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Manevralar 
Hatay halkı büyük bir 

endişe içindedir 
idareyi askerler ele aldı 

hergün hadise ~ıkarılıyor 

başlıyor 

Adana, 15 (Hususi muhabirimizden) - Antakyadan alman haberlere g&. 
re, Hatay'da vaziyet çok gerginlepn.İf, idareyi askerler ele almıftır. Cadde
lerde devriyelerin mahmuz ıılartılanndan ba~ bir aea ltitilmeınektedir. Bir 
sergerde, bet yüz kitilik bir çetenin batma geçmİ§tir. Amik ovumdaki ailih· 
b a§İretler §imale doğru Hatayı kordon altına aldılar. Bunlar ailelerini geri
de brrakn111lardır. Bu da halkın kaygısmı büsbütün artannaktadD'. 

BD..yük Trakya manevralarına iştirak edecek olan motiJrlii kuvvetlerimizden bir kısım 

Ayrıca demir gömleklilerin aivil kıyafetine girerek ve silahlanarak Şam 
ve Haleb'den Antakya ve Kırıkhan'a geldikleri, bugün Hataydan buraya 
kaçan türkler tarafmdan söylenmektedir. Çarıılarda görülen türklerin üz_.. 
leri aranmakta, evlerde de silah araıtırmaları yapılmaktadr. Çartılarda 
türk dükkanlan hala kapalıdır. HataY, Halk partiai binuı ela kapalı bulma• 
nıaktadlJ'. 

Bu vaziyet karıısında çanlarını tehlikede gören türkler amıra iltica etme
ie devam ediyorlar. Halk mümessillerinden daha birkaç elemanla aekaen 
kadar Hataylı türk bu sabah smırlanmıza sığmmıılardır. Otuz kadar feaadcı 
dün ak§am Antakya sinemasından çıktıktan sonra Yenigün matbaasının önü
ne gelmi~Jer, kapıyı tekmeliyerek tehdidler aavurnuqlar. pencerelerden bir
kaçını kırmıılardır. 

Hava kuvvetleri faaliyete geçti 

Mavi ve kırmızı ordular dün 
gece hazırlıklarını bitirdiler 

Usbetül Amelül Kavmi kulübü sekreteri dün çarımm ortaamda baiır&· 
rak: 

Şanghay'da yağmur 

altında harp! 
«- Hiç bir kuvvet bizi durduramıyacak, lcab ederse hükümete bile YMJ

ıyed edeceğiz.> demiıtir. 

Dün Şanghayda haııb biraz ya· 
vaşlamış olmakla beraber gene 
devam etmiştir. N ankin üzerinde 
şiddetli bir hava muharebesi ol· 
muştur. Haberler 3. ünoU sayfada. 

Kırıkhan • Antakya telefon hatları meçhul eller tarafmdan keaiJmittlr. 
Antakya ile irtibat kesilmİftİr. Türklerle aleviler elele vererek aabırla olan 
biten facialara göğüs germektedirler. 

Sömürge bakanlrğrna geçirileceği söy· 
/enen B. Edenle Dış işleri bakanlığına 
geleceği haber verilen Lord Halifaks 

1ngiliz kabinesinde 

Değişiklik mi 
yapılacak? 
Londra, 15 (A.A.) - "People,, ga

zete~inin diplomasi muhabiri, B. Nevil 
Çenberleynin kabinede değişiklik yap. 
nıağa hazırlanmakta olduğunu ileri sü
rebileceğini bildirmektedir. Bu tadila· 
hn gayesi dünyayı Büyük Britanya
nın kendi hukukunu müdafaaya azmet• 
rniş olduğuna ikna için hükümete daha 
rnilli bir mahiyet vermektir. 

B. Çenberleynin B. Vinston Çörçil 
İle B. Loyd Corca devlet bakanlıkları 
teklif edeceği söylenmektedir. Lord 
Halifaks'ın B. Edenin ve onun da B. Or
ınsbygorn'ın yerlerine gelecekleri riva· 
Yet olunmaktadır. Muhabir Hitlerin ya· 
kından tanıdığı olan Lord Halifaksm 
M usolini ve Hitler tarafından sevilme
rnekte olan Edenin muvaffak olmadığı 
noktada muvaffak olacağım tahmin 
etmekte ve Lord Hailshamın istifa e. 
deceğini, B. John Simon'un Lord Şan
sölye olacağını, B. Samuel Horun da 
maliye bakanlrğına geleceğini ilave ey· 
lemektedir. 

M iidafaa bakanı Sir İnsikp maka. 
nunda kalacak, avam kamarasında da 
başbak<ına vek~let eıiecektir. 

Suriyede çıkan isyan 
halci devam ediyo 
Adana, 15 

( HuBUsi muha
birimizden) -
Suriyeden alı
nan haberlere 
göre Cezirede
ki isyanı bcu. 
hrmak elan ka
bil olamaml§ • 
tır. Bu bölge 
kanlı bir an.ar§i 
içinde bulun
maktadır. Asi
ler Amude feh
rini atefe ver
mitlerdir. Alev 
sütunları gök
lere yükselmek
tedir. Yangın 
haberi Halebe 
gelir gelmez 
yangını sön
dürmek üzere 
yola çıkanlan 

. 
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itlaiye elradı- Sııriyede çıkan isyan mıntakasrnr gösterir harta 

nın ıehre yakla§masına asi çeteler mani olmaılardır. Anıudeden bir· 
çok halk Nuseybinin karıısındaki Amudeye kaçmıfhT. Fakat burada 
da vaziyet karıııktır. 

Malatya-Sıvas demiryolu 
bugün İşlemeğe açılıyor 

Sıvası Malatyaya bağlayan hat, bugün resmen ~şletilnıeğe açılacak 
trr. Malatya· Sıvas hattı üzerinde Çetinkaya - Hekunhan iltisak hattı 
7. haziranda bitirilnıiş, o gün Malatya ve Sıvasta halk büyük sevinç i
çmde hu hattın açılma törenini yapmıştı. 

18 haziranda Baıbakan İsmet ·--------------
İnönü saat 9 da hususi trenleriyle İstanbula giden 
kendi eserleri olan bu hattın ilk 
mutlu yolcusu olarak şarka geç- Bakanlarnnız 
mişlerdi. Fakat bat hitmiı olması
na rağmen resmen iılemeğe açıl· 
mamıştt. 

Bugünden itibaren inşaatı biten bu 

(Sonu 5. iner sayfada ) 

İstanbul, 15 (Telefonla) - tç İşler 
Bakanı ve Par~. G.:nel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya, Kültür Bakanı Bay Saffet 
Arıkan, Ziraat Bakanı Bay Şakir Kese. 
bir bu sabahki trenle İstanbula geldiler. 

.. ~.orlu, 15 (Hususi surette giden arkadaşımız telefonla bildiriyor) -
Buyuk Trakya manvraları yarın gece O mcı saatten itibaren kınmzı w 
mavi ordularrn harekete geçmesiyle başlıyacaktır. Kıtalar ilk hareket 
noktalarını almakla meıguldürler. iki taraf ilk teması ayın on yedisin
de yapacak ve 19 unda karşılaıacaklardır. 

Çorluda büyük bir askeri fa- -------------
aliyet göze çarpıyor. Halk tarife
dilmez bir heyecan içindedir. Her 
taraf bayraklarla donanmıştır. 
Ordumuzun geçireceği bu büyük 
imtihanın muvaff akiyetli neticesi
nin sevincine daha şimdiden bü
tün Trakya iştirak ediyor. 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

~tatürk'ün 
hatıraları 

lstanbul, 15 <A.A.) - Türk Ta
rih Kurumundan: Atatürk'ün kendi 
el yazısı ile veya etikte suretiyle ar
kada§larında yahut onlardan intikal 
eden zevatta mahfuz bulunan hab· 
ralarlDln ve tarih sergisinde göste
rilmesi türk inkılab tarihince fayda
b olan vesika1ann sergiden sonra 
gene kendilerine iade edilmek üze
re lutfen Tarih Kurumuna gönde
rilmesi rica olunur. 

Adres : Dolmabahçe Sarayı • 
Tarih Kurumu Sekreterliği 

Müliyim 
Vandervaldi 

yendi 
İstanbul, 15 (A.A.) - Geçen hafta 

şehrimize gelen profesyonel güreşçiler 
ikinci karşılaşmalarını bugün Taksiııl 

stadyomunda yapacaklardı. Bunlardan 
ingiliz Kampl, idman esnasında kabur
ga kemikleri sakatlandığı için Tekir· 
dağlı Hüseyinle kararlaşmış olan maçt• 

nı yapamadı ve Mülayimle Cenubi AL 
rikah Vanderveld karşdaştılar. 

Stadyomda gene sekiz bine yalan 
bir kalabalık vardı. Bursalı iki küçük 
kardeşten sonra iki yerli profesyonel 
arasında beraberlikle biten bir maç y;a.. 
pıldı. Mülayimle Cenubi Afrikalının 

karşılaşması saat ı 7 ,40 da başladı. 
Güreşin ilk dakikaları ayakta ve 

mütereddit geçti. Fakat Mülayim ya. 
va~ yavaş hticum vaziyetine girdi ff 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Devlet hava yollarında 
Şimdiye kadar Ankara İstanbul arasında 587 

sefer yapıldı 244.428 Km. yol katedildi 

Güzel Ankaranın tayyareden görünü,ü. Bankalar caddesi Osmanlı 
bankası, Evkaf apartımanı. Merkez banaksı.: 

(Yazrsr S. inri .<;aylada) 
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KUTB~- ~~ANLAR 1 

Tayyareciler 
yere indiler 

Fakat tayyarenin nerede 
olduğu belli değil 

Moskova, 1 S (A.A.) - Mosko.. 
va - Şimal Amerikası hava seferi
ni tertibe memur hükümet komis
yonu dün ak~am aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

Noksan alman bazı telgraflardan 
tayYarenin bir müddet daha yoluna de
vam ettiği anlaşıldı. Tahmin edildiğine 
göre, tayyare, bazı kısımları bulutlar 
içinde uçmak neticesinde donarak, buz 
üzerine inmeğe mecbur kalmıştır. Kutub 
bölgesinde ve ilerideki buz vaziyeti böy
le bir iniş için nisbeten müsaid bulun • 
tnaktadır. 

Bütün kutup radyo istasyonları 
, eferber 

Bütün kutub telsiz istasyonları tay. 
yare telsizinin dalgası üzerinde fasıla
sız dinlemeğe devam ediyorlar. Telsiz 
istasyonları bir kaç defa tayyarenin dal. 
gası üzerinden neşriyat almışlarsa da 
pek kuvvetsiz olduğu için sarih bir şey 
anlamak mümkün olamamıtır. 

Tayyarede bir buçuk ay yetecek kadar 
yiyecek ve içecek, çadır, çanta ve elbi
se vardır. 

Yardım tedbirleri 
Vaziyeti tetkik eden komisyon der

hal yardım için tedbirler almıştır. Bu 
yardım iki istikamette tertib edilmiş. 
tir: Kutbun doğu bölgesinde ve batı 
bölgesinde. 

Doğu bölgesinde 
Doğu bölgesinde, çukotsk yarım a

dası cihetinde aşağıdaki tedbirler itti
haz edilmiştir. 

1 - Çukotsk denizi kıyısında bu. 
lunan krasin buz kıranına, üç tayyare 
alarak derhal şimal deniz yolu merke. 
zi idaresinin hava üssü olan Şmid bur. 
nuna, oradan Barrov bölgesinde ve ora
dan da buz vaziyetinin müsaadesi nis_ 
betinde şimale giderek üs vazifesi gör. 
mek için emir verilmiştir. 

2 - Barentz denizinde bulunan mi
koyan vapuruna Krasin'e doğru hareket 
etmesi için emir verilmiştir. 

3 - Nagaieve körfezinde bulunan 
Sovyetler birliği N . 2 deniz tayyaresi 
derhal Vellen'e ve oradan da Krasine 
doğru hareket için emir almıştır. 

Batı bölgesinde 
Batı bölgesi için, Rodolf tayyar.e 

Üssüne ve Papanin şimal kutbu istas
Yonuna güvenilerek aşağıdaki emirler 
verilmiştir. 

1 - Üç tayyare hazırlanarak sov
Yetler birliği hava kahramanlarından 

Vo Dopianof, Molokof ve Alekseef'in 
kumandasında Rodolf adasına ve oradan 
da şimal kutbuna gönderilmesi, 

2 - Halen 6 tul ve 87 derece, 20 da
kika arz dairesi üzerinde bulunan Pa
Panin kutub istasyonunun hava üssü ha
line ifraiı ve araştırmaların hareket nok 
tası teşkil etmesi. 

Kutub istasyonu üı vazileıi 
görecek 

Papanin korr isyonun sualine verdi. 
ği cevapta, bulunduğu buz kütlesinin 
Olduğu gibi durdu~unu ve buna binaen 
tayyarelerin irunes\ mümkün bulundu
ğunu bildirmiştir. 

3 - İki motcrlü N • 206 sovyetler 
birliği ve N . 207 sovyetler birliği tay
Yarelerine dikson adasına hareket ede
rek icabına göre kutbun doğu veya batı 
~ ö 1 g e c; i n d e şimale hareket için 
ıbtiyat olarak durması emri verilmis-
tir. • 

Bir amerikan tayyaresi de yardıma 
gidiyor 

Los Anjelos, 15 CA.A.) - Sovyet· 
ler, tayyareci Matternin sovyet tayya
r:cilerini aramağa çıkmasını istemlşler
dır. Mattern hemen h.azırlanmağa baş
lamıştır. 

• Hatırlardadır ki 1933 de Siberyada 
\'ukua gelmiş olan bir kazada mumai
leyhi bizzat Bevanevski kurtarmıştı. 
Alaskadan üç tayyare gönderildi 

Londra, 15 (A.A.) - Royter ajan. 
"1.~ın Jüno (Al cı ska) dan öğrendiğine 
gore. sovyet tayvarecilerini aramak irin 
d'" . ... 

un Ö~leden sonra 3 tayyare havalan-
Dl!stır. 

ULUS 

Şanghayda yağmur, fırtına 
altında harb devam ediyor 
Çinlilerin hücumu karşısında 

Japonlar ümidsizce 
mukavemet ediyor 

Londra, 15 (Hususi) - Bütün gece tehir bir taraftan fırtına ve top 
ateşi altında iken, çinliler ve j8:ponlar mütemadiyen birbirlerinin mev
zilerini bombardıman etmişlerdır. 

Japonlar dün akşam Çin mevzilerini bombardıman etmeğe başlar 
başlamaz, japon gemileri de ~in kun:etlerini uzak tutmak iç~n .kara Şimali Çindeki Çin askerlerinden 
bataryaları tarafından gösterılen faalıyete yardım etmek istemıştır. bir tip 

Çin obüsleri, japon hatl~r~da .. no 7 zo o '1ll1tP rıca 7 7JOl.JJO. 8]('1_1!JO ,, no ~ 
büyük bir yangın tevlid etınıştır: 

Mitralyözleri, zırhlı otoınob~l
leri ve toplariyle ümidsiz bir şekıl· 
de muharebe etmekte olan japon 
kıtaları her ne bahasına olursa ol
sun muhafaza etmek istedikleri 
japon kışlalarının etrafmda sağ
lam bir müdafaa teşkil etmekte
dirler. 

Sabah yaklaşırken, japon kara ve 
deniz hava kuvvetleri yeni bir hava ta· 
arruzuna karşı koymak için hazırlanı
yorlardı. 

Gece japon harb gemileri hiç ara 
vermeden şehrin şimalindeki Çin mev· 
zilerini bombardıman etmişler ve Çin 
milisleri de mütemadiyen japonları iz
aç etmişlerdir. Geceki büyük fırtına
dan sonra, bu sabah her tarafı koyu bir 
sis kaplamıştır. Dünkü kanlı muhare
beye göre bugün ortalrk nisbeten sakin
di. 

Mültecilerin leci vaziyeti 
Havanın fenalığı ve yağmurlar, mül

tecilerin ıstırabını artırmaktadır. Has
tahaneler yaralılarla doludur. Birçok 
mülteciler sığınacak yer bulamadıkla
rından geceyi yağmur altında geçirmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Kadın ve 
çocukların vaziyeti bilhassa fecidir. 

Çin tayyareleri gene faaliyete 
geçiyorlar 

Öğleden sonra Çin tayyareleri yeni
den japon harb gemilerine taarruz et
mişlerdir. Gemiler de bunlara mukabele 
etmiş ve enternasyonal imtiyaz bölge
sine bombalar düşmüştür. Bu arada a· 
merikan Augusta zırhhsıyle ingiliz 
Kunberlano zırhlısının yanına da bom
balar düşmüşse de gemilere bir şey ol
mamıştır. 

lngiltere ve Amerikanın tedbirleri 
İngiliz general konsolosluğu servis

leri Suçeu sokağında Metropol oteli
ne taşınmıştır. İngiliz kadm ve çocuk
larının Şanghay'dan tahliyeleri işine 

salı günü başlanacaktır. Amerika büyük 
elçisi de, kendi tebaasının korunması i
çin tedbir almak üzere Şanghaya hare
ket etmiştir. Amerikanın Asya filosu
nu teşkil eden 34 gemi de tahliye için 
hazırdır. 

Tahliye mümkün olacak mı? 
Salahiyetli bir memur Royter mu- ı 

habirine. bugünkü şartlar içinde tahli
yenin harb gemileri tarafından yapıl
madığı takdirde tehlikeli olacağını, 

halbuki vaziyetin de bu işin harb gemi
leriyle yaptırılmasına imkan vermedi
ğini söylemiştir. Muhasamalar dolayı
siyle büyük ölçüde bir tahliye için mü
tareke yapılması lazımdır. Çinliler ise 
bu yüzden japonlarm vakit kazanıp tak
viye kıtalan getirteceklerini ileri süre
rek, mütarekeye yanaşmamaktadırlar. 

Şehirde, yüzde kırkı kadın olmak üze
re 25.000 gayrimuharib vardır. 

Yabancı devletlerin protestosu 
Royter, yabancı imtiyaz bölgeleri

nin bombardımanından dolayı İngiltere, 
Fransa ve Amerika hükümetlerinin 
Çin dış bakanlrğı nezdinde protestoda 
bulunduklarını bildirmektedir. Çin sa. 
tahiyetli makamları, dost memleketler 
tebaalarının ölümleri dolayrsiyle tees
sürlerini bildirmişler ve japonlar tara. 
fından hareket üssü ittihaz olunmıyan 

Nankin üzerinde 
Şiddetli bir hava harbı 

Japon kıta/arı dağlık olan bu 
bölgede güçlükle ilerliyorlar 

Nankin, 15 - Royter ajansı bildiriyor: Nankin üzerinde bir buçuk 
saat süren tiddetli bir hava muharebesi vuku bulmuştur. Havanın ber
rak olmaması iki taraf tayyarelerini alçaktan uçmağa mecbur etmiştir. 
Düdükler hava tehlikesini bildirince bütün nakil vasıtaları durmuş, so-
kaıklar boşalmıt, mukabil hava tertibatı ile seyyar hasta tertibatı ve 
itfaiye arabaları hazırlanmıştır. 

Saat 14 de Formozdan geldiği sa
nılan 12 tane üç motörlü heinkel japon 
bombardıman tayyaresi görünmüştür. 

Bunlar sitenin içinde bulunan hava ti. 
caret meydanına iki ve şehir dışındaki 
askeri meydana da S bomba atarak ikı 
tafrn tayyaresini v-t bu il. meyh.ndak: 
hangarları hasara uğratmı~lar<iır. 

Çin tayyarelerinin mukabelesi 
27 tayyareden mürekkep üç çin fi. 

tosu hemen japon tayyarelerine hücum 
etmiş ve royter ajansı bürosunun üzeri
nde iki şiddetli çarpışma olmuştur. bir 
hava müdafaa obüsü büroya düşmüşse 
de kimseye zararı o]manuştır. 

Çinliler altı japon tayyaresinin dil. 
şürüldüğünü, 9in filolarından hiç bir 
tayyareye ve hiç kimseye zarar gelme
diğini iddia etmektedirler 

Saat 17 de normal vaziyeti bildiren 

işaret verilmiş ve şehirde normal hayat 
tekrar başlamıştır. 

Japonlar güçlükle ilerliyorlar 
Tiençin, 15 (A.A.) - Bir japon kay

nağından bildiriliyor: Japon kıtaları 

Nankin önünde 9 ölü ve 60 ya. 
kolaylıkla takib imkanını vermemekte-
dir. ' 

Çin seddi, modern harb malzemesi
ne karşı bile müdafaa kıymetini muha. 
faza etmektedir Japonlar, süratle iler_ 
liyeceklerine kanidirler. 

Japonların Hankeu'ya yaptıkları 
taarruz akim kaldı 

Şanghay, 15 (A.A.) - Sentral Nevs 
ajansının Paoting den bildirdiğine gö
re, japonların üç günden beri Hankue'. 
ye yaptıkları taarruzlar akim kalmış
tır. Japonlar Hopei istikametinde ric· 
at etmektedirler. 
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fransız imtiyaz bölgesinde çarpışma 
yapılmaması için emir verdiklerini na.. 
ve eylemişlerdir. Çin bankalarının ka
panması için verilen mühlet 3 gün uza. 

tdmı~tır. A • 

Çinliler unnımı bır taarruz mu 
yap~cakl~r? .. 

Dönen bir şayıaya gore, çınlıle.- yarın 

beklenen takviye kıtalan gelmezden ön
ce ve japon ihraç kıtalannın Yorgunlu
ğundan istifade etmek için bu akşam 
umumi taarruz yapacaldardır. 

Yüzlerce japon efradı bugün öğleden 
sonra karaya çıkarak cepheye hareket 
etmişlerdir. 

Sokaklar bombO§ 

Bu akşam yağmurun temizlediği so· 
kaklar bomboştur. Yalnız müdafaa kuv
vetlerine mensub olanlarla hususi mü
saadeyi hamil bulunanlar dolaşmakta -
dır. Halen imtiyazlr mıntakaya sığınmış 
olan yarım milyon çinliden de ortada 
eser yoktur. 

Çatalağzr • Zonguldak demiryolunun birçok sarp dağlan yararak Zonguldaga 
vardığını, bu sur-etle bütün memleket için kc·:niir yolunun açıldığım hususi 
muhabirimizin telgraf haberi olarak yazmıştık. Yukardaki resimde Zongulda-

, ğa tirenin ilk varması münasebetiyle yapılan törenden bir intibaı görüyorsunuz. 

f BASIN iCMAL! 1 
Hatay kendi kendini 

müdafaa kuvvetinden 
mahrumdur 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi, .. 
baıhk albnda yazdığı başmakalede Ha
tay' da çıkan ron hadiseleri babae mn· 
zu olarak alıyor ve diyor ki: 

" Kulaklarımız u.."'Uklal'a dikili, çok 
ileri bir endişe ve heyecanla kendi ken
dimize ve biribirimize gene ne oluyor. 
gene ne yapılmak isteniliyor diye IOl'Uf

turuyoruz. Eğer Hatay işinde Milletim
Cemiyetinin muslihane ve adilane ka
rarını sükunetle tatbik ve icra mukad • 
der değilse ne yapalım kuvvet ve tid -
detin bütün icabları isteıniye istemiye de 
olsa ifa edilecek demek olur. Başka ça
resi yoksa bu şekle kimsenin bir diyece
ği olamaz tabii. 

Asabiyet ve heyecanımızda bizi mi. 
teselli kılan tek nokta şudur: Milletler 
Cemiyetinin ırki türk çokluğu esasına 

miistenid Hatay idaresinin bu mahiyet 
ve çerçeve dahilinde olarak tatbik ve in
fazında Fransa ile tamamen ve bütün 
bir samimiyetle mutabık bulunuyonu.. 
Resmi Suriye hükümet idaresi dahi bu 
prensipin esasına muarız değildir. O hal
de Hatayda ikidebir hassasiyetimizi a

yaklandıran im.iller gayrimesul bir ta -
kım ıahıslann ve teşekküllerin şuriıkar 
hareketleridir demek olur.,, 

Bay Yunus Nadi bundan sonra bu 
vaziyeti tahlil ediyor ve diyor ki: 

Hatay meselesi Milletler Cemiyetin
ce malum olan şekil ve surette halledil
miş olduktan sonra artık bu 1meselede11 
dolayı Fransa ile aramızda herhangi bir 
anlaşmazlık veya gerginlik çıkmasına 

ihtimal tasavvur edilemez. Bazı le.ad 
unsurlarının kuvvetle ve ıiddetle hak
larından gelinmek İcab etse bile. Zaten 
meselenin bu tekli Üzerinde Fransa ile 
Türkiye elbirliği etmeği abden dahi ii-
zerlerine alımı bulunuyorlar. 

B. Yunus Nadi makalesinde feaadcıla
rın yaıatmak istedikleri rahatsızlık kay
nağının F ransanm da bizim kadar fena 
ve izalesi lazım geldiği k a n • -
a t i n d e bulunduğuna fÜphe olma -
dığım kaydettikten sonra sözlerini fÖJ'
le bitiriyor: 

''İdari istiklaline henüz kavuşmaınq 
olan Hatay hala eli silahlı yabancı kuY
vetlerin zebunu bulunan bir türk ülkesi
dir. Hatay kurbanlık koyunu andıran 

şimdiki halinde şunun bunun eza ve ce
fasına uğrarsa kendi kendini müdafaa 
kudretinden mahrwndur. Böyle bir va

ziyet biz türklere bir dakika bile tehiri 
imkansız vazifeler tahmil eder. Sebebi -
yet verilirse derhal bu vazifelerin ifa 
edilerek sonuna kadar götürüleceğinde 
kimsenin en ufak §Üphe ve tereddüdü 
olmamalıdır. 

Bilahare bize söylemedidiniz denilme
sin. lıte söylemiş ve açıkça haber .-er

mit bulunuyoruz.,, 

İ~panya'da 
Asiler San tan der' de 

taarruza geçtiler 
Londra, 15 (Hususi) - Asiler dün 

Santander cephesinde başladıkları taar
ruza bu sabah da devam etmişlerdir. Bu 
kıtalar mühim mevziler işgal ettikten 
sonra Reinoza tepesine varmışlardır. 

Karı§mazlık homite•İ. 
toplanacak mı? 

Salahiyettar mahfillerde, önümüzde
ki hafta içinde karışmazlık komitesinin 
toplanacağına ihtimal verilmemektedir. 

Bu haftanın başlanğıcında Hendey
deki İngiliz büyük elçisi Londraya gele
cek ve ispanyadaki vaziyet hakkında 
şifahi izahlar verecektir. 

Köstenceden bildirildiğine göre, li
man polisi alman kumpanyasına aid Mo
rea vapurunun hareket etmesine müas
ade etmemiştir. Polise vukubulan ihba
ra göre vapurda general Franko krtala
rı için silah ve mühimmat bulunmakta -
dır. 

Filistinde tevkifler 
Kudfü., 15 (A.A.) - İngiliz makaa>

ları, karışıklıklara iştirakten suçlu ola
rak, Kudüs arab komitesinin dört azası 
ile diğer beş kişiyi tevkif etmişlerdir. 
Bunlar arasında komitenin sekreteri İb • 
rahim Derviş ile Filistin arab izcilerinin 
Şefi Duzdar da bulunmaktadır. • . 
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( Yabancı basında okuduklarımız J lzmirde tütün 
mahsulü çok iyi 

Müstahsiller 
Teşkilata 
Bağlanıyor 

lngilizlerin 50 milyon dolar sarf ettikleri İzmir (Hususi) - Bu sene tütün 
mahsulü çok bereketli ve çok nefüıtir. 
Amerik.an tütün kumpanyaları §imdiden 
satm almak için çalışmaktadırlar. Tii
tünlarin çok nefis olması bu seneki mah 
tulün kısa bir zamanda satılacağını gös
t'ermektcdir. 

Singapur iisleri Japonga'gı korkutuyor mu? 

Harb ilin edilmez! başlar! Geçen ıene beı milyon kilo tUtiin 
satın alan kumapanyalar bu sene daha 
fula alacaktır. Bu seneki tütün rekol .. 
tesi 33 milyon kilo tahmin edilmekte
dir. Piyasa birincitqrin sonunda açıla
caktır. 

Ekonomi Bakanlığının teknik hür~ 
ıu ile Türkiye Cumhuriyeti Zinaf 
Bankasının nıilatahsillcrimid tqkilat• 
)andırmak yolundaki çalışmaları devam 
etmekt'Cdir. 

J 
A 
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n ord Redesdale Ghı .. 
6 çester dükü ile bir· 

tikte Tokyoya gittiği za. 
man japonlarm Kasumi· 
Gaseki yani "bulutlu ma.. 
nia., admı verdikleri ja
pon hariciye nezaretini de 
ziyaret etmişti. Redesdale, 
orada japon - ingi1iz itti
fakının artık nihayet bul. 
duğunu eseflerle işitmişti. 
Kendisi diyor ki: 

"- Orada önüme bir 
harta açtılar ve nazrr mu
avini bana dedi ki: 

_ Şu iki ada impara
torluğuna bakınız! Bun

lar bir yu
1 

- z üzerinde bulunan iki göze . . 
benzemiyorlar mı? Yalnız ne olurdu ı-

o 
N 
v 
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kisi de birlikte görebilselerdi 1 
Bu iki göz 1921-22 Vaşington kon· 

feransmdan ve japonların Hitlerle itti
fak temayülleri göstermesinden ve he
le fransız hariciye nezaretinin bu va
ziyete fena bir komplikasyon gözü ile 
bakmasmdan sonra büs bütün biribirin
den ayrıldı. Bu gizli muahede Tokyo
da 4 ikinci kanun 1935 de imzalanmış-

tı. 

Şark ile garbın bu birleşmesi uzun 
zamandanberi olgunlaşmakta idi. Vis- • 
amiral Matushita Berlinde bulunduğu 
zaman Hitler ve maiyeti tarafından ga· 
yet iyi ka~ılandılar. 

Resmi bir ziyafette bu amiral verdi
ği bir nutukta japon ve alınan vatanınm 
ekonomik durumunu kıyaslamış. ara
da yakınlıklar bulm~ ve deınifti ki: 

- Her iki ırk da her ne kadar bi
ribirinden coğrafyaca uzak bulunuyor· 
larsa da kifayet ve meziyet bakımından 
büyük bir benzerlik arzetmektedirler. 

Amiral bundan sonra İnazo Nitobe'
nin şu sözlerini tekrarlamıştı: "Boğul
mak vaziyetinde bulunan m.illetltr. va
ziyetlerini düzeltmek için er geç sila
ha ve kuvvete baş vurmak iztirarında 
kalırlar." 

Peki, merkezi Londrada bulunan ö
teki ada imparatorluğu bu sırada ne 
yapıyordu. Onun dominyonları ve sö
mürgeleri Nipon'dan daha ziyade her 
tarafa yayılmıştı. Onun için o da bir 
çok emek ve para sarfederek her taraf. 
da tedbirler almıştı. Bunların içinde 
bilhassa kendi gözümle gördüğüm Sin
gapur dehşetli surette tahkim edilmiş
tir. 

Cenubi Afrikanın devlet adamı ge
neral Smuts bundan senelerce önce Kay
ser Vilhelm tarafından görülmüş olan 
"sarı tehlike" hakkında söylediği bir 
nutukta, bakınız, neler söylemi'ti: 

- İnsan ırkının üçte ikisi şimdi, 
büyük Avrupa ve Amerika devletleriy
le denizde müsavat iddiasında bulunan 
bir devlet tarafından kışkırtılmakta ve 
harekete geçmiş bulurunaktadrr. Bu se· 
beble tarihin büyük bir inkişafiyle kar
şı karşıya bulunuyoruz. Japonyanın 

gütmekte olduğu siyaset. büyük ve fe-
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ci tehlikleri ihtiva ediyor. 
Buim bnpk sulh makine
miz bir tehlikeye uğraya.. 

bilir ve büyük okyanus bii
yü.k ölçüde bir tehlike nok
tası olabilir.,, 
1:1 ır milyar dolar tica-
19 reti olan yeni Zeland 
ile Avusturalyanm müda
faa tertibatı anavatan için 
pahalıya oturmaktadır. Ve 
üç kollu müstahkem bir 
mevki olan Singapur şimdi 
ingiliz müdafaa sisteminin 
anahtarı mesahasindedir. 

Kötü havalı bir orman 
parçası olan bu yeri bu
günkü hale getirmek için, 
aş.ağı yukarı 50.000.000 do. 
lar sarfedilmiştir. 

Mesahası birleşik A
merika hükümetine yakın 
olduğu halde nüfusu Nev

york nüfusunu aşmıyan büyük Avustu
ralya. nüfusu sıkışık bir halde bulunan 
Japonyanın hırsını tahrik etmektedir. 
Londradan daha fazla nüfusu olmıyan 
Kanada da böyledir. Cenubi Afrika it
tihadı da bu tehlikenin dışında değil
dir. Bu ittihadın müdafaa nazırı olan 
Osvald Pirov, ağır bomba tayyareleri
nin buralara zarar verebileceğini etraf
lıca anlatmış, Smuts da milletine vaki 
olan hitabmda demişti ki: 

-Büyük bombardıman tayyareleri
ne karşı koymak için elimizde bir tek 
ztrhlınuz yoktur. 

Japon militaristleri ise kuvvetle
ri bir harb için şımartmaktadırlar. 

Büyük harbde kumanda mevkiinde 
bulunmuş eski bir deniz zabiti olan 
Strabolgi'ye nazaran japon harb planı
nın beş hedefi vardır : 

1) Mançuriyi almak. 

2) Şanghay, Nankin, Yangçe vadi
sini ilhak etmek. 

3) Kantonu ve hinterlandını zabtet
mek. 

4) Hindi Çiniyi Fransadan kopar
mak. 

5) Hindistanı feth ve istila etmek. 
Japon deniz zabitlerinden Tota İşi

maru ''Japonya Britanyayı fethetme
lidir,. isimli kitabında bir barbr icti
nabı imkansız görmektedir. 

Buna karşı İngiliz kabinesi, japon 
ticaretine ka11ı konulmuş olan sedleri 
kaldırmak, imparatorluğun her tarafı

na sarı muhacirleri kabul etmek, Japon
yayı Çinde ve Asyada her türlü hare-

...----Yazan:'---. 
Current History 

dergisinde 
İgnatius Phayre 
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kette serbest bırakmak gi· 
bi bir çok müsaadelerde 
bul oru:naktadır. 

Uzak şarktaki Fele
menk filosunun başku

mandanı bir defa demişti 

ki: 
"- Eğer biz, ihtiyaç 

zam.anında ingilizlerin 
Singapur üssüne güvene
bilirsek İngiltere de bizim 
Souribaya üssümüzden 
faydalanabilir.'' 

Muharrir burada Sin
gapur hakkında biraz ma
lfımat ve tafsilat verdik
ten sonra diyor ki: 

"İngiltere on dört se
nedenberi burada Uzak 
şarkta ve büyük Okya
nustaki filosu için bir dok 

ve bir tamir istasyonu yapmayı lüzum. 
lu bulmuştur. 

Bu büyük üssün japon izzeti nefsi
ni kırmış olduğu ingiliz bahriye ve ha
riciye nazırlarının pek iyi bildikleri 
bir hakikattir. İngiltereden 8000 mil u
zakta bulunan Singapur, her hususda 
gayet mükemmel iş gören bir mevki ol
muştu!· Buna yardımcı olan Seylanda 
ve Avusturalyada da bir takını müstah
kem limanlar vücude getirilmiştir. Bu
rada kara, deniz ve hava silahları ve 
müdafaası bakımından kusursuz tesi
sat kurulmuş ve bunların idaresi 1ngil
terenin en muktedir adamlarına veril
miştir. 

Bu ıssız o~mamn günün birinde böy
le ültra • modern bir istihkam haline 
geleceğini kim tahmin edebilirdi? 

Bu işe Selangor sultanı 2.000.000 
ingiliz lirası, J ohore prensi 500.000 in
gi1iz lirası vermiş, diğerleri gibi Yeni 
Zelanda da 1.000.000 ingiliz lirası ver
meyi teahhüd etmiştir. 
fE5> üyük okyanustaki strateji siste
lg) mini mükemmelleştirmek için 
!ngilterenin en büyük mühendisleri var 
kuvvetleriyle çalışmışlardır. Geçen 
mart ayında Jacbon ve kumpanyasına 
yalnız çimento ve granit masrafı ola· 
rak 20.000.000 dolar ödenmiştir. 

Burada deniz ve bava üsleri bulun
duğu gibi büyük çapta topları bulunan 
gizli istihkamlar da vardır. Buradaki 
askeri kuvvetler. tanklar ve sair silah
lar da her gün biraz daha arttırılmakta
dır. Buradaki boğazlar hüküı:neti bura
nın bakımı için her sene 500.000 dolar 
tahsis ettiği gibi bu tesisat için lüzum
lu olan bütün topraklar da hükümete 
parasız verilmiştir . 

Burada sıcak memleketlere mah· 
sus hastalıklarla, sivri sineklerle büyük 
bir mücadele açılmıştır. Burada otu
ran İngilizleri tam bir rahat içinde bu
lundurabilmek için lazım gelen bütün 
konfor temin edilmiş, eğlence ve isti. 
rahat yerleri vücude getirilmiştir. 

Burada zehirli ve tehlikeli bir çok 
deniz ve kara hayvanları vardır. Bun-

Bahçe civarında 
yakalanan kaçakçılar 

Cenub hududunda kaçakçılık vaka.. 
lan şidetle takib edilmektedir. Bu ta. 
kibler sayesinde kaçakçılık hissedilir 
derecede a~almrştır. Fakat buna rağ .. 
men tek tük vakalarda olmaktadır. Bu 
gibi kaçakçılar hududu aşsalar bile yi .. 
ne hudud muh.af ız teşkilatı tarafrn
dan memleket içinde yakalanmaktadır
lar. Nitekim geçen gün Bahçe civarında 
Hasan beyli köyü yakınlarından ka
çakçıların geçecekleri haber alınmış 
ve burada pusu kurulmuş ve kaçakçılar 
yakalanmıştır. İki beygir yükü tutan 
kaçak eşyalar inhisar idaresine teslim 
edilmiştir. 

lan yok etmek için de geniş tedbirler 
alınmıştır • 

Bu mevki Hindistanla Avusturalya
nm ve Çin denizinin tam ortasmdadxr. 
Bütün hayat ve istikbali denizlerde o
lan İngilizlerin Singapur bir ileri ka
rakolu gibi orada durmaktadır. 

İngilizlerin kucaklar dolusu para 
sarfetmekten çekinmedikleri bu müs
tahkem mevkiden, eğer şark istilacısı 

harekete geçecek olursa, belki, Ho11an
da ve Amerika da faydalanabi1ecekler
dir. 

Muharrir, burada biraz da Singapur· 
un idare teşkilatına ve ingiliz dış siya
setine temas ettikten sonra Japonyada 
askerlerin hükümeti nasıl kontrolları 
altında bulundurduk1armı, sovyet Rus
yadan zayıf olan hava kuvvetlerini artır
mak için nasıl çahştıklannr anlattık· 

tan sonra, bütün bunlara rağmen Singa· 
pur'un hakiki mahiyetini tamamiyle an
lamak mümkün olmadığını söylüyor ve 
diyor ki: 

"Stalin'in bir sözünü hatırlamak la
zımdır. Stalin bir defa demişti ki: "Za
manımızda harb denilen şey ilan edil
mez; başlar." 

Bana kalırsa bugün yer yüzünde i
ki tehlike mm takası vardır: Birisi u
zak şarkta Japonya, ötekisi Avrupada 
Almanya. 
Bunların hangisinin daha ziyade teh

did edici olduğunu söylemek müşkil
dir. Fakat her ikisi de vardır ve her i
kisi de çalışmaktadır. 

İhtimal ki Asyanın şarkında ve bü
yük okyanustaki tehlike daha korkunç
tur. 

Fakat tehlikenin merkezi her za
man Avruapadadır. Sonrasmı bilmem.'' 

Stalin'in bu sözlerindeki eksiği sarı 
tehlikeyi en önce sezen Kayser Vilhelm
in bir nesil önce yazmı\I olduğu şu keli· 
melerle tamamlamak mümkündür: 

"Garb medeniyeti ile yarı • medeni 
şark arasında kati bir harb olacaktır.!" 

Iğdır mmtakasmda pamuk miistalı
silleri teşkilatlandırılmr§, orada kutu
lan tarını laedi kooperatiflerine mu
vazi satış kooperatifleri teıkil edilı:rek 
tarım satış birliklerine bağlanmıştır. 

Bu birliğin umum müdürlüğüne ikinci 
umumi müfettişlik ekonomi müşaviri 

B. Şükrü Kasaboğlu tayin edilmiştir. 
B. Kasaboğlu Ziraat Bakanlığı müte .. 
hassıs memurları ile birlikte bugünler. 
de memuriyeti başına hareket edecek
tir. 

Uzunköprüde de bir kavun ve kar
puz tarını satış kooperatifi kurulmuş. 

• tur. Bu kooperatifin mahsulleri nere. 
lere ve ne suretle sevkedebileceği me
selesi üzerinde ciddi tetkikler yapıl

maktadır. 

Karadeniz mmtakasında fındık sa
tış kooperatifleri kumlmasma önümüz
deki sene başlanılacaktır. Satış teşki. 

!atma girişilmezden evel, mmtakadaki 
tanm kredi kooperatiflerinin daha ran .. 
tabl çalışabilmeleri imkanlarını tetkik 
ve tesbit etmiş olan heyetin teshit et
tiği esaslar dairesinde teşkiltltm bu 
cephesinde yapılması takarrür eden ıs
lfilıatm yapılmasına başlanmış bulun. 
maktadır. Bu ma.ksadla, Ziraat Ban.. 
kası kooperatifler müdür muavini B. 
Şükrü Ulay Karadeniz mıntakasma 

gönderilmektedir. Bu sene kredi koo· 
peratifleri cephesinden yapılacak bü
tün işler ikmal edilecek, bundan sonra 
satış kooperatifleri teşkilatına başlanı
lacaktır. 

Kozlu madenlerindP 
yeni tesisat 

Zonguldak, (Hususi) - Kozluda kö
mür işte 21 numaralı kuyuda kömtir is
tihsali için yeni bir tesisat vücuda ge· 
tirilmiştir. 120 bin liraya mal olan bu 
tesisat sayesinde bu kuyudan saatte 100 
ton kömür çıkarılması imkan altına alzn. 
mıstır. Bu tesisatın açılma töreni 26 a
ğu~tosta iş bankasının yıldöniimünde 
yapılacaktır. Bu ocakta tahminen 12 
milyon ton kömür bulunmaktadır. 
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ANKARA - Öğle neşriyatı: 12.30-
12.50 Muhtelif plak neşriyatı 12.50~13.lS 
plak: Türk musikisi ve halk şarkıları 

13.15-13.30 Dahili ve harici haberler 

Akşam neşriyatı: 18.30-19.00 pHik 
neşriyatı. 19.00-19.30 Türk musikisi ve 

halk şarkıları (Makbule ve arkadaşları) 

19.30-19.45 saat ayarı ve arapca neşriyat 

19.45-20.15 Türk musikisi ve halk şarkı

ları (S. Adnan ve arkadaşları) 20.15· 
20.30 Nizamettin kırşan: spor konuşması 

20.30-21.00 plakla dans musikisi 21.00-

21.15 ajans haberleri 21.15 .. 21.55 stüdyo 

salon orkestrası 21.55-22.00 yarınki pro
gram ve İstiklal marşı 

Bundan sonra papas kılığından soyunup göndererek kardeşimin kafasını kestirdi! 
kendi hükümdarlık elbisesini giyen Dük, Dük. bu hikayeye inanmak istemiyor-
kendisini selamlamak üzere toplanan sadık muş gibi görünüyordu. 

Yazanıar: Mary ve Charles lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Sabahleyin erkenden hapishaneye gelen İ
zabe!, orada kendisini beklemekte olan pa
pas kılıklı Dük'u buldu. Dük. kendince gör
düğü bir lüzum üzerine kızcağıza kardeşi 
Klodio o gece başı kesilmiş olduğunu söyle
meyi muvafık bulmuştu. O sebeble İzabel, 
Angelo'nun ağabeysini af edip etmediğini 
sorunca papas şu cevabı verdi: 

tebaalarının alkışları arasında Viyana şeh- Angelo. kanunun hükmü mucibince öl
rine girdi. Orada bekliyen Angelo tazım ge- dürülen kardeşinin ölümü bu kızın aklım 
len törenle vazifeyi ona devretti. oynattığım söyledi. 

Cezaya ceza 
Dük, bu hususta hapishane kumandanını ik
na edebilmek için üzeri Dük'un mührüyle 
mühürlü bir zarfı göstermiş, kumandan da 
bunda papasa verilmiş gizli bir emir bulun
ması ihtimali düşünerek Klodio•yu öldür
rnemeğe razı olmuştu. Böylece ölü adamın 
kafası kesildi ve Angelo'ya gönderildi. 

Bunun üzerine Dük. kendi imzasiyle An
geıo•ya bir mektup yazıp gönderdi. Bunda 
bazı sebebler dolayısiyle seyahatten dön
mesi lazım geldiğini, sabahleyin erkenden 
şehir kapısında kendisini karşılayıp vazife
yi teslim etmesi yazılı idi. Dük. bundan 
başka adaletsizliğe uğrayan tebaası varsa 
onların da şehrin ilk sokağında bekliyerek 
kendisine istida verebileceklerini bildiriyor
du. 

- Angelo kardeşinizi bu dünyadan ha
las etti. Kesilen başı da naibe gıönderilmiş
tir. 

Bu söz üzerine büyük bir acı duyan İza
bel haykırdı: 

- Bedbaht Klodio, zavallı İzabel, kötü 
dünya. alçak Angelo ! 

Papas, kızcağızı yatıştırmak için bir hay
lı çalıştı ve biraz kendine geldiğini görünce 
ona bu sabah Dük'un geleceğini haber ver
di; onu nasıl karşılayıp Angelo aleyhinde 
şikayette bulunabileceğini öğretti: Bir müd
det için dava. kendi aleyhinde gibi görünse 
de bundan korkmamalı idi. Dük. İzabePe la
zım gelen talimatı verdikten sonra doğruca 
Mariana'nın yanma gitmiş, ona da nasıl ha
reket edeceğini öğretmişti. 

Biraz sonra. bir şikayetçi sıfatiyle İza- Ondan sonra bir başka şikayetçi görün-
bel ortaya çrktı ve seslendi: dü. Bu da Mariana idi. Dedi ki: 

- Şevketli Dük. adalet! ben, bir kadını - Asil prens, güneşten nasıl ışık geliyorsa, 
kandırdığı için kaf asmı kaybetmeğe malı- nefes aldığım nasıl hakikatsa, fazilette na
kiim edilmiş olan Klodio'nun kardeşiyim. sıl hem idrak, hem de hakikat varsa ben de 
Kardeşimi af ettirmek için Angelo'ya baş öylece söylüyorum. Ben. bu adamın kansı-

ynn efendimiz ve İzabel'in söylediği sözler vurdum. Ne kadar yalvardım, yakardım; b 
nasıl diz çöktüm, yerlere kapandnn. bunları yalandır. Çünkü onun Angelo ile bera er 

üksek zatınıza sö 1 w r· yok. o bulunduğu~ıu söylediği gece. ben, bahçe~ 
Y . k w d Y emege .uz.um . ortasmdakı evde kocamla beraberdım. 
benı og u, tekrar yanına gıttım. Bu ış, e- E- d d·w• d w d w•ı yerım· den kal .. .. . . ger e ıgım ogru egı se -
pey uzun surdu. Işın asıl utanç verecek kamayım şuradaki menner sütun gibi ınıh-
feci tarafın~ ~imdi söyliye~eğim •. ~gelo, lamp kal;ynn. • 
3:°cak kendimi onun şeref sız sevgısme tes- Bunun üzerine fzabel, papas Lodvik' e gı .. 
lım edecek olursam kardeşimin hayatını ha- dip meselenin hakikatinin öğrenilmesini rİ· 
ğışlıyacağmı söyledi. Onun üzerine. ne ya- ca etti. Çünkü o da Mariana da onun dedi
paymı, kardeşlik sevgisi benim namus ve ğinden çıkmamışlardı. Dük de İzabel'in bü
fazilet duygularıma galebe çaldı ve kendi- tün Viyana şehri huzurunda temize çık
mi onwı koynuna attım. Fakat verdiği sö- ma~ı için bunu muvafrk bulmuştu. 
zü tutmıyan Angelo, ertesi sabah bir emir (Sonu var) 
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l İ{~~~deniz havuzunda 1 

Su eporları teşvik 
müsabakaları yaplldı 

Halkevi Ba:jkam B. Ferid Celal Güven sporculara mükalatl<mnı veriyor. 

Sporculardan bir grup 

Ankara Halkcvi Spor koıUıteıri tara .. 
fından himaye edilen v~ tekrıik idaresi 
de bolge su sporlan ajanlığına bırakı -
lan yuzme teşvik müsabakalan, dün 
öğleden sonra, Karadeniz havuzunda tam 
bir intrzam içinde yapıldı. 

Havuzun etrafı geçen haftalara nis
betle çok kalabalıktı. Müsabakalara 
ba ta Gençler Birliği olmak üzere. An

kara Gücü, Altmordu,. Güvenç Spor 
ve Çankaya kulüblerinden 54 sporcu it· 
tirfik etmişti. Neticede, Gençler Birliği 
yüzücü ve atlayıcıları birçok, biriocilik, 

ikincilik v~ üçüncülük knanara.k. Halk
evinin koyduğu madalyalann birçoğu
nu aldılar. Mensubları derece kazanan 
Gençler Birliği de gene Halkevinin he· 
diyesi olan, mermer kaideli yüriicü hey
kelini kazanmış oldu. 

Teknik JlFtlcelere göre, Gençler Bir
liği sporculan 36 pmr.m kazanmışlardır. 
İkinci derecede gelen Altrnordulular 10, 
Ankara Güçlüler 4, Güvenç Sporlular 3 
puvan almı !ardır. Bu puvan farkı, 

Gençler Birliginin Ankarada gittikç.e 

inkişaf etmekte bulunan su sporlarına 
verdiği ehemiyeti göstermekte ve çafIJ· 
ın~sının bir mükafatı olmaktadır. Bölge 

su sporları ajanlığının güzel idaresi.ve 
Halkcvinin teşvikkar himayesi altında, 

CeniJ bir çallşma imkinma malik bulu
nan diger ıporcularnmzm da aynı dere-

ceyi elde etmelerini temenni ederken 
Gençler Birliğini de tebrik ederiz. 

Yüzme ve atlama müsabakalarının 

teknik neticelerini a~ağrya yazıyonız: 

100 m. sürat 
7 yüzücü aramaa yapılan bu miısa· 

hakada AJtmardudan Cihad 1. 16. 4/10 
la birinci, Gençler Birliğinden Hasan 

ikinci, aynı kulübten Muzaffer de üçün· 
CÜ oldu. 

100 m. sırtüstü 
Bu müsabakaya sekiz yüzücü iştirak 

etti. Neticede Gençler Biı:liğiııtlen Nec· 
det ı. 46. 3 rn la birinci. aym: kuliib· 
ten Fikret ikinci ve Halil de üçüncü 
oldu. 

50 m. serbest 
. Çoc kt:ır arasında yapılan bu müsa· 

bakaya 17 kişi iştirlik etti. İki partide 
yapılan yarış sonunda Raşid 46 saniye
de birinciliği, Saim ikinciliği ve Rafet 
de üçüncülüğü kazandı. 

200 m. lnubajalama 
Bu müsabakaya 6 kişi girdi. Ve 

Gençler Birliğinden Vahdet birinci. Gü
venç Spordan Necdet ikinci, Gençler 
Birliğinden Cahid de üç_üncü oldu. Tek· 
niR derece 4. 1. 8/10 dur. 

800 metre serb~•t 
7 yüzücü ara5ında yapılan bv yauş 

günü 't eıı uzun mesafdi müsabakası ol
ması.ıa rağmen en çok alaka uyandıran 
yarışı oldu. Neticede Altmordudan Ci
had 14. 56. 1/10 la birinci geldi. Aıılı::a
ra Gücünden İhsan ikinci, Gençler BiT
Jiğinden Keşfi de üçüncü oldu. 

Atlama müsabakalarının her üçüne 
de 9 müsabık i1firak etti. Kırlangıç, öne 
toplu ve geriye balıklama olarak yapı -

lan bu müsabakalarda en çok puvanı 

Gençler Birliğinden Salahaddin alarak 
birinci oldu. İkincıliği gene Gençler 
Birliğinden Cahid, üçüncülüğü de An -
kara Gücünden İhsan kazandı. 

Son olarak yapılan 100 sırtüstü X 
200 kurbağalama X 100 metre 9Crbeat 
mesafeli türk bayrak yarışına Gençler 
Birliği iki. Altmordu da bir takım ile iJ
tirak ettiler. Yanı heyecanlı olduğu ka.
dar da güzel cer.eyan etti. Neticede Genç. 

ler Birliğinin Fikret, Vahdet Ye Hnan 

dan mürekkeb (A) takımı birinci, Nec
det, Muzaffer ve Cabidden müı:ekkeb 

(B) ta.kınu da ikinci oldu, Altmordu ta

kımı müsabakayı yanda terkettiğinden 

derece alamadı. Teknik netice 6. 31:. l/10 

dUr. Yaprlan müsabakalarda hesah edi • 

len puvanlara gör~ Hakem &yeti 
Gençler Birlii,iıri birinc4 AltuıorduJU 

ikinci, Ankara Gücünü üçüncü ~ Gü -
nnç Sporu da dördüncü ian etti. 

Yüzme ve atlama müsalıakalamıdau 
sonra halkevi başkanı f çel mebmu l"erid 

Celal. Güven derece alanların madalya
larını Ye G~ltt Birliğinic kaz.andığı 

heykelı verdi ve sporcuları: ayrı, ayrı 

tebrik etti. 

Yuznre ya:r1ş:r başlaıkef'i 

ULUS 

Manevralar 1 

başhyor 
(Başı 1 inci s..yrlada) 

Kamutay Aeyeti 
Kamutay heyetirii teşkil eden gene-

ral Ali Fuad. CebcM>y, ieııeral lbsan 
Sökmm. ce.aeral: Kizrm ~ genna:l 
Kbım Seriilltefdn'k say);wlarmn ulan 
B. l'nad Bulca, B. Cevdet Kerim İnce. 
dayı yarın buraya ıeleceklerdir. 

Bu&\iD baş hakem Korgeneral Salih 
Omurtay gazetecileri kabul etti. K~ 
dilerine manevra vaziyeti hakkında iza. 
hat verdf. Manevranın devamı müdde
tince her türlü kolaylıkların gösterile. 
ceği vadind~ bulundu. 
Kırmızı taraf Komutanı general Ab· 

durrahman Nafiz de gazetecilerle gö.. 
rüştü. Efkarı umumiyenin büyiı°K bir 
ehemiyet verdiği harek~tı yakından ta· 
kib edebilmek için, gazete mümessille
rini tenvir edecek subaylar ayrıldı. 

Davetli misafirlerin sayısı 165 i 
buldu. 

Kırmızı ve mavi ordular son hazır· 

hklarmı bu gece yarısına kadar bitir. 

miş olacaklardır. Çorludan başhyarak 

Saray ve MIU'adlıya kadar bütün saba

da haTeket halinde modern teçhfaatlı 

iki ordu karşıkarşıyadır. 

Hava laaliyeti 
Kırmızı tayyare, defi bataryaları 

yann akşam mevzie gireceklerdir. Kır
mızı kıtaların konaklarını havaya kar· 
şı koruyacak olan bataryalar tahkimat. 
la metguldür. Her iki taraf cephelerin· 
de de han faaliyeti devam etmektedir. 
Asıl hava tarassüdlarr 17 ağustos saat 
16 dan itibaren başlamış olacaktır. İki 
taraf hava kuvvetlerinin filolarını kon
trol etmek üzere bir hakem filo teşPl 
edilmiştir. 

19 ağustosta büyük kara kuvvetleri 
temasa geçeceklerdir. Erlerin &u gece 
ordugahta geç.irecekleı:i son gecedir. 
Yaruı saat 17 den itibaren bütiln kıta.. 
lar mevzilerinden çıkarak harekete ge
çeceklerdir. 

Tümen komutanı General Mazlum .,. 
tümeniyle beraber bugün Çorluya gel -
miştir. Midye sahilinde ihraç faaliyetin. 
de bulunan mavi kıtalar ıııaı-ay mmtaka
sında toplanmaktadırlar. iki taTaf da 
mevzii keşiflere başlaımşlardır. 

Ccımal KUTAY 

Hak em heyeti. 
ÇorlUy 15 (Telefonla) - Manevrada 

vazife alaA hak.em heyetleri, birinci or
du karargih heyeti erldniyle birlikte 
bugün ÇorJaya geldiler, Ye karşr1a.ndllar. 

Afgan heyeti lıtanbula gelJi 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Büyük 

mancvralarıınızda hazır bulunacak olan 
Afgan askeri heyeti başkanı p1D tümen 
komutanı general Esedüllah han bo u.. 
hah 7,30 da ae.ınplon ekspresiyle şehri· 
mbe gcbnif ve sirkeci garında İstaıı-

bul komutan vekili korgeneral Cca:ıil 
Cahit Toydemir• genel kurmay yarbaşka· 
nı tü.-nıeneral Veysel 'Oniver, İstanbul 
merkez komutam tuğgene.raı thsan D· 
gaz, dış işleri bakanlrğı protokol şef 
muavini J(odret afgan sefiri Ye konso
losu tarafından iarşr1anıtıl}tn'. 

Bando af gan ve tück marştarmr çal. 
ml!> askeri kıta ihtiram resmini yap
mıştır. General Esedüllah han da pera. 
palas oteline jn.miştir. 

İstanbul, 15 (Telefonla) - General 
Kerim Kurun reisliği altında iran he. 
yeti yarın öğle ~~i Aksu vapuriyle 
Trab2ondaıı tchrimize gelmiş olacaktır. 

Balkan tenis turnuvası 
finalleri 

tstaDJ>u1. ıs (A..A.) - latanbul feıı. 
tivali dolayısiyle balkanlı tenisçi
lerin de iştirakiyle tertib olunan tenis 
turnuvasının finalleri bugün oynandı. 
Alman neticeler fUnlardır: 

Tek müsabakalarda Yunanlı Sıtel
yos Ue ı:omanyalı Botez fiı.ıale kalımş
Jardı. Bu mı;ııç.r yunanlı 6-2, Ci-4 kazandı. 

Tek kadın: Bayan Grodetski - Ba. 
yan Kurteli'ye 6-0, 6.1 ga.lib geldi. 

Çift erkeklerde - Romanya Yovan • 
Botcz sifti yunanlı Kaligorapols _ Stel-
yos çiftine ga.lib geldi. 

Muhtelit çift müsabakalarda Gro
detski - Vedad Abodua çift, Bayan 
Kurteli • :Muhittin çiftine 6-0, 6.4 galib 
geldi. 

Neticede kazanan müsabıklara şanı· 
piyonhık Jn:rpalan venldi. 

Devlet Hava Yolları 
idaresi nasıl çalışıyor 

Devlet Havayomm idaresit gazete -
ciferi A.niara üzerinde bir uçu~ davet 
etmiştL 

G~etecau aaat U de postahane 
ön.inde Hanyollan idaresi memurlan 
tar.dmdm arşılanmıı ve otıımobiller • 
le hava istasyonuna gitmişlerdir. Gaze
teciler meydanda lıqta müdür B. Sabri 
Ta.m.e.ı: olduğu halde memur, pilot ve 
makinialer tarafından kar§llaArnı§lardır. 

Arkadaşlarımız han ia:asyommda 

çok samimi bir misafirpenerlik görmüı

lerdir. Nafıa Bakanlıiı teftiş heyeti re· 

isi B. Şefikin de bulunduğu bir masa 

etrafında toplanılmış ve samimi &asbt· 

haller yapılmıştır. Bu arada müdür ve 

arkadaşları gazetecilerin birçok sualle

rine karşılık olarak ve idarenin çalışma 

ve iş programı hakkında izahat vermiş

lerdir. 

U~ş tam 16.30 da en mahir pliotla

rımızdan B. Tahir Maner'in idare etti
ği c BAY > tayyaresiyle başTamış ve 
17,30 da son bulmuştur. Gazetec:ilcr !>ev
let Havayollan idaresinin konforlu, ra· 
hat ve eminı tayyarelerinden An.kar.mm 
güzel manzarasını zevkle seyretmişler • 
dir. Aym uçuş İstanbul'da da yapılmış 

ve İstanbul gazetecileri de şehir üzerin· 
de tayyare ile gezdirilmiştir. 

Hava yolları idaresi ntml çalı{lyor? 
Hava yolları devlet işletme idaresi 

27.5.933, 2186 numaralı kamm ile illi 
Müdafaa vekaleti emrinde teşekkül et

miştir. 

İki senelik bit faaliyet devreı;inden 
sonra bir kanun ile Bayındırlık bakan-

lığına devrolunmuştur. 
BiT senelik bir hazırlıktan sonra Ba· 

ymdnjık bakanlığı emrinde olarak ilk 
Ankara - İsıanbul seferi 25.6.936 da baJ· 

lamıljtır. 

İdarenin gayesi yurdaıımzun evve
li iktıs:adcn yükselmiş şehirlerini hava 
yotu ile bağlamaktır. 

İkincisi Avrupadan Asya n Afrika. 
ya işleyen ecnebi havaı poctalarınm 

memleketimiz aksamından geçecek kıs· 
mmı kendi hava yoHarımızfa yapmak· 
trr. 

Tayyare aJedi 
Hava; yolları idaresi milli mGdafaa 

bakanhğmdan iki tayyare devralmıştı. 
Şimdi Baymdırhk bakanlığı emrinde· 
ki tayyareler şunlardır: 

1936 da 3 yolcu tayyaresi alınmıştır. 
1937 de 6 yolcu, bir mekteb tayya

resi sipariş edilmiştir. 
Bu tayyareler 20.8.937 dm itibaren 

gelecektir. 
Tayyareler tamamiyle çift motörlü

dil.r. Ve telsizle mücehhezdir. Tayyare· 
ler İl:ıgiltı:redc Havilland tayyare fab
rikası mamalatındandır. Motörlcı:i bil· 
bassa ~ynelmilel müabalrda biıiııc:iliii 
kazanmıştır. 

1936 _,.esi mali yılı nalıliyatı 
25.5.936 dan 1937 mayıs sonuna ka

dar: Ankara - 1ıtanbul arasında 587 
muntazam sefer yaprhnıştır. 244.428 
muntazam kilometre Jratedihni~r. 1.248 
muntazam yolcu naklolunmuştur. 11 
kere hususi surette kiralanan tayyare
lerle sefer yapilinıftll'. Hususi sefe-rde 
4410 kilometre katedilmiş ve 31 yolcu 
naklolunmuştur. 

!118 kişi İstanbul - Ankara üzerinde 
panr uçuşlarında uçmuştur. Şehir üze
rinde 7434 kilol!!.Ctre katedilmiştir. Şiın
diye kadar 7095 kilo gazete, 137 S...S kilo 
bağaj. 206 1/4 kilo posta naldecfilm~tir. 
G~ senelere nisbetle nakliyat 

çok farklıdır. 
Escu tm!-ydanlar 

Esaıı meydanlar şunlardır: Ankara.. 
da Çimento fabrikası karşısında. ls
tanbald:a: Yeşilköyde. Adanada koşu ye· 
rine bitişik hava limanları vardır. tz. 
mirde Cuma ova.ar yanmda tayyare mey· 
dam vardır. 

Ankaı:a • İstanbul yohnıda 10, İs· 
tanbu!: - İzmir yolunda 6, Ankar.a • A· 
dana yolanda 6 ihtiyat meydanı vardır. 

İzmir - Adana seferleri yeni tayya· 
relerin gelmesiyle açılacaktır. 

Ankarada aekiz büyük tayyarelik 
hangar bitmiştir. Aniara tayyare istas
yomr binası başlanılmak fiezredir. İı;.. 
tanbulda Yeşilköy tesisatı Erfransdan 
20.000 liraya ab~tır. 

İzmir, Adanada, hangar, istasyon 
binası yapılmaktadır. 

Bütün tayarelerde n Ankara • Ye· 

Malatya - SıfJQs 
Demir yolu 
Bugün açılıyor 

(Başı ı. i.ııcJ sayfad.Jtj 
hattın Çetin Kaya • Hekim.ham kısmın. 
daki Kayapınaı:,. ~il:, tTl nay -.ıe 
Hasan Çelebi istasyonları işletilmeye a.. 
çılacaktır. Bu tarihten soma Sivas - Ma
latya arasında her gün yolcu trenleri 
işletilecek ve: Ankaı:a - Diyarbekir y~J.,. 
euluğu; Kayseri, Sivas~ Malatya yolu 
üzerinden temin olunacakt1r. 

Hattm geçeceği yoldaki istasyon. 
lara rastalayan köy ve kasabalarla Si-

vas ve Malatya yurdun bu köşes Tür· 

kiye:nin kalbi olan Ankaı:aya bagfJyan 

hattın işletmeye a~rlmasmı kutlayacak

tır. Diyarbekir Ankara yolculuğunu 

kısaltan demiryolunda yolcu vagonla.. 

rının ilk geçeceği Çetin Kaya, Kan al 

kazas1 dahilindedir. 

Sivas'tan 112 kilometre mesafede 

olan Çetinkaya'nın yakında kaza mer • 

kezi olması mulıtemeldi.ır. Esasen bura

da kendi kendine bir ~ir hayatı da 

başlamıştır. Buradan Malatya'ya daha 

141 kilometre vardır. Çetinkaya - Ma

latya arasında 8 istasyon vardır. Bun -

Iar; Dilek, Yazıhan, Eskiköprü, Hekim

han, Hasım Çelebi. Ulugünay, Akge

yik, Akçaşehir'dir. 

Bu iltisak hattının cenuba doğru ls

tanbul, K~ Malatya ve Diyarbekir 

hattına birleşmiş olmasiyle Diyarbekir

denı Malatya, Ç~inkaya, Sivu, Ankara, 

İstanbul i,,tikamctinde yol 200 kilomet

re 1ma ~tı:r. 

Bu hat aynı zamanda Irak aemiryol· 
lariyJe iltisak ettin1mesi kararlaştırılan 
Cizre - Irak l:ı,attına d4l bir ba~gıçtır. 

Mülayim 
Vandervaldi 
Yendi 

(Başı 1 incı say1fada) 
Vanderveldi ringten sık sık kaçmalC 
zaruı:etindc bıraktı. 

Vanderveld ilk defa sekizinci da. 

kikada Mülayimiri güzel bir oyunu ile 

alta düştü. Fena bir vaziyette tuşa gi· 

derken bacağını minderden dışarı ka· 

çırmağa muvaffak oldu ve güreş yeni· 

den ayakta başladı. 

On birinci ve on altıncı dakikalar

da ahü::alıyı gene Mülayimin altında 

görüyoruz. Hep tuş olacak vaziyetler. 

den kaçı:mğa mııvaff.ak oluyo.r. Fakat 

en sonra on sd:i:rinci dakiiada kapana 

cinli ve yirminci dakikada tuşla yenil

di. 
Ba neticeye Vanderveld itiraz ettiy

K de üç hakem de üç saniyelik tuşta 

ittifak ettiler ve MüHiyim galib geldi. 

şilköy meydanlarında tel&i:ı: vardır. 

Daha büyük kudrette muba~a edi

len yer telsizlerinden Ankaradaki bit· 

miJtir. htanbuldaki Silivri kapıda da 

telsiz tesis edilmektedir. İzmir, Adana 

için de mübayaa. yapılacaktır. 

Bayanlarl.JllUlil yolculuiu Ankara • 

lataııbul aefulerinde nazan diklati 

celbedecek derecede fazladır. 

Halk gezinti uçuşlarına da rağbet 

günden güne artmaktadır. 

Pilot, makinist tehizciler hava or

dumnzun yetiştirdiklerindendir. Her 

biri ayrıca Avrupada staj görmüşler

dir. 

Tayyarelerin bakımına gelince se
fer yapanlar ertesi gün temizlik, ince 
muayeneye tabidit. Heı: 25 saatini dol· 
dur.an tayyare 2 ita üç gim ince muaye
neye tabidir. 

Her 600 saati dolduran tayyare esas· 
h bakıma revizyona tabidir. 

Şimdiye kadar havaı yallariyre seya
hat eden bütün yolcular daima memnu· 
niyetlerini bild0

nnişlerdir. Hiçbir yol· 
cudan bir tek şikayet alınmamıştır. 
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DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

1 - 10.8.937 gününde yapılan münakasasında teklif edilen fi. 
ati yüksek görülen 50.000 kilo sabunun pazarlıkla münakasası 
20.8.937 gününe rastlayan cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17 .000 lira olup muvakkat teminatı 1275 
liradır. 

3 - Buna aid sartname parasız olarak her gün komisyondan 
verilir. İsteklilerin °2490 sayıh kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları 

(2775) 2--4245 

defterdarlığından: 
Kazanç V. Tarh İhbarnamenin 

Mükellefin ismiNevi iştigali Lira Kr. No. senesi Cilt Varak 
No. 

Salih Seyfi Tuhafiyeci 112 90 26 935 14 41 
5 04 26 935 48 72 

"Yeğe~bey mali;e ~ube.si k3:zanç v~q~isi. mükell~flerinden yuka
rıda ismi yazılı tuhafıyecı Satıh Seyfının ıkametgahı meçhul old~
ğundan şubesince 935 senesi için namına tarh edilen kazanç vergı
sine aid ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 
(2780) 2--4238 

Safranbolu belediye riyasetinden: 
Safranboluya açık barkta gelmekte olan Mağaı-a suyunun kapa

tılması ve tevzii için (5) beş kilometre mesafe dahilindeki ana y<>
lun proje ve keşfi pazarlık ile yaptırılacağından talip olanların be-
lediyeye müracaatları ilan olunur. 2-4248 

Tapu ve l(adastro Umum 
Müdürlüğünden 

1 - Umum müdürlük hademe ve odacıları için kumaş ve mal
zemesi müteahhide aid ve yerli mallar pazarından alınmak üz~re 
29 katı erkek ve kadın elbisesi açık eksiltme ile diktirilecektir. 

2 - Eksiltme 23.8.937 pazartesi günü saat üçtedir. 
3 - Beherinin muhammen bedeli 26 liradır. 
4 - Şartnamesi umum müdürlük levazım müdürlüğünde görü

lebilir. 
5 - İsteklilerin tamamının muhammen bedeli üzerinden 3 7.5 

pey akçesivle mezkur günde umum müdürlük levazım müdürlü· 
ğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2596) 2-4008 

. 

Ankara valiliğinden: 
Hazine namına müsadereli olup Ankara orman müdüriyeti de

polarında ve Yedi eminlerde mevcud bulunan 705 adede muadil 11 
metre mikab 827 desimetre mikab muhtelif ebadda çam kerestesi
nin beher metre mikabı 20 - 30 liradan ve 9970 kilo karışık odunun 
beher kilosu 60 paradan 1380 kilo meşe kömürünün beher kilosu 
3.5 kuruştan 80 kilo çam kömürünün beher kilosu 3 kuruştan 1025 
kilo çıranın beher kilosu 2.5 kuruştan 6 adet çam düğenin beher 
adedi 160 kuruştan 10 aded boyunduruğun beher adedi 20 kuruştan 
4 top çam kasnağın beher topu 5 kuruştan 25 adet çam sepetinin 
beher adedi 2 kuruştan yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıka
nlmıştrr. 

Arttırma 2.9.937 perşembe günü saat 15.30 da orman müdüri
yetinde müteşekkil komisyonda yapılacağından istiyenlerin arttır
ma günü muvakkat teminat makbuzlariyle komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (2781) 2--4239 

Ankaı .. a Valiliğinden 
Vilayet aygır deposu hayvanatının senelik ihtiyacı için alına

cak 36000 kilo yulaf ile 36000 kilo kuru ota talih çıkmadığından 
yeniden B.9.937 pazartesi günü vilayet daiıni encümeninde yeni• 
den açık eksiltmeye konulacağı ilan olunur. (2768) 2-4240 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ank.ara satınalma konıisyonundan 

1 - Keşif bedeli (1480) lira olarak tesbit edilen ve Ankara jan
darma meslek mektebi mutbahında işler bir halde teslimi meşrut 
bulunan bulaşık yıkama makinesi 1.9.937 çarşamba günü saat (15) 
te pazarlıkla isteklisine ihale edilecektir. 

2 - İlk teminatı (111) lira olan bu tesisata aid şartname ko
misyondan parasız alınabilir. Pazarlığa girmek istiyenlerin ilk te
minatları ile birlikte belli gün ve saatta komisyona baş vurmaları. 

(2787) 2--4244 

Nafia vekaletinden: 
1 Birinci teşrin 937 cuma günü saat 15 de Ankarada nafıa ve

kaleti malzeme eksiltme komisyonunda 232.000 lira muhammen be
delli 4000 ton kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi yaprlacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 1160 kuruş mukabilinde ve· 
kalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı 12850 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarıru talimatnamesine göre vekilet• 

ten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 1 birinci 
teşrin 937 cuma günü saat 14 de kadar vekalet malzeme müdürlü-
ğüne vermeleri lazımdır. (2724) 2-4243 

A~keri fahrikalw umum Mürliirlüğü Satmalma 
Komi-vonu tlanlen .... ________________ _ ______________ ....,. 

İLAN 
30 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Kırıkkale gücünde mii

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

1000 KİLO KALAY V ARAKI 

Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
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 157 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2617) 2--4061 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. İs

teklilerin şartları almak üzere umum müdürlük sıhat şubesine 
mür::>r::l::otl::ırı . 2-3373 

ULUS 16 . 8 . 1 ~j i. 

Ankara Levazım Amirliği Satrnalma 1 1 
Komisyonu llanları - _. 

IJ~'\ lt'l l)~nıiryolları Vt: Liman l..,rı l 111U111 

i\JücHirlüiW ~almalma Komi ... \01111 tlarıları 1 
İLAN 

1 - Eiaziz birliklerinin ihtiyacı için 165962 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 25. 8. 937 çarşamba günü saat 9 da Elazizde tü· 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Etin muhammen bedeli 29873 lira olup muvakkat teminatı 
2239 lira 49 kuruştur. Şartnamesi komisyonda hergün görülebilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel mezkurkomisyon başkanlığına vermiş bulunmaları. 

(2493) 2-3921 
lLAN 

1 - Manisa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla mü
nakasay konulan 65 ton sığır etine istekli çıkmadığından 2490 sa
yılı kanunun 40 mcı maddsei mucibince bir ay zarfnda pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.8.937 perşembe günü saat 10 da Manisada tÜ· 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Etin muhammen fiyatı 25 kuruş ve muvakkat teminatı 
1219 liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak mezkur komisyonda gcrü
lebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve
sika ve muvakkat teminatlariyle birlikte belli gün ve saatte mez-
kur komisyona müracaatları (2581) 2-4017 

İLAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için ka

palı zarfla eksiltmeye konulan 257600 kilo kuru ota istekli çıkma· 
dığından 2490 sayılı kanunun 40. mcı tnadesi mucibince bir ay zar-
fnıda pazarlıkla alınacaktır. .. 

2 - Pazarlığı 26.8.937 perşembe günü saat 16 da Manisada tu
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kilosunun muhammen fiati 3 kuruş 50 santim ve muvak
kat teminatı 677 liradır. Şartnamesi her gün mezkur komisyonda 
görülebilir. . .. 

4 - İlk taksit 2. teşrınden ıtıbaren alınacaktır. 
5 - İsteklilerin ticaret odasrnda kayrdlı olduklarına dair v:· 

sika ve muvakkat teminatlariyle birlikte belli gün ve saatte mezkur 
komsiyona müracaatları (2580) 2-4016 

t LAN 
1 - Karaköse garnizonu için 200 bin, Kağızman garnizonu için 

200 bin, İğdir garnizonu içi.n 300 bin, Sürbehan garnizonu için 300 
bin kilo askeri evsafta fabrıka unu kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Karakösey eaid unun muhammen bedeli 28 bin lira, ilk te
minatı 2100 lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 10 da. Kağız· 
maz garnizonuna aid unu.n muhammen bedeli 30 bin lira ve ilk~ t7· 
minatr 2250 lira ve ihalesı 25.8.937 çarşamba günü saat 11 de. İgdır 
garnizonuna aid unun muhammen bedeli 51 bin lira ilk teminatı 
3800 lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 15 de. Sürbehan gar
nizonuna aid unun muhammen bedeli 51 bin lira ilk teminatı 3800 
lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 16 dadır. 

3 - İhaleleri Karakösede satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 cü maddelerindeki hü· 
kümlere göre teklif mektublarını ihale saatlerniden birer saat evel 
komisyona vermiş olacaklardır. (2595) 2-4019 

İLAN 
1 - Eskişehir garnizonu için 27 bin kilo sığır eti kapalı zarfla 

28.8.937 cumartesi günü saat 12 de Eskişehirde kor satın alma ko
misyonunda alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 20437 lira ve ilk teminatı 1532 lira 81 ku
ruştur. artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve. 
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
en az bir saat evetine kadar Eskişehir kor satın alma komisyonuna 
vermiş bulunmaları. (2666) 2-4124 

t LAN 
1 - Adana tümen kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için iki yüz 

on altı bin kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 18.8.937 çarşamba günü saat 15 de Adanada tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3- Unun tahmini fiati 12 kuruştan 25920 liradır. Muvakkat 

teminatı 1944 liradır. Şartnamesi komisyondan görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar Adana tümen satın alma komisyonuna ver-
miş bulunmaları. (2468) 2-3844 

İLAN 
1 - Erzincan kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulan 155 bin kilo unun eksiltmesi 27.8.937 cuma günü saat 16 da 
Erzincanda ti.imen karargahmda satın alına komisyonunda yapıla. 
caktır. 

2 - Unun tahmin edilen bedeli 25575 lira olup ilk teminatı 
1918 lira 15 kuruştur. Şartnamesi 130 kuruş mukabliinde komis· 
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olınalan şart olmakla 
beraber kanunun 2 3 Uncil maddelerindeki vesika ve teminat mak
buzlariyle teklif ~ektuplannı ihale saatinden en az bir saat eveli-
ne kadar komisyona vermeleri. (2635) 2-4104 

İLAN 
l - Sivas garnizonundaki kıtatın ihtiyacı ol~rak kapalı zarf u· 

suliyle eksiltmeye konulan 328 bin kilo ekrneklı.k un 31.8.937 sah 
günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. , . 

2 - Unun muhammen bedeli 38704 lıra ve muvakkat temınatı 
2902 lira 80 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyon
da görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki vesika ve te• 
minat makbuzlarını havi teklif metrtublraını. 32 inci nıaddeye gö
re tertib ederek lhale saatından bir saat evehne kadar mezkQr ko-
misyona vermeleri. (2665 ) 2--4123 

t LAN 
1 - Erzincan birlikleri için ıekiz yüz sekiz bin kilo un kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 10.9.937 cuma günü saat 16 da Erzinda tümen 

karargahında nhn alma komisyonunda ya~ılacak~ır. 
3 - Unuu tahmin edilen bedeli 117160 lıra ve ılk teminatı 7108 

liradır. Şartnamesi 586 kuruş mukabilinde ve~~ir. . 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cu mad~elerındeki ve

sika ve teminat makbuzlariyle teklif ınekt1;1blarmı ıhale saatinden 
en az bir saat eevline kadar mezkfir koınısyon başkanhğma ver-
me le.ri. (2637) 2-4122 

iLAN 
1 - lzmir müstakem mevki merkez kıtatı hayvanatı ihtiyacı i

çin kapalı zarfla eksiltmede bulunan 9.8.937 pazartesi günü saat 
16.30 da ihalesi yapılacak olan 360 ton. kuru ~tu!: .Ankara levazım 
§mirliğı satın alma komisyonundan ıl~ :d~~dıgıne dai~ telgraf 
gelmediğinden ihalesi 28.8.937 cumartesı gunu saat on bıre hıra. 
kılmıştır. 

2 - Muhammen tutarı 15300 lira olup muvakkat teminatı 1147 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektupları ve ticaret 
odasına kayıdlı olduklarına dair vesikalarını ihale saatinden en az 
bir saat eveline kadar İzmirde kışlada satın alma komisyonun ver-
meleri. (2708) 2-4141 

İLAN 
l - 6. ağustos 937 münakasaya konulan 167000 ldlo una talih 

çıkmadığından kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltmesi 27.8.937 cltma glinU saat 16 da Safranbolu piya-

Af yon - Antalya hattında betonarıne 
açık tünel ve Sandık.lıda su deposu 

insaatına aid el\.siltme 
' Afyon - Antalya hattının 33 üncü kilometresinde betonarme açık 

tünel inşası ile aynı hat üzerinde Sandıkh kasabasında bir su depo
su inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin mecmu muhammen keşif bedeli 77.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işlere aid fenni şartname, proje ve sair eksilt

me evrakını Devlet Demiryollarının Ankara, Sirkeci ve Afyon iş • 
!etme müdürlükleri veznelerinden 385 kuruş bedel mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 20.8.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları işletme umum müdürlüğü binasında toplana -
cak olan merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebi'mek için isteklilerin aşağıda yazılı temi 
nat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 5100 li-
ralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
c) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderile
cek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu sa
ate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Devlet De-
miryolları yol dairesine müracaat etmeleri. (2515) 2-3908 

1LAN 
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 
tayın ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 veya 
1-7-1937 G. 3645 No. lı 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 

Perçin makina ve ocakları kazan) 
muayene tulumbası saç bükme) 
makinesi. ) 
Matkap bileme otomatı Üniversel) 

Lira 

29.000 

takım bileme ve torna tezgahı ve) 28.000 
çift sütunlu plan freze tezgahı. ) 

(2610) 

1LAN 

Muvakat teminat 
Lira 

2,175 

2.100 

2-4068 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları ile liste No. 
lan aşağıda yazılı 11 kalem çinko, kurşun levha ve borular, Z 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 srrasiyle 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 3645 No. lı nüshalarında intişar et
miş talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadaı komisyon reisliğine vermeleri Lazımdır. 

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

1 

2 
3 

Çinko, kurşun levha 
ve borular 
Teneke levha 
Tel ve halatlar 

Lira Lira 

6153,50 
1940 
8050 

(2609) 

İLAN 

2-4067 

461.51 
145,50 
603,75' . 

Muhammen bedeli ( 46.400) lira olan 800 ton katran yağr 1.10. 
937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada nafra 
vekaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen~erin (3480) liralık .. muva~ka.t temi~at ile 
kanunun tayin ettiği vesıkaları ve nafıa muteahhıd~ık vesıkasım 
ve tekliflerini aynı gün saat 1~ de kad~r ?:~ıet demıry~ll~rı mal
zeme dairesindeki merkez komısyonu reıslıgıne vermelerı lazımdır. 

Şartnameler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (2749) 2-4236 

İLAN 

Muhammen bedeli (1500) lira olan muhtelif cins zımpara taş
ları 30.9.937 perşeınbe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (112.5) liralık muvakkat teminat i
le kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazeten.in .7.5.936 ~ün ve 
3297 veya 1.7.937 gün ve 3645 No. lı nüshasında ıntışar etmış olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün sa
at 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

(2703) 2-4237 

yade alay satın alma komsiyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun muhammen beher kilo tutan 14 kuruş ve muvak-

kat teminatı 1754 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sika vt teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (2713) 

z-4142 
İLAN 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla 1327 
ton un satın alınacaktır. Muhammen fiati 14 kur~ olup tutarı 
185780 liradır. İlk teminatı 10539 liradır. Şartnamesi her gün t.il· 
men satın alma komisyonunda görülebilir. İhalesi 20.8.937 cuma 
günü saat 16dadır. Şartname ve evsah 950 kuruş mukabilinde is
teklilere verilir. İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatın
dan en az bir saat evel Kırklareli tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2465) 2-3864 

İLAN 
1 - Manisa tümen kıtaatmın ihtiyacı için 24 ton sade yağı ka 

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 27.8.937 cuma günü saat 17 de Manisada tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yağın muhammen bedeli 97 kuruş yeko.n tutarı 23.280 lira 

ve muvakkat teminatı 1746 liradır. Şartnamesi her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatmdan 
en az bir saat eveline kadar mezkflr tümen komisyonuna vermiş 
bulunmaları. (2567) 2--4125 



16 - 8 - 1937 

Hava Yolları Devlet işletme 
İdaresinden 

Ankara Tayyare meydanında inşa edil?l~ş o_Ja~ tayyare hanga
rının demir kapıları yaptırılacaktır. Tafsılatı ıhtıva eden _şartlar 
ve resimler aşağıda yazıh acentelerimizdedir. Alakad~r .. fı~~la
rın, tekliflerinin Ankarada Hava Yolları Umum mudurlugune 
31.8.937 ye kadar gönderilmesi ilan olunur. 

İstanbul acentemiz: Karaköy P. T.T. binasında 
Ankara acentemiz: Bankalar caddesi P.T.T. binasında. 

(2705) 2--4186 

l\f emur aranıyor 

Eti Banktan: 
Bankamız inşaat servisi için iyi almanca bilen bi_r memur a!1

• 

nacaktır. İnşaat resmi çizebilen ve makine ile yazabılenler tercıh 
olunur. 25.8.937 akşamına lı:adar müracaat kabul olunur. 

2
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Ankara askerlik şubesi reisli
ğinden: 

Yedek subay olmak hakkı haiz ve tam ehtiyetname~i olan kısa 
hizmetliler ı eylül 937 de yedek subay okulunda bulunmak üzere 
sevk edi1eceklerdir. Bunların 27 ağustos 937 cuma gününe kadar 
şubeye e-elmeleri iHin olunur. (2694) . 2-4127 

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 bedelJi şose esaslı tamiratı 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~ 32?7 sayılı nüshası.?da 
çıkan talimatnameye tevfıkan Nafıa Vekaletınden alınmış mute
ahhidlik ehliyet vesikasiyle ticaret ?d?sından ?37 yılında alınmış 
'Vesika ve muvakkat teminatlariyle bırlıkte teklıf mektublarını yu
karıda yazılı günde iMle saatinden bir saat eveline kadar Vilayet 
Daimi Encümeni Reisliğine vermeleri ilan olunur. (4957) 2-4041 

iktisat vekaleti merkez mıntaka 
ölçüler ve ayarlar müf ettişiğinden: 

Benzin fiatlarınm indirilmesi dolayısiyle Ankarada çalışan 
taksiınetrelerde belediyece tesbit edilen yeni tarifeye göre tadilat 
ve tamirat yapılacaktır. 

Bu tamiratı yapmak istiyen tamiratçıların 14826 sayılı ölçüler 
nizamnamesi hükümlerine göre merkez mmtakası ölçüler ve ayu 
müfetti,liğine müracaat ederek: 

1 -tsimve adreslerini kaydettirmeleri 
2 - Yapılacak tadilat ve tamirat hakkında fenni direktifler al-

malan lüzumu ilan edilir. (2779) 2-4232 

.Jandarma 
kara satın 

genel 
alma 

komutanlıµı An 
komisvonuntlan: 

1 - Bir kilosuna (160) kuruş fiat biçilen (25.000) kilo kösele 
ve iki lira fiat biçilen (15.000) kilo vakete 18.8.937 çarşamba günü 
saat on beşte kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak toptan ve
ya ayrı ayrı en ucuz fiat teklif edene ihale edilecektir. 

2 - Bunlara aid şartname (350) kuruş karşılığında komisyon
dan alınabilir. Köselenin ilk teminatı üç bin vaketenin de ilti bin 
iki yüz elli liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya banka 
mektublariyle şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektub· 
larını belli gün saat on dörde kadar komisyona vermiş olmaları. 

(2376) 2--3800 

Çanakkale Vilayeti Daim i Encümeninden 
Bedeli keşif Muvakkat teminat 
Lira kuruş Lira kurut 
49847 63 3739 uu 

1 - Gelibolu • Keşan yoıunun OX000--21Yl68 kilometreleri 
arasında yapılacak olan 18171 metre tulündeki şose tamiratı esasi
yesi 17 ağustos 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de ihalesi 
icra kılınmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme müddeti 29.7.937 tarihinden itibaren 20 gündür 
malUmat almak istiyenler Çanakkale daimi encümen kalemine mü
racaat edebilirler. İsteklilerin 17.8.937 cuma günü saat ıs de bizzat 
veya tahriren 2490 sayılı kanunda yazılı bilcümle vesaikle beraber 
vilavet daimi encümenine müracaatları. (4870) 2-3960 

Milli Miidaf aa Velialeti 
Deniz merkez satınalma komisyonundan: 

1 - 28 temuz 937 çarşamba günü yapılan eksiltmesine talibi 
çıkmıyan 3000 ton kardif kömürünün pazarlıkla eksiltmeis 2~.8.937 
cuma günü saat 14 de müdafaa vekaleti binasında müteşekkıl ko
misyonumuzca yapılacaktır. 

2 - Muhamen bedeli 66.600 ve ilk teminatı 4995 lira olan işbu 
kömürün eksiltmesine girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesaik ve teminatları ile beraber tesbit olunan günde komisyo
numuzda hazır bulunmaları. 

3 - Şartnamesinin İstanbul'da Kasrmpaşa deniz levazım satın 
alma komisyonunda ve Ankara'da komisyonumuzda 3~3 kuruş mu
kabilinde verilmekte olduğu. 

4 - Muayyen saatten sonraki müracaatların kabul olunmıya-
cağı. (2456) 2--4021 

Adliye Vekal~tinden 
Vekalet binek otomobili için 300 teneke benzin açık eksiltme 

suretiyle alınacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi levazım ve daire mü

dUrlügünden parasız alabilirler. 
Tahmin edilen bedel beher tenekesi 332 buçuk kuruş hesabiyle 

997 lira 50 kuruştur. 
İstekliler bedeli muha.mmenin % 7.5 ğu olan 75 liranın mal 

sandığına yatırılarak makbuzunu eksiltme günü komisyona vere
cektir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 çil 
maddelerindeki şartları haiz olmaları lazımdır. 

Eksiltme 27.8,937 cuma günü saat ıo da vekalet leva%Jm ve da
ire müdrlüğü odaaında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

lsteklierin mezkQr gün ve sa.atta komiıyona ha, vurmaları. 
(2704) 2-4128 

ULUS 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme tıanı : 

~ümüşhane ilyönkurul 

Başkanlı~ndan 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşhane vilayeti Bayb , .d kaza

sı halkevi inşaatının vahit fiat üzerinden yirmi bin liralık kısmu 
İşin keşif bedeli muhammen bedel 20.000 lira. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Tesvivei türabiye ve şosa ve kargir inşaata dair fenni 

şartname. 

E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli metraj cetvelile tahlili fiat cetveli 
G - Proje 
lstiyenler bunları Gümüşhanede Nafıa müdürlüğünde miltalea 

edebilirler. 
~ ::- ~ksiltm~ 26 ağustos perşembe günü saat 16 da Gümüşha· 

ne vılayetı beledıye binasındaki komisyonu mahsus tarafından ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek kin isteklilerin 1500 lira muvak· 

kat t~mina~ vermesi bundan başka ticaret odasına kayıtlı olduğu· 
na daır vesık~yı hai?. olup göstermesi ıaıımdır. 

6 - Tekhf mektupları vukarrJa ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Giimüşhane belediye salonunda eksiltme 
komisyonu reisli i!ine makbtı" mukabilinde verilecektir. Potsa ile 
gönderilecek rnl'.'ktupların nih avet ücüncü maddede yazrlı saata 
karlar ırelmis olması ve r1 ış zarfın mühür mumu ile ivice kapatıl
mış olmasr Hl?.Imdır. Postada olııcıık gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İsteklinin nafıa vekfiletinrl r n almıs müteııhhitlik vesi kası-
nı haiz olması arttır (2647) 2--4081 

Evkaf umum miid.irlüffe.iindPo: 
Eskişehirde t.vkafı mazbutadan sehir ıçersinde yedi taşlı Akar. 

başı değirmeni il': ehre civar ve şehre varım~r saat ~z~khkt~ C?lan 
Defterdar ve Çerıbaşı Ali hev de ğirmenlerinın her u ·u bırlıkte 
peşin para i1e bedeli muhammenleri olan seksen bin irava satılmak 
ve kapalı zarf usuliyle ihalesi 19 temmuz 1937 tarihinden 18 ağus. 
tos 1937 çarşamba günü saat 15 de Eskişehir vakıflar ideresindc 
icra edilmek üzere 30 gün müddetle müzayedeve konu1muştur. 

Talib olanların ve şeraiti miizaverle ve ihale-vi anlamak ıstiyen 
terin vakıflat idaresine Ankarada vakıflar emlak müdiirlüğüne !s
tanbulda vakıflar ba~ müdürli!ğ'üne müracaatJan ilan olunur. 

(2325) 2~3684 

Amasya Belediye Reisliğinden 
Belediyemiz elektrik müessesesinin 75 lira aylıklı fen memur

luğu ve altmış lira aylıklı buhar makinesi makinist muavinliği a
çıktır. Bu vazifelere talip olanların ehliyet ve fimdiye kadar ifa 
ettikleri hizmetlere aid vesikalarının asıllarını veya tasdikli su
retlerini göndermek suretiyle belediye reisli€:ine müracaat etme· 
leri ilan olunur. (2674) 2-4099 

Ank.ara valiliğinden: 

1 - KızıJcahamam kazası dahilinde Domuzpınarr ormanından 
4343 kenta1 kuru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 25.8.937 çarşamba günü saat 15.30 da Ankara orman 
müdürlüğiinde açık arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Odunun beher kentalinin muhammen fiati (17) kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara omlan mü

dürlüğünden ve Kızılcahamam orman idaresinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 55 lira 37 kuruştur. 

(2573) 2--3983 

Ankaı·a numune hastane.si 
baş taLihliğinden: 

Ankara nümune hastahanesinin 1937 mali yılı malzemei sıhhi
ye ihtiyacının tedariki için 18.~,:937 de icrası mukarrer ihaleden 
yalnız pamuk çıkarılmış olup dıgerlerinin ihalesi ayni günde yapı
lacaktır. 

Pamuğa aid şartnam~de ~~ı tadilat icrası lüzmu hasıl o!muş 
olup şartnamede muktazı tad.ılat Y3:Pıldıktan sonra pamuğun ıhale 
günü ayrıca tayin ve ilan edılecektir. (2771) 2-4242 

Erzurum valiliğinden: 
1 - Kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye konulan iş: Er~rum mu

allim mektebi binasında yap_ıl~c~k elektrik ışık sinyal, zıl, telefon 
ve elektrikli saat tesisatları ış~dır. 

2 - Keşif bedeli 17525 lıra 89 kuruştur. 
3 _ Bu işe aid evrak şu?lardır: 
A - Eksiltme f8rtnamesı, 
B - Fenni şartname. . 
C - Keşif hülisa c:e~elt, 
D - Mukavele proıeaı, 
E - Proıe, kA . 
Talihler projeleri nafıa ve aletınde ve Ernırumda kültür di-

rektörlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltme 18 ağustos çarşamba günü saat ıs te Erzurumda 

kültür direktör1üğ"ünde müteşek~il komisyonda yapılacaktır. 
6 _ Eksiltmeye girebilmek ıçin isteklilerin 1315 lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka 2490 No. lu kanunun ve buna 
müzeyyel kanunların amir ~~lund~kl~rı evsafı haiz olması ve Na
fıa vekaletinden alınmış muteahhıdlık VC1Sikasını hamil bulunma-
sı meşruttur. 

7 _ Teklif nrflannın kanunul'! emrettiği şekilde verilmiş ol-
ması lazımdır. Postada olacak gecılaneler kabul edilmez. 

(2382) 2--3835 

P. T. T. müdürlüğünden: 
Meriyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo sa

hiplerinin ağustos sonuna k~d~r en yakm P.T.T. merkezlerine mü
racaat ederek ruhsatnamelerını almaları lazımdır. 

1 • A~ıtostan evel alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok-

tur. h 
Ağustos sonuna kadar ru satnan:ıelerini almıyanlar evelce ilan 

edildiği gibi ağır ceulara çarptırılacak n bu müddet biç bir su
retle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri eylfil sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul· 
lanılam kullanılmasın beyannamesinin •lu•toe içinde P. T. T. 
merkezlerine Teriimi' olma11 behemehal llzınıdrr 

Ruhsatname vermek için eski amana aid hiçbir para iıtenilmi-
yecektir. (2770) 2-4224 

1= 

Bina İşleri Merdiven İnşaatı ilanı 

Nafia vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara polis, jandarma mektebi 

bahçe merdıvenlerı inşaatıdır . Keşif bedeh 3694 lıra 35 kuruftuı. 
2 - Eksiltme 19.8.937 perşembe günü saat 15 de Natıa Vekaleti 

yapı işlen umum mudürlüğu eksıltme komısyonu odasında açık ek
siltme suretıyle yapılacaktır. -

3 - Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 18 kuruş be • 
del mukabilınde yapı ı~leri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebılmek tçın talıplerin 278 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi • 
kası göstermesi lazımdır. (2469) 2-3898 

Çorum naf ia müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Sungurluda yeni~en yapılacak 

22226 48 lira keşif bedelli ve beş dershaneli ilkokul bınasınm ınşası 
işidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartname 
E - Keşif. silsi1ei fiat ve metraj cedvelleri 
F - Proje. 

lstiyenler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü 
binalar heyetinde ve Çorum daimi encümeni ile Nafıa müdiirl ü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1937 ağustosunun 26 ıncı perşembe günü saat 16 
tıda Çorum vilayet daimi encümeninde toplanacak komisyon tara
fından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1666.99 lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermeleri lazımdır. 
T icaret odasında kayıtlı olduguna dair vesika ve bu işleri yapa-

bileceğine dair Nafıa vekaletinin ehliyetnamesi, . 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bır saat 

eveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
16 ya kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 2-4249 

Kayseri vilayeti daimi 
encümeninden: 

vııayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kuruş ke
şif bedelli mem1eket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. Bu inşaata aid evrak şunlardır: 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartname, metraj 
defteri, keşif hulasası temel, bodrum, zeminkat, birinci kat planları 
ön ve arka ve yan poliklinik cepheleri ve şakuli makta ve bayındır
lık işleri genel şartnmesi ve şose ve kargir inşaata aid fenni şartna
me. 

Eksiltme 27.8.937 tuihine müsadif cuma günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler bu işe aid evrakı hergün daimi encümen kaleminde 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralı~ mu
vakkat teminat belgesi ilandan sonra alınmış ticaret odası vesıkası, 
nafıa vekaletinden alınmı müteahhitlik vesikası, vilayet nafıa mü
dürlüğünden alınmış ehliyetname, inşaatın başlangıcından sonuna 
kadar diplomalı bir mühendis ve bir mimar istihdam edeceğine dair 
noterlikten tasdikli belgeyi venneleri şarttır. 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanun
da tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

İstekliler kapalı zarfların yukarıda yazılı saatten bir saat eveli
ne kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlığına vermelidirler. 
Zarfların yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli te
ahhüdlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

İşbu keşifnamede Nafıa vekaletince icra edilecek tadilatın bili 
kaydü şart müteahhid tarafından kabul edileceğinin teklif mek-
tuplarına derci Uizımdır. 2--4247 

Silifke J. Okulu Artırma ve eksiltme 

komisyonu Başkanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (175~00) ~lo ekmektir. ~ahmin be

deli (17500) lira olup muvakkat temınat mıktarı (1312) lıradır. 
2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 1 eylül 937 gününe rastlayan 

çarşamba günü saat onda Silifke jandarma okulu binasında topla
nan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Ekmek için konulacak unun ve ekmeğin evsaf ve şeraiti o
kul salonunda asılıdır. lstiyenlere bedelsiz verilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerden kanuni ikametgah ve ticaret oda
larında kayıtlı olduklarına dair vesikalar aranacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatı için sandık 
makbuzu veya banka mektupJarı ile tekljf mektuplarım kanunun 
tarifatı dahilinde ve kapalı zarf içinde ihale saatinden bir saat önce 
komisyona vermeleri lizımdır. Bu saatten sonra verilecek mektup-
ların kıymeti olmadığı ilan olunur. (5208) 2-4234 

Kültür balianlığından: 

Ankarada fakülte inşaatı 
Açık Eksiltme ilam 

ı - 'Eksıltmcye konulan iş: (hmet lnönü kız enstitüstl ne de· 
miryolu arasındaki tarih. dil, coğrafya fakültesine aid sahada temel 
mahallinin ihzarına aid hafriyat) 

Keşif bedeli: 4761.60 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
d - Hususi şartname, 
e - Keşif huHisası cetveli 
f - Vaziyet planı ve maktalar 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri 
umum müdürlüğünde ve Kültür bakanlığı yüksek öğretim dairesin· 
de görebilirler. 

3 - Eksiltme 19.8.937 tarihinde perfembe günü saat 16 da Anka· 
rada Kültür bakanlığı arttırma ve eksiltme komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 357 lira 12 kurut mu

vakkat teminat vermesi bundan başka bu kabn tesviye işlerini iyi 
br surette ikmal edebileceğine dair Ankara viliyeti Nafıa müdüri
yetine bir vesika getirmesi lizımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler yukarıda 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar t.eminat makbuzlariyle birlikte Kültür bakanlığı arttırma ve 
eksiltme komisyonuna baş vurmalan. (2543) 2-3925 



Tal{sitle fotoğraf makinası. Dikkatli ve süratli amatör işleri 
Halil Naci Mıhçıoğlu 

Anafartalar 111 Tel: 1230 

Ankara Bah~eli ~vler Yapı 
Kooperatifi Ortaklarına 

tdare Meclisinden 
Ortaklarımıza aid 150 evin inşasına bugünlerde başlanacaktır. 
Statümuz mucibince peşin ödenmesi gereken yüzde o'!1atı~ s7 

çilen ev tiplerine göre mikdarları ortaklarımızın adreslerıne bıldı-
rilmiştir. kdak" h b 

Bu yüzde onların bir hafta zarfında Sümerban ı esa 1r:11
-

za yatırılması ve her hangi bir sebeble mektubumuzu ~lmamışb 0 ~ 
ortaklarımızın Ankarada bulunanların doğrudan dogrura, aş a 

Yerde bulunanların da mektubla üç g~n zarfında c~~hurıyet me
1
r· 

· ··d·· ·· B (Fethı Aktan) a muracaat etme ekez bankası emısyon mu uru . 
ri il n olunur. (2741) 2-4194 

Ankara numune hastanesi 
baş tabihliğinden: 

Hastahanenin 1937 mali yılı ihtiyacı olan ci~s, mik?ar, muham
men fiat ve eksıltme ,ekilleri ve muvakkat temınat ~~kdarları ya
zılı yedi kalem ilaç ve malzemei tıbbiye 15.8.937 tarıhınden 2.9.937 
tar ihine kadar eksiltmeye konulmuştur. . . . 

ş t ler Ankarada Nümune hastahanesınde baş tabıblıkte ve 
İstan~u~:;ı~ıhat müdürlüğünde görülebilir. Ek~iltme 2.9.937 çar-

ba ·· ·· t 11 de Ankara Nümune hastanesınde yapılacaktır. tam gunu saa h" · d k" 
Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para . ~ ıyetu~ e ı 
k k · ı mıyacag~ ından bunları vermek ıstı yenler ıhale evra omısyonca a ın . 

1 
M r 

·· ·· d ı hastaneye müracaat ederek temınat arını a ıye ve-gunun en eve "h 1 ·· ·· d 
kileti veznesine yatıracaklardır. Kapalı zarflar ı a e gunun en ve 
saatinden bir saat evetine kadar teslim edilmiş bulunacaktır. Mu~y
yen saatten sonra verilecek veya gönderilecek zarflar kabul edıle
mez. Kapalı zarfların kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış ve 
behemehal mühür mumu ile mühürlenmi' ve mumlanmış olması şart· 
tır. . 

Bütün tarifata uymayan zarflar keza kabul edılemez. 
Muvakkat 

Tahmin edilen teminat 

fiat 
Lira K. Mikdarı Lira K. Cins Eksiltmenin şek] 

Kapalı 
i 

9550 00 293 kalem 716 25 tıaç azrf usulile 
Lastik malzeme Açık 1950 00 14 ,. 146 25 

eksiltme 

540 00 39 40 50 

260 00 40 •• 19 50 

315 00 8 .. 23 65 

2325 00 1500 kilo 174 40 

4500 00 14 kalem 337 50 

Bakteriyoloji 
laboratuar eczası .. 
Kimya laboratu-
arı eczası .. 
Teşrihi marazi 
laboratuvar 
eczası " 
Hidrofil pamuk 
üç A marka 
veya Güneş marka .. 
Rontken filim 
ve eczası, Ko
dak, İlfort, ve 

" 

.. 

" 

.. 

Şolister ,. ,, _________________________ (2'!.JJ)~ ___________ 2-4 ___ 24_ı __ 

P. T. T. U. Müdürlüğünden 
l - 3222 sayılı Telsiz Kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde meri. 

} e e ır 11 tıı Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lizımdır. Bu kamı. 
nun muvakkat maddesi mucibince 1 Ağustos 937 de mevcud tel• 
ıiz tesısatı ve radyo sahibleri Ağustos 937 içinde ruhsatname al· 
m m cburdur. Bu ruhsatnameler P . T. T Merkezlerınden ah· 
nacak 15 kuruşluk d~a puluna tabi matbu beyannameler muka. 
bilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kuruş.. 
luk d mga puluna tabidir. 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri Heye. 
tince kabul olunan tarifeıı gazetelerle ayrıca ne,redilecektir. Bu 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikameta:lhlar
dan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden. aşağı olan yer
lerde senede beş lira alınır. fkamet2'ihlardan ~ayrı yer~erdcn ah· 
nacak ücretler için aynca gazctclrele neşredilecek tarıfeye veya 
P. T . T Merkezlerine müracaat etmek icab eder. 

937 mali senesine aid ücretlerin Eylül 937 nihayetine kadar 
P. T. T. idarelerine teniye edilmesi tbım gelir. Eylül sonuna kL 
dar verilmiyen ücretler ,;, 20 faztuivle tahsil ve Te,rinievvel ni. 
bayetine kadar vermivenlere bir ihbarname ile on be• günlük bir 
mühlet verilir. Bu on ltet gUn içinde de borçlarını vermiyenlerin 
ruhsatnameleri iptal ft haklarında kanuni takibata tevesıUl olunur. 

2 - Telsiz Kanununun merivete ıirdil'i tarihten evvel tediye 
edilmi, olup da 937 mali senesine cart olan ücretler 937 senni için 
alınacak ücretten mahsub edilecektir. 

3 - Bu kanun hilldimlerine göre esasen ruhaat verilmesi caiz 
olmıyan kimselerden verid veva hem verici ve hem alıcı telsiz te. 
ıintı vücuda getirenler hakkında bir seneden Uç seneye kadar ha
plı cezası hükmolunur "Ve tesisat zabt .e milaadere edilir. Ruhsat 
alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın .,erici 
veya hem verici ve hem alıcı teıisat rilcuda getirilirse bir avdan al· 
b aya kadar hapis veya vlb liradan bin liraya kadar ıtır para c:e
sası hükmolunur. 

Ruhsat atmaksızın yalnız alıcı tesiıat veya cihazı vUcuda ged. 
renler veva ku1lananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağn 
para cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık •eya zamanında ve yahud hazarda örft 
idare mıntakalariyte her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci 
fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında beş seneden on seneye ka. 
dar ağır hapis ve ikinci fıkr~da yazılı fiili i,ıevenler hakkında bir 
aeneden Uç seneye kadar ağır hapis ve Uçilncil fıkrada vazıh filli 
f,leyenler hakkında ise bir aydan altı ava kadar hapis cezası veri. 
lir. 2 • 4039 

Bina işleri ilanı 

Nafıa Vekfiletinden: 
1. Eksiltmeye konulan it: Ankara Gazi terbiye enstitUstl yanın

la yapılacak müzik öifttmıen okulu pavyon intaatidir. 
Ketif bedeli: 31600 lira 35 kuruttur. 
2. Eksiltme 24.8.937 aalı gilntl saat 15 de nafıa vekileti yapı 

itleri umum mildürlUIU ebiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
uauliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme tartnamni ve buna müteferri evrak 158 kurut be
Clel mukabilinde yapı itleri umum müdilrlllfUnden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 kurutluk 
muvakkat teminat vermesi ve nafıa vekiletinden alınmış, yapı müte· 
ahhidliği vesikası ibraz etmesi limıdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

(2586) 2-4027 

Ankara Belediye Reisliği llanlan 1 -----------------
Ankara belediye reisliğinden: 

Anafartalar caddesinde yola tesad~f ettiğinden dol~~ı. ~~ a
danın 4 ve 5 numaralı parsellerini teşkıl eden Karmen bıtışıgınde
ki dükkan Ali İlhami apartımanı ye al~ndak.i ~ükkan ve Şark eş
ya pazarı ticarethanesinin methah ve üstlerının yık~lması '!e en
kazı pazarlık suretiyle eksiltmere konmuşt~r· .. İ~.avl~sı .19. agustos. 
perşembe günü saat 17 de Beledıye İm~r .mudurlugu bı~a~.ın~~ .ra· 
pılacaktır. Taliplerin teminatlarıyle bırlıkte İmar mudurlugune 
müracaatları ilan olunur. (2774) 2-4228 

t LAN 
1 - Su idaresine yaptırılacak 80 aded saat sandığının açık ek-

siltmesi on gün uzatılmıştır. . 
2 - Muhmmen bedeli (480) lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı "36'' liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de J 7 ağustos 937 sah günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2648) 2-4082 

t LAN 

ı _ Odacılara yaptırılacak 42 takım elbise on beş gün müd· 
detıe açık eksiltmeye konulmuşt~r. 

2 - Muhammen bedeli 1254 lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (94) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka· 

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

(2652) 2-4086 
İLAN 

ı - Halde bulunan (26) numaralı dükkanın yeniden on be' 
gün müddetle açık eksiltmeye ko~ulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (660) hradır. 
3 - Muvakkat teminatı (49.50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

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

(2654) 2-4087 
t LAN 

ı - Su idaresine alınacak İngiliz beziri, mazot, valvalinyağı, 
vakum yağı, astiralin, B. B. marka, traktör yağları on beş gün 
müddetle kaplaı zarfla eksiltmeye k~nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (11595) lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (869.65) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istivenlerin her gün yazı işleri ka

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

(2651) 2-4085 
t LAN 

1 - Temizlik işlerine alınacak araba malzemesine talih çıkma-
dığından eksiltmesi 10 gün uzatılmı,tır • 

2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 30 liradır . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları (2747) 2-4200 

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 gün yazı işleri ka

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

(2649) 
t LAN 

2-4083 

1 - Su idaresine alınacak 8500 litre ,el yağı on bet gün müd-
detle açık eksiltmeye konulmuftur. 

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

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

Motörlü Tayyare Mektebi Mefruşatı ; 
1) Ankarada yapılmakta olan motörlfi tayyare mektebi mefru

ptı eksiltmesine i•tirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yil· 
zünden eksiltme (15) gün uzatılmıştır. 

2) Eksiltme 17 ağustos 937, sah günü saat on be,te Ankarada 
Türk Hava Kurumu merkez binasında yapılacaktır. 

3) Mefruşatın tahmini· bedeli (32.643) lira. muvakkat teminat 
(2.448) liradır. 

4) Şartnameler Ankarada Türk Hava kurumu merkezinden İs· 
tanbulda Hava kurumu lıtanbul ,ubesinden (10) liraya alınacak• 
tır. 2-3947 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu ilanları ---------------------- ____________________ _.. 

t LAN • 
Yapı: Yahşihanda üç bina yapısının kapalı zarfına istekli çık

madığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşifleri
nin tutarı (11.068) lira 68 kuruştur. Keşif, proje ve şartnameleri 
parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 18. vııı. 937 çar
şamba günü saat on birdedir. tık teminatı: (830) lira 15 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mek
tublarını havi zarflar ihale saatından en geç bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna versinler. (2454) 2-3846 

BİLİT 
1) Beher çiftine biçilen ederi 40 kuruş olan 9360 çift yün ço

rap ile gene beher çiftine biçilen ederi 30 kuruş olan 9360 çift tire 
çorap kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 491 lira 40 kuruştur. 
3) İhalesi 27 agustos 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektup
larını ihale gününde en geç bir at evetine kadar M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2589) 2-4107 

Kırklareli iskan Müdüriyetinden 
Kırklareli merkez ve köylerınde yapılacak 273 evin vekiller he

yetinin 19.12.935 gün ve 213711 sayılı kararına dayanarak aşağıdaki 
şartlar içerisinde ihaleleri pazarlıkla icra edilecektir. 

1 - Vilayet mr ·ezindc 20 şehir tipi kerpiç ev yapılacak üze
ri Marsilya kiremidı ıle örtülecek beherinin muhammen bedeli 
286 lira 80 kuruş olup toptan 5736 lira 08 kuruştur. 

2 - Köylerde 38 adet köy tipi kerpiç ev yapılacak Üzerleri 
Marsilya kirmeidi ile örtülecek beherinin muhammen bedeli 264 
lira 48 kuruş olup tutarı 10050. lira 23 kuruştur. 

3 - Köylerde 124 adet kerpiç ev Üzerleri yerli kiremidle ör
tülecek beherinin muhammen bedeli 195 lira 30 kuruş ve tutan 
24218 lira 6 kuruştur. 

4 - Köylerde 91 adet köy tipi kirgir ev Uzerleri yerli kiremidle 
örtülecek beherinin muhammen bedeli 244 lira 75 kuruş olup tuta
rı 22272 lira 27 kuruştur. 

5 - Şehir tipi kerpiç 20 evin beherinin yanlız işçilik muham
men bedeli 85 lira olup tutarı 1700 liradır. 

6 - Köylerde yapılacak 91 adet köy tipi kargir evin beherinin 
işçilik bedeli 75 lira olup topunun 6825 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beherinin 
muhammen bedeli 65 lira olup topunun 10330 liradır. 

8 - Yukarıdaki muhammen bedellere göre 273 evin kereıteden 
maada biHimum malzemei inpiyesiyle beraber toptan ve anahtar 
teslimi veya köy köy perakende olarak ve yahud da yalnız işçiliği 
toptan veya köy köy perakende olarak ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7.S ğu teminat akçesi olarak yatı
rılacaktır. 

10 - İlan tarihinden itibaren talihlerin her gün iskan müdüri
yetinde müteşekkil komisyona müracaatları ve prtname ile plin
ları ve keşifnameleri görmek için fstanbul, Ecfirde, Ankara iskin 
müdürlüklerine ve kazalarda iskan memurluklarına müracaat et
meleri. 

11 - Talihler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini 
ve diğer vesikaları ibraz etmeleri ilin olunur. 2-4037 

Ankara Valili~nden: 
Yüksek ziraat enstitüsünde bulunan viliyete merbut tecrit ~ 

vinde yapılacak şarbon aşıları için lüzumu olan 4493 lira 30 kuruf 
bedeli muhammeni olan ceza ilet ve levazımat baytariye l 7 ağus
tos salı günü saat 16 da baytar direktörlüğünde açık eksiltmeye 
konulacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün bay-
tar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (2381) 2-3802 

Maliye vekaletinden: 
l - 2020/ 1000/ 510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli 

(32640) lira olan (384) adet saç dosya dolabı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17.8.937 sah günü saat on beşte ve velr:ilet levazım 
müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve lstanbulda Dolma
bahçede maliye evrakı matbua anbarı memurluğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve 2448 liralık muvakkat teminat makbuz yeya ban
ka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarifatı ve prtnamedeld 
şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacaldan teklif 
mektuplarını havi kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evel ko-
misyon reisine vermeleri. (2378) 2-3834 

NİKELAJ 
ıstaubul Amerikan koleJI ve 

BRONZ İŞLERİ 
DÖKÜMHANESi 

Bilfimum nikelaj, kromaj ve 
bronz işleri en temiz prinç ve 
bronz döküm işleri yapılır. 

Atıfbey mahallesi Ulucak 
cad. No. 828-a Telf. 1761 

2--4033 

Dr. EMiR NEClB 
A T A K A M 

Doğum ve kadın hasta 
hkları mütehassısı. Posta· 
hane caddesi • B. Yusut 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/2 tan itibaren has· 
talarına bakaı. 

- Telefon: 1816 

Tanınmış bir 
Makastar 

Yüksek bir terzihanede i• a
rıyor. Adres: Necati bey mahal
leıinde Kıvanç sokak No. 6 B. 
Teofil A.B. 2-4144 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi ne,riyatı idart 
eden Yazı ı,1eri MUdUrfi 1 
Mümtaz Faik FENf K. 
Ulus Basımevt: ANKARA 

Kız KISMI Amerikan Kız Koleji 
._ _____ Arnavutköy. Tel. 36,160 1 Robert Kolej ERKEK KISMI 

Bebek. Tel 36 •.• 3 

Mekteb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya fransızca ihtiyari olarak-' 
mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli trebiye ve kültüre son derece ehemiyet verilir. 
Aile hayatı yaşatılır. Kiitüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar ta-
lebenin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret denleri 

MUHENDlS KISMI 

gösterilir. 

Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa 
mühendisi yetiştirir. 

KA YiT GÜNLERİ: Çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
7 eylülden sonra hergün . . . 

Fazla malfimat için mektu:J/a veva bizzat müracaat edılebılıt. 

YENi SiNEMALAR HA I K 
Bugün Gündüz iki Film Birden 

1 - ÇAPKIN MOLAZtM 
Güstav Fröhlich • Lida Barrova • 

G. Alexendre 
2 - GAZİNO Dö PARİS 

Ruby Keleer - Al Jolson 
G E C E 

KİRALIK GÖNÜL 
Canlandıranlar: Johan Cravford • Clark 

BUGÜN tKt FİLM BİRDEN 

1 - YILMAZ TA YY ARECt 
Bot rolde: RICHARD TALMAGE 

2 - KIZIL KORSAN 

Bat rollerde : 

Erol Flynn - Olivia de Havilland 
Halk matinesi 12.15 de: 

Gable • Robert Montgomeri CANIN İSTERSE 
. ŞEHİR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA : 
LOREL - HARDt HİNDİSTANDA 

Türkçe sözlü ba'tanbaşa kahkaha 

.. 


