak Akdenizde üç geminin asi 
tayyareler tarafından bombardıman e. 
dildiğini yeniden kati surette tekzib 
etmiştir. Bu zat, Majorka makamlarının 
taarruzun asi tayyareler tarafından ya· 
paldrğmı kabul ettiklerinin de yanlış ol· 
duğunu söyledikten sonra bütün bu ha
diselerin kabahatini Valansiya hükil. 
metine yüklemiştir. 

Londra mahfillerinin fikri 
Taymis gazetesi Britiş Korporal 

hadisesinden bahsederek diyor ki : 
İngiltere hükumeti. Palmadaki asi 

makamlarınm evvelce yapmış oldukla.. 
n itiraflar karşısında, bir yanlışlrk. ol
ması imkanını kabul ve teslime amade 
olmakla beraber, Salamanka makamah· 
nm alelade bir tekzibini kabul ile ikti
faya mütemayil değildir. 

İşte Londrada General Franko'nun 
cevabı bu şerait altında beklenilmekte-

dir ... 

cak, Avusturya Almanya'yı Brenner ge
çidinin ağzında gqrecektir. 

Bundan başka sebebler daha vardır: 
12 milyon nüfusluk, iki buçuk mil • 

yon kare kilometrelik Habeşistanı işlet
mek lazımdır. Bunun için milyarlara 
ihtiyaç vardır. Bu ln~iltere'de bol fa· 
kat ltalyada yoktur. 

Bir başka sebeb : 
İngiltere deniz silahlanmuına ebe -

miyet vermiştir. Akdenizde ltalyadan 
çok kuvvetlidir. İtalya bu vaziyet karşı
sında ne Süveyşi, ne Cebelüttarıkı elde 
edemez. Hatta lngilterenin yolunu kes
mediğini anlatmak için Balear adasını bo· 
şaltmakta zaran değil menfaati vardır. 

işte bütün bu sebebler birleşince hal· 
ya İngiltere ile anlaşmayı zaruri gör • 
müş. Ve bunun için de Fransa ile de 
yakıı.1lık temini çarelerini arama)a baş-

lamıştır. * 

Uçüncü Moskova - Amerika seferi 
- -.. --

209 N. Sovyet tayyaresi 
şimal kutbundan geçti 
Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet tayyarecisi Levanevski ile beş ar

kadaşının kullanmakta oldul<ları dört motörlü 209N. tayyaresi, üçün
cü defa olarak Sovyetler birliği - A~erika seferini başarmak üzere 
dün buradan havalanmıştı. Tayyarecılerden gelen telgraflar, tayyare
·nin normal şartlar altında yoluna devam etmekte olduğunu bildirmek
tedir. 

Tayyarecilerden son alınan tel- 1 
grafta tayyarenin saat 14 de Şi· 
mal kutbunu geçtiği ve burada 
bulunan Sovyet istasyonu üzerin
den de uçtuğu bildiribnektedir. 

Levanev•ki kimdir? 
Moskova, 13 (A.A.) - N. 209 tay· 

yaresine kumanda eden sovyetler birli. 
ği bava kahramanlarından Sigismond 
Levanevski. 1902 de bir demirci aile
sinden dünyaıya gelmiştir. 15 yaşında 
bir fabrikaya girmiş, müteakiben Kaf
kasyanxn doğu ve batı cephelerinde 
mücadeleye iştirak etmiş, 1925 de pi
lot mektebini ikmal ederek tayyareci 
ve sonra da Assoviaşim'in tayyare 
mektebine muallim ve şef ve diğer 
tayyare mekteblerine muallim olmuş
tur. 1933 de kızıl yıldız nişaniyle tal· 
tif edilmiş, 1934 de Çeliuskin kazaze .... 
delerini kurtarınağa faaliyetle iştirak 
ederek hükümet tarafından kendisine 
sovyetler birliği kahramanı unvam ve 
Lenin nişanı verilmiştir. 

Levanevski 1936 da 19 bin kilomet
relik Los Anjelos - Buzdenizi _ Mos
kova uçuşunu yapmış ve bunun üzeri
ne de kızıl iş bayrağı nişaniyle taltif 
edilmiştir. 1934 den beri parti azası

dır. 

Diğer tayyarecilerin hClyatı 
İkinci pilot Dikolaj Kastanoef 33 

yaşındadır. Sovyetler birli ği kahra
manlarından Baidukofla birlikte beş 
ton yükle dunya mesafe rekorunu te· 
sis etmiştir. Kızıl yıldız nişanını ha-

mildir. 
Hava Navigatörü Viktor Leçenko, 

----

Kahire' de büyük bir 
yangın oldu 

Kahire, 13 (A.A.) - Bu gece Mus. 
ki mahallesinde büyük bir yangın çık. 
mıştır. Yangın ieç vakit b,ala devam 
etmekte ve bütün itfaiye teşkilatı ça· 
lışmakta idi 

Daha gece yarısında ilç biiyük ma
ğaza yanmış bulunuyordu. 

Los Ancelos • Moskova seferine işti· 

rak etmiştir. 
Tayyare makinisti Grigori Pabeji

mof 1936 dan beri parti azasındandır. 
Tayyare makinisti Nikolai Godo

vikof, 1934 de iş kahramanı unvanını 

kazanmıştır. O tarihten beri de parti 

azasındandır. 

Birinci sınıf teknisiyen olan telsiz 
telgrafçı Nikolai Golkovski 1931 den 
beri radyo mühendisi olarak askeri 
hava filosu ilim araştırma enstitüsün
de çalışmaktadır. 1934 de filo irtibat 
şefi sıfatiyle Avrupa uçuşuna işti:ak 

etmiştir. 

Tayyarenin evsafı 
Levanevskinin idaresinde bulunan 

N. 209 nakliye tayyaresi 1935 başlangı· 

cında inşa edilmiş ve her biri 850 bey
gir kuvvetinde dört motörle mücehhez 
bir monoplandır. Sürati saatte 280 ki
lometre, uçuş halinde ağırlığı 35 ton
dur. Tayyarenin kısa ve uzun dalğa i
le işliyen kuvvetli bir radyo postası, 

bir de 17 metre üzerinde işliyen bir 
kısa dalga postası vardır Oksijen mik
tarı 20 saatlik uçuşa göre hesab edil

miştir. 

Hava yolları devlet işletme idaresi 
umum müdürlüğünd~n: . 

En Emin, En Rahat, En Seri Ankara - lstanbul 
Yolculuğu 

Nafıa Bakanlığına bağlı Hava yolları Devlet işletme idaresinin yol: 
cu ve posta tayyarelerinin Ankara_ İstanbul . Ankara günlük seferlerı 
muntazam devamdadır. 

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

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

j 

' BASIN İCMALi 1 

Evlenmeler, Boşanmalar 
CUMHURlYET'te Peyami Safa. 

evlenmeler, boşanmalar hakkında 

yazdığı bir fıkrada diyor ki : 
Meşhud suç kanuniyle adliyemia:e 

yaptığı eşsiz büyilk hizmeti bu aiihut 
da dün şükranla andığımız Adliye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, evlenmeye 
aid formalitelerin zorluklarım azalt
mak istiyor, fakat boşanma için böy
le bir tasavvuru yoktur: «Bu hususta 
mevcud kanunları doğru buluyor--, 
diyor, evlilik yalnız iki kişinin haya
tını birleştirmesi değildir; aile mü
essesesinin kolayca yıkılmamasiyle 
devlet, millet ve efkarı umwniye ehe
miyetle alakadardır.-. 

Şüphesiz, evlenme iki taraf ara

sında değil, hakikatte Üç taraf ara
sında bir sözleşmedir: Kadın, erkek 
ve cemiyet arasında bir mukavele
dir. Hatta ev, birinci derecede sosyal 
bir müessese olduğu için, onun üstüa
de cemiyetin hakkı, belki, zevde 
zevcenin hakkından evvel gelir. Fa
kat, cemiyetin kurulmasını istediği n
sosyal nizamı ve ahengi devam etti
recek bir temele sahib olmalıdır; bu
nun için de cemiyete sirayetini te
menni ettiğimiz nizam ve ahenk, heı-· 
şeyden evvel, kurulması istenen o e
vin içinde bulunmalıdır. Anarıidea 

yakasını kurtaramamış, bozuk dü
zen bir aile, hüceyrelerinden birİllıİ 

teşkil ettiği cemiyet için de ahenk
sizlik unsuru olur. Cemiyetin menfa
ati, bu tefessüh etmit yuvaları m• 
hafaza etmektense, mümkün olduğtl 
kadar çabuk dağıtmakhr. Şüphe

siz cemiyet, ailelerin yaıamalanm 
ve çoğalmalarmı ister; fakat içinde 
sosyal nizamın küçük bir örnegım 

vücude getirememiı, fesad ve nifak 
yuvası bir ev, hakiki ailenin tari& 
içine girer mi ? 

Bir de, boıamnanın zor olmur. 
gençlerde ve bekarlarda evlenme cı. 
aaretini kıran büyük sebeblerin ba
şında gelmiyor mu? Mevcud aileleri 
muhafazaya çalı~lun derken mü. 
takbel ailelerin temellerini yıkmq 
oluyoruz. Hukuk, ananeye ve alda 
istinad eder. Başka memleketlerde 
anane ve milli ahlak, bo~nmal.ana 
zorluğuna muhtaç olabilir; fakat ne 
türk ananesi, ne de mücerred akıl. 
ahenksiz aileleri zorla devam ettire
rek, erkeğin de, kadının da boşandık -
tan sonra bir daha evlenip yeni Ye 

daha iyi bir ev kurmaları ihtimaline 
mani olmayı kabul etmiyor. 

Dün, evlenmekte olduğu kadar 
boşanmaktaki zorlukların da kaldı
rılması mütaleasında bulunan Bat
muharririmiz Yunus Nadile hem fi
kir olmıyan tek bir hukukçumua 
yoktur, sanıyorum. 

DOGUM EVLERi HAKKINDA 
KURUN'da Sadri Ertem, bir do

ğum evine yaptığı :ziyareti anlataa 

bir yazıı>ında diyor ki : 
Hastalarını doğum evine getiren

ler bilha~sa bu devletin kapısında 
müşkülat çekmediklerinden sevğile
rini açıkça anlatıyorlar. Temizlik, ih
timam ve bilhassa sozde durma bo
ranın tek şiarıdır, diyebilirim. 

Hastasını bırakan bir köylü di>
nerken şunları söylüyordu : 

«- Haftaya bizimkini getirece
ğim bir yatak hazırlayın ... 

Bu yatak h:\Zırdır. Ve istediği da

kikada emrine amadedir. 

Doğwn evi insanlara bu itimadıı 

vermiştir. 

Eşleri bir çok vilayetlerimizde m'i
tevazi, sessiz bir şekilde çahp.n do
ğwn evleri yalnız yarının büyÜklert
ni sağlam olarak değil, medeniyete 
itimadı, medeniyeti sevme fikrini de 
sağlam olarak hayata salıveriyorlar. 

Kızılay doğan çocuğun evine ka
dar elini uzatıyor. Ona bir çocuğun 
nasıl büyütüleceğini bir kitabla an
latmıya çalışıyor. Şüphesiz bu na· 
zariyenin bir gün çocuk bakımı ha
linde pratikleşmesi ve ananın yalnız 
bir broşür bilgileriyle baş başa blra
kılması kafi bir faaliyet sayılamaz. 

Ananın Türkiyede ana olmakla bera 
ber iş unsuru olarak bir rolü vardır. 
Onun çocuğunu en ihtimamlı bir şekil -
de sosyetenin nezareti altına almak 
bir zarurettir. Kızılay işleri arasında 
bu nezaket vazifesini ifa etmekle bi· 
zim yeni vazifelerimize İşaret etmek· 
ledir. 
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i4 -8 -1937 

iç işler Bakanımızın tetkikleri 

B. $. Kaya jandarma 
mektebini teftiş etti 

(Başı l iDcı sayılada) 

Enatitü binaamm inşaatına 934 yı • 
hnda başlanılmış ve 935, 936 senelerin
de inıaata devam edilerek: yakında biti· 
rihni}tir. Binanın büyük bir kıamı jan• 
darına ve diğer kısmı polis enstitüsüne 
a}'ll)ınqbr. İçinde ıeref salonları, ders· 
haneleri, müze ve kütüphaneleri, apar 
"t konferans aalonlan. yatakhane ve ye
lllekhaneleri vardır. Bütün bunlar en 
modem esaslara göre yaptmlmıştır. 
Aynca tofaj aantrah vasrtasiyle kalori· 
fer, mutbah ve banyo daireleri de mev
cuddur. Mektebin tamamı 7 52777 lira • 
Ya mal olmuştur. Bunun 211 bin lirası 
emniyeti umum.iye büdcesinden 542 bin 
lirası da jandarma büdcesi tahsisatından 
6denmiştir. Şimdi etrafı tanzim ve tarh 
edilmekte olan bina cümhuriyet devri -
nin güzel eserlerinden biridir ve tesis 
maksadına göre, İç Bakanlığın iyi gö -
riişünün canlı bir misalidir. 

Memleketin iç güvenliğini ve umu
mi nizam ve intizamını elinde tutacak ve 
buna aid büyük mesu1iyetleri omuzların
da taşıyacak olan jandarma ve polis kad
rolan eleJe vererek buradan alacaklan 
tnaddi ve manevi kudretle memlekete 
çok faydalı olacaklardır. 

Polis enstitüsü kısmının açılması ha

zırlıklarına devam olunmaktadır. Faali
yete başlıyan jandarma mektebi kısmı -
nın programı yukarda izah olunan mak
sada göre hazırlanmıştır. Mektebte jan
darma nam ve hesabına harbiye mekte
binden yetiştirilert'k orduda bir yıl kıta 
hizmetini bitiren jandarma asteğmenle· 
ri ile, jandarma gediklisi olmak üzere 
evvela İstanbul Maltep-e gedikli erbaş 

mektebinde birinci ıatnıI tahsillerini mu
vaffakiyetle biti.ren jandarma erbaşların 
mesleki ve ilini bilgileri kuvvetlcndiril
mektedir, 

Bugün mektebte ı ağustostan beri 
96 jandarma erbaşı ve onbaşısı altı ay 

devam edecek olan ikinci smı:f tahsille· 

rini görmektedirler. 
Bunlar, askeri ceza kanunu ve mu· 

hakeme usulü kanunu, idari kanunlarla 
hukuk bilgis~ iktısad, türk ceza kanunu 
ve ceza muhakemeleri usulü kanunu, 
jandarma, polis vame ve tqkil~tı. jan
darma hcsab işleri. binicilik. fotografçı· 
lık, motörcülük. daktilo ve beden terbi
yesi dersleri okumaktadırlar. Aynca ai
tahlı bir kıta olarak haftanın muayyen 
zamanlarında askeri talim ve terbiye ile 

de meşgul olmaktadırlai. 
Subay lasmmın tahsil müddeti 10 

aydır. Okunan dersler, hukuku düvel, 
hukuku ceza, hukuku medeniye, huku
ku idare, hukuku esasiye, tıbbı adli, ik
tısad, jandarma ve polis vazife ve teşki· 
latı kanun ve nizamları, tabiye, harb ta
rihi, askeri ceza kanunu ve muhakeme 
usulü kanunu, jandarma hesab işleri, bi
nicilik, fotoğrafçılık ve beden terbiye
sinden ibarettir. 

Bu mektebte tedrisatı takib etmesi 
Jazımgelen ıs asteğmen geçen 936 yı • 
lmda mektebin inşaatı henüz bitmemiş 
olmasından dolayı tahsillerini jandarma 
genel komutanlığı binasında tahsis olu
nan dairede görmüşler ve tahsıllcrini 
muvaffafciyet1e bitirerek 937 temmuz 
ayının sonunda yeni tayin olundukları 

lntalarına gitmişlerdir. 

Mektebte meslefd ihtisasa taalluk e
den derslerden başka aynca bul sat -
Jar tarafından rejim Ye inkıl3b tarihi 
hakkında konferanslar verilerek genç 
subayl'lrm bilgilerinin genişlemesine ça
hşılı7ıaktadır. Konferansları veren zat
lar arasında Adliye Bakanlığı Siyasi 
müsteşarı BB. Salah Yargı, Mardin me
busu Edib Kemal, Tokad mebusu Nazım 
Merkez Bankası meclisi idare reisi Prof. 
Nusret, İç Bakanhk hukuk müşaviri Ek· 
rem, hukuk fakültesi tıbbr adli profesö
rü Dr. Fahri bulunmaktadır 

Yuncı n heyeti Istanbulda 
(Başı ı mcı saytada) 

katine memur edilen mihmandarlar ile 
protokol mödür muavini Kudret, Ya· 
nan maslahatgüzarı J eneral Konsolos, 
konsoloshane erkanı, yunan ataşemili· 
teri tarafından karşılanmışlardır. 

Mızıka, yunan ve türk marşlarını 

çalmış, askeri kıtalar ihtiram resmini 
ifa etmiştir. Bayan Papagos ve Melisi
hoş zevçlerine refakat etmektedirler. 

Misafirler kendilerine tahsis edilen 
otomobillerle Perapalas oteline inmiş· 
lerdir. 

Yunan heyeti İstanbul ve deniz ko
rnutanhklannr ziyaret etmiştir. 

Dolmabahçe sarayına Atatürke ta
zimlerini sunmaya giden heyet hususi 
defteri imzaladı. Dönüşte kendisiyle 
görüşen gazetecilere heyetin reisi 'Ge· 
neral Papagos şunları söyledi: 

"- Türkiyenin bize gösterdiği hüs
nükabule ne kadar•teşekkür etsek az. 

Tefrika No: 4 

Yazan: Pierre Loüyı 

O, ku....vetin kudret halini aldığı 
~ll.ş~ ~ütün heybeti ile Erkeğin ~ey
d el. ıdı. Parrazios ona Promete diyor
~; fakat her hangi ebedi bir isim ye• 

~~I esirine bundan daha az layık de-
11. 

BQ adam kar§unda olarak atel
Yeınde bir sene çalı§saydım bütün 
;-esl~k hayatımı Zeus'lar, Pluton'lar, 
::dıdon'lar ile, ve, Mütehakkimler d • Verilen kır sakallı on beş ilihla 
olduracak kadar taslak vücuda geti

rirdirn. 
.. Nikostrat, Olempia'yı ayağına ça
~·Y~u. Kolunu uzattığı zaman Üç 

şlı Catal, kaldırdığı zaman Yıldı
l"ıın görünüyordu. Göğüs hat1arı o
~uzlarına o derece haşmetle birleşti· 
hı_rordu ki bütün hareketleri ilahlara 

as hatlar halini alıyordu. 
~endi kendime dü§ündiim: "Par

:ra.zıos, bütün gecelrimi Seramik di
bekleri altmda geçirecekmiPnı gibi 
a?a kad:nlar hediye etmeği tasavvur 

edıyor ve ınuhakkak ki Nikoslrat'ma 
ınubıl.:ı h" k , ~· , .. .,.:lt a~ tan va7. geçecegı · 

dır. Her iki devlet dostluk bağlariyle 
bağhdır. Biz Türkiyeyi ikinci vatanı
mız sayar ve severiz. 

Cumhur reisini% Atatürkün büyük 
eserine karşı takdir hisleri besliyoruz. 
Ziyaretim, kahraman türk ordusunun 
büyük kudretini bir daha yakından 

görmeme vesile olacaktır •• , 
Heyet yarın saat 11 de abideye ~e

lenk koyacaktır. 

Efgan heyeti de yarın sabah şehri
mizde olacaktır. 

Yugoslav ve Romen heyetleri 
Yugoslav heyeti de salı günü Ak

denizden gelmiş olacaklardır. Aynı 

günde Romen heyeti de şehrimizde bu
lunacaktır. 

Iran askeri heyeti T rabzonda 
Trabzon, 13 (A.A.) - İran askeri 

heyeti dün şehrimize gelmiş, Vali, A
lay kumandam, Belediye reisi tarafın· 

Türkçeye çeviren: N. BaJ1dar 

mi anlamıyor. Onu bana, bir gün j. 
çin olsun göndermesini ilahlar kendi. 
sine ilham edecekler mi acaba? 

Kıskançlık azablariyle kalbim işte 
böyle çırpınıyordu. Ve sonra onda 
parlıyan ilahi ne Yal'sa hepsini ' mer· 
mer değilse bile, onun kadar :af mad
desiyle balmumunun tesbit edecğini 
dü~ünerek yan yarıya tesefli buluyor
dum. 

Nitekim, Nikostrat, menner için 
kayboldu. 

Onu hiç bir vakit model olarak 
karşıma alamadım. Zavallı bir ker
recik poze etti; ve bunun d~ nasıl ol
duğunu şimdi anlayacaksmız. 

Attik'ten at üstünde geri geldim. 
Atinada buhınmadığun beş sene 

zarfında alacaklılar mevcud bir mİll:· 
dar malımı aathrouşlardı, ve ben bun
dan dolayı, tekrar yerlqınem için lü
zumlu uzun haftaları geçirmek üzere 
sadece bir hana indim. 

P arrazios da, bir kaç gün sonra 
beni takib etmi§ti. EDJDaı ne kada; 
mütevazi bir yere naklettİrmi§ oldu-

ULUS 

1 Ziraat 
bakanlığında 

(Başı 1 incı sayıfada) 
olan şahsi ve hükın1 şahısları temsil 
eden 35 kişiden mürekkeb mümessiller 
şehrimize gelmişler ve ilk toplantıları
nı bu ayın 12 sine rasthyan Perşembe 
günü yapmışlardı. 

Dün mümessiller Ziraat Bakanı B. 
Şakir Kesebir'in reisliğinde tekrar top
larumşlar ve orman kanununun esasla. 
rı hakkında hasbihallerde bulunmuşlar 
ve esaslar dahilinde kendilerini alak.a
landıran meseleler üzerinde temennile. 
rini bildirmişlerdir. 

Bir kısmı kanuni mevzuata bir kıs
mı da idare işlerine taalluk eden bu di· 
lekler hakkında Ziraat Bakanlığı tet
kikler yapdıktan sonra, )azım gelen tcd. 
birler alınacaktır. 

Bu suretle bir taraftan milli ser
vetimiz olan ornıanlarımızm muhafaza 
ve inkişafına memur bulunan bakanlık, 
bir taraftan da ormanlarımızın bir kıs
mını mukavele ile işletmek taahhüdü
nü üzerine almış olanlar, bu milli ser
vetin rasyonel bir şekilde işletilmesi 
için elbirliği ile çalışmak lüzüm ve 
ehemmiyeti üzerinde beraberce ve has
sasiyetle durmak imkanını elde etmiş
lerdir. 

Pek samimi bir hava içinde geçen 
görüşmeler sonunda Bakan B. Şakir 

Kesebir söz almış ve yapılacak tetkik. 

lerden sonra, ormancılarımızın dilekle

rinin mümkün olanlarının yerine geti· 

rilmesine çalışılacağını vadetmiş ve mu

kavele ile bağlı bulunan müeıt&eSClerin 

mukavele hükümlerine harfi harfine 

riayet etmek lüzumunu müdrik bulun.. 

duklarında şüpheıri olmadığını söyle
miştir. 

Mukavele hükümlerine riayet et

tikleri takdirde bu müesseselerin hü

kümetden her türlü yardım ve kolaylı
ğı göreceklerine emin obbileceklerini 

ıı<Szlerine ?Jbe eden Bakan, bu takdirde 

esasen kendilerinden hiç bir yardım ve 

kolaylığın esirgenmiyeceğini de beyan 

ederek davete icabetlerinden dolayı 

mümessillere teşekkürlerini bildirmiş

tir. 

Mercilerini tecavüz 
edenler 

Bazı nüfus direktörlüklerinin mer

cilerini tecavüz ederek doğrudan doğ. 

ruya nüfus genel direktörlüğü ile mu. 

habere ettikleri görülmüştür. İç Ba

kanlık gönderdiği bir tam.imle bu di

rektörlüklerin dileklerini vilayete yaz
malarını: ve genel direktörlüğe ancak 
o vasıta ile maruzatta bulunabilecekle
rini bildirmiştir. 

dan 30 kilometre mesafedeki Maçkada 
ve asker tarafından da Değinncndere
de merasimle karşılanmıştır. Heyet va
liyi, mevki komutanını, belediyeyi ve 
Soğuksudaki Atatürk köşkünü ziyaret 

eylemiştir. 

Heyet bugün Aksu vapuriyJe 1stan
bula hareket edecektir. 

ğumu haber aJrnca kendisininkinden 
başka misafiırlik kabul etmememi ka· 
tiyen arzu etmiyerek, beni beklediği
ni bildridi. 

Ertesi gün, yalnız başnna ve tekli
fini reddetmek üzere evine gittim. 

Seramik ile akademi arasında ya
n yolda, Eflatuınm Yaşadığı küçÜk e
ve yakın, mermer ve tunçtan bir sa
rayda oturuyordu. ~ahçeleri aşağıla
ra Siklobor'un mavı kıyılarma kadar 
uz~ıyor, ve diğer ta:ra!dan, yola ka
dar yüksel~re~ beyaz ~anayı faydasız 
ve haşmetlı agal~la ihata ediyordu. 

Parrasio&. kendi değerinde bir a
damdan bekle~m~!~c.ek bi:r zaafa ka
pılarak, zengınlıgı ıle. Öğ\İnmekten 
zevk alıyrodu. Serv~ti heaabazdı: 
Kendi.si de bundan fupbe edilmeme
sini istiyordu. Ve esasen. bütün haz
lardan hissesini_ almak arzusunda ol
duğu için de senn mermere, ince ipek 
lilere, genç kızlaım bunlardan da 
tatlı olan cildlerine, Y'Üze Yara.şan kı
zıl renge, pas tu~ayıp gÜneş gibi 
parlayan altına darına tenıas etmek 
isterdi. Bundan dolayıdır ki evi Ar
ta,kserses'İD sarayına benzerdi,, 

Beni, kendisine atelye hizmetini 
gören iç avluda karşıladı. 

Ayakta, her zamanki gibi kmmzı 
ipekliler giyinmİ§ ve bir olemp ilaht 
gibi alnmı çatıklamış olarak geniş 
kollarını bana açtı. Sonra. Yanyana 
ph e.erlerin rahmi olan o meşhur aa~ 
lonuna girdiğimİ'z zaman tekrar orada 
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Bu hafta içinde Yozgad'da Türk Hava Kurumu vilayet kongresi aÇJhnq ıe .i
layet ürünleri üzerinde isabetli kararlar verilmiştir. Y akardaki resimde Yozgad 
valisi B. Abdullah Feyzi Gürelle yer ürünü kongresine geJeıa kaza we •İli.yet 
mümessillerini toplu halde görüyorsun uz. Hava Kurumu varidatmm geçen se
nelere nisbeten daha fazJa olman umulmaktadır. 

Üsküdar Adliyesinde 

Yangın 
Tahkikatt 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Vskü. 
dardaki adliye binası yangınına aid tah
kikat ilerlemektedir. Bugün yangın 
başiangrcr görülen kaplama civarında ve 
binanın yanan kısmına isabet tden ye
rinde hafriyat yapıldı. Yangının neden 
v-e nasıl çıktığı henüz kati surette an
laşdamanuştır. Ancak ateşin binanın ar
kasma isabet eden dıf Juplamalardan 
ba,ladrğı tcsl>it edilmi,tir. 

Adliye Bakanı :e. Şükrü Saraçoğlu 
yangının söndürülmesinde fevkalade 
hizmetleri görülen itfaiye müdörii İ'fı
sanla "Üsküdar KaymaTramrna teşekkür 
etmiştir. 

Osküdar mahkemeleri bu sabahtan 
itibaren kendilerine tahsis edilen bina. 
da faaliyete geçmişlerdir. Bu akşam 

yangından kurtarılan Jrasalarm içindeki 

paraları sayan hususi heyet işini bitir· 

miş, hazırladığı raporu müddeiumumi

liğe vermiştir. 

Dikmen' de otlar 
tutuştu 

Dün gece saat 21 de Dikmen bağ. 
larında bir yangın başlangıcı olmuş, fa
kat derhal yetişen itfaiye tarafından 

söndürülmüştür. Yangının kuru otların 
tutuşmasından ileri geldiği anlaşılmış

tır. 

Nezaret altında buluna·nlar 
İç Bakanlık Emniyeti umumiye ne

zareti altmda bulunanlar iç.in yeni ced

veller hazırlatarak vilayetlere gönder
miştir. Vilayetler, hududlan dahilinde 

nezaret altında bulunanların bir ay zar
fında ahval ve hareketlerini bu cedvel

ler üzerinde tesbit ederek Bakanhğa bil
direceklerdir. 

bulunr.•1anın heyecanını duydum. 
Sualime cevab olarak: 
- Promete'in mi? Dedi. Hayır, o

nu henüz olgun saymıyormn. Bu Ni
kostrat bir kaç zaman düşünülmeğe 
muhtaç ve mevzuu hakkındaki ilk tasav
vuruna onun şahsım sokar sokmaz bu 
tasavvurumun hemen parçalanacağım 
his ediyorum. Hele bir kaç giin daha 
bekliyelim. 

Dinlenip dinlnemediğini sordum; 
fakat bu, ana iyice tanımamak de
mekti. Resim onun hayatı idi. Gece 
yansı seyahatinden dönmüş ve sabah· 
leyin bir levhaya başlamışb. 

Birden bire: 
- Haydi gel, dedi. Onu görebile

ceğine memnun oldum: Bu küçük şey 
bir harikadır. Hiç bir vakit bundan 
daha güzel bir tel' yapmamıştım. 

Eserlerini en yüksek değerleriyle 
takdir etmek ve bütün yunan mille
tinin büyük adına lı.arşı duyduğu hay
ranhğı anlamak da tabiatinin bir husu. 
siyeti idi. 

Başlanmış olan Pano, iki ucu bir
leşecek surette biribirine yaklaşırken 
altından kuğ~ boyunları gibi krrrılan 
bir ŞöTale üz.erinde duruyordu. Hür· 
metle eğildim ve öyle acaib bir mev
zu gördüm ki Parrazios'un atölyesin
de olduğu için beni hiç de hayrete dü
türmedi. Lnha, bakıflara serinlik ve
ren bir kır manzarası idi ve ol"tasında, 
okları elinde, bir nenfo, yan yabp U• 

vwnuttu. Bunun ön!ine eğilmiş bir sa-

'
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RADYO ._,, _____ ,,,,_,, __ , 
ANKARA - Öğle neşriya11: 13.30· 

13.50 Muhtelif p1ik neşriyatı. 13.50-H.15 
Plak : Türk musikisi ve halk şarkıları. 
H.15-14.50 Dahili ve harici haberler. 
Ak~ ne~yatı : 18.311-18.35 Muh

telif plak neşriyatı. 18.35..19.10 Çocuk~ 
lanı karagöz (Küçük Ali). 19.10..19.35 

Türk musikisi ve halk prlulan (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 19.35.19.SO 

Saat ayan ve arapca nefiiyat. 19.50-20.15 
Türk musikisi ve halk pxkılan (Ser
wt Adnan ve arlradaflan). 20.15-20.30 
Şevket Süreyya (İktisadi konuşma). 
20.30-21.00 Türk musikisi ve halk ~· 
lıaları (Salahaddin ve arkadaşları). 

21.00-21.15 Ajana haberleri. 21.15.21.55 
Stüdyo salon orktstrası. 21.55..22.00 

Yarınki neşriyat ve İr.tikla.I JDal§I. 

Maslak yolunda 
bisikletli polisler 
dolaşacak 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Maslak 
yolu üzerinde motosikletli polislerin 
teftiş yapmalan kararlaştırılmıştır. 

Maksad kazaların onunu almaktır. 

Maslak jandarma karakolu kaldırılmış 
yerine biri Zincirlilruyuda, diğerleri 

Derbend ve Maslak mevkileYinde ol
mak üzere iki polis karakolu kurulmu,. 
tur. Motosikletli polisler bu karakol 
mıntakaları dahilinde vazife görecek

lerdir. 

Belediye yasaklarına 
aykırı hareket edenler 

İstanbul, 13 <Telefonla) - Belediye 
yasaklarına karşı aykırı hareket eden -
Ier zabıta tarafından şiddetle takib edil
mektedir. Son 24 saat zarfında tramvay
dan atbyan 12, diğer belediye emirleri
ne riayet etmiyen 63, Köprüdeki yeni 
çivili geçidleri bırakarak geçidsiz yer -
lerden geçmek isteyen 45 kişi cezalandı

rılmıştır. 

Gayri !iJhi olduğu anlaşılan 340 tane 
kurabiye müsadere edilmiştir. 

tır gömleğini beline kadar kaldıraı-ak 
behimi bir obarlukla baluyordu. Ge
ride, ikinci bir satır, uykusu pek de
rin olmak lazım gelen nenfoya doğ. 
rudan doğruya teca..-üz ediyordu. 
Hepsi bu idi. 

Fakat, gözlerimi levhadan çevi
rirken, bir kaç admı ileride, bir srra
nm üzerine uzanmış mahcub Arteıni· 
dora'yı, bu kızıl taslağa hareketlili
ğini vermiş olan iki sarmat vahşisi a· 
ramnda gördüm. 

Ve Parraz.ios izah etti: 
- Evet. Ben bu gibi kuvvetli ha

yat levhalarını severim ve Erkeğin ar
zusunu ancak son haddinde ve tahak-
kuku anmda gösteririm . 

iyi bir filezof olmadan Önce kötü 
bir resaam olınu~ olan Sokrat benim 
qki bakışlar ve düşiinüşleı·le resınet
memi isterdi. Bu manasız bir tenkidin 
mahsulü idi. Resim çizgi ve renktir. 
Onun dili ancak hareketlerle konu
ıur, ve en ifadeli hareket onun zafe· 
rini temin eden harkettir. Ben Ahiie· 
us'u öldürürken resmettim. Onun ha
reketsiz hiddetini şaire bırakırım. Bu 
kadar izah yeter; biz biribirimizi an
layan insanlarız. 

Şövalesinin önüne oturup emretti: 
- Vaziyet almız. 
O zaman Artemidol"a kara gözle

rini bize dikti ve beni heyecan içinde 
bırakan bir sesle mırıldandı: 

- Onun önünde mi? 
(Sonu var) 
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Şanghayda da harb başladı 
Şanghay'da Çinliler faiktır 

Japonlar takviye askeri istediler 

Ankara - Yük sek ziraat Enstitüsü 
talebeslnln memleket gezıleri 

Topçu düellosu oldu Musul faciası 

Şimalde Japon askerleri 
Nankovu h313 alamadı 
Şanghay'da: 
Londra, 13 (Hususi) - Şanghayda harb baılamıştır. Japon kabi

nesi dünkü toplantısı emasında Şanghaydaki filo kumandanına tam 
hareket serbestisi vermiş ve çinliler japon tekliflerini kabul etmedikle
rinden japon harb gemileri Şanghaya asker çıkarmışlardır. 

Royter ajansının bildirdiğine göre ilk topçu muharebeleri batla
mıştır. Çinliler ateşlerini japon garnizonunun kar~r~ahma tevcih et
mişlerdir. Bombardıman akşama kadar devam etmıştır. 

Japon askerleri topçu himaye
si altında bir baskın hücumu ile 
f imali Şzeşman mahallesini, ve 
imtiyazlı bölgede bulunan bir ye· 
ri işgal etmişlerdir. Tokyodan bil
dirildiğine göre birkaç saat çar
pışmadan sonra ataşemiliterlerin 
bürosuna doğru ilerlemeğe çah
ıan 97 inci Çin fırkası kıtaları ja
pon kuvvetleri tarafından imha 
olunmuştur. 

Şanghaydaki japon kuvvetleri umu
mi karargahının akşam neşrettiği tebli
ğe göre, mukabil topçu faaliyeti ile Çin 
kuvvetlerine karşı faik vaziyet alınmıı· 
tır. Çinlilerin zayiatı ağırdır. 

Gene japon menabiinden gelen tel • 
graflara gcire, saat 16,10 da Şing • Yung 
yolu istikametinden kuvvetli makineli 
tüfek sesleri işitilmeye başlamıştır. 

Çin kuvvetlerinin bütün cephe üze
rinde taarruza geçeceği tahmin olun • 

maktadır. 

Şanghayın şimal istasyonundan kal
kan Çin kuvvetleri saat 16.30 da Sanan 
• Şiatung iki yol ağzına varmışlardır. 

Japon kuvvetleri bu kuvvetleri Szeçu • 
an • Şiatung iki yol ağzı civarında bek • 
}emektedir. 

Bir çin tayyaresi, sabahleyin Şang • 
hayın şimal kısmı üzerinde bir istikşaf 
uçuşu yapmıştır, Fakat japonlar bu tay
yareye ateş etmemişlerdir. 

Nehir üzerinde münakale durdu 
Çin makamlan, Yangtsekiang nehri 

üzerinde her türlü münakaleyi menet • 
miştir. Sanıldığına göre çinliler, nehre 

torpil dökmüşlerdir. 
Çinlilerin nehri kapatmak için birkaç 

gemi batırdıkları bildirilmektedir. 
Sabahleyin Capei'da vukubulan mü· 

sademe esnasında mermilerden birkaç 
tanesi japon askeri ataşesinin oturduğu 
eve isabet etmiştir. 

Şanghaydaki japonlar takviye 
kıtaatı istediler 

Tokyo dıı hakanlığının ıelabiyettar 

memuru, karaya asker çıkaran kıta ku • 
mandanınm yeni takviye kıtaatı gön • 
derlimesine lüzum gösterdiğini, umumi 
karargahla japon mıntaka11 araaındaki 
münakalenin tehdid altında olduğunu 

bildirmiıtir 

Bir Çin fırkası Şanghayın ıimal 
mahallesine yerleşti 

Yine Şanghaydaki bir japon memba
ından bildirildiğine göre, 86 ıncı Çin fır
kası şimal mmtakası mahallesini işgal 

ederek buraya mitralyözler yerleştirmiş
lerdir. 

Bu civarda öğle zamanı iki japon 
jandarmasının kaybolması endişeyi mu
cib olmaktadır. 

Bir fırka tahmin olunan yeni Çin 
kuV\'etleri, ccnulıtan Şanghaya doğru 

ilerlemekte lir. 

Çang • Kay • Şekten aldığı bir emir 
iızerıne 98 inci Çin fırkası alelacele Han 
kovdan Nankin istikametine hareket et
mi tir. 

Akşam üstü Şanghayın Şopei mahal· 
lesinde sükun iade edilmiştir. Tüfek a· 
teşi çok az devam etmiştir. Saat 21,50 
de bütün cephede muhasemat durmuştur 

Ecnebi imtiyaz bölgelerinde 
Şanghayda ingiliz, amerikan, fran-

11z kuvvetleri ile diğer ecnebi kuvvetle
ri seferber edilmiştir. İmtiyazlı mmtaka-

nın şimalinde barikadlar vücude getiril
miştir. 

Hongkongda bulunan İngiliz kuv
vetlerinden bir tabur hemen Şanghaya 
hareket etmek üzere emir almıştır. 

İngiliz amiral gemisi Kümberland 
ile amerikan amiral gemisi Ogusto ya
rın Şanghaya gidecektir. 

Bir fransız piyade taburunun 27 a
ğustosta Hindiçiniden Şanghaya gel
mesi beklenmektedir. 

Bet Avrupa devletinin elçileri ja
pon elçiai nezdinde teıebbiüte 

bulundulm 
Almanya, Amerika, Fransa, İngilte

re ve İtalya mümessltleri tarafından 

müştereken Nankin hükümeti ile Çin
deki japon elçisine nota vermişlerdir. 
Bu notada yabancı devletlerin Şang

haydaki mühim menfaatleri ehemiyetle 
zikredilmekte ve Çin hükümetinden 
kıtalarmı geri çekmesi, japon hüküme
tinden de takviye kıtaları gönderilme· 
mesi istenilmektedir. 

lngiltere hükümeti Şanghay hadi
aelerini dikkatle takib ediyor 
Londradaki diplomasi mahfilleri 

İngiltere hükümetinin Şanghaydaki va
ziyeti çok büyük bir dikkatle takib et· 
mekte olduğunu ve Şanghaydaki ahva· 
lin hiç te memnuniyeti mucib şekilde 
bulunmadığını söylemektedirler. 

Londra hükümeti, Nankin ve Tokyo 
hükümetleri ile temaslarını muhafaza 
etmektedir. 

Japonlar seferberlik mi 
ilan ediyorlar? 

Tokyodan bildirildiğine göre, japon 
kabinesi, bugün bir toplantı yaparak 
başbakan ile bahriye ve hariciye nazır
larının küçük kabine halinde yapmış ol
duklar ıbir toplantıda ihtimal seferber
lik yapılması için verdikleri kararı res
men teyid edecektir. 

Küçük kabinenin toplantısından son
ra bahriye nazırı askeri rüesa ve harbi. 
ye nazırı ile bir toplantı yapmıştır. 

Kabine 9.45 de toplanmıştır. Bu top
lantıda, Şanghaydaki vaziyetin vahame
tine mani olmak için çin hükumeti ile 
müzakerelerde bulunmanın zaruri oldu
ğuna karar vermiştir. Diğer kararlar 
şunlardır : 

1 - Japon zabiti ve bahriye neferi
nin katli hadisesi Nankin hükümeti 

nezdinde protesto edilecektir. 
2 - Şanghay şehrinin etrafında talı. 

şid edilmiş olan jandarma kuvvetlerinin 
geri çekilmesi istenecektir. 

3 - Japon tebasmın hayat ve em
val ve emlakinin himayesi için japon de
niz müf, eze si kumandanına tam sala
hiyet verilmiştir. 

Şimal cephesinde 
Nankov hala çinlilerin elinde 
Centrol News Çin ajansı bildiriyor 
Japon ağır topçu kuvvetlerinin ve 

tayyarelerinin bombardımanına rağmen 
ve iki gündenberi devam eden çetin mu
harebelerden sonra dahi Pekin ile SuL 
yuan arasındaki demiryolu boyunda bu
lunan Nankow geçidi çinliterin elinede 
butunmaktadrr. 

Evvelki gece Tien-Çin ile Pekin a
rasındaki demiryolu boyunca da muha
rebeler olmut ve bugün çinlilerin Tien. 
Çin'in 28 kilometre garbi cenubundaki 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

etmekte gecikmiyecektir. Cinayet
ler milletleri bazı aevgili evladla
nndan ayırırsa da, milll iradeleri 
asla zayıflatmaz, biJQkis onlara, 
kaybolan fedakarlara karşı besle
nen sevgi ıJe katillere karşı duyu
lan hınç ile tazelenip artan yeni 
bir şuur uyanıklığı verir. 

Yüksek Ziraat Enstitüırü talebesi Uşakta 

Muaul faciasının katiline bin 
kere lanet eder ve bu facianın iki 
kurbanını hürmetle anarken, ya
ralı Irak milletine, Bağdad hükü
metine ve ölülerin ailelerine vefa. 
klir türk milletinin ve kardeş türk 
ordusunun candan taziyetlerini 
wnarız. 

Falih Rıfkı ATAY 

* 
Bir çok subaylar 

kayboldu 
ortadan 

Beyrut, 13 (A.A.) - Birçok zabit -
lerin ortadan kaybolmuş oldukları Mu
sul'dan bildirilınektedir. Bunların Gene
ral Bekir Sıtkı'nın ölümü ile neticele • 
nen suikastten mesut olan kimseler olup 
bu sebebten dolayı kaçmış oldukları tah
min edilmektedir. 

Uşak, (Huı;usı muhabırmiz. 
den) - Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
ziraat fakültesi talebelerinden 22 kişi
lik bir grup Doçent Bay Esat Bozda
ğın başkanlığı altında şehrimize geL 
miştir. Misafirler Uşak istasyonunda 
seçkin bir kalabal ı k tarafından karşı· 
lanmış ve hemen tetkiklere başlanmış. 
tır. Şeker fabrikamız büyük otobüsünü 
misafirlerimize tahsis etmiş evvela şe
ker fabrikasına uğranmış, fabrika baş. 
tanlıaşa gezilmiş, işlemekte olan ispir
to fabrikası görülmüş ve muhasebe se
fi Bay Nuri Perenin verdiği izahat 
dinlenmiştir. 

Sonra Kalfa köyüne gidilmiş, köy. 

Karadeniz havuzunda 

Yüzme ve 
KÜÇÜK iç HABERLER 1 Ati 

x v r dö ·· ama a ı nuyor - Vali ve Belediye 

Reisi Bay Muhiddin Üstündağ çarşam· M • • b k 
ba saba~ı şe~ri.mizde olacaktır. . . usa a a 1 arı 

X Yulder ıçın kayıd - Yarından ıtı-

baren 50 kilodan fazla yük taşıdığı gö
rülen hamallar cezalandırılacaktır. 

X Şüpheli ölüm - Dün üç şüpheli 
ölüm vakası tesbit edilmiş, müddeiumu
milik tahkikata el koymuştur . 

X Bir prenaeı lıtanbulda - Mısır 
Kıral Hanedanına mensup Prenses Ba
yan Semiha bugün şehrimize geldi. 

X İzmir fuarında - Esnaf Birliği 

kırk kisilik bir heyeti İzmir fuarına gön
dermeye karar verdi. 

X Gümrüklerde - Gümrükler U
mum Müdürü B. Mahmud Nedim bugün 
lsviçreden şehrimize döndü. Gümrük 
müfettişi Hamid de gümrüklere aid tet
kikatta bulunmak üzere Berline gitti. 

X Otomobillerin muayenesi - Oto
mobil, otobüs ve kamyonların yıllık mu
ayeneleri 20 ağustosta bitirilecektir. 

X Balıkçılar kongresi - Balıkçılar 
kongresi bugün ekseriyet olmadığından 
toplanamamıştır. 

Mandalar Komisyonu 
çalışmalannı bitirdi 
· Cenevre, 13 (A.A.) Mandalar 

komisyonu, bugün öğleden sonra Fi
listin hakkındaki ingiliz planı üzerin
deki umumi görüşmelerini bitirmiştir. 
Komisyon, şimdi Milletler Cemiyeti 
Konseyine vereceği raporu hazırlıya
caktır. 

Bugünkü toplantıda ingiliz sömür. 
geler bakanı B. Ormsbi Gor yahudiler 
ile arablar arasında müstakbel münase
betler, muhaceret meselesinin halli ve 
biri yahudi, biri arab iki müstakil dev
let arasında ahali mübadelesi hakkın
da sualler sorulmuştur. 

B. Ormsbi Gor bu akşam Londraya 

hareket etmiştir. 

Touliuchen'e girmeleriyle neticelenmiş
tir. 

Çin kıtaatı şimdi Toliuuchen'in 5 
kilometre şimalinde kain Lingwong'a 

doğru ilerlemektedirler. 

Halbuki diğer taraftan japon kay
nakları, evvelce Nankov'un japonlar 
tarafından hemen hemen işgal edilmek
te olduğuna dair verilen haberlerin 
mevsimsiz olduğunu bildirmekte ve şun
ları ilave etmektedirler : 

Japonlar, Tien.Çin - Pekin demir
yolunun himayesinden ibaret olan ga
yelerini elde ettikleri için japon ileri 
hareketleri nihayet bulmu:~'.lr, 

Bölge su sporları ajanlığının üç 
hafta devam etmek üzere hazırlayıp 

iki haftadanberi muntazam bir prog
ram altında yapmakta olduğu teşvik 

müsabakalarının üçüncüsü yarın Halk • 
evi adına Karadeniz havuzunda yapı
lacaktır. Saat 14 de başlıyacak olan mü. 
sabakalar için İcab eden bütün hazır. 
hklar ikmal edilmiştir. 

Müsabakalarda derece alanlara ve
rilmek üzere Halkevi tarafından husu-

si surette İstanbuldan getirilen madal
yalarla en çok puvan alan yiizücülerin 

mensub olduğu kulübe verilecek hey
kel yarınki miisabakalarda iyi derece 

almak için var kuvvetiyle calışacak ku. 
lüblerimiz arasında tatlı bin rakabet 

doğuracağından varışlar çok heyecan

lı olacağı kadar büyük bir alaka ile de 
takib edilecektir. 

Müsabakaların hakem heyeti Sabri 
Mengü!, Ali İleri. Yekta. biri de Zi. 

yadır. Su sporları ajanlığı tarafından 

idare edilecek olan müsabakaların prog
ramını aşağıya yazıyoruz : 

100 metre serbest, 100 metre sırt 
üstü, çocuklar arasında 50 metre ser

best, 200 metre kurbağalama ve 800 
metre yüzmelerle kırlangıç, öne toplu 

balıklama, geriye balıklama. 100 metre 
sırt üstü X 200 metre kurbağalama X 

100 metre serbest Türk bayrak yarışı. 
Atlama dereceleri her üç atlamanın pu. 
vanları sayı olarak tesbit edilecektir. 

Bakır köyünde bir 
yangın 

İstanbul. 13 (Telefonla) - Bugün 
öğleden sonra Bakırköyde bir fabrika

da yangın çıktı. Fabrikanın merkez 
binalarına bir şey olmadı. Fakat idare 

kısmı müştemilatından bir kısmı yanar
ken itfaiye tarafından söndürüldü 

İstanbul' da t ifo vakaları 
çok azaldı 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Şehri
mizde tifo vakaları iyiden iyiye azal

mıştır. Son yirmi dört saat içinde bü
tün şehirde 5 tifo vakası tesbit edil
miştir. Birinci ve ikinci aşı faaliyet
leri sıkı şekilde devam etmektedir. 

lülerimizle faydalı mevzular üzerinde 
konuşmalar yapılmıştır. Belediyemizin 

ı yeni yaptırdığı asri mezbaha, stadyom 
gezilmiş, mensucat fabrikaları, halıcı
lık ve el dokuma sanayii üzerinde tet
kikler yapılmış ve faydalı bilgiler ve. 
rilmiştir. 

Akşam misafirler şerefine Halkevi.. 
mizde 100 kişilik bir çay şöleni veril
miş. değerli görüşmeler yapılmış, milJi 
havalar çalınmış ve oyunlar oynanmış
tır. Bu eğlence ve görüşme geç vakte 
kadar devam etmiş ve bir çok bayanla.. 
rımızda bulunmuştur. Misafirler geliş
lerinde olduğu gibi gidişlerinde de ha.. 

raretle uğurlanmışlardır. 

Ankaradaki Egelilerin 
teşebbüsleri 

Açılması yakınla~n İzmir enter. 
nasyonal fuarı etrafında şehrimir:de ge. 
niş bir alaka uyandırmak için Ankara~ 
daki Eğe kurumu bir çok kollarda ça· 
lışmaktadır. Kurum, organı olan Eğe 
Bütünü mecmuasının fevkalade nusha
sını bu mevzua tahsiıı etmiştir. 

Ayrıca bu akşam O rman ÇiftlL 
ği bira parkında vereceği krr balosun
da da davetlilere fuar etrafında iza
hat verecek, Fuarın muhtelif kısımla
rını gösteren broşürler dağıtacaktır. 

Baloya mümkün olduğu kadar geniş 
bir davetli kitlesi toplıyabilmek için 
kurum bir çok fedakarlıklar yapmı 

sabaha kadar işliyecek otobüsler temin 
etmiştir. 

İzmir fuarına yurdumuzun her ta
rafından gösterilen alakaya Ankııranın 
bir misal teşkil etmesi için çalışıl. 

maktadır. 

Festivalin ikinci haftası 
yarın biti yor 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Festiva
lin ikinci haftası yarın bitiyor. Sabah 
saat 11 de Hisarla Bebek arasında yliz

me yarışı yapılacak, bu yarışa 45 kışi 

işt ak edecektir. Saat l5,30 da Taksim 
stadyomunda itfaiye şenlikleri başlıya
cak, festivalin 14 ünciı gecesi Tepeba -
sında Kızılayın hazırladığı balo ile ya-
atılacaktır. • 

__ K_u_·ç_·o_K~_o_ış __ H,_A_B_E_R_L_ER~' 
X Londra - Eski ticaret bakanı B. 

Runciman ölmüştür. 

X Londra - Geçen yıl kıra! sekizin· 
ci Edvard'ın yoluna tabancasını atan 
Makmahon mahkumiyetini bitirmiş ve 
serhest bırakılmıştır. 

X Moskova - 2534 kilometrelik bi
:.iklet turu 128 bisikletçinin iştirakıyle 
başlamıştır. 

X Nevyork - Buton'un 180 mil ka-
dar sarkında bir Danimarka 
lıa~ka bir vapur çaqnşmı~tır 
za · t yoktur. 

vapııriyle 

Nüfusça 

X Varşova - Basbakan B. Skla • 
dovski bir kaç günlük hususı bıı seyahat 
icın Fransaya gitmiştir. 

X Belgrad - Pravda gazetesi Dük 
dö Vindsor'ıın yakında Yugoslavyaya 

geleceğini yazmaktadır. 

ZAYİ 

167 numaralı hususi otomobi
li kullanmak için aldığım ama
tör vesikasını zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Muvaffak İşmcn 
2-4190 
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1 Ankarcı Hdt:diyt' Reisliği lla11Jarı 
~------------- ----------------

t L A N • kek-
1 - Su idaresine yaptmlacak 80 aded saat sandıgmm açı 

ıiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhmmen bedeli (480) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı "36'' liradır. . 1 · ka 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı ış erı '-t-

1 ·· ·· aat on buçul\ a lemine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 sa ı gunu s 2 
belediye encümenine müracaatları. (2648) 2-40

8 

!LAN .• 
. . . .1. b · · mazot valvalınyagı, 1 - Su ıdaresıne alınacak ıngı ız ezırı, • 

vakum yağı, astiralin, B. B. marka, traktör yağları on beş gün 
müddetle kaplar zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (11595) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (869.65) liradır. . 1 . ka 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her ~~ yazı ış er~ uk~ 

lemine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuma gunu saat on b ç 
ta belediye encümenine müracaatları. 

(26Sı) 
2-4085 

t LAN· • 
1 - Muhtelif mahallerde ve ebadda yaptırılacak 6 tane umu;;ıı 

abdesthanein yaptırlıması on beş gün müddetle ve kapalı zar a 
eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Muhammen bedeli (35.138,32) lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2.635,38) liradır. . . 
4 - Kesifnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı ışlerı k~

lemine müracaatları ve ihale 24.8.937 sah günü saat 11 de beledı
ye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün. saat o~~ ka?at 
teminatlariyle birlikte teklif mektublarını beledıye encumenıne 
vermeleri. (26S2) 2-4088 

t LAN 
1 - Halde bulunan 10/ 1 numarlaı dükkana istekli çıkmadığın-

dan açık arttırması o gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı .. 45'' liradır. . . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her ~~ yazı ışlen ka

lemine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuma gunu saat on buçuk· 
ta belediye encümenine müracaatları. 

(2649) 2-4083 
tLAN 

Belediyemize alınacak arazöz, vidanj ve .s~pürgeli araba ~e sai
re için verilecek tekliflerin 2 ağustos 937 tarı?ıne ka.dar ?eledıye .:e
isliğine gönderilmesi ilan edilmişti. .Hal~uki teklıflerın bı: mud· 
det zarfında yetiştirilemiyeceği vakı muracaattan anla.şı.ldıgından 
bu müddet 2 eylül 937 tarihine kadar uzatılmıştır. Teklıfı verecek· 
lerin malfımu olmak üzere ilan olunur. 2-3929 

t LAN 
ı - Halde bulunan (26) numaralı dükkanın yeniden on oeş 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (660) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 49.50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her ~~ vazı işleri ka

lemine ve istekiilerin de 20 ağustos 937 cuma gunu saat on buçuk· 
ta belediye encümenine müracaatları. 

• (2654) 2-4087 

1 LAN 
ı - Odacılara yaptırılacak 42 takım elbise on beş gün müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1254 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (94) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün vazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuma günü saat on buçuk
ta belediye encümenine müracaatları. 

(2652) 2--4086 

t LAN 
1 - Su idaresine alınacak 8500 litre şel yağı on beş gün müd· 

detle açtk eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (3060) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (229,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 

tnine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (2659) 2-4084 

lLAN 
ı -- Yenisehirde 1169 inci adada ıo parselde 210 mette murab-

baz arsa 15 gÜn müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1470 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 110.25 liradır. 
4 - Şcırtnarnesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları (2744) 2-4197 

tLAN 
1 - Yenişehirde 1166 inci adada 24 parselde 18 metre murabbaı 

belediye malı arsa 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 90 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı iışleri kale

lh.ine ve isteklilerin de 27 .8.937 cuına günü saat on buçukta bele· 
diye encümenine müracaatları. (2745) 2-4198 

tLAN 
. 1 - Temizlik hayvanatı için almaca~ 67600 kilo yulaf ve 54.100 

kılo kuru ot 15 gün müddetle açık eksıltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3989 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 299.18 liradır. 

. 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her giin yazı işleri kaıe
~ıne ve isteklilerin de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele· 
dıye encümenine müracaatları. (2746) 2-4199 

t LAN 
w 1 - Temizlik işlerine alrnacak araba malzemesine talib çıkma

dıgından eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 30 liradır. 

. 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale. 
~ıne ve isteklilerin de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele-
dıye encümenine müracaatları (2747) 2-4200 

t LAN 
ı - Su idaresine alınacak 25.000 litre benzin ve ı8.000 litre 

gaz ı5 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 7262.50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 545 liradır. 

le .4 - Ş~rtname ve evsafını görmek istiyenlerin ~.er .. gün yazı iş-
rı kalemıne müracaatları ve ihale 27.8.937 cuma gunu saat on bu

Ç~kta belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatla
rtyl~ birlikte teklif mektublarmı saat on buçuğa kadar belediye 
encünıenine vermeleri. (2742) 2-4195 

! L AN 
k 1 - Bahçıvan okulu talebelerine alınacak 62 takım elbise maa

asket, 62 çift kundura ve iskarpin ıs gün müddetle açık eksilt· 
ıneye konulmuştur. 

2 - Muhamme nbedeli 12ı2 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 91 liradır. ~ 

~37 4 - Şartnamesini ve nümunelerini görmek istiyenlerin de 27.8. 
cuma gü~ü saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. 
(2743) 2--4196 

UL US 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 1 

Komisyonu ilanları ..,_ ____________ ~---- --------------------
Ut>\'lt•I Ut:ruiryolları Vt: Liıaıanlan l ı ıuum 

Miidiirliirdi "ialmalma Komi~ oııu tliüııarı 1 
B1L1T 

1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 30 kuruş olan 495.800 
metre haki astarlık bez ile bir metresine tahmin edilen fiyatı 24,5 
kuurş olan 120 bin ila 167,000 metre çamaşırlık bez ayrı ayrı kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Astarlık bezin şartnamesini 744 ve çamaşırlık bezin şart· 
namesini 255 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - Astarlık bezin ilk teminatı 8687 ve çamaşırlık bezin ilk te· 
minatı 3068 lira 63 kurştur. 

4 - Astarlık bezin ihalesi t.9.937 perşembe günü saat 11 de 
ve çamaşırlık bezin ihalesi 1.9.937 preşmebe günü saat 15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2702) 2-4184 

BİLİT 
1) Beher metresine biçilen ederi 350 kuruş olan 3000 metre ka

putluk kumaş kapalr zarfla eksiltmeye korunuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 10500 lira olup ilk teminat parası 787 

lira 50 kuruş.tur. Ni.~~unesi komisyondadır. . 
3) İhal.esı 1. eyl ':11 937 carşamba günü saat 11 dedır. .. .. 
4) Eksıltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 uncu mad

delerinde istenilen belgelerivle birlikte teminat ve teklif mektub
Jarını ihale gününd en en g e'Ç bir saat evetine kadar M. M. V . sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (2697) 2-4181 

B t L t T 
1) Beher metresine bicilen ederi 325 kuruş olan ı2.000 metre 

kışlık elbiselik kuınaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 39.000 lira olup ilk teminat parası 

2925 liradır. 
3) İhalesi ı. eylül 937 çarş mba günü ssat ı5 dedir. 
4) Şartnamesini 195 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma ko

misyonunda~ alabi.lirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
Nümunesı komısyondadır. 

5) Eksiltmeye girecekler in 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad
delerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektublariyle 
birlikleri ihale gününden en geç bir saat eveline M.M. vekaleti satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2699) 2--4182 

Bf LtT 
ı - Bir tane~ine. tah~in edilen fiyatı 900 .kurş _olan 15 bin ila 

ıs bin tane batanıye ıle bır tanesine tahmin edılen ftyatı 210 kuruş 
olan 15 bin tane yün fanila ve bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 
230 kurş olan 15 bin ila 20 bin kilo yün çorap ipliği ayrı ayrı ka-
palı zarfla alın~cak~ır. . . . . 

2 - Battanıyenın şartnamesini 1125 fanilanınkını 158 ve ıplık
lerinkini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - Battaniyelerin ilk teminatı 12.500 fanilenin ilk teminatı 
2362 lira 50 ve ipliklerinin ilk teminatı 34SO liradır. 

4 - Battaniyelerin ihalesi 3.9.937 c. ertesi günü saat 11 de. Fa
nilenin ihalesi 5.9.937 P. ertesi günü saat 11 de ve ipliklerin iha
lesi 5.9.937 P. ertesi günü saat 15 tedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayrh kanun. 2 ve 3. mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mektub
larmı ihale saatlaerinden en az bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (2701) 2·-•U83 

BİL1T 
Velense: 692 adet hayvan velensesinin kapahzarfına istekli çık

madığından yeniden kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. Hepsinin 
tutarı 8996 liradtr. Evsaf ve şartnamesi parasız olarak süvari şube
sinden verilecektir. İhalesi: 21.VIII.937 cumartesi günü saat ol'l 
birdedir. İlk teminatı: (675) lirad ır. Eksiltmeye gireceklerden İl· 
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarını havi zarflar ek· 
siltme saatından en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (2541) 2-3944 

BtLtT 
1) Beher adedinin biçilen ederi 500 kuruş olan 1500 adet arka 

çantası ile beher adedine biçilen ederi 200 kuruş olan 2100 adet ek
mek torbası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 877 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 25 ağustos 937 çarşamba günü saat ıs tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 24?0 .sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle bırlıkte teminat ve teklif mektub
larını ihc.le gününde en geç bi~ saat eveline kadar M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna vermelerı. (2590) 2-4051 

Bf LİT 
SO tane arka teskeresi 
50 ., çevrilecek kolu 

400 ,. kablo dolabı 
50 çift talik tertibatı , 
Yukarıda cins ve mikdarları yazılı dört kalem muhabere malze

mesi satın alınmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Hep· 
sinin tutan (9700) liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonumuzdan 
parasız verilir ve nümunel~ri .~e .. komisyonumuzda görülecektir. 
İhalesi 23.VIIT .937 pazartesı gunu ~aat on birdedir. İlk teminatı: 
727 lira SO kurustur. Eksiltmeye gıreceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanu~un 2, 3 cü m:ıddeler!nde istenen belgelerle birlik
te teminat ve tek1if mektublarını havı zarflar eksiltme saatından en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna versin-
ler. (2542) 2-3945 

Lüleburgaz Belediyesinden 
Her sene açılması mut~d .. olan .~üleburgaz Köprübaşı hay

van panayırı 19 ağustos 93_7 gunune m~sadif perşembe günü açıla
rak üç gün devam edecektır. Gelecek tuccar ve esnafın esbabı isti
rahatlan temin edilmiştir. Panayrra .. satrlmak üzere getirilecek hay
vanların mensub olduğu mahal ve koyden kendi malı olduğu ve bu
lunduğu mahalde bul~şık hayvan hastalığı olmadığını mübeyyin il· 
mühaber ibraz etmedıkçe hayvanını satamryacağının halkça bilin· 
mesi ilan olımur (2737) 2--4191 

Bandırma l\'Ialmüdürlüğünden 
Manyas gölü civarınd~ki ~uzlama binası dahil olmak üzere 

Manyas gölünün otuz ~ç bın }ıra b_e~el tnuhammenli saydiye resmi 
ve avlanmak hakkı hazıran 937 tarıhınden itibaren 3 sene müddet
le açık arttırma suretiy~e -~iizayedeye ~onulmuştur. 

30.8.937 pazartesi gunu saat ~ 5 de ıhalesi yapılacaktır. Muvak
kat teminatı bedel ınuhaınmenenın. % 7 buçuktur. 

Talib olanların Bandırma malıyesinde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. (2740) 2-4193 

İLAN 

Muhammen bedeli 
Mahallesi Sokak Cinsi Ada Parsel Lira 

Cebeci O hane 522 36 125 
Cebeci O hane 522 57 75 
Cebeci O hane 522 86 170 
Cebeci O hane 522 169 250 
Yukarıda kayıdlan çıkarı.~an ~ane ankaz1arının açık arttırma 

suretiyle 19.8.937 tarihine ~usadıf perşembe günü saat ı6 da sa· 
tılacağından at liblerin yevmı .. mezkil.rda % 7.5 dipoziteleriyle bir· 
likte imar müdürlüğünde muteşekkı1 komisyona müracaatları. 

(2S68) 2~3979 

İLAN 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları ile liste No. 

lan aşağıda yazılı 11 kalem çinko, kurşun levha ve borular, 2 ka
lem teneke levha ve 15 kalem makas ve sinyal hatları için çelik ile 
pencere makaraları vinç, asansör ve palangalar için tel ve tel ha
latlar 13-9-1937 pazartesi günü saat 15 den itibaren sırasiyle ve ay
rı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
gün ve 3297 veya 1.7. 1937 T. ve 364S No. h nüshalarında intişar et
miş talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Hay• 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde dağıtılmaktadır. 
Liste No. İSMİ Tahmin bedeli muvakkat teminat 

ı 

2 
3 

Çinko, kurşun levha 
ve borular 
Teneke ·levha 
Tel ve halatlar 

Lira Lira 

6153,50 
1940 
8050 

461,51 
145,50 
603,75 

(2609) ı--4067 

lLAN 
Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları 

yazılı iki gurup muhtelif tezgah ve makinalar 27-9-1937 pazartesi 
günü saat 15,30 da ayrı avrı sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatlariyle kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5-1936 G. 3297 veya 
ı-7-ı937 G. 3645 No. h nüshalarında intişar etmiş olan talimatname· 
ler dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakat teminat 
Lira Lira 

Perçin maki na ve ocakları kazan) 
muayene tulumbası saç bükme) 29.000 
makinesi. ) 

2,175 

Matkap bileme otomatı Üniversel) 
takım bileme ve torna tezgahı ve) 28.000 2.100 
çift sütunlu plan freze tezg1ihı. ) 

(2610) 2-4068 

DPvlet Demiryolları ve Limanları 
isletme Umum Müdürlüğünden 
' 937 senesi idaremiz ihtiyacı için aşağıda mevki ve kilometrele-

ri yazılı ocaklardan ı 7000 metremikap ba1astm ihzarı 10.8.937 tari
hine rastlayan sah günü saat 15 de muvakkat ihalesi yapılmak üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de muayyen gün 
ve saatte komisyonumuza şifahi veya tahriri hiçbir taraftan müra
caat vaki olmadığından 25.8.937 gününe tesadüf eden çarşamba 
günü saat ıs de Kayseride 4 üncü işletme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca yapılacağı tekrar ilan olunur. 

Muhammen 
bedel Balastın 

miktarı 

Keşif 
bedeli tutarı 

Kuruş 
6300 
4400 
3150 
2100 
2100 

Ocak mevkii En yakın ist. 
metremikap 

6000 
4000 
3000 
2000 
2000 

Kuruş 
105 
110 
ıos 

ıo5 

105 
(2739) 

Klm. İsmi 
483 Şarkrşla 
279 Kunduz 

52 Ladik 
95 llacıbayraın 

204 Zile 
2-4192 

Ankara istasyonundalci 
m ar l<lz, peron ve bagaj 

inşaab el{siltmesi 

demir 
tüner 

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

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

evrakını devlet demir yollarının Ankara, Haydarpaşa., Sirkeci ve 
lzmir isletme müdürlükleri veznelerinden lS.88 lira bedel muka
bilinde ~labilirler. 

3 - Eksiltme 15.9.937 tarihinde çarşamba günü saat 15 de An
karada devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü binasında top• 
1anacak olan merkez birinci komisynounca yapılacaktır. 

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

a) 2490 sayılı kanunun ı6 ve 17 inci maddelerine uygun 16.460 
liralık muvakkat teminat, 

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

kabilinde komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderi
lecek teklif mektublannın iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması laz1mdır . 

6 - Bu işler hakkında fazla tafsilat ~lmak istiyenlerin devlet 
demiryollan yol dairesine müracaatları. (2375) 2-3731 

Devlet Demiryollan 
• 

umumi idaresinden : 
Fakılı - Paşalı ıstasyonları arasında 300 • 305 kilometredeki taş 

oca~mdan çıkartılacak 4000 m3. balast pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 5600 ve muvakkat teminatı 420 lira olup müd

deti 9. aydrr. Pazarlığı Z0.8.937 ye rastlayan cuma günü saat 15 de 
Ankarada ikinci işletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. Muka
vele projesi ve şartname Kayseri istasyonu ile işletme müdürlüğün .. 
de parasız olarak verilmektedir. (2532) 2-3916 

1 
A1'1keri fnhrika!a• urmırıı Miidiirlüti'ii Satmalma 1 

Kooıi•vouu llan lan 
;,.....--------------- -----------------

İLAN 
30 ağustos 937 pazartesi günü saat ıs de Kırıkkale gücünde mü

teşekkil eksiltme komisyonu odasında 200 lira muhammen bedelli 
400 adet yağ fıçısı açık arttırma suretiyle satılacaktır. Muvakkat 
teminat 15 liradır. Mütemmim malUmat almak istiyenler her gün 
komisyona müracaatları. (2759) 2-4203 

1000 KİLO KALAY VARAKI 
Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdarı ve cins[ 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko ... 
misyonunca 27.8.937 cuma günü saat 14 de pazarlık ile ihale edile• 
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ı57 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2617) 2-4061 



~~-8===================================================== ULUS 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 11 1 - İzmir müstahkem me1v~ ~ıt~atı ihtiyacı için kapalı zarfla 

Komisyonu llanları münakasada olan 128 ton un hakkındaki yapılan ilanlardan İstan-
--------- --------- bul levazım amirliğinden ilan telgrafı ihale saatine kadar gelme-

lLAN 
1 - Eksiltmede olan işler : Pınar hisar alaylarının 745 ton ve 

92 ton yulaf, 400 ve 66 ton samanı. 
2 - İhalesi ayrı ayn kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
3 - 745 tonun muhammen bedeli 52150 lira 92 ton yulafın 440 

lira 466 ton samanın 10035 liradır. 
4 - 745 ton yulafın ilk teminatı 3912 lira 92 tonun 488 liradır. 

466 ton samanın 753 liradır. 
5 - 92 ton yulafın ve 466 ton samanın ihaleleri 27.8.937 cuma 

günü saat 17 de."'745 ton yulafın 28.8.937 cumartesi günü saat 11 
dedir. 

6 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Vize satın alma 
komisyonunda gösterilmektedir. (2623) 2-4063 

!LAN 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınan 50.000 ki 

lo sade yagına teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden tekrar ka· 
palı zarfla eksıltmeye konulmuştur. Muhammen fiati 95 kuruş olup 
muvakkat teminatı 3562 lira 50 kuruştur. İhalesi 26.8.937 perşembe 
günü saat 16 da Kırklareli tümen satın alma komisyonunda yapı
lacktır. Şrtnamesi 236 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (2627) 

2-4065 

İLAN 
1 - Karaköse garnizonu için 850 bin kııo Kağızman garnizonu 

için 800 bin kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Karaköse garnizonunun arpasının tahmini tutarı 19125 lira 

ilk teminatı 1434 lira 37 kuruş ihalesi 26.8.937 perşembe günü saat 
10 da. Kağızman garnizonunun arpasının tahmini bedeli 24 bin 
lira ilk teminatı 1800 lira ihalesi 27.8.937 cuma günü saat 10 dadır. 

3 - İhalesi Karakösede askeri satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Şartnamesi her gün parasız olarak görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline mezkilr komisyona vermeleri. (2626) 2-4064 

t LAN 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 40 ton 

karpuz 18.8.937 çarşamba günü saat 11 de açık eksiltme ile alına
caktır. 

2 - Karpuzun tutan 1600 lira olup muvakkat teminatı 120 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2439) 2-3842 

1 LAN 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 14829 sade yağı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 17.8.937 sah günü saat 10 da EJazizde tümen sa· 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmini bedeli 12604 lira 65 kuruş olup muvakkat temina· 

tı 945 lira 35 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermiş bu· 
lunmalan. (2431) 2-3837 

1 LAN 
1 - Malatya birliklerinin ihtiyacı için 1.242.111 kilo odun ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17.8.937 sah günü saat 10 da Elfizizde tümen sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - T ahmini tutarı 21736 lira 94 kuruş olup muvakkat temina
tı 1630 li ra 27 kuruştur. Şartnamesi her ~n komisyonda görüle-
bilir. · 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2430) 2-3836 

lLAN 
l - Malatya birliklerinin ihtiyacı için 1.141.756 kilo saman ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 17.8.937 sah günü saat 9 da Elazizde tümen sa

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı 14271 lira 95 kuruş olup muvakkat te· 

minatı 1070 lira 40 kuruştur. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2433) 2-3839 

t LAN 
1 - Urfa merkez bırlikleri hayvanatı ihtiyacı için 650.000 kilo 

arpa kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 25.8.937 çarşamba günü sc.at 8 de Urfada askeri sa

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Arpanın muhammen bedeli 29250 lira olup muvakkat te· 

minatı 2193 lira 75 kuruştur. Sartnamesi komisyonda her gün gö-
rülebilir. • 

4 - f steklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2496) 2--3971 

BİLİT 
1 - İslahiye ve Akbez kıtaatının ihtiyacı için 133 ton un kapa

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 26.8.937 perşembe günü saat 15 de fsllihiyenin 

Çerçili köyünde tugay karargahında satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 -- Unun tahmini tutarı 16293 lira olup muvakkat teminatı 
1222 liradır. Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görü
lebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatnıdan en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2624) 2-4063 
. t LAN 

1 - Sivas merkez kıtaatı için 700 ton odun kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 15750 lira ve ilk teminatı 1181 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İhalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 15 de Sıvasta tuğ ko
mutanlığı binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

. 4 -:- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 ci maddeleri 
d~ıresınde hazırlam1t1f teklif mektublarını ihale saatından en az 
bır saat eveline kadar komisyona vennif bulunmaları lazımdır. 

(2562) 2-4045 

t LAN 
1 - Harb okulu ihtiyacı için 1000 ıcııo kavun 18.8.937 çar- • 

famba günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Kavunun tutarı 600 lira olup muvakkat teminatı 45 lira

dır. Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülebilir. 
. 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

mınat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
aatın alma k• misyonuna gelmeleri. (2436) ?-1R41 

diğinden ihale yapılamıyarak yeniden münakasaya konulmuş ve i
halesi 24.8.937 sah günü saat 17 İzmirde Kışlada satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhmmen bedeli 16.000 lira olup muvakkat teminatı 1200 
liradır. Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 eli maddelreindeki ve
sikalariyle teminat makbuzlarım havi teklif me!Ctublarını ihale sa
atından enaz bir saat eveJine kadar mezkur komisyon başkanlığı-
na vermeleri. (2630) 2-4049 

t LAN 
1 - Siverek kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için 270.000 kilo kuru ot 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmustur. 
2 - İhalesi 3.9.937 cuma günü saat 10 da Urfada askeri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Otun muhammen bedeli 16200 lira olup muvakkat teminatı 

1215 liradır. Şartnamesi her gün Urfada askeri satın alma komis
yonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eve] mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2505) ~--3974 

t LAN 
1 - Anteb birlikleri ihtiyacı için 13:t.OOO kilo un kapah zarf 

usuliyle satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 2.9.937 çarşamba günü saat 10 da Urfa askeri sa

tın alma komisyonunda ye.pılacaktır. 
3 - Unun muhammen bedt>li 15840 lira olup muvakkat teminatı 

1161 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatmdan en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisvona vermeleri. (2503) 

2-3973 

1 LAN 
1 - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 916623 kilo odun kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. .. 
2 - Eksiltmesi 17.8.937 salı günü saat 14 de Elaziz de tumen 

satın alma komisyomında yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 16040 lira 91 kuruş olup muvakkat te

minatı 1303 lira 68 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda gö-

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

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2435) 2-3840 

t LAN 
1 - Anteb birlikleri ihtiyacı için 144 bin kilo un kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 1.9.937 çarşamba günü saat 11.30 da Urfada as-

keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
3 - Unun muhmmen tutarı 17280 lira olup muvakka ttemınatı 

1296 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te. 

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en a.l 
bir saat eveline kadar mezkiıı komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2494) 2--3970 

t LAN 
1 - Hozat birliklerin in ihtiyacı için 360103 kilo odun satın alı· 

nacaktır. Eksiltme şekli kapalı zarf usuliyledir. 
2 - Eksiltmesi 17 .8.937 salı günü saat 14 de Elaziz tümen sa

tın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
3 - Muhammen tutarı 9601 lira 3 kuruştur. Muvakkat teminatı 

720 lira 8 kuruştur. Şartnamesi her gün ko:nisyonda göriilebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü madde1erindelti vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2432) 2-3838 

tLAN 
1 - Anteb birl ikleri hayvanatı ihtiyacı ıçın 444.000 kilo arpa 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 11.30 da Urfada aske

ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Arpanın muhammen bedeli 18648 lira olup muvakkat temi. 

natı 1398 lira 60 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif• mektublannı ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2497) 2~3972 

l LAN 

1 - Isparta garnizonu ihtiyacı için 185400 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltm~si 26.8.937 perşembe günü saat 10 da İspartada 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun tahmin bedeli 13,5 kuruş olup muvakkat teminatı 
1878 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

4 - İstekliJerin kanunun 2 3 üncü maddelerindeki vesika ve . ' . 
temınat makbuzlariyle teklif mektuplarını ıhale saatinden en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlrğına vermeleri. 

(2636) 2--4105 

İLAN 

1 - Ankara garnizon birlik ve müessesat ihtiyacı için 800 ton 
buğday öğütülmesinin 31.8.937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İşin tutarı 12.000 lira olup muvakkat teminatı 900 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 -İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif• mektublarını yazılı gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeler i. (2752) 22-4158 

t LAN 

1 - Malatya birlikleri ihtiyacı için 224870 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 16 da Elazizde tü
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Etin muhammen bedeli 35979 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 
2698 lira 44 kurştur. Ş:trtnamesi komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü macldelerindeki ve
s.ika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
en az bir saat eveline mezkur komisyona vermeleri. (2663 ) 

2-4179 

t LAN 

1 - Malatya birlik ihtiyacı için 16864 kilo sade yağı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 10 Elazizde tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yağın muhammen bedeli 13491 lira 20 kuruş ve ilk temina
tı 1011 lira 84 kurştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına ver-
meleri. (2662) 2-4178 

14-8- 1937 = 
tLAN 

l - Eiaziz hastahanesinin bir senelık ihtiyacı ıçın 20988 kılc 
koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi giınü saat 15 de E lazizde t-ii· 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Etin muhammen bedeli 6296 lira 40 kuruş ve ilk teminatı 
427 lira 23 kuru~tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde1erındeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

{2661 ) 2-4177 

t LA N 
1 - Elaziz birlikleri ihtiyacı için 12445 kilo sade yağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 -Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 9 da Elazizde tü· 

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yağın muhammen bedeli 9956 lira ve ilk teminatı 746 lira 

70 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda görü
lebilir. 

4 - İsteklilerin kaıı..ınun 2, 3 cü madaelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını ihale saatmdan en az bir saat eveline kadar 
mezkur kmoisyona vermeleri. (2664) 2-4180 

İLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri için 40200 kilo sabun kapalı zarfla 

23-8-93i pazartesi günü saat 16 da alınacaktır. Muhammen bedeli 
16482 lira ilk teminatı 1326 lira 15 kuruştur. Teklif mektupları belli 
saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. İsteklilerin şartname. 
sini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve 
saatte teklif mektupları ve kanuni vesikalariyle Lüleburgaz tümen 
satın alma komisvonuna gelmeleri. (2490) 2-3920 

Polatlı l\lalmüdürlüğünden 
2000 lira bedeli ke ifli Polatlı kazasına tabi Samutlu hükümet 

konağının tamirinin ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 17 de ya
pılmak üzere bermucibi şartname ve mukavelename eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Talihlerin 150 liralık muvakkat teminatlariyle Polatlı mal mü· 
dürlüğüne müracaatları. (2613) 2-4028 

Bitlis nafia müdürlüğünden: 
1 - Tatvan kazasında yapılacak olan (48931.63) lira keşifli htl

kümet binasının yalnız 15 bin liraya tekabül eden aksamı kapah 
zrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d - Yapı islerine aid fenni şartname, 
e - Keşif cetveli, silsilei fiyat ve metraj cetveli, 
f - Projei. 
Bitlis nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 tarihine müsadif cuma günü saat 

15 te Bitlis nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka da nafıa vekaletinden verilmiş 
yapı müteahhidliği ehliyet vesikası ve 937 yılına aid ticaret odası 
vesikalarını göstermeleri me ·nıttur. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı ıaat
ten bir saat eveline kadar Bitlis nafıa dairesine getiirlerek eksilt
me komsiyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Naha vekaletine tetkika gönderilen bu evrak üzerinde ve

kaletce yapıiacak her türlü tadilat ve tashihatın müteahhid tara
fından avnen kabul edilmesi şarttır. 

(2478) 2-3871 

l\oc·aeli nafıa müdiirlü~iinden: 
1 - Adapazarmda yapılacak orta okul binası inşaatından 85 

bin liralık bedeli keşiften 80 bin liralık iş kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif metrap ve hülasai keşfiye defteri. 
F - Proje. 
3 - İhale 20.8.937 cuma günü Kocaeli naha müdürlüğü daire· 

sinde saat 15 de toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli nafia 

müdürlüğünden 4 lira bedel mukabilinde alabilirler. 
6 - Eksiltmeye griebilmek için isteklilerin 5250 liralık mu

vakkat teminat vermesi, 
A A. - Ticaret odi\sına kayıdlı olduğuna dair vesika ile nafıa ve

k?l<:tınden asgari 35 bin liralık bina inşaatı yaptığına dair müteah
hıtlık vesikasını hamil olması. 

7 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince izhar edecek· 
leri teklif mektublarını eksiltme tarihi olan 20 ağustos 937 günü 
saat 15 şe kadar nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyona mak-
buz mukabilinde vermesi lazımdır. (2476) 2-3950 

KREM BALSAMİN 

Kumral, Sanım, Esmer her tene tevafuk eden yeglne aıhhl 
kremlerdir. Cildi beıleı, Çil. Leke ve aivi1celeri klmi1en izale 
eder. Yarım aaırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMtN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
ı - Krem Balsamln yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yi\ğsı:ı gündüz için bevu renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkll 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. 

~ İNG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
\ Beyoğlu • .fstaı:ıbul 
~ -11".~~'A;~W-y.~ ~:.:~~~:.:~ :.. ~;Y.;:.-::;y;;:.-:ıP.A~iı!lıı:' ;.,;:.:,_l'9:,. :.,~,...Z.-"-._ 
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LL\nkara Vilayetinden ı 
l - Onuncu yıl yatı okulu için 100 ton sömllCok ~amUrli beher 

tonu 28 lira, 6000 kilo meşe ve gürgen odunu beher kilosu 2 kuı::11f 
25 santim, 200 kilo meşe kömürü beher kilosu S kuruş ~O santim 
ve DO kilo çıranın da beher kilosu 15 kuruştan açık eksıltme su-
retiyle alınacaktır. . . 

2 - Bu dört kalem mahrukatın muhammen bedeh 2961 lıradtt. 
3 - İstekliler pazarlığa girebilmesi için muhammen bedelin 

% 7.5 teminat akçesini muhasebei hususiye müdUrlilğU veznesine 
yatıracaktır. 

4 - !hale 9.9.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet kon~.ğmda 
daimi encümeninde yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi gormek 

• üzere her gün Ankara kültür direktörlüğüne müracaattan. (2751) 
2-4202 

~nkara valiliğinden: 
1 - Ankara merkez okullarına asgari 61.500 azami 100.000 kilo 

meşe odunu açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Beher kilosu 2 ku
ruş 25 santimdir. . 

2 - Asgarisinin bedeli 1383 lira 75 kuruş en çoğunun bedelı 
2250 liradır. 

3 - İstekliler pazarlığa girebilmek için en çoğunun J:?u~en 
bedeli üzerinden % 7.5 teminatı muvakkateyi muhasebeı hususıye 
müdürlüğü veznesine yatıracaktır. ~ 

4 - İhale 6.9.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet konagın?.a 
daimi encümeninde yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek u
zere her gün Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları 

(2750) 2-4201 

Çanakkale Jandarma Sat ınalma 
Komisyonundan · 

Tahmini Muvakkat Nasıl 
Erzakın bedeli teminat İhale yapı-

cinsi Kilo Li. Ku. Li Ku. günlemeci Günü Saati lacağı 
Sığır eti 115300 34590 00 2594 25 1.9.937 Çarşamba 15 de kapalı 

ı - Çan;::kkalede bulunan birinci J. Alayına bağlı I, II, IIL 
üncü J. taburlarının 2, 3, 9. sayılı J. okullarının 1. eylül. 937 günle
rnecinden 30 nisan 938 günlemeci sonuna kadar ihtiyaçları olan 8 
aylık yukarıda yazılı bir kalem erzakın hizasında gösterilen günle
meç gün ve saatte 11 inci J. tabur 3. sayılı J. okul karargahında 
salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale gününden bir saat evel komis
yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkale J. satrnalma komisyonunda para-
sız verilebilir. (5071) 2-4189 

İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonu İlanları: 

İşin özü Keşif bedeli 
Lira 

Haseki hastanesinde 

Muvakkat teminat 
Lira 

Ihalesı 

tedavi pavyonu inşaatı 124687 92 7485 2.9.937 perşembe 
günü saat 15 de 

Guraba hastanesinde 
nisaiye pavyonu ta
miratı ve operasyon 
kısmı inşaatı 95092 57 6005 2.9.937 perşembe 

günü saat 16 da 
1 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltrae şartnamesi • 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
İstiyenler bu şartnamelerden tedavi kliniği projesini 7 lira; ka

dın ve doğum projelerini ise beş lira bedel ile üniversite rektörlü
ğünden alabilirler. 

2 - Yukarıda yazılı iki iş ayrı ayrı kapalı zarfla üniversite 
rektörlüğunde ihale edilecektir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminattan başka 
Bayındırlık bakanlığından alınmış 1937 senesine aid müteahhidlik 
vesikasiyle beraber bir defada 100 bin liralık bina inşaatı teahhü-
dünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika verecektir. . 

4 - Teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evetine kadar 
üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatine 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatd
rnrs olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

- (5080) 2-4187 

Edirne d . " 
aımı encümeninden: 

Edirne memleket hastahanesinin 937 yılı ihtiyacı olan 1750 li
ra tutarındaki mualece ve alatı tıbbiyesi açık eksiltmeye konul
muşsa da talip çıkmadığından temdid isteklilerin ilaç listesini gör
mek üzere lstanbulda Sıhat müdürlüğüne Edirnede vilayet daimi 
encümenine müracaatları ve ihale günü olan 20.8.937 cuma günü 
saat ıs de 132 liralık teminat ınakbuzlariyle birlikte vilayet daimi 
e,!!~menine gelmeleri. (2766) 2-4206 

Adliye Vekal~tinden 
. 1 - 2994 No. lu bayrak kanununun tarifatı ve şartnamesi veç· 

h.tle vilayet ve kaza adliye daireleri için 255 adet bayrak açık ek
sıltme suretiyle yaptrrrlacaktır. 

2 - Eksiltme Ankarada Temyiz binasında A dliye vekaleti le
vazım ve daire müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek olan talipler 2490 sayılı kanu
nunun 2-3 üncü maddelerindeki sıfatı haiz olmaları şarttır. 

4 - Talipler bu hususa aid şartnameyi parasız olarak her za
t:nan mezkur müdüriyetten alabilirler. 

5 - Eksiltme 1.9.1937 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 
15 de yapılacaktır. 

6 - Bu işin yapılması için tahmin edilen fiat (4075) lira olup 
tnuvakkat teminat miktarı da 305 liradır. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecek istekliler tahmini bedelin yüzde 
7,s ğu olan 306 liralık muvakkat teminatı merkez muhasebeciliğine 
Yatırarak mukabilinde alacakları makbuzu veyahud o miktar bank 
llıektubunu diğer vesaikleriyle birlikte komisyona müracaatları. 

(2769) 2---4205 

--------------------------------------------------~ 
ANKARA DÖRDÜNCÜ i CRA MEMURLU GUNDAN : 

Müteahhid Behçet vekili avukat Nejat Sava dairemizin 937 / 
~657 numaralı icra takibiyle 700 lira vermeğe borçlu Ankara C. M. 
an.kası arkasında iken halen ikametgahı bulunamıyan müteahhid 

~alı~ Derinin işbu borcundan ötürü. alacak v.e e~~linin ihtiyaten 
· acztne Ankara Asliye mahkemesi tıcaret daıresının 937 /27 numa
ra ve 12.4.937 tarihinde karar verilmiş ve karar infaz edilmiş, a1a
~klr vekili tarafından esas hakkında icra takibi istenilmiş oldu
~~ndan işbu ilanın neşri tarihinden itibaren onbeş gün zarfında 
ır diyeceği varsa numarası yazılı dosyasına müracaatta bulunma

sı ~ksi takdirde ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmiş addoluna-
cag-ı ildn olunur. 2-4188 

• Eğe 
,, 

Keçiören 

~( 
Büyük Millet 
Meclisi caddesi 

,, 
ltedlsevcıı .. 

& Doğanbey Mekteb 

Miktarı 
Cinai Mıı 
Arsa 45 

ıf ,. 
,, 

.Ev 

40 
100 
150 

12392 
292 

No. 
1/1 

1/l 
1/3 

5 
66 

lS-4632 

Ada 
28 

28 
295 
295 

290 

Parsel 
1 

'f 
1 
2 

• 20 

Kıymeti 
L. K. 

1125 00 

1000 00 
500 00 
750 00 

1239 00 
690 00 

Dipozit 
L. K. 
84 50 

75 00 
37 50 
56 25 
93 00 
51 75 

9 - -

ZAYİ 
3.5.937 tarihinde 1117 sayı ile 

Ankara belediyesi mezat idare
sinde satılmak lizere bıraktığım 
eşyaya aid muvafakat makbuzu. 
nu zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Mahmud 
2---4208 

ZAYİ 

+ Evin 1/8 hissesi satılacaımr. 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 1. 9. 1937 

15,30 da yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden 
lecektir. 

Ciarşamba 
ve peşinen 

günü saat 
tediye edi· 

An.karada (Bizim mektep)
den aldığım 99/ 9 numaralı ilk 
mekteb şehadetnamesini .r:ayi 
ettim. Yenisini alacağımdan ea
kisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Taliplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarmı yatırmak üzere sözü geçen 
saatte defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (2556) 2-3965 

gün ve Rezan Tunç çapa 
2-4204 

Devlet Deıniryolları 
Umum Müdürlüğünden 

Sivas, Malatya, hattmm bu kerre inşaatı biten Çetinkaya - He: 
kimhan kısmındaki Kayapmar, Akgedik, Ulugüney ve Hasançelebı 
istasyonları 16.8.937 gününden itibaren işletm~ye açılacaktır. . . 

Bu tarihten Sivas - Malatya arasında her gun Y.olc~ trenlen ış
letilecek ve Ankara Diyarbekir yolculuğu Kayserı Sıvas Malatya 
yolu üzerinden temin olunacaktır. 

Sayın halka ilan olunur. (2670) 2-4151 

Afyonda inşa edilecek P. T. T. 
binasının liapalı zarf usulile 

eksiltme ilam 
A _ Eksiltmeye konulan iş: Afyonda yapılacak posta, telgraf 

ve telefon binası inşası. 
İnşaatın keşif bedeli (30560) lira 29 kuruştur. . 
B _ Bu işe müteallik projeler keşif evrakı ve teferruatı 1 lıra 

53 kuruş bedelle Afyonda P.T.T. müdürlüğünden, A.nkarada P.~. 
T. levaznn müdürlüğünden ve tstanbulda P.T.T. aynıyat şube mu-
dürlüğünden alınabilir. .. .. 

c _ Eksiltme 2 eylül 937 tarihinde perşembe gunu saat 15 de 
Afyonda P.T:T. müdürlüğü binası içinde toplanacak artırma ve 
eksiltme komısyonunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 
E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2293 lıra muvakkat 

teminat vermesi, . . A 

F _ İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olduğunu ısbat etmesı la-
zımdır. . 

1) 2490 No. lu kanunda yazılı vesaiki gösten;ne.s!: . .. 
2) Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhı.tlıgı vesık~ası gos

termesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 15.000 lıradan aşagı ~ oln;ıa
ması lazımdır. İhale giinünden laakal 8 gün evel Nafıa vekaletın
den talepte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunamı
yacağmın ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin na
zarı dikkate alınması icab eder. 

3) Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olmas! 
veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapması ve mukaveleyı 
birlikte imza etmesi lazımdır. 

C - Teklif mektupları yukarıda C fıkrasrnda yazılı saatten bir 
saat eve1ine kadar Afyonda P.T.T. müdürlüğü binası içinde artır
ma eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet yukarıda C fıkra
sırda yazılı saate kadar gelmiş olması ve drş zarfın ~ü?ür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada v§kı olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (2767) 2-4207 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden 

Ankara Tayyare meydanında inşa edilmiş olan tayyare hanga
rının demir kapıları yaptırılacaktır .. T~fsilatı ihtiva eden .şartlar 
ve resimler aşağıda yazılı acentelerımızdedir. Alakadar .. fı~.1:1~la
rın tekliflerinin Ankarada Hava Yolları Umum müdurlugune 
31.S.937 ye kadar gönderilrnesi .. ilan olunur: 

İstanbul acentemiz: Karakoy P.T.T. bınasında 
Ankara acentemiz: Bankalar caddesi P .T.T. binasınd<ı.. 

(2705) 2-4186 

Devlet Deıniryollan 
Umum Müdürlüğünden 

Sirkeci - Edime Bursa • Mudanya, Samsun - Sahil ve Erzu
rum - Sarı kamış - hudud hatları hariç olmak üzere şebekemiz Ü· 

zerinde işlemekte olan Sür~t .Yolcu ~~ muhtelit trenlerin v_:ı.kıt ha: 
reketleri 16 ağustos 937 günunden ıtıbaren değiştirilecektır. Yenı 
vakrt hareket cetvelleri istasyonlarımıza asılmıştır. Daha fazla ma-
16mat almak istiyenle.rin istasyonlarımıza müracaatın ilan olunur. 

(2677) 2--4152 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Niçin ısbrab çekiyorsunuz? 
Baıınız ağrıyorsa derhal bir Sef alin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

' 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
Zabıta memurları için alınacak kumaşın 1 inci ihalesine talih 

zuhur etmediğinden on beş gün müddetle ikinci defa olarak mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Elde mevcud örneği ve şartnamesinde yazılı vasıfları da
iresinde zabıta memurları için azı 12900 çoğu 13500 metre grı renk
te kumaş kapalı zarfla 1.9.937 çarşamba günü saat tam 15 de sa
tın alınacaktır. 

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

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk temi. 
nat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubfanru 
ve 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 cü maddelerinde yazrlr belgeler
le birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmİf 
bulunmaları. (2689) 2-4176 

P. T. T. Levazım l\'lüdiirlüğiindt>n 
Ankarada Ulus, tstanbulda Cumhuriyet gazetelerinin 31. tem

muz 12. eylül. 937 tarihli nüshalarında intişar eden 250.000 M. sab-
ra kablosu ilanı ibtal edilmiştir. (2721) 2-4174 

Samsun' da İnşa Edilecek P. T. T. Binasının 
Kapalı Zarf Usuliyle Eks iltme İlanı : 

A - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda yapılacak posta, telgraf 
ve telefon binası inşası. 

İnşaatin keşif bedeli (57044) lira 42 kuruştur. 
B - Bu işe müteallik metraj cedveli, keşif defteri. tahlili fiat 

cedveJi, fenni şartname, fenni şartname layihası, elektrik tesisatı, 
fenni şartnamesi su tesisatı ve sıhi tesisat keşif cedveli ka\ori fer te
sisatı keşfi, kalorifer tesisatı fenni şartnamesi kapalı zarf usuliyle 
eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, elektrik te· 
sisatı keşfi 13 parça proje (2) lira (85) kuruş bedelle Samsunda P. 
T. T. müdürlüğünden Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğünden 
ve İstanbulda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden alınabilir. 

C - Eksiltme 18·8-937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Sam· 
sun P .T.T. müdürlüğü binası içinde toplanacak artırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4103 dört bin VÜ7'. üç 

lira muvakkat teminat vermesi. 
F - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olduğunu isbat etme.; 

lazımdır. 
1 - 2490 No.lu kanunda yazılı vesaiki göstermesi. 
2 - Nafia vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası gös 

termesi ve yaptığı en biiyük işin bedeli 30.000 liradan aşağı olmama• 
sı lazımdır. İhale gününden laakal 8 gün evvel nafia vekaletinden 
talebte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunmıyacağı
nın ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin nazarı dik
kate alınması icabeder. 

3 - Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veye mimar olma5t 
veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapması ve mukaveleyi 
birlikte imza etmesi lazımdır. 

G - Teklif mektublart yukarda (C) fıkrasında yazıb saatten 
bir saat evveline kadar Samsun da P .T.T. müdürlüğü binası içinde
ki artırma eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yukarıda (C) 
fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (2509) 2-3902 

Beton Arme Köprü İnşaatı · 
Nafıa Vek.aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Maraş vilayetinde ve Maraş Eloğl~ 

yolu üzerinde Aksu ve Maraş - Kayseri yolu üzerinde Suçatı Alı 
Kaya ve Tekir köprülerinin Beton arme olarak inşaatıdır. 

Bu dört köprünün keşif bedeli (180,500) liradır. 
2 - Eksiltme 31.8.937 tarihine müsadif salı günü saat (16) da 

Nafıa vekaletinde Şosoe ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapdacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (903) 
kurµş belet mukabilinde şosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4' - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (10275) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
vekaletimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle 
ticaret odası sicil varakası ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2621) 2-4185 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak - Devrek yolunun 6 + 516 - 47 + 025 kilometre

leri arasında yapılacak yirmi iki bin altı yüz yetmiş üç lira doksan 
altı kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratt işi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 18 ağustos 937 çarşamba günü saat on beşte Zon
guldakta Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz on dört 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat bin yedi yüz lira elli beş kuruştur. Eksilt
meye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan Nafra Vekaletinden alrnmış müte
ahhidlik ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yılında almmıt 
vesika ve muvakkat teminatlariyle birlikte teklif mektublarını yu
karıda yazılı günde ihale saatinden bir saat eveline kadar Vilayet 
Daimi Encümeni Reisliğine vermeleri llan olunur, ( 4957) 2-4041 

Ank.ara Valili~nden: 
Yüksek ziraat enstitüsünde bulunan vilayete merbut tecrıt e

vinde yapılacak şarbon aşıları için lüzumu olan 4493 lira 30 kuruf 
bedeli mu~a?,1111eni olan ecza alet ':e levazımat baytariye 17 ağus
tos salı ~unu sa.at 16. da. baytar dırektörlüğünde açık eksiltmeye 
konulacagından ısteklılerın şartnameyi görmek üzere her gün bay-
tar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (2381) Z-3802 



Ankara 
•• • 

mueasessı 

merkez hıfzıssıhha ı 
sabnalma komisvonu 
reisliğinden: 

& - &biltmeye konulan i,: Müessese Serum a,ı kısmına satın 
alınacak mabammen bedeli 7620 lira olan 240 dana ile 14 malak yav· 
rusudur. 

z - Şartnamesi parasız olaralı: milesseae muhaaib mutemetliğfn-
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 21-8-937 cumartesi güniJ saat U de yapılacaktır. 
4 - Eklfltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye ıtlrebilmek için isteklinin 571 lira 50 kuruf mu· 

wkkat teminat vermesi ve ayrıca ticaret odasına kayıtlı olup bu ne
vi işler üzerine müteahhitlik yaptığım tevsik etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçünctı maddede gösterilen saat
ten bir saat evvel:ne kadar müessese satın alma komisyonu reisliği
ne makbuz mukabiJinde verilecektir. Dı, zarfın mfihilr mumu ite iyi· 
ce kapatılmış olması tarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez (2521) 2-391 O 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafia vekaletinden: 
J - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan villyetinde Erzincan · 

Kığı yolu üzerindeki Bey çayırı köprüsünün beton arme olarak 
inşaatıdır. Ketif bedeli (55.500) liradır. 

2 - Eksiltme 18.8.937 tarihine mftsadif çarpmba günil saat 16 
da Nafıa vekaletinde pe ve köpriller reiıtiği eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna milteferrf diğer evrak (278) 
kuruş mukabilinde şose ve köprtiler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (4025) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi i,leri yapabileceklerine dair vektJe
timizden alınını, müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikası ile Tiea· 
ret oda9mlı kayıtlı bulunduklarına dair veaik ibraz etmeleri li
%mıdır. 

lıteldileria teklif mektuplanıu ikinci maddede yanlı aatten 
bir mt neline bdu komisyon reiatitine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2379) ı-3832 

Sinop C. Müddeiumumilijinden: 
Sinop genel ceza evindeki mahkiUn ve mevkuflara ihale tarihin· 

den itibaren J.6.938 gtinOne kadar verilecek ekmek 9.8.937 g(lnün
den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye çı· 
karılmı,tır. 

l - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samıun bir bat unundan 
yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pf,frilecekdr. 

2 - Ekmekler ceza evi direktlSrlüğilntın g&terecetf lüzum Uze
rine yevmiye 700 na 1000 adet araamdan her gtın nihayet saat 14 
de kadar cea evine teslim edilecektir. 

3 - htekliler muhammen bedelin yilzde yedi buçuk olan 2239 
lira 92 karuthık teminatı muvakkate verecektir. 

4 - İhale 23.8.937 pazartesi gUnU. saat 15 de C. mtıddefumumf
Hğinde müteşekkil komisyonda adliye bakanlıtmın meruniyetine 
talikan yapılacaktır. 

5 - Teklif mektubları 23.8.937 pazartesi gtınU aaat on bete ka· 
dar sıra numarasiyle makbuz mukabilnide dardflncti maddede va
rılr komisyon reislitine verilecektir. 

6 - Mcktubların beşinci maddede gösterften saate yetişmek o. 
zere iadeli teahhildlil mektub ,eklinde gönderilmesi caizdir. Bu 
halde zarfın mühür mumu ile iyice kapatılması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Şartnameye muvafik olmryan veyı içinde tartname dıtın
da şartları ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütenetid bfldlmle reaum •e teldllf ft 
damfa resmi ile lltn Bcretleri indelhacce ekmeklerin •eya unun 
tahlil Bcreti ft masrafı ve sair biletimle maaarifat mftteahhide aid· 
dir. 

9 - Şartnameyi g8rmek ve fazlı fıahıt almak lstiyenler tatil 
günlerinden ınaada her giln Sinop C. mUddet amumilifl kalemine 
mOracaat etmeleri llin olunur. (2341) Z-3709 

Bitlis nafia mödürlüifünden: 
1 - Mutki kazasında yapılacak olan 50715.80) lira bedeli keflf· 

li bilkümet binuımn yalnu 15 bin liraya tekabül eden akAmı ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmaftur. 

2 - istekliler bu ite afd: 
a - Ekliltmc prtnameıi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel .-mam-t. 
d - Yapı i•lerine ald feıınt .. rtname, 
e - Kqif ceı.eli. ailailei fiyat ve metraj cetveli, 
f - Projeyi. 
Bitliı nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustoa 937 tarihine müaaclif cuma pnu ıaat 

l5 te Bitliı nafıa mtidürUiğünde yapılacaktu. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muYakkat 

teminat vemesi ve bundan bqka da nafıa vekaletinden verilmiş 
yapı müteahhidliği ehliyet .eaikaaı ve 937 yılına aid ticaret odaaı 
veaikalarını göetermele~i prtt1r. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat
ten bir aaat eveline kadar Bitlis nafıa dairesine getirilerek ebilt
me komsiyonu reis1iğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile ıöndcrilecek mektubların nihayet üçüncü maddede 
yazılı uate kadar gelmit olması .e dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmı' bulunması tarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Nafıa vekftletine tetkika gönderilen bu evrak Ozerinde ve

kaletçe yapılacak her türlü tadilat ve tashibatın müteahhid tara· 
fından aynen kabul edilmesi ,arttır. 

(2479) 2--3872 

Malatya ilhaylığından: 
20900 Ura keşif bedelini ıpuhtevf olup 21°7-937 tarihinden ltiba. 

ren bir ay zarfında paıarlrkla isteklisine ırerfleceğl ilin olunan ve 
Malatya vilivet merkezinde yapılacak olan sinema binası inpatına 
afd ke$ifname muhtevivatı vüksek Nafıa Veklletlnce 21939 lira 39 
kuruş olarak tadilen teıbit edilmiştir. 

Bu itibarlı evelkf flinm hilkilmsllz olduğu ve işbu yeni ketff 
bedeliyle ve yeni pazarhkla yaptırılacak bu ite talip olanların her 
gUn vilayet daim! endlmenlne milracaat eylemeleri lbım gelditi fltn 
olunur (2512) Z-3905 

DENiZ LEVAZIM SA1'1N ALMA KOMiSYONUNDAN : 
ı - Tahmin edilen bedeli 53950 lira lan 65000 kilo aade yafı 

25 ağustos 937 tarihine ratlayaıı çarpmbl ,unu uat 14 de kapalı 
sarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmu,tur. 

2 - Munlrbt teminatı 3947 lin 50 kuru• olup .. rtnamesl ko
misyondan 270 kuru• mukabilinde her gUn almabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfıtı dahilinde tanıim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gUn ve uatten 
bir saat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığı· 
na vermel~ri. (4899) 2-4072 

1 - Tahmini olan bedeli (218.000 •e illr teminatı 12.150) lira O· 

lan ( 5.000) ton mazotun kapalı zarfla ebiltmesi 16. ağustos 937 pa· 
artesi günü saat on dörtte vekalet blnumda müte,ekkil komis
yonumuzda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye ~receklerin 2490 sayılı kanun gereğince •esi· 
lraları ile teminatı havi kapalı zarflarını sut 13 e kadar komisyonu• 
muza ırermi' bulunmaları ve postada wkua gelecek gecikme yü. 
ztinden yapılacak müracaatların kabul olunmıyaca~ı. 2-3058 

İstanbul üniversitesi artırma eksiltme 
ve pazarlık komisyonurdan: 

1 - 83877 lira 54 kuru' keşif bedelli lsanbulda Gureba hastaha
nesi kulak, boğaz, burun kliniği bitirme ve hariciye operasyon kıs· 
mı tamirat ameliyatı toptan götürü olarak kapalı zarfla eksiltme
ye konulmu,tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ,unlardır: 
A) Eksiltme .-rtnameai 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafıa i•leri şeraiti umumiyesi, 
D) lntaata dair fenni tartname, 
E) Ketif hülisa cetveli, silsilei fiat cetveli metraj cetveli 
F) Projeler 

lstiyneler bu şartnameleri ve evrakı beş lira bedel ile Universi· 
te rektörlü~ünden alabilir. . 

3 - Ekıiltme 26.8.937 per,embe günü aaat 15 de İstanbul ünı
veraiteai rektörlüiünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443.83 lira muvakkat 
teminat •ermesi ve naha veklletinden alınmıt 937 senesine aid 
(100.000) yüz bin liralık inpat müteahhidlik ıresikaamı .e ticaret 
odası vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 - Teklif melrtubları üçilncü maddede yazılı saatten bir saat 
neline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde veril-
mi, olmahdır. · 

6 - Posta ile gönderilecek mcktubların nihayet Uçilncil mad
dede yazılı BUte kadar &elmi, olması ve dış zarfmm mtıhftr mu
mu ile iyice kapatılmıt olması tarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (4826) 2-4042 

Kastamonu daimi enı-ÜmP-nİrı•lcn~ 
1 - Pazarlık: Dadav ve Araç kazaları merkezlerinde yapılacak 

ilk mekteblere aiddlr. Her mektebin keşif bedeli 29620 tin 25 ku • 
ruştur. 

2 - Bu i•e aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme fartnamesf ve husus! şartname. 
B - Keşifname ve rayiç cetveli. 
istekliler bu evrakı daim! encümende görebilirler. 
3 - Pazarlık mftddet 27-7·937 tarihinden itibaren 28-8-937 tari· 

bine rastJıvan cumartesi ~ün il saat ona kadardır. Bu müddet içinde 
Kastamonu hftkümet konatında daimt enciimende aleni pazarlık ya
pılacaktır. 

4 - lsteklfler her mekteb için 2222 lira muvakkat teminat •ere
cektir. Muvakkat teminat olarak 2490 numarah kanunun on altıncı 
maddesinde aavıldıtı veçhile nakit. istikrazı dahilf •e Ergani de
mirvolları istikrazı tahvilleri de kabul edilir. 

5 - Her mekteb için virmiser bin liralık malzeme halk tarafın
dan teberru edilmiş ve Ut;er bin beşer vüz liralık malzeme de satın 
alınmış oldu~undan iıtekliler ceman her mekteb için vinni Uçer bin 
beter vftz liralık malzemevi avnen kabul edecektir. 

6 - Daha ziyırte tafsilfit almak ve şartname ve evrakı saireyi gör· 
mek fstiyenlerfn dafmt enciim~e ve maarif mUdürivetine müracaat 
etmeleri filin lounur. (2528) 2-:i912 

Ankara inhisarlar 
Ba~müdürlü~hden 

Keçeç tuzJasmda eskiden kalmı, altı kulübenin yıktınbp ınka
zmdan lırifade edilmek ıuretivle Uç kulübenin yeniden yapıhnaaı 
906 liri 12 kurutluk ilk keşif vırakaamı ve tartnamesine göre açılr 
ebiltmeye lronulmuttur. Açık ebiltme •e ihale 25.8.937 tarihin
de saat 16 da komisvonumuzca icra edllecetinden talihlerin 67 lira 
96 kuruış muvakkat teminat paralarivle birliktf bq müdtlrltlf'Umüz-
deki komisvona mOracaatlan ilin olunt!r. (2ft1M 2-4069 

ORDU BELEDiYESiNDEN: 
(Su borusu satın alınması hakkında) 

Ordu tehri • şebekesi tesiutına muktui boru ve sair teferru
atının satı~ alınma iti kapalı zarfla eksil~ye konulmuatur. 

1. - lşın muhammen kefif bedeli 30284 hra 31 lruru,tur. 
2. - fstekHJer bu işe ald prtnaıne. malzeme liıteai ,.e sair ev· 

rakı parasız olarak ,Ankara, lıtanbul ve Ordu belediyesinden ala
bilir. 

3. - İhale 7 eyJill 1937 tarihine rastlayan salı günU aaat 15 de 
Ordu belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuru,tur. 
5. - Bu it hakkmda fazla malQmat almak iıtiyenler Ordu bele

diyeıine mürauat eylemeleri. (4768) 

1 

2-38S8 
_,_., __________________________ ~~-----

Bina işleri elektrik tesisatı ilanı 

Nafia vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it Ankara etnoğrafya müzesi elektrik 

tesisatıdır. 

Keşif bedeli 2240 lira SO kuru,tur. 
2 - Eksiltme.. 18 8.937 çartamba günO SU! 15 de Nafıa veiAletl 

yapı i•leri umum mtldUrlliğO eksiltme komısvonu odasında açık 
eksiltme usuliyle vapılacaktır. 

3 - Ekıiltme fartnamesi ve buna milteferri evrak 1 ı kurut be· 
del mukabilinde vıpı i•lerf umum mUdürlüiünden alınabilir. 

4 - Eklittmeve girebilmek için iıteklilerin 169 liralık muvak
kat teminat vermeel ve müteahhitlik vesikası ibraz etmeıi lizım· 
dır. (2458) 2-3833 

Hava Yollan Devlet işletme 
idaresinden 

Açık ekliltmeye konulan it: Ankara tayyare nıeydanmdald 
banprm zemin betonajı ve pencerelerinin yeniden yapılması. 

Ke,if bedeli: 6467 lira 29 kuruştur. 
Sarntame, plin •e mukavele projeleri idarenin Ankara posta. 

hanesinin ki,esinde ııtörUlebilir. 
Eksiltme 27.8.937 cuma günil saat 14.30 da tayyare meydanm

daki idare merkezinde yapılacaktır. Taliplerin 485 lira 5 kuruş· 
luk muvalrakt banka teminat mektubu, müteahhidlik veıikaaı ve-
sair kanuni belgeleriyle müracaatları. (2678) 2-4119 

14-8-1937 

Müzik öiretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

ı - Ankara mthllr ölfttmen okulunda yapılacak tamirat açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Keşif bedeli 2951 Ura 31 kuruttur. 

2 - Münakasa 16.7.937 tarihine rastlayan pazartesi günU .. t 
1 de olrullar utıtmmlığmda tqeldrill eden komiıyonda yapılcak· 
trr. 

3 - İstekliler % 7.5 ghen paralariyle tayin olunan gthı •e sa
atte komisyona gelmeleri. 

4 - Keşif projeıini g8rmelr lıtiyenler milzik iSğretınen okulu 
direktörltı~flne baş vurmalın. (3522) 2-3934 

Y e~ilova Belediyesinden 
Madde 1 - Aksaray ilçebaylığına bağlı Yeşilova belediye mer

kezinde inşa edilecek 2388 lira 37 kuruş bedeli keşifli gazino ve fı
rın kapalı zarf usuli ile kıuJtmaya konulmuştur • 

Madde 2 - ihale müddeti vinni gündür. Ve katt ihale 20.8.937 
cuma günü saat on altıda Aksaray ilçebayhğı makamıdna Yqilon 
belediye encümenince icra kılınacaktır. 

Madde 3 - inşaata aid plan ve kroki ve şartname Aksany kıy· 
makamlığı tahrirat kaleminden bedelsiz alnırr. Ve poeta ile iıti
yenlere ~önderilf r. 

Madde 4 - Talihler prtname hükümlerini kabul ettiklerini 
metruhatla tasdik etmedikçe ihaleye i9tirak ettirilemez. 

Madde 5 - Talihler Yetilova belediyesine nakden Yeya esham 
ve tahvilat ve yahud banka mektubu ile muvakkat teminat olarak 
179 lira 13 kuruş yatıracaklardır. Bu mikdar ihaleyi milteakib bir 
misli daha kati teminat olarak artırılacktır. 

Madde 6 - Mukavele pul, delliliye ve ıalr masraflar müteah
hide aid olacaktır. 

Madde 7 - Teklif melrtubları ihale saatından bir saat evetine 
kadar belediyeye verilmiş ve hariçten posta ile gönderenler bu sa
ate kadar yeti,mesini temin etmi' bulunacaktır. 

Madde 8 - Tekliflerin arttırma Ye eksiltme nizaır*•meliain 
ıhlrimr ummnfvesine uveun o1mur llsnndır. 2--4038 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

l - Kurumumuz ecnbaneei ile enstitü liboratuvarJarınm bir 
senelik ihtiyacı olın .-rm.mede yasılı 252 kalem ecaavı tıbbiye 
ve baytarive ve kimyevi madde açık ekailtmeye konulmuftm. 

2 - Mı.hammen bedel 3691 lira 35 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat 277 liradır. 
4 - ihale 30.8.937 tarihine rastlayan parartesi gttntt aat J6 da 

yüksek eutitti rektörlük binasında toplanan komisyon tarafmdan 
varılacaktır. 

5 - Fazla izahat ve parasız tartname almak iatiyenlerin ensti
tü daire müdürlütfine müracaatları ilin olunur. (2714) 2-4140 

Türk Hava Kurumu 
f~nel Merkezinden 

Bir memur alınacak 
Türk hava kurum vazı i,leri tubeaine (85) lira avlık. US) lira 

mesken bedelivle çalıştırılmak Uzere bir memur alınacaktır. Ara
nılan şartlar şunlardır: 

A) Lise tahsili görmü, olmak, 
B) Askerlii!:ini bitirmit olmak, 
C) Yaşı otuzu ~çmemek. 
Ç) Yazı makinesivle vazı yazabilmek. 

istekliler kurum ıenel ıekreterlifine müraacat etmelidirler. 
2--4035 

Ankara Valilijinden 
Ankara • Haymana yaz yolunun buı mahallerlnde bea•lrlr fll

pan yerlere menfez ve bllı lntur ve lraldmm vapdmaaı ~bt i•ler, 
13.146 lira 47 kuru• bedeli lcefifle açık ebiltmeve konulmustur. 

Viliyet binaımda nafıa mOdilrlillit odasında toplanan lroml• 
yonda 16.8.937 ye mUsadlf pazartesi gilnU ıaat 15 de ihalesi yap1-
lacalrtrr. 

11teklilerfn teminatı IDUYllrlrate olarak (986) Jirahlr banh 
mektubu Yeya makbuz llmUhaberlertnin ve nafıa velrlletinden al
dıkları 937 senesine aid mOteahhidlik veıikaamı hamil olduktan 
halde vukarıda sözü ıeçen g8n " •atte komiıvona gelmeleri. 

lıtekliterin mukavele ve prtnameyi naha müdürlü(Unde ıöre-
bfleceklerf (2362) 2-3728 

Hari•·İye V e.kil .. tinden : 
ı. - Çankayada Hariciye 1ra,ktlnde yapılacak 20830 Ura Z8 Jm. 

rut Jrqif bedelJi Siaalkrafe çatı kaptama11, boya. tamir, havuz ft 
saire ile Hariciye kötkil mtıdtır evi, garaj ıre ıerlerin kalorifer te
sisatı i'leri kapalı ıarf usuHvle eksiltmeye konulmuştur. 

Z. - Bu ite aid proje, keşif, '8rtname ve diğer evrak (110) h
rut bedel mukabilinde Hariciye veWetl levarım mildtlrlBpnden 
alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat 1562 lira 27 kunıttur. 
4 - Eksiltme Ankarada Hariciye vekileri levazım m~dürlüğil 

odasında 27 ağuıtos 1937 tarihine milsadif cuma gUnO aaat 16 da 
yapılacağından iateklilerin ihaleden bir saat evetine kadar teklif 
mektuplarını vermeleri lizımdır. Posta gecikmeleri kabul edil. 
Dtez. (2690) 2-4118 

Serveti fünun 
1891 UYANI~ 

Ba9vazırı: A. th9an Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu hafta1rk resimli ga
zetenin Ankara'da satıt veri A K B A Kitabevidir. Se· 
nelik ahone 10 lira Snrıu 20 kuruR. 

Manisa C. H. P. llyönkurul 
Başkanlığından 

1 - Manisa apor uhaaında tribün inpatı 29222 lira 80 kurut
luk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usuliyle eblltmeye konul
mu,tur. 

2 - Bu işe aid tartname ve keşifname ve sair evrak 1 lira 46 
kuruş bedel mukabilinde C. H. P. Manisa ityönkurul bafkanhğın· 
dan alınabilir. 

3 - Eksiltme aiustoıun 23 üncU pazartelİ günü saat 11 de Ma
nisa halkevinde parti llyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 2191 lira 71 kuruttur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin nafıa vekaletinden alınmlf ehliyet 

vesikalarını ve bu yıla aid ticaret odası veıikaamı beraberlerinde 
bulundurmaları şarttır. 

6 - Bu eksiltme 2490 .ayılı kanuna tevfikan yapılacaktır. T• 
llblerin kapalı zarflarını bu kanun dairesinde hazırlayarak ihale 
gilnü saat on altıya kadar parti başkanhgına tevdı etmeleri Ye kapalı 
zarflarını posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü mad-
desine riayet eylemeleri ilan olunur. (2599\ 2-407<> 
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Orman Çiftliği 
Çıttlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Or••• ÇlttU ... Mafa-t .. 

Malatya ilbaylığından 
ı - 38000 lira keşif bedelini muhtevi olup yirmi gün müddetle 

ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Malatya memleket 
hastahanesi ikmali inşaatına aid keşifname muhteviyatı hakkında 
Nafıa vekiletiyle muhabere yapılmasına lüzum görülmüş ve bu 
sebepten ötürü mezk\ir inşaat ihale edilemiycrek 7.8.937 tarihin
den itibaren on bet giin ıİıüddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmeye konulmu~r. 

2 - 23.8.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on dörtte 
ihalesi yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid 7,5 muvakkat teminat 2850 liradır. 
4 - Posta ile gönderilecek mektupların vaktinde alınmJl olma

sı lazımdrr. 

5 - İsteklilerin 937 yılı için Nafıa vekaletinden verilmiş ehliyet 
~esikasiyl: muvakakt teminatı da ihtiva eden teklif mektuplarını 
ıhale saatınden bir saat eveline kadar vilayet daimi encümeni reis
liğine tevdi eylemeleri ve keşifname ve .,artnamesini görmek isti· 
yenlerin vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2675) ~094 

Arık.ara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 1856 lira 50 kuruştan ibaret bulunan kazma kürek

Je bunlara aid kızılcıkdan mamut sapların alınması ihalesi 2. eylüJ 
937 perşembe günü saat 15 de Vilayet daimi encümen odasında ya
pılacaktır. 

Muvakakt teminatı 139 lira 24 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası ve teminat mektubu veya 

ınakbuzlariyle sözü geçen gün ve saatte Vilayet encümenine mü
racaatları. İstekliJerin keşif ve şartnameyi hergtin Nafıa müdür. 
lüğünde görebilirler. (2634) 2-4098 

l\'lüsabaka imtihanı tehir 
edilmiştir 

Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankasından 
(İstanbul Yüksek fktısad ve Ticaret mektebi mezunlanmn 

kamplannın ağustoa 1937 sonundan evel bitmiyeceği vuku bu· 
lan müracaatlardan anlaştldığından müsabaka imtihanının baş· 
!angıcı 8 eylfıle tehir edilmiştir.) 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
::nuvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamalı 
Üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına
caktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Sıyasal Bilgiler veya 
Yüksek İktısad ve T icaret okulundan veyahud Hukuk Fakül· 
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 8,9 ve 10 eyliil 937 de Ankara ve İstanbul 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paı-a
l~rı verilerek Ankaraya getirtilip, eylUl zarfında sözlü bir im· 
tihana tabi tutulacaktır. 

4 - Ynıi kanunwnuz mucibince tekaüdlük haklarını da 
haiz olmak '3.rtiylc müfettiş namzedlerine (140) ve ,ef nam
zedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfet
ti~~ik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (17 5) lira aylıkla 
mufetti,liğ'e terfi edileceklerdir. 

Ankaradtı Umum müdür1ük servislerinde çalıştırılacak O· 

l~n şef namzedleıi ise bir senelik stajdan sonra yapılacak eh· 
lıyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi edilecek
lerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilebi
lir. 

.. 6 .- İstekliJer, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara 
Turkıye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine 
vermek veya gönde!'mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı· 
dırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 937 tarihinde 
ele rle P-miı:ı olması sarttrr. (2595) 2- 3992 

ULUS 

SEFALIN I 

Oıitı. · SEFALl~ 
Tavsi§e E._lt ıt~ 
.oe\ntıı : ~:ı~ ı · ~.: 

"' -·. . 

Baş-Diş 
ağrıları 

Nezle - gripp 
Uşütmekten 
mütevellit 

bütün ağrıları 
derhal geçirir 
Eczanelerden 
1 lik ve 12 lik 
ambalajları 

arayınız. 

inşaat usta okulu 
direktörlüğünden: 

.. ..... 
a~ ;p. 

ı 

2 \ 
1 

3 1 
4 1 
s 1 

c: 
.ı.: 

ı:: u 

·s ~ ns 
u "' ·c 
ns .fi 1) nl .. e ..!ııl .c: ..ı:: .... 
<"8 1) ::ı 111 

ı:Q s ;;: 
Kaput bezi 
(150 Sm. eninde) 500 M 65 

Kaput bezi 
{120 Sm. eninde) 1000 ,, 60 

Kaput bezi 
(85 Sm eninde) 1200 n 33 

Kaput beri 
(80 Sm. eninde) 200 ,, 25 

Pamuklu kumaş 
(Haki renkte 70 Sm. 
eninde) 1100 M 65 

Pamuklu kumaş 
(Bej renginde 75 Sm. 

" 45 eninde) 

Postal 

1skarpin 

1400 

200 çift 500 

200 ,, 495 

6 ı ' . Hamam havlusu 50 a 130 
Yüz havlusu 250 ,, 75 

1 
Harici elbise 60 takım 1850 

7 (caket, yelek ve pantalon) 
ı · Harici kasket 150 a 110 

~ 
t 
111 .... 
~ ..l 

325 

600 

396 

50 

715 

630 

1000 

990 

65 
187 50 

1110 

165 

.... 
.!il ... ns .... 
.ı.: 111 
ns ı:: 

~ ·eı 
::s ~ ~ 

24 

45 

29 

3 
102 

53 

47 

75 

74 

4 
14 

83 

12 
95 

~ 

38 

70 

75 
83 

63 

25 

25 

88 
07 

25 

38 
63 

ı. - Yukarrda adları, mikdarları, muhammen fiyatları ve mu· 
vakkat teminat akçeleri yazılı on }ki kalem giyim eşyası açık e~
siltme suretiyle ve parti parti hahnde talihlerine ihale edilecekttr. 

2. - ihale 19.8.937 p~rşemb~ günü saat 15 de Ankarada okullar 
sağ~lrğtnda toplanan komsıyon tarafından yapılcaktrr. 

3. - Talihlerin ihale saatındao eve} teminat akçelerini ismi. ge· 
çen muhasebe veznesine yatırmaları laz.ımdır. . 

4. - İhale edilecek giyim eşyasrna aıd şartnamelerı okumak ve· 
ya nümunelerini görmek istiyenler her gün inşaat usta okuluna 
baş vurabilirler. (2380) 2-3867 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 
Muhanunen fiatı Tutarı 

Cinsi 
Motoriı.. 
Gaz yağı 
Benzin 

Miktarı 

176000 litre 
9000 litre 

10000 litre 
9000 litre 

2500 kilo 

Lira kuruı Lira kuruş 

Vakum yağ 
Gres yağı 

07 12320 00 
13 1170 00 
16 1600 00 
17 1530 00 
24 600 00 

17220 00 
1 - Hara ihtiyacı olan yu~arr?a cins ve mikdarı ve muhammen 

fiatla tutarı yazılı mevaddı muşteıle ~-8.937 tarihinden itibaren on· 
beş gün müddetle ve kapalı zarf. usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1300 lıradır, 
3 - Eksiltme ı 9.8.1937 perşembe günü saat on beşte İstanbul 

Baytar direktörlüğü dairesi~de .toplanan hara mübayeat komisyo
nunda yapıalcağından istekltl~rın .249~ numaralı artrnna eksiltme 
ve ihalat kanununun hükümlerı datresınde teminat ve vesaikleriyle 
teklif mektuplarını belli günde saat on dörde kadar komisyona tev
di etmeleri. 

4 _ Muvakkat teminat olarak para yatıracaklarm makbuz mu-
kabilinde mahalli mal sandıkla_rı~a yatu::rnaları. 

s _ Şartnamesini görmek ıstıyenlenn ~nkara, İstanbul, Bursa 
baytar direktörlüklerine ve hara muhasebesıne müracaatları. 

(4802) 2-3919 

Mektebler satınalma 
komisyonundan 

1 _ Ankara birinci orta ?kul~-?da 350. tane dershane sırası açık 
eksiltme ile fenni şartnamesıne gore tanıır ettirilecektir. 

2 - Beher sıranın keşif bedeli 320 kuruş, muvakkat teminatı 84 

liradır. k • t" nl 
3 _ Şartnamesini gönrıe . ı~ ıye er her gün birinci orta okul 

d. kt"" r•gVüne müracaat edebılırler. 
ıre or u b .•.• 

4 _ Eksiltmesi 1.9.937 çarşam a gunu saat 15 te mektebler mu-
hasebeciliğinde toplanacak satın al~a komisyonunda yaprlacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat temınatı eksiltmeden evel mekteb
ler muhasebeciliği vezne~ine yatmp ala~ğı makbuzu ve nafıa mü
dürlüğünden ehliyet vesıkası alıp komısyona verilecektir. 

(2729) 2-4175 

ı 1 

Siyasal bilgiler okulu 
direktör:lü~nd~n: 

Siyasal bilgiler okuluna lise mezunlarr ausmda yapılacak seç .. 
me sınavında kazananladran 65 i meccani leyli ve 35 i nehari o1-
mk üzere bu yıl 100 taJebe alınacaktır. Ücretli leyli talebe alın
mıyacaktır. Namzed kaydı 15ağustostan 18 eylüle kadar muayyen 
günlerde Ankarada siyasal bilgiler okulunda lstanbulda yüksek: 
öğretmen e>kulunda yapılacaktır. Fazla izahat için bu okullara mü· 
racaat olunması. (2240) 2-3803 

Memur aranıyor 

Eti Banktan: 
Bankamız inşaat servisi için iyi almanca bilen bi.r memur a~t

nacaktır. İnşaat resmi çizebilen ve makine ile yazabı lenl eı tercıh 
olunur. 25.8.937 akşamına kadar müracaat kabul olunur. 

2- 4143 

· Tahldötçü aranıyor 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarmm memurini içio kantin 

idaresi münhaldir. Takriben günde 30-40 kişi sabah, öğle ve ak
şam yemeklerini yemektedirler. Memleket ucuzdur, kantin binası, 
mutbah ve emsali için kira ahnmıyacaktır, ziya, friiider ve mobil
ya mevcuttur, bir şahıs için üç kap yemekle doymak şartiyle ay
da (16.-) lira tabldot vermeğe talih olanların hemen Karabük De-
mir Çelik fabrikaları büro müdürlüğüne müracaatları. 2-4146 

P. T. T. U. l\1üdürlü~ünden 
1 - 3222 sayılı Telsiz Kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde meri.. 

yete girmıstir Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatr ve alınacak 
radyo cihazlan için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu kanu. 
nun muvakkat maddesi mucibince 1 Ağustos 937 de mevcud tel· 
siz tesisatı ve radyo sahibleri Ağustos 937 içinde ruhsatname al
mağa mecburdur . Bu ruhsatnameler P T. T Merkezler·nden alı
nacak 15 kuruşluk damga puluna tabi matbu beyannameler muka.. 
bilinde derhal verilir . Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kuruş. 
luk dıımga puluna tabidir. 

Radyolardan alınacak yılltk ücretlerin İcra Ve~illeri _Heye. 
tince kabul olunan tarifesı gazetelerle aynca neşredılecektn . Bu 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan v~rlerde ik~met1?ahlar
dan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on bınden. aşag1 olan ver· 
ler<le "ene-rle bes lira alınır tkametıY,ahlardan gayrı yerlerden ah· 
nacak ücretler için aynca gazetelrele neşredilecek tarifeye veya 
P. T . T Merkezlerine müracaat etmek icab eder. . . 

937 mali senesine aid ücretlerin Evlül 937 nıhayetıne kadar 
P. T. T . idarelerine tesviye edilmesi Hizım gelir. Eylill sonuna ka. 
dar verilmiyen ücretler % 20 fazlasivle tahsil ve Teşrinievvel ni. 
hayetine kadar vermivenlere bir ihbarname ile on beş ~ünlük bir 
mühlet verilir. Bu on beş j?Ün içinde de borçlarını vermıvenlerin 
ruhsatnameleri iptal ve haklarında kanuni taldbata tevessiil olunur. 

ı - Telsiz Kanununun merivete eirdiği tarihten evvel tediye 
edilmiş olup da 937 mali senesine cari olan Ücretler 937 senesi için 
ahnacak ücretten mahsub edilecektir. 

3 _ Bu kanun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi caiz 
olmıyan kimselerden verici veya hem vericı ve hem alıcı telsiz te. 
sisatı vücuda getirenler hakkmda bir seneden üç seneve kadar ha· 
pis cezası hükmolunur ve tesisat zabt ve müsadere edilir Ruhsat 
alması c<ıİ:> olan kimseler tarııfın<fan nıh!'lat alınmaksızm verıcJ 
veya hem verici ve hem alıcr tesisrtt vücuda getirilirse bir aydan al· 
tr aya kadar hapis veya yüz liradan bin fü·aya kadar ağır para ce. 
zası hükmolunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücuda geti. 
renleı veva kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağu 
para cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırl ık veya zamanında ve yahud hazarda . örfi 
idare mmtakalariyle her nevi askeri memnu mmtakalarda btrınci 
fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında beş seneden on seneye ka. 
dar aP'ır h:ıpiı; vr ikin~i fıkrada vazıh fiili isleyenler hakkınd<ı bir 
seneden üç seneye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkra?a vazıh fii~i 
isleyenler hakkında ise bir avdan altı ava kadar hapıs cezası verı. 
lir. 2 • 4039 

Ankara İQ.hisarlar 
Başmüdürlüğünden 

Ankaradan K. hamam inhisarlar idaresine 937 mali yılında nak
ledilecek mamfilatrn 9.8.937 tarihinde yapılan aleni eksiltmesinde 
verilen nakliye fiatlarının haddi layıkinde olmadığı görüldüğün
den 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine göre aleni eksiltme ve 
ihale 10 gün müddetle uzatılmış olduğundan talihlerin 20.8.937 ta
rihinde saat 16 da (54) lira 30 kuruş ilk teminat paralariyle birlik
te baş müdürlüğümüzdeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2728) 2-4ln 

Kumbar~~ biri 
1 

TURKIYE 
CUMH\1 RİYETi 

BIRAAT.B 

~fa 
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Tak:sitle foto«raf 
~ 

makinası. Dikkatli ve süratli amatör işleri 

14 - 8- 1937 

Halil Naci Mıhçıoğ!u 
Anafartalar 111 Tel: 1230 

Ankara Bahçeli Evler Yapıl 
Kooperatifi Ortaklarına 

Tanınmış bir 
Makastar 

Yün ...... bir terzihanede iş a· 
rıyor . Adres: Necatibey mahal
lesinde Kıvanç sokak No. 6 B. 

· dare l\Ieclisinden 
Ortaklarımıza aid . 150 evin inşasına bugünlerde başlanacaktır. 
Statümüz mucibince pesin ödenmesi gereken yüzde o~Jarın_ s~

çilen ev tiplerine göre mikdarlarr ortaklarımızın adreslerıne bıldı
rilmiştir. 

Bu yüzde onların hır hafta zarfında Sümerbankdaki hesabımı
n yatırılması ve her hangi bir sebeble mektubumuzu almamış olan 
ortaklarımızın Ankarada bulunanların doğrudan doğruya, başka 
yerde bulunanların da mektubla üç gün zarfında cumhuriyet mer
kez bankası emisyon müdürü B. (Fethi Aktan) a müracaat etmele-
ri ilan olunur. (2741) 2-4194 

Jandarnıa ~ene) komutanlı:!ı 

Teofil A.B. 2-4144 

Taksitle 

Sahlık Ev 
3 çer odalı mutbak ve bany<: 

lu 2 daireli. Yenişehir Meşrutı
yet caddesi köşesinde Özenli 
sokak No. 6. Sabah 8,5 dan evel 
ve akşam 7 den sonra 3351 tele-
fona müracaat. 2--417~ 

Ankara satınalma komisyonuntlan~ 
ı - Müstakil Jandarma faburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiyecek, yem, yakacak isim, 

mikdar, alım usulü, ilk teminat ve ihale tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Bunlara aid şartnameler pa
rasız olarak komisyondan alınabilir. 

2 - Eksiltmesine girmek isti yenlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartnamelerinde yazılı belge ve 
ilk teminat makbuz veya banka mektubu içinde bulunduracakları teklif mektubunu en geç vaktinden 
bir saat eve! komisyona vermeleri ve açık eksiltme için aynı vesika ve teminatı saatinde komisyona 
ibraz etmeleri. 

Cinsi 
Sığır eti 

Mikdarı 
Kilo 

15000 den 25000 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 

1000 - 1500 
1000 - 2500 
2000 - 3000 
4000 - 6000 
1000 - 1200 

Sade 
Beyaz peynir 

Pirinç 
Kuru fasulya 
Tarhana 
Mercimek 
Nohut 

3000 - 6000 
8000 - 12000 

700 1000 
1500 - 2000 
1500 - 3000 
2500 - 5000 Kuru soğan 

Cay 40 - 60 
Kırmızı biber 
Bulgur 

400 - 500 
7000 - 12000 
2000 - 3000 

7 5000 -100000 
30000 - 50000 
30000 - 50000 

Kuru üzüm 
Arpa 
Kun ot 
Sa:'llan 
Odun 125000 -140000 

l{ütahyada: 6 
Çogu iıze-
rinden Tu. Çojtu Azı 
Lira Kur. Kilo gr. Kilo gr. 
18000 200 000 190 000 

8000 50 000 40 000 
5400 6 000 4 000 

1200 10 000 6 000 
19:?0 8 000 6 000 
275 5 000 3 000 

480 8 000 6 000 
2500 5 000 3 000 
1100 10 000 7 000 

700 7 000 5 000 
800 10 000 8 000 

1015 3 500 2 500 
390 600 300 

360 6 000 4 000 
350 1 000 500 
480 6 000 4 000 

900 3 000 2 000 
750 3 000 2 000 

1500 6 000 4 000 
66 600 300 

240 6 000 4 000 
600 6 000 4 000 
375 2 500 1 500 
300 6 000 4 000 
65 500 300 

240 800 500 
210 7 000 5 000 
350 7 000 5 000 
180 3 000 2 000 
700 7 000 5 000 

goo 6 000 4 000 
060 4 000 2 000 
200 5 000 3 000 

3000 300 000 tOO 000 

Tahmin bedeli İlk teminaı 

kadar 

,, 
,, 
" .. 
,, 
.. 
,, 
,. .. 
,, 
,, 

" ,, 
.. 
" 
" (2571) 

Kuruş Lira K 
27 506 25 

70 ) 
36 ) 
45 ) 
90 ) 
40 ) 

18 } 
16 ) 
15 ) 
15 ) 
15 ) 
5 ) 

360 ) 
50 ) 
10 ) 
25 ) 

4,5 
3,5) 

1,5) 
2,5 

247 50 

441 00 

492 45 

337 50 
187 50 

262 50 

Eksiltme 
usulü İhale tarihi Gün Saat 

Kapalı zarf 25.8.937 çarşamba 10 

Açık eksiltme 25.8.937 ,, 15 

" 
26.8.937 perşembe 10 

Kapalı zarf 26.8.937 perşembe ıS 

Açık eksiltme 27.8.937 cuma 10 

Açık eksiltme 27.8.937 ,, 15 

Açık eksiltme 28.8.937 cumartesı 10 
2-4058 

Say. J. Okul ((.lığından -Tahmin % 7,5 İhale günü -
bedeli teminat Erzakm cins. 
Ku. Sa. Lira Ku gün saat D. 
9 1350 20-8-37 10 (Ekmek birinci nevi 

16 600 ,, 10 30 (Sığır eti 
90 446 ,, 11 (Sade yağı 

12 90 (Bulp,ur 
24 144 20-8-37 11 30 (Pirinç 
5 50 20 (Tuz 

6 36 (Kuru soğan 
50 187 50 20-8-37 u (Sabun 
11 82 50 (Kuru fasulye 

10 52 50 (Nohut 
8 60 (Patates 

29 76 12 20-8-37 13.30 (Toz şeker 
65 29 25 (Zeytinyağı 

6 27 (Kırmızı domates 
35 26 25 20-8-37 14 (Zeytin tanesi 
8 36 (Mercimek 

30 67 50 (Çek. üzüm 
25 56 25 20-8-37 14.30 (Şehriye 
25 112 50 (Makarna 
11 4 95 (Süt yağı alınmamıı 

4 18 (Taze kabak 
10 45 (Patlıcan 

15 28 12 20-8-37 15 (Taze bamya 
5 22 50 (Lahana 

15 4 87 (Sirke 

30 18 (Salça 
3 15 75 20-8-37 15.30 (Pırasa 
5 22 50 (Ispanak 
6 13 50 (Semiz otu 

10 52 50 (Taze fasulye 

5 22 50 (Arpa 
1 50 4 50 20-8-37 16 (Saman 
4 15 (Kuru ot 

1 225 20-8-937 16.30 (Maden kömilrü 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme şartnamelerine göre ve 1-9-937 gll· 
nünden itibaren sekiz ay müddetle münakasaya konulmu' ve ilk teminat miktarları yanlarına yazı{. 
mıştır. 

2 - Ekmek, sığır eti, sadeyağ kapalı zarfla diğer otuz bir kalem yiyecek veya yakacak açık ekaUt· 
me ile 20-8-937 gününde çizelgede gösterilen saatlerde Kütahyada J. Okul komutanlığında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerine gö 
H ell~rinde bulunan belgelerle, ticare~hane n~ına fş göreceklerin iobu kanunda yazıtı şartlar içinde 
noterhkten alma vekUc.tnamelerle eksıltmeye gırebileceklerdir. 

4 -: Ka~alı zarf eksiltmesinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektupla· 
rmda ıstenılen belgeler ve teminat makbuzları veya banka mektuplarını ikinci bir zarfa koymak ıure
ti!.l~. zarfların ü~er~~e tekliflerini .hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahları yazılır. Zarflar mil· 
hurtu olarak ~cll~. gun ve saatten hır saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi 
la~ımdır. Bellı. gun ve saatten s?nra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Te
mınatların eksıltmcden Jaakal bır saat evvel Kütahya malsandığına yatırılmı• ve makbuzlar n k · • 

·ı · ., ı om11 yona ven mış bulunacaktır. 

5 - Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler komisyon isvarlı~ına müracaatları flıin olunUI'. 

(4497) 2--3610 

EN GÜZEL 

N 
1 

K 
• 
• 
• 

lmtıyaz sahibi ve Basmu· 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idaır 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Anl{ara askerlik şubesi reisli· 
ğinden: 

Yedek subay olmak hakkı haiz ve tam ehliyetnamesl olan kısa 
hizmetliler 1 eylül 937 de yedek subay okulunda bulunmak üzere 
sevk edileceklerdir. Bunların 27 ağustos 937 cuma gününe kadar 
şubeye gelmeleri ilan olunur. (2694) • 2.-ı1127 

YENi StNE l\1ALAR HAIK 
Bugiln Gündüz İki Film Birden 

1 - ÇAPKIN MÜLAZIM 

Baş Rollerde : 
Güstav Frölich 

Lida Barrova - George Alexendre 
2 - GAZİNO DÖ PAR! 

Ruby Keleer - Al Jolson 
G E C E 

Bugün Gilndüz ve Gece Z Film Birden 

1- YILDIRIM BÖLUK. 
Baş Rolde 

DİCK FORAN 
il - KIRMIZI DERİLİLER ÇETESİ 

Canlandıraıa 

BUCK JONES GAZİNO DÖ PARt 

Ş E H 1 R BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

LOREL - HARDl HİNDİST ANDA 
Türkçe sözlü komedi 


