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TRAKY ADA YAPILAN BUYUK MANEVRALARDA 

Mavi ve kırmızı taraf temasa . girdi, harb bütün 
kuvvetlerin iştirakile şiddetle devam ediyor 

Büyük önderimiz vaziyeti çok 
yakından tedkik ettiler 

Atatürkün manevra 
sahasında teftişleri 

(HUSUSi SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BiLDiRiYOR.) 

Çorlu, 17 - Dün geceyi Çerkes köyünde geçiren Cumhur Baş· 
kanımız Atatürk beraberlerinde Başbakan ismet İnönü, iç işler baka· 
nı B. Şükrü Kaya, Adliye bakanı B. Şükrü Saraç, mebuslarunızda·n 
BB. Cevad Abbas, Ali Kılıç, Salih Bozok ve gazetemiz başmuharrİ· 
ri Falih Rıfkı Atay olduğu halde harekatın başlangıç saatinde ma
nevra sahasına girmişler ve saat sekizi yirmi geçe otomobille Derviş
tepeyi şereflendirmişlerdir. 

Büyük Önderin başlarında gri bir kasket, ellerinde gri eldivenler ve ijzer
lerinde açık kahve rengi caket vardı. Atatürk burada mareşal ve generaller ta
rafından karşılanmışlar ve yanlarında Başbakanımız İnönü olduğu halde ınanev· 
ra sahasında çok uzun süren bir tetkik yapmışlardır. Muhtelif yerlere giderek 
bu noktalardaki komutanlarla görüşmüşler ve uzun boylu izahat almışlardır. 

MEVZiLERDE ATIŞ VAZiYETLERiNi TETKiK 

. Ata~ürk bazı mevzilere girerek atış vaziyetlerini de gCizden geçir
mışlerdır. Başbakanımız da harekata iştirak eden muhtelif kıtalara 
-.ıe_nsub komutanlarla ayrı ayn görüşmeler yapmıştır. Atatürk Orgene
ralı~ harta üzerindeki izahatını dinlemişler, kanaatlerini: 

- Cok enteresan ... Eğer bu kuvvetleri durdurmazsanız büyük is-
ler görecekler .. " şeklinde ifade buyurmuşlardır. ~ 

Son gelen haberleri ve mallımab hususi bir dikkatle dinleyen Atatürk saat tam 
~oku:z:.da mavilerin hattı olan 207 numaralı tepeye gelmiılerclir. Buradaki tabur 
<>mutanından da kıtaların harekatını dinledikten sonra saat dokuzu on bet geçe 

Kunıdere mevkiinde baş hakem Korgeneral Salih Omurtağ' dan izahat almışlar 
9.45 de Marmara deresi mevkiinde taarruza geçen kıtaların ilerleyişlerini takib bu· 
Yunnuşlar, askere iltifat etmişler ve buradan yanlarında Başbakan ve diğer zevat 
olduğu halde Büyük Manika köyünden Çerkes köy İstikametinde aynlmıılardır. 
Ulu Önder harekat müdürü Orgeneral Fahrettin Altay ve bat hakem Korgene· 
ral Salih Omurtağ'a birer altın saat hediye etmek lutfunda bulunmuşlardır. 

AT ATORK'ÜN BÜYÜKKARIŞTIRAN KÖYÜNDE TETKiKLERi 

Manevra s_ahasına şeref veren 
Büyük Öne/erimiz Atatürk 

HARB NASIL OLUYO~? 

Midyeye bir düşman 
kolordusu ihrac edildi 

Iurmızılar Meriç boyunda bir düşman 
·kuvvetiyle harb ediyor 

Dünkü askeri vaziyetin hulasası 

(HUSUS! SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BiLDiRiYOR.) 

Çorlu, 17 - Bugün mavi ve kırmızı tarafların büyük temas günü idi. 
Haftalardanberi tam bir seferberlik ve askerlik manzarası gösteren 
Çorlu, Saray, ve Çerkesköy civarı bütün geniş manasiyle fevkalade 
günlere has bir hüviyet almıştı. 

Sabah saat beşte ileri hareketlerin üç saattenberi başlamış olduğu. 
nu bilerek yol alıyoruz. Ankarayı arattıracak kadar sıcak olan Çorlu. 
bu saatte çok serindir. 

Otomobillerin tekerleklerini ... 
latan çiğ taneleri güneşin harare
ti altında kaybolunca göziiıı ala
bildiğine uzanan ovada dünyanm 
en büyük ordularından birinin iki 
cüzütamınm biribirine karşı ze
ka, tabye kudreti, bilgi ve teknik 
karşılaşmasına şahid olduk. 

Çorludan hareket ediliyor 
Çorludan Mareşal Fevzi Çakmak. 

harekat müdürü orgeneral Fahreddin 
Altay Orgeneral Ali Said, Orgeneral 
İzzettin, Sedad, Fuad, Muzaffer, Naci. 
Bahriye Amiralı Mehmed Ali General 
Halid, Eyüb Ekrem, Seyfi, Seyhan me
busu General Naci Eldeniz. Giresun mo
busu General Ali İhsan Sökmen. İzmir 

(Sonu 5 incı sayfada) 

Çorlu, 17 - Sabahki manevralarda bulunarak 11 e doğru Çerkezkö
ye gitmiş olan Cumhur Başkam Atatatürk bugün 16,36 da Büyükkanş
tıran köyünde bir müddet tetkiklerde bulundular; köylülerle gıörüştü
ler. Kendilerine ayran ve şerbet ikram eden köylüleri huzurlarına ka
bul ettiler, onlara iltifatlarda bulundular. 

~--------~----~--------------------------------~------------~----------~~--.;,_---------

ATATÜRK ISTANBULA AVDET BUYURDULAR 

.. Saat 17 ,30 da Karııtıran köyünden ayrılarak Çorlu • Karqbran yolu 
uzerinde manevralara iıtirak tatbikatı yapan motörlü vaaıtalarmuzı ve kam
!?nlarla yapılan askeri nakliyatı teftit ettiler. Modern ordumuzun gösterdi· 
gı yüksek teknik kabiliyetlerini takdir eden Büyük Şef geç vakte kadar tet
kiklerine devam ettiler. Saat 19.30 da Çorluyu fereflendiren Atatürk bal
kın samimi tezahürleri ile kartılanddar ve 21.10 da da lstanbula avdet bu-
Ylırmak Üzere Çorludan aynlddar. Cemal KUTAY 

7% u. - - - - - - - - - - - -, ~ _:uaıuıvaa::axavzna,._~ -

Atatürk'ün 
Zonguldaklılara 
iltifatları 

Zonguldak, 17 (A.A.) Kömür 
Yolunun Çatalağzı ile Zonguldak ara
Br inşaatının bitmesi ve demiryolunun 
Zonguldağa girmesi münasebetiyle va-

li ve parti başkanı tarafından halkın 
§Ükran ve tazimlerini sunan telgrafa 

A.tatilrk şu suretle mukabele buyur· 

tnuşlardır : 

B. H.tid Aksoy Vali ve 

C. H. P. llyönkurul Bqkam 

Derniryolunun kömür ilinin merke

ıı:ine ula§tığı mesud hadisesini bildiren 

telgrafznızı büyük memnuniyetle al

dım. Bu münasebetle muhterem hal· 

kın bana karşı gösterdikleri yüksek 

duygulara teşekkür ederim. 

K. ATATÜRK 

lrak'ta 
isyan 

Adana, 17 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Türksözü gazetesinin 
I~ak muhabirinden son dakikada aldığı 
hır habere göre bugün Irak ordusunda 
geniş mikyasta bir isyan çıkmıştır. 

Irakla, dış memleketlerin telgraf ve te
lefon hatları tamamen kesilmiştir. 

B. Şevket, B. Süleyman Hikmet dün 
kabinesiyle birlikte istifasını kırala 

takdim etmiştir. Öğrenildiğine göre I
rak kıralı Ekselans Gaziyülevel yeni 
kabinenin teşkiline B. Cemil Midfai'yi 
memur etmiştir. 

Royter muhabirinin verdiği haber 
Kudüs, 17 (A.A.) - Royter mu. 

habiri bildiriyor : 
Irak ordusunda ciddi karışıklıklar 

çıktığı hakkında burada teyid olunmı
yan kuvvetli şayialar deveran etmekte
dir. Telefon muhaberatı dün öğleden
beri münkatidir. 

1---------------~----~---

Saadabad paktı 
ve Amerika 

Birleşik devletler 
pakt'tan dolayı hükü

metimizi tebrik ediyor 
Öğrendiğimize göre, Birleımit 

Amerika devletleri maslaha tgü
zarı vekili, hükümetinden aldı_ 
ğı talimat üzerine 11 ağustos 
1937 tarihinde Türkiye Hariciye 
Vekilini ziyaret ederek, TürkL 
ye hüküxnetinin 8 temmuz 1937 
de Tahranda iuıza edilen Sada
bad pakbnın akdi suretiyle kom
şu devletlerle müsalemetpervera
ne müna5'!batın inkişaf ve idame
si hususunda Cumhur Başkanı 
Ekselans Atatürküıı idaresi altın
da oynadığı rolden dolayı Birleş
miş Amerika Devletleri Hariciye 
Nazırı B. Cordell Hull'un samimi 
tebriklerini iblağ etnıiştir. 

Maslahatgüzar, B. Hull"un bir 
kopyasını aldığı pakt ınündereca
tına göre, Türkiye hükürnetiyle 
alakadar diğer üç hükümetin 

'k • Birleımit Amerı a Devletleri hü-
kümetinin taraftar bulunduğu iyi 
kom~uluk siyasetini, Amerika Ha
riciye Nazırmm 16 temmuz 1937 
tarihinde devletlere gönderdiği 
beyannamede tafsilatiyle tasrih 
edildiği şekilde, aralarında açık 
bir surette tatbik ettikler-ini mem
nuniyetle kaydetmi~ olduğunu i. 
lave eylemiştir. (A.A.) 

---------------------------· 

Atatürk 
türk 

ve 
askeri 

Trakya sevinç içinde 

Dün lstanbula gelen Yugoalav Genel luırmay başkam General Nedi' ve 
heyet kendilerini karşılıyanlar araBtnda 

[HUSUSi SURETTE MANEVRALARI TAKiBE GiDEN 
ARKADAŞIMIZ ÇORLUDAN TELEFONLA BIWIRIYOR] 

Çorlu, 17 - İçinde her cev • 
heri b u 1 a c a ğ ı n ı z bir kaynak 
olan M e h m e d c i k 1 e dört gün· 
denberi yanyana ve başbaşayız. Biz o
na birçok sualler sorduk. O bize bü
yük ve ~erefli olduğu kadar da çetin 
olan işinin safhalarını hiç usanmadan 
tertemiz diliyle anlattı. Bütün sorduk
larımız ve onu Uzdüğümüze mukabil 

1 Mehmed bizden tek bir şey soruyordu. 
"- Dün bölükte söyleşiyorlardı. 

~t~türk mı\nevralara gelecekmiş habfı.. 
rınız var mı?,, 

Daha biz cevab vermeden bir men
fi cevab almak korkusiyle hemen ilave 
ediyordu: 

''·- Elbette gelir. Biz en iyi işimi
' Son11 5 ınc · '.>ayta<1a ) 
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LÜBNAN NOTLARI 

ve 
ıru rôzm 

Lübnanm ne 
kadar lriizel ve 
tanınmı§ köy • 
leri varsa bura
larda su banyo 
n elektrik te. 

sisatlan tamam, 
kısmen ~obFeli 

kısmen moble
a&z evler 
lıkbr. 

kira-

"-------· _;re -!!?- • *-----
yazan: Burhan Belge 

L übnan, dağlar ar~aın~a şöhre~i, 
edebiyatı ve şahsıyetı olan hır 

dağdır. İmparatorluk, ondan istifade et· 
mesini bilmemiştir. Büyük anneme, bir 
gün, "Lübnan nedir?" diye sorunca, ba
na "orada kara donlu kara suratlı ga
vurlar oturur,,, demekle, o mmtaka 
hakkındaki bir satırlık halk bilgisini de 
nakledivermiş oldu. İmparatorluğun, 
böyle güzel ve enteresan nice semtleri 
vardı ki, ona dair olan malumat, böyle 
bir satırdan ibaretti. Her parça diğeri 
hakkında, bir satırlık fakat zehir kadar ı 
acı bir hiciv diliyle konuşur, yahud dü
şünürdü. Kılmcı ile kıtalar fetheden 
kudretin dimağ nahiyesi Enderunlarda 
çürüye çürüye, elinde kalan son parça
lan biribirine karşı dedikoduya, düşman
lığa ve nefrete sevketmek suretiyle tut
maya çahşırdı. 

Lübnan, Alp'lar kadar şaşırtıcı de
ğildir. TiroJ gibi yeşil kadileden omuz 
atkılan yoktur. Ormanlarının oyası o 
kadar ıık iştenmi§ değildir. Toros'lann 
heybeti, onda yoktur. Fakat bütün bun
lara karşılık, kendine mahsus güzellik
leri vardır. Mısır'dan Anadolu yaylası· 
na kadar uzanan sahil üzerinde Lübnan, 
tek ba!jına bir irtifa ve başlı başına bir 
iklimdir. Çölün nefesi onun tepelerine 
erişemez. İhtiyar Sannin'in başı, ağus· 
tos ayında da hem karlı hem dumanlıdır. 

M asallardaki padişah saraylannrn 
direklerini, Lübnan'In sedr>\eri 

vermiştir. Bugün dahi o ağaçların bir
kaçındaki heybetten, onlara ancak ha· 
kanların balta değirebilmiş olacağını an
larsmız. 

Sonra Lübnan'ın iklim hususiyeti eş· 
sizdir. Yazın Yübnan'ın bu tarafında 
Akdeniz,in kıyıları tutuşur. Öte tara · 
fında, çöl bir fırının tabanı gibi kızmış· 
tır. Lübnan,da halbuki, çamlar gölgele
rini sermittir; rüzgarlar eksik değildir; 
pınarlardan buz gibi sular akmaktadır. 
Marifet 1.000 ve 1.500 metreye tırman
maktadır. Eskiden bunu Beyrut • Şam 
treni yapardı. Ancak dört beş saatte, 
sizi Aley yahud Sofer'e bırakabilirdi. 
Bugün Lübnan'ın her tarafına asfalt 
kuşaklar çekilmiştir. Oç çeyrek saatte, 
yaz sıcağından kurtularak serin bir otel 
avlusuna yahud kahve taraçasına ka
vuşmak kabildir. 

Lübnan'ın ne kadar g\Uel ve tanın
mış köyleri varsa, buralarda bugün, su, 
banyo ve elektrik tesisatları tamam, kıs
men mobilyalı kısmen de mobilya11z 
evler ve odalar, kiralıktır. Önilnıde 

Lübnan'da ev yahud oda kiralamak is
tiyenlere mahsus bir prospekt duruyor. 
Buna göre 4.800 ev, kiralıktır. Fiatlan 
da yanı ba9lannda yazılıdır. Bir mev
aimlik kira, bizim paramızla 20 lira ile 
350 lira arasındadır. 

E vlerin değilse bile, köylerin hep
ıinde telefon vardır. Lübnan'ın 

ıuJarı yahud arkeolojik servetleri bakı· 
mmdan gezilecek ne gibi yerleri varsa, 
prospektte yazılıdır. Dün. kendi haline 
bıraktığımız bir müstakil sancak ile bir 
kaç kazamızda, turizm işi bu kadar eıaı
h bir ıurette halledilmiıtir. 

Büyük ve orta oteller bu 4800 evlik 
proapektten hariçtir. Beyrut, Trablus 
§am, Zahle gibi tehirler, keza. 

Llibnan'm her tarafında asfalt cad
deler yahud birinci sınıf şoseler yapd
truş olduğu için, otomobili olanlar, üç 
dört hafta içinde, onun her noktasını do
lapbiliyorlar. Akşamlan eğlenmek iste
diler mi, gene üç çeyrek ı;aatte Beyrut'a 
iniyorlar. Beyrut'da her türlü eğlence, 

ucuz fiat, temiz servis ve Avrupai kon
for dahil olmak şartiyle mevcuddur. 

Lübnanlı, güzel bir insandır. Büyük 
'\nnemin dediği gibi ''kara donlu ve ka· 
ı a suratb" değildir. Çocuk iken ondan 
korkutulmuştum. Fakat bu sefer onun 
yol üzerindeki en fxkara evinde oturdum 
ve bir lr"hve ictim. Evin sahibi kadının 

üç tane çocuğu, bize hizmet ettiler. A
şağıda bir inek ve bir buzağı vardı. Ta
raçanın bir kenarına ufak bir peyke iliş· 
tirilmişti. Bira, gazoz ve meyva satmak 
için. Gaz tenekelerinin içinde sardun -
yalar, ortancalar ve karanfiller yetişti· 
rilmişti. O evden daha fıkarasmı yol 
üzerinde göremedik. Onu dahi turizm, 
ıulayıp yeşertmeye muvaffak olmuştur . 

Fakat ..• Lübnan'da bir de kilise var· 
dır. Ve bunun serveti, nüfuzu ~e politi
kası vardır. İ§te, ninemin ''kara donlu 
ve kara suratlı'' dediği insanlar, asıl bun 
lardır. Bunlardan, Lübnan cumhuriyet1 
ile birlikte bir diğer yazımda bahsede 
ceğim. 

Memlekette ruam 
mücadelesi 

Ziraat bakanlığı geçen sene Trak
yada yapmış olduğu ruam mücadele· 
sinin bir devamı olmak üzere bu sene 
Kocaeli vilayetinde ruam mücadelesi 
yapacaktır. Bakanlık bütün yurd için
de mücadelenin yapılmasını temin için 
bir program hazırlamıştır. Zootekni 
mütehassısı Naki Cevad yapılacak mü
cadele etrafında incelemeler yapmak ü
zere Kocaeline gitmiştir. 

Ziraat bakanlığı yapılacak ruam sa
va91 için 26 baytar ve 11 sıbiye memu
ru ayırmıştır. Vilayet içinde 9 kazada 
bulunan 13340 at muayeneye tabi tutu
lacaktır. Savaş Kocaeli mücadele ve
terineri B. Ziya idare edecek, Trakya 
mücadele müfettişi B. Şefik de teftiş 
yapacaktır. 

Komiserlik imtihanına girenler 
Emniyet genel direktörlüğü 5 tem

muzda yapılan komiserlik imtihanına 

giren polislerimizin imtihan evrakları
nın incelenmesine başlamıştır. 

Kaçak yol 
konserve yol 

Şehirler~ bir yurd bünyesinin 
uzuvları ise, yollar da belkemiği

dir. Fakat acı ile tekrar edelim ki, 
Anadoluda bu belkemiğinin çok 
yerde mevcud olmadığını görürüz. 
O zaman düz ovalar, yalçın dağlar, 
bu kemiksiz vücudlariyie, cambaz· 
hanelerde bir merdivenin muhtelif 

basamakları içinde kIVrtlalJilen ke
miksiz, daha doğrusu mafsalfarr 
çok oynak "yılan adamlara•• ben
ztr. Çünkü şose, kaldırJm ve parke 
yerini, sanki namütenahiliğe doğru 
uzanan yumuşak, Juvrak, bülrlüm 
büklüm keçi yollarına bırakmıştır. 

Baztn şose vardır. Fakat bu şo
.se o lcad .. r sert, o kadar kam'ıut ve 
o kadar iğri büğri.idiiı ki, çok it~ .. P 

sel yatağtnı anduır. Takat l;umır. 

yanına, kaçak, rahat, toprak bir 
yol yaslanmıştır. 

Cenubta bu yollara "kaçak yol,, 
derler. Şosenin ismi de "konserve 
yol,, dur. ÇünkiJ nasıl sebze olma
dığı için konserve yenirse, kışın da 
kaçak yol su içinde bulunduğu za
man bu konser'l/e yol kullanrlrr. 

*** 
Arkadaşımız Burhan Belge ''yol,, 

diye bir yazı yazmış, ve Anadoluda 
''yol,, suzluktan acı bir diJJe bah
setmişti. 

Şimdi elimize taşra gazeteleri 
geliyor. Hemen hepsi bu yazıyı ay. 
nen almışlar en mutena yerlerine 
koymuşlardır. 

insan ucu bucağı sanki belli ol-

ULUS =========::::sıc1============ 18-8-1937 

Halk şarkıları Van gölünde yeni vapurlar 

Bir heyet dün Yeni işletme merkezinin 
tetkik bulunduğu yer bugün 

~~~i~r!~~dol~~~~- bir kaza manzarası aldı 
kılan toplamak için bir heyet teşkil 

edilmiş ve heyet dün yola çıkmıştır. 
Heyet, Riyaseti cümhur flannonik or
kestrası fef muavini BB. Hasan Ferid, 
Necil Kazım, Ulvi Kemal, Halil Bedi, 
Gazi Terbiye Enstitüsü fizik asistanı 
Arif ve Sivas Muallim mektebi musiki 
muallimi Muzafferden mürekkebdir. 

Heyet hazan İki grup ve bazan da 
toplu bir halde çalışacaktır. U ğrayaca
ğı yerler Sivas, Malatya, Eiaziz, Erzin
can, Erzurum, Rize, Trabzon ve diğer 
Karadeniz sahilleridir. 

Bu heyet bilhassa halk şarkıları top
layacak, mahalli Halkevleri ile beraber 
çalışacaktır. İcab ettikçe köylere kadar 
uzanacaktır. 

Heyet halk şarkılarını plağa ala-
caktrr. 

Birinci sınıf hakimliğe 
namzed gösterilen 

adliyecilerimiz 
Adliye bakanlığı ayırma komisyonu 

birinci sınıf hakimliğe namzed gös. 
terilecek hakim ve müddei umumileri 
tesbit etmiştir. Bunlar terfi etmek su· 
retiyle temyiz azası olabileceklerdir. 
Listede isimleri olmayıp da kendileri
ni terfia şayan görmekte olan hakim ve 
müddei umumiler bir ay içinde ayırma 
komisyonunun bu tesbitine itiraz ede
bileceklerdir. Terfia layık görülenleri 
yazıyoruz: 

İstanbul hakimi BB. Atıf Enan, ce
za işleri genel direktörü Haydar, Çan
kırı reisi Tahsin, İzmir ikinci hukuk 
reisi Bilal, Edirne reisi İbrahim Hak
kı, İzmir Mkimi Mustafa, Muğla reisi 
Süleyman Mesud, adliye baş müfettişi 
Muharrem Rahmi ve Necmeddin, An
talya reisi Necati, İzmir hukuk reisi 
Hüseyin Hüsnü, Temyiz mahkemesi ra
portörlerinden İzzet Zeki, adliye baş
müfettişlerinden Sırrı, İzmir ticaret 
reisi Necati, İstanbul ikinci ceza reisi 
Kemal, Ankara ikinci hukuk reisi Na
ili, Konya reisi Sadık, adliye başmü

fettişi hukuk işleri genel direktörü Şi
nasi. İzmir müddei umumisi Asım. 

mıyan Anadolu yollarını gözünün 
önüne getirince kendi hndine hay
ret ediyor: 

- Bu yol yazısı nasıl bu kadar 
ç11hıık yol bııldu da yurdun en u. 
z.ak taraflarına kadar bu kadar sü
ratle gidebildi? 

* Hayat aigortası 

Con Smit isminde bir ingili:z Avuı
turalyaya giderken kansı lehinde 
15.000 İngiliz liralık bir hayat sigor
tası yaptırmıştır. Yani eğer kendisi 
bir kazaya kurban gidecek olursa, si. 
gorta kumpanyası bu parayı karısına 
verecekti. Yol da ge:ınİ bir kazaya 
uğradı ve battı. Kimse kurtulamadığı 
haber verildi. Fakat Con Smit bir 
tahta parçasına tutunnıUf oradan ge
çen bir başka vapur tarafından alın
mıştı. lngiliz bu vapurla Sidneye gel
di ve oradan kain biraderine şu tel
gralı çekti: 

Hayattayım. fakat karıma birden

bire söylemeyin.0 

Normandi süvarisi. 

Normandi transatlantiği kendi re
korunu kırdı. Kazandığı mavi kordela 
gittikçe uzunlaşıyor. Fransaya büyük §e· 

ref kazandıran dünyanın en büyiik va -
puronun süvarisi Torö artık tekaüd ol

mak üzeredir. 
Kendisine sormu§lar: 
- Tekaüd olduğunuz zaman ne ya

pacaksınız? 
Suvari gülerek ıu cevabı vermiş: 
- Her iyi bahriyeli gibi, yÜDM öğ

reneceğim!. 

Van gölünde vapur itletmeainin ıslahı oradaki münakalatın ihtiya
cı tatmin edecek kadar mükemmel ve muntazam bir hale korunası için 
bir senedenberi çalııılmaktadır. Oradaki gemilerin eski ve küçük olma
aı itibariyle yeni gemilere ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı tatmin için ilk ham
le olarak Ekonomi bakanlığı iki gemi paptırmıştı. Bunlar İstanbulda 
fabrika havuzlarda inşa edilmiştir. 

Ankara - İstanbul yolu 
tamir edildi 

Bolu, 17 (A.A.) - Yıl1ardanberı bo
zukluğu ile gidiş gelişi çok sekteye 
uğratan Ankara · İstanbul yolunun Bo
lu vilayeti dahilindeki Bolu dağı kıs
mı dört aylık bir çalışmadan sonra ta. 
mamlanmıştır. Bütün vesait yeni ta
mir edilen yol üzerinden rahatça geç
meğe başlamıştır. 

İzmitte elektrik 
İzmit, 17 (A.A.) _ İzmit belediye· 

si kağıt fabrikasından aldığı elektriği 
kendi tesisatına bağlamış ve 15 ağus
tos akşamından itibaren muvaffakıyet
li tecrübeler yapmıştır. 30 ağustosta 
açılma töreni yapılacaktır. 

Bolu köylerinde telef on 
Bolu, 17 (A.A.) - Bolu merkez 

kazasının 196 köyünden 188 köyü tele
fonlarla merkeze bağlanmış 8 köyün 
telefon tesisatı da bitmek üzere olup 
ı eylUl 937 de bütün köylerle merkez 
arasında telefon muhaberesi temin e
dilecektir. Köylüler çok memnun olup 
köylerine telefon çekilmesinde istical 
ve birbirleriyle müsabaka etmektedir
ler. 

Halkevi avcılarına ilan 
Ankara Halkevi Başkanlığından: 

Evimizin spor şubesi avcılar kolu her 
sene olduğu gibi bu sene de ağustosun 
yirmi dokuzuncu pazar günü av başla
ma bayramım Nenek koruluğunda kut
layacaktır. Halkevi spor şubesi avcılar 
koluna kayıtlı her avcının malumat al
mak üzere her gün saat 17 den on do
kuza kadar Halkevi Sekreterliğine mü
racaatları rica olunur. 

Almanyada çalıfan kadınlar 

Doktor Frank isminde bir alman 
feministi, Almanyada çalışan kadın· 
ların mikdarını heıab etmiştir. Bu he
saba göre Almanyada 12 milyon ka· 
dın iş sahibidir. Bu, genel nüfusun 
beşte biridir. Almanyada 7.000 ka
dın avukat, 6.200 kadın diıçi, 53 ka· 
dın baytar vardır. Halbuki Fransa· 
da ancak bir tek kadın baytar mev
cuddur. Büyôk endüstride çalışan 
kadınlann mikdan ise 8.000 e baliğ 
olmaktadır. 

Buna mukabil çalışan çocuklu an
nelerin mikdan çok azdır, Vasati o· 
tarak alman kadınları ancak 25 yaşı
na kadar çahşm;ı.ktadırlar. 

Saad etin be§ ıartı 

Evlenme ve boşanma meseleleriyle 
meşgul olan yabancı bir hakim, bir 
genç kızlar mektebinde mükafat da
ğıtma töreninde bulumnuı ve tören 
bittikten aonra genç kızlara hayatta 
meaud olmak için fU beı nasihati ver

mittir. 
1 - Evlenmeden eve) iyice düıü~ 

nünüz. Anlatma ve saadet tanılan
nızı hesaba kabruz 1 

2 - Fikir hürriyeti isteyiniz ve 
maıraf liıtelerinizi birleıtiriniz. 

3 - Mütekabil samimiyet prensi
pini kurunuz. 

4 - Alış veriı yapmayı ve yemek 
pişirmesini biliniz. 

5 - Maddi konforun kafi olmadı
ğını, İyi bir izdivaçta biraz ideal ve 
§Ür de bulunduğunu hatırlayınız. 

Mesud olmak için bu bC§ madde
yi adamakıllı ezberlemek mi ve tat· 
bik etmek mi lazım? .• 

Bu fabrika havuzlarda yalnız 
türk mühendis ve işçisi çalı§mak
tadll'lar. Gemiler İstanbul şanti
yesinde yapıldı, kuruldu. Sonra 
tamamen söküldü ve her parça 
numaralanarak trenle Diyarbeki
re oradan kamyonlarla Vana ka
dar sevkedildi. 

Gemiler orada tekrar kurularak 
6. 8. 937 tarihinde Bitlis ve Van vila. 
yetinden ve kazalardan gelen halkın 

coşgun tezahürleri arasında kızaktan 

göle indirildi. Bu suretle Van gölünde 
elektirik, kalorifer ve her türlü kon
foru haiz modern gemilerle seyrise
fer imkanı temin edilmiştir. İkinci ge. 
mi de bir aya kadar indirilecektir. Bu
nun da adı "Bitlis., olacaktır. 

Göle indirilen bu gemiler en çok 
13 mil ve 10 mil daimi servis süratine 
maliktir. Geminin birinci mevki kama
raları , Jüks yataklı vagonlar sistemin. 
dedir. Salonlar gayet zarif döşenmiş
tir. O havalinin şiddetli soğuk yap
ması itibarile her sınıf yolucu kamara. 
lan kaloriferle mükemmel teshin edil-
mektedir. 

Gemilerin güvertesi de müteaddid 
kamyon ve otomobil nakledecek bir şe
kilde yapılmıştır. Bu gemilerden biri Van 
gölünün garb cenubu sahilindeki yeni 
tesis edilen işletme merkezinin bulun
duğu Tug iskelesinden kalkarak gölün 
cenub sahilindeki Reşadiye ve Yavaş 
iskelelerine uğrıyarak Vana ve oradan 
da gölün şimal sahilini takiben Erciş, 

Adilcevaz, Ahlat iskelelerine uğrayıp 

gene Tuga dönmek suretiyle sefer yap
maktadır. Diğer gemi ise Tug iskelesin
den başbyarak evvela şimal sahilini ta· 
kiben Vana ve oradan da cenub sahili
ni takiben Vana gelmek suretiyle sefe
rine devam etmektedir. 

Vesaiti nakliyede yapılan bu yeni • 
tiklerden maada yeni tesis edilen işlet· 
me merkezlerinde bir çok umran eserle
ri vücude getirilmiştir. Bir sene evvel 
hali bir araziden ibaret olan bugünkü 
işletme merkezinin yeri bugün adeta kü
çük bir kaza merkezi halini almıştır. Bu
rada demir çatılı kargir muazzam bir 
fabrika, güzel bir otel binası, işletmenin 
çalışma bürolarını havi bir bina ve ay -
rıca memurların ika.metine mahsus be~ 

bina, yer altındaki benzin ve mazot tank· 
lan vardır. Büyük bir iskele yapılmış ve 
birçok depo ve garajın da yapılmasına 

devam edilmektedir. Bu suretle vücude 
getirilen işletme merkezi daha şimdiden 
büyük rağbet görmüştür. Bitlis halkı 
hafta tatillerini geçirmek için otobüsler
le buraya gelmektedirler. Bitlis ile Tug 
arasında muntazam otobUs seferleri ya
pılmaktadır. Aynı seferler Varun İskele 
köyü ile Van şehri arasın.da geçen se -
nedenberi devam etmektedir. 

lzmit'den Dumlupınara 
bir heyet gidiyor 

İzmit, 17 (A.A.) - 30 ağustos za
fer bayramında Kocaeli vilayetini tem
silen Dumlupınara 3 kişilik bir heyet 
gidecektir. Bu heyet meçhul asker a
bidesine vilayet namına bir çelenk ko
yacaktır. 

.............................................. -..... 
i H A V A l . . ................................. _. ..•.•..•....... 

Gölgede 35 derece 
Dün şehrimizde hava açık ve rüz

garlı geçmiştir. En yüksek sıcaklık 

gölgede 35, güneşte 61 dereceye kadar 
çıkmıştır, Meteoroloji işleri Genel di. 
rektörlüğünden verile:ı malf~rr.a•a göre 

dün Trakya ve Şarki Anadoluda hava 
bulutlu diğer yerlerde açık geçmiştir. 
Dün en düşük ısı Kayseride 9, en yük
sek ısı da İzmir ve Adanada 32, Edir
nede 34, Eskişehirde 35, Bahkesirde 36, 

Diyarbekirde 37 derece olarak kayde. 
dilmiştir. 



18 - 8 - 1937 
:· ........................... . 
: Orta mekteb öğret-! 
• • 
! menliği ıçın açılan ! 
• • • 
: ımtihanlar dün sabah : 
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Edebiyatta Şinasi devrine bir göz 
dana atmak herhalde faydalı olacaktu. 

Gelin şu hendese davasını bir kere 
daha hep beraber halledelim. 

Hocalar imtihana girer girmez tam 
o çalışttgımız ycrı sormazlar mı? 

lmtil an mı? Gayet güzel geçti? Ôy. 
le lnr sual geldı ki şeker! 

ULUS 

, DIŞ ·HA·BERL E ·R . 
Şanghayda japon amiral gemisine 

Hatay' da bir torpil abldı 
tedhiş Yabancıların tahliyesi devam ediyor 

Tayyareler Nankin'de Antakyada zırhlı 
otomobiller dolaşıyor 
Adana, 17 (Hususi muhabirimizden) 

- Adanaya gelen malUnıata göre Ha. 
tayda karışıklıklar devam etmektedi~. 
Son hadiseler dolayısiyle yüce komı
ser Kont dö Martelin önümüzdeki haf
ta Paristen döneceği bildirilmektedir. 

Dün gece Kınkhanda tahrikçiler ve 
fesadçılar üç eve silah atmış, ve alevi· 
lerin ileri gelenlerinden Maruf'un ak
rabası Latifinin evini gazlı paçavralar 
atmak suretiyle yakmışlardır. 

Antakya - İskenderun - Haleb tel· 
graf hatları kesilmiştir. Antakyada 
devriyeler Berut'tan gelen zırhlı oto
mobillerle gezmektedirler. Hataydan 
hududumuza iltica edenler yüce komi
ser vekiline emniyet temin edilmedik
çe dönemiyeceklerini bildirdiler. Fena 
maksadlarla hareket edenlerin elinde 
bir alet olan aşiretler mütemadiyen 
Hataya dolmaktadır. Civardaki kuvvet
lerin on beş bini aştığı ve teşvik gör
dükleri merkezden emir bekledikleri 
bildirilmektedir. 

B. Musolini Trapani'de 
Roma. 17 (A.A.) - B. Mussolini 

Agrigentoden hareketle Monte-Alleg
roya gelmiş ve orada yirmi iki mınta. 
kaya su verecek olan su kemerinin kü
şat resmini yapmıştır. B. Musolini bil
ahere Scicca'dan "Pola,, kruvazörüne 
binerek Trapani'ye varmıt ve tezahür

le karşılanmıştrr. 

Kredi f onsiye keşi desi 
Kahire, ı 7 (A.A.) - Yüzde 3 faizli 

ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye talı. 
villerinin dünkü çekilişinde: 

1 C)03 senesi tahvillerinden 744.574 
numaralı tahvil ile 1911 senesi tahvil
lerinden 306.144 numaralı tahvil ellişer 
bin frank ikramiye kazanmışlardır. 

. hiç bir iş göremediler 
~~" .. ,.,.. 

Çin orclusuncla ıemıiye bazen günqten korunmağa, bazen de diifmanın 
gözünden saklanmaya yarar. 

.Londra, 17 {Hususi) - Putung ve Şapeide bombardımanlar neti
cesınde çıkan yangınlarla, japon kuvvetlerinin Çin mevzilerine kartı 
yap.tıklan bombardımanlar istisna edilirse, bugün Şanghayda vaziyet 
si.kın geçmiştir. Amiral Hasegova Çin tayyarelerinden çekinerek, Su
çeu körfezi yakınında bulunan binaların sakinlerine gece ışık yakma-
mamalarmı emretmiştir. __ n 

IJlS ••• ...._...... __ 

Sovyetlerle japonlar arasında 
yeni bir hacliıe 

Dün gece sovyet konsolosluğu
nun üst katında bir ışık bırakıldı
ğını gören japan makamları, bu 
ıırğın Sovyetlerce Çin tayyareleri· 
ne rehberlik için konulduğunu ile
ri sürmüşlerdir. Zira japon konse
losluğu, sovyet konsolosluğu ile 
bitişiktir. Bununla beraber bu ha
ber teyid olunmamıştll'. 

lwmo gemisi torpillenme 
tehlikeıi geçireli 

Dün gece japon amiral gemisi İzu
mo'ya 150 metre kadar yaklaşan bir tor
pil gemisi zırhlıya bir torpil atarak sü
ratle uzaklaşmıştır. Torpil isabet etme
miştir. tzumo başka bir yerde demirle
mek üzere bulunduğu yerden hareket 

etmiştir. 

Yabancıların tahliye•İ devam ediyor 

4000 japon mültecisi Şanghaydan 
ayrılmıştır. Yarın ve öbürgün de 11.800 
kifi hareket edecektir. Amerikan mül· 
tecileri de bugün şehirden ayrılmağa 
başlamışlardır. Yersiz yurdsuz mülte
cilerin imtiyaz bölgesi sokaklarını 
doldurması iaşe işini güçleştirmekte
dir. Sekiz ingiliz harb gemisi Şanghay 
civarında bulunmaktadır. 

Japon elçilifi memurları Çingtaoda 

Şantung'da da 
vaziyet 

ger ginleşigor 
Tokyo, 17 (A.A.) - Tsingtaeden 

bildiriliyor: Buradaki japon mahfille
rine göre, Çin • japon gerginliği pek 
yakında Şantung vilayetine de sirayet 
etmek tehlikesi göstermektedir. 

Bu mahfiller dört fırkadan mürek • 
keb Çin kuvvetlerinin bütün Şantun g 
bölgelerinde hararetli bir surette harbe 
hazırlandığını bildirmekedirler. 

Japon mahfilleri, Şantung tahliye,. e
dilir edilmez burada mühim hadiseler 
cereyan edeceğini bildiriyorlar. 

Bazı japon askeri mütehassısları, 

Şanghay işinin şimal Çindeki hareka
tın sona ermesinden evet zuhur etme
sinden dolayı acınmaktadırlar. .................. -· ....... rek Şanghay hadiseleri dolayısiyle vazi
yetin vahim olduğunu bildirmiştir. 

Kyoto'da bir baruthanede patlama 
olmuş, 9 antrepo yanmış ve 23 kişi ya • 
ralanmıştır. Birkaç kişi de ölmüştür. 

Patlamanın sebebi belli değildir. 

Çingtao'cla bir hô.clise 

B11 kadar imtihandan -- ve heyecandan sonra istirahat elbette haktır. Sayılan 2s i bulan Nankin japon el
çiliği memurlan JaPonyaya geçmek üze
re Çingtao'ya gelmişlerdir. 

Çingtao'da bir sivil çinli bir japon 
deniz neferini öldürmüş ve diğer birini 
yaralamıştır. Hadise yeni bir Çin japon 
düşmanlığı ihdas etmek tehlikesi göster· 

mektedir. 

Sovyetler Birliğinde halk 
komiserleri arasında 

değişiklikler 
Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajan. 

11 bildiriyor : 
Sovyetler Birliği merkezi icra ko

hlitesi riyaset divanının kararı ile Prin
ko başka bir memuriyete tayin edildi. 
ğinden Sovyetler birliği maliye halk 
komiserliği vazifesinden afedilmiş ve 
Yerine sovyetler birliği halk komiser
ler meclisi reis vekili Çubar tayin olun
ınuştur. Grişmanov maliye halk komi. 
terliği birinci muavinliğine getirilmiş
ti~. Sovyetler birliği dahiliye halk ko
hlıser muavini Berman, elektrik ve pos. 
ta münakalatı halk komiserliğine tayin 
olunmuş ve başka bir vazifeye tayin o
lu.nan Kalepski, sovyetler birliği elek
trık ve posta münakalatı halk komiser. 
liği vazifesinden afedilmiştir. Sovyet
ler bir'i&i dahiliye halk komiser mu
avinliğine Bijov tayin olunmustur. 

KU<,;UK DIŞ HABERLER 1 
X Londra - B. Lansburi önümüz

deki aylar içinde Lehistan, Çekoslovak
ya ve Avusturyaya giderek bu devletle· 
rin şefleriyle BB. Hitler ve Musolini ile 
yaptığı konuşmalara benzer temaslarda 
bulunacaktır. 

X Berlin - B. Hitler burada bulu· 
nuşundan ıstifade ederek birçok mühim 
nazi şahsiyetleriyJe konuşmuştur. 

X Belgrad - Başbakan Adriyatik 
kıyılarında yaptığı seyahattan dönmü19 
tür. 

X Zürih - Siyonist kongresi, Lon· 
drada daimi bir politik meclis kurulma
sına karar verdikten sonra çalışmalan· 
nı bitirmiştir. 

X Nevyork - Senato adliye encü
meni, demokrat senatörlerden Blak'ın 

yüksek mahkeme azalığına tayinini tas
vib etmiştir. 

Çang Kay Şek'e hediye olunan tay
yarelerin oynadıkları rol 

Çang Kay Şek'e doğumunun ellinci 
yıl dönümü dolayısiyle hediye edilen ı 00 
tayyarelik filo son hava harblarında bil· 
yük bir rol oynamıştır. Bu filo son gün
lerde otuza yakın Japon tayyaresi dü -
şürmüştür. Dün bütün gün japon tay· 
yarelerinin ara ile yaptıklan beş hücum 
hiç bir netice vermemiştir. Dün 8 jaopn 
tayyaresi düşürülmüş, buna mukabil bir 
Çin tayyaresi düşmüştür. 

Diyetin levkalacle toplantı11 
Tokyodan bildiriliyor: Japon diyeti 

fevkalade toplantısını eylfılün üçünde 
yapacak ve hükümet meclise Çin-japon 
gerginliği hakkında izahat verecektir. 
Bu arada bir takım mali ve ekonomik 
kanunlar da neşrolunacaktır. Bu sabah 
kabine bir toplantı yapmış ve deniz ha· 
kanı son harekit hakkında izahat vere-

Hankeo ve Pekin'de 
Çin tayyareleri Hankeudaki japon 

mahallesini bombardıman etmişlerdir. 

18 ölü ve yaralı vardır. Bir tayyare ha

va topları tarafından düşürülmüştür. 

Manc;uri japon kıtaları Hankeu cep

hesine ve Pekinin şimaline doğru gel

mektedir. 

Anlcqmazlık ve Amerika 
Va ingtondan bildiriliyor : BB. Ruz. 

velt ve Hul Çindeki vaziyeti gözden 
geçirmişlerdir. Bitaraflık kanununun 
tatbik edilebilmesi için, yakında Ame
rikanın Cinde harb halinin mevcud ol
duğunu ilan edeceği sanılmaktadır. 

Çin silah alıyor 
Prag'dan bildiriliyor: Maliye baka

nı, Dr. Kung'un burada bulunuıu sıra. 
sında imzalanan bir anlaşma mucibin
ce Çekoslovakya Çine 10 milyon ister
linlik sınai mamulat satacaktır. 

BASIN İCMALi 1 
Bir salgın: otobüs 

kaz alan 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, oto

büs kazalarına ve bu yüzden sık alı 
kaybettiğimiz vatandaılara dair yazmp 
bir bat makalede diyor ki: 

" Gün olmaz ki, Anadolunun bir ta
rafından bir haber gelmesin: "Filill 
yerde bir otobüı devrildi. Şu kadar .,... 
tandaı öldü."' 

Herkes vah, vah der. Bazan gazete
ler bir kaç satır yazı, bir makale yazar
lar. Civar yerlerdeki belediyler, belki de 
bir, iki gün canlı bir alaka gösterirler. 
Otobüsleri muayene ettirirler. Sonra ta
bii bal avdet eder. Yani otobüs denilea 
ölüm makineleri, vatandaılann hayab
m ve memlekette seyahat emniyetiııi 

tehdide devam ederler. 

Bir tifo salgını kar§ısında vatandaf
ların hayatı üzerinde titriyoruz. lstan -
bulda tifodan günde altı vatandat ölcli
ğü fena günlerde bir devlet adamı f1I 
sözleri ıöylemiıti: Tifo ile bir düı ....... 
la çarpııır gibi çarpııacağız. Her tür -
kün hayatı bir hazinedir. Altı türk. bir 
yabancı bölüğün ilerlemeıine mani ola
cak bir askeri kuvvettir. Her gün böy
le bir kuvvetin anzi bir sebeble aranua
dan eksilmesine seyirci kalamayız ••• " 

ÇORLU-DA 

CUMHURIYET'te Abidin Da.er, 
bu baılıkla yazdığı bir fıkrada diyor ki: 

"Dün Çorludaydım. Çorlu seferber
lik zamanlarını andıran askeri bir faali. 
yet içindedir. 

Avrupa seyahatinden dönüıte, bir 
ay kadar evvel, buradan bir daha geç
mi~tim. O zaman da faaliyet vardı. ı .. 
tanbul - Edirne şosesi asfalt olarak ya

pılıyor; kasabanın ana caddesi teni eat. 
liyor ve berbad Arnavud kaldınmı yeri

ne parke döıeniyordu. Bir ay enel, S
livri ile Çorlu araımda, hatta SiliYl'İBİll 

bu tarafında yolun bitınemiı ve nakil ... 
sıtalanna kapalı la11111lan vardı. Dm.. 
otomobilimiz lstanbuldan Çorluya, bat

ta daha ilerilere kadar, mütemadiyen u

falt ıoıeyi takib etti. 

Yol bitirilmiı ve münakalata açılmq. 
asfalt bazs bozuk yerleri de düzeltilmif.. 

Çorlu kaaabaıındaki ana caddenin p 

niıletilmesi ve parke olar~ yapılma• 

da akıama sabaha bitmek üzeredir. S
livri • latanbul asfalt yolu - ki latanW 

vilayetine aiddir - üzerinde, tıpkı buıı 
Avrupa yollannda olduğu gibi, elleri. 

de süpürge ıoıeyi süpürüp temizliya 
amele gördüm. Yalnız bunlann elleria

deki süpürgelerin bir ucunda, ekseri A .. -
rupa yol amelesinin kullandıklan gibi, 

yolu kazımağa mahsus bir demir ustan 
bulunsa, daha kolay ve daha ıeri çalıta

caklar. Yola yapıımıt hayvan pislikleri
ni, süpürge ile toplamak için fazla vakit 

kaybediyorlar. 

Çorlu, Oçüncü Kolordu Karargahile 
beraber yeni bir hayata kavuımuıtur 

Orada, Kumandanlık dairesi, Askeri 
Mahfil gibi güzel binalar, kasabanm a. 
risinde, Edirne istikametinde ,.eni kıt
lalar yapılmıf, büyük ve modem bir .. 
keri hastane yapılmakta bulunmuıtur. 

Türk ordusunun yapıcı kudreti, ÇOl'I• 
yu ihya etmektedir. Şimdiye kadar 1•· 

pılanlar, imar yolunda atılmıt ilk adım

lardır; daha çok büyük i~ler- görül'""' 

üzere, projeler hazırlanmııtır. Onlar d. 
tahakkuk ettikten sonra, Çorlu güzel, 

aydınlık, temiz, medeni bir ıehir ola

caktır. 

Ordu manevralan münaaebetile Çor
hıda, gördüğüm askeri faaliyete gelU.. 

ce, kasabanın her tarafında çadırb or

dugah kurmuf kahramanlar, manewala· 

ra hazırlanıyor ve hareket için emir belı
liyorlar. 

Piyadeler, motörlü ağır topçular, ha

va dafi bataryaları, istihkam, muhabere, 

nakliye kıtalan ..• Bütün bunlar, Çorla

ya tam bir seferi manzara vennifler. 

Motörler homurdanıyor, atlar kitnİYOI' 

borular ötüyor, kumandalar gürlÜyOI'. 

trenler asker boşalbyor, altı •tekerlekli 
kumandan otomobilleri hendek filia 
dinlemeden geçip gidiyor. 

Türk ordusu, Çorlu etrafındaki sırt

lara baıka bir hayat, başka bir neıe ve

rerek yarınki İmtihana hazırlanıyor. 
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Tüyler ürperten bir cinayet 

Glaskov'da bir mısırlı karısını, 
kaynanasını, baldızını, kendi 

çocuğunu ve şoförü nasıl öldürdü 
Dundan bir kaç gün önce gelen aJans mesafeden ateş etmiş onu da öldürmiif, 

telgrafları, Glaskov'da feci bir cinayet sonra baldızı Joan'ın bulunduğu mut-
olduğunu ve bir mısırlının kendi çocuğu fağa kofJ11UŞ, onu da vurmuttur. 
ve karısı• · da aralarında olmak üzere Daha sonra odada kendi çocuğunu 
altı kişiyi öldürdüğünü haber veriyor- görmüş, onu da öldürmüştür. 
du . Artık bütün apartımanlarda kıaılca 

Son posta ile gelen Deyli Herald kıyamet kopmağa başl.unıştı. Kiracı· 
gazetesi bu korkunç cinayetin tafsilatı- ]ardan bir kısmı ne olup bittiğini öğren· 
nı şöylece anlatmaktadır : mek için dışarıya çıkmışlar, bir kısmı-

"Dün gece Glaskovda altı kişi, mı- da birbiri ardınca atılan silahlardan 
sırlı cimnastik öğretmeni Upandra Ram- korkarak içerde kalmışlardır. 
jan Biswas isimli bir adam tarafından Sıhi imdad arabaları, doktorlar çağ-
öldiırülmüştür. rılmış ve o bölgede bulunan bütün po-

Öldürülen adamlardan birisini ka· lis otomobillerine tehlike işareti veril-
til, bundan evvel hiç görmemişti Bu, miştir. 
katili cinayetten alıkoymağa uğraşan Hemen yapılan bir muayene netic:e-
bedoaht bir 9ofördür. sinde vurulanların bir kısmının öldük-

Polis tahkikatı, cinayetin kıskanç- leri, bir kısmının da ölüm halinde bu-
lık yüzünden işlendiğini meydana çı- lunduklan anlaşılmıştır. 

Millar ile kızı ve mısırlının kendi
si derhal ölmüşlerdir. Küçük bebek ile 
şoför henüz sağ olduklarından hastane
ye kaldırılmışlardır. 

karmıştır. 

Glaskovda yüzlerce mekteb talebe
sinin gayet iyi tanıdıkları katil esmer, 
yakışıklı bir adamdı. İlk öldürdüğü 

insan, en ziyade öldürmek istediği ka· 
rısı 17 yaşındaki Alma olmuştur. 

Bu kadıncagız Glaskovun meşhur 

dişçilerinden birisinin kızı idi. Koyu 
renkli Bisvas ile bu kızın yaptığı muh
telit izdivaçta iki taraf anlaşamamış
lar sonra birbirlerinden ayrılmışlardı. 

Ayrıldıktan sonra Alma, iki aylık 

bebeğini yanına alarak tekrar anasiyle 
babasının evine dönmuştü; orada otu
ruyordu. işte korkunç cinayete bu ev
sahne olmuştur . 

Bisvas'm cinayetine kurban giden-
ler funlardır : 

Karm. 
İki aylık lı:ız çocugu. 
Kayınanaaı Grant Millar. 
Baldızı ve dişçinin km Bayan Jo

an MiJlar. 
Evli bir adam olan §Oför Tho

maa Straw Bridge. 
Cinayet akşam üzeri saat altıda vu

kua gelmiştir. Önce Bisvas, kendisini 
gör~ğe geleceğine dair dişçiye tele
fon etmiş, ondan sonra Strawbridgede 
taksiye binmiş, sonra bir apartımanın 
medhaline girmiştir ki karısı burada 
bekliyordu. Burada aralarında ne geç
tiği malum değildir. 

Bisvas, birdenbire Vebley tabanca
sını çekmiş, kansının üzerine ateş et· 
mi§, zavallı kadın da derhal yere yıkıl· 
mıştır. 

Silah sesini duyan şoför, hemen a
rabasından atlamış, ve mısırlıyı dişçi

nin apartımanına kadar takib etmiştir. 
Bisvas, şoförün arkasından geldiği

ni anlayınca arkasına dönmüş, ona da 
ateş etmiştir. Şoför, can acısiyle iki 
büklüm biraz dolapnış ise de sonra ye
re kapanmıştır • 

Silah sesini duyan iki polis memu
ru da binaya girmişler ve merdivenler
den süratle yukarıya çıkmağa başla

mışlardır. Bunlardan bir tanesi tam 
şoför yere kapanırken yetişmit ve a· 
damcağızı tutmuştur. Bir tanesi mer· 
divenlerden tırmanmışsa da o kapı· 

ya varıncaya kadar mısırlı apartıma· 
na girmiş ve arkasından kilidlemiştir. 
Bisvas burada dişçi Millara bir yarda 

Katil, bütün bu cinayetleri soğuk· 

kanlılıkla ve bir kaç dakika içinde yap
mıştır. Yollara cebinden bazı kurşun
lar dökülmüştür. 

Katil, Jordanhill kollejinin en ıyı 
talebelerinden birisi olarak tanınmıştı. 
İyi bir derece ile mezun olunca, cim
nastik muallimi seçilmişti. 

Bir takım mekteblere gider ve ora
larda cimnastik dersi verirdi. 

Karısından ayrıldıktan sonra ma· 
dam Sipienı isminde bir kadının evin· 
de oturuyordu. Bu madam, katilin son 
gecesini gayet sakin geçirdiğini aöy
lemiı ve demiştir ki: 

"- Bugün de her zamanki gibi çıkıp 

gitti. Giderken ne zaman döneceğini 

sordum. Bana cevab vermeden uzak

laştı, gitti. 
Dişçinin karısı madam Millar, saat 

beşte alış veriş etmek Uzere çarşıya git· 
mişti. Bedbaht kadın, geri döndüğü za
man cesedler kaldırılmak üzere idi. İki 
oğlu bir kır gezintisine gitmişlerdi. 

Diğer iki kızı da evde değildiler. 
Apart.ananda bulunanlar, bu mesele

de gösterdiği ceaa!etten dolayı polisi 
tebrik etmişlerdir. 

RADYO 

ANKARA RADYOSU: Öğle neş
riyatı : 12.30-12.50 Muhtelif plak neş
riyatı. 12.50-13.15 Pl~k: Türk musikisi 
ve halk şarkıları. 13.15-13.30 Dahili ve 
harici haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30-19.00 Muh
telif plak neşriyatı. 19.00-19.30 Türk 
musikisi ve halk ,arkıları (Cevdet ve 
arkadaşları). 19.30-19.45 Saat ayarı ve 
arabça neşriyat. 19.45-20.15 türk musi
kisi ve halk ş a r k ı 1 a r ı ( Servet 
Adnan ve arkadaşları). 20.15-20.30 Halil 
Vedat: Edebi konuşma. 20.30-21.00 
Plakla dans musikisi. 21.00-21.15 Ajans 
haberleri. 21.15-21.55 Stüdyo salon or
kestrası. (1 - Balfe Behemienne Git. 
2 - Verdi La Traviata. 3 - Albeniz 
Garte Blanche 4 - Tschaikowsky Le 
Chant de L'aouette 5 - Leofall La 

ULUS 

Sovyet tayyarecileri 

Araştırmalar 
devam ediyor 
Moslı:ova, 17 (A.A.) - DUn de N. 

20!) tayyaresinin radyo postasının dalga 
uzunluğu üzerinde yapılan devamlı 

dinlemeler hiç bir netice vermemiştir. 
Bazı anlaşılmaz işaretlerden, tayyare
nin telsizinin işlediği ve fakat arıza· 

b olduğu sanılmaktadu. 
Krasin Buzkıran gemisi Şmit bur

nunda benzin yükleme işini bitirmiş

tir. Halen tek motödü üç hafif tayya. 
re yüklemektedir. Bu tahmil i§i de 17 
ağustos sabahı bitecek ve gemi Alas
ka'ya ve oradan da daha şimallere git
mek ü:ıere denize açılacaktrr. 

Kutup tayyarecisi Sadko, çift mo
törlü N.2 deniz tayyaresiyle Okotsk· 
dan Anadir ırmağı üzerindeki Morko
va'ya varmıştır. Bu sabah Morkovadan 
Vellen'e doğru hareket edecektir. 

Moskovada üç ant-6 tayyaresine ye· 
ni benzin depoları yerleştirilmektedir. 
Bu surede bu tayyarelerin uçuş kabili
yetleri 3500 kilometreye çıkarılacak

tır. 

İspanya'da 

11 adrid ve 
Santandeı ·le 
Harb oldu 

Londra, 17 (Hususi) - Madridden 
bildiriliyor : Ciempozuelas bölgesin
de cümhuriyetçiler asilerin şiddetli 
mukavemetine rağmen bir kilometre ka
dar il.erlemişlerdir. 

Bask cephesinde asiler tiddetli bir 
taarru% yaparak Reinoza'yı işgal etmek 
istemişlerse de püskürtülmüşlerdir. 

Asiler arasında isyan 
Askeri hükümetçi mahfillere göre 

Tolado ve Talavera'da Asi saflarında 
isyan çıkmıştır. Dün bunların hatların
dan şiddetli tüfek ve mitralyoz ateşi 

işidilmiştir. Bazı asi tayyareler Tala
vera üzerinde uçarak şehre bomba at

mıtlardır. 
General Maija dün 14 üncü fırkaya 

törenle cümhuriyetçi İspanya bayrağı
nı vermiftir. 

M orea vapuru tevkil olunmamış 
Köstencede tevki{ olunduğu bildi

rilen Morea vapuru hakkında tasrih o
lunduğuna göre ingiltereye hububat 
götürmekte olan bu vapurun limandan 
hareketine h.iç bir suretle mümaneat 
olunmamıştır. 

Asilere göre 
Asiler gün ağarırken bünün San

tander cephesi bölgednde faaliyete geç. 
mişlerdir. Bunların aldıkları esirler 1300 

Ü bulmuştur. 

B. Celal Bayar Çeşmeye 
vardı 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Eko. 
nomi bakanı B. Celal Bayar İpar kot
rasile Çeşmeye varmıştır. Perşembe gü
nü . lzmire gelecek ve ent.ernasyonal 

lznıir fuarını açacaktır. 

Divorcce. ) 21.55-22.00 Yarınki proğram 
ve lstiktaı Marşı. 

Büyük sanat 
Sergisi açıldı 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Güzel 
sanatlar akademisindeki "büyük sanat 
sergisi,. bugün merasimle açıldı. Aka· 
demi müdilril ve vali vekili aö.z söyledi· 
ler .Heykel kmm B. İhsanm yetiştir
diği talebelerin en muvaffak eserleriy
le doludur. Resim ve tczyint aanatlar 
köşesinde üç yüz eser ,,ardır. Tezyini 
sanatlara aid eserler akademi profesör
lerinindir. "Tarih~ Karakgöa., köşesi 

serginin bir ıilrprLd mahiyetindedir. 
Bugün sergiyi Tarih tt dil kurumu a
zaları, mebuslar ve aanatklrlar gezdi
ler. 

Batırılan İspanyol 

vapurunun mürettebatı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Bozca

ada civarında karasularımız dışında 

frankocu bir denizaltı gemisi tarafın
dan torpillenerek batırılan bükümetçi 
ispanyol vapurunun mürettebatı bugün 
de şehrimizde kalmışlardır. Denize dö· 
külen mürettebatı kurtaran sovyet ge· 
misi de henüz 1imanımızdadır. Gemi
nin ne zaman hareket edeceği belli de
ğildir. Mürettebat dün vapurdan kara
ya çıkmamışlardır. İspanyol gemisinin 
kaptanı Francesko bugün İspanya ge
ıeral konsolosluğa giderek hadise hak-
rnda izahat vermiştir. 

Yaralı tayfalar vapurda tedavi al
.ındadırlar. Bunlardan birçoğunun ya
raları iyileşmiş gibidir. 

1 KÜÇÜK iÇ HABERLER 1 ____ _. 

X Bir noterlik kaldınlch - Bugün 
İstanbul ikinci noterliği lağvedildi. Bu 
noterliğe aid bütün işler altıncı noterli
ğe devredildi. 

X llk mekteb çocuklan - Yann ilk 
mekteb kamplarında bulunan 200 fakir 
ve yoksul çocuk Fener stadında büyük 
bir §enlik yapacaklardıT . 

X Bir yasak - Dükkanlarda yemiş
lerin açrkta satılması yasak edilmiştir. 

X Profesörler döndüler - Paris'te
ki ceza kongresine giden profesör B. 
Tahir ve B. Baha döndüler. 

X Yirmi dört saatte ceza görenler -
Yirmi dört saatte belediye emirlerine 
aykın hareket eden 28, yanlıı yol tutan 
80 kişi cezalandınldr. 23 kfise yoğurd, 

sekiz kilo armud, 23 kilo ekmek, 93 ki
lo francala müsadere edildi. 

X Hamidiye lzmir'de - Hamidiye 
mekteb gemisi İzmir'dedir. Bir iki güne 
kadar İstanbula gelecektir. 

X Büyükdere'de bir yangın - Bu
gün Büyükdere'de kibrit fabrikasında 

bir yangın çıktı. Fabrikanın bir kısmı 

yandı. Yangının sebebi belli değildir. 

X B. Abidin Özmen htanbul'da -
Birinci umumi müfetti§ Bay Abidin Öz· 
men Aksu vapuriyle lstanbula geldi. 

X 1 nkılab imtihanları - Edebiyat 
Fakültesinde tilrk inkılibı deralerinden 
ikmale kalanlann imtihanları 1 eylQlde 
yapılacaktır. 

X B. Nazif lıtanbulda - Posta Tel
graf umum müdürü B. Nazif Ankara -
dan şehrimize geldi. 

X Vişi bb kongresinde - Profesör 
Akil Muhtar Vişi'de toplanacak bir tıb 
kongresi için önümüzdeki cuma günü 
Fransa'ya gidecektir. 

18 - 8. 1937 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yardrmlarr 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından bu ayın 1 inden 
16 sına kadar 15 gün zarfında 2714 
çocuğa yardım etmiştir. 

Bunlardan 213 hasta çocuk v~ an· 
ne Gmel Merkezin polikinlik!erinde 
bakıhmf -we tedavi edilmiştir. 

Aynca dit bakımevinde de 294 ço. 
cuğun difleri bakılmış ve tedavi edil. 
miftir. 

832 çocuk ve anne Genel Merkcain 
banyoJumdan istifade etmittir. 

Süt damlasından her gün 82 çoc.u· 
ğa aüt verilmiş ve IS günde yekOn ola
rak 785 kilo bedavo süt dağıtılmıftır. 

Genel Merkezin bahçesindeki yüz.• 
me havuzundan 1265 çocuk istifade et· 
m.iştir. 

Yardım için Genel Merkeze başvu
ran 28 yoksul yavruya para yardımı ya. 
pılmıştır. 

Yeni mahkemelerimiz 
Adliye Bakanlığı Tekirdağ, Gürün, 

Elbistan, Mersin, Maraş, Edime ve 
Muğlada birer Asliye hakimliği ile bi
rer Mkim muavinliği, Bilecik, Artvin 
ve Alanyada birer Asliye Mkiml;~; ile 
birer sulh hfikimliği, Urfada birer As
liy~, Asliye hukuk ve Asliye ceza ha. 
kimliği ile bir sulh hakimliği ihdas 
etmiştir. 

Selanik sergisinde 
türk pavyonu 

5 eyliilden 26 eylüle kadar 20 gün 
devam edecek olan on ikinci enternas
yonal SelS.nik panayırına bu sene de 
iştirak etmemiz kararlaşmıştır. Geçen 
sene birinciliği kazanan pavyonumuzun 
tamir, tadil, tevsi ve tezyinine başlan
mıştır. Panayırda teşhir edilecek Türk 
malları İstanbul Türkofisince ha .... ır. 
!anmaktadır. Ağustos sonlarrna d~ğr:.ı 

Selaniğe gönderilecektir. Türk pHyo
nu heyeti Ekonomi Bakanlığınca tesbit 
edilmiştir. Heyet. Atina ticaret Ataşe
mis B. Nacinin reisliğinde merkezden 
sergiler müşaviri Mazlum ile dekora. 
tör Halı:kıdan mürekkebdir. Heyeti· 
miz bugünlerde Seliniğe barekd ede
cektir. 

Sorgu hakimliği imtihanları 
Adliye bakanlığı baremin 11 inci ve 

daha altındaki derecelerinden maaş a
lan adliye meslek mektebi mezunu sor
gu hakim vekileriyle, meslek mekte
binden mezun olmayan ehliyetnameli 
sorgu hakim vekillerinin sorgu hakim
liği imtihanlarının yapılmasına karar 
vermiştir. Bu seneki imtihanlar ıkinci 
teşrin ayı içinde Ankara hukuk fakül
tesinde yapılacaktır. 

Üaküdara yeni bir adliye 
binası yapılıyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Yanan 
Oaküdar adliye binası yanında yeni· 
~n bir adJiye sarayı yaptırılacaktır. 

Binanın 30 bin liraya çıkacağı tahmin 
edilmektedir. 

Vali Üstündağ yarın dönüyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisi B. Muhiddin Ostündağ 
yarın sabah saat 7 ,30 da Seınplon eks
presiyl~ Viyanadan şehrimize gelecek
tir. 

Tefrika: No. l 03 

Şekspirden _HikAyeı~r 

yordu : 
- lzabel, şırın Izabel, ne olur, gel, ya

nımda sende diz çök. Hiç bir şey söyleme, 
yalnız ellerini aç! her şeyi ben söyliyece
ğim. Derlerki en iyi adamlar bile kusurlar
dan yuğrulmuştur. 1 n s a n 1 a r ı n bir 
kısmının da kötü olması, sonradan daha iyi 
olmalarına vesile olur. Benim kocam da 
öyle olsun. İzabel diz çökmiyecekmisin ? 

yu çağırttı ve onun için ağlıyan kız karde-
şine gös_ter~rek dedi ki : . 

- Şımcli İzabe) elini ver bana~ senm 
güzel h~tmn için Klodioyu afediyorum .. 
Sen benım olacaksın; o da dünya ahiret kar
deşim. 

İzabel Viyana düşesi olduktan sonra 
genç kadınların ıslahı için öyle çalı~t1 ki 
ondan sonra biç biri, Klodio'nın tövbe et
miş karısı, Julyct'in vaziyetine düşmedi. 

Merhameti seven dük de İzabel ile prens
lerin en bahtiyarı olarak uzun müddet hü
küm sürdü. 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

Cezaya ceza 
- Aman efendimiz; size yalvarırım. Ben 

Angelo'dan daha iyi kimse istemiyorum. 
Şimdi, vaktiyle İzabel'in ağabeyisi Klo

dio'nun hayatı için yalvarırken yaptığı gibi 
Mariana da diz çökmüştü; nankör kocasının 
hayatını bağışlamasını rica ediyordu. 

- Şevketli efendim, veli nimetim! lza
bel sen de benimle beraber ol. Onun hayatı
nı bağışlayınız. Bütün hayatımca, kulunuz, 
köleniz olayım! 

- Bütün bu hakikatlere rağmen, demek
ki . hala onun tarafından çıkıyorsunuz. E
ğer İzabel diz çöküp de bu adamın hayatı 
iı-in yalvaracak olursa o zaman ağabisinin 

hayaleti yatağından çıkıp ona lanetler yağ~ 
dırır. 

Mariana gene yalvannakta devam edi-

Dük: 
- Bu adam, Klodio için ölecek! dedi. 

Buna rağmen, İzabel, dükün • kendisinden 
beklediği yüksek hareketi yapmış ve diz 
çökmüştü. 

Kızcağız dedi ki : 
- Yüksek kalbli efendimiz, size yalva

rırım. Bu mahkuma bakınız ve farzedin ki 
o yaşadıkça benim kardeşim de yaşıyor. O
nun yaptığı işlerde bana göz koyuncaya ka
dar samimi davrandığına kaniim. Madem 
ki öyledir; ölmesin. Kardeşimi adalet öldür
dü; bir suç işledi ve onu hayatiyle ödedi. 

Dük, kızcağızdan kendi düşmanının ha
yatı için söylediği bu yüksek sözleri duy
duktan sonra hapishanede alnının yazısı 
ne olacağını merak ederek bekliyen Klodio-

Artık Angelo kurtulmuş olduğunu an
lıyordu. Onun gözlerinin biraz parladığım 
gören Dük dedi ki : 

- Angelo, öyle görüyorum ki karınızı 
seviyor~uD;uz. Onun değeri ve meziyeti si
zi afettırdı. Artık sevinebilirsiniz. 

Mariana ! Siz de Angelo, karınızı sevi
niz. 

Angelo, iktidarın1 eline aldığı kısa bir 
müddet içinde yüreğinin ne kadar katılaş
tığını düşünüyordu. Halbuki merhamet, ne 
tatlı bir şeydi. 

Dük, Klodio'mn Julyet ile evlenmesini 
emretti. Kendisi de fazilet ve ahlakı ile kal
bini kazanmış olan lzabel ile evlenecekti. 

1.zabel, henüz manastırda peçe altına 
girmemiş olduğu için evlenmekte serbestti. 
Vaktiyle kendi hfilinde bir papas olarak ta
nıdığı Dük'ün bu teklifini, bu sebeble bü
yük bir memnuniyet ve şükranla kabul etti. 

On ikinci gece 
Messalincli bir erkekle bir kız olan Se

bastian ile Viola iki ikiz kardeştiler ve o 
kadar birbirlerine benzerlerdi ki ta doğduk
ları gündenberi biribirinden ayn elbise giy
memiş olsalardı, biribirinden ayırd edile
mezlerdi. İkisi de aynı saatte doğmuşlar, 
ikisi de İllirya kıyılarında bir deniz yolcu
luğu yaparlarken aynı saatte mahvolmak 
tehlikesi geçirmişlerdi. İçinde bulundukla
rı gemi, şiddetli bir fırtınada bir kayaya 
çarpmış ve içindekilerden pek azı kurtula
bilmişti. Tayfalardan bir kısım ile birlikte 
ufak bir sandala athyarak sahile çıkabilen 

(Sonu var) 
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Harb nasıl oluyor 

Midyeye bir düşman 
kolordusu ihrac edildi 

Manevralara iştirak eden askerlerimiz bir yürüyüş halinde. 

(B~ı ı ırıc ı "><Jytada) 
mebusu general Kazım İnaç, Diyarbe· 
kir mebusu general Kazım Sevüktekin, 
Erzurum mebusu general Zeki Soyde
nıir, Konya mebusu General Ali Fuad 
Cebesoy, Çoruh mebusu Fuad Bulca, 
Sinob mebusu Cevdet Kerim İncedayı, 
Erzurum mebusu Şükrü Koçak ve bir • 
Çok subaylar hep beraber gidiyoruz. 

Derinden derine gelen top sesleri 
Yolda kostebek yuvalarını andıran 

toprak yığınları arkasında insanlar ve 
çalı demetleri arasında dev gibi topları 
görmek artık tabii geliyor. 

İki taraf da biribirinin gözünden kaç
nıak için tabiatla eleJe vermiş gibidir. 

Saat 6.20 de Derviştepedeyiz. Or· 
general ve Mareşal vaziyet hakkında 

lota kurnandanlannı dinliyorlar. Şimdi 
bir alay bütün kuvvetiyle 205 rakımlı 
tepey~ hücum etmektedirler. Derinden 
derine top ve mitralyöz sesleri duyuyo
ruz. 

Vaziyet şudur: 

Kırmızı ordu Meriç boyunda bir garb 
devleti ordusiyle muharebeye tutuşmuş 
vaziyett~dir. Şimaldeki devlet dostu • 
muzdur. Fakat Karadeniz devletlerinden 
~iri Meriç boyunda muharib bulundu -
gumu.z devlete yardım etmek üzere an
sızın Midye sahillerine bir ihraç yapı
yor. Bu ihraç ağustosun ı 6 Sinda olmuş· 
tur. Kırnuzı ordunun harb ettiği san 
orduya yapılan bu yardım tahminen bir 
kolordu kuvveti kadardır. 

ileri hareketi Kumruda 
dm duruluyor 

Fakat Midye - Büyük Manika hat
tına kadar olan bu ilerleyiş, kxrmızı 

kuvvetler tarafından burada kesilmiş
tir. Kırmızı kolordu Karadeniz sahi· 
linden itibaren İstranca simali ve Ma
nika deresine kadar me;zi tutmustur. 
Dün kırmızı kolordu Marmara de~izin.. 
den Ereğli sahillerine de bir kolordu 
ihraç etti.Bu kolordunun birinci fırka
sı dün gece saat beşte Çerkesköy mm· 
takasına gelmişti. Bu kolordunun di
ğer fırkası, kolordu karargahı olan E
teğliye henüz çıkmaktadır. 

Uzun bir yü.rüyüşten sonra ... 
Dün gece uzun bir yürüyüşten son

ra Çerkesköy mmtakasına ancak saat 
beşte yerleşebilmiş olan bu fırkanın 
kurnandanı, kırmrzı kolordu kumanda· 
nı tarafından karargaha yazdan şu ra
P<>run bir suretini almıştır: 

"Dii§man bir yarma hareketi 
, yapacak.,, 

''Cephemdeki düşmanm bugün bir 
l'anna hareketi yapacağını tahmin e. 
diyorum. Sıkışmam ihtimali vardır. 
Böyle bir vaziyet olursa birinci fırka 
~. yardım etsin.,, 

Birinci fırka Çerkesköy ilerisinde 
"Ve cephedeki kolordunun sol cenahın.. 
da, yeni düşman faaliyetini de haber 
alıyor. Başka bir haber alamıyan fır
ka kumandanı kendi görüş ve insiya
tifiyle hareket ederek Derviştepe ile 
tarbındaki sırtlar istikametinde bir 
lıarb yürüyüşüne geçiyor. Bu sırada 
fırka kumandanı kolordudan bir haber 
almıştır ki, bu da kendi yaptığı hare
keti tasvib etmektedir. 

Kırmızı kolordunun aldığı emir 
Kırmızı dördüncü kolordu, ordu

dan bir emir almıştır. Bu emirde, kol. 
ordunun Çorlu şimaline doğru düşman 
kııvvetlerinin gerisine düşmesi ve onu 
d niz1• dogru sürmesi bildirilmektedir. 
Dünkü Vt: bugi nkü hareketiyle, birin-

Algan heyeti abideye çelenk koyarken 

ci fırka, ordudan ıon dakikada aldığı 
emre göre hareket etmiş oluyor. 

Mavilere gelince .. 
Mavilere gelince : mavi ordu tek 

bir kol ordusu sahilden saraya ve ma. 
nika deresi boyuna kadar kırmızı kol
ordu ile harb halindedir. İlı:inci kolor
dunun bir fırkası 16 ağustos gecesi sa
ray civarın<' gelmiştir. 

Mavi kolordu kumandanı saray
daki fırka kumandanına şu emri ver. 
miştir. 

Taarruzlar ve .mukabil taarruzlar 

"Kolordunun diğer kuvvetler ini bek

lemeden cephedeki kolordu ile iıbirliği 

yaparak hemen Çerkesköy istikametin • 

de taarruza geçiniz. T ren battım kesiniz 

ve kırmızı orduyu, takviye kıtaları al -

mas1na meydan venneden imhaya çalı· 

§IDIZ·ı• 

Bu emri alan ıaraydaki fırkanın 

kumandanı, gece saat ikiden itibaren ke

şif kollarrnı ileri sürdü. Bunlar Mani

ka deresini geçtiler ve hazırlık mevzi

lerinin elde ttiler. Sabahlayın saat beş· 

te d.erviş tepenin 204 • 207 rakımlı te

pelerine taarruz edildi ve çerkesköyü

istikametinde harekete geçildi. Bugün 

öğleden sonra cephedeki fırkalar ara

sında harb, taarruz ve mukabil taarruz 

şeklinde devam etti. 

I ki hır mızı kıtamn harekiitı 

Bundan başka kırmızı kuvvetlerin 

karıştıranda bulunan süvari livasına, 

otomobilJere bindirilmiş bir alayı kırmı-

zı fırkanın cebhesini takviye etmek üze

re emir aldı. Alay saat 17 de zırhlı o. 

tomobillerin himayesinde karıştıran'dan 

Yanıkağıl koyuna hareket etti. Ayni 

zamanda kırmızı kolordunun Çorluda 
bulunan bir fırkası da cephe gerisine 
yanaşmak üzere saat 16 da emir aldı. 
ve muhtelif yo11ardan istifade ederek 
cepheye doğru yürüyüşe geçti. 

Muharebe şiddetle devam ediyor 

Bugün öğleden sonra kırmızı ve ma
vi tayyareler ~eşif faaliyetinde bulun
dular ve kendi taraflarına icab eden ra
porları attılar. Muharebe şimdi gece 
hareketi halinde ve :tiddetle devam et. 
mektedir. 

Cemal KUTAY 

ULU S 

<dlevam edôy©ır 

Türk askeri Atatürk ve 
(Başı 1 incı sayıfada) 

zi o başımızda iken yaparız. Bu er gü
nünde Atamız bizi hiç yalnız bırakır 
mı? 

Atatürk'ün manevra sahasını şeref
lendirmek üzere 1stanbu1dan hareket 
ettiği haberi Trakya için ve bilhassa 
ordu için eşsiz bir bayram oldu İnan
madığı ve bilmediği hiç bir şeyi söy
lemiyen Mehmeddk atasının geleceği
ni daha manevranın başhyacağı ilk an
da biliyordu. 

*** 
Derviştepe kırmızı ve mavi ordula

rın, bugünkü karşılaşmalarının tekasüf 
ettiği noktadır. Bu tepe bütün Çorlu 
ovasına hakimdir. Mavi kuvvetlerin 
bir alayı burayı durmadan devamlı ola
rak zorluyor. Ufuklarda düşmaı'I hare
katını takib eden dürb ;nleı Çerkes
köy istikametinden gelen dört beş oto
mobilin bize doğru uçtuğunu haber 
verdiler. Atatürkün 0 geceyi Çerkeskö
yünde geçirdiklerini bildiğimizden 
meydanı dolduran ellı kadar otomobil 
bu istikamete doğru koşuyor. Büyük 
Önderin üstü açık otomobili adam~ kıl
h seçilmeğe başladı. Biraz sonra Ata
türk başta Mareşal ve Orgeneraller ol
duğu halde ordunun mümtaz kumanda 
heyetinin büyük saygı ve sevgi çemberi 
arasmda neşeli ve güler yüzlü bir hal· 
de kendisini karşılayanlara iltifat edi
yorlardı. Yanlarında aziz Başbakanı
mızı getirmekle manevraya verdiği 
kıymeti güzel bir tezahür halinde an· 
latan Başbuğ, şimdi dünyanın en bü
yük askeri sıfatiyle ordusunun başında· 
dır. 

Başı haritaya doğru eğilmiş Orge· 
neral Fahreddin Altaym verdiği izaha
ti dinledikten sonra vazife almış olan 
bütün kıtalan gezmeğe başlıyorlar. 

Büyük Şef harekat sahasına daha 
gün atarken ve ilerleme başlamak üze
re iken girmiştir. Çok geniş olan kar· 
şılaşma sahasında gördüklerini kuman· 
danlara anlattılar. Bu arada dediler ki: 

" - Onuncu alaym garb cenahını 

çok enteresan buldum.,, 
Atatürk önde olduğu halde manev

ra mıntakasının büyük bir kısınnu gezi
yoruz. Harekat Türkiyenin en deği§ik 
tabiatı üzerinde yapılmaktadır. Dereler 
dağlar, tepeler uzayıp gidiyor. Derviş
tepe tatlı bir meyildedir. Atatürk bura
daki komutanı sıkı bir topografya imti
hanından geçirdiler. Başbakanımız elin· 
de dürbin otomobilin üstünde kırmızı 
ordunun ön taraflarını gören mavi taraf 
top~usunu tarassud ediyor. Kırmızı ta
rafın cephesinden çıkıp mavi tarafa gir· 
diğimiz zaman burada .üzeri otlarla ör· 
tülerek bir toprak tümseği haline kon
muş olan ağır bataryaları iş başında gö
rünce Büyük önder, bu toplan bir sa
nat inceliği ile tabiat ve muhite intibak 
ettiren askere iltifat ettiler. Orada ha
zırlanmış olan mevzilere girdiler. Ata
türk'ün buralara geldiğini duyan halk 
yolun kenarlarında toplanmış hasretini 
çektiği Büyük Şefin yalanında olabil • 
mek ve onu görmek arzusunu coşkun 
bir sevinç halinde gösteriyordu. 

Kıtalar kendilerine verilmiş olan 
vazifeleri biran evvel başarmak ihtiya • 

ciyle yaptıklarını.n man.~~a olduğunu 
unutuyor gibi idiler. Buyuk Şefin ken
disinden sual sorduğu genç bir erkanı 
harb yüzbaşısı Büyü~ Şef ayrıldıktan 
sonra gönülden ve ıçten bir sesle de-

t 
diki: 

_ Atatürkle konuşurken insanın bil

gisi, kuvveti, inanı ~u.ıasa miisbet bütün 
kudretleri artmrş gıbı oluyor. Biz Ba§· 
buğumuzu canımızdan çok sev-eriz.,, 

Fakat Çorlu'ya döndükten sonra ha· 
rekat planını kendi hazırlamış kadar nok
tası noktasına, teferrutı dahi ihmal et • 
meden anlatmak aırrının yalnız Atatür
ke nasib olduğunu aöyliycn bir subay: 

.. _ Başbuğ, dedi bir nıalumıu bü • 
tün meçhulleri halleder. O harb tarihin· 
de yalnız ınalôm olan usulleri kullan -
makta en mahir değil, bütün zorluklan 
en iyi ve kısa yoldan halleden ve yeni 
sistemler koyan bir dfilıidir. Atatürkün 
zaferle neticelenen bütün harblan vaki 
oldukları şartlara ve sahalara göre ken
di benzerleri içinde bir örnektir." 

"'** 
Daha şafak doğmadan manevra aa .. 

hasına giden ve temas halinde bulunan 
iki tarafı da gezen Büyük Şef saat 11 e 

Büyük manevralar için 

ıYugoslavya ve Romanya 
1 askeı i heyetleri geldi 

lran heyeti abideye çelenk kıoyarken 

İstanbul, 17 (A.A.) - Büyük ma
nevralarda hazır bulunmak üzere davet 
edilmiş olan Yugoslavya askeri heyeti 
bu sabah 10.22 de konvansiyonel trcni
lc ~ehrimize gelmişlerdir. 

Heyet, Yugoslavya orduları Genel 
Kurmay Başkam General Nedic; ile Ge
nel Kurmay ikinci başkam General Bre· 
çiş ve kurmay ön yüzbaşısı Milovan Gri
goryeviç ile Yugoslavyanm Ankara ata
şemiliteri albay Rakoşeviç'den mürek · 
kebtir. 

Dost memleket askeri delegasyonu, 
Sirkeci garında Mareşal Fevzi Çakmak 
namına Genel Kurmay ikinci başkanı 

Korgeneral Asrm Gündüz, İstanbul ko
mutanı Korgeneral Cemil Cahid Toy
demir, Genel Kurmay yarbaşkanı Tüm
general Veyıel Ünivar, İstanbul mer . 
kez komutanı Tuğgeneral İhsan Ilgaz, 
Dış Bakanlık protokol şef muavini Kud· 
ret, Yugoslavya maslahatgüzarı cene
ral Konsolos ve elçilik ve konsolosluk 
erkaru tarafından karşılanmışlardır. Mı• 
zıka, Yugoslav ve Türk Marşlarını çal
mış askeri kıta selam resmini yapmış . 
tır. 

A vrupaya tahsile 
gidecek talebeler 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Posta 
telgraf genel direktörlüğü tahsil için 
bu yrl Avrupaya on talebe gönder
mektedir. 

Gidecek talebeler şunlardır : Meh
med, Hüsrev Zeki, Nezihi Tahsin, 
Bedri, Muhtar, Cemal, Ahmed ve En
ner. 

Edebiyat muallimi Raif Necdet öldü 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Kule

li askeri lisesi edebiyat muallimi mu· 
harrir B. Raif Necdet Londrada kalp 
sektesinden ölmüştür. 

doğru Çerkesköy istikametinde hareket 

buyurdular. 

Şeflerini görmekle bahtiyar olan or

dumuzun bu büyük ınanevralannda va· 

zile almış olan çocuktan eminim ki ya

bancı gözler önünde muhakkak muvaf. 

fak olacaklardır. Beklenen bu muvaf -

fakiyet Büyük Ata'nm ziyaretinden son· 

ra bir vecibe oldu.. Atatürk'ün sahib 

olduğu cevherleri işleterek dünyanın en 

kıymetli ve kudretli askeri haline getir

diği Memetçikler, bugün kurucusunun 
iltifat ve güvenini bir defa daha kazan
makla övünebilir. 

22 ağustosa az kaldı. O gün Cum· 

huriyet ordusu türk milleti ile dost mil
letleri temsil edenler önünden işte bu 
hissin verdiği erişilmez satvet dekoru 
içinde geçecektir. 

Cemal KUTAY 

Irak heyeti abideye çelenk koyarken 

İstanbul. 17 (A.A.) - Bugün ro
men askeri heyetinin de şehrimize mu
vasalatiylc manevralara davetli bulu· 
nan askeri heyetlerin gelişi tamam ol· 
muştur. ' 

Romen orduları genel kurmay baş· 

kanı general Şikityunun başkanlığında 

genel kurmay ikinci başkanı general 
Lakobiç ile albay Stefba ve Romanya
nm Ankara ataşemiliteri yarbay Leon 
Jorjdan mürekkeb bulunan romen he
yeti saat 15.15 de Romanya vapuru ile 
şehrimize gelmiş ve Galata nhtrmında 
genel kurmay ikinci başkanı korgene· 
ral Aıum Gündüz, İstanbul komutan 
vekili Korgeneral Cemil Cahid Toyde
mir, Genel kurmay yarbaşkanı Tümge· 
neraJ Veysel Ünivar, İstanbul merkez 
komutanı Tuğgeneral İhsan Ilgaz, Pro
tokol şef muavini Kudret, Romanya el
çisi. ceneral konsolos tarafından kar. 
şı:Janmrştır. 

Mızıka. romen ve türk marşlarını 

çalmış, askeri kıta ihtiram resmini yap· 
mıştn. 

Heyet, Perapalas oteline in,...;ı:tir. 

Filisfinde 
Kargaşalıklar 
Dev am edı .. IJor 

Kudüs, 17 (A.A.) - Taarruz vaka
lan devam etmektedir. 

Tulkerimde arazi sahiblerinden ve 
eşraftan bir arab sokakta öldürülmüş· 
tür. 

Beisan'da polise yardım eden bir 
arab katledilmiş, diğer bir mahalde de 
başka bir arab öldürülmüştıir. 

İstanbul elektrik şirketi 
sa tın alınıyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Elek
trik şirketi ile hükümetimiz arasında· 
ki satına1ma mü~akereleri inkişaf ha
lindedir. Şirketin Belçikadaki vekili 
satış için eskisinden daha müsaid bir 
teklif göndermiştir. Ay sonuna doğru 
şirketin mümessilleri buraya gelecek ve 
esaslı müzakerelere başlanacaktır. 

Bir kamyon devrildi 
Bafra, (Hususi) - 12 ağustosta 

Samsun - Bafra yolu üzerinde cigara 
mevlriinde içi yük ve yolcu dolu bir kam· 
yon devrilmiş ve yolculardan hamile bir 
kadın derhal ölmüş ve üç erkek de ya
ralanmıştır. 

Hadise yerinde yapılan incelemede 
kabahatin taınamiyle şoförde olduğu ve 
facianın, şoförün liikaydi ve-ihmalinden 
vukua geldiği anlaşılmış ve şoför tevkif 
edilmiştir. 
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Ankara Levazım Amirliği Satrnalma 
Komisyonu ili.oları ..________________ -----------------·· 

1 \ı AN 
ı - Anteb birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 444.000 kilo arpa 

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

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

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

minat makbuzlarım havi teklif' mektublarmı ihale saatmdan en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermelerL 

(2497) 2--3972 

11.AN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müessesat ihtiyacı için 800 ton 

buğday öğütülmesinin 31.8.937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. . . 

2 _ İşin tutarı 12.000 lira olup muvakkat tem.matı 900 lıradrr. 
Şartnamesi her gün komisyonda pa~.asız görül~r. . . 

3 -İsteklilerin kanunun 2, 3 cu maddelerındekı vesıka ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazdı gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2752) 22-4158 

iLAN 
1 - Malatya birlikleri ihtiyacı için 224870 kilo sığrr eti kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 16 da Elbizde tü

men satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Etin muhammen bedeli 35979 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 

2698 lira 44 kurştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılr kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

;;ika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatmdan 
en az bir saat eveline mezkur komisyona vermeleri. (2663 ) 

2-4179 

İLAN 
1 - Malatya birlik ihtiyacı için 16864 kilo sade yağı ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 10 Elazizde tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yağın muhammen bedeli 13491 lira 20 kuruş ve ilk temina

tı 1011 lira 84 kurştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarım ihale saatmdan 
en az bir saat evetine kadar mezkur komisyon başkanhğına ver-
meleri. (2662) 2--4178 

İLAN 
1 - Urfa merkez birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 650.000 kilo 

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

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

minatı 2193 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda her gün gö
rülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki vesika ve te
mınat makbuzlarını havi teklif

1 

mektublarım ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2496) 2-3971 

t LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapah zarfla 

münakasada olan 128 ton un hakkındaki yapılan ilanlardan İstan
bul levazım amirliğinden ilan telgrafı ihale saatine kadar gelme
diğinden ihale yapılamıyarak yeniden münakasaya konulmu11 ve i
halesi 24.8.937 sah günü saat 17 İzmirde Kışlada satın alma komis
vonunda yapılacaktır. 

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

3 - f steklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelreindeki ve
sikalariyle teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale sa
atından enaz bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığı-
na vermeleri. (2630) 2-4049 

İLAN 
ı - Siverek kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için 270.000 kilo kuru ot 

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

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

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

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

(25il5) 2-3974 
tLAN 

1 - Etaziz hastahanesinin bir senelik ihtiyacı için 20988 kilo 
koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 15 de Elazizde tü
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

(2661 ) 2-4177 

t L AN 
1 - Elaziz birlikleri ihtiyacı için 12445 kilo sade yağı kapalı 

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

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

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

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindek' 
minat makbuzlarını ihale saatından en az bir saat 
mezkur kmoisyona vermeleri. (2664) 

İLAN 

'Sika ve te
line kadar 
Z-4180 

1 - Anteb birlikleri ihtiyacı için 144 bin kilo un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur 

2 - Eksiltmesi 1.9.937 çarşamba günü saat 11.30 da Urfada as
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhmmen tutarı 17280 lira olup muvakka tteminatı 
1296 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

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

(2494) 2-3970 

iLAN 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı ıçın satın alınan 50.000 ki 

lo sade yağına teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden tekrar ka· 
palı 7.arfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fiati 95 kuruş olup 
muvakkat teminatı 3562 lira 50 kuruştur. İhalesi 26.8.937 perşembe 
günü saat 16 da Kırklareli tümen satın alma komisyonunda yapı
larktır . Şrtnamesi 236 kuruş mukabilinde komisyondan v"rilir. ls
teklilnin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te. 
n nat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatından en a.z 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (2627 ) 

2-4065 

ULUS 

BtLlT 
ı - İslahiye ve Akbez kıtaatının ihtiyacı için 133 ton un kapa

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

Çerçili köyünde tugay karargahında satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

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

(2624) 2-4063 

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

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

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

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

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

6 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Vize satın alma 
komisyonunda gösterilmektedir. (2623) 2-4062 

İLAN 
1 - Sivas merkez kıtaatı için 700 ton odun kapalı zarf usuliyle 

eksiitmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli 15750 lira ve ilk teminatı 1181 lira 25 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. _ 
3 - İhalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 15 de Sıvasta tug ko-

mutanlığı binasındaki komisyonda yapılacaktır. . 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 ci maddelen 

dairesinde hazırlanmış teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar komisyona vermiş bulunmaları lazımdır. 

(2562\ 2-4045 

İLAN 
1 - Karaköse garnizonu için 850 bin kilo Kağızman garnizonu 

için 800 bin kilo arpa ~apalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - Karaköse garnızonunun arpasının tahmini tutarı 19125 !ıra 

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

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

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

t LAN 
1 - Anteb birlikleri ihtiyacı için 132.000 kilo un kapalı zarf 

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

tın alına komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun muhammen bedeli 15840 lira olup muvakkat teminatı 

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

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkQ.r komisyona vermeleri. (2503) 

2-3973 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için sek

sen üç ton sade yağı 31.8.937 salı günü saat 15.30 da Tophanede le
vazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 75350 lira ve ilk teminatı 4777 liradır. 
Şartnamesi 353 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. İsteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki yazılı belgelerle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evel komisyo· 
na vermeleri. (2683) 2-415 5 

t LAN 
1 - Ankara techizat anbarında bulunan yüz çift yeni kösele ça

nk 21.8.937 cumartesi günü saat 11 de satılacaktır. 
2 - Çarıkların nümunesi komisyonda mevcud olup her gün gö

rülebilir . 
3 - isteklilerin yazılı glin ve saatte levazım amirliği satın al-

ma komisyonuna gelmeleri. (2815) 2-4289 

tLAN 
1 - 400 tane ip yular başlığı, 200 tane belleme, 400 tane geb

re 19.8.937 perşembe günü saat 10 da pazarlıkla alınacaktır. 
2 - İsteklilerin nümuneleriyle beraber yazılı gün ve saatte An

kara levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(2821) 2-4291 

İLAN 
1 - Pınarhisar kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için517 ton kuru ot 

24 ağustos 1937 salı günü saat 15 de Vizede tümen satınalma ko- . 
misyonunda pazadıkla satın alınacaktır. 

2 - Otun muhammen tutarı 21976 lira ilk teminatı 1650 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir .. 

3 - isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddesındeki vesika ve temi
nat makbuzlariyle birlikte yazıh gün ve saatte mezkur komisyona 
mliracaatlan. (2813) 2-4288 

t LAN 
1 - İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mü

essesatın senelik ihtiyaçları için 130 ton kuru ot ve 925 ton saman 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul?1uştur. . 

2 - Kuru otun muhammen bedelı 357 50 lıra ve ilk teminatı 
2681 liradır. İhalesi 6.9.1937 pazartesi günü saat 15.20 de ve sama
nın muhammen bedeli 18500 lira ve ilk teminatı 1388 liradır. İha-
lesi 8.9.1937 çarşamba günü saat ıs dedir. .. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunu.n 2, 3 cu maddelerinde yazılı 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklıf mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evetine kadar -Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeJeri. (2816) 2-4290 

Ankara Yülcsek Ziraat Enstitüsü 
Rek~törlüğünd.en 

1 - Yüksek enstitümüzün önündeki kış mevsiminde kalorifer· 
li binaların kaloriferle, kalorifer olmayan binaların, kok kömürü 
sobası ile 165 gün müddetle ısıtılması işinin kapalı zarf usuliyle 
müteahhide ihalesi ilan edilmişti. 

2 - Tayin edilen günde talip çıkınadığından eski şartlar için
de tekrar ilan olunur. 

3 - Muhammen bedel 18000 onsekiz bin lira muvakkat teminat 
teklifin yüzde 7,5 dur. 

4 - İhale Yüksek Enstitü rektörlük binasında toplanan komis
yon tarafından 4.9.1937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 
de yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evetine kadar mak· 
buz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
Enstitü daire müdürliiğUt'le mUracaatları ilan olunur. (2811) 2-4298 
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Müzil{ Öğretmen {)kulu 

Direkt<>rlüğünden: 
~add~ 1 - Müzik öğretmen okulunda yapılacak tamirat açık 

eksıltme ıle yapılacaktır. Keşif bedeli 2951 lira 31 kuruşdur. 
2 - Munakasa 4.9.937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 

3 de okullar sağışmanlzğında teşekkül eden komisyonda yapıla-
caktır. 

3 - İstekliler %7.5 güven paralariyle tayin olunan gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. 

. 4 - Keşif projesini görmek istiyenler Müzik öğretmen okulu 
~ektörlüğüne baş vurmaları . (2839) 2-4303 

Anl{ara Nafia müdürlüğünden 
Keşif bedeli (13146) lira (47) kuruştan ibaret bulunan Ankara 

Haymana yaz yolunun bazı mahallerinde bataklık yapan yerlere 
meı:fez ve büz inşası ve kaldırım yapılması kapalı zarf usuliyle 
eksıltmeye konulmuştur. 

.. ~.ks~.1!1?e 3.9.937 tarihine müsadif cuma günü saat 15.5 de Nafıa 
mudu~lug.u odas~nda toplanacak Nafıa komisyonunda yapılacaktır. 
fsteklılerın teklıf mektupları, ticaret odası vesikası ve (985) lira 
(98) kuruşluk muvakkat teminatları Nafıa vekaletinden aldıkları 
9~,7 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesikalariyle birlikte aynı 
gun saat 14.5 kadar komisyon reisliğine vermeleri. 

İstekliler keşif evraklarile şartnamesini Nafıa müdürlür_....;., 
gözden geçirebilirler. (2825) 2-4300 

Ankara merkez hıfzıssıhha mü
essesesi satın alma I{omİşyonundan 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 740 lira olan serom şişeleri 
1.9.937 çarşamba günü saat 11 de pazarlık suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenler 56 lira muvakkat teminat· 
vermesi ve ayrıca bu gibi işlerle muamele yaptığını tevsik etmesi 
lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat Hudud ve sahiller s1hat umum müdür-
lük veznesine vatınlacaktır. (2833) 2-4296 

Gümrülc ve inhisarlar 

Vek.aletinden 
1 - Pazarlık suretiyle vekalet müstahdemleri için 47 erkek 

5 kadın elbisesi diktirilecektir. 
2 - Kuması vekaletten verilmek şartiyle bu işin tahmin edi

len bedeli 468 lira ve muvakkat teminatı 35 lira 10 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartnameler vekalet levazım miidilrlüğünde her 

gün görülebilir. · 
4 - Pazarlık 20. 8. 937 Cuma günü saat 14 de vekalette kurulu 

olan alım sat ım komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli giln 
ve saatte teminat makbuzları ve 37 yılına aid unvan ruhsat tez
keresi, nüfus tezkeresi, ehliyet vesikası ile birlikte ko~syona mü. 
racaatlan. (2800) 2-4276 

Ank:ara merl{ez hıfzıssıhha mü
essesesi satın alma lcomi"'yonundan 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 2570 lira olan kimyevi mad
deler 4-9-937 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme usuliyle sa
tın alınacaktır. 

2 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler (192.75) lira muvakkat 
teminat vermesi ve ayrıca bu gibi işlerle muamele yaptığını tev
sik etmesi Iazımdır. 

3 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sihat umum müdür-
lük veznesine vatmlacak. (2834) 2-4297 

Belediye Reisliğinden 
Ana boruda yapılacak tadilat dolayısiyle 18-8-937 çarşamba ak

şamı saat 20 den ertesi sabah altıya kadar Atila caddesinin Saman 
pazariyle Halkevi aarsındaki kısmın suyu kesilecektir. 

(2827) 2-4302 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Nafia vekaleti harici donanma e

lektrik tesisatıdır. 
Keşif bed~li 7184 lira 63 kuruştur. 
2 - Eksiltme 7.9.937 sah günü saat 15 de Nafıa vekSleti yapı 

işleri eksiltme komisyonu odasında açık eksiltme usulü ile yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 kuruş mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 538 lira 87 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve Nafia vekaletinden alınmış elektrik 
tesisat müteahhidliği vesikası gösterme-si lazımdır. t 2822) 2-4299 

Evluıf umum müdürlüğünden 
İdarei umumiye hukuk müşavirliği dairesi için yaptırılacak 

olan daktilo masasının keşfi mucibince 37 lira 50 kuruş mukabi
linde pazarlık suretile yapılmak üzere müzayedeye konmuştur. 

Talip olanların 20 inci cuma günü saat 17 de teminat akçeleri
]e birlikte Vakıflar umum müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaatlarr ilan olunur. (2837) 2-4307 

Adli ye Vekaletinden: 
1 - Temyiz mahkemesine alınacak 200 ton sömikok kömürü -

nün 16.8.937 tarihinde yapılan kapalı zarf usuliyle eksiltmesinde 
yalnı zbir istekli tarafından tevdi edilen teklif mektubunda verilen 
fiat komisyonca layiki hadde görülmemiş olduğundan 2490 saydı 
kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan 16.8.937 tari
hinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınmasına karar veril
miştir. 

2 - Pazarlık 3.9.937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat ıs 
de temyiz binasında Adliye vekaleti levazım ve daire müdürlüğü 
odasında toplanan komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa aid şartnameyi vekalet levazım ve da
ire müdürlüğünden her zaman parasız alabilirler. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2·3 üncü maddelerindeki 
şartları haiz bulunmaları. 

5--Beherton kömür için tahmin edilen fiat 29 liradır. 
6 - Pazarlığa iştirak edecek olan istekliler bedeli muhamme

nin yüzde 7,5 ğu olan 435 lira nakid vevahud devletçe nııkict mu
kabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli mal sandrğına teslim etmiş 
olduklarına dair olan sandık makbuzlarile birlikte pazarhk g;inü 
mezkur müdüriyet odasında toplanan komisyona müracaatları. 

(2842) 2-4305 
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Ankara satınalma komh,yonundan: t LAN 

l - Bir çifti (26) kuruş kıymetlenen 112516 içft tire Ç~~a?, 
kapalı zarf usulünden pazarlığa ta.hvilen 19.8.937 perşembe gunu 
laat onda satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname 146 kuru' karşılığında komisyondan 
her vakit alınabilir. , k 

3 - Pazarlığına karışmak istiyenlerin (~194) li~a '.'.6' kuruşl~ 
teminat makbuz~ ve yahud banka mektubu ıle bellı gun ve sa:un-
de komisyona baş vurmaları. (2451) 2-38 8 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan · 

1 - 832 takım süvari ve 1131 takrm piyade eratı kışlık elbise
ıine istekli çıkmadığından 23.8.937 pazartesi günü saat 15 de pa· 
zarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 19237 lira 40 kuru~tur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mek

tubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Galatada eski i1hır 
lat gümrüğü binasındaki komutanlık satın alma komisyonuna gel-
~eleri. (4683) 2-3869 

Harita Genel Direktörlüğünden 
1 - Harta kıta erleri için (100) adet mahruti çadır kapalı zarf 

usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (6500) muvakkat teminat (487) lira (50) 

kuıştur. Eksiltme günü 30.8.937 pazartesi günü saat. (3) tedi7. İs
teJdiler şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye gırec~klerın de 
teklif mektublarını ihale saatından bir saat evel Cebecıde Harta 
_aatın alma komisyonuna vermeleri. (2730) 2-4168 

Harita Genel Direktörlüğünden 
l -Harta kıtası için aşağıda muhammen fiat, ihale gün ve tarihle. 

ri yazılı iki kalem yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gi. 

receklerin de muvakkat teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saat. 
lerde Cebecide Harta Genel Direktörlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri 
'.Muhammen B. 
Lira Cinsi 
4200 kok kömürü 
450 gürgen odunu 

(2579) 

Mikdarı 
kilo 

150 ton 
20 ton 

Muvakkat T. 
Lira K. 
315 00 

33 75 

ihale günü saati 
24.8.937 salı ıo 

dan 11 re kadar 
2. 4022 

Beton Anne Köprü İnşaatı : 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Maraş vilayetin.~e v~ Maraş Eloğl~ 

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

Bu dört köprünün keşif bedeli (180,500) liradır. 
2 - Eksiltme 31.8.937 tarihine müsadif salı günü 11aat (16) da 

~fıa vekaletinde Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu O• 

dasında kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (903) 

kuruş belel mukabilinde şosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (10275) liralık mu· 

vaklı:at teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
v_ekiletimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle 
tıcarct odası sicil varakası ibraz etmeleri lSzımdır. 

İstekliler teklif mektublarrnı ikinci maddede yazılı saatten bir 
Baat eveline kadar komisyon reisliğine makbu.z mukabilinde ver
tncleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2621) 2-4185 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 1856 lira 50 kuruştan ibaret bulunan kazma kürek· 

le bunlara aid kuılcıkdan mamul sapların alınması ihalesi 2. eylill 
937 perşembe günü saat 15 de Vilayet daiıDi encümen odasında ya
pılacaktır. 

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

tnakbuzlariyle sözü geçen gün ve saatte Vilayet .. encümcnine mü
racaatları. İsteklilerin keşif ve şartnameyi hergun Nafra müdür. 
~üğünde görebilirler. (2634) 2-4098 

Bina işleri ilanı 
Nafia vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olan Ankara Yüksek ziraat enstitüsü staj

yer talebeleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatı 
•nıı ıprtlarla yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 31646 lira 5 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa ve~leti 

Yapı itleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
~arf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 45 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınmış müte
.ıüıidlik vesikası ibraz etmesi lazmıdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazılı sa· 
atten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
~ez. (2723) 2-4217 

Raracabey Harası Direktörlüğünden : 

Cinsi 
?ııfotorin 
Gaz yağı 
Benzin 
Vakum yaf 

Gres yağı 

Miktarı 

176000 litre 
9000 litre 

10000 litre 
9000 litre 

2500 kilo 

Muhammen fiatı 
Lira kurur 

07 
13 
16 
17 
24 

Tutarı 
Lira kuruş 

12320 00 
1170 00 
1600 00 
1530 00 
600 00 

17220 00 
1 - Hara ihtiyacı olan yukarıda cins ve ınikdarı ve muhammen 

fiatla tutan yazılı mevaddı müşteile 4.8.937 tarihinden itibaren on· 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1300 liradrr. 
3 - Eksiltme 19.8.1937 perşembe günü saat on beşte İstanbul 

lıaytar direktörlüğü dairesinde toplanan hara mübayeat komisyo
nu~da yapıalcağmdan isteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme 
Ve ıhalat kanununun hükümleri dairesinde teminat ve vesaikleriyle 
t';klif mektuplarını belli günde saat on dörde kadar komisyona tev
dı etmeleri. 
k ~ .- Muvakka~ teminat olarak para yatıracakların makbuz nıu
abıl;,.nde mahalli mal sandıklarına yatırmaları. 

ba 5 - Şartname~Ti\i görmek istiyenlerin Ankara, İstanbul, Bursa 
Ytar direktörlüklerine ve hara muhasebesine müracaatları. 

(4802) 2-3919 

1 - Bahçıvan okulu talebelerine alınacak 62 takım elbise maa
kasket, 62 çift kundura ve iskarpin 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhamme nbedeJi 1212 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 91 liradır. 

4 - Şa~!n~esini ve nümunelerini görmek istiyenle~.in de 21.8. 
937 cuma gunu saat on buçukta belediye encümenıne mu.racaatlan. 

(2143) ? -4196 

İLAN 
l - Yenişehirde 1169 inci adada ıo parselde 210 metre murab-

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

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

İLAN 
1 - Temizlik hayvanatı için alınacak 67600 kilo yulaf ve 54.100 

kilo kuru ot 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3989 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 299.18 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları. (2746) "-4199 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1166 inci adada 24 parselde 18 metre murabbaı 

belediye malı arsa 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 90 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7 liradır. 
4 - Ş.artn~es.ini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve .~stek~ılerın_ de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele-
diye encuınenıne muracaatları. (2745) 2-4198 

l LAN 
1 - Su idaresine aımacak 25.000 litre benzin ve 18.000 litre 

gaz 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye .konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 7262.50 liradır. 
3 _ Muvakkat teminatı 545 liradır. 
4 - Ş~rtn~~ ve evsafını görmek istiyenlerin her gün yazı 'ş. 

leri kalemıne muracaatları ve iha]e 27.8.937 cuma günü saat on bu
çukta belediye en~ümeninde yapılacağından isteklilerin teminatla
riyle birlikte teklıf mektublarmı saat on bucuğa kadar belediye 
encümenine vermeleri. (2742). ~ 2-4195 

t LAN 
1 - Muhtelif mahallerde ve ebadda yaptırılacak 6 tane umumi 

abdesthanein yaptırhması on bes gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. · 

2 _ Muhammen bedeli (35.138,32) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2.635,38) liradır. 
4 - Keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

Jeuıine .mür~caatları ve i~ale 24.8.937 salı günü saat 11 de beledi
ye encilm~nınde. y~pılacagından isteklilerin 0 gün saat ona kadar 
teminatlanyle bırlıkte teklif mektublarmı belediye encümenine 
vermeleri. (2652) 2-4088 

1 LAN 
' 1 - Temizlik işlerine alınacak araba malzemesine talib ~ıkma
dığından eksiltmesi 10 gün uzatılmtştır. 

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

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

!LAN 
Muhammen bedeli 

Mahallesi Sokak Cinsi Ada Parsel Lira 
Cebeci O hane 522 36 125 
Cebeci O hane 522 57 75 
Cebeci O hane 522 86 170 
Cebeci O hane 522 169 250 
Yukarıda k:ayıdları çıkarılan hane ankazlarınrn açık arttırma 

suretiyle 19.8.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da sa
~laca~ından atliblerin yevmi mezkU.rda 3 7.5 dipoziteleriyle bir
lıkte ımar müdürlüğünde müteşekkıl komisyona müracaatları. 

(2568) 2- 3979 

Devlet UemiryolJan ve UnıaoJarı Umum 1 
Müdiirlii~ii "atmalma "ODlİl!olyoııu flanlar1 

İLAN 

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

Bu işe girmek istiyenlerin (112.5) liralık muvakkat teminat i
le kanunun tayin ettiği vesikaları, res~i gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 gün ve 3645 No. l.ı nushasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alın~r~ _v.esıka ve tekliflerini aynı gün sa
at 14.30 a kadar komisyon reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An~~:ada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şeflıgınden dağıtılmaktadır. 

(2703) 2-4237 

P. T. T. l~vazım Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı i~in 140 to.~ .4 m/m 10 ton 2 m/m ki ceman 

150 ton demir tel kapalı zarf usulu ıle satın alınacaktır 
2 - Muhammen bedeli (27.000), rnuvaJı:kat temina~ (2025) li

ra olup eksiltmesi 14 eylül 937 (salı) günü saat (15) de Ankarada 
P. T. T. satın alma komisyonun~a yapılacaktır. 

3 - İstekliler. muvakkat tenunat makbuz veya banka mektubu
nu, ticaret odası vesikasından başka tnüteahhidlik vasikasını ve 
teklif mektubunu muhte~i kapalı zarfla_rım o gün saat 14 e kadar 
mezkO.r komisyona tevdı eyleyeceklerdır. 

4 - Şartnameler, Ank~~~a .. P. T: T. levazım, İstanbul Beyoğlu 
P. T. T. ayniyat şube mudurluklerınden (135) kuruş ücretle ve· 
rilir. (2353) 2 3724 

•• Ankara merlieZ hıfzıssıhha mu-
essesesi satın al~a konıişyonundan 

ı - Müessese serom şube~ıne m~hanunen bedeli 2500 lira olan 
10 adet beygir açık eksiltmesıne t~~b._çıkına.dığmdan eksiltme 10 
gün uzaltılarak 25·8·937 çarşamba gunu saat 11 de satm alınacak-
tır. 'b 

2 - Şartname müessese muhası rnuteınetliğinden parasız teda· 
rik edilir. 

3 - İsteklinin ticaret o~asınca k:ıyıdlı olması ve bu gibi tica· 
ret üzerine iş yaptığını t~vs!k etmesı ve aynca 181 lira 50 kuruş 
muvakkat teminat vermesı lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller aihat umum müdürlü-
ğü veznesine yatırılacaktır. (2832) 2 - 4295 

1= 

Ankara valiliğinden: 
Haymana lı:aazsmm muhtelif köylerinde yapılacak ceman 200 a

det aynı tipt~ ~ker~iç .göçmen köy evi 1.9.937 çarşamba günü saat 16 
da _Ankara vıl~yetı bınasında top1anacak komisyon huzurunda iha
lesı yapılmak uzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 

l - Keşi fbedeli beher ev için (481) lira (51) kurU:ştur. 
2 - Muvakkat teminat (6065) lira (10) kuruştur. (Teminat Kı

zılay cemiyeti umumi merkezi namına malsandıklannca emanet 
kabzolunacaktır) 

Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini ticaret oda
sı vesikasını ve teminat mektubu veya makbuzlarını nihayet saat 
15.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mukabi
linde bir numara pusulası almalan oarttır. 

İstiyenler şartname ve planlan Ankara, İstanbul iskan müdür-
lüklerinde görebilirler. (2756) 2-4225 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 

_ Komisyonu ilanları 
----~~~------------ ------------------~--

İLAN 
l - Hepsine tahmin edilen fiatt 6050 lira olan 20.000 kilo ben.ıio 

ile 546 far kilo Mobil A, Mobil B. Mobil C veya Şel yağı kapalı zarf 
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktan 453 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 20-8-937 cuma günü saat 11 dedir. 

' 5 - }'dünakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
madelerın?e yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ıhale saatrndan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko-
na vermeleri. (2525) 2-3923 

BtLlT 
1 - Eskişehirde yaptırılacak birinci sınrf bir çift hangar inşa-

atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 180 bin 925 lira 42 kuruştur. 
3 - İhalesi 31 ağustos 937 salı günü saat 15 tediı . • 
4 - İJk teminat on bin iki yüz doksan altrJira 27 kuruştur. 
5 - Şartname, keşif ve projeler 946 kuruşa M. M. V. satm 

alma KO. dan alınır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun. 2 ve ~ üncü maddelerinde yazdı belgelerle bu işi yapabile
ceklerıne daır 937 yıhnda alınmış bayxndırlık bakanlığı vesikası ve 
n:ıali vaziyetinin. bu iş; m~sa.id olduğ~na dair 937 yıJmda alınmış 
tıcaret odası vesıkası ıle bırhkte teklıf mektublamın ihale saatin
dan behemehal bir saat eve! M. M. V. satın alma Ko.na vermeleri. 

(2679) ~-4160 

.1. LAN 
1 - Vekalet ihtiyac ı için II kalem mefruşat eşyası ve değişik 

ebatta 232 tane bayrak. beş tane vantiHitör ve 17 kalem elektrik mal
zemesi ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Vekalette mevcud bir tane fort ve bir tane şevrole kamyo
neti pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 19-8-937 perşembe günü saat ıı de 
M.M.V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2791) 2-4273 

BİLİT 
. Papı : Mızıka mekteb ~inasmm ikmali inşası kapalı zarflaek· 

s~ltmey~ konulmuştur. K;şıf tu!arı : . ( 43.476) lira 35 kuruştur. Ke
şıf, proıe ve şartnamelerı parasıyle ınşaat şubesinden verilecektir. 
t.haJesi : 6.9.937 pazart:si günü ~t 11 dedir. İlk teminatı: (3260) 
lıra 73 kuruştur. Eksıltmeye gıreceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayıl ıkanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte te
m inat ve teklif mektupların havi zarflar ihale günü saat ona kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna versinler. (2829) 2-4293 

B!LİT 
Eyer Sabunu : 5000 kilo eyer sabunu açık eksiltme ile satın alı

nacaıı:tır • .rlepsınin tutarı 3000 liradır. Evsaf ve şartnamesi para· 
sız ı<omısyonumuzdan verilecektir. !halesi: 3-ıx-937 cuma günü sa· 
at 11 dedır. Ilk temınatı 225 liradır. Eksiltmeye gireceklerden il· 
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktinde M.M.V. satın alma ko· 
misyonuna gelsinler. (2828) 2-4292 

BİLİT 
Yapı : İki garaj yapısı kapalı :zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif tutarı: (32.036) lira 84 kurnştur. Keşif, proje ve şartnameleri 
parasiyle inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 7-ıx-937 salı gü
nü sat 11 dedir. İlk teminatı: (24-02) lira 76 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde· 
lerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarınr 
havi zarflar ihale günü saat ona kadar M.M.V. satın alma komisyo-
nuna versinler. (2830) 2-4294 

ı\~kt>ri f:ıhrikalar umum l\1ödürlü~ii Satmalma 
Komi•vonu llanlan -------------- ------------...... 

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

teşekkil eksiltme komisyonu odasında 200 lira muhammen bedelli 
400 adet yağ fıçmı açık arttırma ısuretiyle satılacaktır. Muvakkat 
teminat 15 liradır. Mütemmim mal\ımat almak istiyenler her gün 
komisvona müracaatları. (2?59) 2--f203 

istatistik 
eksiltme 

Genel 
ihale 

Direktörlüğü 

komisyonundan 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan genel nüfus sayı

mı tasnif işlerinde ve povars istatistik makinelerinde kullanılmak 
üzere satın alınacak bir milyon fiştir. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. Yüzde yedi buçuk ku
ruş üzerinden 177 liralık muvakkat teminat verilmesi Ulzımdır. 

3 - Eksiltme ağustos 937 aymrn 25 ind çarşamba günü s.aat 
14.30 da umum müdürlük binasrndo toplanacak olan komisyonda a
çılacaktır. Teminat vesikası ile teklif mektublarımo bir saat evel 
komisyon reisine verilmesi Uizımdır. Bu babdaki şartname komis-
yon katibliğinden istenilebilir. (2264) 2-3585 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Mazbut vakıftan Gökçen oğlu mahallesinde 7 nwnaralı evin ta

miratının keşfi mucibince 415 lira 43 kuruş mukabilinde pazarlık 
suretiyle yapılmak üzere müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanların 20 inci cuma günü saat 17 de teminat akçel~riy
Je birlikk vakıflar umum müdürlüğü inşaat dairesinde müteşekkil 
komisyona müracaatları ilan olunur. (2838) 2-4308 

BEYOÖLU DÖRDÜNCÜ SULH HUKK MAHKEMESİN
DEN : 

İstanbul Ayaspaşa İstanbulpalas 12 numarada oturmakta ve An
karada Şark pazarında icrayı ticaret etmekte iken Beyoğlu alman 
hastanesinde 30-7-937 tarihinde ölen Mehmed oğlu Abdullah Kök
lünün terekesine mahkememizce el konulduğundan tarihi ilandan 
başlamak üzere alacak verecek ve sair suretle alakadarların bir ay 
mirasçılarının 3 ay içinde Beyoğlu 4. üncü sulh hukuk mahkemesin~ 
başvurmaları müddetinde başvurmıyanlar hakkında kanunu medeni· 
nin 561 - 569 uncu maddeleri hükümleri tatbik olunacağı ilan olu-
nur. (2831) 2-4306 



ı~ 

. 

8 

l\lüsabalia imtihanı tehir 
edilmiştir 

Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankasında.o 
(İstanbul Yüksek İkt1sad ve Ticaret mektebi mezunlarının 

kamplarının ağustos 1937 sonundan evel bitmiyeceği vuku bu
lan müracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının baş
langıcı 8 eylôle tehir edilmiştir.) 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
1~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 
Yüksek İktısad ve Ticaret okulundan veyahud Hukuk Fakül
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 8,9 ve 10 eylfll 937 de Ankara ve İstanbul 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol para
ları verilerek Ankaraya getirtilip, eylUJ zarfında sözlil bir im· 
tihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüd1ük haklarını da 
haiz olmak şartivle müfettiş namzedlerine (140) ve ı.ıef nam· 
zedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 

Müfettis nam7edleri iki senelik bir stajdan sonra müfet
tişlik i r.ıtih~nma girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla 
müfettişliğe terfi edileceklerdir. 

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

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

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

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 937 tarihinde 
ele değmis olmas1 şarttır. (2595) 2-3992 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN 

Ankara Necatibey mahallesinın Anafartalar caddesinde kain 
tapunun 661 ada 87 pafta 5 ve 6 parsel numaralannda kayıdlı 334 
metre murabbaı arsa ile 20 metre murabbaı arsa ve üzerindeki 
kargir dükkan imarca şuyulandrrılarak bu suretle şuurun izalesi 
için mahkemesince satışına karar verilmiş olduğundan mezkfü iki 
parça gayri menkul bir şartname ile ve kül halinde satılmak üze
re açık artırmaya çıkarılmıştır. 

334 metre murabbaı arsanın beher metre murabbama 35 lira 
ve kargir dükkanın arsasiyle beraber 1575 lira muhammen kıyme
ti vardır. 

SATIŞ ŞARTLARl 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 20.9.937 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar Ankarada icra dairesi gayri men
kul satış memurlu'tunda yapılacaktır. Talipler gayri menknle tak
dir erliien kıvmettn % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat m'!k!ubunu veya teminat olarak kabulü lazım ge
len tahvil vereceklerdir. 

De llaliye ve vergileri ihale bedelinden ödenir. Tapu harcı 
tahliye m?srafları müşteriye aiddir. 

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

S - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedeli muhammen kıy
metin % 7 5 ini bulmadığı takdirde 5.10.937 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 - 16 yı:t kadar yapılacak ikinci artırmada en çok artr. 
rana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci artırmada ihale bedeli ihaleyi müteakib 
verilmediği takdirde ihale edilenin talebi üzerine ihale tarihinden 
itibaren kendisinin bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için ye
di gün kadar mehil verilecektir. 

İşbu müddet zarfında ihale bedeli yatrnlmadığı takdirde ihale 
bozulacak ve bundan evvel en yüksek teklifte bulunan talibe tek
lifi veçhile almağa razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi 
veçhile almağ'a razı ise ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek 
üzere bu t:ılibe ihale edil~cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmaz
sa ~ayri 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 He masrafa dair iddialarını 
evrakı müsbitelerile 20 r,1.in içinde dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde haklan tapu siciliJe sabit olmadıkça satış bede. 
linin paylaşılmasından l.ariç tutulacaklardır. 

6 - Artirmaya iştirak edenlerinl0.9.37 tarihinde 937 • 84 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemi
zi okuyabilırler . 

Talipler daha evci gayri menkulün imar vaziyetini ve sai
reyi ve şartnameyi, satış şartlarını görmüş, okumuş, ve bunları ta· 
mamen kabul etmiş addolunacağı itan olunur. 2-4283 

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

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

1 • Ağustostan eve] ahnmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almryanlar evelce ilan 
edildiği gibi ağır cenlara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir su-
retle uzatılmıyacaktır. • 

937 ücretleri eylı11 sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul
lanılsın kullanılmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerine verilmiş olması behemehal lazımdır. 

RuhsatnaMe vermek için eski zamana aid hiçbir para istenilmi-
yecelttir. (2770 ) 2-4224 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankasından 
Bankamızdan evelce t ekaüdlük tazminatr alarak ayrılmış olan 

eski memurlarımızdan ahiren intişar eden 3202 numaralı Türkiye 
.ı:umhuriyeti Ziraat bankası kanununun 62 inci maddesi mucibince 
beyanname vermek su retiyle tekaütlük haklarını muhafaza e tmek 
ist;venlerin bu beyannameleri 12.9.1937 tarihinde bitecek olan müd
dc m ·.; .. ::ımından evel bankamıza tevdi etmeleri kendi menfaatle
r i iktı-.asıııdan bulunduğu ilan ve tebliğ olunur. (2676) 2-4108 

. 

ULUS 
18- 8- 1937 

1 
Aktif 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----. , 
Cumhuriyet Merkez Bankasının i 

14 Ağustos 1937 Vaziyeti Pasif 
LiRA LiRA Ll~ __ URA_ 

) ~ 

Kasa: 
Altm safi kilogram 21.044,572 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler t 

Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altm safi kilogram S.054,474 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring baki yel eri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakr nak
tive karşdığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fmdan vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı 

A ~ naktiyenin karşılığı es· 
) ham ve tahvilat (itiba

ri krymetle) 
B Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

29.600.874,08 
15.316.398,-

921.501,02 

1.070.871,83 

7 .109.521,60 

19.647,45 

35.231.183,43 - ~ 

158.748.563,-

13.496.827,-

3.000.000,-
34.437 .986,83 

38.110.264,30 
~6.331,60 

68.099,18 
8.431.424,29 

Yekun 

45.838. 773,10 

1.070.871,83 

42.360.352,48 

145.251.736,-

3 7 .43 7 .986,83 

41.906.595,90 

8.499.523,47 
4.500.000,-

15.116.165,90 

341.982.005,51 

Sermaye : 15.000.000,-
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 2.105.172,40 
Hususi 4.516.007,70 6.621.180,10 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı naktiy<' 
Kanunun 6 ve 8 inci madde-

158.748.563,-

]erine tevfikan hazine tara-
fından vaki tediyat 13.496.827,-
Deruhte edilen evrakı nak- --·· 
tive bakiyesi 
Karı>ıhğr tamamen altın ola-

145.251. 736,-

rak il!ıvrten tedavüle 
vazeıiilen 19.000.000,-
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vned. 9.000.000,- 173.251.736.-

Türk lirası mevduab: --
Döviz .. eahhüdatı: 12.216.123,99 

Altına tahvili kabil dövizler 722.893,53 
Diğer dövizJer ve alacaklı 
kli rir10 bakiyeleri 21.682.p5.o7 

Muhtelif : 28.405.068,60 

106.487.896,82 

Yekun ~~2.005,51 __ 1 

2 Mar~ 1933 tarihind_en itib~r~ ~:_İskontc. h'lrldi o/0 5 l/~ altın üzerine avans o/o 4 ~-~' 
r 

Ani" ara Va lili~inden: 

r 

Ankara inhisarlar Baş 
l\tüdürlüğünden 

1 - Keçeç tuzlasında üç adet memur ve müstahdemin evlen
nin inşası işi proje, keşifname, şartname ve mukaveleleri veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

568 Jira 76 kuruştan ibaret keşifli Bala kazası dispanser binası
nın tamirine talib çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 7 inci mad
desinin ikinci fıkrasına göre bir ay müddetle pazarlığa konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli (7692) Ura 24 kuruştur. 
İsteklilerin her pazartesi ve perşembe günleri sat 15.30 da vi. 

layet daimi encümenine müracaatları (2841) 2-4304 
3 - Aleni eksiltme 6.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 16 

Ankarada İnhisarlar başmüdürlüğü binasında müteşekkil komis
yonda yaoılacaktır Ankara belediye reislijinden: 4 - Şartname, keşitname ve sair eksiltme evrakı Ankara inhi
sarlar başmüdürlüğü tuz fen şubesinde görült"bilir. Anafartalar caddesinde yola tesadüf ettiğinden dolayı 164 a

danın 4- ve S numaralr parsellerini teşkil eden Karmen bitişiğinde
ki dükkan Ali İlhami anartımanı ve altrndaki dükk§n ve Şark eş
ya pazarı ticarethanesinin methali ve üstlerinin yıkılması ve en
kazı pazarlık suretiyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 19. ağustos. 
perşembe günü saat 17 de Belediye İmar müdürlüğü binasında ya
pılacaktır. Taliplerin teminatlariyle birlikte İmar müdürlüğüne 

5 - İsteklilerin diplomalr mühendis veya mimar olmaları ve
yahud inşaatın başından sonuna kadar müteahhid hesabına fenni ne
zreti deruhte edecek diplomalı bir mimar veya mühendisin iş ba
şında bulundurulması şarttır. 

6 - İsteklilerin eksiltme gün ve saatinde bedeli muhammenin 
yüzde yedi buçuğu olan .576 lira 92 kuruş güvenme paralariyle sö- ı 
zü geçen komisyona gelmeleri ilfüı olunur. (2826) 2-4301 müracaatları ilan olunur. (2774) 2-4228 

Kiralık Daire ı 
Maltepe Bomonti bahçesı ar· 

kasında asfalta yirmi metre me
safede Akıncılar sokağmda ka-
loriferli ve srcak su. 2-4287 

iLAN 

Devlet Demiryolları Adana l şlefmesinden: 
6 ıncı işletme mrntak< sında aşagıda mevki ve kilometreleri, mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

balast ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat onbirde 
Adana garı binasında 6 mcı işletme artırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat ve evrak ve vesaikiyJe teklif mek
tuplarını eksiltme günü saat ona kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

Ankara Emniyet müdürlü
ğünden aldığım 1690 saydı ika
met tezkeresini zayi ettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele projesini Adana, Ankara, Haydarpaşa ,Afyon, Malat-
ya işletmeleri yol baş müfettişJik1erinden bila bedel alabilirler. 

Bulgar tebaalı İvan 
2-4285 

ZAYİ 
4672 numaralı memurlar ko

operatif hisse cüzdanımı kay
bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ankara Telgraf memuru 
Ka.tım FiŞekcioğlu 

2-4282 

ZAYt 
936-937 ders senesi Necati 

ilk okulundan aldığım diploma
mı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

711 No. Şemsi Ersöıı: 
2-4284 

ZAYİ 

Defterdarlık veznesinden al
dığım 2/97 No. ve 24 temmuz 
936 tarihli makbuzu zayi ettim. 
Hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kardeşler Ali 
Z-4286 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı· 

ğım 17.8.937 tarih ve 3663 No. 
teminat makbuzumu zayi ettim. 
Hükmü yoktur. 

Şark ecza deposu Faik 
2-4309 

İmtiyaz sahibı ve Baısmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı tdart 

1 
eden Yazı fsleri MüdürU 1 
Mümtaz Faik FENİK. . 
Ulus Basımevı : ANKARA 

ö z 

ı Mandason istasyor 
karşrsmda Km. 80 
+ 700 de hatta 950 
metre mesafede va
ki ta:; ocağından 

2 Hacıkm istasyo-
nunda ve 307 + 000 
312 1- 000 Km. leı 
arasında hat kena
rındaki 307 + 000, 
310 + 500 ve 311 + 
500 mahallerindeki 
taş ocaklarından 

3 Ceyhan istasyonu
nun 8 + 500 Km. A
dana cihetinde ve 
Km. 411 ı- sııo deki 
taş ocağından 

YENi 

o ~ v ~ .~ °" :::: ns ~ . .!. ~ 
~~~~s =~~ p >~~ 
µ ı:: .!!? " ..... !:-: " " ı:: ~ ı:: ... "" ~ ı:: -- - "t) MC) M~ftl 
N I> ~ "C - ....., V +J "ti ..., ·- -
~=~t"~ ~""] ~4' 0 uı:: 
- "tl .... " o 'tı.o :St ..!!! .c ..!!! > ~ 
~"onıı...c -~ nı m nı 
ftl Nu>~ ~~ .0- .C_.> 
.. "O .. he.,,. nı - -·s- nı·- ... 
~::J .,i;;: l9 ]~~ ~.ı:: ~]~~ 
~] nıS ı..-., >~ >~-o 

~nı=E"'O~ ~nı"tl w . ... nıA 
~~>~s~ ~~~ ~~ ~~~ .. ,.... .. E ~ e>-unıı::.,~o - .ı:: ~~ e..!!l -
~wZ"tlı::~ .... ..!ı:.,,. ~ nıı::o~~-
-o!::0S::unı nı ...... .,...ob.O ... 
..... .::: ,.!!l ·.;:: .!<: .ı:: ::ı:: ü E ~ ::ı:: b.O~ .... 

Kuruş Lira Kuruş Kuruş Kuruş 

77.90 147 90 14 17.60 

64.40 134 40 14 17.5() 
~ 

69.50 139 50 14 17.50 

2-4036 

S i NEM ALAR 

M' 

4000 

1100 

6000 

5 ....... ·nı u 
.... 'Ô 

~.8 
Lira K 

6616 00 

16709 00 

9420 00 

HAIK 

Lira K 

496 20 

1253 17 

706 ')il 

Bugün Gündüz İki Film Birden 11 Bugün Gündüz İki Film Birden 
1 - KİRALIK GÖNÜL 1 - YILMAZ TAYYARECİ 

Baş roUerde: Baş Rolde : 
Johan Cravford - Clark Gable RİCHARD TALMAGDE 

R. Montgomeri 2 - KIZIL KORSAN 
'2 - AŞK YÜZÜNDE N KATİL Erol Flynn - Olivia de Havitland 

Canlandıranlar: Geceleri yalnız bir film gösterilir. 
W arner Baxter - Mirna Loy Halk matinesi 12.15 de: 

Geceleri yalruz bir film gösterilir. CANIN !STERSE 

Ş EH iR BAHÇESİNDE 
B U GECE SAAT 21.30 DA : 

AV E MARİA 


