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Büyük Şef manevralarda başbakanımızla beraber 

Harb devam ediyor 

K ırmızdar faik vaziyette 
ha va fil oları çarpışıyor 

Bugünkü karşılaşmalar harbin taliini tayin 

edecek, Hava faaliyeti çok mühim olacak. 

[H USUS! SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BiLDiRiYOR] 

Çorlu, 18 - Dün gece yansından 

bugün gece yarısına kadar olan vaziyet 
kırmızılar lehine büyük bir inkişaf gös
termiştir. Evelki gün ve dün ilerliyen 
ınavi ordu bu sabah şafakla beraber 
kxrmmnm yaptığı bir cephe boyu ha
reketiyle duraklamış ve bazı kısımlar 
da gerilemeğe mecbur kalmıştır. 

Kırmızı kuvvetlerin bir süvari li
vası mavi sol cenahına taarruz ederek 
Selvi - Kadıköy civarını işgal etmiştir. 
Mavinin bu kısmında ilk çevirme teh
likesi başgöstermiştir. Bu cephede kır
mızı kıtalar ileri hareketlere devam e· 
diyorlar. Bundan başka k;rmızmın dün 
akşama kadar Çorluda bulunan bir 
tümeni de taarruza kalkan kıtaları tak
viye etmek üzere dün gece yarısında 
muhtelif yo1lardan faydalanarak yürü· 
Yüşe başlaımştrr. 

Mavi kuvvetler arazi kaybediyor 
Bu kuvvetler Uzunhacı - Karhk 

nııntakasrnda toplanmaktadırlar. Dü
ne kadar müdafaa vaziyetinde kalmış 
olan kırmızı bu sabah çok erken bir sa
atte bütün cephe boyunda taarruza geç
ıniştir. Bu taarruzun muvaffakiyetle 
inkişafı ve daima artan bir tazyik ha· 
linde inkişaf etmesi karşısında mavi 
kıtalar gecenin karanlığından faydala
narak Manika köyün sırtlarına çekil
nıişlerdir. Bu suretle mavi kıtalar üı; 
gündcnberi elde etmiş olduklarr erazi
nin mühim bir kısmrnı kaybetmiş bu-

BÜYÜK ŞEF 
MANEVRADA 

lunuyorlar. 
Mavi kıtalar gerileme hareketini 

durdurmak için geri hatlarında bulu
nan bir tümeni kırmızı kuvvetlerin ta· 
arruzlarını karşılamak üzere cepheye 
doğru sürmüştür. Bugün kırmızı ordu 

( Sonıı s 'nr" c;avfada ) 
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JSME1 JNONÜNUN MUHJM SÖZLERi 

"Umumi buhran havası içinde 
vatanımız için de 

-tehlike ihtimalleri vardır,, 

"Bu tehlikenin ne zaman nereden ve hangi 
taraftan geleceği katiyetle tesbit edilemez,, 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Başbakanımız İs· 
met İnönü İskaı;dinavya gazetecilerinden . A. ?· 
Fischer'e uzun ~ır beyanatta bulunarak Türkıyenın 
memleket işlen ve dış politikası hakkında etraflı 
izahat verdi. Başbakanımız ezcümle dedi ki : 

"- Buhranlı hava ve teslihat yarışı tabii olarak 
her memlekete tesir etmektedir. Umumi buhran 
havası içinde v~tan_ı:mrz için de tehlike ihtimalleri 
vardır. Bu tehlıkenın ne zaman, nasıl ve hangi ta
raftan geleceği kati olarak tesbit edilemez. Biz 
komşularımız~a uzlaşmaya erişebilmek için akla 
gelen her şeyı yaptık. Eski düsmanlıkları unuttur
mağa çalıştık ".e. ~ü~takbel sulhperver pl3.nlarımız 
hakkında kendıhgımızden teminat verdik. 

Umumi buhran havası içinde bizim en yüksek 
prensipimiz şudur: her türlü vesaitle umumi sulha 
hizmet etmek ve bütün kudretimizle milletler ara
sındaki uzlaşmayı ilerletmek ve hiç bir zaman kendi 
emniyetimizi başka devletlerle mücadeleden bekle
memektir. Türkiye Avrupa ve Asya büyük kıtalan 
arasında bir irtibat mıntakası ve mutavassıt sayı
labilir. Zaten bizim şark politikamız da, azalan 
kendi aralarında tam ve samimi dostluk içinde ya
şayan bir "Milletler cemiyeti,, düşüncesini istihdaf 
etmektedir.,, 

İsmet İnönü bundan sonra Londra seyahati üze
rinde de izahat vermek suretile beyanatına nihayet 
vermiştir. 

l 12 sayfa 1 Atatürk lstanbulda 
6 iNCi SA YIF ADA VE 8 İNCiDE 

Hususi surette gönderdiğimiz Ulus 
fotoğrafçısından gelen resimler. 

Büyük Önderimizin manevra sa
hasında tetkikler yaparken alın
mış harikulade fotoğrafları. 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Büyük Önder Atatürk dün akşam 21.18 de Çorludan 
şehrimize geldiler. Büyiik Ö nderin treni Kabakçıl İstasyonunda lstanbuldan davet
li elçileri ve bakanlarımızı getiren trenle karşılaşmış Büyük Şefin arzu~an üzerine 
iki katar birleşirilmiş ve htanbula hareket edilmiştir. Verilen malumata göre vekil
lerimiz ve elçilerimiz hususi bir trenle yarın sabah Çerkesköyüne hareket edecek
lerdir. 
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Politika bahisleri 

Mısırdaki vaziyet 
Mısır delegasyonu daha Montreux'ye hareket etmezden önce, Vafd 

partisinin ikiye bölüneceği söyleniyordu. Ve, bir yanda Başvekil Na
has Paıa ile Maliye nazırı Makrem Ubeyd bir yanda da parlamento 
başkam Mahmud Mahir Paşa ile Nafıa nazırı Nukraşi'nin iki ayrı parti 
te,kil edecekleri dillerde dolaşıyordu. 

Bu tahminler, bir dedikoduyu değil Vafd partisi içindeki iki esaslı 
temayülü aksettirmekte idi. Fakat Montreux'nün bütün Mısır için e
hemiyeti, parti kavgasını durdurmağa bir müddet kafi gelmişti. 

Kıra) Birinci Faruk tahta cülus ederek yeni kabine teşekkül ettikten 
sonra görüyoruz ki Nafıa nazırı Nukraşi kabinenin haricinde bırakıl
mıştır. Ayrıca, Vafd'm iki parçaya mutlaka bölüneceği hakkında şayi-
alar mevcuddur. 

Vafd'ın Nahas ~Übeyd cenahı, ortodoks cenahbr. Yani Zağlul'ün 
bırakbğı esaslara sadık kalan, İngilizlerle Mısır istiklali meselesini ve 
bunun şartlarını müzakere eden cenahtır. Bunun politik temayülü, da~ 
ha ziyade liberaldir. Müslümanlar ile kıbtiler arasında bir fark gözet
memeyi ve her iki unsuru millet bünyesini·n içinde kabul ederek devlet 
idaresine iştirak ettirmeyi kabul etmektedir. Mesela, Mısırın en kuvvet
li maliyecilerinden sayılan Maliye nazırı Makrem Ubeyd, kıbtidir. Ve 
iktidara geldiği gündenberi birçok cinsdaşlarmı muhtelif devlet hiz-

1metlerine yerleştirmiştir. Bu bakımdan Nahas . Makrem Ubeyd kom
binezonu bizlere meşrutiyetin Talat - Cavid kombinezonunu hatırlabr. 
(Talat, Nahasın mukabili olmak suretiyle) 

Diğer cenabın başında bulunan parlamento reisi Mahmud Mahir Pa
şa ile Nukraşi ise daha ziyade müslüuıancıdırlar. 

Böyle olmakla beraber Vafd'ın her iki cenahını da şimdiye kadar 
bunların halkçı olmaları nasıl birleştirebilmiş ise, bundan sonra da bi
ribirine yakın tutacaktır. 

Mısır da ötedenberi bir parlamento mevcuddur. Fakat parlamento
nun bütün idare üzerinde müessir oluşu yeni ve İngiliz - mısır ittifakı 
ile Mentreux'den sonra meydana gelmiş bir hadisedir. Bu yüzden, Mı
sır demokrasisi ve parfinentarizmi hakiki ve ciddi imtihanlarım asıl 
şimdi vereceklerdir. 

Mısır'da meşhur tabirleriyle "dissiplinli", "otoriter" ve "totaliter" 
bir rejim şekline taraftar olanlar da mevcuddur. Hem bunlar, yabancı 
edebiyat ile yaba·ncı tahrikittan kuvvet almaktadırlar. Şimdilik, pek 
nüfuzları yoktur. Çünkü böyle bir idare tarzı, Kıral Fuad zamanında, 
başka bir şekilde mevcud idi. Öyle ki, Mısır efkarı umumiyesi ıçın, şu 
sıralarda en cazib olan rejim şekli, gene liberal parlamentarizm olsa 
gerektir. Mısır politikacısı asıl buna susamıştır. Bundan kana kana iç
medikçe, diğer bir rejim şeklini pek düşünemiyecektir. 

Eğer Mahmud Mahir ile Nukrati makul ve ehemiyetli bir muhale
fet meydana getirmeğe muvaffak olurlar ve Nahas ile Makrem grupu 
da iktidarın otoritesini suiistimal etmezlerse, Mısır demokrasisi, şayanı 
dikkat muvaffakiyetler kaydedecektir. Aksi takdirde, Mısırda da kuvve
te dayana:n nüfuz oyunlarına !ahid olmamız muhtemeldir. 

Bu yıl açılacak 
orta mektebler 

İlk okullardan mezun olan çocukla
rımız her yıl çoğaldığı ve memlekette 
tahsile karşı günden güne alaka fazla
laştığı için Kültür Bakanlığı bu yıl ve 
önümüzdeki yıllar birçok yerlerde orta 
okullar açmağa karar vermiş ve bunla
rın yerlerini tesbit etmiştir. 

Bu seneki büdcenin bu fasla aynlan 
kısmiyle 937 -938 ders senesi başında 

tedrisata başlamak üzere 6 - 7 orta mek
teb açılacaktır. Bu mekteblerden ikisi 
İstanbuldadır. Birisi Aksaray ve Koca 
Mustafapaşa taraflarında diğeri de Üs
küdardadır. Bu iki mektebin, önümüz -
deki yıl İstanbul ilk mekteblerinden me
zun olacağı tahmin edilen 5700 çocuğun 
orta tahsil ihtiyacını karşılayacağı an • 
laşılma ktadır. 

Diğer orta mektebler de Iğdır, Tire, 
Sarıkamış, Kasaba ve Divriğide açıla -
caktır. 

Divrigideki orta mektebi ınüteahhid 

B. Nuri Demirağ modern bir tekilde 

yaptırmış ve mektebin bütün ders leva
zımiyle sair vesaitini hazrrlamıştr(. Bu 

hamiyetli türk mühendisinin hareketi 
diğer birçok kazalamnızda da derhal 
tesirini göstermiş ve birçok yerlerden 
Bakanlığa müracaatlar yapılarak önü • 
müzdeki yıl kendi paralariyle birer or
ta mekteb yapacaklarını bildirmişler
dir. 

······-················-··········----···· : : 
! H A V A ; 
····································•············· 
Gölgede 33 derece 

Dün Ankarada hava açık ve serin· 
ce rüzgarlı geçmiştir. Gecenin en dü
ı;ük ısısı 18, en yüksek ısısı gölgede 
33, açıkta ve güneşte 59 dereceye çık
mıştır. 

Yurdun, doğu, cenub ve cenub do
ğusu, Kocaeli mıntakaları bulutlu, Ka
radeniz kıyıları kapalı, diğer yerleri 
açıktır. 

24 saat içinde yalnız Zonguldakta 
kare metreye 25 kilogram yağış olmuş
tur. 

Yurdda en düşük rsı Kayseride 9, 
en yüksek ISI Diyarbekirde 38 derece• 
dir. 

BuThan BELGE 

Bu sene pamuk mahsulü 
çok fazla 

Tahminlere göre bu yıl istihsal e
dilecek olan pamuk mikdarı geçen yıla 
nisbetle % 25 kadar fazladır. Bu mik
dar % 20 fazlasiyle tahminen 325-350 
bin balya kadardır. Bunun yüz bin bal
yasından fazlası yüksek telli yeni çe· 

şid pamuklardır. Bunlar ziraat bakan

lığınca yapılan uzun tecrübeler netice

sinde seçilip yurd dahilinde üretilmiş 

ve çiftçilere dağıtılmıştır. 

Seddiçin - Majino hattı 

Fransa'nm alman hududunda son 
sistem istihkamlar vardır. Bu ist:ilıkim
lar, betondan ve çelikten yapılmıştır. 

Toplara ve tayyare bombardımanlanna 
bile mukavemet edecek kuvvettedir. Bu 
İstihkamlar, Majino hattı namiyle maruf
hır. Fransa bunu herhangi bir ilerleyişi 
önlemek için vücude getirmiştir. 

Çinde de böyle bir istihkam vardır. 
O da herhangi bir istilayı önlemek için 
kuruhnu,tur. Yalnız bunun inta tarihi 
2500 aene evveline çıkar. Bu istihka -
mın ismi de "Seddiçin" dir. Fakat işin 
garibine bakm ki 2500 sene evvel yapı
lan bu muazzam sed bugün de japonla
rın ilerleyişine kartı koymaktadır. Ja
pon ilerleyi dalgası, bu seddin arkasın
da yer alan çinlilere çarpmakta ve geri 
püskürtülmektedir. 

Bir franıız muharriri bunlann mu -

kayeııesini yaparken şu sözleri söylü
yor : 

- Seddiçin, antikacılar için Majino 
battl! ... 

Fakat bu antikayı müzeye veya kol
leksiyona koymak için japonlar hayli 
uğraşacağa benziyorlar. 

Kontes dö Noayın kalbi 

Tanınmış şair ve edib Kontes dö 
Noay ölürken, kalbinin Leman gölü ke
narında istirahat etmesini istemiş. Her
kesin gönlünde bir arslan yatar. işte 
onun da kalbi Leman gölünü çekmi~. 

''Sayısız kalb" müellifinin arzusu, bun
dan bir müddet evvel yerine getirilmiş 
ve şairin kalbi bir kavanoz içinde Püb. 

lzmir fuarı 
hazırlıkları 

Onbinlerce ziyaretçinin 
istirahatini temin için 

tedbirler alındı 
İzmir, (Hususi) - İzmirin şenlik 

günleri çok yaklaşmıştır. İzmir fuvarı
nın bütün hazırlıkları bitirilmiştir. Fu
var 20 ağustosta iktisad vekilimiz B. 
Celal Bayar tarafından açılacaktır. 

Her sene olduğu gibi bu sene de İz
mirde fuvar arifesinde büyük bir hazır· 
lık ve hareket vardır. Belediye ve vi
layet gelecek olan on binlerce ziyaret
çinin istirahatlerini temin için büyük 
tedbirler almıştır. Bütün otellerde, lo
kantalarda ve diğer eğlence yerlerinde 
hazırlıklar bitirilmiştir. Bu seneki fu
var her senekinden daha cazib ve daha 
enternasyonal mahiyette olacağından 
bu seneki ziyaretçi adedinin de bir kaç 
misli artacağı tahmin edilmektedir. Bil
hassa Kültürparkta ve fuvarda yapı

lan yenilikler, İzmir fuvanm Avrupa
daki emsali dercesine çıkarmıştır. 

Yedisinden yetmişine kadar bütün 
İzmir halkı şuurlu bir misafirperverlik
le gelecek ziyaretçileri beklemeğe baş
lamıştır. Son günlerde şehrimizde gö
ze çarpacak kadar bir kalabalık vardır. 
Vapur ve trenlerde tenzilatlı tarife baş· 
ladığı için ziyaretçi akını yavaş yavaş 
kendini his ettirmektedir. 

Fuvarda halkın öğrenme ve eğlen
me işine layik olduğu ehemiyet veril
miştir. İstanbul Şehir tiyatrosu bir 
eylülden 10 eylüle kadar şehrimizde fu
var sahnesinde temsiller verecektir. 

Fuvarda Türkiye turizm vaziye· 
tini gösteren zengin bir köşe hazırlan
mıttır. Burada, Türkiyenin ve İzmirin 
turizm vaziyeti Turing Klub tarafından 
tebarüz ettirilmiştir. 

• 

Merinosculuk 
Garbi Anadolunun Bursa ve Balı

kesir vilayetlerinde bulunan yerli ko· 

yunları merinoslaştırmak için bu sene 

temmuz başında başlayan suru tohum

lama on beş eylüle kadar devam edecek 

ve bu müddet zarfında Bursanın Yeni

şehir kazasından Balıkesirin Gönan ka

zası Sarrköy nahiyesine kadar uzanan 

şeridvari bir saha dahilinde 100 • 120 

bin kadar koyun tohumlanacaktır. Bu

güne kadar bu mıntaka dahilinde to

humlanan koyun adedi 95 bini bulmuş· 

tur. 

liye mezarlığına konmuştur. Bu kavano
zun üzerinde şu yazı vardır: 

''Anna Brankovan, Kontes dö No
ay'ın kalbi burada uyur. 1876 · 1933'' 

Bu hesabça Kontes clö Noay 57 ya • 
şında olduğu halde vefat etmiştir. 

· Bir kadın ancak ebediyete karıştığı 
zaman yaşını söylüyor. 

Mey haneci lala 
Bir arkadaşa yukardaki fıkrayı an

lattık. O, güldü, cevab olarak dedi ki: 
- Bizde de gırtlağında şeftali çekir

deği kalarak öten meyhaneci Laıarun 
gırtlağı tıbbi adli müzesinde uyuyor. 

- Ne münasebet? .. 
O ilave etti: 
- Şairin kalbi göl kenarında UyUrsa 

meyhanecinin gırtlağı da bbbı adli mü
zesinde uyur. Çünkü birisinin i,i kalb
le ve biraz da tabiatla atakadardır. Di
ğerinin işi de gırtlakla ve biraz da bbla 
alakadardır. 

Dayak 

Dayak her yerde yasak. Çocukla
rı dövmek yasak. Mücrimleri dövmek 

yasnk. Hatta hayvanları bile dövmek 

yasak. 
Bu yasak medeni memleketlerin 

hepsinde resmen tatbik ediliyor. 

Fakat bir fransız muharriri buna 
rağmen şu suali sormaktan kendisini 

alamamı~tır: 

- Peki dayak yasak da polisler 

niçin apaçık bir surette bellerinde 

kauçuk matrak taşıyorlar? 

Gümrülilerde yapılan 
tayin terfi ve tebdiller 

Son çıkan listeyi neşrediyoruz 
Gümrükler Genel Direktörlüğü 

gümrük memurları arasında yeniden 
bazı tayin, tebdil ve terfiler yapmış

tır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

Terfiler: 
İstanbul başdirektörlüğü v.eznedarla-

rından BB. İsmail, İstanbul başdirek
törlüğü ambar memurlarından Kazmı, 
İbrahim, Mersin dahili ticaret gümrü. 
ğü muayene memuru Mehmed Esad, İz
mir ithalat gümrüğü ambar memuru İb. 
rahim, Mersin ithalat gümrugu me
murlarından Mehmed Nuri, Nuri Bay
rak, Mehmed Nuri Demirağ, Şükrü, 
Bedia, Necmiye, Emin, Fethi, Hasan 
Tunçay, Celal, Ordu gümrük muhasebe 
memuru Rana, Uzunköprü manifesto 
memuru Necati. 

T erlian başka yere naklolunanlar: 
Payas gümrük ambar memuru Ba

kanlık tetkik direktörlüğü tetkik me. 
murluğuna, İstanbul başdirektörlüğü 
katibi İbrahim aynı başmüdürlük mua
yene memurluğuna. İzmir manifesto 
memuru Baha, İzmir muayene memur
luğuna, Fenike idare memuru Vehbi 
Karabük merkez memurluğuna, Alsan
cak muayene memuru Ahmed Karabük 
memurluğuna, Mürşidpınar merkez me
muru Abdülkadir Mürşidpınar başme
murluğuna, Kuşadası merkez muayene 
memuru Ekrem Kuşadası başınemurlu. 
ğuna, Derince merkez memuru Musta
fa Derince başmemurluğuna, Ordu mer
kez memuru Rifat Ordu başmemurlu
ğuna, İnebolu merkez memuru Hasan 
Fehmi İnebolu başmemurluğuna, Der
besiye idare memuru Yaşar Van vezne
darlığına. İzmir ithalat Gümrüğü am. 
bar memuru Ahmed İzmir ithalat güm
rüğü şefliğine, Fethiye merkez memu
ru İsmet Fethiye başmemurluğuna, 

Mersin başmüdürlüğü mümeyyizi Ser
med Mersin müdürlüğü memur şefli
ğine, Gemlik idare memuru Tevfik 
Gemlik gümrük memurluğt:na, Kenaı:
bel idare memuru Yaşar Kenarbel güm. 
rük memurluğuna, Alanya idare memu
ru Sıdkı Alanya gümrük memurluğu

na, Aşuta idare memuru Tevfik Mer
sin gümrüğü muhasebe memurluğuna, 
Gümiislük idare memuru Ömer Mar
maris gümrük memurluğuna, Çeşme ida
re memuru İbrahim Gümüşlük gümrük 

memurluğuna, Çanakkale ambar memur

luğundan açıkta Süreyya Mardin giıı ı

rük memurluğuna, Çal idare memuru 

Gene bir fransız gazetesinde o

kuduk: 
''Her şeye rağmen lngilterede kır· 

baç cezası tatbik edilmektedir. Hat
ta çocuklara bile. Dayak ahldığı za
man çocukların aileleri de bu ''ceza,, 
da bulunmağa davet olunmaktadll". 
Fakat dayak atanlar ekseriya eli yu
muşak adamlar değildir. 

Şurasını da göz önüne alın ki, 1 n -
gilterede birçok hayvan himaye ce
miyetleri de vardrr.,, 

Harb ilam 
Çin'de barb devam ediyor. Japonya, 

elçisini resmen geri çağırıyor. Bombar• 
dıman albnda binJerce kişi ölüyor. Hem 
diplomatik vaırta ile hem de silahla harb 
ilan edildi. Fakat buna rağmen japon· 
Jar: 

Elçiyi geri çağırmak harb ilan et
mek değildi! diyorlar. Öyle iıe harb 
nasıl ilan edilir? Bu cehennem harb de
ğilse, hangi cehennem barb olur? 

KaJın kö§eBİ 

Bu sene moda madeni garnitürlere 
doğnı gibnektedir. Bununla beraber çi
çekler de fazla kullanılmaktadır. Renk -
lere gelince: Yeşil en başta gelmektedir. 
Y etilin envaı vardır. Açık yeşilden tu
tun da koyu yeşile varmcaya kadar. 
Hatta boz renge çalan yeşiller bile mo-

dadır. Diğer renkler şunlardır: mor ve 

batta patlıcan moru, beyaz, tabiatiyle 

siyah çok görülecektir. Pembenin sert 
şekli koyu kırmızı da moda renkler 
arasın da dır. 

Mehmed Şevki Mersin gümrük memur
luğuna, Bodrum gümrük katibi Reşid 
Çeşme gümrük memurluğuna, Gerze i
dare memuru Abdülkadir Gerze güm. 
rük memurluğuna, Akçakale idare me
muru Yahya Galib Akçakale gümrük 
memurluğuna, Hisarönü idare memuru 
Hüseyin Hisarönü gümrük memurlu
ğuna, Altınoluk idare memuru Rifat 
Altınoluk gümrük memurluğuna, Van 
idare memuru Sabri Van gümrük me
murluğuna, Akçaabad idare memuru 
İbrahim Akçaabad gümrük memurlu
ğuna, Sarp idare memuru Ali Rıza 
Sarp muayene memurluğuna, Yenihisaı 
idare memuru Sadık Yenihisar gümrük 
memurluğuna, Ağva idare memuru 
Mebmed Said Ağvagümrük memurlu
ğuna, Of idare memuru Azmi Of güm. 
rük memurluğuna, Sarısu idare memu
ru Kadri Sarısu gümrük memurluğu. 
na, Kalkan idare memuru Galib, Kal
kan gümrük memurluğuna, Ereğli ma
nifesto memurluğundan açıkta Zeki İz
mir ithalat gümrüğü manifesto memur. 
luğuna, Büyükliman idare memuru 
Hüsnü Büyükliman gümrük memurlu
ğuna, Değirmendere idare memuru Ha. 
san Değirmendere gümrük memurlu
ğuna, Ayas idare memuru Said Ayas 
gümrük memurluğuna, Reşadiye idare 
memuru Lütf.i Reşadiye mu:ıyene me
murluğuna, Küçük.kuyu idare memuru 
Necati Küçükkuyu gümrük memurlu
ğuna, Behram idare memuru Ahmed 
Şevki Behram gümrük memurluğuna, 

Şile idare memuru Mürşid Şile güm. 
rük memurluğuna, Karkamış idare me
muru Eyüb Karkamış gümrük memur. 
}uğuna, Mapavri idare memuru Musta
fa Mapavri gümrük memurluğuna, Mar
din idare memuru Hüsnü Mardin is
tasyon gümrük memurluğuna, Giresun 
manifesto memuru Hüsnü Mardin ma. 
nifesto memurluğuna. İzmir ithalat 
gümrüğünden açıkta Sıtkı Akçakale 
muayene memurluğuna, Mardin katibi 
Şevket Isla.biye vezn.edarlığına, Bod
rum katibi İlyas Bodrum muayene me
murluğuna, İzmir ithalat katibi Meh· 
med Ali İzmfr ithalt ambar memurlu
ğuna, İzmir ihracat katibi Celal Zon
guldak memurluğuna, İzmir ithalat ka. 
tibi Sezai Mersin Muhasebe memurlu
ğuna, Uzunköprü manifesto memuru 
Necati Uzunköprü memurluğuna. . .. , 

Nakil ve tayinler: 
Akçay muayene memuru Nazif İs

tanbul başmüdürlüğü ambar memurlu
ğuna, İzmir ithalt muayene memurlu

.ğundan açıkta Cemal Islahiye muaye
ne memurluğuna, Mersin muayene me. 
murluğundan açıkta Şefik Kızıldize 

muayene mem11rluğuna, Mudanya mer

kez memuru Emin Mudanya başmemur. 

luğuna, Akçay merkez memuru Tah

sin Akçay başmemurluğuna, Hope mer"' 

kez memuru Cemil Hope başmemurlu

ğuna, Çanakkale manifesto memurlu. 

ğundan açıkta Nazmi Kuşadası mani

festo memurluğuna, Tekirdağ muaye

ne memurluğundan açıkta Fikret Fet· 

hiye muayene memurluğuna, İzmir mu· 

ayene memurluğundan açıkta Sıtkı Ak· 

çakale muayene memurluğuna, Trab. 
zon ambar memurluğundan açıkta Meh· 
med Zonguldak gümrük memurluğuna, 
Hope muayene memurluğundan açıkta 
Reşad Kenarbel muayene memurluğu. 
na, Çanakkale katibliğinden açıkta Ad
nan Mersin Gümrük memurluğuna, Te· 
kirdağ veznedarlığmdan açıkta Musta
fa İzmir ithalat muhasebe memurluğu. 
na, Mersin katibliğinden açıkta Esad 
Payas gümrük memurluğuna, Kazım
paşa idare memurluğundan vekalet em 
rinde Fevzi Kars muhasebe memur!u • 
ğuna, İzmir ihracat gümrüğü eski am
bar memuru Osman rehmi Anteb güm
rük memurluğuna tayin edilmişlerdir. 

Halkevinde Karagöz 
Ankara Halkevi Başkanlığından : 
Evimizde açık yerde Küçük Ali 

tarafından 19-8.1937 perşembe akşamı 
saat 20 de karagöz oynatrlacaktır. Hal
kın güıe1 bir iki saatini geçirmek için 
geJmeleri bildirilir. 
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Spor işleri 
için mühim 
bir karar 
Parti reisleri 
spor işlerini 
devralıyorlar 

Spor İ§lerinde daha mües
ıir, verimli ve düzenli çalf§tl
mannı temin maksadüe, Türk 
spor kurumunun bölge bQ§
kanlıklarına vüiiyet Parti baı
kanlarının getirilmesi karar· 
ltJ§tırılmı§tır. 

Vilayet Parti bCJ§kanları ya
ni valiler bu vazifeyi derhal 
deruhte edecekler ve Türk 
spor kurumu umumi merkeziy
le temasa gelerek türk sporu
nun ilerlemesi için talimat ve 
malumat alacaklardır. Türk 
spor kurumu genel merkezi bıı 
kararın tatbikine geçerek böl
ge başkanlıklarına bir tamim 
göndermiş ve vazifelerinin 
Parti ba§kanlarına devrini bil
direrek bugüne kadar devam 
eden verimli çalışmalarından 
dolayı kendilerine teşekkür 
etmiştir. 

İsyan üzerine 

Suriyeden 
bize iltica 
edenler 

Adana, 18 (Hususi muhabirimizden) 
- Suriyeden alınan haberlere göre Ce
zirede karışıklık durmamıştır. Amu.. 
de de yangın henüz sönmemiştir. Sınır
larımıza iltica eden bin kadar arabla di· 
ğer unsurların Mardinde kabul edilme
si için merkezden emir verilmiştir. 
Mardin belediyesi mültecileri yerleştir. 
mis tir. 

Mülteciler şunları söylemektedirler: 
' " - Malımız, memleketimiz yandı. 
Soyulduk. Canımızı zor kurtarabildik. 
Türkiyeye oraya dönmemek üzere gel
dik .. , 

Dersim' de bir çete 
imha edildi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Elaziz· 
den alınan haberlere göre Seyid Rızanın 
oğlu Şeyh Hasan dün 30 avenesiyle be· 
raber Ovacık jandarma bölüğiyle yapı
lan bir müsademede imha edilmiştir. 

Filistin yahudi devleti 
ve İngiltere 

Londra, 18 (A.A.) - Jeviş Kronkl 
gazetesinin yazdığına göre sömürgeler 
bakanı B. Ormsbi-Gor'la konuşan si
yonist kongresi reisi Dr. Vayzman mu
maileyh yahudi devletindeki şehirler ü. 
zerinden İngiliz mandasının mümkün 
olduğu kadar çabuk kaldırtlac.ağrnı ve 
İngilterenin, Kudüsün modern yahudi 
mahallesinin yahudi devlet idaresi al
tına konulmasına muhalefet etmiyece

ğini bildirmiştir. 

Kutuptaki araştırmalar 

Anlaşılmaz işaretler 

gelmekte devam ediyor 
Moskova, 18 <A.A.) - 17 ağustos

ta N. 209 dan gelmesi muhtemel gayet 
zayıf işaretler gene iştilmiş, fakat sarih 
olarak hiç bir şey kaydolunmamıştır. 

binlenmelere devam olunmaktadır. 
Sadkonun idaresindeki N. 2 tayya

resi şimale doğru ilerlemeğe devam et
mektedir. Ancak Providans körfezine 
varmış olan tayyare kuvvetli bir sis yü
zünden Vallen'e doğru ilerlememiştir. 
Krasnoyarsk'dan da başka bir tayyare 
hareketle Kazanr'da Golovin'in tayya
resiyle birleşip kutba gidecektir. 

ULUS 

Çinliler altı Japon 
gemisini batırdılar 

Japonların Nankov önündeki 
,~ taarruzları püskürtüldii 

Irakta sükun 
avdet etti 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Irakta
ki kargaşahklar dolayısiyle bugün I. 
rak elçisi B. Naci Şevket şunları söy
ledi: 

- Bağdaddan aldığım haberlere göre 
vaziyet sakindir. Asayiş yerindedir. 
Hükümet vaziyete hakimdir. Endişe

yi mucib hiç bir hadise yoktur. 

Muhtelif eyaletlerdeki çin kuvvetleri 
de faaliyetle harbe hazırlanıyorlar 

Yeni.başbakanımız B. Cemil, eski
den üç defa daha başbakanlık etmiştir. 
Kabine şu şekilde kurulmuştur: 

lç İşler: Mustafa Elömeri, Adliye: 

Londra, 18 (Hususi) - Çinliler yu
karı Yangste bölgesindeki japonların 
tahliyesinden sonra tayfaları tarafından 
Puntung rıhtımı kenannda bırakılmıt 
olan altı japon gemisini zabtederek ba· 
tmruşlardcr. Japonların şiddetle ınuka· 
helede bulunmaları beklenmekte ve li
mandaki bütün Çin gemilerini zabta 
kalkısmalarından korkulmaktadır. 

D-iğer taraftan Şanghay'da harb bü
tiin gece şiddetle devam etmiştir. Japon 
harb gemileri ve hava filoları şehri bom
bardıman etmişlerdir. Şimal istasyonu 
enkaz halindedir. 300 sivil çinlinin te • 
davi edilmekte olduğu bir fransrz has • 
tahanesine bomba düşmüştür. Dün ya
bancc imtiyaz bölgesinde gene 45 kişi 
yaralanmıştı. Topçu ateşi saat 20 de 
tekrar başlamış ve fasılalı surette de· 
vam etmiştir. 

Japon tayyareleri, Şanghay civarın
daki Çin mevzileriyle hava üslerine de 
bombalar atmışlardır. Tayyareler daha 
önce sahayı terkettiklerinden bunlara 
bir şey olmamıştır. Japon aleyhtarlığı 
çok kuvvetlidir. Halk japon pirinci satın 
alan iki kişiyi linç etmiştir. 

Çin kttaları Şanghayda ilerliyorlar 
Çin kaynaklarından bildirildiğine gö

re Çin kıtaları şehrin mqhteİif yerlerin· 
deki mevzilerinden hareketle~ ilerlemiş
ler ve japonların taarruzlarını püskürt -
müşlerdir. Şanghay'm muhtelif yerle • 
rinde 33 japon harb gemisiyle birçok 
yabancr gemiler vardır. 

Danimarka, İsveç ve norveçli 250 ka
dın bugün Hong • Konga gönderilmiş
tir. 

Çinlilerin Nankovda kazandıkları 
bir muvallakiyet 

Çin umumi karargahından bildiril· 
diğine göre üç günden beri Nankova 
taarruz etmekte olan japonları püs
kürten çinliler bu cephede parlak bir 
muvaffakiyet elde etmişlerdir. Hare· 
kat neticesinde japonlar 5000, çinliler 
1500 ölil vermişlerdir. 

Şahar cephesindeki Çin kıtaları ile. 
ri hareketlerine devam etmektedirler. 
Kalgan'dan hareket eden bir Çin fır
kası da Şahar'ın prkından Jehol ve 
Mançuriye doğru ilerlemektedir. Kan
tonda gerginlik gittikçe artmakta ve 
çinliler harbe hazırlanmaktadır. Bütün 
japonlarla 200 bin çinli bu şehirden 

ayrılmıştır. 

Çin selerberliği 
Çin teşrii meclisinin yeni sefer

berlik kanunu kabul ettiği bildirilmek
te, fakat fazla tafsilat verilmemekte. 
dir. 

Çingtao hadisesi etrafında 
Bir çinlinin bir japon bahriyelisini öl

dürmesi ve diğer birini de yaralaması 
dolayısiyle çıkan hadiseden sonra bu 
şehirde de japon aleyhtarlığı büyümüş
tür. Gerek Çin ktıaları, gerek Çin mi
lisleri şehrin etrafında toplanmağa baş
lamaktadırlar. Halbuki vaktiyle ya· 
pılan Çin - Japon anlaşması gereğince 
buralarda Çin kıtalarının bulunması 

yasaktır. Burada da pek yakında har
bm başhyacağc söylenmektedir • 

lngiliz bakanlarının toplantısı 
İngiliz bakanlan dün öğleden sonra 

bir toplantı yaparak Çindeki vaziyeti 
gözden geçirmişlerdir. Toplantıdan 

sonra gazetelere verilen resmi beyanat
ta Ş.:ı.nghaydaki İngiliz menfaatlerini 
ve İngiliz tebaasını korumak için tedbir 
alınacağı bildirilmektedir. Bunun için 
askeri tedbirler de alınacaktır. Amiral 
Littl'e lüzumlu tedbirleri alması için 
salahiyet verilmiştir. Şanghayda 6.000 
ingiliz vardır. 

Şanghaya giden İngiliz askerleri 
1.000 kadar ingiliz askeri Şanghaya 

doğru yola çıkmış bulunmaktadır. Va-

ziyet gerginleşirse yeni kıtalar gönde
rilecektir. Burada, meselenin artık suJh 
yoluyle halli milmkiln olmadcğı kanaati 
vardrr. Bakanların görüşmeleri iki saat 
sürmüştür. 

Amerikanın notası 
Amerika hükümeti tebaasının uğrı

yacağı zararlardan doİayı kendilerini 
mesul tuttuğunu, Nankin ve Tokyo hü
kümetlerine bir nota ile bildirmiştir. 
Yakında Şanghaya 1.200 deniz silah 
endazı gönderilecektir. Cinin uğrıya
cağı güçlükler dolayısiyl~ şimdilik ta
rafsızlık kanununun tatbikinden vaz
geçilmiştir. 

lzumoya atılan torpil meselesi 
Tokyo mahfHleri fzumo kruvazörü

nün torpillenmesi teşebbüsüne büyük 
bir ehemiyet vermektedirler. 1932 de. 
ki istinkafına mukabil bu hareket Çin 
donanmasının ilk müdahalesidir. Eğer 
donanma işe karışmağa kalkışırsa ja
ponlar bunu imha edeceklerdir. 

16 gemi dolusu japon askeri 
Yangtse'de 

Piyade kıtaları taşımakta olan 16 ge
mi ile 50 tayyare taşıyan Kaga tayyare 
gemisi Yangtse nehrinde Bialı.o açık. 
farına gelmişlerdir. Aynca 3 japon fır
kasının da şehrin ağzına doğru yolda 
bulunduğu ve kısım kısım karaya çıka
rılacağı bildirilmektedir. 

Abbas Mehdi, Ekonomi: Celal Baban, 
Maarif: Rıza Essebibi, Maliye: Kemal, 

Irakta kabine değişebilir. Tebeddü. 
lat olabilir. Fakat hiç bir ıraklının Tür
kiyeye karşı olan sevgi hissi tagyire 
uğramaz. Irakın Tiirkiyeye karşı takib 
edeceği politika daima aynı olacaktır. 
İki milletin bağlılığını tarih isbat et
mektedir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Berlin - İngiliz işgüderi Dış Ba
kanlığım ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin 
Taymis'in Berlin muhabiri meselesiyle 
atakalı olduğu haber verilmektedir. 

X Berlin - Bir gezinti esnasında B. 
Hitler fransız - alman kampına iştirak 

eden gençlerin ziyaretlerini kabul et • 
miştir. 

X Berlin - Alman harlı bakanı Ma
reşal Fon Blomberg teftiş için Breslav'a 
hareket edecektir. 

X Navyork - Klipper okyanos tay
yaresi Bermüd adalarından Asor ada -
larına uçmuştur. 

X Belgrad - Yugoslavya - Roman
ya'ya tonu 100 dinardan on bin vagon 
maden satmıştır. Hükümet 30.000 va -
gon demir satışı için de Macaristan ve 
Çekoslovakya ile görüşme halindedir. 

X Belgrad - Küçük Antatnt Tica
. ret Odaları konferansı eylfrlün son haf
tasında Bükreş'te toplanacaktrr. 

Bir lngiliz J!azetesine göre 

B. MusoliniNegüsü tekrar 
tahta geçmeye çağırmış 

Londra, 18 (A.A.J - "Musolini'nin Habeşistanda karşılaşhğı müşkilat" btı§· 
lığı altmda bir makale neşreden Niyuz Kronikl gazetesi, Musolini'nin Haile Sela· 
aie'yi tekrar tahta çrkmağa çağırdığı hakkındaki haberi tekrar ederek Negüs'ün 
nezdinde ilk defa ilkbaharda sonra üç haf ta önce de bu hususta teşebbüste bulu
nulduğunu tasrih etmektedir. 

N iyüz l{ronikl diyor ki: 

''Negüs, ancak Milletler Cemiyeti vas tasiyle görüşmelere girişebileceğini ve 
Habeşistan'a ancak Milletler Cemiyeti mandası altında bir devletin reisi olarak 
dönebileceğini açıkça bildirmiştir. Negüs, italyanları Habeşistan'da rastladıklan 
güçlük!erden kurtarmağa hiç bir zaman teşebbüs etmiyeceğini ilave ehniştir. 

Musolini, Negüs'ün tahttan vazgeçmesini Habeşistan istilasının hukukan ta
nınması için başlıca şart saymaktadır!' 

Gazete, Habeşistan'ın ilhakının tanın~ ası hakkında alelacele bir karar vermeme
sini hükümetten rica etmektedir. 

Hava yolları devlet işletme idaresi 
umum müdürlüğünden: 

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

Nafıa Bakanlığrna bağlı Hava yolları Devlet İşletme idaresinin yol
cu ve posta tayyarelerinin Ankara - İstanbul - Ankara günlük seferleri 
muntazam devamdadır. 

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

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

r BASIN İCMALi f 

Hatay türklüğü 
üzerinde hakikat 

CUMHURIYET'te B. Yunus Nadi, 
Rey haniye' den mektub yolbyan türkJe
rin samimi bir dille tekrar ettikleri çer: 
kes ve türk münasebetlerinden bahse
derek diyor ki: 

" imparatorluğun tasfiyesi netice • 
sinde biz türkler de nihayet adı artılı 

osmanlı ülkesi değil, fakat sadece türk 
vatanı olan bir anayurd kazanmış olduk. 
ve bu feyizli cumhuriyet rejiminde, Ata 
türkümüzün karanlıklan yırbp açan de
ha nurunun ışıklarile, o zamana kadar 
hiç tetkik edilmemiş olan büyük mille
timizi ve büyük milliyetimizi anlamağa 
koyuJduk. Bu incelemeler sonunda bü
yük milletimize ve büyük milliyetimize 
aid olarak terazinin bir kefesine kona
cak cihan tarihine mukabil öbür kefeyi 
kendi başına muvazeneli tutmağa kadir 
bir varlıkla karşılaşhk. Kafkas dağlan 

büyük türk ırkının hem normal bir ce
çidi, hem de bu büyük ırkın aıil bir bo
yunun beşiği olduğunda hiç şüphe kal
mamıştır. Çarlığın ceberutile boğupn 

bu hfrr ve merd türkler Türk.iyede sade
ce kendi vatanlannm kendi ırkt.aşlan 

tarafından işgal olunan bir parça11na il
tihak etmekten başka bir şey yapmamıı
lardır. 

Müslümanları yalnız İslam dinine 
mensubiyet camiasmda birleştirerek mil
liyete hiç ehemiyet vermiyen impara
torluk bu hakikatlerden gafildi. Hatti 
onun yalnız ııünniliğe kıymet veren di
ni idrak ve akideleri bile cinayet kabi
linden hatalara meydan vel"'mişti. Hata7 
Alevi türkJerinin imparatorluk devrin
de haksız yere maruz oldukları kaba te
lakkileri bu cehaletin diğer en bariz bir 
misali olarak gösterebiliriz. İmparator
luk bu hakiki türkoğlu türkleri mücer
red dini akidelerinin gayrisünni olma -
sından dolayı nerede ise insan sayım -
yacak kadar cahillik ve barbarlık göı -
termişti. Cumhuriyet rejiminin hürri -
yetçi laik devrinde gözlerimiz nura açıl
dı, büyük canlı bir kısmı Hatayın bas eY· 

ladlan olan bu kardeşlerimizi de işte 

asırlarca sürmüş bir hasretten sonra ku
caklamağa fırsat ve imkan bulmuş olu • 
yoruz. Ne mutlu bize. 

iŞ GORMIYEN iLiM YERiNE lŞ 
GÖREN CEHALET 

KURUN'da B. Sadri Ertem it gör
miyen ilim yerine İş gören cehalet mev
zuu üzerinde şu mütalaada bulunmakta
dır: 

Realitenin kanunlan iyi veya kötii 
diye bir tasnif yapmazlar, fakat kendi 
kanını tahlil eden bir hekimin damarla
rmda frengi mikrobunu göı·mesi, kendi
si üzerinde nasıl hissi bir aksülamel ya
parsa Avrupanın bünyesinde de böyle
ce müsbet ilme, kanuniyete karşı bir 
çekinme, hatta açıkça söylemek laznn -
dır; bir tiksimne vardır. 

imanı, ilim yerine koymak istiyenler 
geçmiş günlerin saadetini avlamaya çık· 
mışlardır. 

Fakat aksiyon mevk.iine ilim adam
larının bu kadar yabancı kalmalarının 

hakiki ıebebi bugünkü fikir adamının 

ilim adamının bir sosyeteyi kavnyacalı 
derecede sentez yapmak kudretini kay
betmiş olmasıdır. 

Çok derinleşen ihtisas, fikir ve ilim 
adamını mücerredin ve laboratuarımn 

haricinde bir çocuk haline koymuştur. 
Halbuki devlet idaresi her şeyden 

önce sentez yapmaktır. 

Devlet adamı her zaman idare ettiği 

kütlelere ıamil sentezJer yapmışlardır. 

Kütlelerin başında kalmalarımn sebebi 

de budur. Fakat bu sentezler rönesan• 

tanberi devlet adamları tarafından bir 

fikir adamı hüviyetini taşıyarak yapd -

maktadır. 

Devlet adamının sentez yapmadığı 

yerlerde onun kudretini küJtür adamla
rı ellerine almışlardır. Almanyanın bir. 
liğini kuran şairleri, fi!ezofla-rı işaret 

etmek İsteriz. 

Fakat bugün üniversiteler parçalan

mış, ufalanmış bir halde oldukları için 
lumıldanamıyor; susuyorlar. 

lli.m devrinde cehil böylece bük·· 
sürüyor. Tuhafı şudur ki; bu cehli dün

Yllı tuhaf bulmuyor, çünkü bu cehlin ro

lü vardır. iş görmeyen bir ilim yer-ine 

iş gören, faal olan cehil muvaffakiyet 
gösteriyor. 
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(_ v~~=-~~-,-b_a_s~~,-a--~~udukla;.;,z J Fra·nsa - ltalya 
münasebetlerinde Dünyanın 

en 
romantik 

tehri 
Şanghay 

yeni bir safha 
japOD yumruğu yine Ofta Gece hayatı bakımından 

Çinin kapısında yükseldi ~n::ar S:!:~~:; ;~~ 
Ob•erver gazeteıinin Pariı mıı· 

habiri bildiriyor: 
Buradaki siyasi mahfillerin ital

yan elçisi Bay Cerutti'nin Başvekil 

Şotan'ı ziyaret etmesine Bay GrandL 
nin Bay Çemberleyn'i ziyareti gibi bü
yük bir ehemiyet atfedilmektedir. 

1 
şı daha müınaşatkar bir tavır takınması 
İspanya buhranında almanların hu
dudsuz taleplerde bulunacakları kaygr. 
sile vukua geldiği tahmin edilmekte
dir. Bu sebeble İtalya, daha az saldır
gan bir tavır takınmak kararını ver
miştir. 

Uzak doğunun 
atın yazısı 

buradaki 
hadiselerin 

neticesine bağlı 
M eşhur ingiliz muharrirlerinden 

Ward Price 13 ağustos 1937 ta
rihli Deyli Meyl'de "Şanghay, içinde 
hadiseler geçen şehir" başlığı altında 
yazdığı bir makalede diyor ki: 
Eğer Kensingtonda dehşetli bir harb 

olurken Nayfair'de dans ettiğinizi, ya
hud Mançester'in veya Liverpul'un bü· 
yük otelerinden birinde rahat rahat 
yemeğinizi yerken Salförd, yahud Bo
otle tarafılarında bombalar patladığı

nı ve atılan makineli tüfek kurşunları
nın açık pencerelerden içeriye girdiği
ni tasavvur edebilirseniz o zaman Şang
hay'ın enternasyonal mahallerinde otu· 
ran vatandaşların ne halde bulunduğu· 
nu anlayabilirsiniz. Bu zavalhların hep
si kendi kendilerine şunu sormaktadır
lar: 

- Yeni bir Çapei' mi olacak? 
Çünkü 1932 senesinde çin ve japon 

orduları topları, tüfekleri, siperleri, 
tayyareleri, hülasa bütün modem harb 
vasıtalariyle Şanghay'ın yukarıda söy
lediğim ismi taşıyan varo,unda çetin 
bir harbe giri§ınişlerdi. Burası Astore 
House Hotel'in pek yakınlarında bir 
yerdi. O zaman, Vangpu nehiinin ça
murları üzerinde enternasyonal himmetle 
yükselmiş modern bir şehir olan ma
hallelerinden avrupalılar bu harb sah

nelerini seyredebilmişlerdi. 

O hadiseden bir kaç ay sonra orada 
idim. Burada bombalarla yıkılmış ev
leri, bombaların açtığı oyukları, o harb 
günlerinden kalmış dikenli telleri gör· 
düğüm zaman bu kadar yakında bu ka
dar korkunç harb olurken 50.000 avru
palının bir zarara uğramadan, bir tehli
keye maruz kalmadan, işlerine devam 
edebilmiş olmalarını imkansız bulmuş· 

tum. 

Halbuki ecnebi mahallelerine düşen 
bir kaç serseri kurşunun verdiği zarar
dan başka bu Çapei harbı Şanghay'ın 
keyfini asla bozmamış, oradakiler san
ki muharebe binlerce mil uzakta olu
yormuş gibi gündelik yaşayışlarının 

yürüyüşlerini bozmamışlardı bile. 

Ş anghay, dünyanın en romantik 
şehirlerinden biridir. Orada yal· 

nız şark ile garb biribiriyle birleşmek· 
le kalmaz: ikisi de adam akıllı hallü
hamur olur. 

Birtarafda bakıyorsunuz: Pikkadil-
1i'ye benzer geniş caddeler ... Biraz öte-

Tefrika: No 104 
... ; -~ ' 

kalır. Enternasyonal bölgedeki emniyete muka
bil, buradan yüz metre uzaktaki Çin bölgesinde 
bir yabancının başına her türlü felaket gelebilir. 

ye gidiyorsunuz, orada saman dolu yük 
arabaları. Biraz daha ötede çamurlu bir 
nehir ki içinde binlerce çinli doğar, bü
tün hayatını geçirir ve ölür. 

Şanghay kulübünün ingiliz usulü 
konforunu, lokantaların Cathay otelini 
andırır göğsünü, kabaralarda numara
ların zenginilğini ve dansinglerdeki 
mücella zemini, sonra bir Faris mağa
zasmdan gemiye yükletilerek buraya 
gelmiş olan güzel tuvaletlerle dens e
den avrupalı tüccar kızlarım gördüğü· 
nüz zaman burayı her hangi bir Avru
pa paytahtının ikinci nüshası sanıyor
sunuz. 

Fakat biraz uzaklaşmız: o zaman 
Konfuçyus zamanındanberi değişmiyen 
Çin hayatının devam ettiğini görürsü
nüz. 

Burada Avrupa gölgelerinin yavaş 
yavaş kaybolarak yolunuzun Asyaya 
daldığını görDlekten daha cazib de hiç 
bir şey yoktur. 

Nanking yoluna doğru otomobille 
giderken binalarm isimlerinden kendi· 
nizi Montmartre medhallerinde sanır
sınız. Burada Kazanova, Bluebird, Mo
onpa1acc, Black cat ve bir takım dans 
salonları vardır ve buralarda çalan Fi
lipin cazı Nevyorkdakilerden geri kal
maz. 

G ece hayatı bakımından Londra, 
Şanghay'a nisbetle uyuklayan 

bir kenar mahallesi gibi kalır. Fakat 
binalardan içeriye girer girinez aradaki 
farkı anlarsınız. Çünkü buraları sizin
le altı peniye bir dans eden kıralanmış 
profesyonel çinli partner'lerle dolu
dur. 

Çin ipeğinden yapılmış elbiseleri i
çinde dans eden bu ufak tefek kadın
lar, birer tüye benzer. Birer maskeyi 
andıran ufak yüzleri o kadar ifadesiz
dir ki gece elbiseleri ile gelmiş yaban
cı bir turistle ve yahud uzun kollu bir 
kazak giymiş çinli bir k~tible dens e
derlerken bunlarda ufacık bir değişik
lik bile göremezsiniz. 

Fakat gecenin ilerlemiş bir saatm
da Çin mahallelerine dalmak akıllıca 
bir hareket olmaz. Avrupalı bir beledi
ye heyetinin vücude getirdiği modern 
polislerin muhafaza ve kontrolü altın
da bulunan enternasyonal bölgelerde 
Pikadilli'de olduğu kadar emniyet için
desinizdir. Fakat ingiliz koşu meyda
nından bir taş atımı kadar uzaklaşıp da 
dar yoliara bir girdinizmiydi, başınıza 
Şanghay'm bütün esrarengiz felaketle
ri gelebilir. 

Şanghayda yaşayan zengin çinliler, 

-YAZAN: 

Vard Pravs 
Deyli Meylden 

hatta enternasyonal bölgede oturanları 
bile yanlarında rus muhafızlar bulun
dururlar. Çünkü çocuk kaçırmak, son
ra buna mukabil fidye istemek endüst· 
risi burada Amerikadakinden daha iyi 
organize edilmiştir. 

Şanghay'da mevcud bir takım gizli 
cemiyetler, bütün Çin evlerine bir ver· 
gi tarh ederler ve Vangpu nehrinin su
ları bu hacları vermiyenlerin cesedle-, 
rini sürükleyip denize götürür .. 

Ç ine dökülmüş olan 200.000.000 in
giJiz liralık ingiliz sermayesi

nin çoğu buradaki büyük bankalarda 
durur. Uzak şarkm bu ticaret paytahtı 
uzun seneler ingilizlerin hükmü altın
da bulunmuştur. 

Burada Bank of England kadar es
ki ve meşhur ingiliz firmaları vardır ve 
bunlar Y a n g ç e boyunda yaşayan 
250.000.000 Çin köylüsü ile iş görmüş

ler ve bu suretle servet yapmışlardır. 
Bu menfaatler ilk defa çinlilerin 

milJi hareketleri başladığı zaman alt 
üst olmuş, o zaman Hankov'daki İngi
liz bölgesi boşaltılmak suretiyle de fe
ci bir hata i~lenmişti. 

Onun için o zaman Şanghay'daki 

ingiliz tebaası japon ordusunun Çapei'

de Nankin hükümetine acı bir ders ver

mesini memnuniyetle seyretmişlerdi. 

Enternasyonal bölgede japon nüfu

zu da gün geçtikçe artmaktadır. Bura

da 65.000 yabancı içinde 10.000 ingilize 
mukabil 20.000 japon vardır. Bazan be
lediye se~imleri yapılırken ingilizler
dcn bir kısmı rey bile vermezken ja
pon konsoloshanesinin kamyonları en 
fakir japonlan bile rey sandığının ba
şına taşır. 

Şanghay'ın en zengin adamı, serv~
tini Bombay'dan buraya nakletmiş ve 
buranın en büyük ve zengin apartıman
ları ile otellerini yaptırmış olan Sir 
Victor Sassoon'dur. Yakın zamanlara 
kadar onun namzedleri daiına Şanghay 
belediye meclisine reis seçilirdi. Fakat 
son zamanlarda ekseriyeti kaybetıneğe 
başlamıştır. 

-İşte bugün bütün dünyanın dikka
tini kendi üzerinde toplayan bu fantas
tik şehir böyle bir yerdir. 

Bir defa daha japon filosu ve tay
yare gemileri Şanghayın on iki mil ka. 
dar aşağısında Vangpu nehrinin Yang. 

kabul etmiyordu. 

Son zamanlarda istirahata çekilen 
Hariciye nazırı Delbos'a vekalet et
mekte olan Bay Şotan, İtalyan elçisini 
hem Başvekil, hem de Hariciye Nazırı 
sıfati1e kabul etmiştir. 

Kuvvetle söylendiğine göre, B. Cerut
ti bu ziyaretinde İngiltere ile daha iyi 
münasebetlere girişmiş olan hükumeti
nin bununla birlikte ve pek tabii ola. 
rak Fransa ile münasebetlerini daha 
iyi bir şekle koyacağını bildirmiştir. 

Burada hatırlanmaktadır ki Bay 
Grandi, Bay Çemberleyn'i ilk defa zi· 
yaret ettiği zaman İtalyan basınında 
Fransa aleyhindeki propaganda neşri
yatı o dereceyi bulmuştu ki bu vaziyet 
karşısında Fransa Hariciye Nezareti 
hem Paris'te, hem de Roma'da protesto. 
tarda bulunmağa mecbur olmuştu. Bu. 
günkü değişmenin ise Bay Çemberleyn 
ile Bay Eden'in Bay 'Grandi'ye söyle
dikleri sözlerle alakalı ve onların neti
cesi görülmektedir. 

Evvelce Akdeniz meselesinde Bay 
Musolini, Fransaya ve İngiltereye cep· 
he almış olan Bay Musolini' nin §imdi 
gerek İngiltereye, gerek Fransaya kar_ 

Ankara Gücü 
bisikletcilerinin 

Aydın' daki gezin tileri 
Aydın, 18 (A.A.) - Ankara Gücü 

bisikletçileri bugün Aydına geldiler. 
Misafirlerimiz spor bölge başkanı Et
hem Menderesin refakatinde sanat oku· 
lunu, Tral harabelerini ve şehırin di· 
ğer yerlerini gezmişler ve izahat al
mışlardır. Ankara Gücü bisikletçileri 
Enternasyonal İzmir fuarının açrlma
sı münasebetiyle lzmirde yapılacak 
büyük bisiklet yarışlarına iştirak ede
ceklerdir . 

ilk incir mahsulü 
Bütün incir mıntakasından senenin 

ilk turfanda kuru incir mahsulü yarın 
hususi bir trenle İzmire sevkedilecek

tir. 

Bir ya·ngm 
Aydrnın İsikJi köyünde bir yangın 

çıkmış ve iki ev yanmıştır. 

Gelecek göçmenler 
Şark vilayetlerinden naklen şehri· 

mize 7 5 nüfuslu bir göçmen kafilesi 
gelmiştir. Bunlar köylere iskan edile-, 
cektir • 

çe ile karıştığı yerde bulunan Vusung'
da toplanmıştır. 

Bir defa daha Japonyanın yumruğu 
merkezi Çinin kapısı önnüde yükselmiş 
bulunuyor. 

Bu defa ne olacaktır? 
Bütün uzak şarkın mukadderatı bıı 

-;uale verilecek cevaba bağlıdır. 

- Peki, burada kim hüküm sürer? 
- Buranın hükümdarı Orsino isminde Bunun üzerine Viola fikrini değiştirdi. 

İtalyanın bu sahada atacağı her a. 
dnnın, alacağı her tedbirin Fransada 
gayet iyi karşılanacağı şüphesizdir. 

Eğer Balear adalarındaki italyan 
işgali kaldırılacak, şimali Afrikada 
İtalyanın saldırganca yaptığı askeri 
teşebbüsler duracak, gene İtalyanın ge· 
rek Fransa, gerek İngiltere aleyhinde 
yaptığı propagandalara bir nihayet ve. 
rilecek. bu suretle Musolini ile Lava] 
arasında Tunus ve Sahra hakkında yapıl 
mış olan anlaşma, tatbik sahasına gi. 
recek ve Fransanın Habeşistandaki 

-bilhassa Adisababa - Cebuti demiryolu 
üzerinde- menfaatleri tanılacak olursa 
o zaman hem işler yoluna girecek. hem 
de İngilizlerin ve fransızların Akde
nizdeki muvasala yolları üzerinde em
niyet yeniden teessüs etmiş olacaktır. 

Habeşistan hakimiyetinin tanınma. 
sı meselesine gelince geçen sene gerek 
Delbos, gerek Eden Cenevrede artık 

Habeş delegelerinin bulunmaması ve 
Negüs'ün artık memleketinde nüfuzu 
kalmadığından tanınmaması fikrini ile
ri sürmüşlerse de ekseriyet bu teklifi 
kabul etmemişlerdi. 

Ecnebi paraların 
karşılığı 

Daırnğa resmine tabi evrak ve se
nedlerde zikrolunan ecnebi paraların 

1 ikinci kanun 1937 tarihine kadar 
vasati fiatları finans bakanlığınca tes
bit olunmuştur : 

Bir Frs. frangı 5 krş. 30 para 1 do· 
lar 126 buçuk kuruş, bir liret 6 kurut 
otuz para, bir drahmi 50 para, bir İs
viçre frangı 25 kuruş 35 para, bir le
va ı kuruş 25 para, bir filorin 69 ku
ruş 15 para, bir kuron 4.5 kuruş, birer 
ziloti ve penku 24 kuruş, bir şilin 23 
kuruş 25 para, bir pezeta 8.5 kuruş, 

bir mark 50 kuruş 35 para, bir ley 1-
kuruş, bir dinar 3 kuruş, bir yen 36 ku 
ruş 10 para, Bir ingiliz lirası 621 ku
ruş, bir Mısır lirası 641 kuruş, bir 
ruble 24 kuruş 25 para, bir İsveç kuro. 

nu 32 kuruş. 

l R A o"v"o---·-ı 
.......... ................ - . .-....---.......-....... 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

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

Akşam neşriyatı: - 18.30 • 19.00 
MuhteJif plak neşriyatı. 1.).00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Mak
bule ve arkadaşları) . 19.30 • 19.45 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Hik· 
met Rıza ve arkadaşları). 20.15 - 21.00 
Plakla dans musikisi. 21.00 • 21.15 A
jans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa
lon orkestrası . 

Ş~kspir~en ... HikAye~er asil ve ağır başlı bir Dük.tür. 
- Babamın bu Orsino' dan bahsettiğini 

hatırlıyorum. O zaman kendisi bekarmış. 

Bir erk~k k.ılığına girecek ve Dük Orsino' -
nun m~yetınde hizmet görecekti. Genç bir 
kızın oglan kılığına girmesi her ne kadar a
caib bir şey olursa da... Fakat yabancı bir 
memlekette tek başına kalan genç ve çok 
güzel Viola için böyle bir tedbire baş vur
mak hoş görülebilirdi. 

şarmıştı ki çok geçmeden efendisinin en 
gözde adamı olmuştu. Orsino, Sezario'ya 0-
livia ile olan aşk hikayesini başından sonu
na kadar anlatmıştı. 

Yazanlar: Mary ve Charles l amb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

On ikinci gece 
geminin kaptanı Viola~ı da beraberinde ge
tirmişti. Orada zavallı kızcağız, kurtuldu
ğuna sevinecek yerde kardeşi kaybolduğu 
için ağlayıp sızlanmağa başlamıştı . .Fak~t 
kaptan, onun bir direğe sanld:rğmı ve dal
gaların üstünde kalmağa muvaffak olduğu
nu gördüğünü söyliyerek kızcağızı teskine 
uğraşıyordu. Bu sözlerle kederini biraz avu
tan Viola, şimdi de kendi vatanından uzak
ta bulunan bu yabancı memlekette ne ya
pacağmı düşünerek üzülmeğe başlamıştı. 
Kaptana İllirya hakkında bir şey bilip bil
mediğini sordu . 

Kaptan: 
- Gayet iyi bilirim Bayan. dedi, çünkü 

doğduğum yer buraya üç saat mesafede
di r. 

- Evet hala da bekardır. Yahud şöyle 
söyliyeyim, ben bir ay önce buradaydım; o 
.zaman bekardı. O zaman herkesin ağzında 
da bu bahis dolaşıyordu. (Bilirsiniz ya, bü
yüklerin yaptığı işler halkın dilinde pele
senk olur!) Herkes, onun bundan on iki ay 
önce ölen bir kontun kızı olup kardeşinin 
himayesine kalan genç, güzel ve faziletli 0-
livia'yı sevdiğini, istediğini; fakat kardeşi
nin ölümünden sonra bütün dünyaya küsen 
Olivia'nm kimsenin yüzünü görmek iste
mediğini söylüyorlardı. 

Kendisi de bir kardeş acısiyle içi sızla
yan Viola, gidip bu kızı görmek ve onunla 
birlikte yaşamak arzusunu duydu. Bu se
beble kaptana kendisini bu kadınla tanıştı
rıp tamştrramryacağmı sordu. Ona hizmet 
etmek istiyordu. 

Kaptan bunun güç bir iş olacağını söy
ledi. Çünkü Olivia, kardeşi öldü öleli, Dük 
de dahil olmak üzere, yanına kimsecikleri 

Kaptanın hali, tavrı güven verdiği ve 
bu adam da kendisine her türlü yardımlar
da buJunmağa hazır olduğu için Viola bu 
fikrini ona açtı. Kaptana para verdi ve o
nunla trb~ı kardeşinin giydiği biçim ve 
renkte elbıse satın almasını rica etti. Bu er
kek elbisesini. giydikten sonra kardeşine o 
kadar benzemışti ki bir çokları onu, karde
şi sanmışlar, b~ yüzden bir takım yanlışlık
lar o~muştu . . zıra, daha ileride öğrenilecek
tir kı Sebastıan da kurtulmuştu. 

Viola'nm ~ostu kaptan bu güzel kadım 
bir erkek kılıgma soktuktan sonra münase
bette bulunduğu saraya onu Sezario adı ile 
takdim etti. Böylece Viola istediği işi elde 
etmişti. Orada vazifelerini o kadar dikkatle 
yapmış, verilen hizmetleri o kadar iyi ha-

Sezario'ya o, birisini nasıl sevdiğini, fa
kat onun yaptığı bütün f edakarhkları hiçe 
sayarak kendisini reddettiğini, hatta yanma 
bile almadığını uzun uzadıya anlatmıştı. Bu 
kadına duyduğu sevda yüzünden asıl Orsi
no ava gitmek, spor yapmak gibi bütün er
kekçe eğlencelerinden vaz geçmiş, odanın, 
içinde hafif kadın musikisi, aşk ve sevda 
şarkıları dinliyerek vakit geçinneğe başla
mıştı. Bu yüzden eskiden sık sık konuştu
ğu akıllı ve bilgin adamlarla sohbeti de bı
raknuştı. Bütün günlerini genç Sezario ile 
yarenlik ederek geçiriyordu. 

Genç kızların genç ve güzel Düklerin 
sırdaşı olmaları tehlikeli bir şeydir. 

Dük Orsino'nun bütün bu istirabları 0-
livia için çektiğini gören Viola buna üzül
meğe başlamıştı Çünkü bu kadar güzel ve 
kibar bir erkeğe karşı ancak sevgi ve hay
ranlık duyulabilirdi. Ne yazık ki, bütün bu 
değerlere karşı gözlerini yummuş olan bir 

(Sonu var) 
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Harb meydanından haberi 
Harb devam ediyor 

Kırmızılar faik vaziyette 
hava filoları çarpışıyor 

(BaşJ 1 incı sayıfada) 
bra.rgi.hmda büyük bir faaliyet göze 
çarpıyordu. Haber verildiğine göre bu 
ordu yeni bir taarruz için hazırlanmak
tadır. Kırmızı ordu ani ve kati bir 
netice alabilmek için bütün makineli 
kuvvetlerini ön safa sürmüştür. 
Mavi kuvvetler tahkimat yapıyor 

Mavi kuvvetler ellerinde bulunan 
araziyi tahkimle meşguldür. Mavililer, 
Kırmızı ordu Meriç boyunda sarı ordu 
ile harb ederken Midye sahillerine ih · 
raç etmiş oldukları kuvvetlerin son kı· 
s:ımlarını da Manika köyü civarına gön· 
dermişlerdir. Bu itibarla yarınki karşı • 
laşmalar harbın talüni tayin edecek ma
hiyette olacaktır. Mavilerin kırınızıla • 
rın sol kanadını kuşatmak üzere iki 
gündenberi yaptıklan tazyik buğün öğ· 
leden evvel mukabil bir taarruzla dur
durulmuştur. 

Bu mmtakada kırmızılıların iki tii • 
men ve bir süvari livasmdan mürekkeb 
bir kolordusu vardır. Bugünkü ilerle -
yişi bu kolordu yapmıştır. Karşı taraf· 
tan hiç bir haber srzmamakla beraber 
elde edilen malumata göre mavi kuv • 
Vetlerin uzun Hacı - Karlık mıntakasm
da toplanan kırmızıları dağıtmak için 
bir hareket yapmaları muhtemeldir. 

Hava kuvvetlerinin müdahalesi 
Bugünün en büyük hususiyeti hava 

kuvvetlerinin geniş ölçüde vaziyete 
müdahalesi olmuştur. Bugün gittiğim 
kırmıztlarm Lüleburgazdaki tayyare 
karargahında büyük bir faaliyet vardır. 
Sabah şafakla başlıyan tayyare faaliyeti 
mavilerin lehine bir cereyan almıştı. 

denebilir. 
Kırmızıh tayyareler karşılıklı olarak 

cephede keşif faaliyetlerinde bulunmuş
lardır. Mavilerin avcı tayyareleri kırmı· 
zı hava kuvvetlerine müteaddid taar • 
ruzlar yapmışlardır . 

KQntutay heyeti çok mütehassistir 
Manevralarda bulunmak üzere da

vet edilmiş olan Kolordu kumandanla. 
riyle Fırka kumandanları ve meslekleri 
askerlik olan mebuslar heyeti manevra 
faaliyetini büyük bir dikkat ve alaka 
ile harekat sahasında takib etmektedir
ler. Bilhassa kendi ihtısas şubeleri da
hilindeki faaliyeti tetkik eden Kamu· 
tay heyeti kahraman ordumuzun gös
terdiği muvaffakıyetten çok memnun 
ve mütehassistirler. Ordumuzda yakın 
zamanlara kadar değerli vazifeler ba
'armış olan bu emekli kumandanlarımız 
tecrübelerine dayanarak türk ordusu. 
nun senednı seneye büyük bir inkişaf 
gösterdiğini, bilhassa motörleştikten 

sonra emsalsiz bir kuvvet olduğunu, 

talim ve terbiyede manevrada, irtibat 
teşkilatında, iaşede, muhaberede ve bü
tün faaliyet şubelerinde bariz bir te. 
rakki bulunduğunu ifade etmektedir· 
ler. Kamutay heyeti bu kanaatini iki 
taraf üzerinde devamlı bir tetkikten 
sonra tesbit etmiştir. 

Mcbuslarımızdan bazılarının as
ker kıyafetiyle manevralarda bulunma
ları çok enteresan bir manzara teşkil 

etmektedir. 

Misalir cukeri heyetler 
T ekirdağında 

Bugün saat 17 de İstanbuldan İzmir 
vapuriyle Tekirdağma hareket etmiş 
olan beş devlet askeri heyetleri başkan
lan vapurda Genel Kurmay Başkanı 

Ve Orgeneral Fabrettin Altay tarafın
dan kabul edilmişlerdir. Misafirler şe
refine saat 20.30 da bir akşam yemeği 

verilmiştir. Bugün öğleden sonra git· 
tiğim Tekirdağ aziz misafirlreini kar
§ılaınağa hazırlanmıştı. Misafirler ya
rın sabah (bu sabah) kahvealtılarını 

aldıktan sonra saat 8 de otomobillerle 
Muradlı üzerinden Saray mıntakasma 
gideceklerdir. 

Bugünkü harekôtın merkezi 
Yarmki harekatın merkezini teşkil 

eden yer, Saray mıntakasıdır. İki ta. 
raf kuvvetleri kati neticeyi almak için 
bu mıntakada karşılaşmış olacaklardır. 
Bu itibarla heyetler manevraların as
kerlik bakımından en mühim olan kıs. 
?nım burada yaı.md;ırı t:alrih etmek fır· 

satını elde edeceklerdir. Hazırlanan 48 
otomobil Saraya gönderilmiştir. Bu
günkü hava kuvvetleri karşılaşmasın
da askeri kadın tayyarecimiz Bayan 
Sabiha Gökçen'in de kırmızı kuvvetle. 
re mensub bir filoda vazife almış ola
rak harekata iştirak edeceği söylen~ 
mektedir. 

Yarın (bugün) bilhassa hava kuvvet
lerinin faaliyeti çok mühim olacaktır. 
Harekat sabah başlayıp akşama kadar 
fasılasız olarak devam edeceğinden mi
safirlere öğle yemeği Saray mıntaka
sında verilecektir. 

Kırmızının taarruzu devam ediyor 

Çorlu, 18 (Gece saat 1; hususi suret
te manevraları takib eden arkadaşımız 
bildiriyor) - Şimdi buraya gelen ma· 
lfımata göre manevranın bugünkü neti
cesi şudur: 

Kırmızının taarruzu karanlık basın· 
caya kadar bütün şiddetiyle devam et
miştir. Şu dakikada kırmızılılar mavi
yi Saray kasabasının hemen cenubun
daki ve garbındaki sırtlara sürmüş bu
lunuyorlar. Mavinin Sarayköy'de da
hil olmak üzere Sarayköy şimalindeki 
sırtlarda asıl müdafaa hattını tutacağı 
ve ileri kademeleriyle bu geceyi Saray· 
köyü 1 cenub ve garbındaki sırtlarda 
geçirmeğe çalışacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

Kırmızının, bu gece mavinin ileri 
mevzilerini düşürmek için taarruza de
vam edeceği anlaşılmaktadır. Öğleden 
sonraki harekette kırmızı tarafın zırh
lı ve motörlü kıtalarmın mavinin sağ 
cenahına çok enteresan bir taarruzu 
vuku bulmuştur. İki taraf tayyare kuv
vetleri bugün fazla faaliyet göstermiş 
keşif ve muharebelere iştirak etmişler
dir. Bugün Milli Müdafaa Bakanı ge
neral Kazım Özalp, Orgeneral İzzettin, 
Korgeneral Cemil Cahid ve Seyfi ve 
Kamutay heyetinden Cevdet Kerim, 
Fuad Bulca, general Kazım Sevüktekin 
ve Şükrü Koçak geç vakte kadar tet
kiklerde bulunmuşlar ve notlar almış
lardır. 

Matbuat Umum Müdürü Vedad Tör 
bugün Çorluya gelerek gazetecilerle te
mas etti. Kendisi ordunun misafiri bu
lunmaktadır. 

Bugünkü program 
Manevranın bugünkü programı şudur: 

Misafir heyet saat 10 da Çayla tepesi· 
ne girecek ve buradaki tümen komuta
nından izahat alara.k tümenin ileri mev
zilere taarruzunu görecektir. 10.45 de 
Büyük Manika yoluyle Eğriye gidile
cek, buradaki tümen komutanından da 
izahat alacaktır. Buzabatda dördüncü 
kolordu kumandaniyle göıii~üldükten 
sonra burada bir kır yemeği yenecek, 
Kapaklı civarındaki sıhiye bölüğü de 
gezildikten sonra mavi tarafa geçilerek 
oradaki komutanlarla temas edilecektir. 
Heyet 17.30 da Tekirdağına dönecektir. 

Yugoslav gazetelerinin manevralar 
hakkında ya.ıdıklan 

Belgrad, 18 (A.A.) - Gazeteler, 
büyük türk manevralarında hazır bulu
nacak olan yugoslav askeri heyetinin İs
tanbula muvasalatını yazmakta ve bu 
münasebetle Yugoslavya erkam harbiye 
reisi General Neditch ile refakatindeki 
zevatın türk sivil ve askeri makamatı ve 
halk tarafından mazhar oldukları dos • 
tane ve hararetli kabulden bahsetmek • 
tedirler. 

Yoksul mekteblilerin 
yaptıkları şenlik 

İstanbul, 18 (Telefonla) - İstanbul 
mekteblerindeki yoksul çocuklar tara~ 
fından hazırlanan büyük şenlik bugün 
Fenerbahçe stadında yapıldı. Minimi· 
niler önce bir geçid resmi yaptılar. 

yavruların hepsi 24 saatlik kamp ha· 
yatlarını canlandıracak şekilde numa· 
ralar yaptılar. Aynca beş yüz küçük 
de spor hareketleriyle binbir çeşid o-

' yunlar gösterdiler. 

Kamutay Heyetinden 

General Kazım 
Sevüktekin 'ın 
ihtisasları 

Çorlu, 18 ( Hususı şurette geden 
aTkadQfımız telefonla bildiriyor) -
Kamutay heyeti adına manevralarda 
bulunmuf olanlardan Diyarbekir 
Mebum Korgeneral Kazun Sevükte· 
kin Uluş adrna ihtisaslarını bana fÖY· 
le anlattı : 

" B - u manevralar türk ordusunun 
başındaki kumanda heyetiyle muha· 
keme, seri kaTar ve stratejik yük.ek 
kabili)•etlerinin tecellisine bir kerre 
daha vesile olmuştur. Orta ve küçük 
kumanda heyetlerinin vazifelerini 
çok iyi gördükleri, eratın da gerek 
bakım ve gerekse yetiştirme noktcıi 
nazarından eskiden beri bilinen as
keri kudretine ilaveten hepimizin 
iftihar ve gururunu artıTacak bir se· 
viyeye yükseldiğini bahtiyarlıkla 
müşahede ettik. Cumhuriyet ordu· 
sunun teknik seviyesinin modern i
cablara gerektiği gibi intibak etmif 
olduğunu da görmekle mesuduz. 
Ordunun modern harb vasıtalarına 
intibak kabiliyeti her türlü takdirin 
üstündedir. Manevralar vesilesiyle 
Trakyanrn her köıesinin hararetli 
bir kalkınma lo.ciliyetine sahne oldu· 
iunu da gördük. Yeni yolların yapıl· 
maşı, yeni köylerin kurulma6t, i•tih· 
•al hayatınuı canlı ve bereketli bir 
manzara arzetmesi Trakyanın çehre· 
ani tamamen değifmmiftir. Eaki 
Trakyayı tcuuyan bizler için bu laeye• 
can verici mcm.zara karf161nda: "
Keılıe cumhuriyet elli yıl önce ilan 
edilmif obaydı da onun verimlerini 
biz, ihtiyar nesil doya doya tatnarf 
olsaydık . ., diyoruz. 

İspanyol tayf al ar 
memleketlerine 

dönmek istemiyorlar 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bozca· 

ada açıklarmda bir denizaltı gemisi
nin tecavüzüne uğrayıp batan iapanyol 
gemisinin kaptanı bugün ispanyol kon
solosh.anesine giderek elçi ile görüştü. 
Kaptan fstanbulda kalacak ve italyan 
Capo Pino vapurunu batıran ispanyol 
gemisinde misafir olacaktır. Kazazede 
78 tayfa İspanyaya dönmek istemiyor
lar. Karadenizden Akdenize çıkan Ma
mero adlı ispanyol vapurunun Adalar 
denizinde batırıldığı hakkındaki fayi· 
alar lizerinde ispanyol kaynaklan ade· 
mi malQmat beyan ediyorlar. 

İstanbul Valisi 
Avrupa'dan döndü 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Bir 

müddettenberi tedavi edilmek il.zere 

Avrupada bulunan İstanbul vali ve be

lediye reisi B. Muhiddin Üstündağ bu 

sabah şehrimize geldi. 

Trabzon' da ilk f mdık 
mahsulü 

Trabzon, 18 (A.A.) - İlk fındık 
mahsulü bugün vapurlara merasimle 
yüklenmiştir. ilk parti, İsveç, İsviçre 
Çekoslovakya ihraç edilmektedir. ' 

Şiddetli sıcaklar devanı etmekte· 

dir, 

Festi vale iştirak edecek Balkan 
heyetleri geldiler 

İstanbul, 18 (Telefonla) _ Balkan 
festivaline iştirak edecek olan balkan 
heyetlerinden bulgar, ve yunan grup
ları da bugün geldiler. Yugoslav he· 
yeti yarın gelecektir. 

Babrılan İspanyol vapuru 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bozca

ada açıklarında batırılan İspanyol gemi
sinin akrbeti il.zerine İspanya hükümeti 
Karadeniz ve Akdenizdeki bütün gemi
lerine bir denizaltı gemisi taarruzuna 
karşı uyanık olmalarını ve emniyet ter
tibatı alarak ilerlemelerini bildirmiştir. 

Sabiha Gökçen hava 
harbine iştirak ediyor 

Lüleburga.z, 18 (Huıuıi surette giden arkaJcqunıulan telefonla) -
Kırmızı kuvvetin tayyare karargahı ol.an Lüleburga:z.a gittim. Bugün 
başlayan ve yarın devam edecek harekatın be/kemiği olan tay
Y'!re faaliyetine hazırlanan karargah çok enteresan bir manzara arze
dıyordu. Koca karargah tamamiyle ma..kelenmişti. Bütün zabitler ve 
elrad tulum giymİ§lerdi. Orada Atatürk kızı Sabiha Gökçeni uçu§a ha
zır buldum. Bn. Gökçen saat 16 da Sarayköy istikametinde uçtu ve uç· 
madan önce bizi selamladı ve vaktinin dar olduğunu söyledi. Bn. Gök
çenin t~yyare~ ~er~berindeki iki kırmızı tayyare ile Karlık köy.Ü civa
rında bır ma~~ lilo ı.le karşılCl§mış ve muvallakiyetli bir çarpışma yap
mıştır. Bn. Gokçen,ın yarın (bugün) kırmızı tara/ filolarına iltihakı ve 
bu tara!a mensub bir filonun başında bir hava harbına iıtirak etmesi 
beklenıyor. Cemal KUTAY 

~---~..__....., 

İzmir vapurundaki nutuklar 

Mareşal Çakmak sulhçu 
politikamızı izah etti 

Yugoslav Genel Kurmay Başkanı da nutkWlda 
Türkiye için aynı his lere terceman oldu 

İzmir vapuru, 18 (A.A.) - Mareşal 
Fevzi Çakmak, bu akşam İzmir vapu • 
runda misafir yabancı askeri delegas • 
yonlar şerefine verdiği ve çok samimi 
bir hava içinde geçen akşam yemeği es
nasmda aşağıdaki nutku vermiştir: 

"-Baylar. 
Size "Türkiyeye ho1 geldiniz" der

ken, sizi, kıymetli kolleglerimi, mütte
fik dost ordulann manevralarımızda ha· 
zır bulunmak suretiyle bize şeref bahşe
den mümessillerini bu akşam bu masa • 
nın etrafında toplanmış görmekle büyük 
bir sevinç duymaktayım. Bu suvare, 
turk ordusu tarihinin kaydedeceği v 
kalblerimizde daima yaşar bir halde 
aaklayacağımız en güzel ha trralardan 
biri olacaktır. Filhakika memleketleri 
mizin münasebatına h~kim olan parola • 
yı ve bilhassa ülküsü, müttefiklerininki 
gibi, dünya barışı için, banş halinde ya
şamak olan Türkiyenin parolasını mü
kemmel surette sembolize eden bu te
zahürden, bu akşamki toplantımızdan 

daha güzel bir manzara tasavvur edile

bilir mi? 

Doıt ordular generallerine ıelam 
General Esedullah Hanın şahsında 

dost Afganistan ordusunu, General Pa
pagosun şahsında müttefik yunan ordu
sunu, General Rıza Kuli Kerim.inin şah
sında dost İran ordusunu, General Siki
tynin şahsında müttefik Romanya or -
du,sunu, General Nedics'in şahsında müt
tefik yugoslav ordusunu ve burada ha
zır BB. Ataşemiliterlerin şahsında da 
bütün dost memleketlerin ordularını se
lSmlanm. 

Kadehimi, saadetinize kaldırıyor ve 
memleketlerimizin saadet ve refahına 

içiyorum. 

Yugoslav delegasyonu §elinin 
cevabı 

Heyet reislerinin en kıdemli gene
rali sıfatiyle, Yugoslavya Genel kurmay 
başkanı 'General Nedics mareşalın nut
kuna aşağıdaki nutukla mukabele et

miştir: 
••-Mareşal, 

Muhterem kolleglerim, Afganistan, 
Yunanistan, İran, Irak ve Romanya ge· 
nel kurmay başkanları, bana, kendileri 
tarafından ve benim tarafımdan, mem· 
leketlerimiz ve ordularımız adına ola
rak, haklarında ifade ettiğiniz dostluk 
ve tesanüd hislerinden dolayı Ekselan· 
sınıza teşekkür etmek ve aynı zamanda 
Türkiyeye ve şanlı ordusuna karşı olan 
hissiyatımıza terceman olmak saJahiye· 
tini vermek suretile en büyük şerefi 
bahşetmişlerdir. 

MiıalirperıJerlik ve dostluk 
tezahürleri 

Bu dileğe en büyük memnuniyetle 
icabet ederek, Ekselansınızdan, manev
ralarınızda hazır bulunmak için yapılan 
nazikane davetten ve hakkrmızda gös
terilen hararetli ve dostane hüsnü ka
bulden dolayı en içten minnettarlığrm·· 

zı kabul etmenizi rica ederim. Bu hüs
nükabul, asil milletinizin vasfı olan an
anevi misafirperverliğin yeni bir teza
hürü olduğu gibi, aynı zamanda mem
leketlerimize karşı bir dostluk tezahü
rüdür. 

Memleketinize derin ve sarsılmaz 
bir dostlukla bağlı bulunan altı devlet 
genel kurmay başkanlarının hazır bulun· 
malan dahi, dünyanın iki büyük latası a
rasında bir tredüniyon teşkil eden bu 
kısmında, daha şimdiden çok mesud ne· 
ticeler vermiş olan müsalemetperver 
siyaseti sayesinde, yeni Türkiyenin 
teminine muvaffak olduğu büyük ehe· 
miyetin en iyi bir delilidir. 

Yeni Türkiye ve kahraman 
türk ordusu 

Büyük manevralar esnasında, mo• 
dern teşkilatı ile ve meşhur feragat ve 
fedakarlık hissiyle en iyi ordulardan 
biri ve dünyanın bu kısmında barışın 

çok mühim bir amili olan dost ve müt· 
tefik kahraman türk ordusunu iş ba
şında görmek ve hayranlıkla takdir et
mek fırsatını bulacağımızdan dolayı 

bilhassa bahtiyarız. Bu hissiyata, bil· 
yük devlet şefi Reisicumhur Ekselans 
Kemal Atatürk tarafından idare edilen 
yeni Türkiyenin yenilik ve terakki yo
lunda bütün medeni dünyanın samimi 
şevk ve heyecanını tevlid eden muaz
zam eserine karşı olan takdir ve hay
ranhğıımzı da katmaktayrz. 

Bu hissiyatla meşbu olarak, altı or
du adına kadehlerimizi Ekselans 
Cumhur Başkanının şahsi saadetine, 
türk milletinin terakkisine, şanlı or
dusunun şerefine ve sizin ıahsi sıhat 
ve saadetinize kaldırıyoruz . ., 

Yeni sef erbernk memurları 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Büyük 

çekmece nahiye müdürü Ordu, Em;n. 
önü mrekez nahiye müdürü Abdullah 
Sinop, Alaçam nahiye müdürü Osman 
Salih Gireson seferberlik memurlukla
rına tayin edilmişlerdır. 

Bir suçluyu öldürmek isterken 
İzmir, 18 (Hususi) - İzmirde ad· 

liye dairesi önünde Ömer isminde bi
ri, mahkemeye getirilmekte olan Sü· 
leyman adında bir suçluyu tabanca ile 
öldürmek istedi ve yakalandı. 

Yeni kuyrukluyıldız 
İstanbul, 18 <Telefonla) - Bu gece 

F. 937 kuyruklu yıldızı Dübbüekber ci· 
varında görülmüştür. 

Sırt hamallığı yasağı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Sırt ha .. 

mallığının kaldırılması hakkındaki ka
rar yarın sabahtan itibaren adalar r 

Beykoz Sarıyer kazalarında tatbikine' 
başlanacaktır. 

Beykozda hayvan sergisi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Yarın 

sabah Beykoza bağlı buzhane mevki
inde bir hayvan sergisi acılacaktır. 
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Atatürrk 

Büyük Önderimiz generallarla beraber bir raporu okuyorlar B i;yük Trakya manevı-alarına iştirak eden motorlu kuvvetlerimiz ilerliyor 

;ltatürk manevra sahasında , haı ta ibeı·inde tethikat yapıyoı·!ar 

Atatüı k siperde yatmış bir türk eriyle konuşuyor 

r 

Büyük Şef Atatürk, R"~bakf'nımız lsmPI / ... ~ .. ;; " ~ Generallarla 
beraber manevra sahasınd,.,. 

manevra1arda bir •ii1gü hücumu 

M ırevrCJ va i1t riil: N! en as ize r!erimiz bir iler!c~riş <'Snasıncla 

ilü.yüh. Onderi.miz A fr,,iir'tı ve Mareşal Çakmak manevra sahmund" motorlır ı., .. ,,,"~!,,rimizi tefti~ nd=ı•orl!ır 



19- 8 - 1937 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 

_______ Komisyonu ilin.lan ______ _ 

BIL1T 
1) Beher adedinin biçilen ederi 500 kuruş olan 1500 adet ark: 

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

2) İlk teminat parası 877 lira 50 kuruştur. . 
3) İhalesi 2S ağustos 937 çarşamba günü saat lS tedır:. .. mad-
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı k~unun 2, 3 ~cu b

dclerinde isteni1en belgeleriyle birlikte tem.ınat ve teklıf mektu 
larını ihale gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. sa-
tın alrna komisyonuna vermeleri. (2590) 2-4051 

BtLtT 
Velense: 692 adet hayvan velensesinin kapalıza.rfma istekli ~ı~· 

madığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştu~: H~psının 
tutarı 8996 liradır. Evsaf ve şartnamesi parasız olarak suvarı şube· 
sinden verilecektir. İhalesi: 21.VIIl.937 cumartesi günü saat ?n 
birdedir. İlk teminatı: (67S) liradır. Eksiltmeye gire~ekler~en ıl
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerınde ıstenen 
belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarını havi zarflar ek
siltme saatından en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (2541) 2-3944 

50 tane arka teskeresi 
50 ., çevrilecek kolu 

400 ,, kablo dolabı 

BİLİ 

50 çift talik tertibatı , 
Yukarıda cins ve mikdarları yazılı dört kalem muhabere malıe

mesi satın alınmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Hep
sinin tutan (9700) liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonumuzdan 
parasız verilir ve nümuneleri de komisyonumuzda görülecektir. 
İhalesi 23.VIII.937 pazartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı: 
727 lira 50 kurustur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanu~un ı, 3 cÜ maddelerinde istenen .belgelerle birlik
te teminat ve teklif mektublarmı havi zarflar eksıltme saatından en 
geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın alma komisyonuna versin· 
ler. (2542) 2-3945 

.. 
BİL1T 

1) Beher metresine biçilen ederi 350 kuruş olan 3000 metre ka· 
putluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 10500 lira olup ilk teminat parası 787 
lira SO kuruştur. Nümunesi komisyondadır. . 

3) İhalesi 1. eylül 937 çarşamba günü saat 11 dedır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larmı ihale gününden en geç bir saat evetine kadar M. M. V. sa-
bn alma komisyonuna vermeleri. (2697) 2-4181 

BlL1T 
l) Beher metresine biçilen ederi 325 kuruş olan 12.000 metre 

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

292S liradır. 
3) İhalesi 1. eylül 937 çarşamba günü ssat ıs dedir. 
4) Şartnamesini 195 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma ko

misyonundan alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
Nümunesi komisyondadır. 

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

BİL İT 
. YAPI: Harb okulunda yapılacak inşaat lşleri kapalı zarfla ek

sıltmeye konmuştur. Keşif tutarı: (7121) lıra 20 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnameleri parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İ
halesi: 4.IX.937 cumartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı: 
534 lira 9 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sa~ılr kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlik
te teminat ve teklif mektublarmı havi zarflar ihale günü saat ona 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna verilecektir. 

(2848) 2-4322 

Bandırma Malmüdürlüğünden 
Manyas gölü civarındaki tuzlama binası dahil olmak üzere 

Manyas gölünün otuz üç bin lira bedel muhammenli saydiye resmi 
'lre avlanmak hakkı haziran 937 tarihinden itibaren 3 sene müddet
le açık arttırma suretiyle müzayedeye konulmuştur. 

30.8.937 pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Muvak
kat teminatı bedel muhammenenin % 7 buçuktur. 

Talib olanların Bandırma maliyesinde müteşekkil komisyona 
ınüracaatları ilan olunur. (2740) 2-4193 

Ankara bölge sanat okulu 
direktörlüğünd~n 

1937 - 1938 ders yılı için bölge sanat okullarına nehari talebe de 
kayıd ve kabulüne başlanılmıştır. İstekliler yarış sınavına tabi tu
tulmıyacaklar ve parasız yatılr yarış sınavmı kazanamıyanlar da 
nehari olarak devam edebileceklerdir. Bu hususta fazla izahat 
almak isteyenlerin okul idaresine müracaat etmeleri lbımdır. 

(2802) 2.4278 

it 1111111111111111111111111111111111111111 ! lll l il l lll llll lll lll ili l l il l il l l il l 1111111111111111111• - -1 SUMER BANK 1 ;:::: = ;:::: = ;:::: = 
~ Umum Müdürlüğünden ~ ;:: = 5S Malatya'da açılacak jakarh bez ve iplik fabrikası için us- := 
5= ta ve usta muavini yetiştirilmek üzede 48 kişi alınacaktır. 5 
i$ Bunlar evvela Kayseri Bez fabrikasında nazari ve ameli 5 
;:5 ders görerek yetiştirilecektir. Takriben altı ay kadar devam = 
5= edecek olan bu ders müddeti zarfında iaşe ve ibateleri ken- := 
~ dilerine aid olmak üzere 80 kuru§ yevmiye verilecektir. Staj 5§ 
~ müddtinin ikmalinden sonra gösterecekleri liyakate göre = 
~ yevmiyeleri tayin edilecektir. ~ 
~ Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz olmaları lazımdır: § 
5= 1 - Türk olmak 5 
~ 2 - Asgari ilk mektepten mezun bulunmak (sanayi mek- ~ 
~ tehi mezunlariyle fabrikalarda bir müddet çalışmış olanlar === 
~ tercih edilir.) 
;:::::: 
;::::::: 3 - Askerliğini yapmış bulunmak e 
~ Taliplerin 7. eylül 1937 tarihine kadar umumi müdürlüğü- := 
;:::::: ınüze M. E. rumzu altında tahriren müracaat etmeleri ve di- = 
~ lekçelerine aşağıda yazılı vesaiki iliştirmeleri ilan olunur ı !§ 
;::: . -;:::::: A - Nüfus tezkeresi musaddak suretı; _ 
;:: B - Askerlik terhis tezkeresi; S 
~ C - Mekteb şehadetnamesinin musaddak sureti S 
==: D - Sıhat raporu ile hüsnühal vesikası § 
E: F ·Üç adet vesika fotoğrafr. 2-4334 :: 
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ULUS 

..,[ ____ An_k_a_r_a Belediye Reisliği _l_ıa_·n_l_a_rı ____ , 

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

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

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

1 LAN ~ 
1 - Halde bulunan 10/1 numarlax dükkana istekli. çılanadıgın-

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

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

(2649) 2--4083 

1 LAN . • 
1 - Su idaresine alınacak İngiliz beziri, mazot, valvalınyagr, 

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

2 - Muhammen bedeli (11595) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (869.65) liradır. . . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı ışlerı ka· 

temine ve isteklilerin de 20 ağustos 937 cuı:na günü saat on buçuk
ta belediye encümenine müracaatları. 

(2651) 2-4085 

İLAN 
ı - Odacılara yaptırılacak 42 takım elbise on beş gün müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1254 Hradır. 
3 - Muvakkat teminatı (94) liradır. 
4 - Ş~rtnan;ıesi~i görmek istiyenlerin her ~~ vazı işleri ka· 

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

(2652) 2-4086 

İLAN 
1 - Halde bulunan (26) numaralı dükkanın yeniden on beş 

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

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

(2654) 

lLAN 

2-4087 

Belediremize ah~acak arazöz, vidanj ve süpürgeli araba ~e sai
re için ver~lece~ tekl~f~e_:in 2 ağustos 937 tarihine ka.dar ~eledıye .~e· 
isliğine gonderılmesı ı1an edilmişti. Halbuki teklıflerın bu mud
det zarfında yet.~ştirilemiyeceği vaki müracaattan anla~ı~dığından 
bu müddet 2 eylul 937 tarihine kadar uzatılmıştır. Teklıfı verecek-
lerin maliimu olmak üzere Han olunur. Z-3929 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Yenisehirde 1324 numralı adada 377 metre murabbaı vüsatin. 

deki İm~r müdürlüğiine aid 2 numaralı parsel açık artırma ile sa· 
tılacaktır. Beher metre murabbaı beş lira muhammen kıymetinde 
olan bu arsanm ihalesi 26 ağustos 1937 perşembe günü saat 17 de 
İmar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Taliplerinin muvakkat 
teminatlariyle müracaatları ilan olunur. (2687) 2--4116 

Ankara Yüksel\. Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Enstitü ile yemek mütehhidi arasında yapılmış olan mu
kavele fesh edildiğinden yüksek ziraat enstitüsünün 595 talebe ve 
memnrlariyle 140 müstahdeminin 5.9.937 tarihinden mayıs 938 so
nuna kadar 9 aylık sabah, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf U· 

suliyle eksiltmeye konulmuştur. . . 
ı - 3 eylül 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de ıhalesı 

yapılacaktır. .. 
3 - Talebenin beheri için 50 !11u~t~deminin beheri için 30 ku

rut günlük iaşe bedeli tahmin edılmıştır. 
4 - Muvakkat teminat tutarı olan 6595 liralık banka mektubu 

veya vezne makbuzlariyle tekJifleri_ .~~tevi zarflarını ihaleden 
bir saat eveline kadar komisyon reıshgıne vermeleri ve ihale sa
atnıda komisyonda hazır bulunmaları. 

5 - Fazla izahat ve parasJ.~ Ş~:~~anıesini almak istiyenlerin 
yüksek enstitüsü daire müdurlugune müracaatları ilan olu-
nur. (2844) 2-4324 

Kumbaret~ biri 

TÜRKiYE 
CUMH'1 RİYETi 

SIRAAT.B l 

I= 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma ı 
Komisyonu İlanları ..________________ ~~------------~ 

35 KALEM ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 6-10-937 tarihinde çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1864 lira 88 kuruşu havi 
teklif mektuplarınr mezkUr günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkUr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2762) 2-4260 
t LAN 

ı - eyliil - 937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edL 
leceği 12 - 14 _ 16 - 18 temmuz 937 günlerinde ilan edilen 35kalem 
çelik şartnamesinde değişiklik yapı1masına lüzum görü1düğünden 
mezkfir ilanlar hükümsüzdür. (2761) 2-4259 

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

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın ~!~ ko
misyonunca 30.9.937 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ıle ıhale 
edilecektir. Şartname parasz olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 720 lirayı havi teklif mektublarını mez
kfir günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi1erinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerlndeki vesaik1e mezklır 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2717) 2-4159 

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

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

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

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

olan yukarda mikdan ve cinsi ya- Keşif be~eli 9870 lira olan yu· 
zılı malzeme Askeri Fabrikalar karda yazılı inşaat Askeri Fahri· 
Umum Müdürlüğü satın alma kalar Umum Müdürlüğü satın 
komisyonunca 3-9-937 cuma ı;i· alma komisyonunca 1 • eyHil · 
nü saat 14 de açık eksiltme ile 937 çarşamba günü saat 16 da a
ihale edilecektir. Şartname para- çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
sız olarak komisyondan verilir. Şartname 50 kur_u~ muka~ilin~e 
Taliplerin muvakkat teminat o - komisyondan ~erılır. falıplerın 
lan 67 lira 50 kuruş ve 2490 nu- ~nııvakkat teminat olan 740 lira 
maralı kanunun 2 ve 3 maddele- ve 2490 '.'lumaralı kanuın.m 2 ve 
rindeki vesaikle mezkur gün ve 3 üncü maddflerindeki vesaikle 
saatte komisyona müracaatları. muayyen gün ve saatte komisyo· 

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

Adliye Vekaietinden: 
2556 sayılı hakimler kanununa muvakkat bir fıkra ilavesine 

mütedair bulunan 7.6.937 tarih ve 3206 sayılı kanunun 3 cü maddesi 
mucibince 937 senesi sonuna kadar 90 lira maaşda bir seneyi ikmal 
edecekleri cihetle birinci sınıf hakimliğe namzet gösterilmeleri 
mukarrer olan ve terfilerine halen kaza\ ve inzibati bir mani bu· 
lunmayan hakim ve müddei umumilerin kanununun 29 uncu mad-
desi mucibince hazırlanan defteri aşağı dercedilmiştir. . . . 

Kendilerini terfia şayan gördükleri halde bu listelerd~ ısımlerı: 
ni bulamayanlar mezkfır maddenin 2 inci fıkr~ı~ tevfıkan neşrı 
tarihinden itibaren bir ay içinde ayırma meclısıne yazılı olarak 
itiraz edebilir. 
Sıra No. sı Sicil No. sı 

1 145 
2 942 
3 1081 
4 1157 
5 1175 
6 1259 
7 1519 
8 1558 

9 1576 

10 1594 
11 1671 
12 1740 

13 1969 
14 1986 
15 2014 
16 2077 
17 3870 
18 5300 

1 1821 
(2843) 

Memuriyet ve adı 
İstanbul hakimi Atıf Onan 
Ceza işleri U. müdürü Haydar Yücekök 
Çankırı reisi Tahsin Turuthan 
İzmir 2 ci hukuk reisi Bilal Hilmi Arar 
Edirne reisi İbrahim Hakkı Yüceer 
İzmir hakimi Mustafa Ramazan Onat 
Muğla reisi Süleyman Mesud Güney . 
Adliye baş müfettişi Muharrem Rahmı A-
nadol . 
Adliye baş müfettişi Necmettin Zahır 
Sencar 
Antalya reisi Necati Temizöz 
İzmir hukuk reisi Hüseyin Hüsnü Suda 
Temyiz mahkemesi raportörlerinden İz
zet Zeki Çakı 
Adliye ba~ müfer. Sırrı Gürkan 
İzmir ticaret reisi Necati Ünlügil 
İstanbul 2 ci ceza reisi Kemal Aşkın 
Ankara 2 ci hukuk reisi Naili Tezgören 
Konya Ereğlisi Sadık Doğrusöz 
Adliye baş müfett~i (Hukuk iş. U. M. 
Şinasi Devrim) 
İzmir müddeiumumisi Asnn Tuncay 

2-4317 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Ko misyonundan · 

1 - 4031 takım yazlık elbisenin kapalı zarfla eksiltmesine is
tekli çıkmadığından 9.9.937 perşembe günü saat 15 de pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22.170 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1663 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Ga
latada eski ithalit gümrüğü binasında komutanlık satın alma ko-
misyonuna gelmelerL (2820) 2-4315 

El Yazısı Güzel ve Okunaklı 
Bir Genç Aranıyor 

tmıası çok düzgün, el yazısı çok güzel, okunaklı ve çabuk ay~i 
zamanda yazı makinesinde sliratle yazabilen kadın veya erkek bır 
genç aranıyor. Ayda (75) lira ü~ret ver~l~cektir .. İsteklileri~ ~en .. 
di el yazdariyle kısa bir tercemeı hallerını ve sarıh adreslenm u. 
lus ilan memurluğu vasrtasiyle (N. B.) adresine eylülün sonuna 
kadar bildirmeleri. İsteklier adreslerine mektub yazılarak müsa· 
bakaya çağrılacaklardır. 2-4333 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN : 

1 - Tahmin edilen bedeli 53950 lira lan 65000 kilo sade yağı 
25 ağustos 937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de kapalt 
zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 3947 lira 50 kuruş olup şartnamesi ko· 
misyondan 270 kuruş mukabilinde her gün alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evetine kadar Kasnnpaşada bulunan komisyon başkanlığı-
na vermeleri. ( 4899) 2-4072 



8 =================-=====================~======== OLUS 

Atatürk ve Türk 
- ' ·· 

Atatürk manevra sahasında harta üzerinde iki tarafın vaziyetlerini tetl.ih ediyor 

Büyük Şef otomobilde Başbakanımız. İsmet lnönü ile beraber 

19 - 8 - 1937 

askeri 

manevraları takib ediyorlar 

Büyük ÔndPrimiz relal•atinde bulunanlarla beraber manevraları takib buyuruyorlar Atatürk Genel Kurmay başkam M ar~şcr' F --vz · C r 'lm 'iki a beraber 



Ankara Yül'-sek Ziraat enstitüsü 1 

rel\.törlüğünden: 
1 - Kurumumuz eczahanesi ile enstitü laboratuvarlarını~b~ir 

senelik ihtiyacı olan şartnamede yazılı 252 kalem eczayı tı ıye 
ve baytariye ve kimyevi madde açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mı.hammen bedel 3691 lira 35 kuruştur. 
3 _ Muvakkat teminat 277 liradır. .. . 16 da 
4 _ ihale 3.9.937 tarihine rastlayan cuma .gunil saa\ından 

yüksek eı.stitü rektörlük binasında toplanan komısyon tara 

yapılacaktır. . · 1 ·n ensti· 
5 - Fazla izahat ve parasız şartname almak ıstıyen erı 140 

tü daire müdür1üğüne müracaatları ilan olunur. (2714) 2-4 

Kastamonu daimi encümenirıtlen: 
1 _ Pazarlık: Daday ve Araç kazaları merk~zlerinde. yapılaca~ 

ilk mekteblere aiddir. Her mektebin keşif bedelı 29620 lıra 25 ku 

ruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve hususi şartname. 
B - Keşifname ve rayiç cetveli. .. . . 
İstekliler bu evrakı daimi encümende gorebılırler. . 
3 - Pazarlık müddet 27-7-937 tarihinden itibaren 2.~-8-93~ ~arı· 

hine rastlıyan cumartesi günü saat ona kadardır. Bu muddet ıçınde 
Kastamonu hükümet konağında daimi encümende aleni pazarlık ya· 
pılaca ktır. . . 

4 _ İstekliler her mekteb için 2222 \ıra muvakkat temınat vere-
cektir. Muvakkat teminat olarak 2490 numaralı k~nunun on al~mcı 
tnaddesinde sayıldığı veçhile nakit, isti~~zı dahıli ve Erganı de
miryolları istikrazı tahvilleri de kabul edılır. 

5 _ Her mekteb için yirmişer bin liralık malzeme halk tarafın-
dan teberru edilmiş ve üçer bin beşer yüz liralı~ ~alz.em~ ~e sat~n 
ahnmış olduğundan istekliler ceman her mekteb ~çın yırmı uçer hın 
beşer yüz liralık malzemeyi aynen kabul edecektır. . . .. 

6 _ Daha ziyade tafsilat almak ve şartname ve evrakı saır:yı gor
mek istiyenlerin daimi encümene ve maarif müdüriyetine mlıracaat 

1 . ·1· 1 (2528) 2-3912 etme erı ı an ounur. 

f.urrı ur ha~l\:anlı~ı filarınoııili 
orli.estrası şefliğinden: 

Cumur başkanlığı filarmonik orkestrasına ~ağh, aynı z~man~a 
salon orkestrası vazifesini de görmek üzer.e bır caz heyetı teşk~l 
d ·ı k etler kabul imtihanına tabı tutulacaklardır. 1mtı-e ı ece ve namz . .. d 80 150 ı· .. 

handa kazananlar çaldığı sazların nevıne gore ay a • ıra uc-
retle angaje edileceklerdir ... 

Salon müziği ve caz ıçın: 
Bir piyanist .. bir birinci kemane. . 
Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabılec~k) . 
Bir tonor Saksafon (Bandonien yahud Akordıyon çalabıle-

cek) 
Bir Bateri 
Bir kontrbas (başka bir alet de çalacak)_ 
Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabılecek) 
Bir trempet çalan (başka bir alet de çalabilecek) 
alınacaktır. 

İsteklilerın hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir
likte imtihan edilmek üzere 6 eylUlden itibaren 11 eylül 1937 cu
martesi gününe kadar 1stanbulda Galatasaray lisesine ve Ankara
da imtihana girecek namzetlerin ise 15 eylfilden 20 eyli'il paz.~r.te
si gününe kadar Cumur başkanlığ[ filarmonik orkestrası şeflıgıne 
başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. 
(2722) 2--4214 

Adana belediye riyasetinden: 
1 - Atatürk parkında projesine göre yaptırılacak çeşme ve ha-

vuz inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif tutarı (5893) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (442) liradır. 
4 - thalesi eylfılün 27 inci pazartesi günü saat on beşte beledıye 

enciımeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname proje ve sair evrakı belediye fen işleri müdürlü

ğündedir. İsti yenler oradan parasız alabilirler. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şimdiye kadar yaptıklan 

işleri gösteren vesikalarile beraber ihale tarihinden en az 15 gün 
eve! müracaat ederek ehliyet vesikası almaları şarttır· 

7 - Taliblerin teklif mektuplannr ihale günü saat 12 ye kadar Be-
lediye reisliğine vermeleri ilan olunur. 2-3829 

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden · 
26.8.937 tarihine müsaı:iif perşembe günü saat 15 de Eskişehir 

vilayet dairesinde toplanan daimi encümenin.de l '.1 ~O lira ~ 5 kuruş 
keşif bedelli Eskişehir memleket hastahanesı kalorıfer tesısatı ek
siltmesi kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

4000 lirası 937 büdcesinden ve mütebakisi 938 senesi büdcesin
den tesviye edilmek şartiyle eksiltmeye konulmuş olan bu işe aid 
proje, keşif. fenni şartname, talimat, eksiltme şartnamesi, muka
vele projeleri her zaman naha müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarma 937 senesi için nafıa vekaletin· 

den alınmış müteahhidlik vesikasını en az 15000 liralık benzeri iş· 
leri yaptığına dair bonservisleri veya salahiyetli biı müteha~~ısrn 
nıesuliyeti deruhte edeceğine dair noterden musaddak taahhı:tna· 
ınesini ve 937 senesi için ticaret odası referansmr eklemelerı la
zımdır. Teklif mektublarmın ihale günü saat 14 de kadar makbuz 
lllukabilinde daimi encümen riyasetine verilmiş olması veya iadeli 
teahhüdlü olarak posta ile gönderilmiş bulunması şarttır. Postada 
teahhür nazarı itibare alınmaz (2597) 2--4009 

Nafia vekalP.tinden~ 
Sıvas . Erzurum hattının 317 + 832 ve 322-000 ci ki1ometrelerin

de ve Frat suyu üzerinde her biri 60 şar metre açıklığında iki de
mir köprünün inşa ve montajı (ve lüzumu halinde ripaj'ı) kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2 eylül 937 tarihinde saat 15 de Ankarada veka
letimiz dl!mirvollar insaat dairesindeki komisyon od::ısında yapı· 
lacaktır. 

2 - Bu ikı köprünün muhammen bedel1erinin mecmuu 133.850 
liradır. 

3 - Bu köprülerin muvakat teminatı ceman 7942.5 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi. Mukavele projesi, genel şartnamesi 

Ye diğer mun kasa evrakı 670 kuruş mukabilinde demirvollar inşa
at dairesinden verilmektedir. 
.. s - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mu

cıbınce ibrazma mecbur oldukları evrak ve vesaik ile 937 senesi 
için nafıa meclisinden verilmis müteahhidlik vesikalarını ve fiat 
teklifini havi zarflarını mezkfı~ kanunun tarifatı dairesinde hazır
l~yarak 2.9.937 tarihinde saat 14 de kadar demiryollar inşaat daire
sınr-ı .. ki komisyona maV.buz mukabilinde vermeleri tazımdır. 

rü 
- Bu münakasaya gireceklerden la.aka! 50 metroluk bir köp· 
ntaiını muvaffakivetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

2-3436 

ULUS =========================== 

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

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

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

53 kuruş bedelle Afyonda P.T.T. müdürlüğünden, A.nkarada P.~. 
T. levazım müdürlüğünden ve tstanbulda P.T.T. aynıyat şube mu
dürlüğünden almabilir. 

C - Eksiltme 2 eylül 937 tarihinde perşembe günü saat 15 de 
Afyonda P.T.T. müdürlüğü binası içinde toplanacak artırma ve 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

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

t.eminat vermesi, 
F - İsteklilerin aşağıdaki sartları haiz olduğunu isbat etmesi la-

zrmdır. · 
1) 2490 No. lu kanunda yazılı vesaiki göste~e~~: . .. 
2) Nafıa vekSJetinden alınmış yapı müteahh~tlıgı vesıkvası gos

termesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 15.000 !ıradan aşagı ~ ol~a
ması tazımdrr. İhale gününden laakal 8 gün evet. Nafı.a vekaletın
den talepte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesı~ası ıta ~l~namı
yacağının ve benaberin eksiltmeye iştirak edemıyeceklerının na· 
zarı dikkate alınması İcab eder. 

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

c . Teklif mektuplan yukarıda c hkrasmda yazdı saatten bır 
saat eveline kadar Afyonda P.T.T. müdürlüğü binası içinde artır
ma eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet yukarı~a .. c fıkra
sında yazılr saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın~ ~uhur mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vakı olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (2767) 2-4207 -
Tapu ve 1\.adastro Umum 

MüdürlüğiindPn 
' 

1 _ Umum müdürlük hademe ve odacıları için kumaş ve mal
zemesi müteahhide aid ve yerli mallar pazarındaı_ı a_lı_nmak ?zere 
29 katı erkek ve kadın elbisesi açık eksiltme ile dıktmlecektır. 

2 - Eksil~~ 23.8.937 pazartesi günü saat üçtedir. 
3 - Beherının muhammen bedeli 26 liradır. 
4 _ Şartnamesi umum müdürlük levazım müdürlüğünde görü-

lebilir. 
5 _ isteklilerin tamamının muhammen bedeli üzerinden % 7.5 

pey akçesiyle mezkur. günde umum müdürlük levazım müdürlü
ğünde toplanacak komısyona müracaatları iJan olunur. 

(2596) 2--4008 

Eskisehir 
' 

orman 
ğünden: 

1 - Eskişehir ilinde Mxhalrççık ilçesinde hududları şartnamede 
yazılı Değirmendere devlet ormanrnda numaralanmış ve ölçülmüş 
558 adede muadil 1532 metre mikab 592 desimetre mikab dikili ve 
416 adede muadil 377 metre mikab 767 desimetre mikab devrik ki 
ceman 1910 metre mikab 362 desimetre mikab gayri mamule muadil 
974 aded No.h agacı 20 gün müddetle ve kapalr zarf usuliyle art· 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 1 eylül 937 çarşamba günü saat 15 de Eskişehir 
orman direktörlüğünde yapılacaktır. 

3 - Dikili ve devrik ağaçların beher gayri mamul metre mi
kabının muhammen bedeli 460 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 659 liradır. 
5 - İstekliler teklif mektublarını teminatlariyle birlikte muay· 

yen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ~e üçüncü maddesinde zikı:e· 
dilen vesikalarla arttırma saatından hır saat önceye kadar komıs· 
yon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. . 

6 - İşbu ihaleye aid şartname ve mukavele projesini görmek ıs· 
tiyenler bu müddet zarfında her gün Eskişehir orman direktörlü
ğüne ve Ankarada Orman umum direkötrliiğüne müracaat edebilir. 
ler. (2693) 2-4129 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlanı · 

istatistil\. Genel Direktörlüğü 
El{siltme ve İhale 
Komisyonundan ; 

1 - Kapalı zartla eksiltmeye _çı_ka~.ılan iş; 74 forma tahmin olu
nan genel nüfus sayımı neticelerını gosteren 12 cild kitabtır. Behe
rinden iki~tr bin adet bastırrlacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sayf~hk beher forması için 35 lira 
üzerinden 2590 liradır. Muvakkat temınat olarak 195 liralık banka 
mektubu veya tahvil verilecektir .. 

3 - Teklif zarfları 1937 s.en.~sı e.yliH ayının 6. ıncı pazartesi gü· 
nü saat 14.30 da rene! direktorluk bınasında toplanacak olan komis· 
yonda açılacaktır. . . . 

4 - Muvakkat teminat vesıkasıyl~ tekhf mektubları eksiltme-
nin açılmasından biı saat ev~el korr:_ıs_yo~- .reisine verilmesi lazım
dır. Bu babtaki şartname komısyon katıblıgınden istenebilir. Nümu 
ne de dairede gö .. ülebilir. (2326) 2-3683 

l\nkara Valili~nden 
Etımesut sıhhat merkezi d~spans_erine 40 ton sömi kok kömürü 

satın alınacaktır. Muhammen bedelı 1160 liradır, İstekllierin % 7.5 
teminat parasiyle birlikte 2.9.937 peı:şembe günü saat 11 de vilayet 
sıhat müdürlüğünde satın alma komısyonuna müracaatları. (2725) 

2-4163 

Emniyet umum müdiirlüğünden: 
Zabıta memurları için alın~cak .. kumaşın 1 inci ihalesine talib 

zuhur etmediğinden on beş gun muddetle ikinci defa olarak mü-
nakasaya konulmuştur. _. . 

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

2 _ Beher metresine 4 lıra .~o kur~ş .kıymet biçilen bu kumaş-
lara aid şartnameyi almak ve numunesın~ görmek istiyenlerin Em
niyet Umum müdürlüğü satı? ~lma komısyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek ıstıyenler 4287 lira 50 kuruşluk temi
nat makbuzu veya banka. m7ktubun.':1 muhtevi teklif mektublarınr 
ve 2490 sayılı ~anunu~ ~- ıncı ve 3 cu maddeleri~de yazılı belgeler· 
le birlikte eksıltme gunu saat 14 ~e kadar komısyona teslim etmiş 
bulunmaları. (2689) 2--4176 

Mektebler sahnalma 
komisyonundan 

1 - Ankara birinci orta okulunda 350 tane dershane sırası açık 
eksiltme ile fenni şartnamesine göre tamir ettirilecektir. 

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

3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün birinci orta okul 
direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmesi 1.9.937 çarşamba günü saat 15 te mektebler mu
hasebeciliğinde toplanacak satın alma komisyonunda yapdacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminatı eksiltmeden eve! mekteb
ler muhasebeciliği veznesine yatmp alacağı makbuzu ve nafıa mü
dürlüğünden ehliyet vesikası alıp komisyona verilecektir. 

(2729) 2--4175 

Malatya ilhaylığından: 
20900 lira keşif bedelini muhtevi olup 21-7-937 tarihinden itiba. 

ren bir ay zarfında pazarlıkla isteklisine verileceği ilan olunan ve 
Malatya vilayet merkezinde yaprlacak olan sinema binası inşaatrna 
aid keşifname muhteviyatı yüksek Nafıa Vekaletince 21939 lira 39 
kuruş olarak tadilen tesbit edilmiştir. 

Bu itibarla evelki i1anın hükümsüz olduğu ve işbu yeni keşii 
bedeliyle ve yeni pazarlxkla yaptırılacak bu işe talip olanların her 
gün vilayet daimi encümenine müracaat eylemeleri lazım geldiği ilan 
olunur. (2512) 2-3905 

Anli.ara inhisarlar 
Başmüdürlüğühden 

Keçeç tuzlasında eskiden kalmış altı kulübenin yıktırılıp anka
zmdan istifade edilmek suretiyle üç kulübenin yeniden yapılması 
906 lira 12 kurusluk ilk kesif varakasına ve sartnamesine göre açık 
eksiltmeye kon~lmuştur. Açık eksiltme ve . ihale 25.8.937 tarihin
de saat 16 da komisyonumuzca icra edileceğinden talihlerin 67 lira 
96 kurus muvakkat teminat paralariyle birlikte baş müdürlüğümüıı:-
deki ko~isvona müracaatları ilan olunur. (2616) 2--4069 

Manisa C. H. P. İlyönk:urul 
Ba~l\:anlığından 

ı - Manisa spor sahasında tribün inşaatı 29222 lira 80 kuruş
luk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-
muştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve keşifn~me _ve .. sair evrak 1 lir~ 46 
kuruş bedel mukabilinde C. H. P. Manısa ılyonkurul başkanlıgıo-
dan alınabilir. 

3 - Eksiltme ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat 17 de Ma
nisa halkevinde parti ilyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 2191 lira 71 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin nafıa vekaletinden alınmış ehliyet 

vesikalarım ve bu yıla aid ticaret odası vesikasını beraberlerinde 
bulundurmaları şarttır. 

6 - Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılacaktrr. Ta
lihlerin kapalı zarflarını bu kanun dairesinde hazırlayarak ihale 
günü saat on altıya kadar parti başkanlığına tevdi etmeleri ve kapalı 
zarflarını posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü mad-
desine ri:ıvPt evlemeleri ilan olunur. (2599) 2-4029 

İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonu İlanları: 

tşin özü Keşif bedeli 
Lira 

Muvakkat teminat 
Lira 

!halesi 

Haseki hastanesinde 
tedavi pavyonu inşaatı 124687 92 

Guraba hastanesinde 
nisaiye pavyonu ta
miratı ve operasyon 
kısmı inşaatı ' 95092 57 

7485 

6005 

2.9.937 perşembe 
günü saat 15 de 

2.9.937 perşembe 
günü saat 16 da 

1 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri gene] şartnamesi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
İsti yenler bu şartnamelerden tedavi kliniği projesini 7 lira; ka

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

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

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

4 - Teklif mektupJarmı ihale saatinden bir saat eveline kadar 
üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatine 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mxş olması şarttxr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(5080) 2--4187 

Ankara valili~nden: 
Keşif bedeli ( 16989) lira ( 46) kuruştan ibaret bulunan Anka

ra • Kayaş yolunun o+ooo ile 3+ 500 uncu kilometreleri arasın
da şosa tamiratı ve taş ihzaratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 2.9.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15.5 da 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektublarını, ticaret odası vesikasını ve 
( 1274) lira (21) kurusluk muvakkat teminatlarını, nafıa vekaletin
den aldrkları 937 sen~sine aid müteahhidlik ehliyet vesikaları ile 
birlikte ayni günde saat 14.5 kadar encümen riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesini nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2736) 2--4164 

Pazarlrk İlanı : 
Maliye Vekaletinden : 

ı - Pazarlığa konulan iş: Maliye vekaleti ve mahzeni evrak 
binası çatısı ile müsteşarlık odası boyası. Keşif bedeli 1511 lira 24 
kuruştur. 

~ - ist_!yer_ıler. b:1 işe. aid ~v:~k~. ~~rmek ve izahat almak için 
malıye vekaletı mıllı emlak mudurlugune müracaat edebilirler 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. · 
4 - Pazarhk 30 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 te milli em

lak müdürlüğünde yaprlacaktır. 
5 - Pazarhğa girebilmek için isteklinin 113 lira 34 kuruşluk 

muvakk~ ~t~minat.ı y~tırm~ş olmas_ı ve Ankara nafıa müdürlüğün
den bu ış ıçın verılmış ehlıyet vesıkasını g-östermt-~i Jii 3ımdır. 

(2726) 2--4166 
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~SUMER. BANK ~ 
! Umumi müdürliiğünden: ~ 
~ Memur namzedi alınacaktır. § 
S Bankamıza lüzumu kadar lise mezunu memur namzedi a- ~ 
S§ hnacaktır. ı = 
:E Mektebten (PEK lY!) derece ile mezun ola~ namze~ er :E 
5 imtihansız, iyi ve orta derece ile mezun olanlar musabaka ım· ;:: 
E tihanı ile seçileceklerdir. . . . ·- • ~ := Seçilenlerden bir ecnebi lisanını ıyı bılenlere .<so) dıger := 
S }erine (70) lira maaş verilecek ve Ankarada . vazıfe alanlara := 
~ a rıca mesken zammı da tahakkuk ettirilecektır. = = y t t•h 10 ır·ı 1937 tarihinde Ankara ve tstanbulda ay- :E 
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P. T. l'. müdürlüğünden: 

Meriyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince ra?yo s~
hiplerinin ağustos sonuna kadar en yakın P.T.T. merkezlerıne mu-
racaat ederek ruhsatnamelerini almaları lbımdır. . .. .. 

1 • Ağustostan evci alınmış olan ruhsatnamelerın hukmu yok-

tur.A _ kada ruhsatnamelerini almıyanlar evelce ilan 
gustos sonuna r .. dd h' b' 

edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu mu et ıç ır su-

retle uzatılmıyacaktır. . . A k d k 1 
937 ücretleri eylfıl sonuna kadar verilebılır. !1~a ra yo u · 

lanılsm kullanılmasın beyannamesinin ağustos ıçınde P . T. T. 
merkezlerine verilmiş olması behemehal lazımdır. . . t .

1 
• 

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiçbır para ıs enı mı-
vecektir '2770) 2-4224 

Türkiye Cümhuriyeti . . 

Ziraat Bankasından 
Bankamızdan evelce tekaüdlük tazminatı alarak ayrılmı~ o~an 

· · t' d 3202 numaralı Turkıye eski memurlarımızdan ahıren ın ışar e en . . • 
· · · ka k n 62 ı·ncı· maddesı mucıbınce cumhurıyetı Zıraat ban sı anununu 

· 1..-:~ 1 .. k h kl muhafaza etmek beyanname vermek suretıyle te_.t u a arını .. 
· 9 1937 t ·h· d b'tecek olan mud-istiyenlerin bu beyannamelerı 12. • . arı ın e. ı . 

detin hitammda.n evel bankamıza tevdı etmelerı kendı menfaatle-
ri iktizasından bulunduğu ilan ve tebliğ olunur. (2676) 2-4108 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden 

ı _ Pazarlık suretiyle vekalet müstahdemleri için 47 erkek 
5 \tadın elbisesi diktirilecektir. . . . . . 

2 - Kuma ı vekaletten verilmek şartıyle bu ı§ın tahmın edı-
len bedeli 468 lira ve muvakkat teminatı 35 lira 10 kuruştur. 

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

4 - Pazarhk 20. 8. 937 Cuma günü saat 14 de v.eka}ette k~r~lu 
olan alım satım komisyonunda vapılacaktır. ~steklılerın bellı gün 
ve saatte ttminat makbuzları ve 37 yıl~na ~ıd. unvan, ~hsat te:.· 
keresi nüfus tezkeresi ehliyet vesikası ıle bırlıkte komısyona mu. 

' • ( 00) 2-4276 racaatları. 28 

Ankara \ 'alili2]nden 
' Gazi terbiye enstitüsü tamiratı 7:8.937 de i~alesi yapıl~ak ü~e~e 

açık eksiltmeye çıkarılmış ve vaktı muayyenınde ~gelen ı.steklının 
teklifi lfiyiki had görülmediğinden tamiratı ?1ezku~e eksıl~?1e ka
nunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına tevfıkan hır ay muddetle 
pazarlığa konulmuştur. . . . 

Keşif bedeli 6500 lira 7 kuruştur. lstekhler tıcaret odası vesı-
kasını ve 487 lira 51 kuruşluk teminatı muva~kate rn_akbuz ve me~
tubunu ve naha müdrlüğünden alacakları ehl_~yet !esıkalarını hamıl 
oldukları halde her pazartesi •e perşe.mbe gunlerı sa~t 15 d~. nafıa 
komisyonuna gelmeleri. istekliler keşıf ve şartnameyı her gun na· 
fıa müdürlüğünde gözden geçirebilirler. (2684) 2-4134 

Çorum nafia müdürl~Oiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sungurluda yeni~en }·ap!lacak 

22226 48 lira ke if bedelli ve beş dershaneli ilkokul bınasmm ınşası 
işidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i !eri genel şartnamesi 
D ·Fenni ve hususi şartname 
E • Keşli, silsilei fiat ve metraj cedvelleri 

F - Proje. . .. d .. r· ··· 
1stiyenler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı iş~erı. umum mu .~r .. u~~ 

binalar heyetinde ve Çorum daimi encümenı ıle Nafıa mudurlu-
ğünde görebilirler. .. .. 

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

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

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermeleri lazrmdır. 
Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işleri yapa-

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

eveline kadar yukarıda sözü geçen komi~yon reisliğine makb~z mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderılecek mektupların nıhayet 
16 ya kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür ~umu ile iyice ka~a
tılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul edıl-
mez. 2--4249 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

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

2 - Muhammen bedeli 17.000 lira olup muvakkat temınatı 1275 
liradı r. 

3 - Buna aid şartname parasız olaralt her gün komisyondan 
verilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları 

(2775 ) 2--4245 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü 

çocuklar 

ile besıenen 

böyle o lur. 
Or••A Çit tllt l llaJ ... lar 

İsparta vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 
Isparta vilayeti merkezi~de yapılacak 78b.ı~ lira H~ k\lru' ~e· 

tif bedelli hükumet konağı ınşaatından 17500 hrahk bır kııım Jfte 

pat. 
2 - Bu i•e aid evrak ve şartname ,unlardrr. 
A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Keşif ve bulbai ke,if. 

E) Planlar. f' .. d .. 1 ..•.. d .. b·ı·r 
isteyenler bu evrakı Isparta Na ıa mu ur ugun e gore ı ı • 

ler. ·1e. 
3 - Eksiltme 25. 8. 937 Çarşamba günü saat 14 de Isparta vı "" 

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

luk muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki vesikaları gösterme. 
leri lazımdır. 

A) 937 yılına aid ticaret odası vesikası. 
B) 937 yılına aid Nafia Bakanlığından alınmış müteahhidlik 

ehliyet vesikası. . 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bır saat 

evveline kadar yukarıda sözü geçen kom~syon reisliğine ma~uz 
mukabilinde verilecekt ir . Posta ile gönderılecek mektublarm nıha
yet saat 14 de kadar gelmiş olmas ı ve dıs zarfların mühür mumu ile 
ivice kapadılmış bulunması lazımdır. Postada vuku bulacak teeh.. 
hürler nazara alınmıyacaktır. (2794) 2-4274 

I\.ayseri vilayeti daimi 
encümeninden: 

Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 4~ kuruş ~e
tif bedelli memleket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usulıyle eksı]t· 
meye çıkarılmıştır. Bu inşaata aid evrak ~unlardı~: . 

Mukavele projesi, eksiltme şartnaınesı~ hususı_ ~rt~ame, "!etraJ 
def teri, keşif hulasası temel, bodrum, zemınkat: bırıncı kat planları 
ön ve arka ve yan poliklinik cepheleri~ ve. ~kuh tna~ta ve ~yındır· 
hk işleri genel şartnmesi ve şose ve kargır ınşaata aıd fennı şartna· 
me. .. .. 

Eksiltme 27.8.937 tarihine müsadif cuma gunu saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. . • .. 

İstekliler bu işe aid evrakı hergün .da.ımı en~umen ~aleminde 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak etmek ıstıyenl~rın 6228 lırah~ mu
vakkat teminat belgesi ilandan sonr~ ~Jınmı~ tıcare~ ,?dası vesık~.ı, 
nafıa vekaletinden alınmış müteahhıthk vesıkası, vılayet naha mu· 
dürlüğünden alınmış ehliyetname, inş~tm . b~şlangıcındaı:. sonu~a 
kadar diplomalı bir mühendis ve bir mıınar ıstıhdam edecegıne daır 
noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri şarttır. 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfi~a~ yapılacağından kanun-
da tasrih edilmiş vesikaların da verilmesı lazımdır. . . 

İstekliler kapalı zarfların yukarıda yazılı saa~ten bır saat evelı
ne kadar makbuz mukabilinde encümen ~ş~~lıgma vermelidirler. 
Zarfların yukarıda yazılı saate kadar yetı~tır.ılmek Üzere iadeli te· 
ahhüdlü mektup şeklinde gönderiJmesı caızdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. . . 

İşbu keşifnamede Nafıa vekaletince ıcra .edıte~~e~ tadila.tın bila 
kaydü şart müteahhid tarafından kabul edıleccgının teklıf mek-
tuplarına derci lazımdır. 2-4247 

Çorum Valiliğinden 
Alaca merkez kazasında fenni şartname v~ keşfine göre yapıla

cak plan 101 tip dahilinde 90 adet göçmen .evı 18985, ~l~caya bağl~ 
Çoplu köyünde yapılacak plan 103, 105, tıp ~· 5 dah~l~nde 39 evı 
7953 ve Çatak köyünde yapılacak plan 103 tıp 3 dahılınde 20 ev, 
4362,İsa bacılı köyünde yapılacak plan 103 tip 3 dahilinde 14 ev, 
3053. Kurt avutmuş İsmailli köyünde yapılacak plan104 tip 4 da
hilinde 20 ev 4461 lira bedelleriyle 15 şer gün müddetle eksiltme
ye konmuş talih çıkmamış ve müddetin hitamında eksiltme müd
deti 10 daha temdid edilmiş ve gene talih bulunmamış olduğundan 
bu defa bir hafta içinde pazarlık suretiyle ihalesi yapılacağından 
en mutedil ve muvafık teklifi müteahhide vekaletin tasvibinden 
sonra ihale edilecektir. istekli olanların 10.9.937 gününe kadar ev
rakı müsbite ve teminat makbuzları ile birlikte vilayete müracaat· 
lan ilan olunur. (2711) 2-4161 

19 . 8 . 1937 

Türk Hava Kurumu 
BüYüK PİYANGOSU 

5 inci keşide 11 eyJUl 1937 dedir 

Büyilk ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan batka: 15.000, 12.000, t0,000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
DiKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamımı 
kadar biletini değiştirmif bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur_ 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksi ltme ilanı: 

Gümüşhane ilyönkurul 
Başkanlığından 

1 - Eksı1tmeye konulan iş: Gümüşhane vilayeti Bayburd kaza
sı halkevi inşaatının vahit fiat Ü2erinden yirmi bin liralık kısmıı 
İşin keşif bedeli muhammen bedel 20.000 lira. 

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

şartname. 

E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli metraj cetvelile tahlili fiat cetveli 
G - Proje 
1stiyenler bunları Gümüşhanede Nafıa müdürlüğünde mütalea 

edebilirler. 
3 - Eksiltme 26 ağustos perşembe günü saat 16 da Gümüşha. 

ne vilayeti belediye binasındaki komisyonu mahsus tarafından ya
pılacaktır. 

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

kat teminat vermesi bundan başka ticaret odasına kayıtlı olduğu· 
na dair vesikayı haiz olup göstermesi lbımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı aa~tten 
bir saat evveline kadar Gümüşhane belediye salonunda eksıltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Potsa ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı ıaata 
kadar gelmi• olması ve dıf zarfın mühilr mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İsteklinin nafıa vekaletinden almış müteahhitlik vesikası-
nı haiz olması şarttır. (2M7) 2--4081 

Bitlis nafia müdürlüğünden: 
l - Tatvan kazasında yapılacak olan (48931.63) lira keşifli hU

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

2 - İstekliler bu işe aid: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d - Yapı işlerine aid fenni şartname, 
e - Keşif cetveli, silsi!ei Hyat ve metrai cetveli 
f - Projei. 
Bitlis nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 tarihine müsadif cuma günil saat 

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

teminat vermesi ve bundan başka da nafıa vekaletinden verilmiş 
yapı müteahhidliği ehliyet vesikası ve 937 yılma aid ticaret odası 
vesikalarını göstermeleri meşruttur. 

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

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

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

kaletçe yapılacak her türlü tadilat ve tashihatın müteahhid tara
fından aynen kabul edilmesi şarttır. 

(2478) 2-3871 

Bitlis nafia mii•lürl~üiinden: 
l - Mutki kazasında yapılacak olan 50715.80) lira bedeli keşif

li hükümet binasının yalnız 15 bin liraya tekabül eden aksamı ka
palı zarf usuJiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bavmdırlık genel şartnamesi, 
d - Yapı işlerine aid fenni şartname, 
e - Keşif cetveli, silsiJei fiyat ve metraj cetveli, 
f - Projeyi. 
Bitlis nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 tarihine müsadif cuma günü )iaat 

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

teminat vemesi ve bundan başka da nafıa vekaletinden verilmiş 
yapı müteahhidliği ehliyet vesikası ve 937 yılına aid ticaret odası 
vesikalarını göstermeleri şarttır. 

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

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

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

kaletçe yapılacak her türlü tadilat ve tashihatın müteahhid tara· 
fından aynen kabul edilmesi şarttır. 

(2479) 2~3872 

----REÇETELERiNiZi __ _ 

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi 

ğini2 yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse 
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırusınd& 
Telefon : 2018 



19-8-1937 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 11 

_______ Komisyonu llanlan ______ __, 

İLAN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 32500 kilo ~ı-

lır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. . 
2 - Sığır etinin behe r1ı:ilosu 30 kuruştan 9750 lıra ~e muvakk~t 

teminatı 731 lira 25 kurştur. Şartnamesi her gün komısyonda go
tülebUir. 

3 - İhalesi 6.9.937 pazartesi günü saat 16 da Çanakkale müs-
tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. . . 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerındekı 
veeika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublannı ihale saa~ın
dan en az bir saat eveline kadar mezkGr komisyona vermelen. 

(2814) 2--4318 
İLAN 

23.8.937 de Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda eksilt
mesi yapılacak olan 40200 ki1o sabun manevra münasebetiyle 
eksiltmesi 5.9.937 ye bırakılmıştır. Alakadarların mal\imu olmak 
Üzere ilan olunur. (2818) 2-4319 

t LAN 
1 - Erzurum kıtaatı ihtiyacı için 150 bin kilo sığır eti kapalı 

zarfla eksilbneyc konulmuştur. 
2 - Etin tahmin bedeli 27000 lira ve ilk teminatı 2025 liradır. 

Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. 
3 - Eksiltmesi 3.9.937 cuma günü saat 11 de Erzurumda askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarmr ihale saa
tından en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2862) 2--4321 

t LAN 
Kırklareli tümen birlikleri hayvanatı için 800 ton kuru otun ka

palı zarfla yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden tekrar kapalı zarfla satm alınacaktır. Muhammen fiati 
3 kuruş 50 santim olup tutarı 28.000 liradır. İlk teminatı 2100 Jira
dır. Şartnamesi her gün tümen satın alma komisyonunda görüle
bilir. İhalesi 24.8.937 salı günü saat 11 dedir. Şartnamesi 140 ku
ruş mukabilinde verilir. İsteklilerin ihale saatmdan en az bir saat 
evel kanuni vesika ve teminat makhuzlariylc teklif mektublarını 
Tekirdağ tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2548 ) 2-3993 

1 LAN 
1 - Isparta garnizonu ihtiyacı için 185400 kilo un kapalı zarf

la eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 26.8.937 perşembe günü saat 10 da lspartada 

tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin bedeli 13,5 kuruş olup muvakkat teminatı 

1878 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlariyle teklif mektuplarım ihale saatinden en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanhğına vermeleri. 

(2636) "'-U05 

İLAN 
1 - Hozat birliklerinin senelik ihtiyacı için kapalı zarfla 

553721 kilo ekmek pişittirilicektir. 
2 - Eksiltmesi 31.8.937 salı günü saat 9 da Elazizde tümen ea

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
_3 - Ekmek pişirme i~inin muhammen tutan '1305 lira 82 kuruş 

ve ılk teminatı 547 lira 93 kurstur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. · 

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

(2659) 2~4210 

iLAN 
1 - Malatya birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 1011868 kilo ekmek pişirilmesi işinin eksiltmesi 31.8.937 
sa lı günü saat 10 da Elazizde tümen satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Ekmek pişirme işinin tahmin edilen bedeli 12648 lira 35 ku
ruştur. İlk teminatı 948 lira 65 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak 
her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İstekli1erin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatından 
en az bir saat evetine kadar mezkur komisyon başkanlığına verme-
leri. (2660) 2-4211 

İLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri için 40200 kilo sabun kapalı zarfla 

23-8-937 pazartesi günü saat 16 da alınacaktır. Muhammen bedeli 
16482 lira ilk teminatı 1326 lira 15 kuruştur. Teklif mektuplan belli 
saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. İsteklilerin şartname
ıini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve 
saatte teklif mektupları ve kanuni vesikalariyle Lüleburgaz tümen 
ıatın alma komisyonuna gelmeleri. (2490) 2-3920 

t LAN 
İhalenin 

Cinsi Miktarı Fiatı Teminatı Tarihi günü saati 
Ton Lira Lira 

Un 34-0 46750 3507 26-8.937 Perşembe 10 
Arpa 318 15900 1193 26-8-937 ,, 15,30 
Sığır eti 110 20900 1568 27-8..937 Cuma 10 

1 - Samsun garnizonunda bulunan kıta ve müessese eratınm 
i?tiyacı olan yukarda yazılı 3 kalem erzak kapalı zarf usulile ek
•ıltıneye konulmu~tur. İsteklilerin hizalarında gösterilen günlerde 
ve şartnameyi almak ve icab eden mah1matı öğrenmek istiyenlerin 
her gün tümen binasrndaki komisyona gelmeleri. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
ltıaddelerindeki vesika ve teminat ve teklif mektuplariyle müraca
atları ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
Yona vermeleri. (2691) 2-4114 

ANKARA iCRA DAİRESİ İFLAS MEMURLUGUNDAN: 

Bir iflas işinden satılmasına karar verilen açık çay, çikolata, 
Çekilmiş kutu kahvesi, ideal marka muhtelif bisküiler; açık arttır
ına ile 25.8.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 13 - 17 ye ka
d.ar Ankara belediye satış salonunda satılacaktır. Arttırmada tek· 

. lıf edilen bedeller mallara takdir edilen kıymetin yüzde 75 ini bul
Dladığı takdirde 26.8.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 13 
de~ 17 ye kadar gene aynı yerde ikinci arttırmaları yapılmak su-
retıyle satılacağı Han olunur. 2--4320 

1 L.A N 

1 
Davacı, inhisarlar idaresi namına Ilgaz memuru Fevzi Tuzucu oğ-

u t~rafından dava olunan Çanları ceza evinde mahkum sabık Il
g~z ınhisar memuru Ali Vasfi aleyhine Ilgaz sulh hukuk mahkeme
sıne açılan 173 lira 17 kuruş tiit,!in bedelinden alacak davasının ya
Pılan muhakemesinde: 

. Dava olunana Ulus gazetesi vasıtasiyle muhakemeye gelmesi i
~~~. davetiye tebliğ edilmesine rağmen gününde duruşmaya gelıne-
ıg~nden veya bir vekil göndermediğinden hakkında gıyab kararı 

Ver~lrnesine ve işbu kararın gene ilanen tebliğ edilmesine karar 
v~.rılmekle her mucibi karar dava olunan Ali Vasfinin mahkeme 
gunü olan 26.8.937 perşembe günü saat 9 da Ilgaz sulh mahkemesi
ne b gelmesi veya bir vekil göndermesi lüzumu aksi takdirde gı
ya e~. mahkemesine bakılaca~ı hususu tebliğ makamına kaim ol-
lllak p,-,.e ilan olunur. 2--4311 

ULUS ======;::=================·===-- il ""---:.o.--= 

1--------------------------------------
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 1 
Müdürliiğü Satmalma Komisyonu Hanları 

1 LAN 
Muhammen bedeli (94138) lira olan lokomotif alev ve duman bo

ruları ile regülatör boruları, bağalık çelik çekme boru ve fren 
hava sevk boru ve parçaları ile muhammen bedeli (20222,66) lira 
olan muhtelif ebatta galvanize ve demir gaz boru ve teferruatı 
4.10.937 pazartesi günü saat 15.30 dan itibaren bir ve iki numaralı 
listelere aid zarflar açılmak suretiyle ve kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin bir No.lu liste muhteviyatı olan lo
komo~ alev ve duman borulraı için (5956,90) ,,e iki nu~ah liste 
mııhtevıyat~ gaz . boru ve parçaları için de (1516,70) lırahk mu
v~kat temın.~t ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazete
nın 7.5.936 gun ve 3297 veya 1.7.937 T . ve 3645 numaralı nüshala
rında intişar etmiş talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şarmameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk sefliğ inden dağıtılmaktadır. 

(2773) . 2--4312 

1 LAN 
. 2:8.937 ~:_ihind~ kapalı zarf usul iyle satrn ahnac_ağı_ ilan edit

mış ıken gorulen tuzum üzerine bir müddet tehir edilmış bulunan 
8000 meşe traverse aid ihalenin 28.8.937 cumartesi günü saat 10.30 
da Sirkecide 9. işletme satın alma komisyonunda kapalı zarf usu
liyle yapılacağ ı ilan olunur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek 
istiyenlerden arancak müteahhidlik vesikası hakkındaki talimatna
me daire~inde alın~ış ve.sika ve tekliflerini aynı ~ün saat 9.30 kadar 
işletme bınasmdakı komısyon reisliğine vermelerı lazımdır. 

İstekliler bu işe aid şartnamey i Ankarada malzeme dairesinden 
ve Sirkecide 9 işletme satın alma komisyonundan bila bedel ala-
bilirler. (2859) 2-4325 

1 LA N 
Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatla

rı yazılı üç gurup muhtelif elektrik tel ve kabloları 16-9-1937 per
şembe günü saat 15.~0 dan itibaren ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf 
usulü ile Ankarada ıdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gi~ek i~~i?enl~rin aşağıda yazılı muvakkat te~inatları ile 
kanunun tayın ettıgı vesı~aları, resmi gazetenin 7.5..36 gun ~297 veya 
1.7.1937 g. 3645 No. lu nush~larında intişar etmiş olan talımatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler ~~sız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellum ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bede!i Muvakkat te-
Malzemenin ismi Lira minatı Lira 
ı - Muhtelif izole elektrik ve tele) 

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

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

ile yumuşak ve sert bakır teller) 9095 
(2748) 

t LAN 

2--4251 

1406,85 

884,33 

682,13 

1 - 10.8.1937 tarihinde münakasaya konulan Fevzipaşa - Di· 
yarbckir hattı üzerinde Km. 337 1- 339 arasında ocaktan çıkarılarak 
hat kenarına figüre edilmek üzere 6650 m3 balastm ilıza.r ve tesli
mi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da iki talibin vesa
iki tamam olmadığından kabul edi1miyerek 2490 numaralı kanu
nun 40 ncı maddesi mucibince kapalı zarf usulile yeniden eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 997 5 liradır. 

2 - Eksiltme 25.8.1937 çarşamba günü saat 15 de Malatya iş· 
letme binasında yapılacaktır. 

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

maddesi mucibince işe girm~ğe manii kanuni olmadığına dair be
yananme, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuz
larile tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa, Ma1atya İşletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz Narlı. 
EJoğlu istasyonlarında parasız verilmektedir. (2782) ' 2--4252 

Devlet Demiryolları 
" umumı idaresinden : 

Fakılı - Paşalı istasyonları arasında 300 - 305 kilometredeki taş 
ocağından çıkartılacak 4000 m3. balast pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 5600 ve muvakkat tenıinah 420 lira olup müd
deti 9. aydır. Pazarlığı 20.8.937 Y~ y ~ast~ayan cuma günü saat 15 de 
Ankarada ikinci i~letme rnüdür!ü~u bınasında yapılacaktır. Muka
vele projesi ve şartname Kays_erı ıstasyonu ile işletme müdürlüğün-
de parasız olarak verilmektedır. (2532) 2-3916 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
ı - Hartı kıta erleri için (1300) Çift potin kapalı azrf usu· 

liyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (~!10) muvakkat teminat (458) lira (25) 

kuruştur. İhale günü 6. eylul 937 P~artesi günü saat (15) tedir. 
1stek1i1.cr şeraiti anlamak üzere her gun .ve eksiltmeye gireceklerin 
de teklıf mektublannı ihale saat~dan bır saat evci Cebecide harta 
genel direktörlük satın alma kmmsyonuna getirmeleri. 

(2854) 2 4323 

Hari .. iye V ~kal~tinden : 
l. - Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak 20830 lira 28 ku

ruş keşif bede1Ii Sisalkraf~. ç_~tı k~plam~sı, boya, tamir, havuz ve 
saire ile Hariciye köşkü ı:nu~ur evı, .gara3 ve serlerin kalorifer te
sisatı işleri kapa1ı zarf usulı~le eksıltıneye konulmuştur. 

2. - Bu işe aid proje, k~~f, şartn ... aın~ ve diğer evrak (110) ku
ruş bedel mukabilinde Hancıye vekaletı levazım müdürlüğünden 
atınabmr. . 

3 - Muvakkat teminat 1562 ~ı~a 27 kuruştur • 
4 - Eksiltme Ankarada ~~rıcıy~. ve~aleti levazım müdürlüğB 

odasında 27 ağustos 1937. ta!"1hıne mu~dıf cuma günü saat 16 da 
yapılacağından isteklilerın ıhaleden hır saat eveJine kadar teklif 
mektuplarını vermeleri lazımdır. Posta gecikmeleri kabul ediL 
mez. (2690) 2-4118 

İsmetp• Kız Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Okulumuzun enstitü, öğretmen ve akşam kısımlarmm kayıd ve 
kayıd yenilemesi 20 ağustosda başlar. 

Enstitü öğretmen ve akşam kısıml~rma gireceklerin tahsil ve
sikası aşı ve sıhat raporu, 6 adet fotograf, nüfus kağıdı ve veliJe
riyle birlikte mektebe müracaatları l~~mıd~r. 

Enstitü ve öğretmen kısım1arı~a ucretlı leyli talebe kabul olu
nur. Pansiyan ücreti senede ıoo lıradır. Memur çocuklarına % 10 
tenzilat yapılır. . . . 

Sınıf ve mezuniyet ıkmal ımtıhanları bir eylülde ba§lar. 
(2860) 2-4326 

İnşaat usta okulu 
diı-.~ktörlüğünden: 
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Kaput bezi 
(150 Sm. eninde) 500 M 65 

Kaput bezi 
(120 Sm. eninde) 1000 ., fiO 

Kaput bezi 
(85 Sm. eninde) 1200 ., 33 

Kaput bezi 
(80 Sm. eninde) ZOO •t 25 

Pamuklu kumaş 
(Haki renkte 70 Sn. 
eninde) 1100 :Ptt 65 

Pamuklu kumaş 
(Bej renginde 75 Sm. 
eninde) 1400 ,, 45 

Postal 200 çift 500 

lskarpin 200 " 495 

6 ı ' · .Hamam havlusu 50 a ı 30 
Yüz havlusu 250 ., 75 

1 Harici elbise 60 takrm 1850 
7 (caket, yelek ve pantalon) 

ı · Harici kasket 150 a ı ıo 

~ 
ı:: 
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1. - Yukarıda adlan, mikdarları, muhanTmen fiyatları ve mu
vakkat teminat akçeleri yazrh on iki kalem giyim eşyası açık ek
siltme suretiyle ve parti, parti halinde talihlerine ihale edilecektir. 

2. - İhale 19.8.937 perşembe günü saat 15 de Ankarada okullar 
sağışmanhğmda toplanan komsiyon tarafından yapılcaktır. 

3. - Talihlerin ihale saatından evel teminat akçelerini ismi ge
çen muhasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

4. - İhale edilecek giyim eşyasına aid şartnameleri okumak ve
ya nümunelerini görmek istiyen}er her gün inşaat usta okuluna 
baş vurabiliır1er. (2380) 2-3867 

Ankara Valil~nden 
Nafıa dairesi için lüzumu olan 2bin teneke benzin kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6.9.937 pazartesi günü 
saat 15.5 vilayet encümeni riyaset odasında olacaktır. 

Tahmin bedeli (6650) liradır. 
İsteklilerin teklif mcktubları ticaret odası vesikası ile 498 li

ra 75 kuruşluk muvakkat teminatları birlikte aynı gün ve saat 14.5 
a kadar encümen reisliğine vermeleri. 

İstekliler buna aid şartnameyi nafıa müdürlüğünde gözden ge-
çirebilirlCT. (2836) 2-4316 

Aiıkara Valiliğinden 
2901 sayılı kanunla tahriri icra kılınan cüzütamlardan Esenler 

köyü arazisine tahrir komisyonu tarafından konulan kıymete vuku 
bulan itiraz üzerine idare heyetince bu cüzütama aid tetkikatın ta
mamen ikmal edilmiş ve komisyonca konulan kıymet tasdik edil-

mek suretiyle kesbi katiyet etmiş olduğundan 938 mali senesin
den itibaren tahrir kıymetleri üzerinden vergiye tabi tutulacağı i-
lan olunur. (2861) 2--4327 

iktisat Vekaletinden 
1 7 M~am otombili için (16.000) litre benzin satın cUU1dl.:ClJ\-. •• 

Tahmin edılen bedel (2720) lira ve muvakkat teminatı (204) lira
dır. 

2 - İhalesi 3.9.937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat (10) 
da levazım m~drl~ğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstek1ılerın şartnameyi görmek ve % 7.5 muvakkat teminat 
parasını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları ilan 0 • 

lunur. (2863) 2--4328 

Evkaf umum müdürlüifinden: 
Ankarada maili inhidam olan Balaban mescidinin son cemaat 

~~li çatısının yıktırılarak keşfi mucibince 289 lira 2 kuruş mu
kabılınde Pa%3.rhk suretiyle yeniden yaptırılmak üzere münakasa
ya konul~uştur. Talib olanların 19.8.937 tarih per§cmbc günü saat 
l? de. ~ınat akçalariyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü inşa
at daıresınde müteşekkil komisyona müracaatlan ilan olunur. 

(2789) 2--4313 

SEFALIN 

Baş ve Diş 

Romatizma 

Grip 

derhal 

geçirir 

Eczaneler

den 

tlik ve 12lik 

ambalajlan 

arayuıız. 

Boş oğrtsından çok 
~ ızt1rop çekiyordum. 
Sefa/in.. alaık fan -
sonra ne raha/Jm ! 
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Tal{sitle fotoğraf maldnası. Dikl{atli ve süratli •• ama tor işleri 

19-8-1937 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
A naf artalar 111 Tel: 1230 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara sabnalma komisyonundan: 

1 - Müstakil Jandarma Taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiyecek, yem, yakacak isimt 
tnlkdar, alım usulü, ilk teminat ve ihale tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Bunlara aid şartnamt>ler pa
rasız olarak komisyondan alınabilir. 

2 - Eksiltmesine girmek istiyenlet:in kapalı zarf eksiltmesi için şartnamelerinde yazılı belge ve 
ilk teminat makbuz veya banka mektubu içinde bulunduracakları teklif mektubunu en geç vaktinden 
bir saat evel komisyona vermeleri ve açık eksiltme için aynı vesika ve teminatı saatinde komisyona 
ibraz etmeleri. 

Cinsi 
Sığır eti 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 
Sade 
Beyaz peynir 

Pirinç 
Kuru fasulya 
Tarhana 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Çay 
Kırmızı biber 
Bulgur 
Kuru üzüm 
Arpa 
Kuru ot 
Saman 
Odun 

Mikdarı 
Kilo 

15000 den 25000 

1000 - 1500 
1000 - 2500 
2000 - 3000 
4000 6000 
1000 - 1200 

3000 - 6000 
8000 - 12000 

700 1000 
1500 - 2000 
1500 - 3000 
2500 - 5000 

40 - 60 
400 500 

7000 - 12000 
2000 - 3000 

7 5000 -100000 
30000 - 50000 
30000 - 50000 

125000 -140000 

Tahmin bedeli İlk teminat 

kadar 

,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

(2571) 

Kuruş Lira K 
21 so6 ıs 
70 ) 
36 ) 
45 ) 
90 ) 
40 ) 

18 ) 
16 ) 
15 ) 
ıs ) 
15 ) 
5 ) 

360 ) 
50 ) 
10 ) 
25 ) 
4,5 
3,5) 
1,5) 
2,5 

247 50 

441 00 

492 45 

337 50 
187 50 

262 50 

Amasya Belediye Reisliğinden 
Belediyemiz elektrik müessesesinin 75 lira aylıklı fen memur

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

Evl{af umum müdürlüğünden: 
lclarei umumiye doktorunun odası için resmine göre bir masa, 

bir şezlong, bir etajerli dolab ve sairenin keşfi mucibince 65 lira 
mukabilinde pazarlık suretiyle yaptırılmak üzere münakasaya kon
muştur. Talib olanların 19.8.937 tarih perşembe günü saat 17 de te· 
minat ak<(alariyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü inşaat daire
sinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2790) 2-4314 

Adliye 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 sayılı 
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 15 
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 veyahud devletçe nakid mu
kabilinde kabul edilen tahvilatr mahalli mal sandığına teslim etmiş 
olduklarına dair olan sandık makbuzlarile birlikte pazarlık günü 
mezkur müdürivet od'.lsında toplanan komisyona müracaatları. 

(2842) 2-4305 

Eksiltme 
usulü İhale tarihi Gün Saat 

Kapalı zarf 25.8.937 çarşamba 10 

Açık eksiltme 25.8.937 .. ıs 

,, ,, 26.8.937 perşembe 10 

Kapalı zarf 26.8.937 perşembe 15 

Açık eksiltme 27.8.937 cuma 
Açık eksiltme 27.8.937 ,, 

ıo 

15 

Açık eksiltme 28.8.937 cumartesL 10 
2-4058 

/ Kiralık Ev ve 
iki Dükkan 

Yenişehirde inkilab sokağı 
numara 9 ev içindekilere mü. 
racaat ediniz. 2-4281 

Memur Aranıyor 
Ecenbi servisimizin şefliği

ni yapacak fransızca, almanca 
ingilizce iyi bilen bir memura 
ihtiyaç vardır. AKBA'ya müra
caat. Te. 3377 

2-4329 

Kiralık Oda 
Yalnız bir Bayan için Yenişe
hirde aile yanında bir oda ki
ralıktır. Telefon~ 1260 

2-4310 

"~!m~~B"IJ~rl.N~~-R 

~~Devir Edilecek 
~ 

~~ Muayenehane 
Karaoğlan dört yol ağzında 
muayenehane olınağa elve-

ZAYİ 
İstanbul gümrüklerinden al

dı~ım 148 No. lu karnemi zayi 
ettı~.' .Yenisini çıkaracağımdan 
eskısının hükmü olmadığım i
lan ederim. 

Akköprü caddesi 7 No. da 
güınrük komisyoncusu 
Şükrü Yılmaz 2-4335 

EN GÜZEL 

Ju\ı'antin 

saç boyaları 
Dairr~ sabit 

Daima tabii 

lngiliz kanzuk r:czanesi lAbo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tio saç boyalan muzur ve zehirli 
maddelerd~n tamamen ari olup 
saçlara tabıi renklerini bahştder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edihniştir. 

LlNlMANTOI. KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASTnJR 

imtiyaz sahıbı ve Ba..,rnu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

........... ..,, ......................... ._. .......... ._.~ 
! Sekizinci şark! 
t Fuvarı t 
i BARI i 
i 4-21 eylfıl 193/ i 
t Akdenizin i 
i şark ile garb i 
i arasında mer- i 
i '{ez piyasası i 

40 millete • 
ıensub 5000 ! 

! kişinin t 
t l mılyun ziyaretçi i 
i İthalat ve Gümrük işlerinde i 
t hususi müsaadat i 
• Ücretsiz ve emtia sergileri • ! Toplantılar ve kongreler ! 
• Temsiller ve muhtelif ! 
! müsamereler t 
! Turizm büroları ! 
t Gezinti seyahatleri - toplu t . . 
t seyahatler t 
' 2-3528 i 
--·~·~·~···~• .. •9'•49'•~·--· ... ·~~ 

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

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

2-3361 

Satılık 
Hususi Şevrole 

otomobili 
PEŞİN "250" LİRA 

Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi 

Hissesi inşaata bugünlerde 
başlamlacağından acele satılık
tır. Telefon: 3102 

2-4332 

Kiralık Daire 
Maltepe Bomonti bahçesi ar

kasında asfalta yirmi metre me
safede Akıncılar sokağında ka
loriferli ve sıcak su. 2-4287 
--............ , ........ __ , 1 1 

ULUS'un (LAN ŞARTLARI 
Beher Beheı 

Santimi Santimi 
~ayfa Kuruş Sayfa Kucuş 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 lQ(; 

5 IOC 
7 ve 8 30 

1 - Ha yır işierine ve yenı 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat vapdır. 

2 - Zavi ilao bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. ev
lenme. vefat ve kati alake 
ilanlarından maktuan beş hra 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Avlığı 9 ,, 16 

" 3 Aylığı 5 
" 

9 " Telefon: 
Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 

UmumJ neşri vatJ idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENtK 
Ulus 8asımevı: ANKARA / 

Müracaat Müdafai Hukuk 
caddesi No. 73 Asrm. 

2-4331 

Abone ve ilan: 1064 

YEN i SiNE rl' \LAR 11A1 1( 
Bugün Gündüz İki Film Birden 

1 - KİRALIK GÖNÜL 
Baş rollerde: 

Johan Cravford - Clark Gable 
" R Montgomeri 
2 - AŞK YÜZÜNDEN KATİL 

Canlandıranlar: 
Warner Baxter -- Mirna Loy 

Geceleri yalnız bir film gösterilir. 

Bugün ve bu gece iki film birden 
GÜNDÜZ 

1 - YILMAZ TAYYARECİ 
2 - KIZIL KORSAN 

G E C E 
1 - ÖLÜM ŞUAI 
2 - BARUT DUMANLARI İÇİNDE 

Halk matinesi 12.15 de: 
ÖLDÜREN ADAM 

ŞEHİR BAIIÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

AVE MARiA 


