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Büyük hava harbi yapıldı 
ATA 1 URK MANEVRADA 

Misafir askeri heyet 
azalarını kabul etti 

Harekat. takib buyurdular 
[ HUSUSi SURETTE MANEVRAYI T AKiBE 
GiDEN ARKADAŞIMIZ CEMAL KUTAYDAN:] 

Çorlu, 19 - Manevraları dikkatle takib buyuran Cumhur Reisi· 
miz relakatlerinde.BQJbakan lsnet lnönü, Milli Müdafaa Bakanı 
Kci:ım Özalp, Olf lfler Bakanı Doktor Rüıtü Arcu, iç lıler Bakanı 

B. Şükrü Kaya, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinlıaya, Adliye Bakanı 
Şükrü Saraçoilu, lnhaarlar Bakanı B. Rana Tarhan ve Londra Bü. 
yük Elçimiz B. Fethi OkytU, BB. Ferid, Zekai, Rufen E§Tel, bir çok 
Saylavlar olduiu halde Çaylak tepeyi teıril etmiflerdir. 

Burada mi•afir heyetler rem ve azaları Büyük Şefe takdim edil· 
mit ve Atatürk kırmızı tümen kumandanının miıalirlere verdiii iza-
hatı dinlemiflerdir. \ 

Orgeneral Fahrettin Altay'dan •on vaziyeti •oran Büyült Şef U• 

çan tayyareler hakkında Uahat almıılar ve tanklarla yapılan hücum. 
la alcikalanarak vaziyeti müteaddid defalar dürbünle tetkik buyur. 
muılardır. 

Saat 11.30 da Manika'ya gelerek buradan hava harblerini Nyreden 
Cumhur Rei•imiz bu hareket hakkındaki intibalarmı: "- Çok güul, 
çok güzel !,, kelimeleriyl; ifade buyurmuflardır. 

Bir müddet maafirlerimizin arannda kalarak hava harbı hak
kında verilen izahatı dinliyen Atatürk 11.50 de maalirlerimi~ bu· 
lunduğu Kamaeri tepeıine gelmifler, orada bir ağaç altında bir müd. 
det iatirahat etmiflerdir. Yanlarında olan Baıbakanımwa harekat 

(Sonu Beıinci Sayfada) 

Sabiha Gökçen hava harbı yaptı 
[HUSUSi SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BiLDiRiYOR] 

Çorlu, 18 - Dün, kırmızı filolara mensub bir hur Reisi Atatürk manevra sahasını teşrif ettiği za-
tayyarc ile Lüleburgazdan havalanarak Karlık, man ktrmızı hava kuvvetleri komutanından Bn. 
Uzunhacı mmtakasmda bir hava harbı yapan Ata- Gökçen'in faaliyeti hakkında izahat aldılar ve ken-
türk kızı_Bn. Sabiha Gökçen bugün de kırmızıların disi için "Tam asker oldu,. buyurdular. 
keşif uçuşlarına iştirak etti ve mavi mevzileri hak- Bn. Gökçen yarınki hava harblanna da iştirak 
kında karargaha çok değerli malfunat getirdi. Cum- edecektir. Cemal KUTAY 

--------------------------------~------------.:._--=---------=----------
Kırmızı taraf kuvvetleri ilerlİJ'Or 

Hava harbı çok müthiş oldu 
tayyareler tanklara hücum etti 

lzmir fuarı bugün açılıyor 1 

Manevralarda davetli olarak bulunan ecnebi heyet 
rei•leri, azaları ve ataı/eleri 

Ecnebi heyet reisleri 
ve ataşelerinin sözleri 

Türk Ecnebiler 
büyük takdirle 

ordusundan 
bahsediyorlar 

[HUSUS! SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BiLDiRiYOR] 

Çorlu, 19 - İzmir vapuru, dün ge
ce saat 23 de, Tekirdağ'a geldi ve de. 
rnirledi. Yemekten evvel orgeneral Fah. 
rettin Altay, misafir askeri heyetler
le ataşemiliterlere manevranın vaziye
ti hakkında izahat verdi. Bu sabah saat 
Yedide Tekirdağ belediye reisi vapu
ra gelerek misafirlere hoş geldiniz de
di. Mareşal Fevzi Çakmak ve Orgene. 

raı Fahret t in Altay ve genel kurmay 

erkanı ve ecnebi misafirler, saat sekız. 

de Şirketi Hayriycnin bir vapuru ile 

'fekirdağ iskelesine çıktılar . İskele-d" 

vah ve mevki kumandanı tarafından 
karşılandılar. Heyet, doğruca vilayete 
giderek valinin ziyaretini iade etti
ler. Sonra otomobillerle manevu &a• 

hasına hareket edildi. 

Misafirler saat 10.20 de harekat ha
kemlerinin bulunduğu Çaylak tepesi
ne geldiler. 

Tekirdağdan itibaren bütün yol
boyundaki kasaba ve köylerde halk, 
misafirleri alkışlarla karşıladı. En mü. 
tevazi köylerde bi le taklar kurulmuş, 

(Sonu 5 incide) 

[Huausi aurette giden arkadaşımı:z 
telefonla bildiriyor ] 

Çorlu, 19 - Bugün harekat karşı· 
lıkh olarak cebhelerde saat beşte başla
dı. Şafakla beraber bir topçu ateşinden 
sonra kırmızı kıtalann mavi mevziler 
içerisine girdiklerini görüyoruz. Boza
pada Balkan ve Sadabad paktları dev. 
}etleri heyetelriyle diğer dost devlet a
taşelerinden rnürekkeb olan tnisafirlPri
miz için çadırlar hazırlannuştr. Tam 
karşı sırtlarda dafi tayyare top batar
yalarını atete hazır vaziyette ve gizlen
mit olarak bulduk. 

Bu dekor bugün bu sahalarda şid· 
detti bir hava barbına hazırlık yapıldı
ğını anlatıyordu .• ~u ~o~lar araziye çok 
güzel intibak ettınlmışti. Havada uçan 
bir tayyare hücuma uğradığı nman 
namlularının dört bir tarafı yapraklar 
ve dallarla sarılmış olduğundan mermi
lerin nereden geldiğini tayinde çok güc-
lük çekecekti. 
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İki gün evel mavilere aid olan bu 

(Sonu 5 mcı sayfada) 

Mavi tümen kumandanı 
general Avni 

iz.mir luannJa •on hazırlıklar bitirildi 
lzmir fuarı bugün Ekonomi Bakanı B. Celil Bayar tarafından açılacaktır. 

Daha §İmdiden lzmire 11 bin ziyaretçi gelmiıtiı • lzmir muhabirimizin fuara 
dair verdiği telgraf haberleri beşinci sayfanuzdadır. 

KARA SULARJMJZDA 

ir denizaltı gemisi bir 
lspanyol vapurunu 

torpilledi ve batırdı 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Dört gün evel Bozcaada açıklarında 

bir denizaltı gemisi tarafından batırılan Ciudadde Cadiz adlı İspanyol 
vapurundan sonra dün de buna benzer ikinci bir hadise olmuştur. Meç
hul bir denizaltı gemisi Armura adlı bir İspanyol ticaret gemisini Boz.. 
caada önünde torpillemi,tir. 

Bugün hadise üzerinde salahiyetli makamlardan aldığımız malôma
ta göre hadise §Öyle cereyan etmiştir: 

Arınura tilebi Odesadan 3800 -.---------.-.-
7
-_--------

ton buğday yükleyerek Akdenize _!L<L n• PO 7 P 7 7 o SOLıJPl 
hareket etmiş ve lstanbuldan tran· Va r 1 n 
sit suretiyle geçip Çanakkale bo-
ğazından çıktıktan sonra saat 12 
17.45 de Bozcaada civarrna va r· 
mıştır. Geminin tam süra tle yolu· Sayfa 
na devam ettiği bir sırada kaptan 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 
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Kritik ve Otokritik 

Şaşırtmaca oyunu 
Japonya ile Çin arasrndaki hadiseler malum. naın edilmemiş bir 

harb, aafba safha inkişaf etınekte~ir. Japonya, :'Çin~~}sti~a ~tmek ~st~
diği iddiasını reddediyor. Dediğıne bakılırsa, ıstedıgı, Ç~ il~ ye~~ bır 
teşriki mesai esası bulmaktır. Çinli'nin ku~ağın~ eğ~lerek gızlıce soyle
diği ise, onu yani çinJiyi, beyaz emperyalıstlerın ehnde? k~rtarmaktır. 

Şu halde, Japonyaya düşma•n fakat beyazlara dos~ hır. Çın nasyo~a
lizmi kadar beyazlara düşman fakat japonlara dost hır Çın nasyon~lız
mi de kendisi için muvaffakiyet bekliyemez. Gerçek nasyonal~zm, 
kendi~ istismar eden her emperyalizme düşmandır. Bu emperyalızm, 
ister sarı ve japon ister beyaz ve İngiliz yahud ameriken olsun. Emper
yalizmin her yeri mutlaka ordulariyle istila etmesine de lüzum yoktur. 
Bütün Çin'i olduğu gibi, bir tek çek defteri ile sömürgeleştirmek pek 
güzel kabildir. . . 

Şüphe etmemek lizım ki, gerçek bir Çin nasyonahzmı, bu ?okta
larm hepsine vakıftu. Ve onun arzusu ve gayesi, ancak, emperyalızmle
rin ve emperyalistlerin topundan birden kurtulmaktır. 

Çin'e beyazlar diyor ki, 
- Seni sarı japon yutuyor! 
Çin'e san japon diyo~ ki,. ~ 
- Seni beyazların mıdesınden kurtaracagım. . 
Şu halde, nasıl Çin için japon ordularının tekrar Nıpon adalarına 

avdeti kadar settlements'ler. u~ulü~ii? kalkması .mühim is~; sarı ~e b.~~ 
yaz emperyalistler için de bırhırlerınm sayelermde geçmmelerı mu-

himdir. ı d ··k h ·k~t Görünürde Çin nasyonalizmi namına yapı an emagoıı ta rı a 
iki türlüdür: .. . 

Beyazların ajanları istilacı japon ordularım gos~erıyor~a~. Buna 
mukabil, japon ajanlarmm parmaklan, beyazların muesses ıstısmaT te
sisatını temsil eden settlements'lere doğ~ uza~~aktadır. . ,. 

Bu manzaraya aldananlar, sanırlar kı, he~ ik~ tar~f .~a ~ın ı k~ru
mak ıstiyor. Hakikatte halbuki, Çin nasyonalızmı, bu ıkı ıstıkameth ve 
·k· maksadh •aşırtmalar arasında, hangi tarafa önce tos vurmak lazım-
ı 1 'ı' b. k 'b•d· geleceğini tayin edemiyen sinirli ve babacan ır oç gı ı ır. 

Burhan BELGE 

Spor işleri hakkında yeni 
kararlar alındı 

Kuiüplerin hesapları lef tiş olunacak 
cirid oyunu ihya edilecek 

Spor işlerinde daha müsmir ve verimli, düzenli ve .disiplinl.i ça
lışmanın temini maksadiyle Bölge başkanlıklarına v~ah ve partı ba~
kanlarmın getirilmesi. kararlaştığım ve hu hususta alakadarlara teblı
gat yapıldığını yazmıştık. 

Dün Anadolu ajansı bu husus· 
ta şu haberi vermiştir: 

Bundan bir hafta evel, İç i§ler ba
kanı ve Parti genel sekreteri Şükrü 

Kaya'nın Ankarada spor başkanı Ay
dın saylavı Adnan Menderes ile yap
tığı görüşmeleri kaydetmiştik. Bu hu
susta alınan tedbir ve kararların bazı
larını aşağıya yazıyoruz: 

Spor işlerine daha müessir, verim
li, düzenli ve disiplinli çalışmanın te
mini maksadiyle bölge başkanlıklarına 
vali ve parti başkanlarının getirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Spor genel merkezi mevcud bölge 
başkanlıklarına geçmiş hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ederek vazifelerinin 
vali ve parti başkanlarına devrini bil
dirmiştir. Parti Genel sekreterliği de 
bu ödevi deruhte etmelerini An.karada 
spor genel sekreteri ile temasa gelerek 

türk sporunun umumi ve mahalli duru· 
mu ve çalışmaları hakkında talimat ve 
malfımat almalarını vali ve parti baş
kanlarına tebliğ et.mi§tir. 

Kulüplerin hesapları tetkik olunuyor 
Bir taraftan sporun memleket genç

liğinin fizik terbiyesindeki ehemiyetlı 
mevkii bakımından yurd içinde geli~i
mi, yayılması ve değeri ile mütenasib 
bir surette nizamlanması, disiplenme
si ve spor faaliyetlerinin tertib, tanzim 
ve mürakabesi diğer t araftan bölge ve 
kulüplerin varidat, masraf ve hesab iş
lerinin tetkik ve teftişi yönünden vazi
feli bulunan Türk spor kurumu bu hu• 
ıusta partiden de aldığı direktifler da
iresinde bölge ve kulüplerin hesab işle
rini tetkik ve teftişe başlattırmıştır. 
Devri teslime kadar olan zamana aid 
bölgelerin büdçe ve hesablarrnı vali ve 
parti başkanları, kulüplerin hesab ve 
büdcelerini de bölge başkanları tetkik 
ve teftiş edecek bunların vereceği ra. 
porlar genel merkezinde toplanıp in
celendikten sonra neşrolunacaktır. 

Büdce ve hesab mefhumları bölge
lere ve kulüplere anlatılıp bu iş nizam
landıktan sonra müteakib zamanlarda 
ve senenin muayyen aylarında bütün 
spor merkezlerinde planlı teftişler yap
tırmak da karar arasındadır. 

Cirid oyununun ihyası için 
Tarihi ve milli oyunlarımız arasın-

da bulunan atlı cirid oyunlarının esas· 
lı ve teknik bir surette yapılması ve 
yapılmasının teminini Türk spor kuru
mu faaliyetlerinin arasına almıştır. 

Bu hususta icab eden taedbirleri almak-
tadır. 

Spor bölgeleri mevcud olmayan ba
zı vilayet merkezlerinde yeniden bölge 
teşkil edilecektir. Bunun için Spor ı;e-

nel merkezi vilayetlere direktiler ver

miştir. 

.Bir batında üç çocuk 
Karsta Tuzluca da B. Yasinin eşi 

bir batında üç erkek çocuk birden do
ğurmuştur. 

İstanbul sezonu 
lstanbul sezonu başladı. lstan

bul belediyesi sezonu canlandırmak 
için şehrin bir çok yerlerinde türlü 
eğlenceler tertib ediyor. 

Maksad lstanbulda yeni bi; ha. 
yat uyandırmak. Gözleri lstanbul 
üzerine çekmektir. 

Versaydak.i çeşmelerin açılma
sından, güzellik kraliçesi seçimini 
bir çok yerlerde belediyelerin hi
maye etmesinden tutun da Paris en. 
ternasyonal sergisine varıncaya ka
dar tertib edilen, bütün yeniliklerin, 
eğlencelerin sebebi turist celbetmek, 
yani bir taraftan propaganda ya
parken diğer taraftan da döviz top
lamak değil de nedir ? .. 

lstanbul sezonu da ayni mak. 
sadlarla tertib edilmiştir. Fakat bu 
sezona gazetelerimizde ayrılan parça: 

"- ltfaiye şenliklerinde komik 
Naşid yangın var !,, diye bağrracak
dır !,, gibi usulen yazrlan ve iç say. 
fa/arda sönük serlevhalarla neşre-
dilen yazılardan ibarettir. 

Çünkü birinci sayfamız daha mü
him haberlere tahsis edilmiştir : 

lstanbulda tifo var. Bugün şu ka
dar küsür vaka kaydedildi. 48 puntu, 
10 puntu, 72 puntu tifo havadisleri •. 
izam edilmiş rakamlar .• izam edil. 

ULUS 

Üsküdar yangını 

işte kasıd 
olduğu 
anlaşıldı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Oskü
dar adliye binası yangını hazırlık tah
kikatı ilerlemiştir. Üsküdar müddei u
mumisi B. Tahsin tahkikatla bizzat 
meşgul olmaktadır. Bugün, yangın

da kasıd olduğu ve bunu bir gencin 
kendi hakkındaki mahkfuniyet ilamını 
ortadan kaldırmak için yapt•ğı anlaşıl
mıştır. Tahkikatın verdiği neticeye gö· 
re yangm binanın şimal cephesi kapla
malarından çıkmış ve binanın o.içte biri 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 

Yangın içerden çıkmadığına ı;öre 

failin bulunması için araştırmalara şid
detle devam edilmiş ve vaziyet bugün 
aydınlanmıştır. Kasaların tadad ve tes
bitinde evrakı nakdiye, pul ve sair kıy
metli evraktan hiç birisinin kaybolma
dığı görülmüştür. Bundan başka kasa
lar hırpalanmamış ve zedelenmemiıtir. 

Nihayet yangını kimin yapabileceği 
araştırılınca, dolandırıcılıktan ve em
niyeti suiistimalden bir buçuk aya mah
kum ve hakkında ihzar müzekkeresi ke
silen bir şahıstan şüphelenilmiştir. Bu 
şahıs, Beylerbeyinde Çamlıca caddesin
de 23 numarada oturan 28 yaşlarında 

Reşid oğlu Nureddindir. Nureddinin 
bugün ifadesi alınmıştır. Sorgusunu ya
pan Üsküdar sulh ceza hakimi huzu
runda suçlu suçunu etraflıca anlatmış, 
hiçbir şeyi saklamamıştır. Esasen top
lanan delaail tevkifi için kafi bir sebeb 
teşkil ettiğinden Nureddin yakalanmış 
ve tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Yapılan itirafa göre suçlunun o ge
ce sarho§ olduğu ve hakkındaki ilamı 
yoketmek maksadiyle harekete geçtiği 
anlaşılmıştır. 

B. Muhiddin Üstündağ 
işe başladı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Vali ve 
belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ 
bugün öğleden sonra vazifesine baş

ladı. Gazetecilere, yaptığı istirahatın 

sihatına müsbet şekilde tesir ettiğini, 
yeni bir hızla işe başladığını ve şim
dilik bir söyliyeceği olmadığını beyan 
etti. Vali vekili B. Şükrü mezuniyet 
istedi. B. Şükrü eylfılden itibaren me
zuniyetine başlryacaktır. 

Belediyenin eski turizm müdürü 
hakkındaki tahkikat 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Beledi
yenin eski turizm müdürü Kemal Ra
gıp hakkında geçen sene açılan festival 
işlerindeki yolsuzluk iddiasına aid ev
rak bugün idare heyetine verildi 

·miş haberler. 
Sonra : 
ikincide, üçüncüde, dördüncüde 

küçücük serlevha/arla : 
''lstanbuJ sezonu devam ediyor.,, 
Haydi buyurun turistler lstan

bula !. I stanbul sezonu devam edi
yor. - M. F. 

insanın mekanik kıymeti 

Almanyada istatistik 'merakı faz!adn-. 
Her şeyin bir grafiğini bir diyağranunr 
yaparlar. Şimdi de herhangi ~ir. Her 
Doktor insanın mekanik kıymetim araş-' . . 
trrmıı ve ıu neticeleri elde etmıttar: 

Kanın deveranı için iman vücudu
nun 100 gramlık bir ağırbğı 100 metre 
yükseğe kaldırmaya muadil bir kuvvet 
sarfetmesi lazımdır. Yani bir gÜnl~k 
kan deveranının mekanik karşdıiı~ 100 
kiloyu 100 metreye ka)dmnaktır. Eğer 
tabü ömrü 70 sene besab edersek 
kan deveranı için harcanan enerji JÜ2-
lerce tonu 1.000 metreye kalchnnağa 
müsavidir. 

insan vücudunun temin ettiği kalori 
yi bulmak için, her gün 600 ıranı k:i
miir yakmak lbmıdır. 

Üç tarallı tı§k 

Amerikada Denver şehrinde son gün. 
lerde müthiş bir facia olmuş, iki kardeş
ten biri sevgilisi ile ölü olarak bulun-

20- 8- 1937 

Bütün Trakya 
Hareket halinde 

Trakyada manevra şerefine 
donanmamış ev yoktur 

Çorlu, (Hususi surette giden arka. 
daşımız yazıyor) - Büyük Trakya ma
nevralarının ilk "hareket'' günü on 
beş ağustostur. Buradaki hareket kdi
mesi; karşılıklı iki tarafın hareluti ma
nasınadır. Yoksa bütün Trakya, bir a
ya yakın zamandanberi zaten hareketin 
kendisi olmuştu. 

!stanbulu Çorluya bağlıyan asfalt 
yol, birkaç senedenberi en canlı faali
yet ayını ordu manevralarına rastlıyan 
ağustos ayında yaşıyor: Şaka değil, 
inanınız ki bugün Trakya biribirine ya. 
hancı iki ordunun elinde gibidir. Çor
luyu geçipte, Saray mıntakasma doğru 
yaklaşan otomobilinize şoförünüz. bir 
yabancı vere girmiş gibi: "- İşte ma.. 
vilere geldik,, diyor. Saraydan Çorlu
ya doğru gelirken hadise bunun aksi
dir. O zaman: "- Kırmızıların toprak
larındayız,, sözünü, size başka bir şeb. I 
re girdiğinizi haber verir gibi söyli
yorlar. Bu alaka, yalnız bu işle alaka-
lı olanlarda değildir. Çocuklar, otomo· 
bille gittiğinizi ve elinizde bir çanta 
olupta buraya bir yabancı olarak ma
nevralar için geldiğinizi anlayınca he
men soruyorlar: 

"- Amuca, siz mavilerden misiniz, 
yoksa kırmızılardan mı? ... ,, 

graflan okumak için üst üste eğilmiı 
kafalar, bir yeni haber geldi mi heye
canlı heyecanlı hemen haber veriyor
lar: 

"- Mavi tarafm keşif kolları hat
larımıza yaklaşmış ..•. 

"- İlk temaslar olmuş .. 
"- Saray üzerinden topçu tahşid et

mişler. 

"- Bizimkiler keşif kollarından e
sir almı!;]lar. 

"- Bak, tayyareler yarın uçacak. 
mış ... 

Bu srrada, bir ayak sesi dörder 
dörder merdivenleri atlıyarak salona 
giriyor : 

''- Yeni bir haber var mı ? 
Bu, karargahtan gönderilen posta 

eridir. Telgraflar hemen ona veriliyor. 
Bir müddet sonra yeni emirler gönderi· 
rilmeye başlanmıştır. Telgraf ve tele. 
fon hatları karşı tarafa sokulmaya ça
lışan öncü askerin adımlarını; ordu 
karargahı kurmayının temposuna ayak 
uydurtmaktadır. Laboratuarlardan 
gemi ve tayyare idare etmenin kara
daki tatbikine, türk ordusu, bir kül 
halindeki hareketleriyle en güzel mi
saller vermektedir: Verilen her emre, 
aklın alamıyacağı kısa bir zaman için
de şu cevab geliyor: ''Dedikleriniz ya. 
pılmıştır,, : 

• Çorlu, kırmızı ordunun karargahı. 
dır: bütün subayların ve erlerin kas
ketlerinde kırmızı birer şerid var. • Yepyeni bir bina olan kolordu ka_ 
rargahmda, gecenin saat 2 sinde ışık 

yanıyordu. Sabahleyin gezdiğimiz bu 
binanın, hala uyumamış olan bu kısmı 
kurmay dairesidir. Bizim yattığımız 

yerden görülen telgrafhanenin muha
bere salonunda haki caketli gölgeleri 
seÇer gibi oluyorum. İleri hatlardan 
gelen haberler, dakikası dakikasına or
du karargahına veriliyor. Burada, bü
yük mikyaslr haritalar üzerinde eğil. 

miıı başlar taarruza geçecek olan kxta
lar karşısında yaracak delik, mü
dafaada kalacak olan kısımda yerin
den kıpırdanmamak çarelerini araştırı
yorlar. Erkambarb: hele asker olnu
yanlara Konuşulanlar yabancı bir dil 
gibi gelecektir. Askeri tabirler burada 
seri halinde geçiyor. 

• Buradaki askeri harekatın manev
ra olduğunu bilmiyenler, bu toprak
larda müdhiş bir yoketme harbmın 

başlamak üzere olduğuna haklı olarak 
hükmedeceklerdir. Bir işin hakiki ol
masının ona verdiği yavaşlık vc inti· 
bak edememezlikten inanınız ki eser 
yok.... İleri hatlardan şifreli gelen tel-

muş ve öbür kardeı de timarhaneye kon
rDU§tur. fak.at iki kardeıten banaisinin 
öldüğü, hangisinin deli olduğu malum 
değildir. Bunlar, Henry ve Tom ismin
de iki ikiz kardeştir. 

ikisi de biribirine yarım elmanın 

yarısı kadar benzemektedir. Ne boyca 
ne renkçe ne çehrece aralarında fark 
yoktur. ikisi de Kolorado'nun en me~
hur avukat1arındandır ve aynı yazıharıe
de çalıımaktadırlar. 

Bundan bir müddet evel, Henry de 
T om da bir cambazhanede çab§an Bes
si isminde bir kadına aıık olmuşlar~rr. 
Kadm da bunlan sevmiştir. Fakat han
gisinin Tom, han&'isinin Henry olduğu
nu bilmemektedir. 

Bu garib vaziyet bir müddet devam 
etmiş, ve üç aşk ortağı, başbaşa veri}ı 
buna bir care bulmayı da düşunmüşier
dir. Fakat çare nasıl bulunsun'! İkisin
den birisi Beuiden vazgeçse bil'! Bessi 
hangisini tercih edeceğini şaşırmış vazj. 
yettedir. 

Nihayet birkaç gün eve[, Beui ile 
iki kardeşten biri gayet garib tartlar 
içinde ölü olarak bulanmu,lardrr. 

Diğer kardeş aklını ve muhakemesi
ni kaybetmiş, timarhaneye konmuştur. 
Şimdi cinayetin nasıl olduğunu meyd01-
na çıkarmak şöyle dursun timarbaneye 
sevkedilcnin T om mu yoksa Hency mi 
olduğunu biie bilmek imkansızdır. 

Çorlu'daki evler, büyük bayram gün-
lerinde ana caddeler üzerindeki evlere 
dönmüş .• Yakın akrabalıkları olanlar 
değil, selamlaşanlar bile misafirliğe gel
mişler. 

Bugün mebus olan eski generallere 
ve subaylara, Ordu karargahında odalar 
hazırlanmıştır. Çorlunun iki otelinden 
birisini, kolordu gazeteciler için hazır
latmış. Bütün hadiseleri cezri olarak ve 
en krsa yoldan, en iyi şekilde halleden 
pratik zihniyet, Çorlunun bu eski bina
sında da kendisini göstermiş : Bu bina
nın esl<i 'Ye tapulu sakinleri olan tahta 
kuruları, bir emirle imha edilmişlerdir. 
Otelci şaşkın şaşkın, senelerdenberi ya
pamadığı ve bu yüzden bot kalan ote
linin, kendisini iflas ettirecek bu bela -
dan nasıl kurtulduğuna hala aklı yatmı
yor. Hem manevra bayranmım şerefi -
ne, hem otelinin kurtulu~una, hem de 
bizim rahat uykumuzu kutlamak üzere 
bir bayrak astı. 

Çorlunun bayramı o kadar haklı ve 
bu dekorla o kadar bağdaşmıştır ki, 
eğer herhangi bir evde bayrak görmC%
seniz eksiklik gibi oluyor. Henüz yeni 
konuşmaya haşlıyan çocuklann ağzın -
dan bile; 
Sava,ınan kurtulur ancak, 
Ateşler içinde yükselir Sancak. 

marşını dinlerken gözlerimizin kaydığı 
ti.irk bayrağı, büyüklük ve ebediyet vas
fını en güzel ordunun elinde ve önünde 
iken tezahür ettiriyor. Trakyanrn yeni 
konuşmaya ba!Jlıyan çocuğu, bugün 
masum ve cevherli gözleriyle, yağız yüz
lü ağabeyisinin elinde hayran hayran 
seyrettiği bayrağı için kanı'"'t dökmenin 
vazifeleşen ve nesilden nesle tazelenen 
ananesini bugünden kabullenmiş gibidir. 

Çorluyu yeni bayrak kanununun, 
memlekette güzel tatbik edilen bir köşe· 
si olarak gördük .. Zaten bu yepyeni va
sıtalarla cihazlı orduyu koynunda yaşa
tan yerde yeni ve nizama uygun oltnı • 
yan hiç bir şeye rastlamadık. Bunu dü
şünmek bile insana bir günah işlemiş ol
mak hissini veriyor. CEMAL KUTAY 

·················································· . . . . 
: H A V A : . . ·······················-············-··········· 
Dün gölgede 31 derece 

Dün şehrimizde hava açık ve sert
çe rüzgarlı geçmiş gölgede ısı 31 gü. 
neşte ISI 55 derece olarak kaydedil
miştir. 

Dün yurdun Eğe mıntakaıunda ha
va açık, Karadeniz sahillerinde kapalı, 
diğer mmtakalarda bulutlu geçmiştir. 

Dün en çok yağış Samsunda olmuş ve 
kare metreye 2 kilo su bırakmı~tır. Dün 
en düsük dereceler Eskişeh.ir ve Kon. 
yada i4, en yükseke dereceler de, İz· 
mirde 31. Adanada 33, Malatyada 35, 
Diyarbekirde 39 derece olarak kayde. 
dilmiştir. 
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Kara sularımızda 

Bir vapur 
torpillendi 

(Başı ı. inci sayfada) 
Toyo ıemiye oldukça yakın bir 
JDeaafede bir denizaltı gemisi gör
müt ve zaten uyanık bulunduğun
'clan ıemiyi karasularımız içine .. 
'cloiru aevketmittir. 

Gemi torpil yiyor 
Gemi bu korkunç anları ya.,arken 

denizaltı gemisi fazla sUrati sayesinde 
,Uebe yaklapııf ve onun karuularmıu 
içU.. girdiğine aldırrı etmlyerek bir 
toıpil atını9tır. Torpill yiyen gemi San
oak tarafından yaralanmıf, bordaaı da 
parçatanmıttır. Açılan deliklerden içe
riye Mı dolmağa batlamıf, ~mi aat ta
rafa yatmıttır. 

Vapur battı 
Süvari Bozcaadaya iltica için ma-

Jdnelere tam yol vennif, fakat mald
ne dairelerini su basınca tayfalar ken
dilerini denize atmıtlar, bu sırada gemi 
karaya oturarak muvazenesini kaybet
mit ve Bozcaadaya 200 metre mesafede 
Panaya mevkiinde batmıftır. Bu arrada 
limandaki tahlisiye ve gümrük muha
fau motorları yardıma koşmutlar ve bu 
11rada oradan geçmekte olan Kemal va
puruyle beraber batan geminin 37 kiti· 
den ibaret olan mürettebatını kurta~ 

mıtlardır. Şu dakikada geminin yalnız 
direkleri su üstündedir. 

C.3 denizaltı gemiıi Franko 
bayrağını çekiyor 

C.3 iJ&retini ve Franko bayrağını 

tafıyan denizaltı gemiıi, tilebi batırdık
tan sonra suya dalıp kaybolmuttur. 
Kaptan karaya çıktıktan sonra telgraf
la İstanbul gemi kurtarma tirketine 
müracaat etmif, bunun üzerine Alem
dar tahliaiye gemiıi vaka yerine gön
derilmi9tir. Alemdar gemisi Bozcaada
ya giderek batan geminin bulunduğu 

yere varmı9, kurtarma mütehassısları 

rahneleri çok büyük olan 'ileıbin yilzdil
rülmesine imkan olmadığını ıöylemit
lerdir. 

İstanbul - Ayvalık seferini yapmak
ta olan Kemal vapurunun kaptanı da 
bu hidise hakkında alakadarlara bir 
telgraf göndermiştir. Kaptan bu tel
grafında şilebi batarken imdada kof
tuğunu ve mürettebatının kurtarıldığı
nı, kendi vapurunun da Ayvahğa doğ
ru yoluna devam ettiğini bildirmekte
dir. 

Son iki hadise münasebetiyle İa

panya hükümetinin Ankara maslahat
güzarı B. Rikardo Begonay Kalderon 
bize tunları söyledi: 

"- Birinci hadiseyi öğrendiğimiz 

zaman bunu feci ve müessif bir macera 
gibi telakki etmek istemiftik. Fakat a
radan iki gün geçer geçmez ikinci bir 
İspanyol gemisinin de gene Akdenizde 
kahpece bir tecavüze uğraması bizi 
meseleyle daha yakından me!Jgul olma
ya icbar etti. İlk önce batan geminin 
suvariıi Krançeako kendisine Uç yUz 
metre kadar sokulan denizaltı gemisini 
iyice görmü9tü. Birlikte bütün İspan
yol donanmasını gösteren kataloga 
baktık. Süvari kendi gemisini batıran 
meçhul denizaltı gemisinin benzerini 
bulamadı. 

Denizaltı gemi•İ ne F ranlıonun 
ne Je hiikümetçilerinJir 

Gayet sarih olarak ıöyliyebilirim 

kl ilk hadiseyi yapan denizaltı gemisi 
ne isi Frankoya, ne de meşru İspanya 
hükümetine aid değildir ve olamaz da. .• 
Bu denizaltı gemisinin hangi devlete 
aid olduğu hakkında hiçbir fikrim yok
tur. İkinci hldiae hakkında fazla bir 
tey bilmiyorum. Bu feci tecavüzü aynı 
Jneçhul denizaltı gemisi mi, yoksa bir 
ha,kaaı mı yapmıt olduğu hakkında he
nüz kati malOmatım yoktur. Bunu an
cak ıon defa batan geminin tayfaları 
l•tanbula geldikten sonra anlayabilece
lia. 

lkincl hid'-e türk karuuları içinde 
&eçaıiftir. Bu itibarla türk hükümeti
nln de bununla meıgul olacağı tabit
dir. Bugün hidiıe üzerinde türk hükü
lnetiyle temu için tetebbüslerde bulun
dunı. Hükümet erıkinı manevralarda bu
lunuyorlar .İlk fırsatta kendileriyle hü
kUınetim namına bu müessif hadiseler 
hakkında resmen temaslarda bulunaca
lırn. Bu hususta hükümet merkezime de 
telgrafla mal\imat verdim. Maamafih 
ttirk hlikümetinin karasuları dahilinde 
9ereyan eden hldiıe münasebetiyle icah 

Bir milyon Çinli asker 
Şanghay üzerine yürüyecek 

Gemilerin batırılması •• • 
uzerıne Lizbon ve Prag 

arasında siyasi 
münasebat kesildi Japonlar Çinlilere ait bir 

Lizbon, 19 (A.A.) - Royter bildiri- • 

yor: Portekiz hükUmeti Çekoslovakya r htımı zaptettıler 
ile olan diplomatik münasebetleri kes- 1 
meye karar vermiftir. Hükümet çıkar-
mıf olduğu bir tebliğde bu münasebet
leri kesme keyfiyetini, Çeakoslovenska 
- Zebrokjovka fabrikalarına yapılmıf 
olan büyük bir mitralyöz siparifini, 
Çekoslovakya hilkümetinin müdahalesi 
üzerine, bu fabrikaların ifa etmemiş ol
masından ileri gelmit olduğu suretinde 
izah etmektedir. 

İki hükümet arasında birçok notalar 
teati edildikten sonra ve, tebliğin id· 
diasına göre, Çekoslovak hükümeti bu 
notalarda hakaızca bir yol tutmuş ol
masına binaen Portekiz, Çekoslovakya
nm hareketinin hakiki manasını anla
mı,, yani bu hareketin üçüncü bir dev• 
Jetin ağır basması üzerine ittihaz edil· 
mif olduğunun farkına vamuf, bunun 
üzerine diplomaai münasebetlerini kee
meğe ve dün Prağ'dalri portekiz elçisi
ne elçilik memurlarına Portekiz mena· 
fiinin himayesini italyan sefirine bıra
karak Çekoslovak hükümet merkezini 
terketmeleri için talimat göndermefe 
karar vermittir. 

Ç ekoJovakya baın barosunun 
teblifi 

Prag, 19 (A.A.) - Çekoslovak mat-
buat büroıu, bu sabah apğıdaki teblitl 
neşretmiştir: 

Portekiz hükilmetl, aon zamanlarda 
bir çekoslovak silah fabrikası ile siWı 
satın almak pazarlıklarında bulunmut
tur. MezkOr hükümet, hükümetin mu
vafakatini almak üzere dıt bakanlığı
na müracaat etmittir. Bu fabrikanın e
velce çekoslovak ordusuna kartı giri,_ 
mi9 bulunduğu teahhüdlerl yerine ge
tirmeğe uğraflD'lkta olduğu görüldü
ğünden ve istenilen tipte silahların ta
yin edilen mühlet zarfında teslim edi· 
lemiyeceği anlaşıldığından Portekiz 
hükümetine Çekoslovak ordusunda kul
lanılmakta olan ba9ka bir tip silah için 
siparişte bulunması bildirilmittir. 

Portekiz hükümeti, ilk tip silah ü
zerinde ısrar etmiş, yeni teklifi, red ce· 
vabı addederek Pragdaki elçisini geri 
çağırmıftır. Çekoslovakya ile Portekiz 
hükümeti arasında siyui veya diplo
matik bir guna anlllflllazlık mevcud ol
madığını biliyoruz. Bu sebebden dola· 
yı, ticari müzakerelerin diplomasi mü
nasebetlerini bir taraflı olarak resmen 
katetmeğe sevketmesi beynelmilel mü
nasebetler tarihinde yegine bir hidiıe
dir.,, 

Bertin, 19 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden. 

Çekoslovakya ile Portekiz arasında
ki diplomasi münasebatının inkıtaı, al
man politik mahfillerinde büyük bir 
heyecan uyandmnıttır. Bu mahfiller, 
dost diye tavsif ettikleri Portekiz hü
kümetinin görüşünü Almanyanın pek 
iyi anlamakta olduğunu ve Portekizin 
milli müdafaasını teminden başka bir 
gaye peşinde kotmamakta bulunduğu
nu bildirmektedirler. 

eden her şeyi yapmaya kudretli oldu
ğundan ve yapacağından eminim. 

İkinci hadisenin vukuu Akdenizde 
İspanyol gemilerine hayat hakkı olma
dığını gösteriyor. Yapılan tecavüzler 
pek feci oluyor. Batan gemilerin ikiai 

de İspanyada binlerce kitiye yiyecek 
götürürken insanlık hisleriyle telifi ka
bil olmayan bir tecavüze uğradılar. İ
kinci hadise bu gibi hadiselerin devam 
edeceğini gösteriyor. Bu itibarla bura
dan İspanyaya gitınek üzere bulunan 
gemilerimizi vaziyet düzelinceye kadar 
Akdenize çıkmaktan menedeceğim. E
sasen şu anda Karadenizde pek de faz
la gemimiz yoktur. Hükümetimden bu 
günlerde bu Mdiselere aid talimat bek
liyorum . ., 

Çinlilerin taarruza hazırlandıkları Şanghaydan bir görünüı 

Londra, 19 (Huauıi) -Tokyoda çıkmakta olan japon gazeteleri, 
umumi muhaaemabn henüz baılamıı olduğunu yazmaktadırlar. Şimdi 
Nankin' de toplanmıf olan 800.000 kiti ile takviye edilmit bulunan 150 
bin Çin ukeri Şanghaydaki japon mevzilerine taarruza hazırlanmak
tadırlar. 

Şantungda General Ha·ngufu
nun Maref&) Çanı Kay Şek'in em
riyle ıimal cephesine göndermek 
üzere birçok fırkalan seferber' et· 
mit olduğu haber verilmektedir. 

Dün japon müfrezelerine mil· 
him miktarda takviye kıtalan gön· 
derilmiıtir. 

Dün çinliler tarafından altı japon 
gemisinin batırılmasına karşılık olarak 
japonlar da Çinin en eaki ve büyük va
pur kumpanyalarından birine aid olan 
Şark rıhtımını zaptetmişlerdir. Altı 
geminin batırılması yüzünden bunların 
ıahibi olan japon kumpanyasının uğra
dığı zarararın ıoo milyon yen olduğu 
tahmin edilmektedir. Şanghaydaki ja· 
pon atatenavallik bürosu, Japonyanın 
bu mesele üzerine bütün tedbirleri ala
cağını bildinnektedir. 

Dün Çin tayyareleri Şanghayda gö
rUnmemi9lerdir. Japon tayyareleri muh· 
telif yerlerde bava hücumlarına devam 
etmitlerdir. Japon topçuları kısa bir 
mitralyöz atetinden ıonra gece yeni
den Putung ve Natao'yu bombardıman 
etmi9lerdir. Şafakla beraber tayyare ve 
topçu faaliyeti tiddetlennıiştir. 

Çin ve japon lııtalarının hareketleri 
Çin kıtaları Şanghaydaki taarruzla

rına devam etmitler ve bir parkla bir 
bahçeyi itıal etrnitlerdir. Japonlar da
ha geride hazırladıkları mevzilere doğ· 
ru ağır ağır çekilmektedir. Bugün Çin 
tayyareleri Vosungda japon harb gemi
lerini bombardıman etmişlerdir. İki 
gambot ve bir denizaltı gemisinde yan
gın çıkmıştır. 

Japon taarruzları 
Japonlar, biri tayyare gemisi o

lan birçok çin gemilerinin bulunmak· 
ta olduğu Kaoçiao civarını tayyareler· 
le bombardıman etmişlerdir. Japon kı· 
taları Kiangvan'ı Vosunğ'a bağlayan 
kuvvetlere taarruz ettiklerini ve i1erle· 
mekte olduklarınr bildirmektedirler. 

Otelıi cephelerde 
Japon kaynaklarından bildirildiği

ne göre Nankovu müdafaa etmekte 0 • 

lan Çin hatlarının gerileri japon tay
yareleri tarafından bombardıman edil-

miftir. 
Çinliler Şahar yakınındaki Şangtu

yu zaptetmitlerdir. Çin kıtaları Pekin 
ve Tiyençini hedef ittihaz ederek baş
ladıkları harekata devam etmektedirler. 

Japon kaynakları Pekin - Sueiyuan 
hattını takib t0.en 89 uncu Çin fırkası-

nın, mevcudundan üçte ikisini kaybet
mit olduğu halde gerilediğini bildir
mektedirler. 

Japon tebaaıının tahliyeıi iıi 
FufOvdaki japon konsolosu bu şe

hirde olup sayısı 2350 yi bulan japon 
tebaasına, memlekete dönmeği tavsiye 
etmittir. Kantonda da japon aleyhtarlı
ğı arttığından konsolsla japon tebaası 
buradan ayrılıp Hongkonga gitmiştir. 

lngilterenin Çin ve Japonyaya 
bir teklifi 

İngiltere Çin ve japon hükümetleri
ne bir nota vererek bunlari ımtiya~lı 
bölgelerdeki askerlerini çekmeğe ve bu
ralarda askeri harekat yapmaktan ka· 

çmmağa davet etmiştir. Buna mukabil 
Fransa ve Almanya ile birlikte, japon· 

lar da dahil olduğu halde bütün yaban
cı menfaatlerini ve insanların hayatını 

konımağı tekeffül edeceğini bildirmiş· 
tir. Fransız hükümeti bu teklifi kabul 

etmiştir. Fakat ne japonlar, ne de çin· 
liler bu teklifi kabule yanaşmamakta· 
dırlar. 

Mütareke ihtimali yok 
Japon elçiliğinde bir zat, 13 ağus

tostan sonra olan muharebeler dolayı
siyle Şanghay meselesinin "mahalli bir 
iş., olmaktan çıktığını, onun için mü· 
tareke yapma teklifinin şimdi Nankin 
tarafından icrası lazımgeldiğini söyle· 
miştir. 

Amerika ve çin - japon anlatmaz/ığı 
Ticaret bakanr, Amerikanın Çin ve

ya Japonyanın işini kolaylaştıracak 

bir tedbir almıyacağını söylemiştir. 
Amerika hükümeti, tarafsıı kalmak 

suretiyle her iki tarafla da dostane 
münasebetlerini idame etmek arzusun· 
dadır. 

Çin ağır topçuları atefe hazırlanıyor 
Çin dış bakanlığı, yabancı deniz 

makamlarına yaptığı bir tebliğde . bü
tün gemilerini imtiyaz mıntakaları Ö· 

nünde bugün bulundukları yerlerden 
beş kilometre uzaklaştırmak suretile 
muharebe mıntakasını işgal etmekte 
olan Japon gemilerine karşı Çin ağır 
topçusu tarafından açılacak ateşe he
def olmaktan sakınılmasını istemiştir. 

Japonlar Nankin'i bombardıman 
ettiler 

Nankin umumi karargahından teb. 
tiğ edilmiştir : 

Nankinin 130 kilometre cenubunda. 
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BASIN ICMALI I 
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MANEVRA 
CUMHURIYET'te B. Peyami W.. 

büyük Trakya manevralan dolayısi~ 
buıünkü fıkrumda, manevranın ma-.. 
sını inceliyor ve diyor ki: 

Manevra yalancıktan bir harb d~ 
nafile trajik teferruabndan ayrılmıt .. 
mücadele prensiplerine irca edilerek • 
saf mahiyetini bulmut, ciddi ve hUilıl 
bir kartılatmadır. 

Kanlı ve ölümlü harblarm dram .... 
elliflerini alakadar eden ihtiraı tarafm. 
dan ziyade, hakiki bir etkinıharbe ı.e,... 
can veren kahramanlık, teknik ve .... 
kanizma tarafım merak edenler için -
nevralann muharebelerden farkı pek 
azahr. 

Biz de, gazete aayfalarında bile ol-. 
yiğit ordumuzun manevralarına bir S.. 
cada değil, bir erkiruharb çadmnda İılli
ıiz gibi halis bir asker tece11üsile ._. 
kalım. 

ARAB BIRLl~I TARAFTARLARI 

TAN' da B. Omer Rıza Doğrul. Tir· 
kiyenin, genitleme siyaseti takib et
tiğine dair bazı Londra gazetelerinm 
görülen muhabir yazılanna cevab Yeri
yor ve ıöyle diyor: 

Bize kalıraa bu çetit netriyat, bİr' 

hakikati ifadeden fazla azami de~ 
dost olan ve bu dostluğu sai;lamlı,... 

milletler arasına nifak saçmak için ya-

pılmaktadır. Yoksa Arab Birliği cereya. 
nım güdenlerin de her ıeyden evel • 
min olmaları İcab eden bir nokta, Tür
kiyenin geniıleme siyaseti takib ettiğDıi 
söylemek, onun siyasetini ve siyaıetİllİll 
hedeflerini anlamamaktan başka bir te7 
değildir. Türk ıiyaıetinin ilk ve son ... 
defi ıulh içinde yaşıyarak türk milleti
nin azami teali ve refahını temin etllll!ls. 
tir. 

Hatay meselesi ise Türkiyenin p
nitleme siyaseti takib ettiğini dejiL 
memleket haricinde kalmıı bir tiirk • 
seriyetini hür yaıatmak hedefini bıllAı 
ettiğini bütün dünyaya ispat ebnit ... 
lunuyor. 

Arab Birliği siyasetini takib ede.
lere gelince bunlar ister hayal peşiaıla 

kotan ve milli enerjiyi İsraf eden kiııme
lerclen, ister samimi iclealiıt~rclea al
sunlar, her ,eyden evvel Türkiye ...._ 
kmdaki dütüncelerini doğrultun.. 
çok isabet ederler. Zaten biz onlardaa 
dahi böyle 19yler dütünmediklerine İlll· 
nıyor ve bu çeıit neşriyabn bulamk ... 
da av avlamak eseri olduğunu kabul • 
diyoruz. 

AKDENIZDE BELiREN HAVA 
KORSANLARI ... 

Haber' de B. Şekip Gündüz, Milliye
ti meçhul bir tahtelbahrin "Cindad ele 
Cadiz'' isimli İspanyol gemisini batır119-
11 münasebetiyle yazdığı bir makalMe 
hadiseyi naklederek ıu mütaleada ..... 
lunmaktadır: 

''Asiler hükümetçilere Sovyetlerdm 
yardım gittiğini vehmedegeldikleri içim 
Çanakkale civarında pusu kurmuılar ft 
bukümetçilere aid bir geminin Çanaldm
leden çıktığmı gördüler mi hemen üz... 
rine saldırmaia karar vennitlerdir.,, 

Eier bu mana hakikate uyuyorsa o 
zaman bu denizaltı gemilerinin pUAt 
kurduktan yerlere çok uzak olınıym 

üsleri olduğuna veya bazı yerlerden il.
tiyaçlanm temin edebildiklerine inan
mak lazımdır ki bu doğru ise şimdide.ı 
sonra bu nevi hadiselerin tekerrüriinr 
şahit olacağımızı açıkça gösterir. 

''"''* 
Akdeniz eskiden korsanlann denm 

idi. Korsanlık denizlerin vebasıdır. Mr
deni dünya bir zamanlar elele vermit 
ve bu vebadan Akdenizi kurtannıfb. 

Temenni edelim ki Frankonun batlaclt
ğı kara korsanhk karşısında da ticaret 
yollarının emniyeti üzerinde hassaı o
lan devletler harekete geçsinler de Ak
deniz bir daha vebaya tutulmasa. 

Bu haJ Akdenizin emniyetini kora
makta menfaati olan devletler içın çolı 

düşünülecek ve hiç ihmal edilemiyecelıı 
bir manzara arzediyor. 

Kuangtehde iki ve Litsuda bir japon 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Japonlar Nankin tayyare meydanı
nı neticesiz bir surette bombardıman 
etmişlerdir. Bombalar etrafa düşmüt
tiir. Civar mahcılleler sakinlerinden ö. 
tenler ~ardır. 

Saat 17 de japonlar Nankini tekrar 
bombardıman etmeye başlamışlar<' 
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röportajlar 
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Tayyare sesiyle uy~ndık 

Ha\1a harbi oluyor! 
1 Mavi tayyareler ön hatlardaki tayyare dafii 

topiartian kurtulsalar bile L Ü 1 e bur gaz' da 
Krrrmzı On:fmnm tayyare karargahındaki 
kartallarla karşılaşacaklardır 

•--------------Yazan.~· --•11 

B 
u sabah tayyare seslexi;yle uyan
dık. Tabiattan evvel uyanmış ve 

kanadlanm .ş olan çelik kartallara dört 
gündenberi kuş kadar bol rntlıyoroz. 
Trakyanın ye · ı ovalanm dolduran. klış
larm sayısını dü iinürseniır, Ci:imhuri
yetin hava te likesini: yok etme yolun
da nuede bulundu;,un11 da tayin ede-
bilirsiniz. 

"Bugün bava hücumu var,. diyor
lardı. gelen tayyare, kendi mahnDZ, i
çimi.eki pilot ne kadar kardeşimiz olur. 
sa olsun, hava hücumu., insanı şöyle 

bir ürkütüyor. Çolilu)l'a ancak mavi or
du tayyareleııi hücum edebilir. Çünkü 
Çorlu kırmızı ordunun karargahıdır. 

Bugün tayyare. hücumu olduğunu söy. 
liyenler arkasından ilave ettiler : 

··- Fakat hiç_ korkmayınız. Mavi 
tayyareler, ön hatlardaki tay-yaxe da.fi 
toplarından kurtulsalar bUe Liilcbur
gazG.a kırmızı ordwıwı tayyare karar
gahındaki kartallarla karşılaşacaklar .. ,. 

Uyku mabıııuı:luğu içinde, bulutla.. 
ra yakın olan tayyarde.rin rengini gör· 
meğe Ç1lışıyoruz. Bunlar kırmızı ise 
emn.iyette,yiz. sarı ise ziyanı yok, çün. 
kü hakem heyetine aid tayyarelerdir. 
Fakat mavi ise o zaman mesele deği
'iyor, tehlike var. 

Ordular, harlı başlar ba~lamaz, gü-
. nün en büyük ve kahredici silahr olan 
tayyare!erd'en korunma tertibatı alıyor
lar. Tayyared'en yalnız cephedeki asker 
değil', onun silahı, toplar, mitral) ezlar, 
karargahlar, ~birlerde evler, fabn"'ka
lar, insanlar hulasa kıymet ifade eden 
her şey korummya mecbttrdtır. Çünkü 
karşı tarafın değer Yerdiği her Jey, 
tav) arenin dü~nr sayılır. 

E ğer ma.'Yi tayyareler hücum ede. 
ceklerse en çok nereye saldırır

lar ?. 
" Kırmızı cephenin en ön saf-

larına ve bilhassa tayyareyi kovmak ve 
düşürmek için hazırtanmış olan tay. 
yare dafii toplara ... Çünkü tayyarenin 
en büyük düşmanı bu uzun menzilli 
toplardır. 

Eğer isabet vaki ol't.D'5a, en biiyük 
ve mükemme~ bir tayyare bilet bu toı•· 
ların bir mermisiyle yanar, aüşer, mal>
vohu • .,, 

Saat tam altı. biz Çorludan ot~ 
bille kırmızı ordu cephesinin ileri ~fla

nna doğru gidiyoruz. IıWımzı ord!.?, 
dündenberi e~y arazi kazanrmş, dün 
Derviştepe sırtlarında gördüğümür nu.· 
vi kuvvetler yerine, şimdi kasketlerin
de kırmızı şeridler olanlara rastlıyoruz. 

Ulus adına 
manevrayı takib 

ıçin Çorlu' ga 
giden 

arkadaşımız 

Cemal Kutay 
Yolda birkaç mavili kırmızılı gardül.. 
Bunlar, harekat karargilnna men13®
turlar ki biz ~et«ileı; ve sıbfy«il:er 
gibi tarafs.tzdıdar. Cepheden cep.Uyc 
yalnrz biz ve onlar eııdi}aiz ~bili
yoruz. Başkaları için esir otmak tenti
kesi var. 

N amhıau sok mwı ve ağır Warı tay
yare toplaclJ]ly, mo.t<Klere sektir

melrteaider. Bu motöder, 24 ıkrecc. ~ 
le kadar ÇJokabiliy•rlal'. Cephe guisinı
den ön safa giderken, bir tayyare hü
cumuna. uğramamak i~iıı iW:ri~ ~a.ııı.r,. 
buğday başaklan, çadııı ve otlarla öıtü~ 
müş olan bu büyük toplan, mevzilete 
yerleştirmek bir zaman meselesj oldu
ğundan, harb başlar başlamaz Ka.rşılık
h cephelerin hakim tepeleriniıı üzerin

de bu toplara rastladık. Dü:?man tayya
relerine hi~ bir ş_ey hissettirmemek i.liin, 

dekor o kadar güzel hazırlaIUm§ iti. me
sela düven süren bir köylü. kadınınm 

buğday başakları yığınının arasına bir 

top yerleştirmişler. Havadan, yerdeki 
bu karaltının ne olduğunu anlamak için 
alçalan tayyare; bir tarlanın üzerinden 

geçtiğini sanarak hazırlıksız bulunact1k 
ve saklı topun bir mermisiyle belki de 
alevler içinde yere düşecektir. 

Bunun içindir ki tayyare, daima 
dikkatli ve hazırdır. Hele biz geçtiği
miz yollarda, yerin üstünden bile 

pek dikkatli olmadan veya bize haber 
veribrıeden farltına yarmadığımız bu 
toplan gördükte~ sonra, tayyarelerin 

korhusuzca buralara kadar gelİ'!liııe 

hayret ettik. Tabiatle çok iyi anlaşmı;i 

olan Mehmedcik, koca topu o kadar us
talıkla yerle§tiriyor ve onu bir toprak 

parçası haline koyuyor ki, herhanci 

bir düşman birkaç act tec.rübedm scn

ra, tayyarelerini türk topraklan üzerin
de dolaştırmaya cesaret edemiyeceJııtir. 

D ün bir hava muharebesi seyrettik. 
Çorludaa 21 kilomctxe kadar ile

riıd• Jtırnuzı ordmıa.n tayyare dafii ter
tibatının santrallarına rastlamıştık. 

Tayyarelerin vaziyeti hakkında bütün 
c.epb.eye mal\imat vere.11 bu santraldan 
bize, iki taraf tayyareleri arasında bir 
karşılaşma olması muhtemel bulundu
ğunu ve bunun daha ileride, kırmızı 

ordunun tayyare dafiiı toplarının yakı
nında geçmesi mümkün olduğunu söy
lediler. Şimdi Uzunhacı köyü yoluna 
doğru gidiyoruz. 

Nihayet, bütün cepheye bakim bir 
tepenin üstünde kırmızı tarafın tayya~ 
re dafii toplarından bir bataryaya rast
bıdık. Yirmiden fazla büyük ve uzun 
namlu; bulutlar arasında av bekler gibi 
başını havaya kaldmnrş, gök yüzünil a
raştırıyor. Her bir topun arkasmda bir 
kahramanı aıebmcdcik elinde büyük bir 
dürbin ufukları süzmektedir. 

<ntada ismine kumanda aleti ceni
leıı " mustatil şeklinde bir cihaz var. 
:Su alet, hedefin mÜ$takbd hesablann.t 
yap.maktadır. Bu aletin yaptığı atış ht
saplan toplardaki müşirler vasıta$iyle 
tatbik. edilmekte ve bütün namlular, bir 
aııCa &JD.li hedefe dıoğnı çevrilmekte
dir. O zaınazı bütiin batarya. kwnımda
nınm ateş emrini bekleyebilir. 

B iz bunları seyrederken, karşı ta
raftan geldiğiai talmıhı ettiği

miz motör giidtiileri d.ı.ıyiluk. ~a 

evn~ birer m.oktaı halinde göı:Wğ\inıüz. 
siyah cisim. fazlalaşan güdtüler aisbe-
tinde üstümüze geldiler. Şimdi ~ele1L 

tayyarelerin üzerinde mni işaretle

ri vazıh olaralr seçiyoruz. Gelen tayya· 
reler, karşı taıaf ta.yyareleridiı:. Kwnan
da aleti derhal harekete geldi. Bir şey
ler tıkırdıyor, rakamlar SÖY.le.ııiyor. ce
vabl.ar veriliyor ve nihayet kuvvetli bir 
ses duyuluyor: 

"- Batarya hedefe ateşe hazır 1 
"- Ate§ .... ! .... 
Daha; bir büyük gök gürültüsünü an

dıran gümbürtünün sesi, kulaklarımız
dan gitmeden yeniden motor sesleri 
işitiyoruz. Şimdi kırmızı avcı tay
yareler, mavileri görmüşler ve hava
lanmışlardır. T oplar, çelik kuşları kar
şı karşıya , bırakmış ve susmuştur. He
pimiz, heyecan içinde, gözlerimiz yu. 
karda, hava harbini seyrediyoruz. Bu 
~ten anhyanlar: "= Ku:rnızı tayya
reler vaziyete bakim!,. diyorlardı. Bu 
ltanaa.t yanlış çıkmadı ve biraz sonra 
maviler, kendi cephelerin~ doğru ufuk. 
ta kayboldular, gittiler. 

Çorluya döndükten sonra bugün 
cephenin bir çok yerlerinde böyle ha
va harbleri olduğunu öğrendik. Her şe
yıin illi: intibaı gibi, ilk haYa harbini 
de kolay kolay unutamıyacağım. Bu 
satırları karaladığım gece yarısında, 

kula.kları:mda hala motor gürültüsü. 
gözlerimde kmwzılı mavili tayyare!~ 
rin hayali var. 

Hava sınırları; kara sınırlan kadar 

Bir kuyuda zehirli 
gazlarla boğulan iki 

amele 
İxnir, 18 (Hususi) - Şehrimizde 

ftti bir kua olmuş iki amele kuyuda 
zebirknucJt ölmüştür, HWise föyle 
olmuştur : 

Ticaret odası reisi B. Hakkı Bakı
otıu incir bahçesindeki kuyusunu te. 
mi~lemıt} istemiş, bir amele iple ku· 
yuya ı:irmiştir. Bitaz sonra işçinin çıl
maciığını göıünce ikİMi l>iı amele da
ha kuyuya girmiştir. Bu amele de we 
kuyudan: pk:mış, ne cle P.rağ.ırmal'ara ce
vab vermiştir. Bunun üzerine kuyunun 
zehi•li gasJarla tlohı alft.ğu ihtimaı
li akla gelmiş_ ve bir ipin ucuna bir 
tavuk bağlaııarak kU}"uya sarkıtılımf .. 
tır. İp çekilip de tavuğun ölü bir hal
de olduğu görülünce zavallı talihsiz 
amelelerin başına gelen facia anlaşıl

mıştır. 

Eskrim teşvik 
müsabakaları 

T. S. K. Ankara Eskrim ajanlrğın
dan: 

Ankara Halken salonunda bölgem.iz 
eskrimcileri arasında 26 ve 28 Ağus
tos l~'l günleri epe, floıe, kılıç olmak 
üzen her ÜÇ si1ihtan ferdi nbim teş.. 
vik uıüsabakaları yaptlacaktı.r. Bu mü
sabakalara lnılübiiniiz ruun•oa iştirak c
de~clıt e&krimciletiı:t isimlerinin 25 a.. 
ğu&tos 1967 günü akşamına kadar esk
rim ajanlığma bildirilıııesi ve: hel'" han
gi bir kuışık:bğa ımb.al kal:m.a:mak üu· 
re ınüsabıklann. mii-sabalı:a sa.a.tindcı eıı 
az Wr saat eYVd Hal.keıri spor salo
auılda bulmmWarı lazımdır. 

~ ağu.s«ış Pt~ saat 20,30da 
flort- ye C~· 

28 a~os 1~7 Cumartesi saat 20,30 
tia Jaılrç nriisalJalralan yap:rlacaktrr. 
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X Hayvan sergisi - İstanlmlda 

:Bey.kozda hzbar.ıe mevkimde bir hay
van sergisi açılmıştır. 

X Yalova elektrik santralı - Yalo· 
•a kaplıcalarındaki e.lektrik santralr iki 
lilometre uzağa nakledilecektir. 

X Boğujçinde otel - Şirketi H<l}·~ 

riyc Boiazdaı modern bir ctel yaptır
Slaya karar vermiştiı-. 

x K.a,ynklıa yılC - c 1,37 kuy
ıukhı yıldızı uzaklaşmaya. başlamı~tlr'. 

X Y...-. adam - Dün İstanbulda 

Eyübde 70 yaşla:rında lı>a~evanhkla 

meşgul Ahmed isminde birisi çalıştığı 

lıahçede yanmış olarak bulundu. 
X Bir Roınıen harb gemisi geliyor 

- Bugün bir Romen topçekeri 1stanbu
la gelecektir. 

X Aşı kontrolu - İstanbutda aşılı 

Ye aşısız esnafın kati taranması yapıla
caktır. Bunun i~in bir proje hazırl2nı

yor. Hiç aşı yaptırmamış olanlar ceza
landırı!acaktır. 

X Yoksul çocuklar için kanıp -
Gelecek sene fakir ~ocuklar i~in açılan 
köy ve §e.bir kampları biribirinden ay

n olacaktır. 

kuvvetli ve göklerin de hududu sizi}. 
miş havacı Türkiye gayesi, hava har. 
bıru seyrettikten sonra kafaya ve gö
nüle hakim bir "hasret,.. oluyor.,, 

20- 8- 1931 

1 

Türk sömi koknnun yeni 
satış fiatı 

İktisad Vekaletinden : 
1 - 3003 sayılı endüstriyel mamfı.. 

latın maliyet ve satış fiyatlarının kon. 
trol Ye tesbiti hakkındaki ltammun ver
miş olduğu saJibiyete- istinade.n Sömi
kok fabrikasının İstihasl ettiği Sömi. 
kok satış fiyatı yeniden tetkik edile
rek bir ton sömi kokun fob Zon
guldak toptan satış fiyatı 17.ZS lira o
larak tesbit edilmiştir. 

2 - Bu fiyat 20. 8. 1937 den itiba
ren muteberdir. (A.A.) 

Fikret'in ölümünün 
yı ldönümü 

İstaDl>ul. 19 (Teleiwıla} - Te'dik 
Fi.kretm ilümiiniin 22 inci yıldiinümi 
münasebenyitc uge EyW>ta. meırhu

mw:ı kabri baştıı.da bi:r ihtifal: yap,Udı. 
Büyük şairin dostları ve taıunmış. sa
natkarlar ihtifalde bulundular. Şairin 
hayat ve eserlerinden bahsedildi ve p
irleri okund11;. 

Balkan festivali yarın 

başlıyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Cumar

tesi akşamı saat 21 de Taksim bah!e
sinde Balkan festivali başhyacaktı.r. 

Festivale yunan, bulgar. romen ve yu
goslav milli dans heyetleriyle m!thtelil 
türk ekipleri iştirak ed'eeektir. Bugün 
14 ü kadın olmak üzere 2 3 ki-ftıik kadıı:ı 
heyeti gelmiştir. 

Motörlü t ayyare 
mektebinde yapılan 

uçuşlar 
Türk Hava Kurumu tarafından tnö

günde kumlan .. İnönit yübek yelkea 
•M kampında'" 5 temnmztlan 1~ aps
tos ak~ bdar 4743 UÇU§ yapılmt§

tır. 

ıs temmuzda işe ba~hyan An~anda
ki "Jnotörfü tayyare mektebi,. nde- 13 
ağustostan itibaren talebe yalnız olaırak 
uçmağa başlamıştır. Bugüne kadar yal
nız olarak uçmağa muvaffak olan gen~
Jerimiz 13 tür. Bunlardan ikisi kız, on-
biri erkektir. Bu gençlerin adlarım ya
:ııyonız : 

Bn. ve B. Naciye To:ros, Yıldız Uç
ırıan, Mehmed Yılmaz Con, Şit'laSi Kav
lak, Abdullah Ertar, Abdullah Karaca
ova, Neniız Ergo"k, AJınned Gülsen, 
Tahir Yalçın, Korkud Bayülken, İbra • 
him Altay, Necib Tulgar, Ahmed Arr -
kan, Abdullah Eftem. 

c~~.! ... ~ y ~~~J 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

• 12.50 Muhtelif plik neşriyatı. 12.50 -
t3.15 Plak: Türk mu&ikisi v:e halk şar

kıları. 13.15 - 13.30 Thıhili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriy&tı : - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk ~rkılan (Ser
vet Adnan ve arkadaşları.) 19.30-19.45 
Saat ayarı n arabaç nt1riya.t. 19.'\.5 -
20.15 Türk musikisi ve halk şarktları 
(Hikmet Rua ve arkadaşları). 20.lS -
aı.oo Plakla dans ı:m.ısikisi. 21.00 - aı.ıs 
Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa. 
!on orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki 

program ve İstiklal mar~ı. 

Tefrika: No. 105 
. . 

Her ne kadar zahirde Dük'un söylediği 
sözleri tasdik eder gibi davranıyorsa da Vi
ola içinden başka türlü düşünüyordu. Çün
kü onun kalbinde de Orsino'nunki kadar de
rin ve geniş bir sevgi yaşıyordu. Bu sebeb
le: 

duyduğu d~y~ları üstü kapalı anlatabilmek 
için o, bu hıkayeyi uydurmuştu. 

Tam onlar, hunları konuşurlarken içeri
ye bir adam.gi;di. Bu adamı, Dük, Olivia,
ya göndermıştı. Bu adam dedi ki: 

kara su bile inse. oradan ayrılmayacağını 
söyle! 

Şeks'p~_rden ,.Hikayeler 

Y azanıar: M ary ve C l:ıarlea Lamb 
Çftliren: Nurdtin ART AM 

On ik inci gece 
kadın için Orsino üzülüp duruyordu. Niha
yet bir gün bunu usulca Düke açmağa, an
latmağa karar verdi ve bir gün dedi ki: 

- Eğer sizin Olivia'yı sevdiğiniz kadar, 
bir kadın sizi sevmiş olsay~ (belki de orta
da böyle bir kadın vardı!) siz de onu seve
memiş olsaydınız, ona sevemediğinizi söy
lemez miydiniz? O da bu cevabtan mem
nun kalmaz mı idi? 

Fakat Orsino, bu muhakemeyi kabul et
miyor, hiç bir kadının kendisi kadar şiddet
li sevebilmesini imkansız buluyordu. 

- Hiç bir kadının kalbi bu kadar büyük 
bir sevgiyi içine alaçak kadar büyük değil
dir. Onun için benim Olivia'ya karşı duydu
ğum sevgiyi herhangi bir kadının aşkı ile kı
yaslamak doğru olmaz. Diyordu. 

- Fakat efendimi~, ben biliyorum, de
di. 

- ne biliyorsun Se2ario? 
- Çok iyi biliyorum, bir takım kadınla-

rın erkeklere karşı ne. sonsuz bir sevgi bes
lediklerini. Onların yürekleri de bizimkiler 
kadar doğru, vefalıdır. Babamın bir kızı 
vardı ve o, bir erkeği, ben bir kız olsam si
zi ne kadar severdim, işte o kadar severdi. 

- Peki onun hikayesi ne oldu? 
- Bir boşluk efendimiz. Sevgisini için-

de sakladı. Kimselere açmadı. Ve bu gizli 
sevgi, bir tomurcuğun içine girmiş bir kurt 
gibi, onun damase renkli yanaklarım sö
mürdü. Düşüncelere daldı. Yeşil ve sarı bir 
melankoli içinde bir abide tahammülü ile 
kedere karşı tebessüm ederek yaşadı. 

Dük, bu kadırun bu sevgiden ölüp ölme
diğini sorduğu zaman Viola buna kaçamak
lı ce.vablar verdi. İhtimal ki Orsinoya karşı 

- Af edersiniz, bu Bayanın huzuruna 
kabul edilmedim. Yalnız onun hizmetini 
gören kız vasıtası ile size o, şu cevabı gön
derdi: 

Yedi sene müddetle hiç bir kimseye gö
rüruniyecek, manastıra. kapanmış bir rahibe 
gibi,. yüz~n! P~~~. öı:ecek ve oturduğu oda
yı kardeşının o~urnunü hatırlayarak dök
tüğü göz yaşlanyle sulayacakmış. 

Dük, bunu duyUnca dedi ki: 
- Ölen bir kardeşine bu kadar sevgi 

besliyen bir kızın kalbi ne zarif bir çerçeve 
içinde olmalıdır! aşkın altından ışıklan o
raya değerse, kim bilir, o zaman ne kadar 
sevecek! 

Sonra Viola'ya döndü: 
- Sezario, ded~ sen benim kalbimin bü

tün sırlarını biliyorsun. Haydi benim iyi de
likanlım, doğruca Olivia'nın evine git. Ora
da seni kabul etmemezlik ederlerse aldırıs 
etme~ Bayanla· görüşünceye kadar ayağıni 

- Peki, kendisi ile görüşmeğe muvaffak 
olabilirsem? O zaman ne yapacağım? 

- Benim kendisine karşr ne ihtiraslı bir 
aşk beslediğimi aç. Benim kendisine ne ka
dar sadık, ne kadar bağlı olduğumu anlat. Her 
halde böyle, senin benim tarafımdan konuş
man daha iyi olur. O, seni perişan bir halde 
bulunan benden daha iyi dinliyecektir. 

Bunun üzerine Viola kalktı, gitti. Fakat 
bu vazifeyi ist eye isteye görmesine im ... 
kan mr vardı hiç Çünkü bir kadına gidecek, 
ona dil dökecek ve kendi sevdiği erkekle o
nu evlenmeğe razı etmeğe çalışacaktı. Fa
kat madem ki, bu işi üzerine almıştı; bunu 
büyük bir sadakatle yerine getirecekti. 

Olivia~ bir delikanlının kapısında, kendi
sinin yanına çıkmak için ayak dirediğini 
duydu. 

Uşak: 
- Sizin hasta olduğunuzu söyledim, de-

di. fakat o, bunu bildiğini ve onun için ko
nuşmağa geldiğini söylüyor. Kendisine ne 
diyeyim Bayanım? Öyle görünüyor ki o, 

(Sonu var) 
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Ecnebi heyet reisleri [Dünkü hava 
ve ataşelerinin sözleri harbı çok ~ · 

A1A1URK MANEVRADA 

Misafir as eri heyet 
a zalarıı~ı kadul etti (B"fC l inci .uıyl.la) 

ttlor bayraklarla eüsJenmişti. Çay1ak 
Çeden hareket ettikten 1ı0nra misa.. 
tSrlerimiz BazaP.a mevkiinde istin· 
hat ederek öğle yemeğini yediler. Bu
rada orgeneral Fahrettin Altay. misa
fir heyetlere manevra hatrrası olarak 
Dadalyatu dağıttı. 

Misafirlerimiz ıaat 1.30 da Kapak· 
Jı köyünde kırmızı ordunun eihiye ka.. 
ıareahını gezdiler ve göcdüklcri intL 
amdan ç.ok mütehassiı oldular. Sonra 
heyet Ba~lar aırtına gelerek mavilerin 
harekitını tet1'ik ettiler. Ordu kuman
danmm izahatını dinlediler. Bir müd· 
det sonra Muratlı üzerinden Tekirdağı
na hareket ettiler. 

Heyet azalarının ve ata§elerin 
söyledikleri 

Manevraya davetli heyetler ve ata. 
,emiliterler, bugün sabah saat ondan 
ııaat 17 .30 a kadar manevra sahasının 

her köşesine giderek hareketleri büyük 
bir dikkatle takib etmişler, kendilerine 
verilen izahatı al~ka ile dinlemişler ve 
sualler sormuşlardır: Heyet reisleriyle 
ataşemiliterlere intiba ve ihtisaslarını 

sordum. 
İtalyan ataşesi Tekirdağında hasta

landığından geri dönmüş ve japon ata. 
fCSi de hasta olduğundan gelememiş
ti. Piğer devletlerin heyet reiılerin

den ve ataşemiliter!erinden aldığım ce· 
vahlar, ordumuzun büyük değerinin 

doşt yabancı gözlerde bizi memnun ve 
mütehaıuıiı eden tezahürlerinin ifado
si o)an bir kıymet taşımaktadır. 

Yunan genel kurmay bafkanının 
ıözleri 

Yunan askert heyeti reisi General 
Papagos diyor ki : 

"- Seyrettiğim manevralar bende 
çok müsbet intibalar bıraktı. Türk or~ 
dusunun talim ve terbiye birliklerini 
yetiştirmek hususunda gösterdiği mu. 
vaffakiyeti takdirle müşahede ettik. 
Motörlü birlikler sahasındaki tc:rilk· 
kiyi bilhassa kaydetmek isterim.,, 

Manevranın ihata şekli fevkalade
dir. Bilhassa bunun hareket muharebesi 
oluşu dikkate değer.,, 

Yugoslav genel kurmay 
BQ§kanmın ıözleri 

Yugoslav Genel Kurmay Başkanı 

general Nediç'in intibaı şudur: l 
"- Bu manevralar türk ordusunun 

kıymet ve kudreti hakkında şimdiye ka
dar bildiğimiz malumatı teyid etmiştir. 
Kıtaatın harekatta gösterdiği intizam 
bilhassa ıayanı takdirdir. Bu mükemm~ 
liyetle beraber tamamen modernle'?en 
ordunun manevrada gösterdiği yüko;ek 
kabiliyetten birinci derecede memnun 
olanlar arasında yugoslavları sayarım.,. 

lngiliz hava ataşesinin sözleri 
İngiltere hava ataşesi de ~unlan 

söyledi: 
"- Türk hava kuvvetlerinin hare

ketlerini çok mükemmel buldum. Türk 
pilotu modern tayyareyi kuvvet ve sa
lahiyetle kulJanan bir askeri kuvvettir. 

Havanın ordu ile çalışmasını, rad
yo ve fotoğraf faaliyetlerini çok ahenk· 
il buldum. Havacılıkta · başka memle
ketlerden öğreneceğiniz şey kalmamış 
sayılabilir. Bütün teşkilatta tenkid eoi
lecek taraf yok gibidir. Bizim seyahati
ıniz için alınan tertibat bile kusursuz ve 
noksansızdı.,. 

lngüiz kara atQ§esinin •özleri 
İngiliz kara ataşesi Binbaşı Rcısse 

kanaatlerini şöyle ifade etti: 
"- Ben bilhassa teferruattaki inti

zama dikkat ettim. Her şeyi mükem
nıel buldum. Türk neferinin harb kabi
liyeti zaten malUındur. Fakat bu aske
rin kendi kendine şuurlu surette vazife 
görecek ıurette yeti~tirildiğini müşahe
de ettim. Uç dört yerde bize verilen 
lzahat sevk ve idarede hiç bir şeyin fü. 
nıaı edilmediğini göstermiştir. Gördit
ğünı teşkilat mükemmeliyeti o dere· 
cededir ki hiç bir suretle daha fazlası 

beklenemez.,. 

Amerika atQ§esinin sözleri 
Amerika ataşesi çok memnun oldu

ğunu işaret ederek dedi ki: 
"- Türk subaylariyle temaslarım 

bana hayret verici bir şey öğretmiştir 
ki o da türk ve amerikan seciyeleri :na
sındaki yakınlıktır. İki memleketin biri
birini yakından tanımamasına esef edi
lOrum. Benim en büyük vazifem T;ir-

kiyeyi Amerikada, olduğu gibi tanıt
mak olacaktır. Hariçte tatbikat görecek 
aabitlerle bilhassa gençlerini bize gön· 
dennenizi çok isterim. Bunlar Ameri
kada kendilerini kucaklamak için açıl
mıı kollarımızı bulacaklardır. Türkiye 
ordusu yalnız ıulha hizmet eden bir or
du olduğu için bu bakımdan da büyük 
bir yakmhk duyuyorum. Tetkilatm l·U
tün teferruatını mükemmel buldwxı. 
ltendimi bu muhitte biç yabancı bulmı-
yorum . ., 

Ç eko./.ocJah at~ıinin ıö~leri 
Çekoelovak ataşesi !unları ıöylerruf

tir: 
"- :Müsaade edin de 1ntiba1arımı 

yarın akşam aöyliyeyim. O kadar k•ıv
vetli ihtisaslar altındayım ki şimdi ıiöy
ler,sem her gördüğümü meth.etınekte 
çok ileri gideceğimden korkuyorum.u 

F ran•a ataıesinin sözleri 
Fransız ataşesi diyor ki : 
''- Nizamlarımız bir mütalea söy

lemeye müsaade etmez. Yalnız şunu 

söyliyebilirim ki şimdiye kadar hiç bir 
manevrada ecnebi asked ataşeleri bu 
kadar muntazam ve kusursuE" teşki16tlı 
kabul edilmemişleroir.,. 

Bulgar ataıesinin sözleri 
Bulgar ataşesi şunlan söylemiştir: 
"- Türk ordusunun manevralarma 

iştirakten memnunum. Teşkilat, teçhi· 
zat ve silahları modern buldum. 1'iiık 
ordusu her türlü tehlikeye karşı kendi
ni müdafaa edebilecek bir hale gelmiş
tir. Balkanlarda diğer balkan orduları 
gibi bir ıu1h &milidir.,. 

in& :.liz atCl§e navalinin sözleri 
İngiln ataşenavalr tunlan söylemiş· 

tir: 
"- Gördüklerim, tahminlerimden 

çok mükemmeldir, sok iyidir. Her şeyi 
üstün ve ileri buldunı. Artık prbWar
dan öğreneceğiniz bir §ey kalmadı.,. 

Sovyet at'J§e naualinin ıözleri 
Sovyet ataşenavalı ihtisaılanm f)Y· 

le anlattı: 
" - Çok memnun oldum. Teşkilit 

ıayrikabili tenkid mükemmeliyettedir. 
Türk milletinin ve ordusunun misafir
perverliğini gördük. Seyrettiğimiz hava 
hücumu fevkalade enerjikti, kumanda 
heyeti kati ve mükemmel kararlar veri
yordu.,, 

Alman attı§emiliterinin sözleri 
Türkçeyi çok iyi konuşan alman ata· 

şemiliteri dedi ki: 
"- Cihan harbından evet Her Rot 

ile beraber Edirnede bulundum. Cihan 
harbında Türkiyede idim. Uç seneden
beri ataşeyim. Eski ile yeniyi mukayese 
ye lüzum bile görmem. Ordu ve terbi
ye tamamiyle değişmiş bir haldedir. 
Memleket de aym suretle değişmiş, Uer· 
lemi§ ve inkitaf etmiştir.,, 

Cemal KUT AY 

Ecnebi heyetler Sarapda Atatürkiin 
tekrar iltifatlarına mazhar oldular 

Tekirdağ, 19 (A.A.) - Hususi mu. 
habirimiz bildiriyor : 

Mavi ordunun tümen karargabmı 
ziyaretten sonra ecnebi heyetler sara-
11a geldiler. Belediye bahçesinde ken
dilerine ayran, kahve verildi. Bu ara. 
hk Atatürk'de beraberlerinde Ba~ekil, 
Vekiller, Mebuslar olduğu halde aynı 
yeri şereflendirdiler. Halk Atatürkü 
bir sevinç ve heyecan tufanile karşıla. 
dı. Alkışlar, yaşasın Atatürk avazeleri 
ortalığı çınlattı. Ecnebi heyetler tek· 
rar Atatürkün iltifatma mazhar oldu
lar. Saat 16 da heyetler saraydan ayrı
Jarak ma\l\i ordunun başka bir tümen ka· 
rargahını, bir ağır batarya mevziini, sil.. 
vari livası karargahını ziyaret ettiler. 
Mareşal ve Orgeneral, burada yarın bu
luşmak üzere heyetlerden ayrıldılar, 

Çorluya gittiler. Misafirler de Tekir~ 
dağına hareket ve tam 14 saat süren bir 
tetkikten sonra saat 20 de İzmir vapu· 
runa muvasalat ettiler. 

Şehir baştan başa donanmıştır. Ha· 
lk misafirleri hararetle alkışlamıştır. 

Bir İngiliz ticaret heyeti 
lstanhula geliyor 

İstanbul, 19 (Telefonla) - İngiliz 
üzüm kooperatif müdüriyle bazı firma 
mümessillerinden müteşekkil bir heyet 
üzüm almak üzere memleketimize gele
cektir. Heyetin ziyaretine büyük ehe· 
miyet veriliyor. 

müthiş oldu 
(Başı ı ıocı sayrtada) 

arazi bugün kırmızı kuvvetlerin eline 
g~ti Gerileyen maviler yeni saflar 
tepil ediyorlardı. Makinalı kıtalar iler
liyen piyadeyi himayesi altına almııtar· 1 

dl. Büyük Manika köyü 'kırmızılar tanı· 1
' 

fmdan zaptedilmişti. Sülüklü ovasından 
k 

. . . 1 

geçer en pazar günkü geçid resmı ıçm 
1 

hazırlanmış olan teribüııü gördük Çor
lu ovuınm en düz ve inhirıa6Jz bir 18· 

hası olan bu büyük meydan iki gün 
sonra dünyanın en kuvvetli ve modeıtt 1 

( Baıı I inci sayfada) 

lıakkındo görüşen Büyük Şel buradaki Faaliyet hakkındaki hislerini 
de biraz evHl ol.dııiu l'ibi ''Çok 11üul,, olarak vas.ıllandırmlflarJır. 

Milli Müdolaa Baluımma ba araJa lınıJihriFN Jün akfamki luUJa 
Juırlnn.ı enüıtmıtdcr. 

BuraJan Çerkea köyüne giden Cumhur Reisimiz saat 15.15 tle 
mavi taral kolordu karargahının bulunduğu Bekleme tepesine gel
mi§lerdir. A.taı.ülı burada 6etıe mUalirl.rimUU meı6fll olmllflar ve 
harta Üzeriıul.e .,..q.,; ,ösJ.,. 6•çİrmİfl.er, bir toyyare Jôfi batarya· 
.. nın ltedele gİTİf vaziyetini tetkik etmişlerdir. Cemal KUTAY 

~j}ahlarla cihazlı ordusundan bir parça- ---------------------------------

nın takdir ve •evgi tophyarak geçmesi
ne şahid olacaktır. 

ilk mavi mevziler 
Bağlar ıırtı adı verilen ve tatlı bir 

meyille yükselen tepelerde ilk mavi 
mevzilere rastladık. Kıtalar mütekasif 
olduğundan kırmızıların bu hatta saba
ha karşı yapacaldan tarruzun çok şid
detli olacağı tahmin edilmektedir. Ma· 
vi mevzilerde tetkikler yapan Kamutay 
heyeti azalarına rastladık. Yakın zaman
lara kadar ordumuzda değerli vazifeler 
başarmış olan emekli generalleriJ1'1iz 
genç bir subay heyecaniyle hatlar ara
sında dolaşıyorlardı. 

Sarayın yakınındaki yerlerin rnavi· 
Jer tarafından tahrib edildiğini gördUJr. 
Burada çetin barikadlar da vücuda geti
rilmişti. Bu hazırlıklarda mavinin kır
mızının büyük taarruzunu beklemekte 
olduğunu anlatıyordu. 

Atatiirlt miaalir heyet azôlmını 
kabul ettiler 

Saat 8 de Tekirdağmdan çıkan mi
safirlerimiz saat 10.15 de Çayla tepesi· 
ne gelmitlerdi. Burası bütün harekitm 
görülebileceği kadar yüksek bir tepedfr 
ve buradaki tümen bir taarruza banr
lanmaktadır. Misafirlerimiz sayısı elli.. 
yi aşan otomobillerinden henin illll'if· 
lerdi ki karşı yoldan büyük Önder A· 
tatürk'Un otomobilleri gözUktü. Mare
şal Fevzi Çakmak, KorgeneraJ Fahred
din Altay ve generaller tarafından ltar
'ılanan Büyük Şefe misafir heyetlerin 
reis ve azalan takdim edilmiş ve Cum
hur BCl§kanımız misafirlerimizin ayrı 
ayn ellerini sıkarak kendilerine iltifat· 

ta bulunmuşlardır· 
Şimdi 61 inci tümen mavilere karşı 

tam kuvvetlerinin iştirakiyle taarnua 
geçmişti. Tanklar piy~delere yol açarak 
Bağlar sırtlarına ilerlıyorlam.ı. Dürbin. 
lerle bakan ınisaf irlerimiz evvela bir şey 
göremediklerini söylediler. Fakat top
raklar arasında toprak rengini almış a• 
kederin hareket ettiğini görünce tabia. 
te bu kadar intibak kudretine ka.rız duy
duktan hayran1ıklan açıkça rzhar etti
ler. Topçu tank ve diğer muhtelif ıımıf. 
Jar biribirleriyle heınahenk olarak ilerli
yorlardı. Buna nuıkabil mavi taraf da 
araziden gayet iyi faydalanmakta idi. 
Öğleye doğru rnavilerin elindeki Bağlar
sırtı kırmızıların eline geçmişti. 

Haoa harbı 
Karada bu ııarblar olurken havada 

da manevraların en büyük hava harbı 
yapıldı. Mavinin sayıca çok az tayyare. 
leri lannızının taarruz eden piyadeleri
ne alçalarak havadan hücum yaptılar. 
Mavinin bir bombardıman grupu bilhas

sa tanklar üzerine taarruz yapıyordu. 
Kırmızırun da avcı tayyareleri mavinin 

yaptığı mukabil taarruzu havadan hL 
mayeye memur ~lan ~vi avcı tayyare
lerine hücum ettiler. Bilhaua ınisafir
lerimiz görülıneğe değer bu hava harbL 

na kar§ı büyük bir al~ka gösterdiler. 
Ve iki taraf tayyarelerini hava harhının 
bütün uata ve mütekamil tezahürlerini 
gösteren bareltetleriyle bir u.ate yakın 
me§gul oldu1ar. 

Bugünkü muharebelerde hava kuv
vetlerinin netice üzerine ne kadar mü. 
cssir olacafıru bir defa daha anlam1ı • 

olduk. 
Saat 11 de misafirlerimizle beuber 

Bozata tepesine giderken hfila top ses-

leri duyuyorduk. Bu saat bugünkü har
bm en fiddetli ıeçen zamanıdır. Saat 

11,20 de Küçük Manika köyünden ge. 
çerken bir kırmızı süvari kolunun kö
yün arka tarafından dört nala aştığını 
gördük. Saat 12.5 da Bozata tepesine 
geldik. Burada kırmızı taraf komutanı 
korgeneral Abdurrahman Nafiz Güran 

lzmir fuarı bugün 
törenle açılıyor 

İzmire şimdiden her taraftan 
onbir bin ziyaret~i gelmiştir 

İzmir, 19 (HuMUİ mııhabirimiz bildiriyor:) - Bua-iin İzmir büyük 
bayramının arifesinde bulunuyor. Bütün Jehir hattan başa donanmış, 
caddeler ve gazinolar ziyaretçi kalabalıklariyle dolmuş bir vaziyette
dir. Bu gece bütün İzmir elektriklerle aydınlablacak, yarın fnann açıl
ma töreni Ekonomi hakanımız B. Celal Bayar tarafından yapılacaktır. 

Emniyet 
1aginleri 

Emniyet umum müdiirlüiü birinci 
şube memurlarından BB. Hamid wnum 
müdürlük kadrosu ikinci amıf emniyet 
Amirliğine, İstanbul viJAyeti emniyet 
kadrosu sivil n üniformalı merkez me· 
murlanndan 6 yaka sayılı Zeki Demir, 
İetanbul emniyet direktörlüğü üçüncü 
fube direktör muavinliğine, 7 yaka nu
maralı Zeki ikinci sınıf emniyet amir
llğine, 5 yaka numaralı Tahsin Fatih 
kazası, 3 yaka numaralı Mehmed Ali 
Eminönü kazası, 1 yaka numaralı Salih 
Niyazi Beyoğlu kazasr. 2 yaka numara
lt Tevfik Fikri Üsküdar kazası, 4 yaka 
numaralı Şevket Adalar kazası, l yaka 
numaralı Adil Bireçi.k kazasıı 2 yaka 
numaralı Mehmed Sürüç kazasr, 7 
yaka numaralı Tevfik Haran kazası, 6 
yaka numaralı Hulılsi Virantehir kaza
sı, ve Burdur vilayeti üniformalı me;. 
kez memurlarından 1 yaka numaralı A
t! Nusaybin kaazsı ikinci amıf emni
yet amirliklerine tayin edilmişlerdir. 

misafirlerimize vaziyet hakkında izahat 
verdi. 

Şimdi hazırlanan kır yemeği yenili
yor. Misafirlerimiz kendilerine kutular 
içinde verilen yemefi büyük bir iştiha 
ile yiyorlar ve subaylarmuzla konuşu. 
yorlar. Bu saatte burası senelerdenheri 
beraber yqa.mış eski dostların kampınt 
andırıyor. 

Misalirlere hatıra 
Yemekten sonra misafirlerimi:ı:e A

tatürk'iin hediyesi olarak bir tarafında 
"Trakya birinci ordu manevrası hatıra
sı., yazılı ve Büyük Şefin iJDzasmı ta~T
yan, diğer tarafında bir başak olan kır
mızı kordela geçirilmiş birer yuvarlak 
gümüş levha hatıra olarak verildi. 

Saat 13.30 da Kapaklıköy civarında 
konaklıyan sıhiye bölüğü ve seyyar 
hastahane gezildi. Tayyare hücumun<lan 
korunmak i~in büyük bir Kızılay bay
rağı yere serilmişti. Buradaki misafirle. 
rimiz çok enteresan şeyler gördüler. 

Saat 14 de buradan aynlan misafir
lerimiz mavi tarafa geçtiler ve bekleme 
tepesinde olan mavi kolordu kararg~

hmda korgeneral Sabit Nayan ve ge
neral Avni Altas harita üzerinde hare
kat hakkında izahat verdiler. Burada 
en ağır ınakinalı tüfekle yapılan tayya
reye atış tecrübesi çok muvaffak oldu. 
Misafirlerimiz buradan saraya gittiler 
ve 17.30 da Tekirdağına döndüler. 

Mi&afirler, yarın (bugün) saat 7 .30 
da Bağlar-sırtında bulunacaktır Bura· 
da harekat 12 ye kadar devam edecek
tir. Misafirlerimiz kıtaatın istirahat gü
nü olan cumartesi günü Trakya mahal
li müfettişi general Kazmı Dirjğin da . .. 
vetlisi olarak Edimeye gideceklerdir. 

Cemal KUT.AY 

Ekonomi bakanı Celal Bayar 
bu.gün F oçaya gelmipir. Yarın öğ
leden evel İpar kotrasiyle İzmire 
varmış olacak ve saat 18 de fuarı 
açacaktır. lzmire, bu akşam ge
lenlerle fuan ziyarete kotanlann 
~yısı ı_ı. bini geçmektedir. 1 ey
lwden ıtıbaren deniz yollarının 
bir vapuru rıhtıma yanatarak otel 
va:ıif eıi görecektir. 

Fuar sahasındaki hazırlıklar bitiril
mi§tir. 

Evelki gün toplanan belediye daimi 
encümeni, fuar münasebetiyle bazı fev
kalade kararlar vermiştir. Bu arada be
lediye reisine fuar zamanına münhasır 
kalmak üzere bazı fevkalade salahiyet
ler verilmi,tir. Gıda maddelerine hile 
karıştrranlarla, müşterilerine iyi mua
mele etmiyenlere para cezası kesile
cektir. Lüzum görülen dükkanlar kısa 
bir zaman için kapatılacaktır. 

Fuarda İzmire gelen yabancılara 
yol göstermek için bir büro kurulmuş
tur. Büro ziyaretçilerin dileklerini din
liyecek, onlara lazım gelen kolaylıkları 
yapacaktır. 

İzmirdeki fuara bu yıl İngiltere, 
Sovyet Rusya ve Yunan hükumetleri 
re9men iştirak etmişlerdir. Bunlara aid 
pavyonlar çok güzel bir surette tertib 
edilmiş bulunuyor. 

Fuar dolayısiyle fuarın arka kıı
mmda yapılan vahJi hayvanlar pavyo. 
nu ve bilhassa paraşüt kıılctıi fuarın bu 
seneki hasusiyetlerini teşkil etmekte
dir. 

Paraşüt sporu memeleketimizde 
ilk olarak İzmirde fuar ile beraber bas. 
lamış olacaktır. 

Şehrimizde yeni teşekkül eden altı 
kulüp arasında "fuar kupası., maçları 

yapılacaktır. hk maç cumartesi günü 
Doğansporla - Yamanlar arasında ya
pılacaktrr. Fuar münasebetiyle ayrıca 

zengin bir spor programı hazırlanmış
tır. 

Fuarın devam ettiği müddet içinde 
şehrimize turist kafileleri de gelecek-

tir. 2 eylUlde gelecek olan fransız va
puruyle 400 ingiliz seyyahı, 9 eylülde 
de muhtelif memleketlerden 450 sey
yah gelecektir. Ayrıca YunanistanJ Yu
goelavya ve Mn,;rrdan da seyyah kafile
lerinin geleceği haber a]mmrştır. 

Burdur ela lzmir luarına 
qtirô.lı edeeek 

Burdur, 19 - Bu seneki lzmir fu
arına Burdur ticaret odası geniş ölçüde 
iştirak edecektir. Burdurun en ileri sa. 

nayii olan dokumacılığı, marangozluğu, 

bakırcılığı teşhir edilecektir. Toprak 
mahsullerinden örnekler fuara naklo

lunmuştur. Burdurun ekonomik duru~ 

munu canlarndıran tablo ve grafikler 

de sergiye gönderilmiştir. Ticaret oda

sı fuar için hararetle çalışmaktadır. 



c::- =Ô=====-=================== ULUS 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu İlanları 
...________________ _ ______________ .... 

İLAN 
Lüleburgaz tUmen birlikleri ihtiyacı için S7 ton ıade yağı ka· 

palı .zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekalltmeai 27.8.937 aut 16 da
dır. Muhammen bedeli 33300 lira ve ilk teminatı 2497 lira 50 ku· 
nıttur. Teklif mektupları belli saatten bir ıaat evetine kadar ka
bul olunur. Şartnamesi 166 kuru, mukabilinde komiıyondan alı
nabilir. İıteklilerin belli gün ve saatte kanuni veaikalariyle ve ilk 
teminat ve teklif mektuplariyle LUleburp.z tilmen ıatın alma ko.. 
miıyonuna gelmeleri. (2652) 2-4106 

İLAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için kapalı .zarfla mtl· 

nakasay konulan 65 ton sığır etine istekti çıkmadığından 2490 ıa
yılı kanunun 40 ıncı maddsei mucibince bir ay zarfnda pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.8.937 perşembe günil ıaat 10 da Manlaada til
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Etin muhammen fiyatı 25 kurut ve muvakkat teminatı 
1219 liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak mezldlr komisyonda görü
lebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve
sika ve muvakkat teminatlariyle birlikte belli gUn ve aaatte meı;-
kur komisyona müracaatları. (2S81) 2--4017 

İLAN 
1 - 6. ağustos 937 münakasaya konulan 167000 kilo una talib 

çıkmadığından kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - Eksiltmesi 27.8.937 cuma günü aaat 16 da Safranbolu plya
yade alay satın alma komsiyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen beher kilo tutarı 14 kurut ve muvak· 
kat temınatı 1754 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad~elerindekl ve
sika vt teminat makbuzlariyle teklif mektublannı ıhale ~aatından 
en aı bir saat evetine kadar mezkQr komisyona vennelerı. (2713) 

2-4142 

İLAN 
1 - lzmi: müstakem mevki merkez kıtatı hayvanatı ihtiyacı i

çin kapalı zarfla t "ksiltmede bulunan. 9.8.937 pazartesi günü saat 
16.30 da ~halesi } apılacak olan 360 ton kuru otun Ankara levazım 
ıimırliğ: satın alma komisyonundan illin edildiğine dai~ telgraf 
relmediğinden ihalesi 28.8.937 cumartesi günü saat on bıre hıra. 
kılmıştır. 

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

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektupları ve ~icaret 
odasına kavıdlı olduklarına dair vesikalarını ihale saatindeh en az 
bir saat eveline kadar İzmirde kışlada aatın alma komisyonun ver-
meleri. (2708) 2-4141 

İLAN 
1 - Eskişehir garnizonu için 7S bin kilo sığır eti kapalı zarfla 

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

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

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

t LAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için ka

palı zarfle eksiltmeye konulan 257600 kilo kuru ota istekli çıkma
dığın~an 2490 sayılı kanunun 40. ıncı madesi mucibince bir ay zar
fnıda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.8.937 perşembe günü saat 16 da Manitada tü
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İlk taksit 2. teşrinden itibaren alınacaktır. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair ve

sika ve muvakkat teminatlarivle birlikte belli gün ve saatte mezkQr 
komsiyona müracaatları (2580) 2-4016 

İLAN 
1 - Erzincan kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulan 15S bin kilo unun eksiltmesi 27.8.937 cuma günü saat 16 da 
Erzincanda tümen karargahında satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. 

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

3 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart olmakla 
beraber kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat mak· 
buzlariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat eveti-
ne kadar komisyona vermeleri. (2635) 2-4104 

İLAN 
1 - Karalcöse garnizonu için 200 bin, Kağızman garnizonu için 

200 bin. İğdir garnizonu için 300 bin, Sürbehan garnizonu için 300 
bin kilo askeri evsafta fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
mu,tur. 

2 - Karakösey eaid unun muhammen bedeli 28 bin lira, ilk te
minatı 2100 lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 10 da. Kağız
maz garnizonuna aid unun muhammen bedeli 30 bin lira ve ilk te· 
minatı 22SO lira ve ihalesi 2S.8.937 çarşamba günü saat 1 ı de. İğdir 
garnizonuna aid unun muhammen bedeli 51 bin lira ilk teminatı 
3~00 lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 15 de. Sürbehan gar
nızonuna aid unun muhammen bedeli 51 bin lira ilk teminatı 3800 
lira ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 16 dadır. 

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

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

İLAN 
1 - Manisa tümen kıt'aatınm ihtiyacı için 24 ton sade yağı ka

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

aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yağın muhammen bedeli 97 kuruş yekün tutarı 23.280 Jira 

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

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
ılka ve .teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatrndan 
en az hır saat evetine kadar mezkur tümen komisyonuna vermiş 
bulunmaları. (2667) 2-4125 

t LAN 

1 - Harb okulu ihtiyacı için açık eksiltmeye konulan 10000 ki
lo taze rezaki üzüme eksiltme günü istekli çıkmadığından 26.8.937 
perşembe gün saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Üzümün tutarı 1200 lira olup muvakkat teminatı 90 liradır. 
Şartnaesi her gün komisyonda parasız göry.tür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3, cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (2835) 2-4347 

> tLAN 
ı - Erzincan kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için 444.200 kilo arpa 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
22210 lira ve ilk teminatı 1665 lira 75 kuruştur. Eksiltmesi 4.9.937 
saat 10 da Erizncanda tümen karargihmda satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlteklilerin ticaret odasında kayıdh ?lmal~rı ~t 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerındekı veeıka 
ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından 
en az bir aaat evel mez'ld\r komisyona vermeleri. (2867) 2-4349 

tLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki aahil kıtaatı ihtiyacı için 21.200 

kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 6.9.937 pazartesi günü saat 16.30 da Kıtlada satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı 19716 lira muvakkat teminatı 1478 lira 70 

kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdh olmaları şart olmakla 

beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale aaatından en az 
bir saat eveline kadar İzmir askeri satın alma komisyonuna ver-
meleri. {2868) 2-4350 

İLAN 
1 - Kapalı zarfla Beytişebab kıtaatı ihtiyacı için eksiltmc_re 

konulan 126 bin kilo fabrika ununa teklif edilen fiat pahalı görul
düğünden aynı mikdar un tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 16.9.937 perşembe günil saat onda Beytüşeba.b 
satm alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 1708 h-
radır. Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. . 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temı
nat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkGr kamisyona vermeleri. 

(2817) 2-4346 
İLAN 

1 - Siirdtümen kıtaatı ihtiyacı için 300 bin kilo fabrika unu 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 7.9.937 salı günü saat 11 de Siirtte tümen satın 
alma konıisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 45.000 lira ve ilk teminatı 3375 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar mezkür komisyona vermeleri. 

(2812) 2-4345 
l LAN 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı ihtiyacı için 27950 
kilo sade yağı kapalı zarfla ek::;iltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6.9.937 pazartesi günü saat 17.30 İzmirde Kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yağın tahmini tutarı 25714 lira ve muvakkat teminatı 1928 
lira 55 kuruştur. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasına kayrdh olmaları şart olmakla 

beraber 2490 saydı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki belgeleriyle 
ilk teminat makbuz veya banka mektubları ve teklifnamelerini iha
le saatından en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona ver-
meleri. (2869) 2-4351 

İLAN 
1 - Erzincan birlikleri için sekiz yüz sekiz bin kilo un kapalı 

zarfla e.ksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 10.9.937 cuma günü saat 16 da Erzincanda tümen 

karargahında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin edilen bedeli 117160 lira ve ilk teminatı 7108 

liradır. Şartnamesi 586 kuruş mukabilinde verilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindekı ve

sika ve teminat makbuzlariyle teklif mcktublarını ihale saatinden 
en az bir ıaat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına ver-
meleri. (2637) 2-412 2 

•LAN 
1 - 759.000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Arpanın muhammen tutarı 379SO lira ve muvakkat temina

tı 2845 lira 75 kurttur. Şartnamesi 190 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

3 - Eksiltmesi 4.9.937 cumartesi günü saat 11 de Erzincanda 
tümen karargahındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmakla beraber 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzla
riyle teklif mektublarını ihale saatmdan en az bir saat evetine ka-
dar mezkur komisyona ermeleri. (2866) 2-4348 

Ankara Belediye Reisliği ilanları --------------- -----------~-
t LAN 

~ 1 - Temizlik işlerine alınacak araba malzemesine talih çıkma-
dıgından eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 

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

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

Ankara - Valiliğinden 
Nafıa dairesi için lüzumu olan (160) ton Zonguldak Blok ma

den kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 12.9.937 perşembe günü saat 15 de vilayet encümeni 

riyaset odasında olacaktır. 
Muhanunen bedeli (3680) liradır. 
İstekliler (276) liralık teminatı muvakkate ve ticaret odası ve

sikalariyle birlikte aynı günde saat 15 de vilayet encümeni dai
misine müracaatları. 

İstekliler buna aid keşif ve şartnameyi nafıa müdürlüğünde gö-
rebilirler. (28S1) 2-4337 

Ziraat vekaletinden: 
. Vekate.t makam binek otomobili için a~~k .. eksiltme ile (5000) 
lıtre benzın, (S) büyük teneke(A), (3). buyuk teneke "B:· "2'' 
büyük teneke (B. B.). mobiloil yağı ile (4) büyük teneke gr~s ve 
{12) ufak teneke valvalin alınacaktır. . 

Eksiltme 14.9.937 salı günü saat 15 de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen be
~el~ olan (1095) liranın yüzde yedi buçuğu 82 lira 12 kuruş 50 san
tımı muvakkat teminat olarak eksiltmeden evet mal sandığına ya
tıracaklardır. Bu işe aid şartname vekalet levazım müdürlüğünden 
parasız verilir. (2758) 2-4340 

Harta Genel Direktörlüğünden 
1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış harta hayvanatı için satın 

alınacağı ilan edilen kuru ot ve samanın eksiltmelerinde fiat gali 
görüldüğündtn işbu iki kalem hayvan yiyeceği pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - İstekliler aşağıda yazılı gün ve saatlarda Ce?ecide harta ge
nel direktörlük satın alma komiisyonuna gelmelerı. 

muhammen cinsi mikdarı 
B. Lira ton 
1400 kuru ot 40 

525 saman 30 
(2856) 

muvak1cat T. 
Lira K. 
ıos oo 
39 38 

ihale tarihi ve günü saati 

1.9.937 çarşamba 10 dan 
11 re kadar 

2-4343 

20 - 8 - 1937 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 1 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Hanları 

İLAN 
2.8.937 tarihinde kapalı zarf usuliyle satın alınacağı ilan edil

miş iken görülen lüzum üzerine bir müddet tehir edilmif bulunan 
8000 meşe travene aid ihalenin 28.8.937 cumartesi günü saat 10.30 
da Sirkecide 9. itletme satın alma komisyonunda kapalı .zarf usu
liyle yapılacağı ilin 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 dairesinde alınını~ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 9.30 kadar 
işletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu işe aid prtnamcyi Ankarada malzeme dairesinden 
ve Sirkecide 9 işletme satın alma komisyonundan bili bedel ala-
bilirler. (28S9) 2-4325 

t LAN 
Muhammen bedeli (1500) lira olan muhtelif cins zımpara tat

ları 30.9.937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (112.5) liralık muvakkat teminat i
le kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 gün ve 3645 No. h nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün aa
at 14.30 a kadar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

(2703) 2-4237 

t LAN 

Muhammen bedeli (46.400) lira olan 800 ton katran yağı 1.10. 
937 cuma günü saat ıs de kapalı zarf usulü ile Ankarada nafıa 
vekaleti binasında satın ahnacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3480) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafta müteahhidlik vesikasını 
ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar devlet dcmiryolları mal
zeme dairesindeki merkez komi::;yonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

Devlet Demiryolları ve Limanları 

Müdürlüğünden işletme Umum 
937 senesi idaremiz ihtiyacı için aşağıda mevki ve kilometrele

ri yazılı ocaklardan 17000 metremikap balastın ihzarı 10.8.937 tari
hine rastlayan sah günü saat 15 de muvakkat ihalesi yapılmak üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de muayyen gün 
ve saatte komisyonumuza şifahi veya tahriri hiçbir taraftan müra
caat vaki olmadığından 25.8.937 gününe tesadüf eden çarşamba 
günü saat ıs de Kayseride 4 üncü işletme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca yapılacağı tekrar ilan olunur. 

Muhammen 
Balastın 
miktarı 

Keşif 
bedeli 
Kuruş 

105 
110 
105 
105 
105 

bedel 
tutar 

Kuru. 
6300 
4400 
31SO 
2100 
2100 

Ocak mevkii En yakın ist. 
metremikap 

6000 
Kim. İsmi 
48" Şarkışla 

4000 27 Kundıu 
3000 5:t. Ladik 
2000 
2000 

95 Hacı bayram 
204 Zile 

(2739) 2-4192 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden 

1 - Baş müdürlüğümüz idare binasının dahili ve haricinde bo
ya kısımlarının tecdidi ve asfalt caddenin yapılışından sonra dış 
cephesinde vukua gelen çöküntü ve çıkıntılarının izalesi, keşifna
me, şartname ve mukavelesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (5063) lira 45 kurştur. 
3 - Aleni eksiltme 3.9.937 tarihinde cuma günü saat 16 da inhi

sarlar baş müdürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

4 - Şartname, keşifname ve sair eksiltme evrakı baş müdürlü
ğümüz muhasebe şubesinde görülebilir. 

5 - İsteklierin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair resmi ve
sika ibraz edeceklerdir. 

6 - Eksiltmeve gireceklerin bedeli muhammenin ylizde yedi 
buçuğu olan (379) lira 75 kuru!J teminatı muvakkate paralariyle 
birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (2873) 2-4356 

AN KARADA 

Türk l\laarif Cemiyeti Lisesi 
1937 - 38 ders vrlı tedrisatı yeni yaptırılan kolej binasın

da başlanacaktır. İlk orta ve lise kısımları vardır. llk 60 or
ta 80 lise 100 liradır. Kayıt ve fazla tafsilat için Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti lisesi müdürlüğüne müracaat edilme-

( 4996) 2-4079 

Ank11ra Valili!!i.nden 
1 - Kaza merkez okulları için açık eksiltme ile 57 ton sömi kok 

kömürü mübayaa edilecektir. 
2 - İşbu kömürlerin muhammen bedeli 1573 lira 90 kuruıjtur. 
3 - İstekliler muhammen beclclin % 7.5 teminat muvakkateyi 

muhasebei hususiye müdürhiğü veznesine yatıracaktır. 
4 - İhale 2.9.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet konağında 

daimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi görmek ü
zere her gün kültür direktörlüğüne müracaatlan. (2872) 2-4338 

•r:tx1x1x-ı: :ı: :r1r1ı:1.:ı:,1:r1xJ:rl:cJ:ı.l;ı:1y1x1ı1x1-L;r1x1xl:ı?I• 

Türk llava Kurumu 
BÜYUK PIY ANGOSU 

5 inci keşide 11 evlfıl ı 937 dedir 

Büvük İkramiye 50.000 Li radrr. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10 OO(i) liralık 

iki adet miikafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdıı. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt ohır. 2-3011 

•.ı1ı1x1JP!:r1x1ı1xXı1x1xXı1ıXı1ı1ıJ:rJ:r1x1x1x1x1xJ:Pll 



( 

20. 8. 1937 

Ankaı·a 

l(oınisyonu 

Mühayaat 
Reisliğinden 

5iyasal bilgiler okulu talebesi icin açık eksiltme ile 340 tane 
~ ·· ·· t ıs te komidin yaptırılacaktır. Eksiltme 27.8.937 cuma gunu saa h 

Ankarada mektebler muhasebeciliği binasında olacaktır. Mu am· 
men bedel 3315 ilk teminat 249 liradır. Fennt ve idari şartn~e.leı 
ve resimler parasız olarak her gün mekteb idaresinde görülebılır. 

(2604) 2--4071 

Anli.ara valiliğinden: 
Vilayet hizın~t otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı açık ek-

siltmeye konulmuştur. . 
Muhammen bedeli 1903 lira 50 kuruştur. 
İhale 2.9.937 perşembe günü saat 15 buçukta vilayet Daimi en-

cümeninde yapılacaktır. . 
Eksiltmeye girmek için 142 lira 77 kuruşluk muvakkat temınat 

itası lazımdır. • 
İsteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine şartnameyı 

görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (2681) 2--4218 

Çanakkale Jandarma Sat rnalma 
Komisyonundan · 

Tahmini Muvakkat Nasıl 
Erzakın bedeli teminat İhale yapı· 

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

1 - Çanakkalede bulunan birinci J. Alayına ba~lı I, II ... III. 
Ü!lcü J. taburlarının 2, 3, 9. sayılı J. okullarının 1. eylul. 937 gunle
mecinden 30 nisan 938 günlcmeci sonuna kadar ihtiyaçları olan 8 
aylık yukarıda yazılı bir kalem erzakın hizasında gösterilen ~ünle
meç gün ve saatte 11 inci J. tabur 3. sayılı J. okul karargahında 
salahiyettar irnmisyonca eksiltmesi yapılacaktı~. . 

2 - Teminat mektupları ihale gününden bır saat evel komıs· 
yona teslim edilmiş buluna~aktır. 

3 - Şartnameler Çanakkale J. satmalma komisyonunda para-
sız verilebilir. (5071) 2-4189 -
Ankara Vilayetinden 

ı - Onuncu yıl yatı okulu için 100 ton sömikok ~ömürü beher 
tonu 28 lira, 6000 kilo meşe ve gürgen odunu beher kılosu 2 kuruş 
25 santim 200 kilo mese kömürü beher kilosu 5 kuruş 50 santim 
ve 100 kil.o çıranın da beher kilosu 15 kuruştan açık eksiltme su-
retiyle ıılınacaktır. . . 

2 - Bu dört kalem mahrukatın muhammen bedclı 2961 lıradır. 
3 - İstekliler pazarlığa girebilmesi için muhammen bedelin 

3 7.5 teminat akçesini muhasebei hususiye müdürlüğü veznesine 
vatıracaktır. 
- 4 - İhale 9.9.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet konağında 
daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (2751) 

2--4202 

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

ve kapalı zarf usallyle eksiltmeye konulan Malatya memleket 
hastahanesi ikmali inşaatına aid ke~ifname muhteviyatı hakkında 
Nafza vekaletiyle muhabere yapılmasına lüzum görülmüş ve bu 
sebepten ötürü mezkur inşaat ihale edilemiyerek 7.8.937 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - 23.8.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on dörtte. 
ıhalesi yapılacaktır. 

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

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

(2675) 2--4094 

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

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

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

Muvakkat teminatı 12850 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekalet

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

Silifke J. Okulu Artırma ve eksiltme 
komisyonu Başkanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (175000) kilo ekmektir. Tahmin be· 
deli (18375) lira olup muvakkat teminat miktarı (1378) liradır. 

2 - Eksiltme kapalı .zarf usuliyle 1 eylül 937 gününe rastlayan 
Çarşamba günü saat onda Silifke Jandarma okulu binasında topla· 
nan komisyon tarafından yapılacaktır. 

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

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatı için sandık 
bıakbuzu veya banka mektupları ile teklif mektuplarını kanunun 
tarifatı dahilinde ve kapalı zarf içinde ihale saatinden bir saat önce 
~oınisyona vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra verilecek mektup· 
..,:.rın kıymeti olmadığı ilan olunur. (5208) 2-4234 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vek~aletinden: 

d 1. Eksi itmeye konulan iş: Ankara Gazi terbiye enstitüsü yanın
a Yapılacak müzik öğretmen okulu pavyon inşaatidir. 
Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 

1 2: Eksiltme 24.8.937 salı günü sa~ 15 de nafıa vekaleti yapı 
uşler~ umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
sulıyle yapılacaktır. 

d 
1 

3. Eksi'itme ,artnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş be
e mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

in 4 .. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 kuruşluk 
ah~\:a1<.~~t teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış, yapı müte

ıdJıgı vesikası ibraz etmesi Iaımdır. 
t 5• İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saat
.en hır saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin- ' 

e vcrnıeleri muktazidir. Postada o1acak gecikmeler kabul edilmez. 
(2586) 2-4027 

ULUS 

Bingöl nafıa müdürlüğünden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kigi kazasında yapılacak hükü
met konağı inşaatı olup keşif bedeli (39188) lira (24) kuruştur. 

Bunun (15000) liralık kuımı (937) senesinde yaptırılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardrr: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname 
E - Si.lsilei fiat cedveli, metraj ve proje, . . .. .. 
İsteklıler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı ışlerı umum mudur· 

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

göl Nafıa m.üdürlüğü odasında yaprlacaktır. 
4 - Eks~ltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - _Eksıltmeye. girebilmek için isteklileri~ (11~5) lira m.uvak

kat temınat vermesı ve bundan baska asağıdakı vesıkaları haız bu-
lunması lazımdır. · · 

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

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

Ankara valilieinden: 
1 - Ankara mer~ez okullarına asgari 61.500 azami l?0.000 kilo 

meşe odunu açık eksıltme suretiyle alınacaktır. Beher kılosu 2 ku· 
ruş 25 santimdir. 

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

3 - İstekliler pazarlığa girebi1mek için en çoğunun muhammen 
bede1i üzerinden 'fa 7.5 teminatı muvakkateyi muhasebei hususiye 
müdürlüğü veznesıne yatıracaktır. 

4 - İhale 6.9.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet konağında 
daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ü
zere her gün Ankara kültür direktörlü<1üne müracaatları 

(2750) ,., 2-4201 

Jandarma Genel Komutanlı,!ı 
Ankara s~•tınalma konıisyonundan 

ı - Keşif bedeli (1480) lira o]arak tesbit edilen ve Ankara jan
darma meslek mektebi mutbahında isler bir halde teslimi meşrut 
bulunan bulaşık yıkama makinesi t.9."937 çarşamba günü saat (15) 
te pazarlıkla ist~klisine ihale edilecektir. 

2 - İlk temınatı (111) lira olan bu tesisata aid şartname ko· 
misyonda~ par.as~z alınabilir. Pazarlığa girmek istiyenlerin ilk te
minatları ıle bırlıkte belli gün ve saatta komisyona baş vurmaları. 

(2787) 2~4244 

Sıvas inhisarlar 
başmüdürlüğünden~ 

İkinci defa kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş olaı 
Hargün tuzlasındaki 17661 lira 53 kuruş birinci keşifli memur ev 
leri tuz anhan amele hangarı ve fırın için bu müddet zarfmda da 
talih çıkmadığından arttrrma ve eksiltme kanunun11n kırkıncı mad 
desi mucibince 4.8.937 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlık· 
la ihale ve intacına karar verilmiştir. Şartnamesi ahiren isteklile
lehine olarak tadil edilmiş olduğundan talihler bu şartnameyi ve 
proje ve keşifleri her vakit Sivas inhisarlar baş müdürlüğünde gö 
rebilirler. 

Muvakkat teminat akçesi 1325 liradır. 
İsteklilerin bina inşaatında mütehassıs olduklarını gösterir mu· 

teber ehliyet ve fen vesikasını ibraz etmeleri şarttır. İhale Sivas 
inhisarlar baş müdürlüğ-ü komisyonunda icra edilecektir. 

(2695) 2-4130 

Ankara valiliğinden: 
Fi ya ti 

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

yedek malzemesiyle) 
1 Buik markalı otomobil (üç 

yedek mal.zcmesile) 
1 Buik markalı oto:nobil (üç 

yedek malzemesile) 
1 Buik markalı otomobil 

133 Tahta fıçılı beş teneke 

2738930 

2078504 

250 00 

75 00 
275 00 
10 64 

Dipozit 
Lira Kr. 

18 75 

5 65 
20 65 
o 80 

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

günü saat 15,30 da satılmak üze~e açık artırmaya konulmuştur. 
Taliplerin hizalarında ya.zıh teınınat ruakbuılarile defterdarlık sa-
tış komisyonuna müracaatları. . 

İhale bedeli nakten ve peşinen tedıye edilecektir. 
(2803) 2--4275 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden: 
18904 lira 68 kuruş keşif be~elli B.iga • Çan yolu üzerinde 

61984 metrelik katrancı var~~n.tı ınş~atı .~ı~ 11 adet ahşab tahliyeli 
menfezin betonarmeye tahvılı ınş~tı. Hulasai keşfiyede yazılı va· 
hidi kıyası fiatlarm üzerinden 27 agu~~os 937 tarihine rastlayan cu· 
ma günü saat 15 de ihalesi yapılmak uzere 6.8.937 tarihinden itiba· 
ren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teıninat vermeleri ve nafı~. vek~letince verilmiş senelik 
müteahhidlik vesikalarını kanunu? gosterdiği şekilde encümen ri
yasetine vermeleri li.znndır. Teklıf me~utblan 27 ağustos 937 cu· 
ma günü saat 14 de kadar Çanakkale vtlayet makamında toplanan 
encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra ve
rilecek ve gelecek teklif zarflarının kabul edilmiyeceği ilan olu-
nur. (5069) 2-4137 

Ankara Etnöğraf ya Müzesi 
Direk.törlüğünden 

1 - Açık eksiltme ile müzemiz için 11 adet dolap camekan ve 
saire yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 1721 lira 4~ kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 129 lıra 11 kuruştur. 
4 - İhaleye iştir~~ e~eceklerin alacakıa:ı fenni ehliyet ve te

cim odası vesikaları ıçın ıhaled~~ e~ az sekız gün evvel müracaat 
etmeleri ve ihaleden evvel de muze ıdaresine vermeleri lazımdır. 

5 - Keşif şartname ve nümune .~e:. gün müzede görülebilir. 
6 - İhale 2 eylUI 937 perşembe gunu saat 15 de Etnoğrpfya mü· 

zesinde yaprlacaktrr. (2638) 2-4076 

7 

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

suretiyle alınacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi levazım ve daire mıi

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

997 lira 50 kuruştur. 
İstekliler bedeli muh;urunenin % 7.S ğu olan 75 liranın mal 

sandığına yatırılarak makbuzunu eksiltme günü komisyona vere
cektir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 • 3 çü 
maddelerindeki şartları haiz olmaları lbrmdır. 

Eksiltme 27.8,937 cuma günü saat ıo da vekalet levazım ve da
ire müdrlüğü odasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

İsteklierin mezkur gün ve saatta ke>misyona baş vurmaları. 
(2704) 2-4128 

Ankara valiliiinden: 
Şerefli koçhisar kaza merkezinde yapılacak dispanser binasına 

talih çıkmamasından bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. İs
teklilerin her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de vilayet dai. 
mi encümenine müracaatları. (2545) 2-3954 

Polatlı l\falmüdürlüğünden 
2000 lira bedeli keşifli Polatlı kazasına tabi Samutlu hükümet 

konağının tamirinin ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat l 7 de ya
pılmak üzere bermucibi şartname ve mukavelename eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

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

ORDU BELEDİYESİN DEN: 
(Su borusu satın alınması hakkında) 

Ordu sehri su sebckesi tesisatına muktazi boru ve sair teferru
atının sat~n alınm~ i:,i kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 

1. - İsin muhammen keşif bedeli 30284 lira 31 kuruştur. 
2. - t~tekliler bu işe aid şartname, malzeme listesi ,-e sair ev· 

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

3. - İhale 7 eylül 1937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
Ordu belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 
5. - Bu iş hakkında fazla malOmat almak istiyenler Ordu bele

diyesine müracaat evleme1eri. (4768) 
2-3858 

Jandarma Genel l{omutanlığı An· 
kara sabnalma komisyonundan 

Bir tanesine yüz on kuruş kıymet biçilen sert domuz kılından 
mamul ( 4226) timar fırçasr 31.8.937 salı günü saat onda açık eksilt 
me usulü ile satın alınacaktır. Buna aid şartname parsrz komis
yondan alınabilir. Örneği de vardır. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin (348) 
teminat ve şartnamede yazılı belgelerle 
baş vurmaları. (2612) 

Basvek.alet istatistil{ 
' 

lira "65" kuruşluk ilk 
vaktinde komisyona 

2-4070 

umum müdürlüğünden: 
1 - İstatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde İsta

tistik umum müdürlüğünde istihdam edilmek üzere ali mekteb me
zunu·iki kişi üç sene müddetle Avrupaya tahsile gönderilecektir. 

2 - Talihlerin yaşları 20 den küçük ve 35 den büyük olmıya
-:aktır. 

3 - Talibler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle iJi. 
_,ikleri olmadığını müsbit evrak ibraz eyliyecekler veya üç senelik 
tahsil esnasında askerlik hizmetlerinden müeccel bulunduklarını 
tevsik edeceklerdir. 

4 - Talibler arasında istatistik umum müdUrlüğü ile İstanbul· 
cta kültür direktörlüğünde aşağıdaki ders zümrelerinden tahriri 
imtihan yapılacaktır. • 

A - Riyaziye (Hesab ve Cebir) 
B - İktisad (umumi malfunat) 
C - İlmi mali 
Ç - Umumi coğrafya. 
D - Lisan (Fransızca, İngilizce, almanca. italyanca lisanla

rından birinden). 
5 - İmtihan 1 eylül 937 çarşamba günü yapılacaktır. 
6 - Talihlerin nüfuı tezkereleri ile mekteb şehadetnamesi 

resmi bir heyeti ıırhiye tarafından verilmiş rapor, muhtasar tercU· 
meyi hal varakası iki adet vesika fotoğrafi ile 31 ağustos 937 salı 
gününe kadar umum müdürlüğe müracaat eylemeleri lazımdır. 

(2291) 2-3796 

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

hiplerinih ağu~tos sonuna kadar en yakın P.T.T. merkezlerine mil· 
racaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1 • Ağustostan evci alınmış o1an ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelcrini almıyanlar evelce ilan 
edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir su· 
retle uzatılmıyacaktır. 

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

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiçbir para istenilmi-
yecektir. (2770) 2-4224 

El Yazısı Güzel ve Okun aklı 
Bir Genç Aranıyor 

imlası çok düzgün, el yazısı çok güzel, okunaklı ve çabuk ayni 
zamanda yazı makinesinde süratle yazabilen kadın veya erkek bir 
genç aranıyor. Ayda (75) lira ücret verilecektir. İste.klilerin ken
di el yazrlariyle kısa bir tercemei ha11erini ve sarih adreslerini U
lus ilan memurluğu vasıtasiyle (N. B.) adresine eylülün sonuna 
kadar bildirmeleri. hteklier adreslerine mektub yazılarak müsa-
bakaya çağrılacaklardır. 2-4333 

Ziraat vek.aletinden: 
Vekiitet kalöriferinde kullanılmak üzere açrk eksiltme ile (120) 

ton türk antrasiti (sömikok) alınacaktır. 
Eksiltme 13.9.937 pa:ıartesi günü saat 15 de vekalet satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecekler muham
m~n bedeli buluı:an (3360) liranın yüzde yedi buçuğu muvakkat te
?1ına~ olarak eksıltm:den ı;vel mal sandığına yatıracaklardır. Bu 
ışe aıd ~artname vekalet levazım müdürlüğünden parasız verilir. 

(2760) 2-4341 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu llanlan 

B1LtT 
1 

1 - Biçilen ederi 3200 lira olan bir ışıldak ile grup elektrojeni 
llflk ekailtme ile satın alınacaktır. 

l - Eksiltmesi 6 eylül pazartesi gün saat 11 dedir, 
3 - İlk teminat 240 liradır. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma Ko.dan parasız alınır. Mu

habere ile şartname gönderilmez. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni temina tve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
ıUn ve saatrnda M. M. V. satın alma Ko. da bulurunaları. 

(2874) 2--4355 

BlLtT 
1) 17.000 kilo karpit açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 4420 lira olup ilk teminat parası 331 

lira 50 kuruştur. 
3) ihalesi 6 eylill 937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
4) Eksitlmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunu 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatrnda M. 
M. vekaleti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(2846) 2--4353 

BİLİ'f 
1) İki aded perçin makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 17.000 lira olup ilk teminat parası 1275 

liradır. 
3) İhalesi S birinci teşrin 937 sah gunü saat 15 tedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

M. M. V. Deniz Levazım Şubesinden: 

Doktor Aranıyor 
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larını ihale gününden en geç bir saat evetine kadar M. M. vekaleti 
satın alma komisyonuna vermeleri. (2847) 2-4354 

Gölcükte deniz fabrikalarına ücretle bir doktor alınacaktır. fs. 
teklilerin şeraitini öğrenmek üzere M. M. V. deniz levazım şube-
sine müracaatları. (2823) 2-4352 

BİLİT 

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

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

3 - Astarlık bezin ilk teminatı 8687 ve çamaşırlık bezin ilk te
minatı 3068 lira 63 kur,tur. 

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

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

BlLİT 
1) Beher çiftine biçilen ederi 200 kuruş olan 4670 çift yemeni 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 700 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 26 ağustos 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larını ihale gününden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. (2591) 2--4066 

İLAN 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 208.5 kuruş olup müte

ahhid .1arn ve hesabına alınacak olan 20.000 kilo san sabunlu köse
leı e teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarlığa bırakılmış· 
tıı 

2 - Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 3127.5 liradır. 
4 - İhalesi 22 8.937 P. ertesi günü saat 11 dedir. 
S - Paazrlrğa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü madde· 

lerindeyazrlı vesikaları ilk teminatları ile birHkte tam ihale saa
tında M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2524) 

2- 3942 

B!LİT 
1) Yedi kalem döküm malzemesi açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 4500 lira olup ilk teminat parası 337 

lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 21. eylül 937 sah günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2: 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2526) 

2-3943 

BİLİT 
1) Beher kilosuna biçilen ederi 12 kuruş olan 19200 adet men

dil açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2304 lira olup ilk teminat paras ı 172 

lira 80 kurştur. 
3) İhalesi 2. eylül 937 perşembe günü saat 10 dadır. 
4) Nümunesi M. M. V. satın alma komisvonundadır. 
5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü madde

lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününde M. M. V. sa
tın alma komisvonunda hazır bulunmaları. 

(2696) 2--4212 

BİLİT 
1) Beher adedine ibçilen ederi 37 kuruş olan 9600 adet havlu a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3552 lira olup ilk teminat parası 266 li

ra 40 kuruştur. 
3) İhalesi 2. eylül 937 ünü saat 14 dedir. Nümunesi M. M. ve

kaleti atın alma komisyonundadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü madde· 

terinde ' stenilen belgeleriyle birlikte ihale günü ve saatinde M. M. 
V. şatın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2698) 2-4213 

(2689) • 2-4213 

BİLİT 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 900 kurt otan 15 bin ili 

15 bin tane bataniye ile bir tanesine tahmin edilen fiyatı 210 kuruf 
olan 15 bin tane yün fanila ve bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 
230 kurt olan 15 bin lli 20 bin kilo yün çorap ipliği ayn ayrı ka· 
palı zarfla alınacaktır. 

.2 7 ~attaniyenin şartnamesini 1125, fanilanınkini 1S8 ve iplik
lırınkını 230 kuruşa almak ve örneklerini gönnek istiyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - Battaniyelerin ilk teminatı 12.SOO, fanilenin ille teminatı 
1362 lira SO ve ipliklerinin ilk teminatı 3450 liradır. 

4 - Battaniyelerin ihalesi 3.9.937 C. ertesi günü saat 11 de. Fa
nilenin ihalesi 5.9.937 P. ertesi günü saat 11 de ve ipliklerin iha
lesi S.9.937 P. ertesi günü saat ıs tedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3. mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mektub· 
larrnı ihale saatlaerinden en az bir saat eve) M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (2701) 2--4183 

M. M. V. Deniz Levazım Ş. Müdürlüğü 
Silah altında iken yapmış olduğu bir suiistimal suçundan dola

yı Marmara Üssü bahri ve Kocaeli Müstahkem mevki komutanlığı 
askeri mahkemesinde duruşması yapılmakta iken izini kaybetmek 
suretiyle duruşmaya gelmiyen ve mahkemece tevkifine karar ve
rilen ve tekaüd müddetini doldurmadan emekliye nakledilmiş ol
masından dolayı da hükümetle ilişiğini kesmiş olan ve aranılan 
mahallerde bulunamıyan emekli Deniz levazım yüzbaşısı Ferit Şev
ketin bizzat mahkemeye müracaat etmesi veyahud meskenini bil
dirmesi için mahkemece kendisine on beş gün müddetle mühlet ve
rilmiştir. Bu müddet zarfında meskenini bildirmediği ve yahud 
mahkemeye müracaat etmediği takdirde hakkında askeri muhake· 
me usulü kanununun 216 ve 217 inci maddeleri ahkamı tatbik olu
nacağının bilinmesi için askeri usulün 215. ci maddesi buyuruğun· 

l\1üsahalia imtihanı tehir 
edilmiştir 

Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankasından 
(lstanbul Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi mezunlarının 

kamplarının ağustos 1937 sonundan evci bitmiyeceği vuku bu· 
lan müracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının baş· 
langıcı 8 eylQJe tehir edilmiştir. ) 

ca ihtar olunur. (2788) 2--4233 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonu flanları 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına· 
caktır. İLAN 

30 ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Kırıkkale gücünde mü
teşekkil eksiltme komisyonu odasında 200 lira muhammen bedelli 
400 adet yağ fıçısı açık arttırma suret:vıe satılacaktır. Muvakkat 
teminat 15 liradır. Mütemmim malümat almak istiyenler her gün 
komisyona müracaatları. (27S9) 2-4203 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Sıyasal Bilgiler veya 
Yüksek İktısad ve Ticaret okulundan veyahud Hukuk Fakül· 
tesinden veya bunların vabancı memleketlerdeki benzerlerin· 
den diplomalı olmak gerektiı. 

Askeri FabrikaJar Umum Müdürlüğünden 
3 - Müsabaka 8,9 ve 10 eyIUI 937 de Ankara ve İstanbul 

ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol para· 
lan verilerek Ankaraya getirtilip, eylfil zarfında sözlü bir !m· 
tihana tabi tutulacaktır. Ankara cıvarrndaki müesseseler için ikı tabib almacaktıt ls· 

teklilerin şartları almak üzere umum müdürlük sıhat şubesıne 4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdtük haklarını dı 
haiz olmak şartiyle müfettiş namzedlerine (140) ve şef nam· 
zedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 

müracaatları. 2-3373 

Harta Gene] Direlctörlüğünden 
Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfet

tişlik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa {17S) lira aylıkla 
müfettişliğe terfi edileceklerdir. 

ı - Harta depo ve matbaası için (16) kalem malzeme pazarlık· 
la satın alınacaktır. 

Ankarada Umum miidürtük servislerinde çalıştırılacak O• 

lan şef namzedleri i!;e bir senelik stajdan sonra yapılacak eh· 
liyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi edilecek· 
!erdir. 

2 - Mal;ı:emenin isimleri aşağıya yazıldı. İstekliler pazarlık gü· 
nü olan 28 ağustos 937 cumartesi günü saat (10) da Cebecide har
ta genel direktörlük satın alma komisyonuna gelmeleri. 5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 

Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde editebi· 
lir. 

Malzemenin cinsi Miktarı 
Amerikan bezi 25 Top 
Mühür kurşunu 15 Kilo 6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara 

Türkiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heveti reisliğine 
vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı· 
dırlar. 

Krnab 25 
Pamuk ipliği 05 
Yorgan iğnesi 10 
çuvaldız 4 
Benzin 300 
Gaz yağı 500 
Vakum yağı 200 
Üstüpü 100 
Beyaz sabun 50 
Zili W 
Siyah fırça 03 

06 
100 
10~ 

" " Bezli zımpara kaadı 
Ahde zif kaad ı 

(2858) 

En hoş aı.:. yva ~u:..ı...uuı. ınki· 
ban defeder. Mide, bağırsak. ka· 
raciğerden mütevellit rahatsııhk· 
lan önler. Hazını kolavlaştmr. 

f n~iliz Kanzuk ecıanesi 

Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi 

Hissesi inşaata bug ünlerde 
başlanrlacağından acele satılık· 
tır. Telefon : 3102 

2--4332 

Kiralık Daire 
Maltepe Bomonti bahçesi ar

kasında :ısfalta yirmi metre me
safede Akıncılar sokağında ka-
loriferli ve sıcak su. 2-4287 

Ankara Palas 
Bir çok senelerden beri sana

tındaki meharctiyle muhterem 
Bayanlarımızın memnuniyetini 
kazanmış olan kadın berberi 
HASAN eylülün birinci günün
den itibaren Ankara palas brrber 
salonunda çalışmaya başlıyacak-

t ır. 2--4359 

Kiralık Lokanta 
Kuyulu kahve altında 1 No. lu 

ve yedi masalı lokanta mobilya· 
ıiyle kiralıktır. İstekliler pat· 
rona müracaat edebilir. 

İmtiyaz sahibi ve Beışmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
cıuhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idarr 

1 
eden Yazı İşleri Müdilril 1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevı: ANKARA 

.. 
Düzü na 

" Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 937 tarihindt 
Kilo ele de~miş olması sartttr. (2595) 2-3992 .. .. 

" .. Alık.ara Valiliµi.nden 
.. 

)ane 

.. 
büyük 

Keşif bedeli 1201 lira 66 kuruş olan Bali kazası dispanser bina
sını ntamirine talih çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 43 üncü mad
desinin birinci fıkrasına tevfikan on gün müddetle ihalesi uzatıl· 
mıştır. 

Tabaka İsteklilerin 26.8.937 perşembe günü saat 15.30 da vilayet daimi 
2-4344 encümenine gelmeleri. (2876) 2-4357 

Harta Genel Direktörlüğünden 
ı - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış harta kıta erleri için aşağıda ihale gün ve saatleriyle muham

men bedelleri yazılı techizat ve m elbusat açık eksiltme ile satın alı nacaktır. 
2 - İstekliler şeraiti anlamak ü ?ere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat 

makbuzlariylc yazılı gün ve saatlarda Cebecide harta genel direktörlük satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 
Muhammen B. mikdarı 

Adet 
180 
180 
250 

muvakkat teminat İhale T. ve günü S A A T 
Lira Kr. 
360 00 
108 00 

1000 00 
64 00 

4753 00 

C l N S t 
yatak kılıfı 
yastık ., 
kilim 
ekmek torbası 

yazlık elbise 

80 

679 takım 

Lira Kurut 
27 00 

8 10 
75 00 
4 80 

356 48 

8.9.937 çarşamba 13 den 14 de 
kadar 

1080 00 kaput 90 81 00 8.9.937 çarşamba 14 den 16 ya 
990 00 kışlık elbise 90 takım 74 2S kadar 

1650 00 çamaşır 1100 .. 123 7S 
630 00 çorab 2100 çift 47 2S 

(2855) 2--4342 

Anl{ara emniyet müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarr : Litre Beher litresine tahmin 

edilen fiat 
İhale günü 

Benzin 15000 Azı 
22000 çoğu 

Kuruş Santim 
Teminat 

Lira Kuruş 3/ 9/ 937 Cuma günü saat : 16 
18 so 307 00 

Yukarda mikdarı yazılı benzin 
konulmuştur. İsteklilerin teminat 
gelmeleri (27 54) 

15. 8 - 937 tarihinden 3 - 9 - 937 tarihine kadar açık eksiltmeye 
veya banka mektuplariyle birliktemüdüriyette toplanan komisyona 

2-4215 

Anl{ara Bölge Sanat Ok:ulu Direl{törlüğünden 
Okulumuz talebeleri için aşağıda cins, mikdar ve tutarları yazılı 8kalem çamaşır ayrı, iskarpinle 

terlik ayrı, ve haki elbise ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte 
6.9.937 tarihine tesadüf eden paza rtesi günü saat 15 de Ankara okullar sağışmanlığmda toplanacak o-
lan okullar alım satım komisyonuna müracaatları (2853) 2--4336 
C i n s i Mikdarı M. fiyatı Tutarı % 7.5 teminatı 
Don (nümunesi gibi) 350 adet 55 K. 192.50 
Gömlek ,. •• 175 ,. 150 K. 262.50 
Çorap ,, ,, 525 çift 25 K. 131.2S 
Havlu ,, ., 200 adet 45 K. 90.00 
Atlet fanilas· .. ,, 3SO ,. 60 K. 210.00 
Mendil ,. ., 525 ., 10 K. 52.50 
Yün fanila ,, ., 100 ,. 275 K. 275.00 
Kasket ,, ,, 175 ,. 100 K. 175.00 
İskarpin ,. 175 çift 495 K. 866.2S 
Terlik ., 100 ,, 100 K. 100.00 
Haki elbise ,, .. 175 takım 700 K. 1225.00 

Y ENi S i N E l\1 A L A il 

lOS.16 lira 

72.47 •• 
91.87 .. 

H~IK 
Bugün Gündüz İki Film Birden 

1 - KİRALIK GÖNÜL 
Johan Gravford - Clark Gable 

R. Montgomeri 

Bugün gündüz ve gece iki film birden 
1 - Barut Dumanları İçinde 
Fevkalade heyecanlı büyük sergüzetl 

2 - AŞK YÜZÜNDEN KATİL 
Canlandıranlar: 

Warner Baxter -- Mirna Loy 
G E C E 

GÖNÜL OYUNLARI 
OYl'ıyanlar : 

Adotf Vohlbruk Renate Mülleı 
~. Alexendr 

fi 1 mi 
HARRY CAREY 

2 - ÖLÜM ŞUAI 
Tüyler Örpertici korkunç bir eaer 

Bat Rollerde : 
Boriı Karloff - Bela Lugosi 

Halk matinesi 12.15 de: 
ÖLDÜREN ADAM 

ŞEH!R BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT 21.30 DA : 

A' V E M A R İ A 


