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Büyük Trakya mane ıJralarına iştirak eden motörlü kuvvetlPrimrzden motörlii ı:r top 

ÇORLU HUMMALI FAALIYE1 iÇiNDE 

Kumanda ve hakem heyetleri 
harekat sahasina çıkıyorlar 

1937Türkiyesi 
Bay Henri liebrecht geçen tem
muzda memleketimizde bir tet -
kik seyahati yaparak Belçika'ya 
döndükten sonra muharriri oldu
ğu Le Soir gazetesinin 7 ağustos 
tarihli sayısında bu makaleyi 
neşretmiştir. 

Ankara, Temmuz 1937. 

Türkiye daima istisnai bir vaziyette 
bulunmuştur. Hem Asya, hem Avrupa 
devleti olduğu için iki medeniyete işti
rak etmiştir: askeri hakimiyeti kendisi
ne fili bir faikiyet temin ettiği müddet
çe • yani Kanuni Süleyman devrine, on
altıncı asır ortalarına kadar • mukadde. 
rine milli ananelerine göre hükmetmiş
tir. Fakat osmanlı imparatorluğunun in· 

· hitatı başlayınca Bizans'tan tevarüs et
in.iş olduğu zaaf sebebleri sadece tevali 
etnıeğe başladı. Yavaş yavaş "kapitülas
yonlar" sistemini kabul ettikçe gerek ik
trsadi ve gerek mali bakımdan visayet 
altına girdi. Büyük garb devletleri, 
l'ürkiye'yi bir yarr sömürge sayarak 
nıüştereken sömürüyorlardı. İktidarın 

ancak zevahirini muhafaza kaygısında 
olan Bnbı .Ali, bu hale karşı koymak ka
biliyetinde olmadığından ses çıkaramı · 
Yordu. 

Bir taraftan rum tarihcilerinin men -
faate müstenid tarafgirliği, diğer ta
raftan, aldıkları emre uyarak medhiye
ci vaziyetine giren türk vakanüvisleri -
nin ihmal ve tekastilü türk tarihi hak
kındaki bilgilerimizi tağlit etmiştir. 
'l'ürkiyenin Avrupaya nisbetle hakiki 
~aziyeti hiç bir zaman usul ile tesbit 
ol unınamıştır, 

Osmanlı imparatorluğu, kudretli bir 
askeri teşkilata dayanan bir müslüman 
teokrasisi idi. Fatih Mehmed, bütün 
§ark imparatorluğunu istiladan sonra 
1453 de Bizansı zabtettiği zaman ne bir 
ınedeniyeti diğeri yerine ikame ve ne de 
ikisini ahenkli bir kül halinde birleştire
bilmiştir. 

Sultanlar idareye, orduya ve maliye
ye temas eden her şeyi devletin iç kad-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Genel Kurmay Başkanrmrz Mareşal Fevzi Çakmak manevra sahasma giden 
saylav generallerle hususi vagonda 

Çorlu, 16 <Hususi surette giden arkadaşnnız telefonla bi~d~yor) - Manev. 
raya İştirak edecek birlikler tamamiyle çıkıt vaziyetine garmıt bulunuyorlar. 
Yarın sabah saat 6 da kendilerine verilecek vaziyete göre harekata başhyacakJar. 
dır. iki tarafın bütün kıuvvetleri kendi faaliyet sahaları içinde hazırlıklal'lnı bitir-

diler. .. .... 
Bugün Kamutay heyetini teşkil eden zevat ile harekat muduru Orgeneral 

Fahreddin Altay Çorlu#ya geldiler; tezahüratla karşılandı)~~· Orgene~ Fahret
tin Altay iki taraf kıtalarım teftiş etti. General Halis ile dıger davetJı generaller 
de buraya gelmİ§ bulunmaktadırlar. 

Cemal KUTAY 

Harekat bu sabah 
erkenden başladı 

Çorlu, 17 (Hususi surette giden arkadaşımız sabaha . karşı saat 
beşte bildiriyor) - Manevra harekab bir saate kadar yanı ~aın a.ltıda 
başlıyor. İki tarafın büyük kuvvetleri §İmdide? teınas.. ha~ınd~d~rler. 
Sabahın alaca karanlığında Çorlu hummalr hır as~erı faahyet ıçınde
dir. Kumanda heyeti, hakem heyetleri şimdi harek~t sa~asına çıkıyor
lar. Ben de saray İstikaınetinde kuınandanları takıb edıyorum. 

Cemal KUTAY 

Yedi elçimiz manevrada bulunuyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Mezunen memleketimizde bulunan yedi elçimiz, 

manevralarda bulunmak üzere yarın akşam hususi bir trenle Trakyaya gidecek-
lerdir. Davetli elçiler Londra elçisi BB. Fethi Okyar, Moskova Elçisi Zekai Ap

aydın, Varşova Elçisi Ferid, Tahran Elçisi Enis Akaygün, Bükreş Elçisi Bay 
Suphi Tanrıöver, Atina Elçisi Bay Ruşen Eşref, Tiran Elçisi Bay Ali Türkgel
di'dir. 

(Iran heyetinin lstanbula gc]mesine aid tafsilat üçüncü ssayfanuzdadır.J 

Atatürk Çerkesköyünde 
Çorlu, 16 (Hususi surette giden arkadaşımızdan) - Büyük 

Önderimiz Atatürk dün saat 20 de Floryadan hususi trenleriyle 
Trakyaya hareket etmişler ve saat 22,30 da Çerkes köyüne şeref 
vermişlerdir. Atatürk geceyi orada geçirmek üzere kalmışlardır. 

Atatürk'ün Çorlu'yu şereflendireceğini haber alan komutanlar 
ve mebuslar heyeti kalabalık bir halk kütlesiyle beraber istasyo
nu doldurmuş ve Büyük Şeflerini beklemişlerdi. Büyük Şefin ya
rın manevra sahasını şereflendirmeleri beklenmektedir. Trakya 
Umumi Müfettişi general Kazım Dirik saat 1 de Çorlu'dan Çer
kesköyüne gelmiş Büyük Ata'ya bütün Trakyalıların tazimlerini 
sunmuştur 

Cemal KUTAY 

Bozcaada açıklarında 

Frankocu bir deiıizaltı 
g misi hükümetçi bir 

erzak vapurunu batırdı 
Bir Sovyet vapuru deniz.e dökülen 

7 9 kişilik mürettebatı kurtardı 
İstanbul, 16 (Hususi muhabirimizden) - Dün saba? saat 10 sn:-~ 

larında Franko hükümetinin bayrağını taşıyan C. 3 denızalta gem~ 
Sovyet Rusyadan erzak dolu olarak İspanyaya gitmekte olan Madnd 
hükümetine mensub Ceodad De Kadiks vapurunu top ateşine tutmut 
ve iki torpil atmış ve vapuru batırmıştır. 

Hadise Bozcaada'nm 15 mil cenu· 
bunda ve kara sularımız dışında vuku 
bulmuştur. Yapılan esaslı tahkikata 
göre hadisenin teferruatı şudur: Ka
diks vapuru Çanakkale boğazını terk· 
ettikten sonra tam yolla yoluna devam 
•derken kendisinden 5 mil mesafede 

J ıir denizaltı gemisi görmüştür. llkön
ce bayrağmı çekmediği için hangi dev
lete mensub olduğu belli olmxyan bu, 
denizaltı gemisine gemi kaptanı aldır
mamış, fakat denizaltı büyük bir sür
atle gemiye yaklaşmış ve top ateşi aç· 
mıştır. Denizaltı gemisi takriben 300 
metreyi geçince ispanyol gemisine de 
iki torpil savurmuş, torpillerin ikisi de 
isabet etmiştir. Meçhul denizaltı bu 
torpillerden sonra muayyen bir nısıf 
kutur üzerinde seyrederek şiddetli top 
ateşine devam etmiş ve sekiz mermi da
ha savurmuştur. Bunlardan bir kısmı 
yaralı vapura isabet ettiğinden gemi 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

Halayda 
işkence 

Türkleri Antakya'yı 
terketmek için tehdid 

ediyorlar 
Adana, (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Hatayda bütün çarşılar ka
palıdxr. Yaygaracı bazı arab gazeteleri, 
muhtelif unsurları biribirine katmak 
için, hezeyanlara devam etmektedirler. 
Nitekim Fetelarab gazetesi de Hatay. 
da halkı biribirine katmak Türkleri a
levileri ezmek için bu şekilde neşriyat 
yapmaktadır. Bu neşriyat Türk - Arab 

( Sonu S. incı sayfada ) 
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Bugün 
12 

sayfa 

MiJitı: 

Facianın olduğu sahayı ve Bozca adayı 
gösterir harita · 

Suriye • 
ıs yanı 

300 yaralı 
100 ölü var 

Adana, 16 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Suriyeden alınan haber
lere göre evelki gece Vatani partisi Ha 
şim Otasi'nin riyasetinde bir toplantı 
yapılmış ve bu toplantı sabaha kadar 
devam etmiştir. Bu toplantıda Hatay 
vaziyetinin ve Cezire isyanının konu
şulduğu muhakkaktır. 

Cezirede Amude de çıkan isyan güı 
geçtikçe alevlenmektedir. Suriye dahi
liye veziri Sadulah Cabiri ve Ui komi
ser vekili Strog tayyare ile dün ikinci 
defa olarak Kamışlı'ya hareket etmit
lerdir. 

Cezire'de halk korku ve heyecan 
içindedir. Birçok kimseler panik ha· 
1 de Cezire hududunun dışına kaç· 
maktadır. Hadiseleri bastırmak için 
Cezire muhafızlığına Sultan Etraıfm 
getirilmesi isteniyorsa da etraşlar bu

na yanaşmamaktadırlar. Halebden bil· 

(Yazısı 5. inci sqfada) 
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Kritik ve Otokritik 

Denizaltı gemilerimiz 
lstanbul tersanesinde, kendi denizallr gemilerimizi kendimiz ya

pacak bir hale gelmiş bulunuyoruz. Bu, milli istiklal yolunda, baılıba
!ına bir merhaledir. 

Ahmed Mithat efendi Menfa'sınm bir yerinde, osmanlı imparator
luğunun bütün mağlubiyetlerini, kendi silahlarını kendisi yapamama
ıiyle izah eder. Belki Birçoklarında değil ama, ''kırk ambar,. sahibi, 
bu görüşünde tamamiyle haklıdır. 

İmparatorluk, Bağdad ile Viyana arasında ordularını harekete 
getirmezden önce bun lan ~iydirir.' . iaş~ ~er ve silahlandırırdı. '! e bu
nu milletin yüksek endüstrı kabılıyetı ıle yapardı. O devırlerde 
J00.000 kişilik orduları böyle tepeden tı~nağadek mücehhez bir halde 
ayağa kaldıracak ve yürütecek daha bır tek devlet yoktu. Dördüncü 
Murad. Bağdad'ı almak için, Bağdad'ın önünde ordunun toplarını aö-
kerdi. 

Zamanımızda, Almanyayı üç sene içinde yeniden bir büyük dev-
let mertebesine çıkaran, fU yahud bu politikadan ziyade, alman en
düstrisinin ve bunun arkasında duran alman ilminin yüksek kabiliye-
tidir. 

Türkiye biliyoruz ki, kısa bir zaman içinde, kara ve hava silahla-
rını kendisi ~apan bir devlet olacakbr. Fakat bu sefer de işitiyoruz ki, 
türle deniz silahlarını da, kendi sularımızda kendi İnşaatçılarımız ve 
kendi işçimiz ile yapmağa başlamışız. 

Milli müdafaa, milli varlığın bir parçasıdır. Ve bir bakıma göre, 
milll müdafaa milli varlığı değil, milli varlık milli müdafaayı yara· 
tan esas kuvvettir. Denizaltı gemilerimize aid olan sevinç haberi, asıl 
bunun için mühimdir. 

Sattığımızdan fazla 
mal idhal eden 

memleketler 
Ticaret muvazenesi bakımından 

sattığımızdan fazla mal aldığımız mem
leketlerden yurdumuza yapılan itha
lat mukabilinde yapılması lazım gelen 
ihracat için şimdiye kadar 6 aylık bir 
mühlet verilmişti. Haber aldığımıza gö
re bilkümet bu altı aylık müddetin u. 

zatılmasını temin eden bir kararname 
projesi hazırlamaktadır. 

Yeni beş liralıklar 
Cümhuriyet Merkez bankasına ge

len malllmata göre yeni beş liralıkların 
basılmasına başlanmıştır. Yeni bası. 
lan 100-500-1000 liralıklar önümüzdeki 
ay 'içerisinde tedavüle çıkarılacaktır. 

Askeri terfi listesi 
Mill i Müdafaa Bakanlığı 30 Ağus

tos zafer bayramında terfi edecek za. 

bit ve askeri memurların isimlerini 

tesbit etmiştir. Bakanlık bu isimler Ü· 

zerinde son incelemelerini yapmakta. 

dır. Terfı listesi önümüzdeki günlerde 

hazırlanacak yüksek tasdika arzedile

cektir. 

KÜÇÜK tÇ HABERLER 

Burhan BELGE 

Orta tedrisat 
öğretmenliği için 

sözlü imtihan 
Orta tedrisat kadrolarındaki mual

lim boşluğunu doldurmak ü zere açılan 
yazılı imtihanda muvaffak olan 350 ye 
yakın ilk tedrisat öğretmeni şehrimize 
gelmişlerdir. Sözlü imtihanlara bugün 
Gazi Terbiye Enstitüsünde Kültür Ba. 
kanlığından alakadar olanların huzuriy. 
le saat 9 da başlanacaktır. İmtihanlar, 
riyaziye, fen bilgisi, biyoloji, türkçe, 
ve tarih - coğrafyadan yapılacaktır. 

Kültür Bakanlığı bundan başka 

eylül içinde fstanbulda da bir imtihan 
açacaktır. 

Anteb'te feci bir 
cinayet 

Gazianteb, (Hususi) - Şehrimi~de 

Alnısakarm kahvesinde sarho§luk yü

zünden bi.r cinayet olmuş ve memleket 

fena bir tesadüf neticesinde merd bir 

evladını kaybetmiştir. İki sarhoşun kav. 

gasını ayırmak isteyen Kara Hüseyin, 

sarhoşların kurşunlariyle yaı alar.:nış 

ve kaldırıldığı hastahanede ölmüştür. 

Kara Hüseyin istiklal savaşında büyük 

kahramanlıklar ve fedakarlıklar göster_ 

miş vatan sever bir gençti. 

ULUS 

iki aylık 
tahsilat 

1937 finans yılının iki ay
lılt tahsilatı 52.886.504 lirası' 
haliyeden, 6.121.299 lirası sa
bıkadan olmak üzere 59.007.803 
liradır. Geçen senenin aynı iki 
ayına nazaran bu senenin iki 
ayının hakiki tahsilat fazlalığı 
3.166.371 liradır. 

Ucretle çalışan 
mütekaitlerin 

tekaüt maaşları 
Hudud ve sahiller sıhhat, tahlisiye, 

vakıflar, inhisarlar, orman, posta ve 
telgaraf, hava yolları, demiryolları ge
nel direktörlüklerinde ücretle çalışan, 
mütckaid tabib, eczacı, baytar, mühen
dis ve kondoktörlerin tekaüd maaşları. 
om tam olarak verilmesi kararla§mıştır. 

Finans Bakanlığı 
memurlarının 

sicilleri 
Finans Bakanlığı, bakanlık merkez 

ve taşra memurlarmın mahrem sicil 
dosyalarının ne suretle tesis edilece
ğine dair bir talimatname hazırlamış
tır. Talimatnameye göre tezkiye vara
kaları her sene 1 temmuzdan teşrini
evvel sonuna kadar bakanlığa g;;n.~e

rilecektir. Tezkiye varakaları her bir 
memur hakkında ayrı ayrı iki iınir 
tarafınadn yapılacaktır. Tezkiyeler giz
li tutulacak ve bakanlık zat işleri di
rektorlüğüne mahrem kaydiyle gönde
rilecektir. Baremin A serisine giren 
maliye memurlarına aid tezkiye vara. 
kalarının birer sureti Başbakanlığa da 
gönderilecektir. Taşra teşkilatında ça
lışan tali derecedeki finans memurla. 
rınm tezkiye varakaları valiliklere ve
rilecektir. Talimatname tezkiyeyi ya
pacak amirleri bir sıraya tabi tutmak 
suretiyle tesbit etmiş, ayrıca hakem 
tezkiye amirleri de tayin etmiştir. Ay
rı ayrı tezkiye yapan iki amirin tezki. 
yelerindeki aykırılık bu hakem amideri 
tarafından esasa bağlanacaktır. 

Orta tedrisat öğretmenleri 
arasında tayin ve becayit 
Kültür Bakanlığı, orta tedrisat öğ-

retmenleri, direktör ve direktör mua. 
vinleri arasında yapılacak tahvil, ta
yin ve becayişlere aid listeyi hazırla
mağa devam etmektedir. Liste bugün
lerde tamamlanmış olacaktır. 
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540 öğretmen terfi etti 
Maaşları arttırılan orta 
mekteb öğretmenleri 
Bu yıl maaşları birer derece arttırılan orta tedrisat öğretmenlerin

den İstanbul mekteblerinde bulunanları yazmıştık. Bugün de diğer vi
layetlerimizde terfi eden muallimlerimizi bildiriyoruz: 

400 yatakh 
bir hastahane 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz mem
leket hastahanesi, civar vilayet ve ka. 
zalardan gelen hastaları da kabul etti
ği için şehrin ihtiyacına kafi gelmi. 
yordu. Vali ve Parti reisi B. Fazlı Gü
leç. lzmirin bu mühim boşluğunu dol
durmak için şehrimizde büyük ve mü
kemmel bir hastahane tesisine karar 
vermiştir, yeni hastahane, türkiyenin 
en büyük hastahanelerinden biri ola
cak, 400 yatağı bulunacaktır. Bu tesi
sat için İcab eden tahsisatı vilayet ve. 
recektir. 

Vilayet teşebbüsünü Sıhhiye Ba

kanhğına bildinniş, modern bir hasta

hane planı istemiştir. Bakanlık viHi

yete nümune olarak 200 yataklı Trab.. 

zon hastahanesini tavsiye etmiştir. Bu 

hastahane bir milyon 250 bin liraya mal 

olmuştur. Trabzon hastahanesinin pla

nı 400 yataklı bir hastahane ihtiyacına 

uygun bir şekilde genişletilecek ve bu. 

na göre bir avanprije hazırlanarak ba

kanlığa gönderilecektir. 

Bu hastahanenin inşasına ka~ılık 

olacak paranın bir defada ödenmesine 

imkan görülmediğinden inşaatın üç se

neye talasim edilmesi ve bu müddet için

de tamamlanması düşünülmektedir. 
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Diyerbekirde 37 derece 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş 

ve ısı 31 derece olarak kaydedilmiştir. 
Güneşte ise :ısı 58 dereceyi bulmuştur. 

Dün yurdun Şarki Anadolu mınta.. 

kası bulutlu diğer mmtakaları açık 

geçmiştir. Dün en çok yağış Rizede ol

muş ve kare metreye 19 kilogram su 

bırakmıştır. Dün en düşük ısı Ulukış -

la ve Konyada 11, en yüksek ısı da Di

yarbekirde 37 derece olarak kaydedil

miştir. 

Lise muallimleri 
Adana kız lisesinden B ve Bn. Al 

Feriha, Hayrunnisa, Kolet, Celal, Hay 
runnisa, Adana erkek lisesinden Muhid
din, Hıfzı, Necati, Tahir, Şevket, Anka
ra kız lisesinden Nahide, Nimet, Fatma, 
Sabahat, Mediha, Nadide, Sabiha, Ada
let, Sıdıka, Emine, Hüseyin Avni, An
kara erkek lisesinden Hasan, Vahdi, 
Gazi Lisesinden Arif, Ulviye, Talat, En
ver Behnan, Martaban," Celal, Arif, An
talya lisesinden Abdullah, Osman, Sa
fa, Afyon lisesinden Tahsin, Behçet, 
Balıkesir lisesinden Nazif, Enver, Ce
nab, Sami Şayeste, Kamil, Bursa lise
sinden Niyazi, Hüsnü Rifat, Yaşar, 
Remzi, Diyarbekir lisesinden Zihni, E
min, Re§ad, Denizli lisesinden Tevfik, 
Osman, Şevket, İlhan, Kadri, Lütfü, E
dirne lisesinden Fahrettin, .Mebmed, 
Remzi, Erzurum lisesinden Hüseyin, Es
kişehir lisesinden Nureddin, Bekir, Ham
di, Hamide, Kemal, Doğan, Gaziantep 
lisesinden Kemal, Haydar, Sabri, Faik, 
İzmir kız lisesiden Şehime, Tahsin, Ah· 
ter, İzmir erkek lisesinden Nuri, Fuad, 
Mehmcd, Hilmi, Ömer, Kemal, İlhan, 
Faik, Vehab. Rüştü, Kastamonu lisesin
den Ahmed, Baki, Kars lisesinden Hak
kı, Samih, Bahriye, Kayseri lisesinden 
Mahmud, Hikmet, Hüsnü, Şeref, Cev
det, Fahrettin, Konya lisesinden Ferid, 
Hüseyin, Kütahya lisesinden Amn Şük
rü, Enver, Turgud, Malatya lisesinden 
Süruri, Fadıl, Abdülkadir, Süleyman, 
Samsun lisesinden Seyfeddin, Abdullah, 
Şevket, Lebib, Ali Rıza, Sivas lisesin
den Bahaettin, Trabzon lisesinden Ab
dullah, Hüseyin Sıdkı, Y ozgad lisesin
den Vehbi, Fehmi. 

Öğretmen mekteblerinJe 

X İlk tedrisat öğretmenleri - Kül
tür Bakanlığı hastalık, evlilik ve saire 
gibi sebeblerle bir vilayetten alınarak 
diğer bir vilayet emrine verilecek olan 
ilk tedrisat öğretmenlerinin tesbitine de
vam etmektedir. Bu sene naklolunacak 
ilk tedrisat öğretmenleri önümüzdeki 
hafta belli olacaktır. 
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Adana erkek öğretmen mektebinden 
Naciye, Hilmi, Musiki öğretmen mek -
tebinden Seniha, Kerim. Balıkesir er -
kek öğretmen mektebinden Abdullah, 
Ahmed, Bursa kız öğretmen mektebin
den Melahat, Enise, Cedide, Ferhunde, 
Edirne kız öğretmen mektebinden Ca
vide, Nebile, Nadide, Edirne erkek öğ· 
retmen mektebinden Melihat, Bahri, Ke
mal, Ziya, Erzurum erkek öğretmen 

mektebinden Hüseyin, İstanbul kız öğ
retmen mektebinden Süreyya, Abdi, 
Ayşe, İstanbul erkek öğretmen mekte
binden CeW, Yusuf, Zekai, Cevdet, İz
mir kız öğretmen mektebinden Huriye, 
Ayşe, Enise, Rağıb, Fatma, Fikret, Kon· 
ya kız öğretmen mektebinden Fahrün
nisa, Seza, Hazim, Süheyla, Müberra, 
Osman Nuri, Sivas erkek muallim mek
tebinden Fikri, Hasan. 

X Olgunluk imtihanları - Lise ol
gunluk imtihanları 9 eyliUde başlıya

caktır. 

X Tıb Fakülteainin toprak tesviye· 

ai - Haber aldığımıza göre yarın öğle

den aonra Kültür Bakanlığında Tıb Fa

lriiltcsinin toprak tesviyesi ihale edile

cek ve birkaç gün sonra da büyük iha· 

leai yapılacaktır. 

X Tiyatro mektebinde - Deniz 

kampına iştirak eden tiyatro talebesi -

Din kampı bitmittir. Erkek talebe Gazi 

Terbiye enstitüsünde, kız talebe ise 

Kandilli kı% lisesinde istirahat etmİ§ler

dir. Tedrisata eylulüı\ on beşinde baş

lanacaktır. 

X Maliyede tayinler - Finans Ba· 

kanlığı heaablar genel direktörlüğü ev

rak kalemi tefi B. Tahir Gebze malmü· 

dürlüğüne, Diyarbekir hava kurumu 

muhasebecisi B. Seyfi Ankara levazım 

Amirliği vemedarlığına tayin edilmişler

dir. 

X Elektrik istihlak resmi - Finans 

Bakanlığı elektrik istihlak remıinde tat

bik olunacak tenzilatlı nisbetlerin tesbi

tini ikmal etmiştir. Nisbetler bugünler
de finans bakanının tasvibine arzedile
cektır. 

Güzel sanatlar 
Polonya cumhur reisi on beş 

sene küreğe mahkum bir haydu
du, iki edebi roman yazdı diye af- -
/etmiş. 

Hadise ::ıudur: Piyaşesi ismin
de bir sabıkalı bundan epeyce bir 
müddet evvel Varşovada bir taciri 
vahşice öldürmüştür. Mahkeme 
katili muhakeme ve idama 
mabklim etmiştir. Fakat Piyaşesi
nin harb zamanında vatana hayli 
hizmeti dokunduğundan idam ce
zası IS sene küreğe tahvil olun
muştur. Piyaşesi Var.şova hapis
hanesinde cezasrnr çekerken ayrr
ca iki edebi roman yazmıştır. Bun
lardan birisi "Dübbüekberin sev
gilisi,, digeri "Beşinci merhale,. 
dir. Bu romanlar Polonyanın ede
bi mahfillerinde büyüle al§ka ile 
karşılanmış, dehşetli rağbet gör
müştür. Polonya gazetecileri, edib
leri, böyle yazılar yazan bir adamrn 
hapishanede yatmasına bir türlü 
razı olamanızşlar ve nihayet cum· 
hur reisinden katilin affını istir
ham etmişlerdir. Cumhur reisi de 
bu ricayı geri çevfrmemiştir. Gü· 
zel sanatlar bir kanlı katili ağır 

bir mahkumiyetten kurtarmıştır. 

Şimdi munakaşa ediliyor: Gü
zel sanatlar, kanunun d;ı fevkin
de mi? ... Hayır, fakat güzel sanat
larda öyle bir kuvvet. öy le bir kııd-

" 

ret vardır ki o, bazan insanlığın 
bütün Jıatalarrnr, kusurlarını 
ve hatta cürümlerini bile bir sün
ğerle silebilir. Çünkü güzel sanat
lar hisleri inceletirken on/arı tan

r.ılaştırır. 

Fakat ... 
Fakat güzel sanatlar Polonya

da bir kürek mahkOmunu yeni 
baştan bayata doğururken, bazı 
yerlerde güzel sanatlarla uğra.şan
lar gündelik ekmeklerini çıkar
mak için bir kürek mahkumu gibi 
çalışmak mecburiyetindedirler. 

FranaaJa talc.iler 

Fran5ada hükürnete gelir temin et • 

mek rnaksadiyle takıi ücretlerine ol _ 

dukça mühim bir :zaın yapddı. Bundan 

ne şoförler, ne de otomobil aahibleri is

tifade edecek değildir. Onan İçin taksi 

ücretlerinin yük11elnıesini halk kadar- ıo

förler de protesto etmektedirler. 

Geçen 1ıiin Pariı it bor ... ında bir 

toplanb olmuı ve orada bir batib bu 

zammın aleyhinde bulunarak fU dikkate 

değer .özleri eöy)ernİ!lir: 

''- Şimdi sergi zamanıdır. Tam bi

zim istifade edeceğimiz zaman. Sergiye 

gidenler arasında taksiye binenler hep 

taşralıdır. fngilizler grup halinde ol
dukları zaman taksiye binerler. Ameri
kalılar zaten kendi otomobilleriyle ge -

liyorlar. ltalyanlar metroya binmekte ve 
almanlarsa yaya gitmektedirler. Gene 
takıi ücretlerinin fulahğmı franıızlar 

ödeyeceklenfir. Zavallı franıızlarl'' 

Pariı wrrUintl• paTllfÜI 

Pariı sergiıiade pze) bir eğlence 

vardır: paratütle adam.k!. •. 55 metre 

yükıekliğindeki bir paraıüt kulesinde• 

iatiyen athyabilmelrtedi. Geçenlerde na

zırlardan Pierre Cot, Laarent - Eynac 

ve hava nezaretinin birçok yüksek me

murları para,ütle atlamışlardır. 

Nazır Pierre Cot toprağa indiği za

man ihtiaaslarJDJ soranlara gülerek ıu

a.a .öylemiftir: 

- llk defa nazırlık sandalyaıından 

atladıiım zaman da bu kadar heyecan 

duymuıtum! 

Kısa hikaye 

Bay köteye oturmuı bir kitab oku
yordu. Arkadqı içeri girdi onu okur 
görünce sordu: 

- Nedir o kitab? .. 

- Gayet enteresan. Napolyona dair. 
Falanca adam yazını, .. 

Arkaclatı alakadar oldu; 
- Ha bilirim, dedi. Çok güzeldir. 

Ben de okudum. Nasıl Napolyon'un 
Sentelen'e geldiğini okudun mu? ... 

Bay kızdı: 
- Sus! sonunu söyleme! sonunu 

söylersen bütün heyecanım berbad olur! 

Orta mekteb öğretmenleri 
Adapazarından Yusuf, Kemal, "Ne

bahat, Yusuf Agih, Adanadan Halil, 
Akhisardan Zekeriya, Aksaraydan E
mine, Amasyadan Ali Kemalt, Şaban 

Ankara birinciden Sıdkı, Feridun, An· 
kara ikinciden ismet, Mahir, Abide, 
Fazıla, Aydından Sabri, Hulusi, Ayva
lıktan Abdürrahman, Bahri, Bandır· 

ınadan Şevket, Bartından Sabahat, Bi
lecikten Hüsameddin, Fevziye, Tev
fik Fikret, Bitlisten İsmail, Sadi, Bü
ceden Faik, Nazmiye, Burdurdan Rüş
tü, Şefik, Bursadan Hilmi, Necati, Ce
lil, Tahir Rü,tü, Çankmdan Hüseyin, 
Şükrü, İsmail, Çatalcadan Hadi, Seyfi, 
Münir, Çorumdan Repd, Hüseyin, Ed· 
remidden Hacer, Elbisden Veysi, Ke
nan, ':emil, Elbiıtandan Hasan, Arif, 
Erzincandan Ali Rıza. Geliboludan 
Muhsine, Giresundan Ali Rua, Hope· 
den Mahmud. lnönünden Makbule, Gü
zin, Emine, tskilibten ömer, İaparta
dan Tevfik, Zekai, Hadi, Al~ Karataş
tan İlhami, Osman, lzmitten Yusuf, 
Nadide, Hüseyin, İzmir Karşıyakadan 
Emine, Kemal, Seniye, Kırklarelinden 
Osman, İclal, Kırşehirdea Zeki, Ali 
Rıza, Ziya, Konyadan Lütfi, Muhlis, 
Vehbi, Seher, Mithat, Manisadan Sıd· 
kı, Suad, Abdülhalik, Nail, Zekiye, 
Çağatay, Maıaştan Emine, Merzifon
dan Ali. Can, Sıdıka. Kadriye, Muğla
dan Ekmel, Sadık, Nazilliden Şükfır, 

Zahide, Remzi, Nevşehirden Abdiilka· 
vi, Sabri, İsa . 
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Istanbul' da 
kültür işleri 

Kültür Bakanımızın 
gazetecilere 

söy !edikleri 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Trak

ya manevralarına iştirak etmek ilzere 
şehrimize gelen Bay Saffet Arikan 
bugün tarih sergisini gezmiş ve son· 
ra muhtelif kültür meseleleri etrafın
da gazetecilere şu beyanatta bulun-
muştur : , 

0
- İstanbuldaki orta mekteb ihti.. 

yaciyle yakından me~gulüm. Tahminime 
göre İstanbul ilk mekteblerinden 5700 
Ç<><:uk mezun olmuştur. Bu talebenin 
orta mekteb ihtiyacım temin için İs
tanbulda yeniden iki orta mekteb aç
mağa karar verdik. Bunlardan biri Ak
saray ve Kocamustafa paşa tarafların
da, diğeri Üsküdarda olacaktır. 

Üniversitede iyi çalışmalar göze 
çarpıyor. Bu yıl bir çok yeni inşaata 
başlanacaktır. Yeni kimya enstitüsü i
le tıb fakültesine ilave edilecek olan 
kadın ve doğum kulak, boğaz, burun 
tedavi klinikleri bu aradadır. Aynca 
ınuazzam ve modern bir konferans sa
lonu yapılacak, Üniversite önüne Ata. 
türk'ün bir heykeli dikilecektir. Bu 
işle Profesör Heykeltraş Beling me~ 
gut olmaktadır.,, 

Iran heyeti 
dün geldi 
İran ve Afgan heyeti 
başkanlarının sözleri 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Büyük 

manevralarda hazır bulunacak olan ve 
İran orduları Genel kurmay başkanlığı 
birinci şube müdürü General Riza Kulu 
Kerim'in başkanhğında Kuvanh üçün
cü tümen kurmay başkam albay Ahmed 
Rifat, Süvari binbaşısı Bani, Tayyareci 
yüzbaşı Ala, Topçu teğmen Vefa, piya
de teğmen Nizam'dan mfuekkeb İran 
heyeti, bugün saat 11 de Devlet Deniz
yollarının Aksu vapuriyle gelmiştir. 

Heyet, rıhtımda İstanbul komutan 
vekili Korgeneral Cemil Cahid Toyde -
nıir, genel kurmay yarbaşkanı tümgene
ral Veysel Ünivar, İstanbul merkez ku
rrıandanı Tuğgeneral İhsan İlgaz, Ha
riciye protokol müdür muavini Kudret, 
İran el çi ve konsolosu tarafından kar
şılanmıştır. 

Mızıka İran ve istiklal marşlarını 

çalmış. askeri kıtalar ihtiram resmini 
ifa etmiştir. 

Heyet azası, otomobillerle Perapa -
las oteİine gitmişlerdir. 

Heyet başkanı ile konuştum. Bana 

Şunları söyledi: 

" - Türkiyede bize karşı gösterilen 
tnisafirperverlik ve alakaya ne kadar te

şekkür etsek azdır. Seyahatimiz çok gü
ze} ve rahat geçti. Türk askerinin ma -
nevralarr bütün dünyada alaka ile ta -
kib edilecektir. Biz bunu yakından gör
lllek fırsatını kazandığımız için çok 
lllemnunuz.,, 

Algan heyeti reisınin sözleri 
Afgan heyeti reisi Ferid Esadullah 

lian da şunları söylemiştir: 
" - Türk manevralarında bulunmak 

Üzere memleketinize geldiğime çok 
nıernnunum . Hususi işler için Pariste 
Bulunııyordum. Hükümetimden aldığım 
enıir üzerine l s tanbula geldim. Bunu 
kendim için fevkalade bir şans telakki 
ederim. Çünkü dost ve kardeş Türkiye
yi Uzun zamandanberi ziyaret etmek is
tiyordum. Manevralar bu arzumun ta~ 
hakkuku için çok güzel bir vesile oldu. 
Bütün afganlılar, türk ordusunu kendi
lll.İzin ordusu gibi severiz. Manevraların 
bizim için fevkalade bir istifadeyi mu -
cib olacağına eminiz." 

General Saadabad paktı hakkındaki 
suallere de şu cevabı vermiştir: 
. .. - Bu pakt yapılmadan evvel d~ 
ıki memleket cok samimi münasebetler 
le biribirlerin; bağlr idiler. Şark pakt 
bu kardeşlik bağmı bir kat daha kuvvet
lendirmi§:tir." 

Irak, Afgan ve İran askeri heyetleri 
sa~t 17 de Taksiıne gittiler. Cum.huriye'( 
abıdesine birer Çt>lf'nk koydular. 
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Çin - Japon harbi şiddetleniyor 

Şanghay'da hayat durdu 
şehirde kıtlık tehlikesi var 
Yabancı devletler tebaalasını 

tahliye işine başladılar 

N.a.nkin hükümeti askerlerinden bir grup yürüyüş halinde 
Londra, 16 ( Hususi ) - Şanghay'~ İzum'un etrafına yeniden bir kaç bom· 

da dün nisbi bir sükilnet içinde geçen ba dli~üştür. 
bir gün ve bir geceden sonra bu sa:bah Çin bataryaları da işe bCl§lamağa 
topçu ve tayyare harbleri yeniden baş~ hazırlanıyorlar 
lamıştır. Şimal bölgelerinde topçu Dün, Uangpu nehri sahillerine yer-
kuvvetleri durmadan ateş etmektedir~ leştirilen çinliler bataryalarını tanzim et-
ler. Bu araıda Çin tayyareleri de ufak mişlerdir. Bu bataryaların da bugün 
dumanlar bırakarak Hongkuo'daki ja.. faaliyete geçerek japon gemilerini 
pon umumi karargahının civarına bom- bombardımana başlıyacakları sanıl· 
balar atmaktadırlar. Bu tayyareler, maktadır. Bir Çin kıtasınm yavaşça i-
muhtelif yerlere yerleştirilen hava lerliyerek japon deniz kulübünü aldı. 
müdafaa toplarına rağmen uçmakta- ğı ve japonlara 200 ölü verdirdiği bil· 
dırlar. dirilmektedir. Japonlar yeni Çin ba-

Serseri kurşunlar, hava müdafaası tarya mevzilerini tayyare ve top ate-
toplarmm mermilerinden parçalar, tay- şine tutmuşlar ve fakat hava kararın-
yare bombaları, sivil halktan ölen ve ca muharebe durmuştur. 
yaralananların sayısını boyuna artır. Şanghayda iafe güçlükleri 
maktadır. Bu zayiat bilhassa halkın Harb devam ettiği için iaşe husu-
mu'hrebeyi seyretmek için sokaklarda sunda şangbayda güçlükler başlamış 

birikmesinden ileri gelmektedir. ve hayat pahalılığı yüzde beş nisbetin-

Ôlenlerin sayısı artıyor de artmıştır. Akşam muayyen vakitler-

Çin tayyarelerinin attıkları bom• de şehirde ışıkların söndürülmesi yü-

balar japon konsoloshanesinin yakının· zünden sebzeciler şehre girmemekte-

daki bir polis mevkiine düşerek 9 kişi- dirler. Bu yüzden sebze de güçlükle 

yi öldürmüştür. Başka bir bomba da bulunmaktadır. Bankalar kapalı oldu· 
6 kişinin ölümüne sebeb olmuştur. Ev. ğu için piyasada nakid para yoktur. 
velki günkü bombardımanda yarala- Tacirler veresiye vermemektedirler. 
nanlardan 200 kişi daha ölmüştür. ö- Kazaları önlemek için 
lenlerin sayısı 687 ye yükselmişse de, Japonlar, kazaları önlemek için ya-
hu rakam daima artmaktadır. hancı ve fransız imtiyaz bölgeleri üze. 

Şehirde hayat durdu rinden bomba taşıyan tayyarelerin uç-
Şehirde hayat durmuştur. Yer yer maya<:aklarını yabancı konsoloslara 

topların ve tayyarelerin bombalarının bildirmişlerdir. Çinlilerle de aynı şe-
gürültülerinden başka bir şey işitilme- kilde bir anlaşma yapmak üzere görüş. 
mektedir. Japon gemileri de Çin tay. melere girişilmiş ise de bunlar kendi 
yare1erine ateş etmektedirler. Japon askeri mevzilerinin müdafaası lüzumu-
topçuları şimal istasyonuna da ateş na binaen yapılacak harekattan mesul 
etmektedirler. Şapei mahallesinde ye- olmıyacaklarını bil~ir.~ek~e ve yaban-
niden bir çok yangınlar çıkmxştır. cı imtiyaz bölgelen uzerınde hüküm. 

Tayyare hücumunun hedefi ranlrk hakları olduğunu ileri sürmek-
Çin tayyareleri, hava ve kara kuv- tedirler. 

vetlerinin iştirakiyle taarruza geçmek y abancdarın tahliyesi işi 
istiyen japon takviye kıtalarının kara Yabancı devletler, Şanghaydaki te-
ya çrkmasma mani olmak için hücuma baalarım tahliye için esaslı tedbirler al-
geçmişlerdir. Japon amiral gemisi (Sonu 5 incide) -----

lran askeri hereti Galata rrhtrmm da istiklal marşını dinliyor, 

İngiltere Çin 
işinde bitaraf 
kalmıyor 

Londra, 16 (Hususi) - Roy
ter'in bildirdiğine göre İngil
terenin Çin - Japon işinde tam 
bir tarafsızlık takınacağı mu
hakkak değildir. İngiliz hü
kümeti Çindeki menfaatlerini 
korumak için vaziyetin inki
şaflarının gerektirdiği tedbir
leri almağa hazırdır. Yalnız 
bugünkü şartlar içinde burada 
J aponyanm kendisine karşı 
çevrilmiş enternasyonal bir 
şekille sayabileceği her şey
den kaçınmak gerektiği kana
ati vardır. Uzak şark işlerini 
gözden geçirmek üzere dış ba
kanlığında B. Van Sittart'm 
reisliğinde bir toplantı yapıl
mıştır . 

Hongkong'dan .Şcmghaya 
asker gönderiliyor 

Hongkong'dan bildirildiği
ne göre, bu şehirde bulunan 
bir alay asker Şanghaya hare
ket edecektir. İkinci bir alayın 
bir kısmı da harekete hazır 
bulunmak için emir almıştır. 

diğer taraftan Şanghaidan 
bildirildiğine göre, buradaki 
ingiliz gemileri karaya 120 de· 
niz tirendazı çıkarmışlardır. 

Japonya 
elçisini geri 

çağırdı 
, .. Fakat diplomatik 

münasebetlerin kesilip 
kesilmediği belli değil. .. 

Londra, 16 (Hususi) - Tokyo'

dan bildiriliyor: japon hükümetinin, 

Nankin'deki elçisini geri çağırdığı 

hakkında bir takım rivayetler dola§

mıfh. Bugün, Dı§ Bakanlığı namına 

sö:z söylemeğe salôhiyetli bir z;at 

Nankin'deki japon eliçliği müs

teşarı Hidaka ile elçilik memurları

nın hükümetçe geri çağırıldıklarmı 

teyid etmiştir. 

B. Hidaka'nın geri çağırılması işi

nin, Çin ve Japonya arasında diplo

matik münasebetlerin kesildiği mana· 

sına gelip gelmediği sualine bu zat 

kaçamaklr bir cevab vererek demiş

tir ki: 
"-Çok zaman siyasi mümessille

rin geri açğırılması diplomatik müna
sebetlerin kesildiği manasına gelirse 
de, bcuı hallerde de muhakkak mü
nasebetlerin kesilmesini gerektirmez.,. 

Japon elçisi ve japonlar 
Nankinden ayrıldılar 

Verilen emir üzerine, gazeteciler 
ve elçilik memurları da dahil olduğu 
hemen bütün japonlarm bugün Nan
kinden ayrılarak Şanghay'a hareket 
ettikleri bildirilmektedir. 

Muhtelif jap-0n dirijanları 
toplanacaklar 

Japon hükümeti, harbın lôzım ol
duğunu ve milletin çetin bir imtiha -
na hazırlanması İcab ettiğini anlat -
mak için 22 ve 23 ağustos tarihlerin
de maliyecilerle muhtelif mahfillerin 
dirijanlarını bir toplantıya açğıracak

tır. 

.s 

1 BASIN iCMALi J 
Yeni bir terşanenin 

temeli atılırken 
CUMHURIYET'te B. Abidin Da

ver bu batlık albnda yazdığı bir fıkra
da diyor ki: 

Dünkü mesud törendeyiz. 
" - Denizaltı gemilerimizden ikisi

nin burada yapılması çok iyi oldu ele
ği) mi? Bu bir başlangıçtır ve devam 
edip gidecektir. Bu gemilerin inşası bi
ter bitmez yenilerine başlamak emeli
mizdir. Artık bu kızaklar bo§ kalmıya
cakbr .,, 

Ba§arıcı Başvekil İsmet lnönünün. 
bu inşirah ve sevinç veren sözlerindea 
sonra, Milli Müdafaa Vekili Kazım O. 
alpm müjdesini dinledim. 

- Burada, bugün, yalnız ilk denizal
tı gemisinin omurgası değil; yeni bir 
tersanenin temeli atıhyor. Denizaltı ge

mileri bittikten sonra da, bu kızaklarla 
fabrikada daima yeni gemiler yapılacak, 
onlar yapıldıkça da fabrika gittikçe ge. 

nişleyip kuvvetlenecek, daha büyük ge

miler yapabilecek bir hale gelecektir. 
Burada yeni bir tersane kurulduğunu 

göğsünü gere gere yazabilirsin. 
Muharrir, burada eski devirlerde ba 

İ§e teşebbüs edilmişken sonradan tekne
lerin hurda haline geldiğinden ve bizde 
tersanenin tarihinden biraz bahsettikten 
sonra diyor ki: 

- Milli Müdafaa Vekili latife ederek 
soruyor: 

- Gemilerin yerine matbaa yaptır. 

sak daha iyi mi olurdu? Söyle bakalım. 

- Benim naçiz fikrimi sorarsan.ız. 

her şeyden evvel milli müdafaayı düşü

nürüm ve bilatereddüd cevab veririm: 

Gemiler, matbaadan akdemdir. Çünlrii. 

yurdu gazete değil, silahlar müdafu 

eder. 

- Siz de iri harflerle yazılar yazar, 

düş.manian korkutursunuz. 

- Top patlayıncaya kadar hakknuz 

var. Ondan sonra, bizim iri harflerimi • 
zin vazifesi, sadece yardımcılıktan iba
ret kalır. 

- İşte biz de onun için, milli müda
faaya çok ehemiyet veriyoruz. 

Memleketi milli müdafaa bakmım -

dan, merd veya namerd, kimseye muit
taç etmemeğe umetmiş olan Başbakan. 
deniz zabitlerimizden, Krupp firması er
kanından izahat aldıktan sonra, lutfem 

bana hitab ediyorlar: 
" - iyi oldu, çok iyi oldu değil mi 

sivil amiral? Bir memleket, yalnız ordu
sunun değil havacılığına ve denizciliği
ne aid harb vasıtalarını, kendisi y~ 
mazsa o memleketin müdafaası tamam 
olmuş sayılamaz." 

Sivil ve askeri bütün türk endüstri
sinin ilk hedefi bence, Başvekilimizin 

yukarıki sözlerinde mündemictir. Tür
kiye, milli müdafaas1 \çin, harice muh
taç olmamalıdır ve Atatürk Türkiyeai, 
bu gayesine pek yakında varacakbr. 

NOKTALAMA 
AKŞAM'm "dikkatleY' sütununda 

bizde, gerçekten, pek ziyade ihmal eıli- * 
len bir bahse temas edilmekte, gazetele

rimizde ve kitablarımızda sık sık görü
len "noktalama = ponctuation" yaolq
larma dair şu satırlar yazılmaktadır: 

Tenkit, yani noktalama usulünü ha
la öğrenemedik. En ciddi gazetelerimiz
de, en bilgin muharrirlerimizin imzalan
nı taşıyan yazılarda bile bir usulsüzlük
te:,. gidiyor. Halbuki, bütün dünya 1İ5'\0-
larında, tenkit arbk standarda§mıştır. 

Mesela, "Anglo - Sakson kavmi", 
"türk - İngiliz münasebab" derken, "-. 
değil, .. _,, işareti konulmalıdır. Müret -
tiplerin nakıs dedikleri uzun .,_,. işare
ti bir yaklaştırma değil, uzaklaştınna 

alametidir. Keşide denjJen kısa "-" yak· 
mlaştırmaya delalet eder. 

Sonra, yanyana " .. ,, diye bir tenkit 
yoktur. Ya bir, yahut da üç nokta var
dır. Cümle ortalanoda yahut sonların
da sayısız ve hesabsız noktalar koymalı: 
ta coşkun muharrirlerimizin yazılana -
da rastlanan münasebetsizJiklerdendir. 

Pek çok kimse de, failden sonr• 
noktalı virgül kullanır. Halbuki bu da 
olamaz; karışık cümlelerde vuzuh .temi. 
ni için failden sonra ancak virgül ko
nabilir. 

Bu, yalnız noktalama cihetinin bir 
babı ... Fakat gramerin türlü türlü kaide
leri var. Bunları öğrenmeden, öğret
meden yazmak , okumak olur mu?
Halbuki ha,ka "Bir göz gezdidn!" diye 
tavsiye edecek küçucük bir gramerimiz 
yok. 
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1937 Türkiyesi (on Köşesi( 
Ederse, edebileceği, 

ediyorlar! 

Yugoslavya'da 1 Elaziz kız sanat mektebi 

Opl d t 'd bu yıl açılıyor 
8 enova Z 8 Kültür bakanlığı yurdun muhtelif (Başı ı ıncı sayıtada) 

rosunda muhafaza ederek ~ ticareti 
bunlar haricinde bıraktıklarından Fener 

1 

rumları, Ceneviz.liter ve Venedik'liler 
bunun bütün menfaatlerini kendilerine 
haffettiler. Dinlere ~elince ; bunlar da 
devletin çok müsamahalı mürakabesi al
tında miıstakı1 bırakılmJllardır. Dindeki 
bu ~tiki.il de, daha sonralan, ekseriya 
kanlı hizıl> kavgalannı intaç etmiş ft 

BaJkan mı1letlerinde milliyet fikrinin 
idamninc sebeb olmuştur. Jnc:ffin her 
bir nu11ı dile tercümesi uzun bir kavga
nın mev:ıuu olmuıtur. 

Osmanlı devleti, milletin ekonomik 
cihazını ihmal ve hususi t·caret üzerin· 
de herhangi bir kontroldan istinkaf 
etmekle kcndı hara sini hazırlamana 

idi: Makinecilik çagr garb milletlerine, 
osmanh dcvletinın, .küçiık sanatlar dev· 
resini hiç bir vakit geçmcmiJ olduğu 
iein lratıyen bilip tamyamamıı olduğu 
bir servet temin ettiği zaman bu dnlct 
ölüm darbesini yemiftir. Filiyatta. on 
dokuzuncu asır zarfında •e barba kadar, 
memleketin değerlendirilmesi keyfiyeti 
ecnebilerin eline geçmif ve bunlar da 
bundan ancak phsi menfaatler istihsal 
~tmişlerdir. 

Muzafferiyetlerinden sonra mütte
fikler, Sevr muahedesine dayanarak, oe
manlı devkti arazisini nüfuz mmtakala
nna ayrrmrı ve Anadolu'nun ortasında, 
en fakir kısımda, reşid olmıyan ve eli ko
Ju bağJanmıı bulunan bir Türkiye bı

rakmak istemişlerdir. 

Mustafa Kemal, memleketi için her 
şeyin kaybolmuş göründüğü bir za
manda, harikulide bir kalkınma tahak
kuk ettirmiftir. Oıı bq sene e.vel, lıab
ramanu bir inad ile yapUımı olan İatilı
lal ha.hı yeni Türkiye'yi yaratan 1923 

Lozan muahedesi ile sona ermiştir. 
Saltanatın ve hilafetin hemen aynı 

umanda ilgası, laik bir cumhuriyet ku
rulması, ya1rtiyJe osmanh imparatorlu -
ğuna aid olmll§ bubman araziye karp 
her türlü irredantizm fikir1eri.niıı kati 
surette terkolunmau ile, Atatürk, vatan· 
daşları nazarındaki mukavemet olunmaz 
prestijini kullanarak, milJetini kendi ta
rihinin hattı üzerinde tekrar yerleştir
mek kararını verdi. Şefin yüksek zeka
aı, zaafının pek çok delillerini vermiş 

olan bir rejim ile bütün bağlan kesmek, 
ve aynı zamanda, milletin bütün kuvvet· 
)erini memleketin tanzimine hasretmek 
zaruretini anlarm~tı. Türkiye, garb me
deniyetinden bir asrr geride idi= Gazi, 
yabancılardan yardım beklemeksizin, 
milletine kaybctmif olduğu zamanı ka
zandmnak vazifesini üzerine aldı. Poli
tik istiklalin eksiksiz bir ekonomik is -
tiklale istinad etmesini bt1diğinden, 

Atatürk, on be§ yılda, teknik bir cihaz 
kurarak yeni Türkiyeyi zirai istihaalden 
smai istihsale ve sadece hamm.addccilik 
yapmaktan bunları değerlendirmeğe ge
çirmek imkanını buldu. 

Bir taraftan, teknik tedris geni§çe 
te§kilatlandınldı: sanayi mektebleri, üni
versiteler, hususi enstitüler, bugün, 
gençlere, milli bir terbiye vermektedir. 
Mnud tqcbbüılere girişilmiftir. Diğer 
taraftan, Türkiye, kendini gene tabiiye
te sevkedebilecek olan ecnebi malı yar· 
dım.ına başvurmaktan çekinerek • men
hus Düyunu umumiye devri unutulamı
yacak kadar yakındır - ancak kendi va
sıtalarını kullanmıştır: yeni rejim hariç
ten istikraz akdetmemiştir. Ticaret po· 

Tefrika: No 102 

litikası yalnı:ı ~le prenaipinc -.. 
yanmaktadır: Türkiye Jmı&indn: llaı. 
madde veya diğer mamuffit alandan is
tihsal vasıtalan satın almaktadır. Tür
kiyede büyük demir: sana.yiiuin rihaz
lanmasına lüzumlu kredileri kliring esa
sına göre vermiş olan İngiliz konsorsi
yomunun direktörü Bay Mackensie, he
nüz yalanlarda. City bangcrlainin iti
madsrzfıkla telakki etmekte oldukJarr 
bir memleketle işe girişmenin büyük 
ehcmiyetine geçenlerde işaret etmelıııte 

idi. 

Evet, sarfolunacak gayret büyüktür, 
ve her şeye birden t~ebbüs ol anamaz: 
büyük bir sevkülceyşi ehemiyeti olan 
demiryoflan ve dış ticaret için weın li
manların cihaz.lanması ilk kaygıların 

mevzuu olmıqtur. Bundan sonra yol şe
bekesi gelecektir. Aynı zamanda bir ta
kım endüstriler de kurulmaktadır: şe
ker endüstrisi tam randımanı ile işle

mektedir. Ziyaret etmiş olduğumuz: 

Bursa'dakiler gibi dokuma fabn1raları 

yakında işlemeğe baş~yaealrtır. 

Bu endüstrilerin mansablarr ne ola
caktır? lç pazar bunlara uzun zaman ye
tecektir. Evet, birçok asırlardan beri 
ancak harbı ve harabiyi bilrni} ofan. 
sosyal re!ahr ve moral iu1asmr zerre ka· 
dar düşünmiyerek kendini emip yemek
ten başka bir şey düşünmeyen impara
torluk rejimi teokrasisinden ş_iddetle 

muztarib olmuş bulunan Anadolu köy
lüsü vaktiyle sahıö olduğu mcsud haya
tı unutmuştu. Onun hayatı uzun zaman 
nebati bir hayat olmuştu: bari! ona- ~e
ne refah zevkini getirmiştir; o kendine 
yeni ihtiyaçlar yaratmaktadır; sayi claha 
iyi bir surette kaqıhğrm görmelrte ve 

mahsulünü iyi fiatla satmakta olduğun
dan satın almaı1rabiliyeti yübdmelrtc • 
dir. Bu suretle milli endüstri. yakında 
yirmi milyonu bulac.ak olan on yedi mil
yon türk için çalı,.... imkanı bulacak • 
t:ır, maliyet fiatlan en miibrem ihtiyaç
larım temin etmek vazfyctiııde bulunan 
bu ha1km gelir k:aynaklariyle mütena· 
llib kalmak §Clrtiyle-.. Burada da Kema
list devletin. büyük mikdarda mübayaa
larla spekülasyona sed çeken tanzim 
edici kudreti rolünü oynamaktadır. Me
sela, halk için çok ucuz fiatla kaput be
zi temin eden bir dokuma endüstrisine 
ihtiyaç hisseden devlet, pamuk içpaza· 
nna hakiın olmuş ve hammadde fiatla
nnı tamim etmekte buluıımıııtur. Bu· 
nunla beraber, sosyal hayat devletleşti
rilmiş değildir: ferdi te§ebbüs inkişafın
da serbesttir. Ferdi tqebbüs faaliyet sa
hasını durmadan genişletmekte, fakat 
umumi menfaatle anlapnazhğa düşecek 
olduğu her zaman, milli sermayenin 
% 90 kontrol etmekte bulunan devleti 
karşısında bulmaktadır. Tlbkı bunun gi
bi, Türkiyede büyük çiftlikler de mev
cuddur, fakat, iyi tan .. im edilmiş olan 
- küçük zürraa, vasıta kifayetsizliği vü
zünden zarar verecek olursa devlet 
bunları ıatm ahp par~atamak halıkım 
haiz bulunmaktadır. 

Atatürk, herkes;e hissolunan bir ta
kım işaretlerle eski halin artık n1evclld 
olmadığım teyid etmek istemiştir: Av· 
rupa'nın her vakit iyice anlryamamIJ 
olduğu - psikolojik hususi bir değeri 
haiz - bir takmı ıslahat ananeleri tadil 
etmiş. sosyal doğmları bozmuş ve yeni 
bir y~ tar21 ihdas etmi~tir. Mecbu
ri tedris. dilin ve yazının ıslahı. kadının 
serbestliği, fes ve sarık taşımanın yasak 

Bir vilayet gazetesinin "Dünyada 
neler oluyor?" sütunundan bir cümle a
lalım~ 

''Böyle devam ederse pek yakında 
sinemaya rekabet edebileceğini iddia ~ 
dİ'Jlorlar:' 

Bu cümle on kelimeden mürek.keb
tir. BU on kelimelik cümlede bir "e
derse", bir ''edebileceğini", bir de "edi
yorlar.,, fiili var. Bu Uç fiil de hep "et· 
mek" masdarmdan türemi'1]r. 

En basit kitabet derslerinde ufacık 
bir cümlenin içinde ayni masdardan tü
remiş fiillerin tekradamnası bir kusur 

·olarak gösterilir ve böyle kusurlara 
düşmemek için talebeye yazdıkları müs
veddeleri bir iki defa okuyup düzelt
meleri tavsiye olunur. 

Acaba gazetelere yazı yazanlar ken
dilerini talebelere verilen bu kitabet Ö· 

ğüdlerinin dışında tnı sayıyorlar? 

Valinin himmetiyle 
Bir Adana gazetesine yazılan bir 

Niğde mektubundan bir cümle: 
uyaımz. valinin bimm~yle bükümet 

önündeki balrçede bava almak kabildir." 
Galiba muhabir, valinin himmeti ile 

hükiimet önünde bir bahçe açıldığını 
söylemek istemittir. Fakat çıkan ma· 
na tudur: 

''Orada bir bahçe vardır. Oraya gi
dilir, oturulur. Faiat valinin himmeti 
olmusa bava alınamaz.,, 

Tabii, mevcud olan havayı almak i
çm minin himmetine lüzum yoktur. 
Yalnız öyle saıııyonu ki gaxtelac yuı 
yuanlann yazcbltlarma itina göstenm
leri lüzumludur. 

İstanbul' da tifo vakaları 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Son 48 

saat zarfında İ5tanhulun muhtelif yer· 
}erinde 12 tifo vakaaı tesbit edilmiştir. 
Gıda maddeleri sattıkları balde aşr

lanmadıkları görülen 900 kişi -.ıya 

IC'\·lcolunmuştur. 

Dün 2673 kiti birinci, 2272 kişi de 
ikinci aşılarını yaptırdılar. 

Boluda mahsul çok iyi 
Bolu, (Hususi) - Bu seneki mah

sul köylün\Jn yüzünü güldürecek dere. 
cede bol ve iri tanelidir. Bütün kaz:a

larda vaziyet aynıdrr. 

Karikatür ve resim sergileri 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Yarın 

Galatasaraym karikatür sergisi. :..ü:ı:el 
sanatlar akademisinde de güzel sanat. 
]ar sergisi açılacaktır. 

iki yolcu tayyaresi geliyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Hava 

yolları tarafından İngiltere'ye sipariş 
edilen iki yolcu tayyaresi 31 ağustos
ta gelecektir . 

edilmesi derin akisler yapmıştır. Ana • 
dolunun kalbinde yeni bir devlet mer
kezi kurulması ve türk devletinin mer
kezi olarak lstanbulun bırakılması da 
bu geniş ıslahat planına dahildir. Anka
ra'nın sembolik bir kıymeti vardır: bu
nu daha sonra tarif edeceğiz. 

Hemi LİEBRECHT 

kanlı haA diseler yer]erinde kız sanat mekteb)eri kurmak 
't"C türk kızlarım iyi bir ana ve iyi bir 
n Jradmı olarak yetiştiren bıı müesse
seleri artırmak kararını vermiştir. An-

Belgrad, 16 (A.A.) - o.,ladenova
tz'da olan kanlı hadiseler üzerine res. 
mi bir tebliğ neşredilmiştir. Bu teb· 
liğde ezcümle şöyle denilmektedir : 

"Bcuı haberlere göre muhalefet 
unaurlan ve hasseten ıol cenah unsur. 
lan, dün Varnavanm hatrrasınr an-' 
mak için yapılan ayinden sonra bir 
miting akdetmek fikrinde bulunuyor
lardı. Filvaki, dini iyinden sonra, ma
halli muhalefet şeflerinin idaresinde 
bulunan nümayi~iJer, kendisine ta· 
arruz etmek kasdiyle mebus Badjak'm 
ikametgahına doğru yola koyulmuşlar. 
dır. Bu yürüyüşe mümanaat etmek is
teyen jandarmaJara, baston, bıçak ve 
tC!fla hücum edihn~tir. İki jandarma ile 
bir subay yaralanmıştır. Bunun üzeri
ne jandarmalar ateş açmağa mecbur ol
mUftur. Nümayi~ilerden iki kişi öL 
miif ve 10 kifi yaralammştır. 

Nihayet halk dağtlımJ ve sükün ye
niden kuruhııuıtur. 

B3flra bazı yerlerde muhalefet un
surları mitingler akdine ve nümayi§· 
ler yapmıya tefCbbüs etmişkrse de hiç 
bir muvaffakiyet el'de edememişlerdir. 

Posta müfettişlerinin 

yevmiyesi 
P. T. T. Umum müclürlüğü müfet

ti' ve muavinleri.niıi mmtakaları mcr· 
Jrezi haricinde her hangi bir yerde iki 
günden fazla kaldıkları takdirde o 
pnıer için i1riuJxt ynmiyesi veril
mesi karar13fmıştıT'. 

Yük arabaları tarifesi 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Sırt ha

mallığı kaldırıldıktan sonra arabacıla

rın işlerini hududıuz bir kazanç men

baı haline koyımma>an ve ihtikara 

sapmamaları için hazırlanan muvakkat 

tarifenin tatbikine bugünden itibaren 

başlanmıştır. 

Yakın mesafel.erde hamalların tah

mil ve tahliye için müşteriden 

alacakları paranın %25 İy uzak mesafe

lerde %35 i arabacıya verilecektir. 

Köpekleri öldürmenin usulü 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İstan· 

bul belediyesi Almanyada olduğu gi
bi k ö p e k 1 e r i n öldürülme
sinde tabanca usulünün kullanılmasını 
tercih etmiştir. Tabancalarla atılacak 

zehirli kapsüller köpeği evvela bayıl. 

tacak, bayılan köpek hayvanat cemi
yetine verilecekti. 

Filistin' de vaziyet . 
gergın 

Kudus, 16 (A..A..) - Haftanın ıo. 

nunda şehirde lnuursuzluk artnu§tır. 

Bombalar atılmış v~ bir saııatoryom a
tılan kurşunlardan deli\> drşik olmuş
tur 

Arab köyleri, birbirleriyle işaretle 

muhabere etmektedirler. 

Tedhi~iler tarafından çıkarılan hi.. 
diselerin artması, yahudi mahfillerinde 
endişe uyandırmıştır. 

karadaki İsmet İnönü kız enstitüsü ör· 
nelr tutularak kurulacak olan bu mek
teblerden ilki bu sene Elizizde açıla· 
caktır. 

Elazizde tam teJkilitlı kız sanat 
mektebinin bütün hll!rlıkları bitmiş· 

tir. Bu seneden itibaren tedrisata baş
lanacaktır. Mektebin ders sırası tahta 
ve saire gibi levazımı Ankaradaki sanat 
mcktebj tarafından yapılmaktadır. 

Fıstık hastalıklariyle 

mücadele 
Ga2.ianteb, (Hususi) - Fıstıkla-

rımıza arız olan hastalıkları tamamen 
ortadan kaldırmak için Ziraat Bakan
hğı naslı bir savaşa girmiştir. Bakanlık 
mücadele için 200 tane daha ilaç püs
kürtme makinesi gönderecektir. B·ı 

suretle önümüzdeki baharda fıstık a
iaçlarmın mühim bir kısmı ilaçlanmış 
olacaktır. 

Bolu köylerinde telefon 
Bolu, (Hususi) - Bütün köyJcri

nıU telefonla merkeze ba~lanmıştır. 937 

SC'l1esi içinde 160 köye telefon tesisatı 
yapılm.,tır. 

lzmir tramvay tarifeleri 
İzmir, (Hususi) - Tramvay tari

felerinde mühim tenzilat yapılmıştrr. 

Tenzilat otuz para ile iki kurUf arasın. 
dadır. 

Almaaı-ya J&f üzüm gönderiyoruz 
İzmir, (Hususi) - Avrupaya yaş 

üzüm gönderilmesine devam edilmekte· 
dir, dün Hamburga 150 ton Yat üzüm 
gönderilmiştir. 

Bolu tayyare eemiyeti binaıı 
Bolu, (Hususi) - Boluda yaptırı

lacak olan tayyare cemiyeti binasının 
pl5nı iftmlil edilmek üzeredir. Plfuı 

tasdik edildikten sonra inşaata ba•lana.. 
caktır. 

[. RADYO 

ANKARA RADYOSU : Öğle neş

riyatı : 12.30.12.50 Muhtelif plak ne -

riyatı. 12.50 • 13.15 Plak: Türk musi

kisi ve halk şarkıları. 13.15 • 13.30 Da. 

bili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 -

19.1)() Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 • 

19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hikmet Rıza ve arkadaşları} 19.30 · 

19.4.s Saat iyarr ve arabça neşriyat. 

19.45-20.15 Türk musikisi ve halk pr. 
kıları (Makbule ve arkacta,ıan.) 20.15 

- 20.30 Doktor Nusret Karasu (Sihi 
konu,ma). 20.30..21.00 Plakla dans mu
sikisi. 21.00-21.15 Ajans haberleri. 
21.15-21.55 Stüdyo salon orkestrası. 

(1 - Messager Chant Brimann. 2 -
Meyerbeer La prophete. 3 - Hents • 
chel La Seduction. 4 - Fetras Au Sep· 
tieme Ciel.) 21.55-22.00 Yarınki prog
ram ve İSTİKLAL MARŞI 

Şekspirden HikAyeıer 

ediniz. Adı geçen papası çağırttık. Şimdi o 
nerede ise gelir. Onu güzelce bir sorguya çe
kiniz. Ben, biraz gidiyorum. Angelo, fazla 
üzülmeyiniz. Herhalde her şey meydana çı
kar. 

şikayet edilen adama bıraktığı için Dük'ün 
aleyhinde söylemedik söz bırakmadt. Viya
na'da gördüklerini anlatarak o kadar ileri 
gitti ki nihayet Eskalus devleti ve Dükü 
bu k3:~ar tenkid ettiği için papası, hapse tık
mak uzere, yakalattı. 

memişti. Bu suretle onun ne kadar iyi kalb
li olduğunu bir defa daha denemek istiyor· 
du. 

Angelo, artık Dükün kendi yaptığı ~i~l~ 
ve kötü bütün işleri yakından takıb ettıgını, 
iyiden iyiye bildiğini anlamıştı. Ona hitab 
ederek dedi ki: 

Y azanıar: M ary ve C ltarleı Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

Cezaya ceza 
Angelo'ya gelince o, iki kadının sözleri 

biribirini tutmadığı için bu işin içinden ko
layca sıyrılıp çıkacağım düşünüyordu. O
nun için tecavüze uğramış masum bir adam 
tavn takınarak dedi ki : 

- Şimdiye kadar gülmekle iktifa ettim. 
Fakat efendim, şimdi sabrım tükendi. Bana 
öyle geliyor ki bu ne dediğini bilmez ka
dınlar, daha büyük birisinin elinde filet gibi 
hareket ediyorlar. Müsaade edin ki bu işin 
hakikatini meydana çıkarayım. 

Dük cevab verdi: 
- Hay hay, öyle yapınız ve kabahatliyi 

meydana çrkanrsamz gönlünüzün dilediği 
gibi cezalandırınız da. Lord Eskalus, siz de 
Angelo ile beraber bulununuz ve bu işin 
meydana çıkarı]ması icin kendisine yardım 

Bunun üzerine Dük, kendi öz davasında 
kendisi hakim vaziyetinde bulunduğu için 
dehşetli sevinen Angeloyu orada bırakarak 
uzaklaştı, gitti. Dük, kısa bir müddet icinde 
hükümdar elbiselerini çıkarmış, yeniden 
sırtına papas esvabını giyinmişti. Bu kılık
la Angelo'nun ve Eskalus'un huzurlarına 
çrktt. 

Angelos'un bu işte suçsuz olduğuna ka
naat getirmiş olan Eskalus papasa hitab ede
rek dedi ki: 

- Söyleyiniz bakalım, bu kadınlara siz 
mi yol gösterdiniz? 

Papas cevab verdi: 
- Dük nerede? Ben vereceğim cevablan 

onun duymasını isterim. 
Eskalus: 
- Biz Dük namına soruyoruz, dedi, sor

duk l anmıza doedoğro cevab veriniz. 
- Yahut da cesaretle, diye ccvab verdi 

papas. Ve bunun üzerine bu işi kendisinden 

Bu hadise üzerine orada bulunanları 
hayrete ve bilhassa Angelo'yu teiaş ve he
yecana düşüren bir hadise oldu. Papas üze
rindeki kılığı attı ve hakiki siması ve şekli 
ile meydana çıktı. ' 

Dük, ilk önce İzahcl'e hitab etti ve dedi 
ki: 

- İzabcl, buraya geliniz. Eski papasınız 
şimdi prensinizdir. Fakat elbise değiştirir
ken ben kalbimi değiştirmedim. Gene senin 
meseleni iş ediniyorum. 

İzabcl cevab verdi: 
- Beni affediniz. Sizin küçük bir tebaa

nız olduğum halde bilmeksizin, size büyük 
zahmetler verdim ve sizi kendi hizrnetimlc 
yordum. 

Dük, buna Klodio'nun ölümüne mani ol
madığı için asıl kendisinin af dilediğini söy
liyerek cevab verdi. Çünkü henüz, ağabeyi
sin1n v;ısamakta oldııi'unu kızcağıza bildir-

- Şimdi ben efendimizin ilahi bir kuv
vet gibi benim yaptığım bütün işleri gördü
ğünüzü batınına getirdikçe işlediğim suç
lardan duyduğum uab ve utançtan daha 
büyüklerini duyuyorum. 

Muhakememi uzatmaya lüzum yoktur. 
Kendi ağzımla kusurlannu itiraf ediyorum. 
Efendimizden yalvardığım en büyük lütuf, 
şimdi ölüm cezasına çarpılmamdır. 

Dük cevab verdi: 
- Angelo, suçunuz aşikardır. Onun için 

sizi de Klodio'yu takih etmeye davet ede
rim. Siz de Mariana, Angelo'nun bütün ma
lına, mülküne sahih olacaksınız. Böylece 
kendinize daha iyi bir koca bulabilirsiniz. 

Mariana yalvardı: 
(Sonu var) 
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Bozcaada açıklarmda 
Frankocu bir denizaltı 
kemisi hükümetçi bir 

erzak vapurunu batırdı 
(Başı 1 inci sayıtada) 

Bağa yatmış ve 45 dakika içinde batmış
tır. Suya dökülen 79 kifi Sovyet ban
dıralı Wamaam Avanerof vapuru tara
fından tamamen kurtanlmıştır. 

Sovyet vapuru l•tanbulda 
İspanyol vapurunun mürettebatını 

kurtaran bu vapur bugün limanımıza 

gelmiştir. Beşinci şube memurları der
hal gemiye giderek izahat almışlardır. 
Batan geminin kaptanı ile sovyet gemi
si suvarisi karaya çıkarçıkmaz konso
losluklarına giderek vakayı olduğu gibi 
nakletmişlerdir. 

Sovyet gemisinin kaptaniyle konuş
tum. Bana hadise hakkında şunları 

söyledi: 
"- Bordo'dan geliyordum. Karade

nizde bir sovyet limanına çıkarılmak 

üzere yük almıştım. Saat 10 sıraların
da Çanakkaleye 32 mil yaklaşmıştım 
ki tam cephemde ve üç mil önümde İs
panyol vapurunu gördüm. Onun da 200-
300 metre solunda tabiiyeti meçhul bir 
denizaltı gemisi vardı. İkisi de bize 
doğru geliyordu. 

Torpil ve bombardıman 
Ben bir şeyler cereyan edeceğini an

ladım. Bu sırada İspanyol vapurunun 
tam göbeğinde bir infilak oldu. Meç
hul denizaltı gemisi ispanyol gemisini 
torpi11emişti. Denizaltı arkadan bir 
torpil daha savurdu. O da isabet edince 
gemi sağa yattı. Ben ispanyol vapu
runun batacağını anladım ve hemen 
prova direğine "mürettebatı kurtar. 
maya geliyorum .. manasına gelen işa

reti çektim. Fakat meçhul denizaltı ge
misi iki torpille iktifa etmedi; geminin 
·traf ında pervane gibi dönmeye başla
lı. Onu top ateşine tuttu. Bu mermi
lerden bir ikisi de bizim geminin önü
ne ve arkasına düştü. 

Gemi batıyor 
İspanyol ge.!11İsi gittikçe su alıyor

du, 45 dakika kadar can çekiştikten 
sonra alabura oldu. Baş taraftan deni
ze dikilerek sulara gömüldü. Denizaltı 
gemisi İspanyol vapurunun battığını 

görmemiş olacak ki uzaklaşmadı ve 
koskoca gemi girdablar yaparak suya 
'enizaltı gemisi asi general Frankonun 
ayragını cekti ve bir anda ortadan 

kavboldu. 

Batan gemiye doğru 
Tam yolla batan geminin üzerine 

gidiyorduk. İspanyo11ar top ateşinden 
kurtulabilen iki filika ile bir sanda
la binmişlerdi. 79 kişi bu filikalara 
sığmadığı için tayfaların bir kısmı 
dalgalarla pençeleşiyordu. Biz derhal 
3 filika daha gönderdik. Buna rağmen 
ancak 74 kişiyi kurtarabildik; 5 kişi 

kayıptı. Bunları ararken hadise mahal
line yetişen Danimarkalı Merks vapu
ru da filikalarını indirdi. Kaybolanla-

Tefrika No: 6 

Yazan: Pierre Laüya 

İçeri girdiğimi görünce Parrazios'
un bana atfettiği ağır ve ciddi naza
rı hiç unutmıyacağım. Hemen ken
di boyunda kant uhtadan bir pa
no önünde, koca vücudiyle ayakt&t 
re1111ecliyordu. Biraz fırtınalı olan ha
va onun yüksek kametine fevkalbe
§er bir görünü§ veriyordu. Yüzü öy
le .. kindi ki çizgileri hiç görünmÜ· 
!ordu: Kırı§ıkları bile kaybolmU§tu; 
?lüm aükUnu içinde yatan çok ihtiyar 
ınsanların cesedlerinde vaki olduğu 
gibi .... 

Benimle hiç konuşmadı. Bana bir 
daha bakmadı. 

Parmakları arasındaki ucak çu
bukla çekmeceden düz panoya bal
~.unıundan göz yaşları taşıyordu. Bu 
~§ı görmekte olan eli öyle emin, öyle 
rahattı ki cihanı sanki renk damlala
riyle o yarabnışh. 

Eseri ile geniş salonun bir noktası· 
na sıra ile diktiği gözlerinin hareket
lerini takib edere1', ve ancak o za
man, bütün adaleleri meydanda, kol-
ları ve f\;ı.<'l'lkl:\rı iyice bükülmüş ha· 

rın üçünü onlar, ikisini de biz bulduk. 
Bu suretle 79 kişi tamam oldu. Dani
markalılar o üç kifiyi de bize verdiler. 

Kurtardığımız 79 kişinin 16 sı ya
ralıdır; bir tanesinin yarası ağırcadır. 
Batan geminin mürettebatını gemiye 
alır almaz İstanbula hareket ettik. Mü
rettebatımız beklenmiyen bu misafirle· 
re yataklarını terkettiler. lspanyol ge· 
micileri gece 'erefimize bir eğlence 
tertib ettiler. 
BiT kedi ve bir köpek kurtuldu 

Garib bir tesadüf eseri olarak ge
mideki bir köpekle bir kedi de kutarıl
mıştır. Köpek kendisini, yüzerek kur· 
tarmış, kedi de bir tayfanın koynuna 
girerek kurtulmuştur. 

Gemimiz gaz gemisidir. Bir iki gün 
sonra Karadenize çıkıp yolumuza de
vam edeceğiz.,, 

Batan gemi .Uvarisinin 
aöyledikleri . 

Batan İspanyol gemisinin süvarı-
si Francesko hadise hakkında bana şun· 
lan söyledi: 

" - Rusya'dan erzak yükledik. is
panyaya gidiyorduk. Dün sabah Çanak. 
kale boğazrndan çıktık. Tam Bozcaada 
açıklarında sol tarafımızda gözle görüle
bilecek bir mesafe dahilinde bir deniza1· 
tr gemisi belirdi. Dürbinle tarassuda 
başladLm. Bir his bana bir tehlike önün
de olrl .ğumuzu anlatıyordu. Esrarengiz 
barb gemisi bize yaklaştı. Emir verdim 
geminin süratini arttrrdım. Mürettebatı 
gemimize yaklaşan denizaltının tarassu
duna memur ettim. Esrarengiz geminin 
bayrağı yoktu. Baş tarafta C. 3 işa
reti vardı. Bu işaret İspanya donanma· 
sına mensub gemilerde vardır. Fakat bu 
geminin İspanya donanmasına mensub 
olabileceğini pek aklım kesmiyordu. A
ramızda 3 mil kadar mesafe kalmıştı. O, 
bütün süratiyle üzenmıze geliyordu. 
Mesafe 300 metreye kadar indi. Denizal
tı gemisi etrafımızda bir manevra yap
tı ve toplannı üzerimize çevirdi. Hayat· 
la ölüm arasında bulunuyorduk. Güver
tede tayfalar biribirleriyle helfillaşmağa 
başladılar. Yapılacak başka bir şey de 
kalmamıştı. 

Top ve torpil 
Deni·,altt gemisinde faaliyet arttı. 

Birdenbire müthiş bir gürültü hisset
tim. Gözüme bir parça alev ve duman 
gözüktü. Gemimiz bir defa sendeledi. 
İlk topu yemiştik. Etrafıma baktım. Va
purumuzun birinci kamarası hurdahaş 
olmuştu. Bunu ikinci bir gürültü takib 
etti ve bununla ambarımız da berhava 
oldu. 

Gemi su almağa başladı. Denizaltı 
gemisi bize doğru iki de torpil savurdu. 
Arka arkaya iki infilak oldu. Uzaktan 
bir gemi gördük. İşaret veriyordu. Ge· 
mi süratle bize yaklaşıyordu. Gemimiz 

Türkçeye çeviren: N. Ba11dar 

latlarla hakiki bir kaya parçasına ge
rili, perİ§an ve çıplak Nikostrat'ı far
kettim. 

Uzun zaman kımıldanmryarak ne
fesimi tutarak, ve oraya ne için ;e ne 
demek için ge~miş olduğumu bilemi
yerek, durdum. Bütün dimağım gör
düğüm manzaranın harikaları içinde 
yÜzÜyordu. 

Diğer hasAelerim arbk tUmN§lardı 
ve bir rüyadakinden daha az dÜ§Ün
cem vardı. 

··············································· 
Parrazios, birdenbire bir kelime 

talaffuz etti... Yahud baı:a öyle geldi. 
Bu kelime şu idi: 
- Bağır! 
Ve sesi, hali ve alm gibi sakindi. 
Parrazios tekrarladı: 
- Bağır! 
Nikostrat bütün salonu sanan zo

raki bir kahkaha attı. Ve sonra, artık 
bağırmıyacağını, çehresinin hakimi 
olduğunu, ondaki çizgilerin azasını 
halatlaı-la bağlar gibi kayaya raht e
dilemiyeceğini, bu tablonun yapılma-

ULUS 

F rankistler 
Santanderde 
ilerliyorlar 

Santander cephesi, 16 (A.A.) -
Havas muhabirinden : 

Frankistlerin ileri hareketleri, dün 
bütün gün muvaffakiyetle devam etmiş
tir. Fakat çetin muharebeler olmuş de
ğildir. 

Günün sonunda asiler 8 kilometre 
ilerlemiş bulunuyorlardı. Asi öncüler 
Santander'e 63 kilometre mesafede ka
in Kor Konte yakınında bulunuyorlar
dı. 

Bizert deniz makamlarının 
bir tedbiri 

Paris. 16 (A.A.) - Akdenizde vu. 
kua gelen son lı.adiseler üzerine Bizert 
deniz makamları hareket edecek olan 
ticaret gemilerine harb gemileri ve ya
hud tayyareler tcrfikini kararlaştırmış
tır. 

Halayda işkence 
, öa~, ı .ııt: ı ~ııyıauJı 

dostlugunun kıymetini takdir eden ba
zı Haleb gazeteleri tarafından bile şid
detle tenkid edilmektedir. 

Antakyada son günlerde yeni bir 
tehdid usulü çıkmıştır. O da mektub
la yapılmaktadır. Antakya Pastaha
nesine tahrikçiler ve fesadcılar tara
fından verilen şehir içi mektub1arı, di
ğer yerlere gönderilenlerden kat kat 
fazladır. Bu mektublar Türk adresle
rine hitaben yazrlmaktadır. Maalleri 
hemen şudur : 

"Öç güne kadar Antakyayı terk 
etmeniz menfaatiniz iktizasıdrr." 

Dün Beylan . Antakya yolunda 
Türk aşiretlerinden bir kadm ile iki 
erkek ölü olarak bulunmuştur. Cinaye
tin failleri yine meçhuldür. 

Antakyada tevkifler devam etmek. 
tedir. Şimdiye kadar yakalanan ve hap
se t·kılan Türklerin nrlkdan otuzu bul
muştur. Bunlar aileleri ile bile temas 
ettirilmemektedir. Süveydiyede de bü
tün dükkanlar kapalıdır. 

evvela sol tarafa meyletti. Sonra sağ 

tarafa adamakıllı yaslandı. Ön direğe 

teslim bayrağını çektim. Fakat kim din

ler? O bombardımanda devam etti. 7 

top mermisi daha attı. Güverte yok ol

mu§tU. 
Beyaz bayrağımıza mukabil gemi asi 

Franko bayrağını çekti ve yarım mil 

mesafeye çekilerek perişan halimizi sey

re koyuldu. Batan gemiyi terketıneye 

karar verdik. Sandal ve flikalammzı 
denize indirdik. Uzaktan gelen gemi de 

yaklaşmıştı. Gemi facia mahalline geldi, 
bizi kurtarmaya başladı. Güverteye çık
tığımız zaman arkadaşlanouzdan beşi
nin noksan olduğunu gördük. Bu &II'a
da bir Danimarka gemisi de imdadımıza 

koştu. Diğer beş arkadaşımızı da bul

duk. 
Bu facia yarım saat içinde oluver -

miştir. Biz bir harb gemi&i. değildik. İs
panyada aç ~ş insanlara yiyecek 
taşıyorduk. O ıse toplu, torpilli bir harb 

ama mani olacaimı SÖylelikten sonra 
hiddetinin köpüklerini bin türlü kü
fürle kustu. 

Parrazi~ı'un yüz~de kıl bile oy
namadı. Elınde tuttugu sıcak demir 
çubuğu bıra~tı, yandaki fmnda be
yaz ateş halınde kızmakta olan bir 
diğerini aldı, ve, tablosunda promete
nin ciğerini oyan kartalın yerini gös
tererek bir sarmat esire: 

- Al .. Sağ. tarafa, son kaburğa ke
miğinin iızerıne, fa.kat içeri sokma
dan bununla dokun, dedi. 

Nikostrat, bu adanım kendine ka
dar yakla§h~ gördü. Dudaklarmcla 
pek solgun bıı:_ tebeasüm vardı, ve et 
cızırdarken agzmdan bir kelime bile 
çıkmadı. . 

Fakat, bıraz sonra, gözleri hane
lerinden fırladı. Şakaklanndan kor
kunç bir te~ b~~~dı. Önce bağırma
ia, aonra bir IJ:üç':'k ÇOClliun ağlayı!I 
gibi kellİk. keaık ınlenıeğe ba§ladı. 

Parrazıos, ~uygusuz, onun çehre
sine dikkat edıyordu. 

··· ·· ································ 
Bu ne kadar devaın ett.i? Hiç bil

miyorum; zan edersem al&:§ama ka
dar. Bu aalondan •Üt"Ünerek çıkın.ak 
kudretini ne zaman kendimde bul
dum? Onu d~ ~i~iy~~ Ba§tan a· 
yağa kadar tirlı tiril titriyordum. Ka
pıdan çrkbğım llll'ada etraf birdenbi
~ sessizleşti; sonra, uzaktan uzağa 
kulağllll• Pawazİo•'un ıa IÖzleri 2el
cli: 

B. ŞUŞNİG'IN BİR NUTKU 

«Avusturya istiklalini 
muhafazaya 
azmetmiştir. » 

Viyana, 16 (A.A.) - Aberndorf 
hudud istasyonunda yapılan bir tören 
esnasında B. Şıışnig Avusturyamn 
kendi istiklalini muhafazayı değişmez 
bir gaye olarak takib etmek azminde ol
duğunu kuvvetle teyid etmiştir. Muma
ileyh, her türlü kanunsuz tahriklerin 
asla içtimai veya milli bir iş sayılmı
yarak alelade bir zabıta işi telakki edi
leceğini ilave etmiştir. 

Sovvet tayyaresi 
hala bulunamadı 

Yardım faaliyeti 
hararetle devam 

ediyor 
Moskova, 16 (A.A.) - 15 ağustos

ta yapılan dikkatli müşahedelere rağ· 

~e-~.1N. 2og tayyaresinin radyosu ile 
ırtıb6t kurulamamıştır. Bu radyonun 
dalga uzunluğu üzerinde bazı işaretler 
alınmışsa da bunların tayyare tarafın
dan verildiği şüphelidir. 

Yardım faaliyetine devam edilmek
tedir. Krasin buzkıran gemisi Şmid 
burnuna varmıştır. Orada tayyarelerin 
gemiye alınması için platform hazır

lanmaktadır. N. 170 N. 171 N. 173 nu
maralı tayyareler uçuş için hazırlan
maktadır. Şimal kutbundan dönmüş o. 
lan bu tayyareler bu hafta içinde a
raştırmalar için hareket edeceklerdir. 

Mattem de kutba: hareket 
ediyor 

Fairbanks, 16 (A.A.) - Tayyareci 
Mattern sovyet tayyarecilerini şimal 
kutbu civarında aramak hususunda pi
lot Krosson ile uyuşmuştur. Tayyare
ciler bugün kutub istika.J!letinde ha.. 

reket edeceklerdir. 

Almanya'da üç idam 
Berlin, 16 (A.A.) - Vatana hiya

net cürmiyle idama mahkum edilen 
Erich John, Herınan John ve Wilhelm 
Firl hakkındaki kararlar bu sabah in
faz edilmiştir. 

Suriye isyanı 
(Başı 1 ıncı sayıfada) 

dirildiğine göre isyan sükUn bulmaz
sa Halebden demirgömlekli gönüllüler 
sevkedilecektir. İsyanla alakadar 80 
kisi tevkif edilerek Halebe sevkolun
m~ştur. İsyan sahasındaki çarpışmalar 
neticesinde süryanilerden 300 kadar 
yaralı ve 100 kadar ö1ü olduğu haber 
verilmektedir. 

gemisi idi. Bize pek kahbece hücum et
ti.,, 

Felaketzede gemiciler kendilerini 
kurtaran vapurla bugün Rusyaya gide
cekler ve orada hükümetinden talimat 
bekliyeceklerdir. 

Abdal! vaktinden bir an evel öl
dü! 

* • * 
Parrazios'un Partenon'a tahsis et

mekte olduğu "zincirlenmİ§ Promete•• 
yi nasıl meydana getirmİ§ bulundu
ğu ertesi gün Atinada öğrenilince 
bütün şehir nefretten tek ses halinde 
bağırdı. 

Halk, büyÜk bir kalabalık halin
de Siklobor yoluna döküldü ve ressa
mın, kapıları kapalı olan evini muha
saraya aldı. 

- Bir Olentiala! hür bir insan! 
Makedonyalının bir mağlubu l 

- Onun katlini zehirlemeli ! 
Ben de bu muhasım halkın arası

na katıldım, dosllDDU kurtarmak için 
değil, zira o zaman ben de onun her 
türlü itkenceye layik olduğunu dü
ıünüyordum, ve Nikostrat'm feryad
ları hala kulaklanmda çınlıyordu. Ka· 
labalrğı takib ederek, ahalinin gidişi
ne ayak uydurarak gidiyordum. Ni
hayet, abloka altındaki dıvarlarm ö

nüne geldim. 
Kalabalık uzun zaman bağırdı. 

Evde &anki nefes alan bile yoktu. Ka
pıların eşiğinde bir tek esir bulurunı
yordu. Sütunların arasında kapalı ve 
hareketsiz uzanan perdeler arkasın
da hiç bir ses İ§İtilmiyordu. 

Nihayet, bizzat Parrazios, açı
lan iki perde arasından, kolları şaha-

Çin Japon 
Harbı 

(Başı J üncüde) 

::::::ı 

mağa başlamışlardır. İlk ingiliz mülte
ci kafilesi yarın Hongkong'a har~ket e
decektir. Hongkong'dak.i oteller, kahve
ler ve lokantalar, bu mültecileri barın· 
dırmak için yatakhane haline sokulmuş
tur. Amerikalı mültecilerden ilk hfile 
de yarın hareket edecektir. Fransız kon
solosu kadın ve çocukların vaziyet va -
himleşirse şehirden çıkarılmasının dü
şünüleceğini söylemiştir. Fransız teba
asını 4 fransız harb gemisi himaye etm"k
tedir. İki fransız vapuru Şanghay'a d"ğ
ru yola çıkmıştır. 

Tokyo'dan japon tebaasının derhal 
Şanghay'dan çıkarılması hakkında veri
len emir üzerine ilk kafile 11- ağustosta 

şehirden ayrılmıştır. Çefu ve Nevşang
daki japonlar, bu şehirlerden ayrılarak 

Dairen•e gitmişlerdir. Şantung eyaletin
de de japon aleyhtarlığı gittikçe art -
maktadır. 

Hankeu'da 
Hankeu istikametinden aralıksız ola

rak tüfek sesleri gelmektedir. Çin milis
leri büyük bir faaliyet göstererek japon
ları Hankeu'un bütün yol ağızlarına mit
ralyözler kaymağa icbar etmektedirler. 

Japqn kıtaları şüpheli evlerden çıkan
lar ve Çin milislerinin gizlendikleri ev
lerin damlarına ateş etmektedirler. 

Japonların tahrib ettikleri 
Çin ta· yareleri 

Japon amiralhk dairesinin tebliğine 
göre, Çin hava üslerine dün yapılan ja
pon hücumları esnasında 17 hangar ve 
52 Çin tayyaresi tahrib edilmiş ve 20 

tayyare de düşürülmüştür. Japon hava 
kuvvetlerinin kayıbı 8 tayyaredir. 

Şimali Çin işinin Şangha} 
ltiıdiaeleriyle alakası yokmuı 
Japon dış bakanlığı adına söz söyle

meğe salahiyetli bir zat, "mahalli bir iş" 
olan şimali Çin meseleyile Şanghay ha
diselerinin alakası olmadığını söylemiş
tir. Diğer taraftan ordu adına söz söy
lemeğe mezun bir zat da Japonyarun 
Çang - Kay - Şek'e karşı değil, onun ida
resine karşı ve onu bu idareden kurtar
mak için harbettiğini bildirmiştir. 

Amerika Ja vaziyeti dikkatle 
takib ediyor 

Vaşington'dan bildiriliyor; Amerika 
hükümeti Çin - japon anlaşmazlığının 

safhalarını büyük bir dikkatle takib et
mektedir. B. Ruzvelt hafta tatili dola
yısiyle yatında bulunduğu sırada vazi
yet hakkında devamlı olarak malumat 
almıştır. Manilla'dan bir deniz taburu 
Şanghay'a gönderilmiştir. Deniz Ba -
kanlığı da Dallar Layn kumpanyasının 
bütün vapurlarına yollarını değiştirip 

Şanghay'daki amerikalrlan tahliye için 
Şanghay'a gönderdiğini bildirmiştir. 

Nankov cephesinde 
Japon kuvvetleri Nankov cephesin -

de tekrar taarruza geçmişlerdir. Japon 
tayyareleri Çin mevzilerini bombardıman 
etmişlerdir. Bununla beraber, kurmay, 
kıtalann ne kadar ilerlediğini kaydet -
memekte, ancak, arazi zorluklarından 

ve Çin kıtalarımn şiddetli mukaveme
tinden bahsetmektedir. 

ne elbisesi içinde göğsüne kavuşmuş, 
alnı mukaddes çatkı ile her zamanki 
gibi sıkılmış, birinci katta göründü. 

Bir çığlık fırtınası ona kadar yük
seldi. Halk bağırıyordu: 

- Katil! barbar! flllp 'in müttefi
ki! nerede Olentialı? Ona galib bir 
general gibi cenaze töreni yapacağız. 
Sana da zehir vereceğiz. Seni zehirle 
öldüreceğiz. 

Parrazios bu hiddetin son haddini 
bulup yava§lamasroı bekledi. Sonra, 
yanında duran tabloyu, resmetmiş ol
duğu "Promete" yi iki kenarından tu
tarak yavafça, sanki dindarca, evela 
parmaklığın üzerine kadar ve sonra, 
kendi başına kadar kaldırdı, o suretle 
ki sanatkann yerini sanat Eseri aldı. 

Biraz daha yaklaşan bu kalabalık 
ani bir sarsıntı geçirdi. Ona bir muci
ze görünüyordu~ Beşeri istirabm. acı 
"'e ölümle gelen ezeli mağlubiyetin 

tablosu ahalinin başları Üzrinde çır
pınıyor, facialı büyüklüğün zirvesi 
ilk defadır ki gözleri önünde kendini 
meydana vuruyordu. Halk titredi. Bir 
kaç kişi ağlaştı. Son dudaklara kadaı 
bir mabed sükutu yayıldı, ve tam yu
halar tekrar başlamak Üzere iken 
gök gürültüsü gibi bir alkış onları 
Zafer gürültülerine boğdu. 

SON 
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Ankaranın tayyareden görünüşü 

H ava istasyonu binasının güzel ve 
geniş salonunda - ikisi bayan -

on davetli, direktör B. Sabri Tamer'in 
verdiği izahati dinliyoruz: 

"- Ankara - İstanbul tayyare sefer
lerine en çok itibar edenler Bayanlar 
oldu." Diyor. 

Bize verilen istatistiklerin de be. 
lagatle ortaya koyduğu bu hakikat se· 
kiz erkeğin yüzünde hafif bir kı

zartı yarattı; iki bayana haklı bir 
gurur verdi. 

Sorduk: 
- Ankara - İstanbul tayyare sefer

leri bizim uzaktan gördüğümüz kadar 
basit midir? Yoksa bunun da kendisine 
göre güçlükleri, tehlikeleri var mıdır, 
daha evel tedbirler alıyor musunuz? 

Direktör, tuttuğu yolun sağlamlı· 

ğmdan, gördüğü ışin isabetinden ~ok 
emin insanların kanaat verici halile : 

.. _ Hayır, dedi, pek tasavvur etti
ğiniz kadar basit değildir bu iş. Siz bi
lir misiniz biz bir tayyareyi buradan 
bavalandırıncaya kadar neler yaparız? 
Bakın söyliyeyim: Bizim Ankara ile 
İstanbul arasında on beş istasyonumuz 
vardır. Bu istasyonlar bize her gün ha· 
va vaziyeti ve tayyare için aranılan hu
susi şartlar hakkında raporlar verirler. 
Bu raporları inceden inceye tetkik et
meden evel harekete karar vermek müm
kün değilclir. Takib edeceğimiz yolun 
selametinden emin olmadıkça pervane 
çevirmey:iz. 

Tayyareciyi yolundan alakoyan 
amil bilhassa havanın sisli olmasıdzr . 

Kışın sis belli başlı düşmanımızdır. O· 
nun için sisli havalarda pek muztar kal
madıkça yolculuk yapmayız. Sonra bi
ze muayyen bir rüzgar sürati lazımdır. 
Raporlarda buna da menfi cevablar gel
miş olursa hareketi tehir ederiz. Di
ğer hava hadiselerini teker teker göz 
önüne alırız. Fakat en çok korktuğu

muz hava sisli havadır.,. 

İzahatın bu noktasında, mütehc1ssıs 
B. Hakkı şu çok ferahlı havadisi ver
di: 

"- B. direktörün bahsettiği bu sis 
tehlikesi de önümüzdeki seneden itiba
ren tamamen önlenmiş olacaktxr. Artık 
sisli havaya da ehemiyet vermiyeceğiz. 
Biraz ileride kurduğumuz büyük telsiz 
istasyonu için Avrupadan cihazlar ge· 
tiriyoruz. Bu modern cihazları yerleri
ne yerleştirdiğimiz gün artık ne sis, ne 
rüzgar süratinin az oluşu, bizi yolu
muzdan ahkoyamıyacaktır. Zaten bu sis 
de ancak muayyen yerlerde tehlike O· 

lur. Biz buralara arızalı mıntaka deriz. 
Ankara ile İstanbul arasındaki "ha

va yolunun" arızalı mmtakasmı merak 
ettik. 

Bir şoför, bir arabacı, hatta bir yaya 
için "arı-zalı yol" gayet tabii görüliır. 
Yol bozuk, kaldırım fena. yazın tozlu, 
kışır çarnurl ı olabili· 17.,• . ., • '"'~va vo· 

Devlet hava 
yolları idaresi 
nasıl çalışıyor t 

lundaki arızanın bunlardan bam başka 
şeyler olması lizmı. •• 

Ve öğrendik ki Ankara ile İstanbu
l un arasını dolduran hava, Bilecik • İz
mit mmtakasında tayyarecilerimize 
korkulu dakikalar geçirtebilecek arıza
larla dolu imiş •.. 

S özü, istasyonun en tecrübeli ve 
en mahir pilotu Tahir Maner al

dı. Bizzat geçirdiği tehlikeleri, didişti
ği gütlükleri, rastladığı arızaları anla

tıyor: 

''- Geçen sene, diyor, bir kanunu 

sani günü Yeşilköyden kalktım. Aldı
ğımız hava raporları pek müsbet değil· 
di. Bilecik istasyonu, havanın kapalı 
olduğunu haber veriyordu. Fakat ben 
vaziyeti pek tehlikeli bulmadım, hava
landım. Yalovaya ·~adar hiç bir hadise 
olmadı. Süıd'ınetle yoluma devaın ede
bileceğimi sanıyordum. Fakat İzmit 
körfezine gelince vaziyet değişti. Kör
fezi bir türlü geçemedim. Bursaya geç
mek istedim. Sis mani oldu. Tam bu sı
rada müthiş bir kar fırtınasına tutul· 
dum. Yolcularumn arasında Amerika 
ticaret ataşesi ile bir türk mütehassıs 
vardı. Onları da bir endişe aldığını his 
ediyordum. Nihayet güç bela ve tam bir 
saat 25 dakikada Yenişehir üstüne ge-

lebildim. 
Orada ben de kanaat getirdim ki Bi-

leciği aşmak pek güç ... Bari Yenişehire 
ineyim. dedim, ne mümkün? Döndüm, 
dolaştım. Bulutların üstüne çıktım altına 
indim. Önüm, arkam, sağım, solum kar
la örtülmüştü. Yükseldikçe fırtma faz
lalaşıyordu. 

İşin en korkunç tarafı, bu sırada ku
mandalar da işlemez oldu. Muhakkak 
bir tehlikeyi gözlerimle görüyor gibi 
idim Arkamdaki yolcular ye's içinde -
terdi. 

Bereket versin Y enişehirde bir mu
avin meydanımız vardır. Onu hatırladım. 
İnmekten başka çare kalmamıştı ve bü
yük bir güçlükle meydanı bulabildim. 
t.ehl.ikesiz ve kazasız yere indim. 

tık işim ecnebi yolcularıma bir oto
mobil bulup onları rahata kavusturmak 
oldu. Lokantaya götürdüm. Isıttım O
radan da bir otomobille Bileciğe gön -
derdim.,. 

Bay direktör Sabri Tamer pilotun 
sözlerini şöyle tamamladı : 

" - Amerikan ataşemiliteri Tahi -
rin ogünkü inisini Vekil Bay Ali Çetin
kayav~ 1• - ' · ...,Athetti ve 
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B ize, hava istasyonunda büyük mi
safirperverlik gösterdiler. Sordu

ğumuz bütün suallere etraflı ve çok fay
dalı izahat verdiler. Büyük yolcu tayya
resi "BAY" hazırlanırken biz de güzel 
haztrlanmış bir masanın etrafında top

lanmıştık. 

Sofra sohbeti çok tatlı geçti. Fakat 
konuşulan sözler dönüp dolaşıp aynı 

mevzua dönüyordu. Ata sözüdür: "Til· 
kinin kırk iki meseli vardır, hep kendi 
üstüne" derler. 

Söz biraz sağa sola sapsa bir pilot 
başından geçen bir vakayı anlatıyor, di· 
rektör yolculuğu bugünkünden daha ra
hat bir hale getirmek için aldığı yeni bir 
kararı söylüyordu. 

Nihayet, "Buyurun meydana, BAY 
hazır., dediler. Turnikenin önünde birik
tik. Yüzler burada - tayyareye on met
re mesafede • daha iyi okunabiliyor; ar
kadaşlarırnızın bir kısnlı birkaç kere uç
muşlar, gayet tabii karşılıyorlar. Fakat 
bir kısmı - mesela ben • bu güzel kom

partimana ilk defa giriyorum. . . . 
Yüz metre kadar yürüdük. Şımdılık 

bir fevkaladelik yok; otomobilden biraz 
daha sarsıntılı gidiyoruz. 

Havalanmışız... Ben farkında olma-

dım. Yanımda ki arkadaş: 
- Uçuyoruz, dedi. 
Pençereden yere baktım. Eskişehir 

istikametinde, hava boşluğundayız. 
Ağaçlar küçülüyor, yollar inceliy?r .ve 
uzanıyor. Yolun üstünde taş kıran ışçiler 
yerde iken bizim katlarlardı, yüz me~:e 
yükselince birer çocuk oldular. Beş yuz 
metrede birer nokta ••• 

Geniş bir viraila baraj istikametine 
döndük. Beş altı yüz metre yüksekten, 
hava boşluğunda kayıp gidiyoruz. Altı
mızda Etlik bağlan dağrnık bir yeşillik 
halinde görünü.yor. Tek tük evler' ha • 
vadan serpilmiş, ulu orta, şuraya buraya 
tünemiş bir avuç çakıl taşı gibi kal~la~ . 

Baraj yüksekten cidden haşmetli hır 
manzara alıyor Ankarayı tatlı denize 
kavuşturan bu suyun son bulduğu yere 
kadar çıktık ve üstünden uçarak akışı
m, dökülüşünü yukardan gördük. 

Şimdi şehrin üstündeyiz. İstasyon 
yolunda otomobiller, otobüsl7r, oyun 
cak: d"'kkınlarmm vitrinlermde zern-

çı u "b' . 
herekle işleyen küçük modeller gı 1 g~-

•. •. 1 • elinde olmadan gu-runuyor ar ve ınsan . 
lüyor. Şehirde yol kenarlarınd~ki yaya-

.d ·b· oldugu yerde lar birer siyah şen gı ı, _ 
duruyor hissini veriyor. Çankayaya dog-

ru ilerliyoruz. 
ı ene il(inde o-

B en Ankara yı • on s 
l ama mahallelerini, 

turmuş om , . 
semtlerini adlariyle sanlariyle. ~ılmeme 

. ·· Ü" gıbı oluyo
rağmen · daha yem gorrn "' . 
rum Eğer Ankara üstünde bır uçuş yap-

. ·· d .. aünüzü iddia 
madmızsa Ankaraya gor u!"ı 

edemezsiniz. 
D.. . b'r saha tasavvur edin. uz ve genış ı 

sanki bu sahaya büyük cedveller koy
. · ıer Cedvelle-

muş, kenarlarından çızmış · . 
· · aynı şekılde ri 90 ar derece çevırmış, . 

bir de yukardan aşağıya çizmışler. Te
şekkül eden kareleri kırmızıya, etrafını 

. 1 y işehir mahal-da yeşıle boyamış ar.. en 
lesi böyle ••. 

Vekaletlerin yüksekten görünüşü 
hiç bir yere benzemiyor. Milli M_üdafaa 
Bakanlığım. kapağı kaldırılmış bu şe
ker kutusu sanabilirsiniz. 1ktısad ve Na
fıa Bakanhklan muntazam hendesi şe • 

killer halinde görülüyor. 

Şimdi tekrar Çiftliğin üstünden uçu
yoruz. Karadeniz havuzu bir avuç su · 
dur. İçinde yüzenler, artık ne oluyor 
bunu da siz hesablaymız. Bir müddet 
Eskişehir hava >·olu üzerinde sefer edi
yoruz. Virajlar yapıyor, tekrar dönü • 
yor uz. 

T ayyareden inerken sordular: 
- Neler duydun? 
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Hususi manevra sahasına 

gönderdiğimiz foto muhabirimizden: 

Dün tayyare ile f otografnlar » 

Çorluda harekata iştirak eden motörlü toplarımız 

Subaylarımız harekat için çalıştıktan sonra istirahat ediyorlar 

Bir askeri otomobil bir hendeb atlarken 

T ekfrdağının karpuzu yorgunluğu iyi geçırır .. 

1'1foneı:ra s'?h ."Mrr!flrı mntnrW knvvef/P ... ;TJ";zd1?n bir 11arça ilerliyor 

Şunları söyledım: 

- Geniş biı emnıyet havası içinde 
uçtum. Korku aklımdan geçml·di bana 
ilk ve en büyük emniyeti vı:ren pilotun 
şahsı, bu iri yapılı türk çocuğunun her 
halinden belli olaıı maharetidir. Yaşına 
göre pek uzun olmaması lazımgelen tay· 
yarecilik hayatında bir buçuk rnilvon 
kilometrelik yol alan bu usta uçucu be

ni dünyanın öbür başına götürecek ol
sa, gözüm kapalı : 

- Hazırım, derim. Ve ilk fırsatta bu 

korkusuz, rahat, sıkıntısız nakil vasıta
siyle bir İstanbul yolculuğu yapmaya 
kara-rlıvım. 

Biı gün, Ankara İstanbul arasını iki 
saatte aşan bu devlet kusları bugu ııtü 
otomobiller kadar harcıalem, fakat mu
hakkak ki onlardan daha tehlikesiz na
kil vasrtaları olacaklar. . 

O gün, Tiirkiyede Vakit'in h"'kiki 

kıymetinin anlaşıldığı gün olac<tktır. 

K . KJ\PA ı::f.l 
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l Saçları 

dökülenJer SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Ağrıları 

KOMO TEN KANZlJ K 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenme~ine mani olur. Kom<> 
jen saçların köklerini kuvvetlen-
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdxr. Tabii renklerinj 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
rrnda buiunur. 

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon 1499 
Adres: Kooperatif arkası AH 
Nazmi Apart. No: 9. D. 5 1 

2-3361 

Tanınmış bir 
Makastar 

Yüksek bir terzihanede iş a
rıyor. Adres: Necatibey mahal
lesinde Kıvanç sokak No. 6 B. 
Teofil A.B. 2-4144 

• 

~~· 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefaföı 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

Türk Hava Kıırumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

5 inci keşide 11 eyliil 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.00CJ) liralık 
iki adet miikafat vardrr. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. 2-3016 

Sahibinin ismi Ada Parsel metresi mülkün cinsi 
Yerin 

kıymeti 
Binanın 

kıymeti Yekun 
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2028 

Mustafa Mehmet 
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Hacı Said 
Recep, Hatice, 
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Habibe, E-

mine 
" Fatma, Ali, Muzaffer ,, 

Bahri 
" 
,, " 

Satılmıs ve Nazife 
İbrabi~ 
Azime ,, 
Tasarruf hissedar lan arasın-
da ihtilaf vardır. ,. 
İbrahim ve Zehra " 
Meçhul ,, 
Pakize ,, 
Havva ,, 
Zehra ,, 
Ak kadın, Zehra, Halide ,, 
Receb, İhsan, Kemal, .. 
Salih 321 
Zehra ., 
Fatma Halise Emine İbrahim .. 
Emine ., 
Hüseyin Hüsnü ,, 
Ayşe İhsan Mazhar ,, 
Ruhiye ,, 
Satıa " Hasan ve Hatice .. 
Nefise, Hadiye, Mustafa, " 
Fatma, Hamza Hilmi Mus• 
tafa, Ham, F..;ıl, Halime 321 
Hüseyin ,, 
Halime, Hüseyin ,, 
Huriye ,, 
Nüzhet 
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Osman 
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Halil Edib ,, 
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Çanakkale Nafia Müdürlüğünden: 
18904 lira 68 kuruş keşif bedelli Biga • Çan yolu üzerinde 

61984 metrelik katrancı varyantı inşaatı ile 11 adet ahşab tahliyeli 
menfezin betonarmeye tahvili inşaati. Hülasai keşfiyede yazılı va
hidi kıyası fiatlarrn üzerinden 27 ağustos 937 tarihine. r~tlaya!' _cu· 
ma günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 6.~.937 tarı_hınden ıtıba
ren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulıyle eksıltmeye çıka
rılmıştır. 

Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 kuruş1'!k 
muvakkat teminat vermeleri ve nafıa vekaletince verilmiş senelık 
müteahhidlik vesikalarını kanunun gösterdiği şekilde encümen ri
yasetine vermeleri lazımdır. Teklif mekutbları 27 ağustos 937 cu• 
ma günü saat 14 de kadar Çanakkale vilayet makamında toplanan 
encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra ve
rilecek ve gelecek teklif zarflarının kabul edilmiyeceği itan olu-
nur. (5069) 2-4137 

Bincröl nafıa müdürlüğünden: 
~ . 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilam : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kigi kazasında yapılacak hükü

met konağı inşaatı olup keşif bedeli (39188) lira (24) kuruştur. 
Bunun (15000) liralık kısmı (937) senesinde yaptırılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık genel şartnamesi, 
D • Fenni ve hususi şartname, 
E • Silsilei fiat cedveli, metraj ve proje, 
İstekliler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdür

lüğü ve Bingöl nafıa müdlirlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat (16) da Çabakçurda Bin

göl Nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1125) lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz bu
lunması Hizımdır. 

A • Ehliyeti fenniye vesikası ve müteahhitlik vesikası 
6 - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı sa

atten bir saat önceye kadar Çabakçurda Nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapat ılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme kabul edil-
mez. 2-4148 

Kınık Belediye Riya etinden 
(Kınık Belediyesi Elektrik TesisatrJ 

Açık Eksiltme İlanı : 
1 - Yapılacak iş: Bergama kazasına bağlı Kınık nahiyesi be· 

tediye elektrık tesisatı. 
2 - Kınık İzmirden 135 ve Soma istasyonundan 25 kilometre 

mesafede ve İzmir Soma sosası üzerindedir. 
3 - Münakasanın müddeti: 4.8.937 tarihinden itibaren (45) 

günüdür. Bedeli fiatı 24000 liradır. 
4 - M ünakasanın ,ekli: Kapalı zarf uı.uliyle ve bu işlere mü

tedair kanun ve talimatnameler hüküm ve kaidelerine tevfikandır. 
5 - Tesisatın şekli: Nafıa vekaletinin kuyut ihtiraziycsi naza. 

rı dikkate alınmak suretiyle vekaletçe musaddak proje, plfin, şart· 
namelere göredir. 

6 - Planların tedariki : eksiltme şartnamesi: Şartnamei fenni 
ve mukavele suretleriyle buna aid bütün evrak bedeli mukabilin· 
de Kınık belediye riyasetinrlen alınabilir. 

7 - Miinakasanın son günü ve yeri : kapalı zarflar, 20.9.937 pa· 
zartesi günü saat 16 da Kınık belediye dairesinde müteşekkil be
lediye encümeni huzurunda açılacaktır. 

Zarflar en nihayet o gün saat 15 şe kadar mutlak surette veril
miş bulu nmalıdır. 

8 - Teminatı muvakkate: (1800) liradır. (2669) 2-4095 

Anli:ara Yük ek Ziı .. aat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz tecrübe hayvnaıarının bir senelik yiyecekleri 
olan aşağıda isim ve mikdarları yazılı hayvan yemleri açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhale 2.9.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 16 da 
Yüksek ziraat enstitüiü rektörlük binasında toplanan komisyon 
tarafından yapılcaaktır. 

3 - Muhammen bedel 3135 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 235 lira 13 kuruştur. 
5 - Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Ensti

tü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

lsmi 
Arpa 
Saman 
Kuru o~ 
Kuru yonca 

Mikdarı Beher kilosunun Yeki'ın tutarı 
kilo fiatı kuru, Lira 

37000 4.25 1572,5 
12000 1,75 210 
21500 3, 5 752,5 
12000 5 600 

Lira yekun.... 3135 
(2692) 2-4133 

C. H. P. Şeyban 
Başkanlığından 

.ilyönkurul 

1 - Satılacak malın cinsi ve mikdarı: Hudud ve evsafı şartna
mede gösterilen 1440 metre murabbamdaki eski Oruz dibak arsası. 

2 - Muhammen bedeli 20000 yirmi bin liradır. 
3 - Şartnamesi C. H. P. Seyhan ilyönkurul bürosunda parasız 

olarak verilir veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine yol. 
lanır. 

4 - Artırma 7. eylfıl. 937 salı günü saat 18 Adanada Parti ku
rağında yapılacaktır. 

5 - Artırma kapalı zarf usuliyledir. 
6 - Kapalı zarfla yapılan teklifler haddi layikinde görülmezse 

artırma ve satış pazarlığa' çevrilir. 
7 - Muvakakt teminat mikdarı 1500 bin beşyüz liradır. 

. 8 - Teklif mektupları 4 üncü maddede yazılı ihale vaktinden 
bır saat evetine kadar C.H.P. Seyhan ilyönkurulu başkanlığına ve
ııilmiş bulunacaktır. 

C •. H. Partisinin malı olan Adanada vaki Oruz dibak arsası yu
karı kı. m~ddelere göre kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarılmı,tır. 
İst~klılerın ~uayy~n gün ve saatte teklif mektuplarını vermeleri 
v~ ıh~le vaktınde bız.uıt veya noterlikten tasdikli vekatetnameli Ye
kıllerın Adanada C.H.P. Seyhan Uyönkurul kurağında hazır bu-
lunmaları ilan olunur. (2673) 2-4096 

•---REÇETELERiNiZi--
( Sakarya Eczane ) ıinden yaptırınız. Her ııtedi· 
•ınız yerli ve Avrupa iliçları bulunur. Reamt, huaust müesse

:.ata azami kolaylık ~österilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
.ı·eıeton · 2018 

Müsabaka imtihanı tehir 
edilmiştir 

Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankasında.n 
(İstanbul Yüksek lktısad ve Ticaret mektebi mezunlarının 

kamplarının ağustos 1937 sonundan evet bitmiyeceği vuku bu· 
tan müracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının baş· 
langıcı 8 eytnle tehir edilmiştir.) 

t - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına· 
caktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Sıyasal Bilgiler veya 

1 Yüksek lktısad ve Ticaret okulundan veyahud Hukuk Fakül 
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin· 
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 8.9 ve 10 eyllıl 937 de Ankara ve İstanbu l 
ziraat bankalarında vazı ile yapılacak ve kazananlar, yol par;;· 
!arı verilerek Ankaraya getirtilip, eylut zarfında sözlü bir !m· 
tihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da 
haiz olmak şartiyle müfettiş namzedlerine (140) ve ~ef nam· 
zedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfet· 
tişlik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa ( 175) lira aylıkla 
müfettişliğe terfi edileceklerdir. 

Ankarada Umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak o· 
lan şef namzedleri ist' bir senelik stajdan sonra yapılacak eh· 
liyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi edilecek 
terdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualaı 
Ankara, İstanbul ve İY.mir Ziraat bankalarından elde edilebi· 
lir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara 
Türkiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğint' 
vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı · 
dırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 937 tarihinde 
ele rlel!mi~ olması sarttH. (2~QS) 2- 3992 

Malatya illlaylığından 
ı - 38000 lira kc if bedelini muhtevi olup yirmi gün miiddetle 

ve kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulan Malatya memleket 
hastahanesi ikmali inşaatına aid keşi fname muhteviyatı hakkında 
Nafıa vekaletiyle muha~ere yapılmasına lüzum görülmüş v~ .bu 
sebepten ötürü mezkur ınşaat ıhale ,.clilemiyerek 7.8.937 tarıhın· 
den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

sı lazımdır. 
5 - İsteklilerin 937 yılı için Nafıa vekaletinden verilmiş ehliyet 
vesikasiyle muvakakt teminatı da ihtiva eden teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat eveline kadar vilayet daimi encümeni reis
liğine tevdi eylemeleri ve keşifname ve şartnamesini görmek isti
yenlerin vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2675) 2-4094 ------
Ankara meı·kez hıfzıssıhha 

müe~sPssi satınalma 1 komisyo_nu 
reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Müessese Serum aşı kısmına satın 
alınacak muhammen bedeli 7620 lira olan 240 dana ile 14 malak yav
rusudur 

2 - Şartnamesi parasız olarak müessese muhasib mutemetliğin-
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 21·8-937 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılac:aktır . 
5 - Eksiltmeve ~irebilmek icin isteklinin 571 lira 50 kuruş mu· 

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

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede gösterilen saat
ten bir saat evveEne kadar müessese satın alma komisyonu reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile iyi· 
ce kapatılmı, olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabu1 edil-
mez (2521) 2-391 O 

Sıvas inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

t~~nci defa kapalı ı:ar( usuliyle mün~k:'saya ~onulmuş olan 
Hargun tuzlasındaki 17661 lira 53 kuruş bırıncı keşıfli memur ev
leri tuz anbarı amele hangarı ve fırın için bu müddet zarfnıda da 
talih çıkmadığından arttırma ve eksiltme kanununun kırkıncı mad
de~i mucibince 4.8.937 tarihinden itibaren bir ay ~arfında pazarlık
la ı.hale ve intacına karar verilmiştir. Şart~amesı ahiren istekliler 
lehıne olarak tadil edilmiş olduğundan talıbler bu şartnameyi ve 
pro1e ve keşifleri her vakit Sivas inhisarlar baş müdürlüğünde gö
rebilirler. 

Muvakkat teminat akçesi 1325 liradır. 
İsteklilerin bina inşaatında mütehassıs old~klarını gösterir mu

teber ehliyet ve fen vesikasını ibraz etmelerı şarttır. İhale Sivas 
inhisarlar baş müdürlüğü komisyonunda icra edilecektir. 

(2695) 2-4130 

Bayramiç jandarma 2 inci alay 
satınalma komisyontndan: 

Tahmini Muvakkat ihale 
Erzakın bedel teminat gün· Nasıl 
cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. !emeci Günü Saati olacağı 

Ekmeklik Kapalı 
Un 439000 52680 00 3884 00 19.8.1937 perşembe 15 zarfla 

Sığır Kapaiı 
eti 102300 25575 00 1918 13 20.8.1937 cuma 15 zarfla 

1 - Bayramiçte 1, 2, 3 üncü jandarma taburlarının t.9.937 
gUnlemecinden 938 nisan sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda 
yazılı 2 kalem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç ve saatle
rinde 2 inci jandarma alay ordu evinde salahiyettar komisyonca 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14 de kadar komisyo· 
na teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Bayramiçte jandarma satın alma komisyonun-
da parasız verilebilir. (4640) 2-3855 

l / • 8 ll:l37 

Yüksek ziraat enstitü~ii 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Aııkaıa yüksek ziraat enstitüsüne ziraat, baytar fakül· 
tesine krz ve erkek orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, 
paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için aşağıciaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını 
vererek bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış 
bulunmak la?ımdır . (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk dip
lomasını almamış olanlar enstitüye alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orad aokudukları sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi 
kabul edilerek baytar, ziraat ve orman fakültesinin üçüncü sömestr
lerine alınırlar. Ancak baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin 
birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan anatomi dersine de ayrıca de· 
vam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapma
ları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yu
karı olmaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be
de? kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta 
evı kurulunun raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü 
askeri hizmete kabiliyeti olduğu ayrıca tasrih edilecektir. 

_ 5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
~~glamtık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdi
gı beden kabiliyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 
. _ .6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çift· 
hgınde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. 
(~tajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı tak
dırde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma denesi içinde 
her ne sebeble olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bı
rakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan mu· 
rafları ödeyecekleri hakkında verilecek nümuneye göre noterlikten 
tsdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan bat
~a ~~fus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uraytardan alacakları 
o~gıdım kağıdlarını, orta mekteb ve liselerde görmüş oldukları 
suel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılariyle 
ya~acakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
dogruca Ankara'da yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğüne ba, vu
rurlar. Talihler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıd olunmak is
tediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında 
bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci 
maddede yazılı kağıdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sa
yılır. Ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve 8 inci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş 
vuranlar arasından pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. 
Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine 
göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de baş 
vurma sırasına göre alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen 
kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevab istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylülünün 

30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar 
kabul edilmez. (2298) 2-3795 

Zonguldak Valiliğinden · 
Bartın · Safranbolu yolunun 0+000-18+000 kilometreleri ara

sında yapılacak 42799 lira 07 kuruş keşif bedelli şose esaslı tami
ratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18. 
8.937 çarşamba günü saat onbeşte Zonguldak vilayet daimi encü· 
meninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve müteferri diğer ev· 
rak iki yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlü
ğünden alınacaktır. Muvakkat teminat üç bin iki yüz on liradır. 
Eksiltmeye girmek i!ltivenlerin resmi gaeztenin 3297 sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhidlik ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yılında alın
mış vesika ve muvakkat teminat1arile birlikte teklif mektuplarını yu
karıda yazılı günde ihale saatinden bir saat eveline kadar villiyet 
daimi encümeni reisliğine vermeleri iHin olunur. (4849) 2-3Q56 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Ereğli • Devrek yolunun 1 +616-27+ 

000 kilometreleri arasında yapılacak yirmi üç bin dokuz yüz elli 
altı lira kırk sekiz kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratı işi ka
palı zarf usuliyh.. eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18.8.1937 
çarşamba günü saat on beşte Zonguldak vilayeti daimi encümenin
de yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz yirmi 
kuruş Mukabilinde Zonguldak Nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 
Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksiltmeye 
girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 937 yılında ahnmıt vesika ve 
muvakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıda ya
zılı günde ihale saatinden bir saat eveline kadar daimi encümen 
reisliğine vermeleri ilan olunur. (4850) 2-3957 

Çanakkale Jandarma Satınalma 
Komisyonwıdan · 

Tahmini Muvakkat Nasıl 

Erzakın bedeli teminat İhale yapı· 
cinsi Kilo Li. Ku. Li Ku. günlemeci Günü Saati lacağı 

Sı gır eti 115300 34590 00 2594 25 1.9.937 Çarşamba 15 de kapalı 
1 - Çanakkalede bulunan birinci J. Alayına bağlı 1, il, 111. 

üncü J. taburlarının 2, 3, 9. sayılı J. okullarının 1. eylül. 937 günle
mecinden 30 nisan 938 günlemeci sonuna kadar ihtiyaçları olan 8 
aylık yukarıda yazılı bir kalem erzakın hizasında gösterilen günle· 
meç gün ve saatte 11 inci J. tabur 3. sayılı J. okul karargahında 
salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale gününden bir saat evet komis· 
yona teslim edilm~s bulunacaktır. 

3 - Şartnameıer Çanakkale J. satınalma komisyonunda para-
sız verilebilir. (5071) 2--4189 

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

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

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

3 - İstekliler pazarlığa girebilmek için en çoğunun muhammen 
bedeli üzerinden % 1.5 teminatı muvakkateyi muhasebei hususiye 
müdürlüğü veznesine yatıracaktır. 

4 - ihale 6.9.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet konağında 
daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ü
zere her gün Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları 

(2750) 2~4201 
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Ankara Levazım Amirliği Satmalma ' 1 

Komisyonu ilin.lan _ 
l L A N------ -------'iLAN 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesesat ihtiyacı i~in 75.?00 ki- ~ - İzmir müstahkem mevki merkez ltıtaah için &pah zarfla 
lo l·uru 24 8.937 salı günü saat 15 te açık eksıltmesı yapı· sekıltmede olan 110200 kilo sığır eti hakkında yapılan ilanlardan 
lacaktır, İstanbu.l_!evazun imirliği satın alma komisyonundan ilan telgrafı 

2 - Sog nın tutarı 4125 lira olup muvakkat tem~~~.t~.309 lira 38 gelmedıgınden v; tekemmül etmiyen muameleden dolayı ihale ya-
kurştur. Şartnamesi her gün komisyonda para~ız go.rulu~. pıl~ıyarak yemden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ve i-

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerındekı vesık~ ~e ~~ halesı 24·8.937 salı günü saat 16 da kışlada satın alma komsiyonun-
m'nat makbuzlariyle yazılı gü:ı ve saatte Ankara levazım amırlıgı da yapılacaktır. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2631) 2-4050 

1
. 2d - Muhammen bedeli 3030S lira olup muvakkat teminatı 2273 

t L A N . ıra ır. 

1 - İstanbul komutanhğı garnizonunda bulunan kıtaa_t ve mil- 3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınır. Ve arzu edenler 
essesatın senelik ihtiyaçları için 40 ve 19 ton sade yagı kapalı her gün komisyonda görebilirler. 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. . . · • 4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdh olmaları şart olmakla 

2 -40 ton sade yağın muhammen tutarı 37600 lıra ve ılk temı- beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları, 
natı 2820 liradır. İhalesi 2.9.937 perşembe günü saat 15 de. 19 t<>: muvakka~ makbuz ve teklif mektublarını ihale saatından en az bir 
nun muhammen tutarı 17860 lira ve ilk teminatı 1340 liradır. İhalesı saat evelıne kadar mezkur komisyona vermeleri. (2628) 2-4047 
2.9.937 perşer.ıbe günü saat 15,25 dedir. Şartnamesi her gün komis· 

1 
. t LA N 

yonda gorülebilir. . • A :-- Ka~serı kor merkez kıtaatının eylfıl 937 den 938 senesi ey-
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerındeki lul nıhayetı~e kadar ihtiyacı olan 400 bin kilo ekmeklik un kapa-

vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatle- lı zarfla eks~ltmeye konulmuştur. 
rinden enaz bir saat eveline kadar İstanbulda Fındıklıda komutan. 2. - Eksıltme 6-9-937 pazartesi günü saat 16 da kor satın alma 
lık satın alma komisyonuna vermeleri. (2707) 2--4156 kom!syonunda yapılacaktır. Zarflar saat 15 e kadar kabul edile-

1 L A N cektır. 
1 - Polatlı alayının ihtiyacı olan 24.000 kilo sığır etinin 9.8.937 3 :- Unun muhammen bedeli 50.000 lıra ve muvakkat teminatı 

pazartesi günü saat 16 da yapılan münakasasında muayyen saatte 37SO lıradır. Ş~rt~amesi kor satın alma komisyonunda görülebilir. 
zarf verilmediğinden arttırma ve eksiltme kanununun 40. cı mad· .4 - İsteklılerın belli gün ve saatte ihale saatinden bir saat ev-
desi mucibince yeniden münakasaya konulmuştur. velıne kadar kanunun emrettiği vesaikle birlikte komisyona müra· 

2 - İhale 31.8.937 salı günü saat 16 da yapılacaktır. Ayni gün caatları. (2793) 2-4265 
saat 15 de zarflar komisyon başkanlığına verilmiş olacaktır. t L A N 

3 - Talihlerin Polatlı mal sandığına yatırılmış 450 liralık te- ~ - ~ayse!i kor. merkez kıtaatmın eylül 937 tarihinden 938 se-
minatı muvakkate makbuzlariyle mezkur gün ve saatte komisyona nesı hazıran nıhayetıne kadar ihtiyacı olan 360 bin kilo tutuşturma 
müracaatları. odunu kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. 

4 - Şartnameyi görmek istiyen talihlerin her gün öğleden son- 2 - İhale 8.9.937 çarpmba günü saat 16 da kor satın alma ko-
ra komisyona müracaatları. {2706) 2-4157 misyonunda yapılacaktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evveline 

İ L A N kadar kabul edilecektir. 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 197760 kilo sığır eti kapa· 3 - Odunun muhanı.men bedeli 9000 lira ve ilk teminatı 675 li-

Jı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuftur. radır. Şartn~esi. koı satın alma komisyonunda g~rülebilir. 
2 - Eksiltmesi 25.8.937 çarşamba günü saat 9 da Elazide tü- 4 - İstekhlerın belli gün ve saatte teminatlarıyle ve kanunun 

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. emrettiği vesaikle birlikte komisyona müracaatları. 
3 - Etin muhammen bedeli 45484 lira 80 kuruf olup muvakkat {2792) 2---4264 

teminatı 3411 lira 36 kuruştur. Şartnamsei her gün komisyonda İ L A N 
görülebilir. 1 - Ankara harb okulu ile Cebeci hastanesi ihtiyacı için açık 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cil maddelerindeki vesika ve te· eksiltmeden pazarlığa çevrilen 24 ton fırancalaya ilk pazarlık gü-
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az nünde istekli çıkmadığından 9.9.937 tarihine kadar pazarlığı de-
bir saat evetine kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. va.m edecektir. 

(2498) 2-3936 2 - Francala.nın tutarı 3240 lira olup muvakkat teminatı 243 Jj_ 
İ L A N radır. Şartnam~sı ~er gün komisyonda parasız görül~r. . 

1 - Malatya birliklerinin ihtiyacı için 709300 kilo un kapalı 3 - 1steklılerın kanunun 2, 3 cü maddelerindekı vesıka ve te-
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. minat makbuzlariyle yazılı güne kadar puarlığı yapılmak üzere 

2 - Eksiltmesi 24.8.937 sah günü saat 9 da Elazizde tü- her gün Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmele. 
tnen satın alma komisyonunda yapılacaktır. ri. ( 2685 ) 2--4254 

3 - Unun muhammen bedeli 92.209 lira olup muvakkat te· t L A N 
minatı 6915 lira 76 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda gö- ı - Ankara garnizonu müessesesatının ihtiyacı için açık ek-
rülebilir. siltmede iken pazarlığa çevrilen 13 bin kilo yufkaya ilk pazarlık 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te- gününde istekli çıkmadıgından 9.9.937 tarihine kadar pazarlığı de-
minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatından en u. vam edecektir. ' 
bir saat evetine kadar mezkur komisyon bafkanlığına vermeleri. 2 - Yufkanın tutarı 2340 lira olup muvakkat tt:minatı 17 5 lira 

(2499) 2-3937 50 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 
İLAN 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi. 

1 - Eliziz birliklerinin ihtiyacı için 522725 kilo un kapalı zarf nat makbuzlariyle yazılı güne kadar pazarlığı yapılmak üzere her 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. gün levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

2 - Eksiltmesi 24.8.937 salı günü saat 11 de Elazizde tümen (2686) 2-42S5 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. t L A N 

3 - . Unun muh~en bedeli 65340 lira 63 kuruş olup muvak· 1 _ Ankara garnizonu birlik ve müesseseler ihtiyacı için açık 
~t g~~~~~~;i:.900 lıra SS kuruıtur. Şartnamesi her gün komisyon· eksiltmeye konulan l6000 kilo taze bamyaya eksiltme günü istek-

4 t 1i çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 
• - steklilerin kanunun "2, 3 ctl maddelerindekt vesika ve te- 2 _ İlk pazarlığı 28.8.937 cumartesi günü saat 11 dedir. 

~ınat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en u 3 _ Bamyanın tutarı 1920 lira olup muvakkat teminatı 144 lira-
ır saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

<25
00) İ L A N 2-3938 4 _ İsteklilerin kanonun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te-

minat makbuzlariyle yazılı gun v_e saatte Ankara levazım amirliği 
1 - Eliziz birliklerinin ihtiyacı için 30636S kilo un satnı alına- satın alma komisyonuna gelmelerı. (2757) 2--42S6 

taktır. Eksiltmesi kaplaı zarf usuliyledir. t L A N 
2 - İhalesi 24.8.937 salı günü saat 9 da Elizizde tümen satın · · 16000 k'l k l f 

alma komisyonunda yapılacaktır. 1 - Eskişehir garnizonu ıçın ~ o ~de yağı A apa ı zar • 
3 - Unun muhammen bedeli 36.763 lira 80 kuruş olup muvak- la 2-9-937 perşembe günü saat 16 da Eskışehırde askerı satın alma 

kat teminatı 2757 lira 28 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon- komisyonunda alınacaktır. 
da görülebilir. 2 - Yağın tahmin bedeli 15040 lira ve muvakkat teminatı 1128 

4 - isteklilerin kanunun 2, 3 cil maddelerindeki vesika ve te- liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
minat makbuzlarını havi teklif mektublannı ihale saatından en u 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te-
hir ıaat eveline kadar mezkQr komisyon bafkanlığına vermeleri. minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatinden en az 

(2501) 2_
3939 

bir saat evveline kadar mezkOr komisyona vermeleri. 

t L A N (2799) t L A N 2-4263 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 6229S2 kilo un kapalı zarf ki · · 

usuliyle eksiltmeye konulmuftur. 1 - Sivas garnizonu birli ~rının ihtiyacı için 110 bin kilo sı-
t d Eliz' d ğır eti kapalı 7,arf usuliyle ekaıl~eye konulmuştur. 

2 - halesi 24.8.937 salı günü saat 11 e ız e tUmen satın 2 _ Etin bedeli 16500 lira ve ılk teminatı 1237 lira 50 kuruttur. 
alma komisyonunda yapılacaktır. da .. "l 

3 - Unun muhammen bedeli 87212 lira 28 kuru, olup muvakkat Şartnamesi her gün komisyon g~~. ebilir. 
teminatı 6541 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 3 - İhalesi 2.9.937 per~be gunu saat ıs de Sivasta tuğ komu• 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 eli maddelerindeki ve- tanlık binasındaki komisyonda yapı~acaktır. 
ıika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın- 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
dan en az bir saat evetine kadar mezkQr tUmen satın alma komisyo- minat makbuzlarını havi ttklif mektublarını ihale saatinden en az 
nuna vermeleri. (2502) 2-3940 bir saat evveline kadar meskOr komisyona vermeleri. 

t L A N (2798) t L A N 2-4262 • 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 1160S kilo sabun kapalı ı kt 'k 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1 - Polatlı garnizonunun e e rı tesisatı için satın alınacak 
2 - ihalesi 23.8.937 pazartesi günü saat 10 da Elizizde tiimen elektrik malzemesinin ıı.s.Q37 ~~şamba günü saat 16 da yapılan 

aat ı k · d k eksiltmesinde talih zuhur etmedıgınden artırma ve eksiltme ve iha-
m ama omısyonun a yapılaca tır. le kanununun 43. üncü maddetıi m.u. cibince 26-S:937 salı gu"nii saat 
3 - Sabunun muhammen bedeli 6382 lira 7S kuruş olup muvak-

kat teminatı 478 lira 71 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon- 16 da ihale11i yapılmak üzere 0~ gun !"Üddetle uzatılmıştır. 
da görülebilir. 2 - Muhammen keşif bedelı 140 lıra 50 kuruş olup muvakkat 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· teminatı 10 lira 54 kuruştur. ~· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en u 3 - Talihlerin yevmi m~zkurda Polatlı ıaalsandığına yatml· 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. mış 10 lira 54 kuruşluk teınınatı muvakkate makbuzlariyle komis-

(2504) 2-3941 yona müracaatları. <2777) 2-42S7 

t LAN İLAN 
Kütahya askeri garnizonunda yaptırılacak 2649 metre tulinde Muhammen İlk 

Oevleı Uenıiryolları Vt! Limanları 1 ıuum 
Miidiirliii!ii ~atmalma Komi"'" 1111 lhnları 

Devlet Demiryolları ve 1-'iınanlan 
işletme Umum Müdüı·lüğünden 

937 senesi idaremiz ihtiyacı için aşağıda mevki ve kilometrele
ri yazılı ocaklardan 17000 mctrcmikap balastın ihzarı 10.8.937 ta~ 
hine rastlayan sah günü saat 15 de muvakkat ihalesi yapılmak üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de muayyen gün 
ve saatte komisyonumuza şifahi veya tahriri hiçbir taraftan müra
caat vaki olmadığından 25.8.937 gününe tesadüf eden çarşamba 
günü saat 15 de Kayserine 4 üncü işletme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca yapılacağı tekrar ilan olunur. 

Balastın 
miktarı 

metremikap 
6000 
4000 
3000 
2000 
2000 

Keşif 
bedeli 
Kuruş 
105 
110 
105 
105 
105 

Muhammen 
bedel 
tutarı 

Kuruş 

6300 
4400 
3150 
2100 
2100 

(2739) 

İLAN 

Ocak mevkii En vakın ist. 
Kim. İsmi 
483 Şarkışla 
279 Kunduz 

52 Ladik 
95 Hacıba\•ram 

204 Zile 
2---4192 

ı - 10.8.1937 tarihinde münakasaya konulan Fevzipaşa - Di
yarbekir hattı üzerinde Km. 337 + 339 arasında ocaktan çıkarılarak 
hat kenarına figüre edilmek üzere 6650 m3 balastın ihzar ve tesli
?ti. kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da iki talibin vesa
ıkı tamam olmadığından kabul ediJmiyerek 2490 numaralı kanu
nun 40 ncı maddesi mucibince kapalı zarf usulile yeniden eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 9975 liradır. 

2 - Eksiltme 25.8.1937 çarşamba günü saat 15 de Malatya İf" 
letme binasında yapılacaktır. 

! - Muvakkat teminat 748 lira 13 kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 ncü 

maddesi mucibince i'e girmt>ğe manii kanuni olmadığına dair be
yananme, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuz
Jarile tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa, Malatya İşletme kalemlerinde. Diyarbekir, Elazfa, Narh, 
Eloğlu istasyonlarında parasız verilmektedir. (2782) 2---4252 

t LAN 

Pancar küsbesine mahsus O. D. 118 No. tarife, 1. 9. 937 tarihin.. 
den itibaren Avrupa hattına da teşmil edilmiştir. (2783) 2---4253 

t LAN 

Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatla
rı yazılı üç gurup muhtelif elektrik tel ve kab'olan 16-9-1937 per
şembe günü saat 15.30 dan itibaren ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminatları ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.36 gün 3297 veya 
1.7.1937 g. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan talimatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, HaJ
darpaşada Tesellüt"l ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli Muvakkat to-
Malzemenin ismi Lira minatı Lira 
1 - Muhtelif izole elektrik ve tele) 

fon tel ve kabloları ile bobin ve) 18758 
rezistans telleri. ) 

2 - Bakır izole tel ve kabloları ) 11791 
3 - Çıplak elektrik tel ve kabloları) 

ile yumuşak ve sert bakır teller) 909S 
(2748) 2---4251 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden : 

1406,85 

884,U 

682,13 

Sivas merkezinde yapılacak olan 34030 lira 77 kUrtlf kefif be
deıli vali evi 19.8.937 per,embe günü saat ıs de vilayet daimi en
cümeninde ihale edilmek üzere 5.8.937 den itibaren kapalı zarf usa
liyle 15 gün müdd~tle eksiltmeve konulmu,tur. Muvakkat teminat 
2SS2 lira 31 kuru,tur. Eksiltmeye bağlı evrak funlardır. Kefif, 
proje, bayınılırhk ifleri genel prtnamesi, hususi prtname. Bunlu 
?er zaman Sivas nafıasında ~örülebilir. Eksiltmeye girebilmek içia 
ısteklilerin müteahhidlik vesikası ibraz ve bir teahhüdten en u 
2S.OOO liralık bina ve buna mümasil in,aatr iyi bir ıurette yap. 
mı, olduklarını isbat eylemeleri ve bir mühendis veya mimar ba
lundurulacağını noterlikten musaddak bir vesika ibraz etmesi tut
tır. Talihler teklif mektublarını 19.8.937 perşembe gUnü saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (S062) 24138 

Gümrük ve İnhisarlar 
• Vekaletinden 

1 - Pazarlık suretiyle vekalet müstahdemleri için 47 erkek 
5 kadın elbisesi diktirilecektir. 

2 - Kumaşı vekaletten verilmek şartiyle bu işin tahmin edi
len bedeli 468 lira ve muvakkat teminatı 3S lira 10 kuru,tur. 

3 - Bu işe aid şartnameler vekalet levazım müdürlüğünde her 
gün görülebilir. 

4 - Pazarlık 20. 8. 937 Cuma günü saat 14 de vekalette kurula 
olan alım satı~ komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte temınat makbuzları ve 37 yılına aid unvan, ruhsat tez
keresi, nüfus tezkeresi, ehliyet vesikası ile birlikte komisyona mü. 
racaatları. (2800) 2-4276 

--------------r-~N~İ~K-E-L~A-J--

ve Yol inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli :Mikdarı Tutarı teminatı ihalenin 
24246 lira S6 kuruştur. Muvakkat teminatı 1818 lira 40 kuruştur. Cinsi Kilo Lira Lira Krş. Şekli Tarihi günü saati 
Fenni şartlariyle keşifleriyle Eskişehirde askeri satın alma ko- Un 120000 24000 1800 Kapalı 6-9-937 pazartesi 9 

BRONZ İŞLERİ 
ınisyonunda görülebilir. Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat 16 da Sığır eti 45000 6750 506 2S ,, ,, ,, 9 
Eskifehirde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekli- Odun 600000 6000 4so ,, ,, ,, 

10 lerin bu gibi İfleri yaptıklarına nafıa ve inşaat fUbeleri müdürlük· Sade ya~ 6000 4500 337 50 Açık 
15 l!rince tetkik edilmif ehliyet vesikaları kanunun tayin ettiği ve- Sabun 5 3000 1350 lOl 2s " " l6 

•ılcaları aetirmeleri mecburidir. Teklif mektubları ihale aünU sa- 000 22cn " " " 
"" "" Arpa 4S ""' 168 75 ,, ,, ,, 16 at !S e kadar komisyon bafkanlığına verilmelidir. Posta ile gön- 1800 

derılecek teklif mektublarının iadeli teahhütlil olması ve nihayet Kuru ot 36000 135 ,, 7·9-937 Salı 9 
•·· ) Saman 29000 1160 87 ,, ,, ,, 9 -t 15 e kadar komisyona gelmi, bulunmalıdır. (2606 2-4046 1400 

İLAN Kuru fasulye 14000 105 ,, ,, ,, 16 
1 - Sarıkamıf garnizonu ihtiyacı için 30000 kilo sade yağı ka- Nohut 4300 430 32 25 ,, 8-9-93~ çarşamba 9 

Palı zarfla 8.8.937 den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konul· Bulgur 13000 1950 146 25 ,, ,, ..,, 10 
lbuttur. Kuru soğan 10000 800 60 ,, ,, ,, 11 

2 - Eksiltmesi 25.8.937 çarşamba günil saat 11 de Sarıkamıfta Gaz yağı 2500 500 37 SO ,, ,, ,. 12 
•skcri satın alma komisyon binasında yapılacaktır. Şeker 1700 578 43 25 ,, ,, 13 
C! 3 - Tahmin bedeli 19800 lira olup ilk teminatı 148S liradır. Pirinç 8000 2800 210 :: 9.9.937 per,embe 14 
vartnameai komisyondan parasız verilir. Patates 36600 183'. 137 25 ,, ,. ,, ıs 

4 İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te- Kuru üzüm 4SOO l125 84 38 ,, ,, ,, 16 
bıı makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en u Artvin kıtaatı i~tiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı on yedi kalem erzak hizalarında gÖ&-

saat veline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. terilen günlerde eksıltmeye konu!muştur. İsteklilerin ilk teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatler-
(2029) 2-4041' de Artvin askeri satın alma komısyonuna müracaatları. (2778) 2-42S8 

DÖKÜMHANESİ 
Bililınum nikelaj, kromaj ve 

bronz ifleri en temiz prinç ve 
bronz döküm i,leri yapılır. 

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

2-4033 

Acele Satılık Ev 
Ulucanlarda 69 numarada 

Berber Tevfik Gülenönmez'e 
müracaat. Z-3892 

Kiralık Ev ve 
İki Dükkan 

Yenişehirde inkiHlb sokağı 
numara 9 ev içindekilere mü
racaat ediniı. 2-4281 
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~-------------K_o_m_isyonu ll&nl_a_n ______________ --1 

Asl(eri Baytar okuluna talebe 
kayıd ve kabulü 

1 - Ankarada askeri baytar okuluna bu yıl sivil tam devreli 
liselerden 1937 de pek iyi ve iyi derecede mezun olan ve ol~unluk 
imtihanlarını vermit olmak şartiylc talebe kabul edilecektir. İs
teklilerin aşağıdaki vasıf ve şartlan haiz olması lazımdır: 

a; Türkiye cumhuriyet tebaasından ve türk ırkından olmak 
b; Ya,ı 18 - 21 olmak, 
c; Beden te,ekkülleri ve 11hatı orduda ve her iklimde faal hiz

mete müsaid olmak (dil rekabeti olanlar alınmaz) 
d; Kusursuz vaz'ı tavır, ahlak ve seciye sahibi olmak 
e; Ailesinin hiç bir fena hal ft şöhreti olmamak (Zabıta vesi

kası). 
2 - İstek1ilerin müracaat istidalarına şu vesikalarrn bağlan

msaı lazımdır: 
a; Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti, 
b; Sıhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı k§ğıdı, 

c; Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti 
d; Okula alındığı takdirde asker! kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velısinin ve kendisinin noterlikten tasdikli 
teahhüd s .. nedi, 

e; Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazi çırpmma
ya müptela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli te
ahhlıdnamesi (Bu gibi hastalıklardan biriyle okula girmezden evel 
m !ili oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılrr ve bu müd· 
dete aid hükümet masrafı velilerine ödettirilir.) 

3 - İst~klilcrin bulundukları mahallerdeki askerlik şubeleri
ne istida ile müracaat edecekler ve şubelerce 2. maddede bildirilen 
evrakı ikmal ettirildikten sonra İstanbul ve civarından isteklilerin 
Hayclarpaşada askeri baytar tatbikat okulu müdürlüğüne, Ankara ve 
ona yakın iller isteklilerinin de Ankarada ziraat enstitüleri bay
tar faki.ıltesi askeri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün ilk haftasına kadardır. Ondan 
sonra kabul edilmez. 

5 - KabQ.l duhul imtihanına tabi değildir. Şehadetname dere
celerine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca 
kayıd işleri kapanır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri asker-
lik şubeleri ile tebliğat yapılır. (2S9Z) 2-3999 

t LA N 
1 - Yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira dört kuruş 

keşif bedelli Uçuş yolu inşaatına talih çıkmadığından kapalı arf
Ja yenide11 eksiltmeye konmuştut". 

2 - Eksiltmesi 19 ağustos 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
3 - İlk teminat akçesi 9984 lira 40 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 874 kuruşa M. M. vekiJeti satın alma komisyo

nundan alınabilir. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle idari şartnamede ya
zılı vesikalar ile birlikte teklif melrtublarmı ihale saatından behe
mehal bir ıaat evci M. M. vekaleti satın alma komisyonuna verme-
leri. (2452) 2-3845 

t LAN 
1) Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 9360 çift fotin ka-

palı ı:arfla eksiltmeye Jconmuştur. 
2) İlk teminat parası 3159 liradır. 
3) İhalesi 23 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4) Şartnamesini 210 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma ko

misyonunda alınır. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gününde en geç bir 
aaat eveline kadar teminat ve teklif mektublarını M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2588) 2-3998 

!LAN 
1 - Vekalet ihtiyacı için II kalem mefruşat eşyası ve değişik 

ıbatta 232 tane bayrak, beş tane vantilatör ve 17 kalem elektrik mal
temesi ayn ayrı pazarlıkla alınacaktır. 

1 
2 - Vekalette mevcud bir tane fort ve bir tane şevrole kamyo-

tıeti pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
3 - Pazarlığa gireceklerin 19-8-937 perşembe günü saat 11 de 

M.M.V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2791) 2-4273 

Anliara bölge sanat oliuiu 
direktörlüğünden 

1937 - 1938 ders yılı için bölge sanat okullarına nehari talebe de 
kayıd ve kabulüne başlanılmıstır. İstekliler yarış sınavına tabi tu
tulmıyacaklar ve parasız yatılı yarış s navını kazanamıyanlar ela 
nehari olarak devam edebileceklerdir. Bu hususta fazla izahat 
almak iste enlerin okul idaresine müracaat etmeleri l5zımdır 

(2802) 2.4218 

TAKSİTLE 
• 
Satılık Ev 

3 çer odalı mutbak ve ban. 
yolu 2 daireli. Yenişehir Meş
rutiyet caddesi köşesinde özen
li sokak No. 6. Sabah 8,5 dan 

evel ve akşam 7 den sonra 3351 
telefona müracaat. 2-41 ?O 

1 ULUS'un l~·~ .... ~~RTLARJ 
·ı' Beher Beher 
ı Santimi Santimi 
j ~~ Kuruş Sayfa Kuruş 
1 
l 2 300 3 200 

4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
3 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. ev· 
lenme vefat ve kati alaka 
ilanla;ından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 
6 Avlığı 
3 Aylığı 
Telefon: 

17 Lira 30 Lira 
g ff 16 ~ 

5 • 9 " 

Başmuharrir: 1063 
Yazı İ$1eri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 

İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ MEMURLUGUN
DAN: 

Ankaranm İsmet paşa mahallesinde Bayır sokağında kütüğün 
24 tski ve yeni eml3k 3-5 numaralı ve kadastronun 3 pafta 5 ada 4 
parsd numarasında kayıtlı 171 metre murabbaı arsa ve üzerinde
ki ev aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık artırma
ya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Ev iki kattır. Üst katta içi~e iki oda ve alt katta kapusu bah

çeye açılır bir oda vardır. Tavan ve taban yoktur. Ayrıça bahçede 
bir oda yapılmıştır ki bunun tavan ve tabanı vardır. Üzerleri kıs
men saç ve kısmen topraktır. Su ve elektrik yoktur. Dış kapıdan 
girilince adiyen yapılmış eski helası vardır. Bahçede akasya ağaç· 
lan vardır. 1200 bin iki yüz lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satış peşin para ile olmak üezre 22-9-937 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayrimen
kul satış memurluğunda yapılacaktır. Talipler gayri menkule tak
dir edilen kıymetin % 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu veya teminat olarak kabulü lazım 
gelen tahvil vereceklerdir. 

Dellaliye ve vergileri ihale bedelinden ödenir. Tapu harcı tah
liye masrafları müşteriye aittir. 

2 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 şi
ni bulduktan ve liç defa nida ettirildikten sonra mezkur günü 16-
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

3 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin % 75 ni bulmadığı takdirde 7-10-937 tarihiue müsadif per
şembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artırana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci artırmada ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde ihale edilenin talebi üzerine ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol· 
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 15 gün
lük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran Wibine ihale edi· 
lecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla diğer a}ika~ların bu gayri me.n
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ıle masrafa dair iddıa· 
]arını evrakı müabiteleriyle yirmi gün içi:ı~e .dairemize bildirme· 
Ieri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sıcillıyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşılmasından hariç tutulac~?ır. 

6 - Artırmaya iştirak edenlerin 10-9-937 tarıhinde 37-52 nu
maralı dairemizdeki yerinde herkese ~ık b~undurulan şartname· 
mizi okuyabilirler. Talipler daha evvel gayrı menkulün imar va· 
ziyetini ve saireyf ve '31'tnameyi sa.tlf şart!ar~ı görmüş okumuş 

. ve bunları tamamen kabul etmiş addoJun.acası ılan olunur. 2-4279 

Ankara Vilayetinden 
1 - Onuncu yıl yatı okulu için 100 ton sömikok ~ömürü beher 

tonu 28 lira, 6000 kilo meşe ve gürgen odu.nu beher kılosu 2 kuruş 
25 santim, 200 kilo meşe kömürü beher kilosu 5 kuruş 50 santim 
ve 100 kilo çıranın da beher kilosu 15 kuruştan açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

2 - Bu dört kalem mahnıkatm rou}ıaınmen bedeli 2961 liradır. 
3 - İstekliler paiarlığa girebilınesi. için ~~~en bedelin 

% 7.5 teminat akçesini muhasebei hususıye mudurlugü veznesine 
yatıracaktır. 

4 - İhale 9.9.937 perşembe günü saa~ 15:5 da vilayet konağında 
daimi encümeninde yapılacaktır. 1steklı!~rın ~rtnaıneyi görmek 
üzere her gün Ankara kültür direktörlügune muracaatları. (2751) 

2-4202 

Ank~ara valiliğinden: 
Fi ya ti 

Adet CİNSİ Motör No. Lira Kr. 
1 Buik markalı otomobil 

yedek malzemesiyle) 
(ü 

1 Buik markalı otomobil (üç 
yedek malzemesile) 2738930 

1 Buik markalı otomobil (üç 
yedek malzemesile) 

2078504 

250 00 

75 00 
275 00 
10 64 

Dipozit 
Lira Kr. 

18 75 

5 65 
zo 65 
o 80 

1 Buik markalı otomobil 
133 Tahta fıçılı beş teneke 

35 Boş teneke 
Yukarda evsafı yazılı otomobil ve tenekeler 30-8-937 pazartesi 

günü saat 15,30 da satılmak üzere açık artımı.aya konulmuştur. 
Taliplerin hizalarında yazılı teminat makbuzlarıle defterdarlık sa-
tış komisyonuna müracaatları. . . 

İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edılccektır. 
(2803) 2~4275 

17 - 8. 1937 --
Ankara Belediye Reisliği lıanJan 

·-~~~~~~~-- -~~~~~~~~ 

Ankara belediye reisliğinden: 
Anafartalar caddesinde yola tesadüf ettiğinden dolayı 164 a

d~nı~ 4 ;e 5 ı:umaralı parsellerini teşkil eden Karmen bitişiğinde· 
kı dukkfuı ~lı İlhami apartmıanı ve altındaki dükkan ve Şark eş
ya pazarı tıcarethanesinin methali ve üstlerinin yıkılması ve en
kazı pazarl~~ .~uretiyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 19. ağustos. 
perşembe gunu saat 17 de Belediye İmar müdürlüğü binasında ya· 
pdacaktır. Taliplerin teminatlariyle birlikte İmar müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (2774) 2-4228 

t LAN 
Otobüs i.d"!esinde bul~nan yanık yağlara istekli çrkmadığtndan 

1_7.9-937 tanhıne kadar hır ay içinde pazarlıkla satılacağından ta
lı.? ola?1arın her cuma ve salı günleri saat on buçukta belediye en
cumenıne müracaatları (2806) 2-4272 

İLAN 

1 - Otobüs idaresine alınacak madeni malzeme 15 gün müddet• 
le kapalı zarfla ek::.iltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6147 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 461 liradır. 
4 .--:-- Şartnamesini görmek İı>tiyenler her gün yazı işleri kalemL 

n: mu:acaatları ve ihale 31-8-937 salı günü saat 11 de belediye en
c.umenınde yapılacağından isteklilerin teminatlariyle birlikte tek
lıf mektublarmı saat ona kadar ~lediye enciimenine vermeleri. 

(2705) 2-4271 

İLAN 

1 - Temizlik müstahdeminine yaptırılacak 379 takım elbise ve 
kasket 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Muhammen bedeli 3790 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 284.25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerinde 31-8-937 salı günü saat on buçukta belediye en. 
cümenine müracaatları. (2804) 2-4270 

t LAN 

1 - Sanai caddesinde 852 inci adada 8 parselde 59 metre mu
rabbaı belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konul. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 590 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 44,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerinde 31-8-937 salı günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (2809) 2-4266 

tLAN 

Otobüs idaresine alınacak keresteye istekli çıkmadığından 
17.9-937 cuma gününe kadar bir ay içinde pazarhkla alınacağından 
isteklilerin her cuma ve salı günleri saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları (2810) 2-4267 

tLAN 
1 - Otobüs idaresine alınacak 6.200.000 adet bilet 15 gün müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 2480 liralır. 
3 - Muvakkat teminatı 186 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her glln yazı i~leri kale

mine ve isteklilerin de 31.8-937 sah günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları • (28()7) 2-4268 

t LAN 

1 - Otobüs idaresi müstahdeminine alınacak yüz yetmiş dokuz 
takım elbise, palto ve kasket 15 gün müddetle kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 5549 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 616.17 liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenlerin her gün yazı 

işleri kalemine müracatlan ve ihale 31-8-937 salı günü saat 11 de 
belediye encümeninde yapılacağından istekliler:n temin~tla ·r1e 
birlikte teklif mektublarmı saat ona kadar belediye encumenıne 
vermeleri. (2808) 2-4269 

Askeri fabrikalar umum Müdürlüğü Satın alma 
L------------KomiMvoou hanlan:.:..,. _____ __. 

t LAN 
35 KALEM ÇELİK 

Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan yukarda mikdarı ve cinsı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 6-10-937 tarihinde çarşamba günü saat 15 :e kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat !~minat olan 1864 lira 88 k_uruşu havi 
teklif mektuplarını mezkUr gunde saat 14 de kadar komısyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2762) 2--4260 

İLAN 
1 • eylw • 937 çarşamba gUnü saat 15 de kapalı zar~a ihale edi

leceği 12 • 14 ~ 16 • 18 temmuz 937 günlerinde il!n edılen 35kalem 
çelik şartnamesinde değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğünden 
mezkur ilanlar hükümsüzdür. (2761) 2-4259 

14 KALEM ÇİVİLİK TEL 
Tahmin edilen bedeli (2212) lira olan yukarıda mikdarı ve cin. 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 6. 9. 937 tarihinde Pazartesi günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (165) lira (90) kuruş, 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatta komisyona müracaatları. (2801) 2-4277 

80 TON PİLATİNEN SAÇ 
Tahmin edilen bedeli 9600 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın a.lm~ ko
misyonunca 30.9.937 perşembe günü saat ~5 te kapalı ~a? ıle ı.hale 
edilecektir. Şartname parasz ol~rak kom.ısyon.dan venlır. Talıble
rin muvakkat teminat olan 720 hrayı havı tekhf mektublarını mez
kQr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2717) 2-4159 

15 TON KAOLiN KUMU KÜÇÜK YOZGAT'TA YAP-
Tahmin edilen bedeli 900 lira TIRILACAK SU KANALI 

olan yukarda mikdarı ve cinsi ya- Keşif berleli 9870 lira olan yu-
zıh malzeme Askeri Fabrikalar karda yazılı inşaat Askeri Fahri· 
Umum Müdürlüğ"ü satın alma kalar Umum Müdürlüğü satın 
komisyonunca 3.9.937 cuma ı;i· alma komisyonunca 1 - eyltıl • 
nü saat 14 de açık eksiltme ile 937 çarşamba ~ünü saat 16 da a
ihale edilecektir. Şartname para- çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
sız olarak komisyondan verilir. Şartname 50 kuruş mukabilinde 
Taliplerin muvakkat teminat o • komisyondan verilir. Taliplerin 
lan 67 lira 50 kuruş ve 2490 nu- rn ıvakkat teminat olan 740 lira 
maralı kanunun z ve 3 maddele- ve 2490 ıumaralı kanuııun 2 ve 
tindeki vesaikle mezkur gün ve 3 üncü maddderindeki vcsaikle 
saatte komisyona müracaatları. muayyen gün ve saatte komisyo· 

(2763) 2-4227 na müracaatlan (2764) 
2-4226 



17 - 8 - 1937 

P. T. T. U. l\lüdürlüğünden 
1 - 3222 sayılı Telsiz Kanunu 1 Ağur.tos 937 tarihinde merik_ 

• 1 k 1 • tesisatı ve almaca yete gırmışt11 Bundan sonra yapı aca te sız 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu ~an~
nun muvakkat maddesi mucibince 1 Ağustos 937 de mevcu te

1
-

siz tesisatı ve radvo sahibleri A,ğustos 937 içinde ruhsa.tname ~ -
maga mecburdur. Bu ruhsatnameler P. T. T. Merkezlerınden ak 1• 

nacak 15 kuruşluk damga puluna tabi matbu. ~eyannameler mu a.. 
bilinde derhal verilir. Ruhsat ameler meccanıdır. Yalnız 25 kuruş. 
luk damga puluna tabidir. . · He e 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin İcra V~ıllerı . ~ • 
tince kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neşredılecektı~hl u 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametg ar· 
dan eski i gıbi senede on lira ve nüfusu on binden aşağı olan y~r· 
lerde senede beı;ı lira alınır tkamet~ahlardan gayri yer~erden a 1• 

nacak ücretler için ayrıca gazetelrele neşredilecek tarıfeye veya 
P. T T Merkezlerine müracaat etmek icab eder. d 

937 mali senesine aid ücretlerin Eylül 937 nihayetine kakar 
P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi lazım gelir. Eylül. s~nun~ ~ 
dar verilmiven ücret er % 20 fazlasiyle tahsil ve Teşrı~ıe;e ~:; 
hayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile on beş gu~lu 

1 
. 

mü et verilir Bu on beş gün içinde de borçlarını vermıyen erın 
· ··1 lunur ruhsatnameleri iptal ve hakların~a kam.~ni .t_:ı.kiba!a tevessu 0 di ~ 

2 - Telsiz Kanununun merıyete gırdıgı tarıhten evvel t~. ~ 
edilmiş olup da 937 mali senesine cari olan ücretler 937 senesı ıçın 
alınacak ücretten mahsub edilecektir. . . • 

3 - Bu kanun bükün !erine göre esasen ruhsat verılmes~ caız 
olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı telsız te. 
sisatı vücuda getirenler hakkında bir senede.? üç sene~e. kadar ha· 
pis ceza'il hükmolunur ve tesisat zabt ve musadere edılır. Ruhsat 
alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın verıcı 
veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir aydan al
tı aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır para ce-
zası hükmolunur. . .. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cıhazı vucuda geti
renler veya kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağrr 
Para cezası hükmolunur. .. 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahud hazarda • ?rft 
idare mıntakalariyle her nevi askeri memnu mıntakalarda bırıncl 
fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında ~-ş .seneden on seneye ~ 
dar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fıılı .ışleyenler hakkında ~ır 
seneden üç seneye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkra!Ja yazılı fııH 
işleyenler hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapıs cezası veri.. 
lir. 2 - 4039 

Nafıa teknik okulu müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko?ulan _iş: İstanbul Be

şiktaş Yıldızda bulunan teknik okul~ tedrısat bınasınd~ şertna
mesine göre yapılacak hedmiyat çatı ınşaat; betonarme doşemeler, 
ıu ve elektrik tesisat ve teferrüatıdır. 

2 - Keşif bedeli 47485 lira 43 kur~ştur: E~siltm~den ~-saat 
cveline ka ar mektebimizden alınacak ırsalıye ıle yüksek mühen· 
dis mekte 1 muhasebesine yatmlacak olan ilk teminat 7122 füa 82 
kuruştur. •. .. . . 

3 - Eksiltme şartnamesi ve teferruatı yuksek mühendıa. ~ek
tebi muhnsebesıne yatırılacak olan 237 kuruş bedel. mukabılınde 
alınacak makbuzun ibrazı prtiyle mektebimizce verıllr. 

4 - Eksiltme 25.8.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 
de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komisyonunda y pılacaktır. 

5 - İsteklilerin teklif .1ektublarını eksiltme saatından bir sa
at eveline kadar yüksek mühendis mektebi muhasebesinde topla
nan komsiyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazım· 
dır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltme e girebilmek için nafıa vekaletinden alınmış ve 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair 
rnüteahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulun-
mak şarttır. (4907) 2-4043 

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

hiplerinin ağustos sonuna kadar en yakm P.T.T. merkezlerine mü
racaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1 • Ağustostan evet alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almı>:~nlar e':'elc~ ilan 
edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu muddet hıç bır su
retle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri eylul sonuna kadar verilelıilir. Ancak radyo kul
lanılsın kullanılmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
rnerkezledne verilmiş olması behemehal lazımtiır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiçbir para istenilmi-
Yecektir. (2770) 2-1224 

İstanbul ürıjversitesi artırma eksiltme 

ve pazarlık komisyonur dan: 
1 - 83877 lira 54 kuruş ke,if bedelli İaanbu~<I_a Gureba haataha

lltsi kulak, boğaz, burun kliniği bitirme ve hancıye operaayon kıs
nu tamirat ameliyatı toptan götürü olarak kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak fUnlardırı 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyes~ 
D) İnşaata dair fenni şartname, 
E) Keşif hülasa cetveli. silsilei fiat cetveli metraj cetveli 
F) Projeler 

İstiyneler bu şartnameleri ve evrakı bef lira bedel ile üniversi-
te rektörlüğünden alabilir. .. . 

3 - Eksiltme 26.8.937 perşembe günü saat 15 de İstanbul unı
~ersitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443.83 lira muvakkat 
teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış 937 senesine aid 
(100.000) yüz bin liralık inşaat müteahhidlik vesikasını ve ticaret 
Odası vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
C":eline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde veril
nıış olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mu
nıu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 

!:hu) edilmez. (4826) 2-4042 

1\ukara inhisarlar 

basmüdiirliiiiin;1t>u~ ' . 
Baıa kazası inhisarlar binası çatısının tamiri 1268 lira 75 kuruş· 

luk ilk keşıf varakasına ve şartnamesine göre açık eksiltmeye ko
nu uştur. 

A ık ek iltme ve ihale 25.8.937 tarihinde saat 16 da komisyonu· 
ın a ıcra edileceğinden talihlerin 95 lira 16 kuruş muvakkat te
rnı'lat pa iyle birlikte muayyen vakitte komisyonumuza müra-
c:ıatıarı ıl n olunıır (2615) 2-4055 

us 

Orman Ciftliği 
' 

Çiftlik Sütü 

çocuklar 

ile besıenen 

böyle olur. 
OrmaP Çittıl*ı il•~•-••• 

Çorum Valiliğinden .. 
Alaca merkez kazasında fenni şartname ve keşfine gore yapı~a

cak plan 101 tip dahilinde 90 adet göçmen evi 18985. ~l.acaya bagl~ 
Ço lu köyünde yaprlacak plan 103. 105, tip 3, 5 dah~l~nde 39 evı 
795~ ve Çatak köyünde yapılacak plan 103 tip 3 dah~l~nde 20 ev, 
4362,İsa hacılı köyünde yapılacak plan 103 tip 3 dahılınd_e 14 ev, 
3053, Kurt avutmu~ İsmailli köyünde yapılacak plan104 tıp .4 da
hilinde 20 ev 4461 lira bedelleriyle 15 şer gün müddetl~ eksıltr;ı_ıe
ye konmuş talih çıkmamış ve müddetin hitamında eksıltme mud· 
deti 10 daha temdid edilmiş ve gene talib bulunmamış oldugundan 
bu defa bir hafta içinde pazarlık suretiyle ihal~i ~apılac~g~ndan 
en mutedil ve muvafık teklifi müteahhide vekaletın tasvıbınden 
sonra ihale edilecektir. f stekli olanların 10.9.937 gününe kadar ev· 
rakı müsbite ve teminat makbuzları ile birlikte vilayete müracaat· 
ları ilan olunur. (2711) 2--4161 

Beton Arme Köprü İnşaatı · 
Nafıa Vekaletinden 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Sıvas vila~etinde Sıva:ı - Koyu_~
hisar yolu üzerinde Yukarı ~a!c ve Koyul hısar - R~şadıye yolu U• 

zerinde A~ğı kale köprü!erının ~ctonarme ~larak ınşaatıdır. 
Her iki köprünün keşıf bedelı (68.000) lıradır. 
2 - Eksiltme t.9.937 tarihine müsadif çarşa:nba günü sa~t 16 

da Nafıa vekaletinde şose ve kcipriiler reisliği eksiltme komısyo· 
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapılac~ktrr. . 

3 - Eksiltme şartname"i ve bu~a ~utefe~ri diğer evrak (_3~0) 
kuruş bedel mukabilinde şose ve. ~oprule~ r~ısliğinden ~lınabılır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıç~n. t?lpıl_erın (4650) lıra_lık m~
vakkat teminat vermeleri ve bu ~ıb_ı ışlerı yapabileceklerı_ne ~aır 
Vekaletimizden alınmış müteahhıdlık e~l};'.eti fenniye vesıkasıyle 
ticaret odası sicil varakası ibraz etm~l~rı lazımdır. 

lstekJiJerin teklif mektuplarını ıkınci maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktaizdir. Pnstada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2622) 2~153 

Dahiliye Vekaletinden 
Balıkesir şehri halihazır haritaları 

alımı eksiltmesi 
Babkeair ,ehri halihazır haritaları ahnıı işi kapaır zartla ek· 

ıiltmeye konulmu,ıur. . . 
1 - İfin muhammen bedelı 6600 lıradır. 
2 - İstekliler bu ite aid şartn:ıme, proje ve sair evrakı bilabe

del Dahiliye vekaleti belediyeler ımar heyeti fen şefliğinden ala· 
bilirler. . . .. . 

3 - Eksiltme 18.8.1937 tarı~ın~ m~sadıf çarşamba günü saat 
onbirde Arikarada Dahiliye vekaletı bınasında toplanacak beledi-
yeler imar heyetince yapıtacaktı_r.. . . 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın ısteklılerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tes-
lim etmiş olmaları lazımdır. . . 

a. 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 ıncı maddelerine uygun 495 li· 
ralık muvakkat teminat. • 

1 b. Kanunun tayin ettiği ve~ka ar: . 
c. Kanunun 4 üncü madde~ı mucıbınce eksiltmeye girmeye ma. 

nii bulunmadığms dair isteklı tar~:11!_dan imzalanmış bir mektup. 
5 - Teklif mektupları ihal~ gunu_ saat ona kadar makbuz mu

bilinde komisyon reisliğine ver.ılecektır. 
Posta ile gönderilecek tekhf me~tuplarının iadeli teahhUdlü 

olması ve nihayet bu saate kad_ar komısyona. g~lmiş bıılunmal~rı Ja. 
zımdır. Bu iş hakkında fazl~ ızahat almak _ıstıyenlerin beledıyeler 
imar heyeti fen şefJiğine muracaat etmelerı. (2427) 2-3853 

i ktisat vekaleti merl{ez mıntal{a 
ölçüler ve ayarla~ müf ett~iğinden: 

Benzin fiatlarınm indirilm~sı d~layısiyle Ankarada çalışan 
taksimetrelerde belediyece tesbıt edılen yeni tarifeye göre tadilat 
ve tamirat yapılacaktır. . . . 

Bu tamiratı yapmak ıstıyen tamıratçıların 14826 sayılı ölçüler 
nizamnamesi hükümlerine göre merkez mıntakası ölçüler ve ayar 
müfettişliğine müracaat ederek: . 

ı -lsimve adreslerini kaydet~ırmeleri 
2 _ Yapılacak tadiJat ve tamırat hakkında fenni direktifler a}. 

malan lüzumu ilan edilir. (2779) 2-4232 

ıı= 

Ankara numune hastahanesi 
haştabihliğind ·ıı: 
Hastanenin 1937 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi, mikdarı, 

tahmini fiat ve eksiltme şekilleriyle muvakkat teminatları yazılı 
dört kalem tıbbi malzeme 2.8.1937 tarihinden 11.8.1937 tarihine ka. 
dar on beş gün müddetle eksiltmeye konu1!11uştur. . . _. 

Şartnameler Ankara nümune hastanesı baş tabıblıgınde ve ls-
tanbulda sıhat müdürlüğünde görülebilir. . . . 

Dikkat: muvakkat teminat olarak para, ve para mahıyetındekı 
evrak komisyonca almamıyacağından hunları vermek istiyenler ı· 
hale gününden eve! hastaneye müracaat ederek teminatlarını Ma
liye vekaleti veznesine yatıracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

fiat teminat 
Lira K. Mikdarı Lira K. 
3850 00 35000 metre 288 75 
1250 00 5000 metre 93 75 

2325 00 1500 kilo 174 40 

(Açık 
artırma) 

(Aç·k 
artırma) 

500 00 2000 metre 37 50 

(2446) 

Cinsi 
Gaz hidrofil 
Sargılık ame
rikan bezi 
Hidrofil pa
muk üç A 
marka 
Tarlatan bezi (A~ık 

artırm ) 
2-3854 

Ankara VilayPtinden : 
Ankara vilayeti dahlinde Sincan köyünde yeniden kurulacak 

göçmen köyünde yapılacak (100) yüz adet göçmen köy evi 4.8.937 çar 
şamba günü saat on beşte Ankara vilayeti binasında toplana~ak 
komisyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfta eksılt
meye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli beher ev için (632~ Jira .. (77). ku:.uştu:.. .. 
2 - Muvakkat teminat paras~ 4413 hra dort b_ın d.ort yuz on uç 

lira yetmiş yedi kuru tur. (Temınat kızrlay cemı}etı namına mal-
sandıklarınca emaneten kabzolunacaktır.) . . . . 

Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekhflerını tıcare~ o
dası vesikasını ve 937 senesi müteahhidlik vesikasını ve temınat 
mektubu veya makbuzların! Anih~yet aynı gün~e saat. on d~rt bu· 
çuğa 14.30 kadar Ankara vılayetı evrak kalemıne teslım edıp mu
kabilinde bir numara puslası almaları şarttır. 

lstiyenler idari, fenni artname ve keşif ve planları Ankara ve 
İstanbul iskan müdürlüklerinde görebilirler. (2710) 2-4162 

Beton Arme Köprü İnşaatı· 

Nafıa Vekale inden 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Si~o~. ~)~yetinde Sinop Ayancık 

yolu üzerinde Betonarme Karasu koprusu ınşaattdrr. 
Keşif bedeli (34000) liradır. 
2 - Eksiltme 1.9.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat on 

birde nafıa vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrı diğer evrak (170) 
kuruş bedel mukabilinde şosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (2550) liralık m~
vakkat teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabilecekleri.ne ~aır 
vekaletimizden alınmış müteahhidlik ehliyeti fenniye vesıkasıyle 
ticaret ve sanayi odası sicil varakası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarrnı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evcine kadar komsiyon reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri muktazidir. 

Postada olacak ge~ikmeler kabul edilmez. (2620) 2-4154 

Cenuh Demiryolları işletme 
nıüdüı,liiğünd~n: 

Çobanbey • Nusaybin _ Mardin arasınd~~i hat kısımlarında is
tihdam edilmek üzere Türkiye vatandaşı ıkı yol fen memuruna 
ihtiyacımız vardır. . . • 

Bu iki fen memurluğundan birini işgal etmeğe kendıle;ını 
muktedir gören namzedlerin (Gaziantep vil~yeti - Barak nahıye
sinde Karkamiş istasyonunda Cenup Demiryolları şirketi Müdür
lüğüne vazı ile müracaat ederek tercümeihallerini ve yedlerinde
ki nüfus ve askerlik evrakının suretleriyle diploma, hizmet şeha
detnamesi, tasdikname ve saire gibi diğer vesikalarının birer su
retini göndermeleri rica olunur. 

Keyfiyet sayın ahaliye ilan olunur. 2-4090 

Adliye Vekal~tinden 
1 - 2994 No. Iu bayrak kanununun tarifatı ve şar•namcsi veç

hile vilayet ve kaza adliye daireleri için 255 adet bayrak açık ek
siltme suretiyle yaptırılacaktır. 

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

3 - Ekailtmeye iftirik edecek olan talipler 2490 aayıh kanu
nunun 2-3 üncü maddelerindelci ııfatı haiz olmaları prttır. 

4 - Talipler bu hususa aid şartnameyi parasız olarak her za
man mezkôr müdüriyetten alabilirler. 

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

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

7 - Eksiltmeye iştirak edecek istekliler tahmini bedelin yüzde 
7,5 ğu olan 306 liralık muvakkat teminatı merkez muhasebeciliğine 
yatırarak mukabilinde alacakları makbuzu veyahud o miktar bank 
mektubunu diğer vesaikleriyle birlikte komisyona müracaatları. 

(2769) 2-4205 

Ye~ilova Belediye inden 
Madde 1 - Aksaray ilçebaylığına bağlı Yeşilova belediye mer

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

Madde 2 - İhale müddeti yirmi gündür. Ve kati ihale 20.8.937 
cuma günü saat on altıda Aksaray ilçebaylrğı makamıdna Yeşilova 
belediye encümenince icra kılınacaktır. 

Madde 3 - İnşaata aid plan ve kroki ve şartname Aksaray kay. 
makamlığı tahrirat kaleminden bedelsiz alnıır. Ve posta ile isti
yenlere gönderilir. 

Madde 4 - Talihler şartname hükümlerini kabul ettiklerini 
meşrubatla tasdik etmedikçe ihaleye iştirak ettirilemez. 

Madde 5 - Talihler Yeşilova belediyesine nakden veya esham 
ve tahvilat ve yahud banka mektubu ile muvakkat teminat olarak 
179 lira 13 kuruş yatıracaklardır. Bu mikdar ihaleyi müteakib bir 
misli daha kati teminat olarak artrrılacktır. 

Madde 6 - Mukavele pul, dellaliye ve sair masraflar müteah
hide aid olacaktır. 

Madde 7 - Teklif mektublarr ihale saatından bir saat evelinc 
kadar belediyeye verilmiş ve hariçten posta ile gönderenler bu sa
ate kadar yetişmesini temin etmiş bulunacaktı~ 

Madde 8 - Tekliflerin arttırma ve eksiltme nizamnamesinin 
ahkamı umumiyesine uygun olması lazımrlır 2-4038 
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Ankara Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi Ortaklarına 

:idare 1\tleclisinden 
Ortaklarımıza aid 150 evin inşasına bugünlerde başlanacaktır. 
Statümüz mucibince peşin ödenmesi gereken yüzde onların se

çilen ev tiplerine göre mikdarları ortaklarımızın adreslerine bildi
rilmiştir. 

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

Kumbar~ biri 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUCUNDAN 

Ankara yeni taran mahallesinde tapunun 153 pafta 545 ada 20 
parsel numarasında kayıdh 9368 metre murabbaı mikdarındaki zeb
ze bahçesinin 8 hisse itibarile 3 hissesi aşağıda yazılı şartlar dai
resinde satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. (Evsaf ve müş.. 
temiJatı) bu bahçe içinde 65 meyvalı ve meyvasız ağaç ve bir kuyu, 
üzeri teneke ve çinko ile örtülü taban katta ve baraka şeklinde taş 
ve toprak duvarlı 2 odaıı tavan ve tabanlı diğerleri tavansız ve ta
bansız 6 odadan ibaret bostan evi vardır. Kuyu, arsa ve evin heyeti 
umumiycsine (1400) Jira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 22. 9. 937 tarihine müsa. 

dif Çarşamba saat 14 - 16 ya kadar Ankara İcra daireıi gayri men
kul satış memurluğunda yapılacaktır. Talipler gayri menknle tak
dir edilen kıymetin'% 7,5 kr. nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu veya teminat olarak kabulü llzım ge. 
len tahvil vereceklerdir. 

Dellaliye ve vergileri ihale bedelinden ödenir. Tapu harcı 
tahliye masrafları mU.teriye aiddir. 

2 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ~ini 
bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkOr günün 16 
ıncı saatinde '-11 çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

3 - İşbu artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 şini bulmadığı takdirde 7. 10. 937 tarihine müaadif Pertcmbe 
günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok artı. 
rana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci artırmada ihale bedeli ihaleyi müteakib 
verilmediği takdirde ihale edilenin talebi üzerine ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
ilin mehil verilecektir. 

İşbu müddet zarfında ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale 
bozulacak ve bundan evvel en yüksek teklifte bulunan talibe tek
lifi veçhile almağa razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi 
veçhile almağa razı ise ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek 
tizere bu talibe ihale edil~cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmaz
sa gayri menkul yeniden 15 günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en 
çok artıran talibine ihale edilecektir. 

5 - Borclu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ile masrafa dair iddialarını 
evrakı müsbitelerile 20 g=jn içinde dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede. 
linin paylaşılmasından hariç tutulacaklardır. 

6 - Artırmaya iştirak edenlerin 10.9.37 tarihinde 37 - 59 numa· 
ralı dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemi· 
zi okuyabilirler • • 

Taliplerin daha evvel gayri menkulün imar vaziyetini ve sai
reyi ve şartnameyi satış şartlarını görmüş, okumu, ve bunları ta
mamen kabul etmiş addolunacaklarr ilan olunur. 2-4261 

-~~~~~------------------------------------------
Pazarlık İlanı : 

Maliye Vekiletinden : 
1 - Pazarlığa konulan if: Maliye vekaleti ve mahzeni evrak 

binaıı çat11ı ile müsteşarlık odası boyası. Keşif bedeli lSll lira 24 
kuruştur. 

2 - İstiyenler bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak için 
ınaliye vekaleti milli emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 30 ağustos 937 pazartesi günü saat ıs te milli em

lak müdürlüğünde yapılacaktır. 
S - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 113 lira 34 kuruşluk 

muvakka tteminatı yatırmış olması ve Ankara nafıa müdürlüğün
den bu iş için verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi lazımdır. 

(2726) 2--4166 

Pazarlık İlanı · 

Maliye Vek~aletinden : 
1 - Pazarlığa konulan iş: (Vekalet binasında muntazam borç

ler, tahsilat müdürlüğü ve umum evrak odalarında dıvar, boru ve 

kapı boya ve tamir işidir.) Keşif bedeli 609 lira 92 kuruştur. 
2 - İstiyenler bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak için 

maliye .. vekaleti milli emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 20 ağustos 937 cuma günü saat ıs de milli emlak 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

S - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 45 lira 72 kuruş muvak
kat teminat yatırmış olması ve Ankara nafia müdürlüğünden bu iş 
için verilmiş ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. 

(2727) 2~4167 

KREM 

Kumraı, Sauşın. Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besleı Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

~ 

KREM BALSAMtN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİF~~ 
1 - Krem Balsamin vağlı gece için penbe renkli ~ 
2 - Krem bal~amin V:\ğs11 gündüz için beyaz renkli ~ 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu • İstanbul 

i ·parta vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 
hparta vilayeti merkezinde yapılacak 78625 lira 89 kuruş ke

sif bedelli hükfimet konağı inşaatından 17500 liralık bir kısım in. 
saat. 

2 - Bu 'se aid evrak ve şartname şunlardır. 
A) Eksı tme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
O) Keşif ve hulasai keşif. 
E) Planlar. 
İsteyenler bu evrakı Isparta Nafia müdürlüğünde görebilir

ler. 
3 - Eksiltme 25. 8. 937 Çarsamba günü saat 14 de Isparta vila

yet makamında teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1312 lira 50 kuruş

luk muvakkat teminat verm~leri ve aşağıdaki vesikaları g~stemıe
leri lfizımdır. 

A) 937 yılma aid ticaret odası vesikası. 
B) 937 yılına aid Nafia Bakanlığından alınmış müteahhi-llik 

ehliyet vesikası. 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazdı saatten bir saat 

evveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilındc verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların niha
yet saat 14 de kadar gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ile 
iyice k padılmış bulunması lazımdır. Postada vuku bulacak teeh. 
hürler nazara ahnmıyacaktır. (2794) 2-4274 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden 

Ankara Tayyare meydanında inşa edilmi' olan tayyare hanga
rının demir kapıları yaptırılacaktır. Tafsilatı ihtiva eden prtlar 
ve resimler aşağıda yazılı acentelerimizdedir. Alakadar firmala
rın, tekliflerinin Ankarada Hava Yolları Umum müdürlüğüne 
31.8.937 ye kadar p,önderilmesi ilan olunur. 

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

(270S) 2-4186 

Ankara numune hastanesi 
baş taLiJ•liğinden: 

Ankara nümune hastahanesinin 1937 mali yılı malzemei sıhhi
ye ihtiyacınm tedariki için 18.8.937 de icrası mukarrer ihaleden 
yalnız pamuk çıkarılmış olup diğerlerinin ihalesi ayni günde yapı
lacaktır. 

Pamuğa aid şartnamede bazı tadilat icrası lilzmu hasıl olmuf 
olup şartnamede muktazi tadilat yapıldıktan sonra pamuğun ihale 
günü ayrıca tayin ve ilan edilecektir. (2771) 2-4242 

EN GÜZEL 

En bot meyva tu:ı.ı.ıauı. Jnld
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatıızlık· 
lan önler. Hazını kolavlaşunr. 

lngiliz Kanzı.ık eczanesi 

Dr. EMlR NECİB 
A T A K A M 

Doğum •e- kadın hasta· 
hkları müteha!sısı. Posta
hane caddesi . B. Yuıuf 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/2 tan itibaren has· 
talarma bakaı . 

- Telefon: 1816 

ZAYİ 

Nüfus tezkeremi askerlik ter
his tezkeremi kaybettim bulan. 
tarın insaniyet namına Ulus ga
zetesi itan memuruna teslimin 
de memnun edilecektir, 

Geredeli Şakir oğlu 
Kamil 

2-4280 

EISS 
Gözlük periviıt • pandos çer. 

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

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza Gözlükçü 

imtiyaz sahibı ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumf neşriyatı idart 
eden Vazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENT K 
Ulus Basımevı: ANKARA 

a11iııı . 
-Y-E:-::-N:--:1---S-i_N_E __ M_A_L_A_R ___ H_A_l_K_ 

Bugün Gündüz İki Film Birden 
1 - KİRALIK GÖNÜL 

Johan Cravford - Clark Gable 
R.. Montgomeri 

2 - AŞK YÜZÜNDEN KATİL 

Oynıyanlar: 
Warner Baxter __ Mirna Loy 

Geceleri yalnız bir film gösterilir. 

11 
Bugün Gündüz İki Film Birden 

1 - KIZIL KOR SAN 
Erol Flynn - Olivia de Havilland 

2 - YILMAZ TA YY ARECt 
Baş Rolde : 

RİCHARD TALMAGDE 
Geceleri yalnız bir film gösterilir, 

Halk matinesi 12.15 de: 
CANIN İSTERSE 

ŞEHİR BAHÇES l N D E 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

A V E M A R i A 


