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Manevra bitti 
Ordumuz çok 

daha büyük 
yüksek değerini bir defa 
hasarı ile ishat etti ... 

Çorlu 20, (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan )-Atatürk selim 
muhabbet ve teşekkürlerinin kah
raman ordumuza ibliğına Mareşal 
Fevzi Çakmağı memur etmiştir. 

Dün müthiş bir 
süngü harbi oldu 

[Büyük Trakya manevraları dün büyük bir başarı 
ile nihayet bulmuştur. Kırmızı tümen dün mavi tü~ 
mene kar§ı bir yarma hareketi yapmıştır. Tankla. 
rın, tayyarelerin ve bütün motorlu kuvvetlerin işti· 
rakiyle yapılan bu hareket çok heyecanlı ve çok 
güzel olmuştur. Nihayet süngü süngüye bir harb ya. 
pılmış ve hakem heyeti harbı durdurmuştur. Bunu 
Sarayköy içinde yapılan sokak muharebesi lakib 
etmiştir. 
Hususi surette giden arkadaşunızm dünkü harekat 
hakkında verdiği telefon haberlerini aşağıda bula· 
caksnıız. 8 inci sayfada hususi foto-muhabirimizin 
çektiği resimler vardır.] 

Çorlu, 20- Saat 8 de Çorludan Sa- Meç hu 1 denizaltı 
raya ~ıkan komutanlar heyeti ile birlik· 
te 8.30 raddelerinde 194 numaralı tepe • • • d 
civarına vardığımız zaman, burada bir gemısının marmara a 
fundalık gördük. Bu fundalığın içinde 
ınuazzam tanklar maskeli olarak duru- olduğu uydurmadır 
yordu. Bir müddet onları tetkikten son· 
ra heyet 194 No. lu tepeye doğru yol. 
landı. Ecnebi askeri heyetleri diğer bir 
yoldan bu mevkie gelmekte idiler. Ve 
kati muharebe buradan seyredilecekti. 

Bu sırada Cümhurreisimiz Atatürk 
beraberlerinde başbakanımız ve bakan· 
lar heyeti azalariyle diğer zevat oldu· 
ğu halde tepeyi şereflendirdiler. 

Tayyareler uçuyor, görülebilen uf· ı 
kun her yanında mütehassıs olmryan 
bir gözün hatta dürbinle bile mahiyetini 
ııeçemiyeceği bazı kıpırdanmalar olu. 
yordu. Önde ve arkada dumanlar gö· 
zUkmekte ve bunları takiben infilaklar 
olmakta idi. Milli mücadelenin tanm• 
tnış generallerinden bir zata yaklaşa· 
l'ak, bu görülmekte olan vaziyetin izL 
hrnı rica ettim. General, bir taraftan 
Ufku gözlerken diğer taraftan da şun· 
ları anlattı : 

.. _ Kırmızı topçu mavi taraf mev• 
zi1erini şiddetli topçu ateşine almııtır. 
liakınız, önde ve arkada patlamalar 
oluyor. Kırmızılar tarafında gördüğü• 
nUz patlamalar top endahtlarıdır. Şim-
di saat dokuzdur. Bu topçu ateşi yarını 
•aattir devam ediyor.,, 

}' cırma hareketi bCl§lamadan evel 
Yarma hareketi başlamadan evvel 

hakiki bir hazırlık yapıldığını görüyo
ruz. En mükemmel ecnebi ordularında 
da bu hazırlığın daha iyisinin yapda
trııyacağrru ataşemiliterler arka arka· 
Ya Ve biribirini tasdikan söylemek~
~ider. Kırmızının bu vaziyeti karşrsm
da tnavi taraf müdafaanın göstermesi 
liznngelen en büyük sütruneti ve meta· 

jp 
(Sonu 5 inci sayfada) 

Bugün 
12 

sayfa 
...,._.. bP r ,~,._~ ............. _. ... ,,,,, 

Marmara ya 
• 

gır erse 
imha edilir 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Çanak
kale dışında iki ispanyol vapurunu tor
pillemek suretiyle batıran meçhul kor
san denizaltı gemisinin bu sefer de 
Marmaraya girdiğine dair dün şehri
mizde bir ıayia çıkmış ve bazı gazete
ler de Hamidiye mekteb gemimizin bu 

( Sonu 4. i1nciJ sayfada ) 

Sabiha Gökçen'in 
yaptığı keşifler 1 

Bütün dünyanın bir tek askeri kadın 

tayyarecisi Sabiha Gökçen kırmw 

'kuvvetlere mensub olarak bir uçuş yap· 
mış ve güzel bir rapor v~rmiştir. Bura
poı-un sureti beşinci sayfamrzdadır. 

' 

Dış İ§ler bakanımız Dr. Aras ve iç işler 
bakanımız Şükrü Kiiiya manevralarda 

Basknmandan 
...:. . 

meydan 
muharebesi 
15 inci yıldönümü 
büyük ve parlak 

bir törenle kutlanacak 
Baş kumandan ıneydan muharebe· 

sinin 15 inci yrldönümü münasebetiyle 
30 ağustosta Dumlupınarda meçhul as· 
ker abidesinde büyük bir tören yapıla~ 
caktır. Türk istiklalini garanti eden 
bu büyük günün hatırasını layık oldu
ğu kıymet ve ehemmiyetle mütenasib 
bir şekilde kutlamak için parlak bir 
tören programı hazırlanmıştır. Mera
simin her senekinden daha büyük ve 
bütün yurda şamil bir mahiyette olma
sı için lazım gelen tedbirler alınmıştır. 

Töreni birinci kolordu komutanlt_ 
ğı idare edecek 30 ağustos günü mera
sim yeriyle Afyon ve !znıir arasında 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Yukarıda: Atatürk topçu dürbünü ile harekatı tcıkib 
buyuruyorlar. Solda: 80§bakan Is.met lnönü 

dürbünle harekatı tetkik ediyorlar 

Yarın Manevranın 

kiritiği yapılacak 
Çorlu, 20 (Hususi surette giden arkadaşımız te

lefonla bildiriyor) - Başhakem Korgeneral Salih 
Omurtak her iki tarafın manevralar vaziyeti hak
kında hazırladığı raporu pazar günü alakadar ko
mutanlar huzurunda okuyacak ve kritiğini yapa-
caktır. Cemal KUTAY 

B. Celal Bayar dün 
izrlıir fuarını açb 

Bakan nutkunda fuarın memleket 
ekonomisindeki rolünü anlattı 

' 
İzmir, 20 (A.A.) - Yedinci enternasyonal İzmir fuarı bugün saat 

18 de Ekonomi Bakanı 8. Celal Bayar tarafından on binlerce ballan 
huzuru ile açılmıştır. Tören Lozan meydanında yapılmıtbr. Bele
diye reisi ve Fuar komiteleri baş kanı Dr. Behçet Uz şehir adına bir 
söylev vermiştir. Bundan sonra 8. Celal Bayar bir söylev vermiı n 
kordeleyi kesmiştir. 

Törende ilbay Fazlı Güleç ile 
komutanlar, şehrimizdeki saylav
lar, daire müdürleri, matbuat mü
messilleri ve gazetecilerle tüccar
lar bulunmuştur. 

Dün ve bugün 
Memleketin dünkü ve bugünkü e

konomik vaziyeti arasında bir mukaye
se yapan ve Atatürk rejimi sayesinde 
milletin yükselmeğe devam ettiğini 
kaydeden B. Behçet Uz, rejimin yurd· 
da birer canlı abide halinde yükselen 
eserlerini ve bu arada İzmir Kültür par
kı ile enternasyonal fuarı zikretmiştir. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

SUR/YEDE 

isyan daha 
genişliyor 
Mardin, 20 (Hususi muhabirimiz.. 

den) - Suriyenin şimalinde Amudedc 
çıkan isyanın ·kanlı bilançosu tüyler 
ürpertici mahiyettedir. İsyan henüs 
bastırılmış değildir. Amudede duman 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Mardin emniyet müdürü iltica edenlerle meşgul oluyor 
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Kritik ve Otokritik 

Tehlikeli torpiller .. 
Marmaradaki kapımızın önüne, bir korsan gemisi musallat olmuş

tur. İkidir, Karadenizden Akdenize geçen İspanyol vapurlarını Franco'· 
nun bayrağını taşıdığı iddia olunan bir denizaltı gemisi torpilleyip ba
brmaktadır. Bu esrarengiz gemi, direğine, değil bayrağrm Franco'nun 
hatta kendisini çekse, onun İspanyolluğuna inanacak dünyada bir tek 
saf derun yoktur. Bu esrarengiz gemi, Boğazın önündeki İspanyol gemi· 
)erini lorpillemezden önce, Leipzig'i torpilleyen ve arkasından Londra
daki "Ademi müdahale komitesi,, ni torpilleyen gemi olsa gerektir. 
Yani onun torpillerinde, yalnız maddi tekneleri değil manevi tekneleri 
de batırmak hassası bulundugu, tecrübe ile sabittir. 

Şimdilik kapımızın önünde ve karasularımızda Valencia hükümeti
ne aid iki gemiyi torpillemek cüretini gösteren bu esrarengiz denizal
tı silahı, korkulur ki, yarrn, barışı seven, barışa inanan ve herkesle iyi 
geçinmek karannda olan Türkiyenin bazı dostluklarını da torpilleme
ğe kalkışmasın. lşte bunun için, kendisine Bozcaada'yı adeta bir ''üssü
bahri" yapmağa yeltenen bu gemiyi, bu gibi meselelerde hassas olan 
hükümetimizin uzaklaşbracağmdan asla şüphemiz yoktur. 

Boğazlar' da bekliyen Mehmedcik, geçenlerde deniz banyosu vesile
ıiyle yaklaşan bir İngiliz zabitine bile ateş açmıştı. Aynı Mebmedciğin, 
Franco bayrağı altında vapur batıran esrarengiz denizaltı gemisinin 
faaliyetlerine göz yumabileceğini1 elbette ki hiç kimse hatırından ge
çiremez. 

Yugoslavya için . 
parasız vıze 

Diğer bazı devletlerle olduğu gibi 
Yugoslavya hükümetiyle hükümetimiz 
arasında mülki ve askeri memurlarla 
talebe ve muhtaçlara karşılıklı olarak 
parasız vize verilmesi için bir anlaş
ma yapılmıştır. 

Mülki ve askeri memurlarla talebe
lere, memur veya talebe oldukları pa
saportlarında yazılı olmak şartiyle baş
ka formalitelere tabi olmaksızın her 
iki taraf mümessillerine veya konso
losluklarına yalnız pasaportlarını ib
raz ederek parasız vize alacaklardır. 

Muhtaçlar ise muhtaç bir vaziyet
te olduklarını isbat edecek bir vesika 
ibraz etmek şartiyle meccani vize ala. 
bileceklerdir. 

Ruam mücadelesi 
İzmit, (Hususi) - Şehrimiz ve 

mülhakatında yakında ruam mücade
lesine başlanacaktır. Bunun için la
zım gelen tedbirler alınmış, mücadele 
sahası 45 sağlık yuvasına ayrılmıştır. 

Mücadele sahasında 13.340 beygir bu. 
lunmaktadır. İki ay devam edecek o
lan bu mühim mücadele işinde bir 
çok baytarlarımız vazife almtşlar ve 
bir toplantı yaparak mücadele şeklini 
tesbit etmişlerdir. 

Muğla'da Atatürk 
heykeli 

Muğla, (Hususi) - Açılan yeni 
meydana dikilecek olan Atatürk anıtı
nın kaide inşaatı bitmek üzeredir. Ka
ide somaki kızıl ve damarlı mermerden 
yapılmakta ve hiç bir yerde eşi bulun
mıyan bir güzellik göstermektedir. 
Heykelin bronz kısmı dökülmektedir. 
Ay sonuna kadar bitecek ve kaideye 
konacaktır. Heykelin umumi yüksekli
li on buçuk metredir. Kaide 7 metre 
heykel de 3.5 metredir. 

Bu büyük meydanda Atatürk heyke
linin karşısmda balkevi binası yapıla
caktır. Halkevi binuxnm temel kazma 
lfine başlanmıştır. Bu iki eser §ehri
mizi çok güzelleştirecektir. 

Köy öğretmen 
mektebleri 

lzmir ve Eskişehirde bu yıl açılacak 
kay öğretmen mektebleriyle bu mekteb. 
Jete baih olacak köy meslelderiııe aid 
Jmn1ann bdrolan Kültür Babnlığın. 
ca butrlanmqtn'. Bu yıJ bu mektebler
le kiınıarm maara.flan orta tedrisata a
let tahsisattan ödenecektiİ'. 

İzmir limanında 
çalışmalar 

İzmir, (Hususi) - Yurdun en bü
yük ihracat limanı olan tchrimizin mo
dern bir limana aahib olması için ça
lışmalara devam edilmektedir. Lima
nın modern bir hale sokulması için sar
f edilen gayretler memnuniyet verici 
bir safhaya girmiş bulunuyor. Limanı
mızda yapılacak yenilikler, düzeltmeler, 
ve temizlemeler; geçenlerde limanımız
da tetkikatta bulunan İngiliz mühendis
lerinin görüş ve kararlarına dayana
caktır.-

Burhan BELGE 

Tarih Kurumu 
ikinci kongresi 

20 eyJUI 1937 pazartesi saat 14 de 
açılacak olan Tarih Kurumu ikinci kon
gresi müzakerelerinin radyo ne yurdun 
her tarafına neşredilmesi kararlaşmı~tır 

İzmit'te bir çeşmeden 
buz gibi Çene Suyu 

akıyor 
İzmit, (Hususi) - Belediyemiz 

meşhur Çene Suyunu halka bedava i

çinneğe karar vermiş ve şehirde bir 

çeşme yaptırmıştır. Suya buz da katı

larak soğutulmakta, bu suretle halk 

hem temiz hem de soğuk au içmekte

dir. 

İsveç Elçisi gitti 
İstanbul, 20 (A.A.) - İsveç orta 

elçisi B. Winther, bugün mezunen 
memleketine gitmiştir. 

Kendisinin iki ay devam edecek o. 
lan gaybubeti esnasında sefaret iş!eri, 
maslfilıatgüzar vekili sıfatiyle sefaret 
katibi B. H. de Tamın tarafından ted
vir edilecektir. 

87 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu_ 

hafaza teşkilatı, 87 kaçakçı, 814 kilo 
gümrük kaçağı, 55 türk lirası, 3 taban
ca, 33 mermi ile 36 kaçakçı hayvanı e
le geçirmiştir. ( A.A.) 

Gazetecilik 

Gazetecilikte büyük heyecanı ile ta· 
mlan ve binaenaleyh dalına çok iyi ga.. 

zeteci olan bir mea.lekdapmız latanbul
dan Çorlu'ya aiden Bakanlarımızın tre.. 
nine gizlice atlamıf, ve bu ıuretle diğer 
bütün gazetecileri atlatnuf. Bu ma"ralı 
hikayeyi sazeteıiode uzun boylu anla
byor. Naıtl aıizlice trene aıirdiğini, bir 
kompartimaoa ıaldaaclığım ve kaçak 
olarak nasıl Trakyaya gittiğini hikaye 
ediyor. 

Şurumı ilive edelim ki, 1ayın mes. 
lektapmız Çorhıya aeldiii nınan ken. 
di aıazetelİ de dUil olmak üzere bütün 
sazetelerin mümesıilleri tuafından ha
raretle kartılanmıftır. 

40 ıene ıonra 

Fred Palmer illDİnde Kanadalı bir 
mühendis 40 ıene evvel kaybettiği an.. 

nesini tekrar Londra'da bulmuıtur. 
Vaka §Odur: Palmer bundan 40 ıene ev
vel 9 yaşında iken babasını kaybetmiş ve 

bir hayır müeneaeıi tarafından tahsil 
için K.anadaya gönderilmittir. Küçiik 

Fred burada günlerce ağlamıı, annesini 
iıtemiştir. Fakat orada kendisine anne

sinin çok fakir olduğunu ona bı>. 

kamıyacağım söylemiıler ve nihayet bir 
gün de annesinin öldüğünü haber ver -
miılertfi,. 

• 
21 - 8 - 1937 ·u L US================== 

Mekteb 
kitabi arı 
Açılan müsabakada 

hangi eserler kazandı ? 
Kültiir Bakanlığı ilk mekteblerin 

yeni kitablarmı mektebler açılmadan 
bastırıp satılığa çıkarmak kararını ver. 
miştir. Geçen sene dc.rslere başlandık
tan sonra birçok kitabların henüz ınat.. 
baadan çıkmamış olmasr, güçlüklere yol 
açmış ve şikayetlere meydan vermişti. 

Bakanlık ilk okulların dördüncü ve 
beşinci sınıflarında okutulan kitablar
dan bir kısmını değiştirınek maksadiy
le bu yıl öğretmenler arasında bir mü
sabaka imtihanı açmıştır. Bu kitablar. 
darı biri de dördüncü ve beşinci sınıf
lar için tabiat bilgisi mevzulu kitabtır. 
ı Müsabakaya yüzden fazla öğretmen 
iştirak etmiş ve yazdxkları eserleri ba
kanlrğa göndermişlerdir. Kültür kuru• 
lu gönderilen eserleri teker teker tet
kik etmiştir. Neticede beş eser muva· 
fık görülmüş ve bunlardan birinci ge. 
len ilk mektebler için kabul edilmiştir. 

Birinciliği ziraat mühendislerimiz
den B. Tarık Emin Bilgin'le B. Subhi 
Rrza Doğuka!ı'ın beraberce yazdıkları 
tabiat bilgisi dersleri adlı kitabı ka
zanmıştır. Üçüncü umumi müfettislik 
kültür müşaviri B. Reşid Tarakç/nın 
kitabı ikinciliği, Antalya kültür direk
törü B. Kemal Kaya'nın kitabı üçüncü
lüğü, Galatasaray ilk kısmı başöğret· 
meni B. Saffet Rana'nın kitabı dör. 
düncülüğü ve Kırşehir orta mektebi 
fen bilgisi ve biyoloji öğretmeni B. Ze
ki Yücel ile aym okul tarih _ coğrafya 
öğretmeni B. İbrahim Gökçü'nün be
raberce yazdıkları kitab da beşinciliği 
kazanmıştır. Bütün bu eserlerin sahib
lerine mükafatlar verilmiştir. 

Birinci gelen kitabın basılmasına, 

Devlet matbaasında bugünlerde başla
nacaktxr. Kitablar ilk okullar açılma. 
dan evel tamamen basılmış olacaktır. 

İzmi t'te elektrik 
İzmit, (Hususi) - Şehrimiz bir 

kaç gündenberi bol bir ziya ve ışık tu
fanı içinde yüzüyor ve tamamiyle e
lektriğe kavuşmuş bulunuyor. Bu hu
susta belediye reisimizle görüştüm. 

Bana şu izahatı verdi : 
- Kağıd fabrikasından elektrik a

larak tecrübe için şehre verdik. Ve bir 
elektrik tarifesi vücude getirdik. Ye
ni şebekenin küşad resoıini 30 ağus
tos zafer bayramında yapacağız. Şehir 
elektrik şebekesinin genişletilmesi ve 
ıslahı için işe başlamak üzereyiz. Ka. 
ğıd fabrikası müdürü, belediye mecli
si karariyle İzmitin fahri hcmşerisi 
olmuştur. 

Küçük Fred büyümüt ve orada ken
di_sine taktıkları Smid isnılııi kendi ismi 
gibi benimseyerek eski Palmer İsmini 
ıınutmuftW'. Nihayet gel zaınan git za
man Fred Smid meşhur bir mühendis 

olmu,, Londra•daki çocukluk günlerini 
·hatırlamışbr. Londraya yazını§ fakat 
asıl İsmi Palmeri unuttuğu için kendi • 
s.ine müsbet c:evab veren olınamıştll'. Ni. 
hayet günün birinde kanadah mühendis 

yeni bir tip rayı tetkik ederken kafası
nın içinde Palrner ismi teşekkül ediver. 
mit ve 9 yaşmdaki iıınini habrlamıttıı·. 
Bunun üzerine tekrar Londra'ya Yaztnıı 
ve annesinin hayatta oldupnu öğren -
mittir. 

Eski Fred PaJmerin, yeni Fred Snıid. 
in Londrada bir darülacezede yatau an. 
nesiyle karşılatması çok hazin olmu,tur. 

E•perantonun 50 inci yıldöniimü 

1887 senesi , yazmda, Vartovada 

Kari Lazare Zamenhof isminde bir a

dam enternasyonal yardımcı bir dil hak

kında bir büro§Ür netretınitti• Henüz 

28 yaıında olan müellif i,i hafif tulnla

mış, esaslı tetkik etmiş ve güzel bir ne

tice alnuştı. Enternasyonal dilde k\llla
nrlan kelimeler uydurma değildi. Birçok 

Avrupa lehçelerinde kullanılan kelime

lerin kökleri alınını§ bilhassa latin ve 

vunan dillerine ehemi:vet verilmisti. Bu 

Yurdda spor teşkilatı 

Bir çok viliyetlerde yenı 
spor bölgeleri kuruluyor 

Spor iılerinde daha verimli bir çalışma temini maksadiyle, bazı ka
rarlar verildiğini ve bölge başkanlığı vazifelerinin Parti başkanlarına 
devrolunacağını dünkü sayımızda yazmıştık. Bu meyanda henüz spor 
teşkilatı kurulmamış olan vilayetlerimizde de birer spor bölgesi teşkili 
alakalılara bildirilmiştir. 

1 alebe kaydı 
Bugün başlıyor 

Kültür bakanlığı liselerle orta okul
lara talebe kayıd ve kabul günlerini tes· 
bit etmiştir. Orta okullarla liselerde 
dünden itibaren talebe kaydına başlan· 
mış bulunmaktadır. Kayıd muamelesi 
eyliilün 21 inci gününe kadar sürecek, 
birinci teşrinin birinci cuma günü de 
derslere başlanacaktır. 

Orta okullarla liselerde ve ilk öğ
retmen okullarında eylul ayı içinde ya
pılacak imtihanların hangi günlerde 
yapılacağı da tesbit olunmuştur. Lise 
fen ve edebiyat kollarında yapılacak 

olgunluk imtihanları şu günlerde ya
pılacaktır. 

9 eyliil perşembe günü tabiiye, tarih. 
- coğrafya, 11 eylfıl cumartesi günü 
türkçe kompozisyon, 14 eyltıl sah günü 
riyaziye, felsefe ve içtimaiyat, 17 eylfıl 
cuma günü fizik, kimya, edebipat. 

Birnici ve ikinci devre son sınıfla
rının bitirme ve bütünleme imtihanları 
eylfılün birinden sekizine, diğer sınıf
Jann ise eylıilün sekizinden on seki
ziııe kadar devanı edecektir. 

Ziraat talebelerı 
Aydın' da 

Aydm, (Hususi) - Ege bölgesin
de tetkik seyahatine çıkan yüksek zi. 
raat enstitüsü talebelerinden 20 kişi

lik bir kafile başlarında Doçent Esad 
Bozkaya bulunduğu halde şehrimize 

geldiler ve tetkiklerde bulundular. 
İncir, Meyankökü üzerinde derin tet
kikler yaptıktan sonra Nazilliye gitti
ler. Orada pamuk üzerinde tetkikatta 
bulunacaklardır. 

Bartın Halkevi 
Bartın, (Hususi) - Halkevimiz 

müsaid bir binada ikinci bir okuma sa
lonu açmıştır. Bundan başka belediye
ye aid bir arsada yazlık bir bahçe vü_ 
cude getirilmektedir. Bu bahçede evi
miz tarafmdan halkı eğlendirecek ve 
dinlendirecek çeşidli eğlence ve oyun 
yerleri hazırlanacaktır. 

dilin grameri, mantık bakımından şahe· 
serdi. 

işte Zamenhof'un icad ettiği bu dil 
sonra daha tekamül etti. Ve Eıperanto 
meydana geldi. Yakında §imdi Eıperan· 
tonun SO inci yddönümü kutlanacaktır. 
Fakat garib değil mi, bu diJe rağmen 

hila "Sulh,, kelimesinin manasını anla· 
mıyan milletler vardır. 

Bir deniz kayboluyor 

Hazer denizinin ıuları, günden ~i

ne azıdmaktadır. Eier bu aon aylardaki 

azabt nisbeti devun ederse, denixin ta
mamiyle kurum•11 ela ihtimal dahilinde

dir. Daha timdiden Çeleken adası bir 
yanmada halini almı,br. BakU körfe-

zinde, Salkir harabeleri meydaııa çık· 
maktadır. Hazer denizindeki kuruınamn 

önüne geçmek için, Don nehrinin sula

rını buraya akıtmak dütünühnektedir. 

Fakat eğer Don buraya akacak olursa 
o zaman da Azak denizinin sulan u.ala· 

cakbr. Hazerden mi vaz geçmeli yoksa 
Azak'tan mı? Vakıa Volga Hazer deni-

zine akıyor ama, gene kifayet etmiyor. 
Çünkü geçen sene bile Hazerin seviye

si Karadeniz seviyesinden 26 metre a· 
şağıda idi. Şimdi başka bir mesele da-

ha var. Hazer kururı:a Volganıe ıuları 

burada vasi bir bataklık vücuda getire .. 
cek. i ste alimleri düsündüren bir nokta! 

Eski, Türkiye idman cemiyleri 
ittifakı nizamnamesi bir yerde 
bölge teşkili için spor yapan en az 
üç kulübün bulunmasını şart kılı
yordu. Türk spor kurumu nizam
namesi her vilayeti bir spor bölge
si tanımakta ve teşkil olunacak 
heyetlerin de spor kulübü mevcud 
değilse bile o yerde spor faaliyeti
ni temin ederek kulübler açılma
ıına. yardım etmesini heyetlerin 
başlıca vazifeleri arasına koy
maktadır. 

23 mmtaka ile spor teşkilatım devra
lan Türk spor kurumu daha 18 bölge 
teşkili suretiyle bölgeler sayısını 41 e 
çıkarmıştı. Bu defa verilen yeni karar
la henüz spor teşkilatı olmayan Ağrı, 
Bingöl, Bitlis, Bolu, Çoruh, Eiaziz Er
zincan, Gazianteb, Gümüşane, Hakkari, 
Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, 

Niğde, Siird, Sinob, Tekirdağ, Tunce
li \'e Van vilayetlerimizde de spor böl
geleri kurulacaktır. Bu suretle Türki
yede vilayetler sayısınca spor bölgele
ri altmış iki olacaktır. 

Atatürk'ün heO'i.ye 
buyurdukları 

çiftliklerde tetkik 
Ziraat Bakanlığı, Büyük Önder A

tatürk'ün millete hediye buyurdukla.. 
rı çiftliklerle bakanlığa bağlı çiftlik, 
hara ve pamuk ıslah istasyonlarının i
dare şekillerini tetkik ve tesbit etmek 
üzere bir komisyon teşkil etmiştir. 

Komisyon baytar genel direktörlüğün
den z.eotckni doçenti BB. SaHJ.hattin, 
baytar beşinci seksiyon direktörü Ih
san, fen müşaviri Tahsin Sırrı, ziraat 
genel direktörlüğünden fen müşaviri 
Aziz, ziraat mütehassıslarından Vamık 
Kemal ve Raşid'den mürekkebtir. He. 
yet çiftlikleri gezmek üzere şehrimiz
den hareket etmiştir. Heyet çiftlikler. 
de iklim, toprak ve hayvancılık nokta
sından esaslı incelemeler yapacak ve 
haralar, pamuk ıslah istasyonları ve zi
rai çiftliklerin işletmelerini ve çalış
ma istikamet ve şekillerini tayin ede. 
cek bir rapon hazırhyacaktır. Ziraat 
bakanlığt bu rapor üzerine çiftlik, ha
ra ve pamuk ıslah istasyonlarının ida
resine aid lüzumlu kanun projelerini 
hazırlamıya başlıyacaktır. 

Heyet, Trakyada İnanlı, Tarsus, İç· 
el, Türkgeldi, Sultansuyu, Çukurova, 
Karacabey, çifteler, Eskişehir üretme 
çiftlik ve baralariyle Dörtyol, Nazilli, 
Seyhan pamuk ıslah istasyonlarını ge
ıec:ek ve seyahat iki ay kadar devam 
edecektir. 

Bolu'da orman mektebi 
açılıyor 

Bolu, (Hususi) - Bu sene şehri· 
mizde açılması kararlaşan orta orman 
mektebi için talebe kaydına batlan
mıştır. Sakarya ilk mektebi viliyet 
karariyle orman mektebine tahsis e. 
dilmiştir. Orta mekteb mezunları ara
sından müsabaka ile 50 leyli mecuni 
talebe alınacaktır. Bütün bolulular or
man diyarı olan ülkemizde böyle bir 
mektebin açılmasını sevinçle karşıla.. 

mıttır. .................................................... 
: : 
i H A V A ! .................................................. 
Gölgede 31 derece 

Dün şehrimizde hava az bulutlu ve 
hafif rüzgarlı geçmiştir. Isı gölgedcı 
31 güneşte 57 dereceye kadar yUksel
miştir. 

Dün yurdun Ege ve cenubi şarki 
mıntakalarında hava açık, diğer yer• 
}erde az bulutlu geçmiştir. Dün en çok 
yağış Samsunda olmuş ve kare metre
ye 7 kilogram su bırakmıştır. 

Dün en düşük ısr Eskişehirde 11, 

En yüksek ısı istanbulda 27, İzmirde 
30. Adanada 32, Malatyada 35, I";var
bekirde 38 derece kavderlilmistir. 
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'. . . . . ı ............................ 
• • 
: İstanbul'da ilk :1 
• • i mektebler kampına : 
• • : giden çocuklar ! 

"!leşe içinde bayram yaptılar. 

Hep bir ;ığrzdan maqlar söylediler 

Zıpladılar, eğlendiler 

Ve bol bol alkrşlandrlar ---
A ·r Oruç 
tevkif edildi 
Kendisine isnad edilen 

suçun cezası idamdır 
1stanbu1, 20 (Telefonla) - Kapatı· 

lan "Yarın" gazetesinin sahibi olup ya. 
banct memleketlere kaçtıktan sonra da 
Türkiye aleyhinde hareketlere devam 
eden Arif Oruç, iki kıziyle birlikte iki 
gün önce memleketimize dönmüştü. 

Arif Oruç'un Sirkeci'de Meserret oteli· 
ne indiğini haber alan polis, derhal ken.. 
disini tevkif etmiştir. Arif Oruca isnad 
olunan suçhr arasında, Paris'te memle· 
ketimiz aleyhinde eski harflerle çıkardı
ğı "Yarın'' ad1ı bir broşürü, gazeteler 
içine koyarak Türkiyeye sokmağa teşeb
büsü de vardır. Dördüncü &orgu hıl.kim
liği huzuruna götürülen Arif Oruç, su
çunun müruruzamana uğradığım sandL 
ğı için memlekete döndüğünü söylemi~
tir. 

Dördüncü sorgu hakimliği, dün tev
kif edilen Arif Oruç hakkındaki tahki· 
katını bitirmiş ve dosyayı müddeinmu -
nıiliğe vermiştir. 

Arif Oruca isnad edilen suç ceza ka
nununun 146 ve 147 inci maddelerine te
mas etmektedir. 

146 ve 141 inci maddelerin 
metinleri 

ULUS - İstanbul muhabirimizin 
Verdiği haberde bahsolunan ceza kanu
nunun 146 ve 14 7 inci maddeleri aşağı. 
dadır: 

Madde 146 - Türkiye Cumhuriyeti 
te k·ı· t 1 atı esasiye kanununun tamamını 
veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya 11-

~•Ya ve bu kanun ile teşekkül etmiş o
n Büyük Millet Meclisini iskata veya 

't"ll~ifcsini Yl\pmaktan mene cebren te. 
tehbüs ed ı ·d ahkA en er ı am cezasına m um 
olu.-. 

""• Cerek Yalnızca, gerek birkaç kişi 

Palermo'daki nutkunda 

B. Musolini 
sulhtan 

bahsediyor 
Palermo, 20 (A.A.) - Duçe bugün 

burada söylediği nutukda dış politi· 
kadan bahsederken ezcümle demiştir 
ki : 

''- Faşist İtalya müsbet bir barış 
politikası güdmek istiyor ve bütün mil
letlerle ve bilhassa komşu devletlerle 
münasebatını ıslfilı etmeyi istihdaf e· 
diyor.,, 

B. Musolini, Son iki senenin ingi• 
liz • italyan münasebetlerinde büyük 
bir anlaşmazlık mevcud olduğunu söy· 
!edikten sonra: 

"- Ufuk şimdi yeniden aydınlan• . 
maktadır., demiş ve İtalyanın bütün 
Avrupa meselelerinde işbirliğine ha· 
zır bulunduğunu bildirmiştir. 

B. Musolini "havayı kirleten ölU.. 
diye tavsif ettiği Cenevreden impara• 
torluğun tanınmasını istemediğini kay
dettikten sonra, Berlin • Roma ınihve • 
rine geçmiş ve Berlinden geçmeden 
Romaya ve Romadan geçmeden de 
Berline varxlamıyacağını söyliyerek : 
"- iki rejim arasında icraatta te· 

sanüd vardır.,, demiştir. 

N. 209 tayyaresinden 
hala ses yok 

Moskova. 20 ( A.A.) - N. 209 tay
yare sinden dün de hiç bir işaret alma· 
mamıştır. Krasin buz kıranı Alaska.. 
nm şimaline doğru ilerlemektedir. Tay
yareci Gratzianski Dudinkoya, tayya· 
reci Golovin de Tiumene varmıştır. 

Hükümet bir amerikan firmasından 
büyük bir deniz tayyaresi satın almış.. 
tır. Bu tayyare kutub kAşifi Sir Vilkin.. 
sin idaresi altında araştırmalara iştirak 
edecektir. Sir Vilkins ilk merhale olan 
Torontaya hareket etmiştir. 

ULUS 

Şanghay'da harb 
devam ediyor 

Amerikan Augusta 
bir tayyare obüsü 

zırhlısına 

düştü 

Bir kişi öldü, 18 kişi yaralandı 
Londra, 20 (Hususi) - Şangbay' dan gelen habreler, burada Çin ve 

japon kıtalan arasında çarpışmaların devam etmekte olduğunu bildir .. 
mektedirler. Çin tayYareleri bu ıabah japon mevzilerini bombardı
man etmiılerdir. Ayrıca çinliler enternasyonal imtiyaz bölgesinin do
iusundaki nehre vardıklarını ve böylelikle japon hatlarını kestiklerini 
iddia etmektedirler. 

1 KOÇOK DIŞ HABERLER 1 
X Berlin - Bir alınan şahsiyeti ya. 

kında aleni beyanatta bulunarak Ber· 
lin'deki yabancı gazeteciler hakkında 
yapılan ithamları takbih edeceği haber 
verilmektedir. Alman hükümeti, lngil
terenin 13 ağustos tarihli protestosu 
üzerine böyle bir harekete lüzum gör -
müştür. 

X Palenno (ltalya) - Manevrala· 
ra iştirak etmiş olan so.ooo kişilik bir 
kuvvet Salemir'de kıralm önünde iki bu
çuk saat süren bir geçid resmi yapmış
tir. 

X Budapeşte - Bir müddettenbcri 
hasta olan Naib Horti'nin sıhi vaziyeti 
düzelmeğe yüz tutmuştur: 

X Londra - Hükümet A vusturaL 
yada da silfilı imali için tedbirler alınış· 
tır. Burada kurulacak olan mitralyöz 
fabrikası Zelanda ve Singapur'daki kıta. 
lara da silah yapacaktır. 

X Londra - Rangun'dan bildirildi
ğine göre bir siklon yüzünden Birman
ya kıyılarında büyük tuğyanlar olmuş-
150 kişi boğulmuştur. Hasar 200 bin 
sterlini bulmaktadır • 

Japon tayyareleri harekete 
geçmekte geciknu~mişler, sabah 
saat yediden itibaren Şanghay
daki deniz tersanesiyle bahriye 
tezgahlarını bombardıman etmiş
lerdir. Aynı tayyareler bir gün 
önce bugün saat yirmide Nan
kin' de de bir çok yangın • 
lar çıkarmışlardı. Japon harb 
gemileri de bugün öğleden sonra 
Şanghay'ın ga.rbmdaki çin mevzi
lerini bombardıman etmeğe baş
lamışlardır. Geceden istifade e
den bir japon gemisiyle iki japon 
kruvazörü, japon konsolosluğu ci
varına takviye krtaları çıkannıs
lardu. 

Yabancıların tahliyesi işi 
Son hadiseler karşısında alman te

baasının tahliyesi işi başlamıştır. İngi
liz kadın ve çocukları iki torpidonun 
himaye ettiği gemilere binmeğe başla
mışlardır. Japonlar kendi tebaalarından 
15.000 kişiyi tahliye etmişlerdir. İngi
lizlere aid Br,odvey Mansions binasını 
japonlar mülteci kampı haline koymuş
lardır. Şimdi Şanghay'da 10.000 japon 
tebaası vardır. 

Diğer cephelerde 

Santander'in düşmesi 
bir gün meselesi oldu 

Çin tayyareleri Hankov'u bombardı
man etmişlerdir. Japon bataryaları bun
lara karşı şiddetli bir ateş açmıştır. Ja· 
ponlar şehirde örfi idare iHin etmişler
dir. Japon askeri kaynakları 3 çin fır
kasının Pekin • Hankov demiryolu bo
yunca japon mevzilerine doğru ilerle· 
diklerini bildirmektedirler. İki Çitı fır
kası da Tiençin civarındaki japon mev
zilerine doğru ilerlemektedir. Japon
lar da 3 Çin fırkası tarafından müdafaa 
olunan Nankov geçidine doğru ilerle
diklerini bildiriyorlar. 

Madrid önünde de harp var 
Londra, 20 (Hususi) - Bayon'dan bildiriliyor:. Santander'in yakı

nında küçük bir liman olan Rekuejana' dan dün hır vapurla buraya 
gelmi§ olan seyyahlar, Frankistlerin ileri hareketl;rini~ . metodik ola
rak devam etmekte olduğunu ve ıehrin İ§gal edı1'!'esının ancak bir 
gün meselesinden ibaret bulunduğunu bildirmişlerdır. 

Sovyetler Mançuko' daki 
iki konsoloshaneyi 
kapatmağa karar 

verdiler 
Moskova, 20 (A.A.) - Sovyetler 

birliğinin Harbin baş konsolosu hükü
metinden aldığı t;;ılimat üzerine, Man
çuko dış bakanlığının Harbindeki de 
legesi nezdinde, Japon • Mançuko ma
kamlarının sovyet konsolosıuklarına 

tatbik ettikleri rejim dolayısiyle pro
testoda bulunmuıo ve Sakalin'le Pog· 
ronitsnayadaki konsolosluklarını ka· 
pamağa karar verdiğini bildirmiştir. 

Bu iki konsolosluk daha şimdiden 
işlerini tasfiyeye başlamtşlardır. 

ile birlikte kavli veya tahriri veya fili 
fesad çıkararak veya meydan ve sokak

larda ve nasm toplandığı mahallerde 

nutuk irad ve yafta yapışbrarak ve neı

riyat icra eyliyerek bu cürümleri iıle • 

meğe teşvik edenler hakkında, yapılan 

fesad, teşebbüs derecesinde kalsa dahi. 
idam cezası hükmolunur. 

Madde 147 - Türkiye Cumhuriyeti 

icra Vekilleri Heyetini cebren iskat ve. 

ya vazife görmekten meneyliyenlerle 
bunları teşvik eyliyenlere idam ce?..atı 

hükmolunur. 

Seyyahlara göre hükümetçile
rin şiddetle müdafaa etmekte ol
duldarı Santander mıntakasmda 
vaziyet üınidsizdir. iaşe katiyen 
temin edilememektedir. Halk e
lim mahrumiyetler içindedir. ' 

Dün de asilerin birçok kasaba. 
lan işgal ettikleri Bilbaodan bil
dirilmektedir· 

Madrid cephesinde 
Madridden bildiriliyor: Milisler 

Guadalajaranın şimalinde bir taarruz 
yaparak buradaki hatlarını ıslah etmiş
ler ve mitralyözlerle mühim miktarda 
cephane elde etmişlerdir. Dün milisler 
üniversite mahallesinin şimalinde bir 
hastanenin altında lağımlar patlatmış~ 
tardır. Burada bulunan asilerden bazı· 
tarının öldükleri sanılmaktadtr. 

A.i taarruzu 
Asiler dün Villanueva del Pardiil

Jodaki hükümetçi mevzilere taarruz e~ 
derek hatlarını tashih etmek istemiş· 
terdir. tki saat müddetle asi kuvvet
lerin yaptıkları hücumlar milisler ta. 
rafından püskürtülmüştür. 

Madrid cephesinin diğer kısımların
da vaziyet sakindir. 

Fransadan çıkardacak ispanyollar 
Bayondan bildiriliyor : Bask sahi· 

tinde oturan bazı İspanyolların taraf· 
ğirane faaliyetleri dolaytsiyle, fransız 
hükümeti bunları hudud dışına çıkar. 
mağa karar vermiştir. 

lngiliz teklifi ve japonlc:ır 
Tokyoda bir japon salahiyetli şah

siyeti, İngiltere tarafından hazırlanan 
"Şanghay'ı bitaraflaştırma,, planının 

tatbikinin japon hükümetiıice imkanstz 
görüldüğünü gazetelere söylemiştir. 

Bu keyfiyet ingiliz maslahatgüzarına 

da bildirilmiştir. 

Amerika gemileri Şanghay'dan 
uzakla1mıyacaklar 

Çin makamları, top bataryalarının 

faaliyete geçmesi ihtimaline binaen ya
bancı gemilerin Şanghay'dan beş mil 
uzaklaşmalarını istemişlerdi. Amerika 
hükümeti bu talebe verdiği cevabda, 
Şanghayda, bir tek amerikalı bulundu
ğu müddetçe harb gemilerinin uzaklaş· 
mıyacaklarınr bildirmiştir. İngiliz ami
rah Littl de aynı şekilde cevab vermiş
tir. 

Bütün japon ekonomisı 
seferber edilecek 

Tokyo kabinesi toplanarak bütün 
memleket ekonomisinin seferber edil
mesi işini konuşmuştur. Başbakan, Ja
ponyanın maksadının Çin'le "işbirliği,. 
yapmak olduğunu ve bu işe bir üçün
cüyü karıştırmamak hususundaki japon 
niyetini teyid etmiştir. 

Augusta zırhlısına bir obüs düştü 
Royter ajansının hususi muhabiri 

bildiriyor : 
Amerika amiral gemisi Augustaya 

bir hava müdafaa bataryasından atdan 
bir obüs düşmüştür. 1 ölü ve 18 yaralı 
vardır. 

Obüsün çin toplarından mı yoksa 
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1 BASIN iCMALi I 

Bir aziz baş 
CUMHURlYET'de B. Abidin Da. 

ver Trakya manevraları dolayısiyle yaz. 
dığı bir yazıda diyor ki: 

'' Bir aralık, Büyük Başbuğ, bu hafif 
rnakinelitüfek neferlerinden birinin ya. 
nına gitti ve eğilerek onunla konuşma.. 
ğa başladı. Başbakan da, trpkı makine
litüfeğin 2 numaralı eri imiş gibi, nefe.. 
rin yanına uzandı. Başbakan da, piyade 
talimnamesinin istediği şekilde yahyOl'
du. 

Böylece üç baş yanyana geldi: Ata
türk, lnönü ve Mehmetçik. 

Kıaa, biran için bir araya toplannut 
olan bu üç kahraman ve muzaffer bq, 
bir kahramanlık ve zafer sembolü ve ta. 
ribidir. istiklal harbınm sembolü Ye ta

rihi: türk ordusu Başkumandanı, gadt 
cephesi kumandanı ve tiirk neferi. 

Bu üç bq, yalruz istiklal barbıma 

sembolü değildir; bugünkü Türkiyenia 
de timsalidir: Başbuğ, Başbakan ye mil. 
let ••• 

Hiç bir ressam. hiçbir heykeltrat. 
hiçbir ~. Derviıtepede birlqiveraa 
bu üç baım ifade ettikleri manayı Yeraa 
bir eser yarabnamışlardrr; nitekim ora
daki bir düzineden fazla fotoğraf maki
nesinin keskin gözleri de bütün bir mil. 
letin canlı varlığrrun timsali olan bu ~ 
başı, bir arada, zaptedemedi. Fakat, ne 
ehemiyeti var .. Mukadderatın çelik eli,, 
o üç başı, biribirinden ebediyen ayrıl -
mamak Üzere, tarihin sinesine hakket -
miştir. 

Kafasız gezenler 
TAN'da B. Burhan Felek ş_u fıkra11 

yazmaktadır: 

" işte bunlardan biri de benim, dedi. 
Ben bir harikayım! otuz senedir, her eli
me geçen fırsab kaçardım. Faydası ge. 
lecek herkesle çekiştim. Zarar görece. 
ğim besbelli olan her işe girdim. Ticaret 
yaptım, iflas ettim. Memuriyete girdim, 
azlolundum. Müteahhitlik yapbm, za -
rar ettim. Ziraat yapbm, ektiğimi bile 
biçemedim. Borç verdim, tahsil edeme.. 
dim. Her fikir sorana kanaatini öniuıii 
ardını düşünmeden söyledim. Hulasa 
kafası olan bir adamın yapım ya cağı her 
şeyi yaptım. Artık bana kafalı denir ni 
ya! dedi ve ilave etti: 

- Omuzlarımın üstünde duran ba 
yuvarlak şeye bakıp da kafam yerinde 
sanırsan seni de bizim gibi harikalar 
arasına katarım. Bilesin ki böyle benim 
gibi kafasız dolaşan ve • şayanı hayret
tir ki • yaşıyan bir sürü adam vardır. 
Talisizliğe bak ki; Bordoda hakikat nü, 
hayal mi belli olmıyan bir hadiseyi tel
graflarla gazetelere verirler de, benim 
gibi eti canı, kam yerinde hakikaten ka. 
fasız yaşayan bir harikadan kimse balı
setmek istemez. Cel şu iyiliği sen bana 
yap ta iki satır yaz Allah aşkına! dedi. 
Tatyip ettim, bir şerbet ısmarladım ..-e 
savdrm.,, ··-... 

Antakyada 
tazyik 

Adana, 20 (Hususi muhabirimiL 
den) - Hataydan gelen haberler son 
günlerde çok endi~e verici mahiyette· 
dir. Bir kaç koldan yapılan tazyiklar
la Antakya ve İskenderundan kaçm • 
lan türklerin sayısI 1000 i aşmıştır. Bu 
vatandaşlardan çoğu münevver zümre. 
ye mensubdur ve Hatay türklerinin ile
ri gelenlerindendir. Antakyada çıkan ve 
davanın ilk günündenberi samimi bir 
kanaatla Türk dostu olan yeni gün ga
zetesinin sahibi Bay Şükrü Balcıoğla 

da gazetesine ve şahsına yapılan çirkin 
hücumlardan sonra Antakyayı terk et. 
miye mecbur kalmış ve Dörtyola gel
miştir. 

Antakyada bütün çarşı kapalıdır. 

Kont dö Martel ayın sonunda avdet 
edecektir. 

Bugün soğuksuda iki türk yaralan
mış ve failleri tabiatiyle bulunamamış
tır. 

japon toplarından mt geldiği meçhul
dur. 

Amerikanın bitaraflığı me•elesi 
Parlamentonun 24 azası toplanarak. 

bitaraflık kanununun tatbikini ve U

zakşarkta Amerikanın bir barba sürük
lenmemesi için tedbir alınıncaya kadar 
kongrenin dağılmama~ını istemi~lerclir. 



Üsküdar adli es·ni 
kasden yakan adam 

Nureddin s.u çu itiraf etti 
lstanhal 20 (Telefonla) - Osküdar adliye hinasmı baden yakmak 

auçu ile teyİrif eclilen Nureddin hakl:ındaki tah~ &itirilmek ~e;. 
dir. Bugüne kadar toplanan detilla Ye zanlının ıtırafı yanımın kasıd e
seri oldUğu ye ba işin Nwreddin ismi.de biri tarafından yapıldığım lat
iyetle meydana çıkarmıttır. 

Bugün yaptığım tahk~ gö
re hidisenin tafsilatı ıöyledır: 

tık tüpbeler 9 O ıküdar aulh 
mahkemesi daldilolarından 1faka
tin verdiği ifade üzerine toplan
mqtır. lfakat. ya.ngmdan sonra 
müddei 11mnmi muavini Orhana 
fÖY le söy lemittir: 

"- Yangın akşamı ~dıseye yakın 
olan evimin penceresinde oturuyordum. 
Sarhoş bir adam Adliye odacılarından 
Osmanla bir şeyler konuştu." 

Odacı Omıanın ifadui 
Brmnn üzerine d'erhal Olnnanm ma• 

lfımatm müracaat edilmittır. Osman 
Adliyenin önunde tramvay bcklewkm 
Nureddın smmde bir tanıdığa ratrtla
drğını, ve onunla konuştuğunu ıeyid 

et'mi~ ve şanları soyleıniştir; 
"- Nureddin adliyede mdenberi İf 

takıb eder. Kendisini oradan tanırım. 

O gece çofc sarhoştu. Bana "bu gece 
ncibet~i misin?,. diye sordu. 

Cumartesi gecesi nöbetçi kalacagı-
mı ogrenınce: 

.. - CamartesL gecesi beraber rakı 

içelim, dedi ve ayrıldı.,, 
Odacı O&manın bütün bildiği bun • 

dan ibanuir. 
Uskiliiaı: müddei umwnisi B. Tahsin 

ve mü.Wciwmnni mua.Wıi B. Orhan bu 
ipu.slan: üuriude dıemiyetle durmufl.u: 
ve tahkikata bu ce,GedeA &iripıitler • 
dir. 

NısetUin """" cdilqor 
Dijer tuaitan mahkcm~ kitiblcrin. 

da ilmi hüviyeti ınalUın olan Nureddi
nii takibe memur edilmişlerdir. Tahki
kat dainlqtirilince dikkate dcier §eyler 
öpcnilmi§. biunddinin döı:t ay evvel 
bir gece yarısı Üsküdar adliyesine &el • 
diği ve odacı Osmana muavin B. Orha. 
nı görmek istediğini söylediği anlaşıl • 
mıştır. Nureddin bir ıün hapse mahkum 
edildiğinden cezasını çekmek için gel
diğini söylemiş, fakat bu is için ertesi 
sabah gelmesi laıum geldi~icevabmı ala
rak geri dönmüşttir. 

Şüphele,. kuvve'!eniyo~ ~ 
Şüpheleri kuvvetlendıren yegane ha-

dise şu olmuştur: 
Nureddin yangının üçüncü günü ad

liyeye gelerek evrakının yanıp yanma
dığım büyük bir merak ile ö~renmek is. 
temiştir. Kendisine dosyaların heni.ız.. 

tasnif edilmediği cevabı verilmiştir. Ni. 
hayet dün sabah Nureddin elinde bir 
istida ile tekrar adliyeye gelmiş, köpek 
l91riığmdan Uhscdcrck bdm teılaviıi 
yapslmak üacre raporu müddeiumumi a 
Tahsine imzalatmak istemiştir. Bu sıra
da kendisi 1ıOrıuya çekilmiş, yangın gı!· 
cesi adliye binası etrafında niçin do • 
taştığı sorulmuştur. Suçlu bunu inkar 
etmemiş, fakat saat 12 de BeyJerbeyin -
deki evine giderek yattığını söylemiş · 
tir ..• Yapılan tahkikat Nureddinin ne 
o gece, ne de ertesi akşam e•e uğrama· 
dığı neticesini verdiği için bu yalanı 

derhal yurline vurulmuştur. 

Suçlunun anlattıkları 
Suçlu bu vaz.iyet karşısında taşala -

Dlll ve her işi olduğu gibi anlatma>·a 
ba§laIDIŞtır. Nureddin Üski.idar adliyesi. 
ni nasıl yaktıfını !iÖyle anlatmıştır: 

'"- Hakkımda bir mahkftmiyet ka· 
rarı vardı. Bundan kurtulamazsam 
mavholac.akum. O ~ün Cevherin aşçı 
dükkanına gittim. Dört şişe raln iç
tim. Birdenbire adliyeyi yakmak ak
lıma geldi. Rakı şitelerinin üzerinde. 
ki ince saman kağıdlarını masanın al· 
tında duran filit makinesindeki gazla 
buladım. Cebime koydum. Ve doğru 
adtiyeye gittim. Sol kaplamanın ya
nındaki deliklere soktum. Elimdeki 
sigarayı da arasına koyduktan sonra 
KadıköyUne indim. Geceyi askerlik 
şubesinin bahçesinde geçirdim. Ertesi 
sabah adliyenin yandığını gördiim-

Snçlu bu itirafı üzerine. derhal sor
ğu bfiltimliğine gônderilmi§tir Orada.. 
da hadiseyi a\-nı ek"ld l t ve 
hakkında tevkif kararı verilmi§tir. 

Suçlu Nureddin kimdir? 
Nureddin İstanbulda dişçi mekte 

Meçhul denizalh 
• • 

gemısı 
(Başı ı rncı sayfada) 

deniza!tr gı:misini taltib ettigini yaz
mışlardır. Hatta bu denizaltı gemisinin 
İtalyan Capapino vapurunu müsademe 
ile batırarak limanımızda haczedilen 
İspanyol Macellan vapurunu torpille
mek üzere Istanbul önlerine geldiği de 
eöylenmiştir. 

Salahiyetli makamlardan yaptığı

mız tahkikata göre bu haberler tama. 
men asılsı~ ve uydurmadır. Boyfe mr 
denizaltı gemisi Marmaraya girmediği 
gibi Montrö mnkavciesi muciDınce ge
ce veya günduz denizin üstunden vcy-d 
altından girmesi de yasaktır. Bunun hı
laf ına hareket eden ve izinsfa olarak 
Boğazdan geçen denizaTtı gemileri der
hal li:orsan tefa:kki edılerek taJHo ve im
ha oTunur. Bu vaziyet iarşısında öu de
nizaltı gemisinin böyle biT sergµzeşte 
atıtamıyacağJ şüphesiz sayılmalrtadır . 

ili lorpülenen vapurun tayfalar11 
Bozcaada, civarında torpillenen ilk 

ispanyol vapuı:unun fehrimizde bulıı

nna tayfaları, kendilerini kurtaran SOv

yet gemisiyle Rusyaya hareket c.ımiş· 
lerdir. Bunlar başka bir eemi ile mem· 
leket?erine daneceklerdir. Bozcaada Ö· 

nülld'e torpil1enerek batarr Armura va
purunun bil" kısmının su ilı:erind'e i:aJ • 
dığını bı'Tdirmiştim. Yeni gderı marü
mata göre ltaza mahanıne eiden mr 

gümruk memurumuzla bir jandarma 

büyük bir tehlike atlatmışlardır J.lc

murlıırımız gemiıri.n suyun üstünde kc

lan güvertesine çıktıkt.:n sonra gemi 

yavaş yavaş oynamağa baflam ve tam 

alabura olacağı sırada; gumrük motö· 

ründen yapılan yardım ile kene Terini 

güç kurtarmışlardır. 

( 
Batan vapur aptanı 

anlatıyor -· . Bozcaa ao nmız. 
den) - Kara aulanm ıÇİnde batmış o
lan Armura ispanyol gemisinin adam 
za getirilen kaptanı Teclıo ile' goru~ 

tüm. Bana faciayı 'öyle anlattr: 

"- Bozcaa.danın Berentı burnunun 
1,5 mil açığında c~ dcaizaltJ gemisinı 
göcdüm. Derhal adaya doğru ~n 

kırdım n tam yona hçJTap ba~tadmı. 
Adaya haylic.e yailaşmrştım ki deniz

altı bir torpil attL Ben ada önüncleki 

banklara iemiyi bindirmek ve sığlık 

mıntakaya yetişmek için çabat.dım. 

gördüğünüz gibi kısmen de buu.a mu
vaffak oldum.,. 

Tecavüı:e ugrayan gemi şimdi her 

dakika biraz daha batmaktadır. Bu sa

bah baş an barları da kaptan köşküne. ka
dar suya gömülmüştür. Gemi kurtaıım 

şriketinin motöcleri cmıiye ~iduck 

kaptan ve mürettebatının zati e ~aları-

nın bir kıamını kw:ıacnrflardır. Kua
zedelerin İ•tiral!latleri mahalli ~ 
metse temin edilmiftir. BlmJzr Çanalı
kaleye sevkolunacaklardır. Alemda: 
tahlisiyesi batan reminin kurtarılanuya· 
cağına kanaat getirdikten sonra Ça
nakkaleye dönmüştür. 

binde okumuş. ilfilıiya:t: fakültesinde i.
kinci sınıfa kadar c1evam rillliftir. Dl;. 

ha Hara; kadastro melct~bini bitimıifJ 
iki sene kadar da Aydm kadastro 
heyetinde bulunmll§tm. 

Daha sonra İst.ınbula gelerek iş taki
biyle hayatını kazanmağa başiamıJtır. 

Arabça ve f'ransızcayı çok iyi bilmek
tcdır. 

Suçlu ıle görüştüm, bana içki yü
zünden bu hale geldiğini ve b~lkın 

kendisini linç edeceğinden çok kork
tuğunu, yaptıklarından pişman olduğu. 

nu söyledi. 

V&VI 

' uriyede 
isyan daha 
genişliyor 

(Başı ı ıncı sayıfada) 

ve alev sütunları: yükRlmcktedir. İs
yandan canlarım kurtarmak isteyen 
bir çok unsurlar huchldum\l!'a iltica et
mişler ve bunların kabulü için de emir 
&elm.iştir. İltJca edenlerin anlattıkları.:. 
na ~öre çarpı~malarda ölenlerin miida· 
rı 1500 den fazladır. 

Mülteciler, üstler.indeki üstlerin. 
de ve başlarındaki başlannda olarak 
yalnız canlarını kurtarabilmişlerdir. Bun
lar şehrimize getirilmektedir. Bugüne 
kadar gelenlerin sayısı bine yaklaşmış
tır. Bunlar arasında çoluğunu çocuğunu 
kaybedenler: ve yaralı olanları vardır. 
Yaralılar memielrc.t hastahanesine ya.. 
tuılmışlard r. Diğerleri de serom ida
resinin bahçesine ycrleştitllıniflerdir. 
Sığınanlar bclediı}ı.c. tarafından munta
zam bir şekilde iaşe. edilmektedir. Mar
din belediy~ reisi mülteciler.in bakıl
masr için tedbirler almrştrr. Emniyet 
müdürü ve jandarma kumandanı me. 
murlarr ve jandarmaları bu mültecile· 
rin işTeriTe mC1gttf olmak üzere tavzif 
etmişlerdir. Silfilıh ofanTann 8l1aPıt~ 
rr afm~ huvfyetlCTt tnbi1 edilmiş-

tır. 

Anındcden kaçıp gelenter emniyet 
ve hnzura kaYtJştufdarından dOiayı ae
vinç içindedirler. 

isyan genişliyor 
Adana,. 20 (Ha.su.si muL.abiri

mizden) - SW"iyeden alınan .ha
berlere göre, Cezirede çıkan is
yan, durdurulmak şöyle dursun 
daha geniJlemektedir. Der&esiye, 
Hasiçe, ve Kamııfıda da Amude
de olduğu gil>İ İsyan başhırmıftır. 
Tayyareler taramalar yapmali.ta
dır. isyanın efe &apfanndan, Mir
za, ve Abdo aranmaktadır. Haa 
dudfanmıza iltica edenler çopJ. 
maktadır. 

HaletJden gelen f:ra11112 heyeti
ne Anmdede taarnı~ yapdchğm
dan heyet geri dönmeye mecbur 
kahnıştn. lsya-n mmlabsmda aç
lık baş göstermi~ir. 

Cebelidürüzde isyan 
Adana, 20 (H usi muhabirimizden) 

- Suriyede alman haberlere göre Ce
belidürüzde de isyan çılwuştır. Ha.!k ye. 
ni gelen muhafızı taşlnrm tıı:. Buraya da 
AtraşJardan birinin tayini istenmekte • 
dir. 

Başkumandan 
meydan 
muharebesi 

(Başı/ ımı ...ıvıad•) 
gidif ıeliş trenleri tertib olunacaktır. 

Praıram şu şekilde olac.ak1ır : 
Dumhıpınarda MiJli Müdafaa Ve. 

kaletfnin ta-ıin edec.e~i mikdarda as
keri kıta ve bir hava fılosu b&alunac.ak. 
tır. Bakanlıklar ve Parti adına ibideye 
birer ~elenk konacak; mer~inıe. ~fyon, 

"Kütahya, Manisa, Bahkesır vılayetle
rinden teşkil edilecek atlı halk lntala. 
rı, Afyon, Manisa, İzmir izcilerinden 
mürckkeb birer kıta, Ankara •e İstan
bul<iaki Üniversite ve yüksek- me-kteb 
1akbelainden birer heyet ittirak ede. 
cclctir. Afyon, Kiiıahya, Manisa, Balı
knir., İzmir. Aydm, Isp~ B~rdu~, 
Deni:zl~ Kon1a. Se.yhan:, Esb!elrir., Bı
]ccik, Kocaeli. Allbra, Bursa.. lstan
bw riliyctleıimten üçer kişilik birer 

heyet Duhtnacaktır. Ba hey~ ~~sının 
biri vilayrt ımaomi medisinı. bin mer. 
kez belediyesini, biri Parti ve Halke
vini temsil edecektir. 

Ayni günde yerlerine dönebilecek 
kadar tören yerine yakın bulunan ka
saba ve köy halkı d"a merasime iştirak 
edecektir. Tören yerinde halk ve genç-
1i'l namına birer hitabe söylenecek. 
tir. 

Buyuk zaferin yrJdöniimii münase
betiyle 30 ağustos akşamı Ankuz ve 
1 aıanbul radyo!aı:ında ve biltib H&lk· 
evlcı:inde klınferanalar vcrile~rktir. 

Dumlupınar istasyonundan mera
sim yeı:i arasındaki nakil vasıtaları 
ve merasim yerindeki ha.ıırlıklar Milli 
Müdafaa Vekaletince temin edilecek. 
tir. 

21-8-1937 

B. Celal Bayar dün 
lzmir fuarını açll 

(Başı ı ıncı sayıfada) 

B. BehÇ_et' Uz, fuar hazırlamı:Ren bütün 
direktiflerinin göz önünde. tutulduğu
nu başbakana bildirmesini B. Celal Ba
yardan rica etmiş, B. Çetinkayanın 
demiryoliı tarifcsincfe yaptı&r tenzilat 
sayesinde yüz binlerce yurcfdaşa fuarı 
görmek fırsatmr vermesini de şükran• 

la amıuıtır· 

Fuara ittircik eden resmi 
lnırumlara teıellkiir 

$ağlık müzesi dolayısiyle B. Refik 
Sayd'am'a ve paraşüt kulesi doiayısiy
le türk hava kurumuna izmirliler acftna 
şükranlarını sunan B. Behçet Uz, mil. 
li banRaiarmıızın, devlet tfemiryoilan· 
nın ve vilayetlerin fuardaki pavyonla
rından sitayişle bahsetmiş ,fuar dola
yısiyle yapılan kolaylıklar için İzmir 
valisiyle umumı meclisi ve ticaret oda
sı azalarına teşekkür etmiştir. B. Beh· 
çet Uz, bu meyanda Trakya umumı 

müfettişi Kazım Dirikle diğer vilayet
lerimizin ve ticaret odalarımızın fuara 
gösterdikleri alakayı da şükranla an
mıştır. 

Sergi ,..,. • .)'& 

B. Behçet Uz, &ekc:ek yıl yapıla
cak olan sergi sarayı ile İzmir fuaı::ının 
hakiki hedefine varacağını anlaUdctan 
sonra. ıamamen tilrk artist. iff.i ve tek
niaiyenleri tarafından hazırlanan 1937 
fuarının. bükümetle balkın tam birt a
heıak n sevgi iÇİııdie başndıldarı bir 

eser olduğunu söyI~miş, yabana ebpo

zanlara teşekkifr etmiş, fuarın ekonomik, 

ticari ve t.untik ~yetini anlatlDI§, 

fuar dolayısiyle izmirliledn, Büyük 
Önderin te'lccciihlui asar.uu ve ba
kaAlıaı:ı sık sık gönuk :fırsatını elde 

ettikleri için duydt1Jdarı sevinci

dc bab ettikmı soma,._ Celil Ba.yar

dlım UTtr Ondere izmttıilerin ta.zi~ 

terini arzctmcmni rica etmfftir. 

B. Celcil Bayarın nutku 
B. Behçet Uz sözlerini bitirdikten 

IO!Ua kürsüye gelen Bay Celal Bayar" 
sık. sık alkışlarla kesilen aşağıdaki nut· 
kunu vermi~tir.: 

"- Sayın vatandaş,lanm, 

Hükümet reisi Büyük ismet İnönü 
İzmir fuarına hususi bir ehemiyet atfet· 
mektedirler. Bizzat aranızda bulunma . 
dıklar.mdan fuarın açılnıasıru bu şereflı 
ve kıymetli vazifeyi bendenize tevdi et. 
tiler. Kendilerinin namlarına fuarı aç. 
malda hususi bir zevk ve şeref duyınak 
tayım. İzmir enternasyonal fuarı sade· 
ce lzmire has iktısadi bir eser değildir. 
Bütün memleketin heı: 1ubesini faaliye. 
te sevkeden büyük bir amil olarak ta · 
mmıştır. 

Fuarın demiyeti 
tktısıdi elemanJacmu arasında fua 

nmuı bizi daima terakkiye ıötürcn bir 
~et olarak kaba) e6yeruz. Fuarların: 
milli bayattaki rol ve vazifelerini izahd 
hacet yoktur. Fakat, biz biricik beynel· 
rni1el fuannuzı rözckııı geçirdiğimiz za 
man görüyoruz ki, her yıl bize yeni te· 
rakki nümuneleri vermektedir. Her se. 
ne hayat ve milli iktısadiyatunıza karı -
şan bu nümuneler göğsümüzü kabarta 
cak, bize şeref yerecek şckı1dedir. İzmir 
fuannın iktısadi cephede temin ettiği 

bu muvaffakiyet ayıu zamanda sosyaL 
cepheden de chemiyetlidir. 

Valiyi ve bJ.etli;,e redini takdir 
Kültür Park'ın ttrbiycvi tesirlerini 

de ihmal etmek elbette doğru bir ~y 
değildir. 

B11 hususları, b~ ıe.Dn eden vali 
Fulı Giüe("m Jaymctli hizınetle.rinin ya
nı bapnda kıymetli bclHıiye reisi Dr. 
BeDçet Uz'un ve onwı faal arkacia§ları. 
nın himmetlerini de cöı:ü~oru.ı. Onları 
takdirle anar ve onlara teşekkür etmeyi 
kendime bir: ya.zile sayarım. Fuar mu -
vaffak olmuştur ve muvailakiyeti tevali 
etmektedir, ve biç şüphe etmiyorum ki, 
bu muvaffakiyet daima ilerliyecek ve 
temadi edecektir. 

İzmir fuarmr '"7tdi hep beraber gör
düğümüz zaman da talMtirle eserlerini 
miiphede edeceğimiz milli müeaseselcri-
miz ve huusi teşebbwde.riyle beraber {u
ara gelen kıymetli ecnebilerin tcı;hir et. 
tikleri asar ile de zevk duyacağız. 

r uara iıtirQk eden .)labancı devletleı 
Bilhassa bu meyanda üç doit devle

tin resmen iştiraklerinden büyük bir 
haz duymaktayız. Fuarın her sene gös. 

Büyük Öndere ve 
lnöniine çekilen 

telgraf ar 
bmin 20 (A.A.) - Ycdfuci tmıi~ 

enttena.yonal fuarının açrlmaaı munaı
sebetiyle Ekonomi Bakanı B. Celil Ba.. 
yar tarafından Reisicumhurumuz Ata
türk'e ve t~t İnönu'ne a~ğ1daki tel
graflar çekilmiştir: 

İzmir netemasyonal fuarını başve· 
kiWniiı emriyle bugün açtı~ Fuar· 
kudretli idare Ye ı::efıbctliginfale ilerli
yen ulusal endıistrimizin eserlerini bir • 
araya toplamıştır. Ve her sene artan bır 

hızla te.k&ıül etmektedir. Fuar ismı ça
lışanJaı:m muvaffa.JqriCtleri göze çarp
mahadtr. İzmirliler ve fuar: munase
betiyle İ:mıir:de toplanan binler.ce yurt· 
taş siz büyük kurtar.rcmıızın yolunda 
daima yürüyeceklerini ve dünya dur
dukça sizi başlarında gönnenin kendi
leri için en büyük saadet olduğunu de-
-rın minnet tahassusatı içinde ifade et -
til~ ve: Zati devletlerine ihlağ.ını iste
diler. 'razimatımia arzcder, ellerinizden 
öperim. 

lldis;ıd vekili 

Celal Bayar 

ln.t lnönü - Türlriye Başvdili • 

Yulirısek emirlcriniZle tzmu emu

naaycmal fuarını açtun. Vermiş olduğu

nuz direktifler göz önünde tutularak 

fuar geçen yıllardan daha guzel bir şe

kiJa liasKlanmıştır. Bu mÜ?n18dletle 

tzıım ..ıiainin ve belediye r.a.müa 

kıı-ed' maaileriıı.i: takdiri cıleYJctle

rinc ar.-nm.. Açıhı tör.eni •i" c • 
bctiyllır imaiıdilerin ve hmfrıilr tııitpla

nan lilıacc yurddafm. baJdumam C'Ö9· 
tredi:lrltri HVgi duygularım iltlli e.t
md lmlİİn için %CTkli bir vazifedir. 
SaypJU:ımla elleriııiZden öperdt arze
der:im Basbakanım. 

İktısad Vekili 
Celal Bayar 

\i1 soo 8J:(R;JlJ(RuJlı ac swnı::cıı::r... 
terdiğı tcliınülti temin eden mahalli 
çalışmanın yanı başında fıükümetin yar
dımlarını zikreden belediye reisine di -

yebilirim ki, bu yardım İzmir için oldu

ğu kadar bütün memlekete şamil men -

faat için de her vakit devam edecektir. 

İzmir: fnannın her &ene ilerlediğini kay· 

dettim ve bu ilerlemenin devama maz

har atacağım ilave eyledim. Fakat, fua· 

rın auumuz ve~ıile tam Ye kamil bir 

şekle ~tirilmai için. muhterem lleledh. 

ye reisinin nutuklannda cfediii gibi, 

multemmel bir sergi sarayının \riran 

evvel inşa edilmesi keyfiyeti vardır. 

Y GIİ scr•t aa1a7r İnfa ollllHUICIJ ••• 
Yaimdaı bu saray inp ~diJaiii tak

dinte seTgi tam arzumuza muvafıl mü.. 

tekamil bir şekil alacaktrı-. Bu husu~ta 

da yakında muvaffak olacaklarım ümid 
ederim. İzmirin, kıymetn ve çalışkan 

belediye reisinin, şüpheiiz vatanperver. 

temiz izmirlilerin hissiyatına terccman 

olarak bana hükümet hakkında ve bil • 

huaa Büyük Şefimiz Atatiirkümüzün 
yüksek şahsiyetleri hakkında söylediklc 

rinazi kendilerine aynen söylemeyi mil· 
1i ve Yictiani bir vazife addedecqim, ve 

bundan yiiksek bir ~rcf duyaağm!. , 

Atatürke ve Baıbakana .ıqgı.. · 
İamet lnirm hükiimıetiniıı. memlıeke. 

tia aı kilsil Dir fudi ile en yalalMall 
alakadar olarak en büyük iıJlıeri INııpr -
maya ahş1111ış olduğunu bilirsiniz. Bü -
yük Şefimiz Atatürk.e gelince; Bu müm· 
taz tıhai.yeti sadece Türiciyede değil hü. 
tün cwanda takdir etmiycn bir lcrd 
yoktur. O, bize hurafelerden kurtarılmıı 
hür ve müstakil, münevver bir vatan he· 
diye etti. Biz, Atatürkün şahsi kıymeti. 
ni ancak vatanmuzla ölçebiliriz. Atatürk 
bizim naı:arımrzda vatan kadar bymetli
dir. Sergiyi hep beraber gezmeye, mnti 
ve beynelmilel eser }eri znkle temaşaya 
hepini:r.i davet ederim. Bu kabil eanle -
rin muvaffakiyctleri hakiki refahın 

memlekette doğmasına vesile olacaktır. 
Bu eserin doğmasına çalışanları ve fua
ra iştirak edenleri bütün samimi kalbim
le tebrik ederim. 
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Or~u'!1~z 9okyüksek/ Tayyareci 
degerını_bır_defa da~a Gökçen'in 

. ~~~~!.~.J llel ~~.~!~~~.!!~1••:n ~!.!., !ft~!!~!d~ 
Deti gösteriyordu. SiHihlarma ve tec- bınd~rılmış kuvvetlen de ıltıhak ed - §nnız telefonla bildiriyor) 

hizatına emin olarak azimle kırmızının cektı. Çorlu, 18 - Dün akpuna doğru 
}'arma hareketini beklcyordu. Bindirilmiş kuvvet deme~ kamyonlara tesadüfen kımıw kolordu kararga· 

Mavi tayyareler ve topçular azami bindirilmiş piyade demektı~. Bunlar. ar- hında bulunuyordum. Kımmıya 
ıurette vazifelerini yapmakta idiler. Yar- kada ihtiyat olarak be~l~tılmek~C:,.ı~:n mensub bir tayyare kolordu karar. 
inanın mahiyeti §Udur: Kırmızı, kuvve- kırmızı kumanda heyetının verdıgı . : • gahına doğru alçalıp bir rapor attı. 
tinin mühim kısmı ile Saray ile Küçük rarla yola çıkarılmı~ı. Bunların gelışını Bu raporun kime aid olduğunu bil· 
Manika arasında mavi tarafı yarmak is. seyretmek üzere otomobillerle. başka meden açtılar ve muhteviyatını tet. 
tcınektedir. Bundan maksad Midye hat- bir mevkie gittik. HalS dört bır yan~- kik ettiler. R porun kıymeti şura· 
tı ricatini kesmektir. mızdan toplar, mitralyözler ateş edıp da idi. O zamana kadar lannı:ıı tay. 

- Ne kadar top iştirak ediyor? duruyordu. Ta yanımıza isabe:ler olu- yareler ke§iflerinin elde ettiği h• -
- Yirmi kadar batarya götiivorum. yordu. Bu müthiş muharebenın o~ta- berler teyid ediliyor ve aynı zaman. 

Dumanlar öyle gösteriyor. sında masallardaki harb eden evlıya- da kırmızı kumandanın öğrenmf'k 
Tayyareler? lar gibi bize bir şey olmadan dolaşı- istediği yeni bazı mühim noktalar 

- Geçid resminde sayarız. Bugün yorduk • hakkında da izahat veri!iyordu. Ni· 
60 tane kadar vardı. M · t l · h L tı' hayet, bu kıymetli ke-:if raporunun 

avı ayyare erın areHe k" • 
Tayyarelerimiz: ım tarafından verildiği merak e -
Tayyareler hakkında mallımat iste- Bir aralık mavi tayyarelerin bu sa- dildi. Sabiha Gökçen olduğu anla -

diın. General be türlü tayyaremiz ol - bahki hareketi hakkında hava kuvvet- şıldı. Raponın muhteviyatı ~udur: 
dugunu söyledi. Hakikaten de sema, ki· ]eri komutanlarımızdan albay Şefik ''Saat 21 de Lüleburgaz • Uzun· 
ıni büyük, kimi küçük, kimi münferid Çakmaktan malfımat rica ettim. Söyle- hacı • Büyük Manika - Saray yolu 
kimi grup halinde kimi uzak kimi yakın diklerinden bir kısmını şöyle hulasa e. ile keşif mmtakalarma uçtum ve 
gozle sayılamıyacak kadar çok hava de bilirim: kolordudan emredilmiş olan yollar 
kartallariyle dolmuştu. Bunlardan bom- "- Sabahleyin mavinin keşif faali • üzerinde gördüklerimi ve düşman 
bardıman tipinde olanlar, kumanda he- yeti yapıldı. Kırmızının taarruz hazır- durumlarım aşağıda yazıyıorum: 
Yetinin, topların ve tankların bulundu- hkları, haber alınınca, mavinin hava Saray • Güngörmez yolunda duş· 
~ · 1 b ba kuvvetleri bütün hazırlıklarile bwıa te- h 
f.U yerler üzerinden geçıyor ar, om - man areketleri görünmüştür. Sa· 
ı 1 · b 1 veccüh ettiler. Saat 9 da bir bombardı- k' ar atıyorlardı. Avcı tayyare erı una- raym 4 ılometre şarkındaki sırt· 
ra yol gösteriyorlardı. man kolu 9 tayyarelik bir filo halinde /arda clurup durup lambalan yanan 

Şimdi ismet Jnönü, Şükrü Kaya ve kırmızının hedeflerini alçaktan ve yük- ordugah/ar, fenerlcrı yanan 4-5 o· 
S sekten bombardıman ettiler. Bu zaman · arocoğlu bizim yanımızdan hava comobıl görülmüş ve tenvir bomba-
harbını büyük bir alaka ile tcıRib edi. zarfında mavinin av tayyareleri bu ta- /arı atılmakla düşman durumu tes-

1 l . • arruzu himaye etti. Aynı zamanda a· b · d ·ı · · Yorlar. Bcqbakanımız hava aa ıyetı. ıt e ı mıştır. Sarayın iki Jıilomet-
rıe büyük bir ehemiyet vermektedir. çıkta gördükleri canlı hedeflere, tank re şimali ıarkisinde Galata deresi 
... h 1 AL ·ı kıtalarına ve kumanda karargahlarına L nd .,.endisine verilen iza atı a aHa ı e aenarı a gündüz keşfedilen ve 
d• " 1 taarruz wttiJcr.,. ,. b J 
ınu,>or ve aua ler soruyor. am a arı yanım büyuk ordugah fB-

Osküdar Baha m:zarlrğında bekle· d ı ö 
Hava harbının tam manasiyle cehen- ır arı ı rülmüş ve buraya atılın 

yip Çukuryurt mevkiinde bind:rilmiş · b b 
nemi bir vaziyet aldığı saat 9.30 da kır- tenvır om asiyl~ ayrıca portatif 

motörliı kuvvetlerin heybetli gelişine d ı d 
nuzıların büyük taarruzu başlamı§tı. Çö ır ar an mür~kkeb küçük bir 

rastladık. Önde motosildetler ne hen-
Rulağıma bu ana baba günü içinde cüm.. ordugah tesbit ~ilmiştir. 
J dek ne tarla tanıyorlar, ~er manii aşı· 
e parçaları çalınıyordu. Bu bşil saat 21.45 il~ 22.5 ara-

yorlardı. Arkada kamyonlar piyadele· 
- Maviler bomba atıyorlar tanklara. sındaki zaman içinde yapılmıştır. 

rini çıkarıyor, bunlar da karşı sırtlara 
- Kırmızılar mavi avcı hatlarım ge-

çiyorlar. doğru yayılıyordu. 
Dün gece geç vakit kırmızılar tara

- Şimdi tanklar iki yana gidiyor, 
tarıyor, saga sola dönüyorlar. fından alındığı haber verilmiş olan Sa

ray henüz mavilerdedir. 
- Duşmanın asli mevziine girdiler. 

Bindirilmişleri seyrettikten sonra 
T a11ka bomba atılıyor Atatürk ecnebi misafirlerimize veda etti-

- Bakınız, bakınız bir nefer tangın ler. Biz de ecnebilerle birlikte mavilerin 
içine bomba atıyor. hala müdafaa ettikleri ve sokak kenar. 

Tam manasiyle goz kamaştıran ve larındaki evleri siper ederek endahtta 
gôgüs kabartan bir manzara karşısın- bulundukları Saray kasabasına girdik. 
dayız. Önumuzde yayılan ovada bir Saray yepyeni bembeyaz evlerile şipşi-
insan ve makineli silah dalgası hareke- rin bir kasabadır. Güzel bir meydanı, 
tc g çmiş. } er yer dumanlar kaba . kulübü var. Burada paketlerimizden 
rıyordu. Kırmızıların demin maskeli çıkardığımız sandviçlerimizi, yemişle-
duran tankları mavilere doğru hücu. rimizi yedikten sonra başka bir tepeye 
rna geçmişlerdı. Piyadeler bunların ar- gittik. Çünkü tayyare muharebesinin son 
kasından geliyorlardı. Mitralyözler, top. safhasını seyrediyorduk. AtaŞemiliter-
lar, bombalar ve mavi tayyarelerin mo· lere son vaziyet anlatıldı ve nihayet 
tor sesleri ortalığı büyük bir gürültü _ kırmızıların nihai muvaffakiyetiyle ma· 
Ye boğmu tu. Öyle zamanlar oldu ki nevranın bittiğini öğrendik. 

bilhassa başımızın üzerinden uçan tay- M anelJTa hahralar~ 
Yarelerin uğultusu yüzünden yanımız
da konuşanların seslerini işitemiyor
du][, 

. Bir aralık havaya bir işaret sütunu 
YUkseldi. Bu, kırmızılar tarafından 
ltcnı!i topçularına verilmiş bir işaretti. 
O mevkileri aldıklannı binaenaleyh 
endahtın daha ileriye doğru yapılması 
icab ettiğine deJalet ediyordu. 

. Sünğü sünğüye gelmek üzere iler. 
lıyen iki tarafı hakem heyeti durdur
du. Kırmızı tayyarelerin geç kaldığı 
'Öyleniyor. Bir noktada fazla tek&süf 
01duğundan burada fazla kalabalık 
görüleceği ve topçuya hedef teşkil ede· 
teği için bu hal tenkide uğrıyor. 

Büyülı Önder alaka ile 
takib eJiyorlcu 

1 
Büyük Önder'e bakıyorum alaka i

le tllrib buyuruyorlar ve bazı cümle. 
erle go·· .. l · · · h d' l S . ruş erını ıza e ıyor ar. onra 
~aafirlerimizin arasında geziyorum. 

unnay reisleri ataıemiliterler, hava 
•ta,eleri portatif manevra iıkemlele
rfne 

oturmuşlar, gördüklerini not edi-
Yorlar. 

lu Diğer bir tanınmış generalimize 
rtnızı tayyarelerin niçin geciktiğini 

IOrduın : 

. ··- Onlar hücum dakikasını bekle
~Şlerdi, hareketlerini öyle §yarlamı~
ardı, halbuki maviler daha atik dav,· 
randılar ded ' 

" ı. 

lla~em heyeti hareketi durdurdu 
akeın heyeti nihayet h:e.keü 

4urourdu S . . 
eyrı narlır olan bu mey-

Göğsümüzün üstünde Atatürkün 
imzasını taşıyan "Trakya birinci kolor· 
du manevrası hatırası,, olan madalyalar 
var. Bunlardan manevraya iştirak eden 
bütün kahraman askerlerimize birer ta
ne dağıtılacaktır. Göğsümüzün içinde 
de bu türk askerlerine karşı muhnlıbet
le kapanan bir ifthiar hissi yaşıyoı. 1-
nanrnız ki çok yerlerde göz yaşlarımız 

• kendisine en güzel ve yerinde akacak 
yol buldu. Orduyu bu mükemmeli -
yetten makineleşmiş bir hale getiren ve 
onu bu derece intizamla hareket ettirip 
yabancılara ''dünyanın örnek ordu::>u" 
kanaatini verdiren devlet ve ordu bü· 
yüklerine türk milleti ne derece sevgi 
duysa ve minnet hissetse yeridir. 

Edirneye doğru 
Yarın Edimcye gideceğiz. Orada 

Kazım Diriğin misafiri olarak yeni ku
rulan Edirneyi gezeceğiz. Pazar günü 
Çorlu ile Saray arasında düz bir ovada 
teker teker hareketlerini gördüğümüz 
türk ordusundan büyük bir parçanın 
geçid resmi vardır. 

Cemal KUTAY 

iki genç aranıyor 
Müessesemiz Çingokraf atelyesinde 

istikbalini temin edecek bir şekilde 

sanatkar yetiştirilmek üzere orta mek
teb mezunu iki genç stajyer olarak a. 
hnacattır. 

İsteklilerin Ulus müessesesi direk
törlüğüne müracaatları. 

Ordumuz her 
türlü takdire 

layıktır 

Pertev Demirhan'ın ve 
B. Kerim İncedayının 

gazetemize söyledikleri 
Çorlu, 20 (Hususi surette giden 

arkadaşımız bildiriyor :) - Bugün 
Kamutay heyetinden General Pertev 
Demirhan manevra1ar hakkında bana 

şunları söyledi : 

"- Manevralar geçen senekine nis
betle çok daha mükemmel olmuştur. 
Kumanda heyeti isabetli emirler ver
miştir. Erler verilen vazifeyi çok gü
zel yapmışlardır. Ordumuzun talim ve 
terbiyesi örnek olacak derecededir.,, 

B. Cevdet Kerim İncedayı da in
tibalarını şu suretle anlattı : 

"- Manevra sahasında dün, geceli 
gündüzlü fasılasız çalrşmalara ve ma
nevra sahasına girinceye kadar gene 
günlerce süren uzun yürüyüşe rağmen 
son dakikada, dahi her neferin gös
terdiği zindelik ve çeviklik her türlü 
takdire layik olacak derecededir. 
Ordumuz vatandaşların emniyetine Ji
yik olduğunu isbat etmiştir. 
Diğer taraftan ordumuzun bUtün 

muharebe, sıhiye ve diğer her türlü harb 
vasıtalarının yeniliği, bolluğu ve mo
dern olu'u milletiıııizin fedakSrlığını 
karşılayan mukaddes bir varlık halin
dedir. Dün tarlasında sapanının bafın
dan ayrılıp döğeninin üstünden ine
rek ordu ocağına giren tilrk çocukla
rının bir kaç ayda en karışık motor
liı vasıtaları rnUkemmel surette idare 
etmeleri ayrıca kayde değer bir h!di
sedir. Bu neticeyi iftiharla göri.irken 
tilrk kumanda heyetinin ve türk suba
yının yüksek değer ve meziyetini göz 
önünde tutmak Hizımdır. Dağ yarık
ları arasında onnanlar içinde adedleri 
pek çok olan motorlu ağır toplar, türk 
fedakarlığının vücude getirdiği bütün 
bu vasıtalar birer yüce dağ heybetiy-

le jnsanın gözüne çarpıyordu. l 
Değerli matbuatımızın büyük tUrk 

ordusunun yüksek kabiliyet ve varhğmı 

Manevranın huJisası 
[ HUSUSi SURETTE MANEVRAYJ TAKiBE 
GiDEN ARKADAŞIMJZ CEMAL KUTAY DAN:) 

Çorlu, 20 - Bugün saat 15 de biten biıyiık Trakya manevralarının ilk gunun· 
denberi bütün cereyanı şu suretle hulasa edilebilir : 

BIRINCJ CON : Bir mavi tümenle bir kırmızı tümen mefruz cephenin cenahın
da karşılaştılar. Bidayette mavi tümen kırmızının cenahını kuşatacak suret. 
te taarruz etti. Fakat kırmızının mukabil 'aarnızlari karşısında gece karanlıktan 
istifade ederek Büyük Manika civarındakı sıratlara kadar çekildi. Bu gece kırmızı 
yarınki taarnız için Çorluda bulunan bir tümeniyle Karı tıran köyünde bulunan 
Suvari livasını c:epheye yanaştırdı .. 

iKiNCi GON : Kırmızı mavinin ileri aksamını sürerek 19 ağustosta mavi ılc!ri 
mevzilerine yapacağı taarruz için hazırlandı. 

OÇONCO GON : Mavi Edriköy - Saray - Bekleme mıntakasındaki asli mevzi· 
lerinde tahkimatla meşgul oldu ve bu hattı müdafaa için topçu gruplan yaptı ve 
Saray ile Manika köyü arasındaki sırtlarda bulunan ileri mevzileri işga1 etti. Ktrmı
zı bugün iki tümeniyle topçu himayesmde mavinin ileri mevzilerine taarruz etti. 
Tank taburu da soldaki tümen emrinde olmak üzere bu taarruza iştirak etti. Öğ· 
leye kadar kırmızı, mavi ileri mevzilerini elde etti ve öğleden sonra 20 sabahına 

kadar düşman ileri mevzileri üzerinde yerden ve havadan ertesi günkü yarma 
taarruzuna yarayacak keşifler yaptı. Cemal KUT AY 

tAC\JJiOl!JTil' ·-o o tLJlllJiU os ~ 

Yarma hareketi 
nasıl yapıldı ? 

Süngü süngüye harp ve 
oldu sokak muharebeleri 

[ HUSUSi SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA Bh.DIRIYOR] 

Çoril.A, 20 - Manevranın ıon günü. 
nü te1kil eden bugünkü harekltın aske
ri vaziyeti ıudur: Kırmızı 19 ağusto 
öğledenberi mavi iıeri mevrilerini ele 
geçirdikten sonra 20 ağustos sabahına 

kadar mavinin asıl mevzileri Uzerinde 
yaptığı keşif neticesinde yirminci ııün 
için taarruzu şu ıuretle tertiblendinni'° 
ti. Bir tümen· Sarayla - Bekleme arasın. 
daki mıntakadan, diğer bir tümen Saray 
ve garbındaki mıntakadan taarruz edecrk. 
Suvari Jivası Yuvalı ve Edriköy Uzerin 
den mavi sağ cenahını kuşatacak, bir pi· 
yade livası kolordu ihtiyatı olarak Kü • 
çük Manika civarında bulunacak, tank 
taburu Bekleme istikametinde taarruz 
edecek olan 61 inci tümenin emrinde 
olarak 202 rakımlı tepeye hücum ede • 

cek. 
Kırmızı kolordu bu taarruz planına 

20 ağustos sabahı saat 8,30 da topçu a. 
teşiyle başladı. Kırmızı topçunun bu te· 
sirli atışı sayesinde baskı ateşi altında 
bulunan mavi mevziler, piyadenin iter -
!emesine mani olamıyordu. Bir müddet 
topçu ate i devam ettikten sonra kırmı· 
zı piyadeler kendi ağır makineli tüfek. 
lerin ve bilahare hafif makineli tüfekle· 
rin himayesinde mavi mevzilerine doğ 
ru ilerlemeye başladılar. Bu sırada ma· 
vinin bombardıman tayyareleri alçak 
uçuşla kırmızı hatlarını bombardımana 

koyuldu. Aynı zamanda mavi av tayya. 
releri de Pike ile saldırarak kırmızı hat· 
lannı ve kırmızı topçu mevzilerini ma
kineli tüfek ve bomba ile dövmeğe baş· 
!adılar. Kırmızı tayyareleri muharebr 
sahasının üzerinde görünmedikleri için 
mavi tayyarelerin faaliyeti pek müessir 
oluyordu. Ktrmızı piyadeler mavi mev 
zilerine yaklaşınca tanklar da Bekleme 
istikametinde ilerliyen piyade grupları
na yol açmağa başladılar. Fakat kırmız· 

tayvareler mavi tank dafi topçusunun 
baskısı altında tutunamadığı için tank. 
lann bir kısmı mavi defi silahları tara· 
fından ıaf harici kılındı. Mütebaki tank
lar da münferid kaldıkları için ken:!i 
piyadelerinin geriaine çekilmeğe mec· 
bur kaldılar. Bunu müteakib kırmızı top. 
çu atepni mavi hatlarının geri~e .d~ğ • 
ru kaydırmağa başladı ve mevzılen uze. 
rinde iki taraf biribirine karıttı. Bir ıün. 
gü boğutması bafladı. Derhal hakemler 
müdahale ettiler. İki tarafı tertiblendir. 

meğe başladılar. 

Yapılan tetkik neticesinde kırmızı -
nın taarruzu, mavi mevziinin derinliği • 
ne doğru götilremiyeceğine karar ve -
rildi ve her iki taraf hakemler tarafın • 

bu defa da bütün vatandaşlara tanıta

cağı tabiidir. 
Ben bu büyük ve asil ordunun es

ki bir mensubu sıfatiyle manevralara 
iştirakten bUyük bir zevk duydum. 
Gördüğüm tekemmülden dolayı da bir 
türk vatandaşı sıfatiyle gurur ve em
niyet içinde buradan dönüyorum ... 

dan durduruldu. Bu karar kırmızı kolor
du kumandanlığına bildirildi. Kolordu 
kum:mdanı suvari livası emrinde bulu. 
nar. motorlu alayını süratle Çukuryurd 
civaıına celbederek bu alayla mavi ı;ağ 

cenahına tazyik yapmağa ve taarruzun 
netıcesini bu cenahta aramağa karar ver· 
di. 

Saat 12 sıralarında motorlu alay 
yolun az müsaid olmasına rağmen bü. 
yük bir intizaıt. ve süratle yetişti. 

EvveUi motosiklet taburu müteakiben 
kamyonlara bindirilmiş taburlar yere 
inerek muharebeye başladılar. Saray i

çersinde kırmızı ve mavi kuvvetler ara· 
sında şiddetli sokak muharebeleri ol. 
du. Bu taarruzla beraber kırmızı sag ce· 
nahta bekleme mıntakasrndaki yarma 
taarruzunu tekrarladı ve mavi mev
zilerini derinliklerine kadar çökertme. 
ğe muvaffak oldu. Bu sırada mavi Sara} 
mıntaka ından iki piyade alayı ile bir 
mukabil taarruz teşebbüsü yaptı. Fa
kat kırmızı kolorduya mensup ihtiyat 
piyade livasının müdahalesiyle bu ta
arruz neticesiz kaldı. Kırmızı süvari 
livası da evvelce aldığı emir mucibin· 
ce iki alay ile mavi sağ cenah gerisine 
taarruz etti ve bu cenahta bulunan ma
vi süvari alayının cephesine çarptı ve 
süvari alayının bir kısmı yaya harbine 
iştirak ederek bu alayla muharebeye tu· 

tu tu. 
Vaziyet şu ekilde kırmızının lehin< 

devam ederken -saat 15 de Saray r· 
kındaki Ortabayır sırtlarında bulunan 
manevra komutanı manevr-ın niha. 
yet bulduğunu bildirdi ve manevraya 
iştirak eden birlikler grup grup top· 
lanarak ordugahlarına doğru yürüyü 
şe başladılar. 

Cemal KUTAY 

Ankara Halkevi 
bahçesinde Karagöz 

Her milletin kendisine mahsus 
milli oyunları vardır. İşte bizim de öz 
malıınıs olan ve garblıların hayal oyunu 
diye iıimlendirerek ve üzerinde uzun 
uzadıya tetkikler yaparak uğra9tıkları 
Karagözümüz u:aun bir ka.yıptan ıonra 
nihayet eveJsi akpm tekrar aramıza ka· 

rıştı. 

Memleketimizde gittikçe ııilinmlye 
yüz tutmuş olan bu oyun Ankara Halk· 
evinin kıymetli başkanı B. Ferid Ce
lal Güven'in teşebbüs ve çalışması ile 
Perşembe akşamı iki üç bin kişinin ö. 
nilnde Türkiyenin tamnmış Karagöz 
üstadı Hayali Küçük Ali tarafından 

Kızılayı temsil eden (Şefkatl4 ana) o
yunu oynatılarak, ~ok alkışlandı. Bu 
suretle canlanmıya başhyan Karagtiz 
ilk oyununa başlamış oldu. 

Karagöz Halkevinin bahçesinde 
Pa:ııartesi - Perşembe günleri saat 19'5 
da oynatılacaktır. 
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Ankarada yapdan aıri mezarlığın içinde vücuda getirilen bir namazgah 

nkara asri mezarlığı 
kasvetli korkunc 

..JJ 
bir ahret Burası 

hem ölüleri hemde dirileri 
değil 

cennete 
kavusturan cicekli ye ş i 1 hir 

~ , . 
•• 

Olüler artık 
Ziyaretçisiz 
KaJmıgacak 
8 ir mezarlığı methetmek biraz 

garip ve hatta çok da korkunç. 
tur. Fakat faniliğimizi göz önüne ge· 
tirecek olursak, bir şehirde kasvetli, es
rarengiz, pis ve insan ölüsünü bir siip. 
rüntü yığım haline sokan mezarlıkların 
yanında güzel tarhedilmiş, çiçekli, ağaç
lı, yeşil bir asri mezarlığın ehemiyetini 
daha iyi anlarız. Çünkü mezar yalnız 

ölenlerin, ebediyete kadar istirahate çe
kildikleri son durak değil, aynı zaman· 
da yaşayanların, toprak olanlardan ka. 
lan hatıralarını tazeleyen bir abidedir. 
Her mezarın içinde mazideki birçok 
günlerimizin bile yaşadığını unutmıya· 
lım. Bir mezar yalnız bir avuç toprak ve 
bir insan cesedi değildir. Her menrın 

içinde bizim de birçok sevgilerimiz, şef. 
katlerimiz, tatlı hatıralarımız, en aziz 
en temiz hislerimiz uyur. O felaketli 
toprağın önünde huşu ile eğildiğimiz 
zaman onun üzerinde ya anamızı, ya 

babamızı, ya evladımızı, ya sevdiğimizi, Meçhul asker mezarı ile askeri takdis avlusunun karş• taraf fan görünü§Ü 
ya kahramanımızı, velhasıl, gerek ferd 
itibariyle, gerek millet itibariyle ken
dimizden bir parçayı görürüz. 

Bir mezar, bir ihtirastan bir dasita. 
na kadar bütün hisleri içinde taşır ve 
mezar aslında bir ebediyet olduğu için, 
ebediyet kadar muhteşem ve muazzam· 
dır. 

Bir mezarın ba ı ucunda ağladığı. 

mız zaman, bir az da o mezarın içinde 
uyuyan kendi mazimize ağlarız. Gözyaş· 
ları bütün beşeri düşkünlükleri, çirkin
likleri yıkayan en sihirli, en mukadrles 
bir sudur. Ve mezar hem bizi yıkayıp 
temizlediği, bizi en yumuşak, en aziz 
hislerle doldurduğu için azizdir ve kud· 

sidir. 
Bunun içindir ki mezarın bu azizEğe 

ve bu kudsiliğe tayık bir temizlikte ve 
güzellikte olmasını istemek hakkımız· 

dır. 

Bir Karacaahmedin ucu bucağı gel. 
miyen, korkunç ve canavar disli me:-ar· 
larını düşünen; bir de bunun yanında 
güzel tarhedilmiş çiçel'1i, ağaçlı, mun · 
tazam, temiz bir mezarlığı göz önüne 

getirin 
Birincisi insana daima ölümü hatır . 

latan tüyler ürpertici bir heyecan. dığe· 
ri, hatrraları tazeleyen temiz bir lıis 

verir. 

1 şte Ankara böyle güzel. temız ve 
muntazam bir mezarlığa sahih ol. 

maktadır. Ankara yalnız dirilerin koıı· 

forunu temin etmekle kalmamış. ölüle· 
rini de, boyle çiçekli. bir cennet icındt

ebecliyete yolcu etmeği düşi.inmüştür. 

Çünkü böyle bir mezarlık lıem ölülerin 
hem rlc dirilerin huzurudur. 

Yeni mezarlık, Kate'nin cloğıısuncla 

ve Kaya{a giden tren yolunun cıvarın. 
da 350.000 metre murabbaı büyüklüğü11 
de bir yerdir. Buraya kadar sırf meı:ar 
lığa gitmek için asfalt bir yol yapılmı~ 
tır. Mezarlığın etrafı şimdi büyük biı 
duvarla çevrilmiştir. Bu duvarın bir 
çok yerlerinde müselles çıkıntılar, var. 
dır. Bunlardan bazıları nemazgah ve La. 
zıları aile mezarlığıdır. 

Mezarlığın şimdi tali l<aprsı yapıl · 
maktadır. Bu kapı büyük kapıdan daha 
ziyade şehre yakın olduğundan ziyaret
çiler isterlerse buradan girebilecekleı . 
dir. Büyük giriş kapısında ziyaretçi
lere sıcak veya yağmurlu havalarda sı • 
ğınak vazifesini görmek üzere bir kolo· 
nad ve galerili bir bina grupu vücude 
getirilecektir. Birkaç otomobilin bir 
arada geçebileceği bu kapmın solunda 
idare binaları yapılacaktır. Bunların alt 
katında ve arkadların arkasında tasçı 

doğramacı ve çilingir atölyeleri buluna
caktır. 

Buradaki büyük meydan büyük cena
ze merasiminde namazgah olarak kul. 
!anılabilecektir. Buradan mezarlığın 

icine bulvarlar, ve yollar U7.anmaktarhr. 
Mezarlıkta bir mescid, bir kilise ve bir 
sinagok vardır. Ve muhtelif dinden o· 
lan ölüler ayrı ayrı kendi yerlerine gö. 
mülecektir. 

Mezarlıkta vatana millete değerli 

hizmetlerde bulunan devlet adamlarının 
defnedilmesi icin büyük ve kubbeli lıir 

bina vücude getirilecektir. Bu kubbenin 
üstü acıktır. Bu binanın karşısındaki sa
hanın en vüksek noktası, bir bürç ·ek 
tinde in a edilecek bu bürcün ortasında 
~ene su tesısatını ve fiskiyeyi havi bir 
havuz ile bir tazim alanı kurulmustuı. 

Bu havuzun çevresınde gene devlet ta . 
rafından defnedilecek. ilim. sanat ve 
fen adamlarının, mezarları bulunacaktır. 

Ölen devlet adamları monomanı ile 
ilim ve sanatın yüksek şahsiyetleri için 
hazırlanan mezarlık arasından geçen bir 
yoldan sonra büyük bir köprüye varıla. 

· caktır. Bu köprü, bir ciçek bahçesinin 
üstünde bulunacaktır. 

B u sahanın arkasında ve bahçenin 
yanındaki istinat divarında açık 

merdivenler arıısına 4 sokl konulmuş. 
tur. Bu dört sokl'un üzerine kahraman
lığın sembolü olmak üzere 4 tane bronz 
at heykeli konacaktır. Bu atların karşı· 
sında meçhul a ker mezarı yükselecek
tir. Buna yine devlet tarafından def. 
nedilen cleğerli kahramanların ve as
kerlerin mezarlarını havi bir tazim av
lusu bitişiktir. Mimari bakımdan göze 
çarpması temin edilen bu üç nokta et
raf nda mezarlık grupları teşkil ediL 
edilmiştir. 

Bu meT.arhğı vücuda getiren mimar
la beraber buraya kadar gittik. ·1 ali ka
pı ve onun ilerisindeki kısmın ağaçlan
ması hemen hemen bitmiştir. Buraya 
kavak ağaçları, salkım dutlar. ve daha 
birçok tropik ağaçlar dikilmektedir. 

Meı:arlığın daima yeşil olması için 
İcab eden bütün tertibat alınmıştır. 

Mezarlığı gezerken bir yerde dı· 
varların çamurla yapıldığını gördüm 
ve hayretle sordum : 

- Niçin bu duvarlar çamur böyle ?. 
Mimar izah etti: 
- Bu dıvarların aralık yerlerine 

salkım çimenler dikilecek ve hepsi ye
şil bir man~ara atacaktır. Onun için me-

Bir romen 
mektep gemisi 
lstanbul'da 

İstanbul, 20 <Telefonla) - Roman. 
yanın Dumitresko mekteb gemisi bu • 
gün saat dokuzda limanımıza gelmiş ve 
Galata rıhtımına yanaşmıştrr. Geminirı 
kumandanı Düstesku yanında gemi sü • 
varisi Favulesko olduğu halde İstanbul 
Vali ve Kumandanını makamlarında zi· 
yaret etmiştir. Öğleden sonra da bu zi. 
yaretler iade edilmiştir. 

Gemi mürettebat ve zabitlerinden 
başka 32 de talebe gelmiştir. Zabit ve 
talebeler bugün müdürleriyle şehri gez. 
mişlerdir. Kumandanlar da akşam üze. 
ri kurmay binbaşı Sürurinin refakatinde 
ve otomobillerle Tarabyaya kadar bir 
gezinti yapmışlardır. 

Gece vali tarafından dost bahriyeli
ler şerefine Perapalasta 50 kişilik bir 
ziyafet verilmiştir.. Ayrıca Tepebatı 
bahçesinde de talebelere bir akşam ye. 
meği verilmiştir. Misafirler yarın saat 
10 da abideye bir çelenk koyacaklardır. 

Gemi limanımızda iki gün kalacak 
ve buradan sonra Dübrovnik ile İsken
deriye • Berut ve Rodos'u ziyaret ede • 
cektir. 

Romen Milli Müdafaa 
Bakanı İstanbul' da 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Roman
ya milli müdafaa bakanı Bay Paul 
Angelesko bugün Doçya vapuriyle şeh· 
rimize gelmi§tir. Bakan öğleden son. 
ra şehrimizde otomobille bir gezinti 
yapmıştır. 

İstanbul' da tifo azalıyor 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Tifo va. 

katarı yeniden azalmaya başlamıştır. Bu. 
gün ancak 4 vaka kaydedilmiştir. 1081 
kişiye birinci ve 1036 ki§iye de ikinci 
aşı tatbik edilmiştir. 

htanbul belediyesi tarafından 
açılacak halk hamamları 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Beledi· 
yenin açacağı halk hamamları için İktı. 
sad Müdürlüğü tarafından esaslı tetkik· 
ler yapılacaktır. Bu arada hamamcılar 

cemiyetinin belediye ile işbirliği yapa. 
rak bütün hamamların asri bir şekle so· 
kulması t emin edilecektir. 

ı ııkta bin kuru dıvar, digeri çimen· 
tolu dıvar olmak üzere iki kısım duvar 
vardır. 

- Su i şini nasıl hallettiniz? 
- Yukarıda bir su deposu yaptık. 

Buradan aşağı tazykile su gelmektedir. 
Mezarlığın her tarafı yemyeşil ola

caktır. Mezarlık her birisi 1000 kadar 
ölü alan murabbalara taksim edilmiştir. 
Bu parçalar on günde bir defa bir gece 
tamamen su altında kalacak, ve hergün 
de ayrıca sulanacaktır. Bu suretle me
zarlık sahası daima yeşil kalacaktır. 

Mezarlık için Ankara ikliminde 
çok iyi bir şekilde yetişen bütün a. 
ğaçlar. çitler, çalılar, bodur ağaçlar, 

çiçekler ve yerleri örten çiçekler teda
rik edilecektir. Yolların kenarlarına 

daha şimdiden kokulu nebatlar ekil
miştir. Bunlar, mezarlıkta sıhi durumu 
temin edecektir. . ' 

M ezar sahalarının hemen hepsi, 
mezarlar Mekke istikametine 

gelmek üzere tertib edilmiştir. Mezar
lığın birçok yerinde tabut konacak musal. 
la taşları ve mihrablan havi namazgah
lar vardır. Açıkta namaz kılmağa hava 
müsaid olmadığı zamanlar için kapalı 

ve ısıtılabilir namazgahlar düşünülmek
tedir. 

Birçok yerlerde bekçi evleri yapıla
caktır. Bu evlerden birkaçı şimdiden 

yapılmıştır. Mezarlıkta bir de öldükten 
sonra cesetlerinin yakılmasını istiyen 
kimselerin arzusunu yerine getirmek i· 
çin krematuvar vardır. 

Aileler için de hususi mezarlıklar 

yapılacaktır. İstiyenler buralarını sa
tın alabileceklerdir. 

Mezarlıkta fakir ve zengin gözetil· 
memiştir. Parasız ölü defnedilen yer
ler de para ile satın alınan yerler gibi
dir. 

Vaziyeti hulasa etmek lazım gelir
se, denilebilir ki. bu mezarlık, bir me
zarlık değil tam manasiyle bir parktır. 

Bu asri mezarlık sayesinde ölüler 
ziyaretçisiz kalmıyacaktır. Ölülerimizi, 
hatıralarımızı temiz bir hava. çiçekli 
bir manzara içinde daha içli, daha his· 
li bir şekilde anacağız. - M. 

21 d --_ _, 

Istanbul'da sırt 
hamallığı 

tamamen kalkb 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bele

diye sırt hamallığını bu sabahdan iti
baren Adalar, Bakırköy ve Sarıyer ka· 
zalarında da kaldırmıştır. Bu suretle 
bugünden itibaren sırt hamallığı İstan.. 
bulun bütün belediye hududtarı içinde 
menolunmuştur. Yalnız kesif ticaret mm 
takalarında 1 eylfıle kadar buna izin 
verilmiştir. Diğer taraftan belediye SO 
kiloyu geçmemek şartiyle zati eşyanın 
küfelerle nakline müsaade etmiştir. 

Bu şeklin tatbikatta bir takım güçlük
ler doğurduğu ve kontrolun müşkül 

olduğu görülmüştür. Bunu göz önünde 
tutan belediye bu usul ve istisnayı da 
kaldırmaya karar vermiştir. Bu husu~ 
ta hazırlanan proje 15 eylfilde veya 
1 teşrinde tatbik edilecektir. 

Ana caddelerde yükleme ve boşalt. 
ma işlerinin günün her saatinde ya· 
pılması seyrü sefer işlerini karıştır

maktadır. Bunu göz önünde bulundu
ran belediye, bina, imalathane ve mii
esseselerden çıkacak yüklerin saatleri
ni tahdid etmeğe karar vermiştir. B• 
maksadla tetkikler yapılmaktadır. B• 
işlerin sabahları 10 dan evvel ve akşam
ları 18 • 20 arasında yasak edilmesi 
muhtemeldir. 

Bolu' daki orta orman 
okulu talebe alıyor 
Bolu, 19 - Boluda bu yıl yeniden 

açılması Ziraat Vekaletince tekarrür 
eden orta orman mektebinr şimdiden 

müsabaka ile orta mekteb mezunların
dan 50 ücretsiz 25 yatılı talebenin alın· 
ması hakkında vilayet orman müdurünc 
tebliğat yapılmıştır. Binası müsaid bu. 
lunan hususi idareye aid Sakarya ilk 
okulu vilayet daimi encümenince bu 
mektebe tahsis edilmiş olup, umumi 
meclisin küsadında temlik muamelesi 
yapılacaktır. 

İcab eden mekteb teşkilatına aid 
işlere başlanmıştır. Bolu ve civar hal. 
kı orman mektebinin açılmasından em
salsiz sevinç duymaktadırlar. 

Manisa'da üzüm 
bayramı 

Manisa, 19 (Hususi) - Önümüıde· 
ki pazar günü üzüm diyarı olan şehri
mizde büyük bir üzüm bayramı yapı· 
lacaktır. tl zümün ekonomik vaizyetini 
anlatmakla ve üzüm müstahsillerini ccsa 
retlendrimek maksadiyle tertib edilen 
bu bayram çok zengin ve parlak bir 
programı ihtiva etmektedir. Bayram 
günü şehrimiz baştan başa donatrlacalı: 
müstahsiller ve köylüler şehrimize da
vet edilecek, sabaha kadar türlü türlü 
şenlikler ve eğlenceler tertib olunacak
tır. Üzüm müsabakasını kazananlara he· 
diyeler verilecektir. Bayram günü için 
milli bir üzüm martı bcstelenmektedir. 
O gün bütün halk bu marşı aöyliyecek., 
gece halkevi tarafından bugünün şere

fine 150 kişilik bir ziyafet verilecekti.c. 

Bayan Afet lıtanbulda 
lstanbul, 20 (Telefonla) - Tür!- ""'" 

rih Kurumu asbaşkanı Bayan Afet bu • 
gün tayyare ile Ankaradan ıehrimiu 

gelmiştir. 

Bir serseri torpil görüldü 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bugün 

Kilyos civarında serseri bir mayı'm ka.. 

raya vurduğu deniz ticaret müdürüne 
telgrafla bildirilmiştir. Mayının muayo
nesi için bir müfreze gönderilmiştir. 

1 :: R A OY O 1 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 13.30 

• 13.50 Muhtelif plak neşriyatı. 13.50 • 
14.lS Plak: Türk r:uaikiai ve halk tar· 
kılan. 14.lS • 14.50 Dahilt ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: 18.30.18.35 
Plak neşriyatı. 18.35 • 19.10 Çocuklara 
karagöz (Küçük Ali). 19.10 - 19.35 Tür• 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rı
za ve arkadaşları). 19.35 • 1950 Saat a
yarı ve arabça neşriyat. 19.50 • 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları). 20.15 • 20.30 
Şevket Süreyya (İktisadi konuşma). 
20.30 - 21.00 Türk musikisi ve halk şar. 
kıları (Salahaddin ve arkadaşları). 

21.00 • 21.15 Ajans haberleri. 21.lS • 
21.55 Stüdyo salon orkestrası . 21.55 -
22.00 Yarınki program ve İstiklal mar• 
şı. 
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Ç orlu, 19 - Bir motorlu ağır top· 
çu alayını ziyaretten geliyoruz. 

Motor, ordulara tatbik edildiğindenbc· 
rj harbın talii değişmiştir. Traktör ar
tık, toprakları a1t üst etmekte olduğu 
kadar insan yıgınlarını ve tehirleri alt 
üıt eden ağır topların, manda yürüyli· 
Ş\İndcn kurtularak makine hızına ayak 
uydurmasına hizmet ediyor. 

Çorlu ovasının göz alabildiğine uza
nan ycıillilderi araıında rengi tabiat 
renginden hiç de farklı olmıyan motor
lu ağır topçu alayını ziyaret etmek ben
de yeni ve ilk defa görülen bir alemin 
hayret ve tesirini bıraktı. İnsan göv
desinden kalın ve ufak bir minare ka· 
dar uzun boyu ile tonlarca ağırlıkta 
olan bu topun, bir tanktan hiç farkı ol
mayan koca traktörün arkasından zah
ınctsizce yürümesi zahmetsizce dağları, 
tepeleri, dereleri aJmasım bir gözünü
zün öniıne getirin: Sonra bu tek hidi· 
•eyi, on, yirmi, elli defa fazlalattmnız. 

Tonların yerinden oynamamak için 
yaptığı mukavemeti kırmak azmiyle ho
rnurdana homurdana dişlilerinin üstün: 
de dönerek bir silindir gibi toprağı e
zen motorun çıkardığı ses kulakları sa· 
ğır edecek kadar şiddetlidir. Toprağın 
ayagınızın altında sarsıldığını duyu
yorsunuz. İnsan sürati, bu hareket ha
linde olan demir kalelerin önünden 
kaçmaya kafi değildir. 

Bizde bu silahtan ne kadar çok; on
dan gelecek tehlikeleri, gene onun va· 
sıtasiyle yok etmeye kafi gelecek ka
dar çok olduğunu, b:r mıntaka manev
rası olan Trakyada gözlerimizle gör
dük. 

B ir traktör, arkasında kcndincıen 

ouyük top, derince bir dereyi at
mak ve bir tepeyi tırmanmalı: tecrübesi
ni yapacaktı. Motor itlemeye bafladı. 
Yerindekalmalt istiyenle onu sürükle
mek istiyen arasında kısa bir mücadele 
oldu ve müthiş top, mağlub olarak mo
torun arkasından yürümeye batladı 

Büyük hüner ve soğukkanlılık isti· 
Yen tehlikeli bir oyunu seyreder gibi· 
Yiz. Dere derin tepe dik, yük ağırdır. 
Subayların, yüzüne bakıyorum . Onlar, 
bu motorun ve onu idare edenin ifinın 
bu olduğunu bildiklerinden biç te1it 
göstermiyorlar. Derenin başına kadar 
Yavaş gelen motor, mania atlamak isti
Yen talimli bir beygir hıziyle birden
bire şahlandı ve ön iki tekeri çukura 
girdi, çıktı. Bir toz bulutu içinde tim
di arkasında ağır top, tepeyi tınnanı
Yor. Subaylardan biri, arkadaşına geçif 
~]dundaki kanaatini söyledi : 

.. _Aferin Oamana, bu it ancak bu 
kadar ustalıkla yapı1ırdı." 

Osman, bu motorlu ağır topun tofö
rüdür. Subaya sordum: 

·.- Osman orduya toför olarak mı 
Rİl'IDifti ?" 

.. _ Belki binek otomobili veya kam
Ye>n kullanmayı bilmit olarak.- Fakat 
1- •iır topu çeken fU kunetli motoru 
ltullann,.kJa otomobili kullanmak ara· 
llnc1a büyük bir fark vardır. Osman bu 
Yeni bilciaini orduda ötrenmiftir." 

b otorlu topunu dereden ve tepeden 
111 bir lbtik top gi.bi a9ırtan 90för 
Osınan terini ailiyor. 

Günetten tu~laıan alnında, eline 
~ olan makine yalı ince bir is 
brrakarü akıyor. Giildü: 

.. _ Yiirimüz, su kadar makine ya-

l-. da abfıktır ... 
Yonaı. bir inqnm derinden nefea 

aılfl libi. 1ıııaik HSler çıkartan motoru, 
~ elleriyle silmeye befl•dL Şo
fCir O.... bu makineci tulumiyle bir 
~r oldutu kadar, bir ua itçiyi, ma.. 
kine sanatını kavramlf bir tekniaiyeni 
•e bir ciim1e ile kafuı ve kolu makine 
Uıl&k wıe düsturlarına göre ayarlanmıf 
•e Yetiftirilmit ideal bir makine çocu· 
lunu andırıyor. 

Ş imdi motorlu vuıtalarnmın bir 
batbaını da hareket halinde gö

l'Üyoruz. Bu, tempo motorlarıdır. Onün-. 
de ve arkasında iki motoru olan, dört 
•ilindirli bir motor ki ortasındaki iki 
tdrerlek düz arazide yürürken ihtiyat 
tekerlekler gibi yukarı kalkıyor ve yere 

yeni zamanlar 
yaratan çalışmalar 
Bizde tipini 

içinde 
olan makine kaynağı ordu 

ahlakı en önde geliyor 

Yazan: 

Cemal Kutay 
değmiyor. Fakat bu motor çok arızalı 
bir yerden geçerken vaziyet deği9iy~r: 
O zaman motor, bir !istik parçası gıbı 
genişliyor, daralıyor, sıçrıyor fakat as· 
la düşmüyor, yuvarlanmıyor ve dunnu-

yM. . 
Ta,ların üstünde ve çukurlarda bır 

asfaltta imiş gibi giden bu müthiş sü
ratli vasıtanın harbte fevkalade bir ta
kib vasıtası olduğunu söylüyorlar. 
Genç bir subay gülüyor : 

"- Bize göre kovalama vasıtası •... 
Düşmanın elinde olursa kaçmaya 
yarar." 

Daha bir çok motorlu hücum, mü
dafaa ,irtibat cihazları görüyoruz. Mo
torun ordularda ne kadar geni§ ölçü
de tatbik yeri bulduğunu anlatan bu 
manzara hatıra derhal bir "kadro" me· 
selesini getiriyor: Ordu, motoriyle iki 
büyük davayı da haJ etmektedir.: 

Makine kullanmasını bilen bir nesil· 

le, 
Makine kulanmaaını bilmit olma

nın verdiği makineleıme itiyadlarına, 

makine ahlakına sahib bir nesil yeti. 
fiyor. 

Ş 
oför Osmanlar için, türk toprak
larının özlediği traktörü kul

lanmaktan daha tabii ve basit ne var
dır? Şoför Osmanlar, traktörü kullan
dıkları Jı:adar tabii otomobili, radyoyu, 
telefonu, telsizi kullanacaklardır. Bun
ları bulamadıkları .zaman özliyecekler, 
hasret çckeceJı:lıerdir. 

Milli müdafaanın, memlekette şoför 
sayısını çoğaltmak, motörlü nakil vası
talarını arttırmak, makine zevkini yay
mak, makine kullananların adedini faz
lalaftırmak için neden yeni tedbirlere 
bat vurduğunu, Çorlu ovuında meh
metçiği direJı:syon bafında gördükten 
aonra daha iyi anladım. Türk toprakla
n motor scaini duyduğu zaman, rahat 

• N 
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ve huzura kavupnuş gibi oluyor. Son 
yıllarda makine yüzü gören Çukurova 
bu rahatini bize üç misli pamuk vere· 
rek anlatmıştır. 

Motor, orduya tekniği sokmakla kal
mamıştır. Türkiyenin ziraat ve ekono
mi kalkınmasının istediği makineyi se· 
ven ve onu seve seve kullanan tipi, hem 
de köy içinden yaratmıftır. Ziraat ba
kanlığı, türk tarlasına traktörü soktu
ğu zaman, kadro sıkıntısını hiç çekmi. 
yecektir. 

Eli motora değen, gö.zü motonı gö· 
ren türk köylüsU Jı:ara sapandan oldu
ğu kadar petrol ışığından da, karanlık 
sokaktan da, sessiz ve ne,esiz hayattan 
da uzaktır ve bunlardan istirab duy· 
maktadır. Bizde yeni zamanlar tipini 
yaratmaya uğraşan çalışmalar arasında 
kaynağı ordu olan makine ahlakı, en 
önde ge1iyor, 

M ehmetciğin akılların güç alacağı 
kadar yüksek olan "makineye 

intibak" kabiliyeti hakkında bir çok va· 
kalar dinledik. O, ufak tefek tamirleri 

ve aksaklıkları, hiç kimse öğretmeden 

kendi fUGr ve bulufiyle düzeltmekte

dir. Bu hadiseleri bize anlatan ko

mutan diyor lı:i: 

"- Buna hiç taımayınız: Mehmet
cik, tarlasından ba'ını alıp da makineyi 
tanımalı: fınıatını buldu mu, hemen bir 
makinecilı: icad eder." 

Sonra bize, toför Osmanların hakiki 
cevherini ve büyük meziyetini söyledi: 

"- Şu gördüğiİnUz motor veya da· 
kine ki enternasyonal pazarların bir ti
caret metaıdır. Para ile ahmr, para ile 
satılır. Fakat inanınız ki o bile meh
mctçiğin elinde millilefiyor." 

Öğretmen mekteblerine airecekler 
Orta mektebleri iyi ve pek iyi dt're 

ce ile bitirenlerle liselerin ikinci ve 6· 

çüncü aımflannı aynı derecelerle biti

renlerden öğretmen aıekteblerine kabul 

edilmek üzere mekteb idarelerine müra

caat edenlerin evrakları bakanlığa gt'l

meğe başlamıştır. 

Yirminci siyonist kongresinde 

Filistin mandası ve 
yahudi meselesi 

Zürih'ten Mansester Gardian gaze· 
tesi bildiriyor : 

Yirminci siyonist kon~resi Zürih'~ 
in Tonhalle denilen en büyük konser 
salonunda toplandı. Burada dünyanın 
her tarafından gelmiş beş yüz delege, 
1500 ziyaretçi ve 200 kadar gazeteci bu
lunuyordu . 

Siyonist teşkilatının reisi olan Dr. 
Wayzman, açış nutkunu söylemek üze
re ayağa kalktığı zaman şiddetle alkış
landı. Reis bu nutkunda bu kongrenin 
orta ve şarki Avrupada yahudilerin va
ziyeti pek feci olduğu bir sırada açıl
dığmı, bugün yahudilik ve siyonizm 
meselesinin en buhranlı enternasyonal 
meselelerden birisi halini aldığını, bu 
hal edilmedikçe buhranın da zail olamı
yacağını söylemiş, aynı zamanda bu 
kongrenin milli yahudi hayatında yeni 
bir safha açılmak üzere olduğu bir sı
rada açıldığına da işaret etmiştir. Bu 
nutkun öte taraflarım da hülasa eder· 
sek şu bahisler geçmiştir· 

Bundan iki sene önce bu kongre 
toplandığı zaman bir tefrii konsey top
lanması tehlikesi vardı ki bu, mcmle· 
kette bütün çalıtma imkinlarını aka· 
mete uğratacaktı . Bereket versin bu 
karardan vaz geçilmiştir. Bu feragate 
siyonistlerin muhalefeti ile birlikte her 
iki parlamentonun bunu henüz mevsim· 
siz ad etmeleri sebeb olmuştu. 

Aradan çok geçmeden Filistinde bir 
anarşi devri başladı. Altı ay kadar sü
ren bu karğaşahkta ayaklananlar bir ta
kım ferdlcrden teıvik görüyor; bükü· 
met makamları ise kafi derecede söz
lerini geçiremiyorlardı. 

Bütün bunlara rağmen yahudi küt
lesi salabetini muhafaza etmit ve arada· 
ki tesanüd eskiıinden ziyade artmıf
tır. 

Filistinde yeniden on beş iskan böl -
gesi kurul.nu, iki eski koloni yeni· 
den inşa edilmit. siyonist bankalarının 
geliri artmıf, milli yahudi teberruatı 
ile aon iki sene içinde Filistindeki is
Jı:in ifleri ve memleketin inlı:itafı için 
1.000.000 ingiliz lirasından fazla para 
harcanm19tır. 

Dr. Vayzman bundan sonra Filisti· 
ne giden ingiliz heyetinin raporuna te· 
mas etmi9tir. Bu rapor, her ne kadar ya
hudi ideallerine sempatik göıiinmekte 
ise de hakikatte mandanın iyi İflemedi
ğini göstermektedir. Raporun bu nok· 
tası Filistindeki yahudi batarıları tara
f mdan teyid edilmemektedir. Halbuki 
rapor da burada görülen vaziyetlere go""
re verilmiştir. 

Komisyon, Filistinde kuvvetli bir 
hükümet teşkili suretiyle daha başlan· 
gıçta karğaşalığm önüne geçmek müm· 
kün olacağını anlayamamıştır. Esasen 
bu rapor, önceden meni mümkün olan 
bir takım hadiseler vukua gelirken o-

nun tesiri altında kaleme alınmıştır. 
Esasda iyi itlcmiyen. manda sistemi 

değil, onun idaresini zaif yürütenler 
olmuştur. 

Bu raporda en karakteristik olan 
noktalardan birisi de vukuatı tahlil e
dişi ile ondan çıkardığı neticeler ara
sındaki tezaddır. 

Yahudilerin Filistindeki mesaisi ile 
raporun onlara yaJ>tığı tavsiyeler ara

sında da uçurumlar göze çarpıyor. 
Mandater hüküınet, Filistine yahudi 

muhaceretini takyj• ve tahdid etmiş
tir ki bu da siyoqiatlerin protestosu 
ile karşılaşmıştır. 

Raporda bir çok tavsiyeler mevcud 
olduğu halde hükümetin bütün onları 

kale almıyarak yalnız bu muhacereti 

durdurmasındaki sebebi anlamak da 

haylı güçtür. 

Bununla beraJr komisyon, bu me· 

seleyi hal etmek yolunda kurucu tetl· 

briler de almamı9 değildir. Bu suretle 

Herzl'in kırk sene önce kurduğu yahu

di hükümeti hulyaları gerçekleşme yo

lunu tutmuştur. 

Reis, bu nutuktan sonra İngiltere 

sömürgeler nazırı Ormsbi Gor'un bir 

mektubunu okumuştur. 

İzmirdeki patlama 
yerinde kemik 

parçaları 
İzmir, • • ( Hususi muhabirimiz

den) - Bayraklı gaz depolarının bu. 
lunduğu yerde hafriyat yapılarak, aon 
patlama neticesinde ölen kimselere aid 
bfa taslan ve kemik parçalan bulun. 
muttur. 

1 KOÇOK iÇ HABERLER 1 ._ __ _ 
X Hükümet ve beleclİ79 doktorları

nın mezuniyetleri - Askerlik kanunu 
mucibince son yoklamatann yapılmasın 
da vazife alan bükümet ve belediye d'lk. 
torlanna aid mezuniyetlerin temmuz, 
ağusto. ve eyUU aylarma tesadüf etti • 
rilmeai Jı:ararlaflnlftır. 

X Ziraat Bakanbimda - Ziraat 
Bakanlığı, yeni tefkil't kanununun tat
biki etrafındaki hazırlılı:larmı bitirmek 
üseredir. Tqkilit kanununun 1 eylnt -
de tatbiJı:ına geçilecektir. Ziraat Baka. 
m B. Şakir Kescbirin bu münasebet
le pa.zarteai günü ıehrimize dönmesi 
beklenmektedir. 

X Suı:r• U:J"MIUllll - Sarıyer 
Kaymakamı B. Recai üçüncü 11nıf mül
kiye müfettişliğine tayin olunmuştur. 

X Eminönü malmüdürü - Eminönü 
malmüdürü B. Abdullah Burdur Def • 
terdarlığma tayin edilmiştir. 

Kumbaıtn biri 
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Büyük Trakya 

Atatürk, ı·elakatinde bulunanlar ve ecnebi heyet azalariyle beta ber manevrayı takib ediyorlar 

Atatürk, ismet lnönü, Bakanlar heye ti manevrayı takib edivorlar 

Yunan Genel Kurmay bQ§kanı ve Mareşal Fevzi Çakmak 

H U S U S I SURETTE 

MANEVRA SAHASINA 
GONDERDlGlMIZ 
-FOTO MUHABiRiMİ -

ZiN DUN TAYYARE 
İLE GON DERDlCt 

RESiMLER 

,.. 

anevra 

Atatürk Yunan Genel Kurmay başkaniyle konuşuyorlar 

Atatürk Sovyet Ataşemi!i terini kabul ediyorlar 

Misafir hl•yet azaları bir silahı tetkik ediyorlar 

Maske edilmiş bir tayyare topu ateşe hazırlanıyor 

Manveralarda heyecanlı bir safha: tankların hücumu. "ıkla nn himayesinde yapılan bir pivade ";;cumu 

·" 



' 

~1-8- 1937 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma 
Komisyonu llanları 

----~~~~~-- ----------------
İLAN 

1 - Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için 30000 kilo sade yağı ka· · 
P•I ı T.arfla 8.8.937 den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konul· 
ınuştur. 

ı - Eksiltmesi 25.8.937 çarşamba günü saat 11 de Sarıkamışta • 
aııkeri satın alma komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 19800 lira olup ilk teminatı 1485 liradır. 
Şartnamesi komisyondan parasız verilir. 

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

(2029) 'ı--4D.\8 

t LAN 

- lstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mü• 
essesatın senelik ihtiyaçları için 40 ve 19 ton sade yağı kapalı 
zarf'a eksiltmeye konulmuştur. 

2 -40 ton sade yağın muhammen tutarı 37600 lira ve ilk temi
natı 2820 liradır. İhalesi 2.9.937 perşembe günü saat 15 de. 19 to
nun muhammen tutarı 17860 lira ve ilk teminatı 1340 liradır. İhalesi 
2.9.937 perşembe günü saat 15,25 dedir. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
\r~sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatle
rınden enaz bir saat eveline kadar İstanbulda Fındıklıda komutan. 
hk satın alma komisyonuna vermeleri. (2707) 2-4156 

İLAN 

Kütahya askeri garnizonunda yaptırılacak 2649 metre tulinde 
Yol inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
24246 lira 56 kuruştur. Muvakkat teminatı 1818 lira 40 kuruştur. 
F~nni şartlariyle keşifleriyle Eskişehirde askeri satın alma ko
ttlisyonunda görülebilir. Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat 16 da 
Es~işehirde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1stekli
lerın bu gibi işleri yaptıklarına nafıa ve inşaat şubeleri müdürlük
l7rince tetkik edilmiş ehliyet vesikaları kanunun tayin ettiği ve
aıkaları getirmeleri mecburidir. Teklif mektubları ihale günü sa
at !S e kadar komisyon başkanlığına verilmelidir. Posta ile gön
derıJecek teklif mektublarının iade1i teahhütlü olması ve nihayet 
•aat 15 e kadar komisyona gelmiş bulunmalıdır. (2606) 2-4046 

İLAN 
. 1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı için kapalı zarfla 

rkıltmede olan 110200 kilo sığır eti hakkında yapılan ilanlardan 
stanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan ilan telgrafı 
gelmediğinden ve tekemmül etmiyen muameleden dolayı ihale ya
pılamıyarak yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ve i
halesi 24.8.937 salı günü saat 16 da kışlada satın alma komsiyonun
da yapılacaktır. 

1
. 2 - Muhammen bedeli 30305 lira olup muvakkat teminatı 2273 
ıradır. 

h 3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınır. Ve arzu edenler 
er gün komisyonda görebilirler. 

b 4 - İsteklilerin ticaret odasmda kayıdlı olmaları şart olmakla 
eraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları. 

nıuvakkat makbuz ve teklif mektublarını ihale saatından en az bir 
ıaat evetine kadar mezkOr komisyona vermeleri. (2628) 2--4047 

İLAN 
a 1 - ~ol.~tı.! alayının ihtiyacı olan 24.000 kilo sığır etinin 9.8.937 

~ zartes~ gun~- ~aat 16 da yapılan münakasasında muayyen saatte 
d:r~ verı~m.edıgınden arttırma ve eksiltme kanununun 40. cı mad

sı mucıbınce yeniden münakasaya konulmuştur. 
2 - İhale 31.8.937 salı günü saat 16 da yapılacaktır. Ayni gün 

saat 15 de z.arflar komisyon başkanlığına verilmiş olacaktır. 
ın· 3 - Talıblerin Polatlı mal sandığına yatırılmış 450 liralık te· 
rnUnatı muvakkate makbuzlariyle mezkQr gün ve saatte komisyona 

racaatıarı. 

"• : -. Şartnameyi görmek istiyen talihlerin her gün öğleden son-
oınısyona müracaatları. (2706) 2-4157 

t LAN 
l s· · d k" k r - ı":as garnızonun a 1 ıtatın ihtiyacı olarak kapalı zarf u-

'~. 1r.te eksıltmeye konulan 328 bin kilo ekmeklik un 31.8.937 salı 
günu saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

290 
2 :- Unun muhammen bedeli 38704 lira ve muvakkat teminatı 

d 2 .~·~~ 8~ ~uruştur. Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyon
a gorulebılır. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki vesika ve t 
lllinat makbuzlarını havi teklif mektublraını 32 inci maddeye go-~· 
re t t'b d k · . er ı e ere ıhale saatrndan bir saat evetine kadar mezkUr ko-
Dıısyona vermeleri. (2665 ) 2-4123 

İLAN 
fır 1 ~ Sivas garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 110 bin kilo 81• 

etı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Ş 2 - Etin bedeli 165()0 lira ve ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur 

artnamesi her gün komisyonda görülebilir. · 
ta 3 - .İhalesi 2.9.937 perşembe günü saat 15 de Sivasta tuğ komu
nlık bınasındaki komisyonda yapılacaktır. 

m· 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
b'ınat makbuzlarım havi teklif mektublarını ihale saatinden en az 
ır saat evveline kadar mezkiir komisyona vermeleri. 

(2798) 2-4262 

İLAN 
neaf - ~ayse~i kor. merkez k~ta~tının eylül 937. tarihinden 938 se
Od hazıran nıhayetıne kadar ıhtıyacr olan 360 hın kilo tutuşturma 

unu kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. 
mi 2 - İhale 8.9.937 çarşamba günü saat 16 da kor satın alma ko. 
k dsyonunda yapılacaktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evveline 

a ar kabul edilecektir. 
rad 3 

- Odunun muhammen bedeli 9000 lira ve ilk teminatı 675 li
~r. Şartna~esi. kor s~tı~. alma komisyonunda görülebilir. 

cın -: }steklı~erın ~el_lı gun ve. saatte teminatlariyle ve kanunun 
rcttıgı vesaıkle bırlıkte komısyona müracaatları. 

(2792) 2--4264 

İLAN 
la J - Eskişehir garnizonu için 16000 kilo sade yağı kapalı zarf
ko -~·937 perşembe günü saat 16 da Eskişehirde askeri satın alma 

ı:nısyonıında alınacaktır. 
lir ~ - Yağın tahmin bedeli 15040 lira ve muvakkat teminatı 1128 

a
3 
ır. Şartnaı:1es~ her gün komisyonda görülebilir. 

mi - İateklılerın kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te. 
birnat lllakbu~larını havi teklif mektublarını ihale saatinden en az 

llat evvelıne kadar mezkur komisyona vermeleri. 
(2799) 2--4263 

ı İLAN 
JQı t Ka~seri kor merkez kıtaatının eylQl 937 den 938 senesi ey. 
h z n ~ayetıne kadar ihtiyacı olan 400 bin kilo ekmeklik un kapa-

;r a eks~ltmeye konulmuştur. 
kom· - Eksıltme 6-9-937 pazartesi günü saat 16 da kor satın alma 
Cekt~?onunda yapılacaktır. Zarflar saat 15 e kadar kabul edile. 

175; ll Unun muhammen bedeli S0.000 lira ve muvakkat teminatı 
4 radır. Ş~rtnamesi kor satın alma komisyonunda görülebilir. 

\'elin~ İsteklılerin belli gün ve saatte ihale saatinden bir saat ev
caatı e adar kanunun emrettiği vesaikle birlikte komisyona müra-

arı. (2793) 2-4265 

Cinsi 
Un 

·-
Sığır eti 
Odun 
Sade yal 
Sabun 
Arpa 
Kuru ot 
Saman 
Kuru fasulye 

Mikdan 
Kilo 

120000 
45000 

600000 
6000 
3000 

45000 
36000 
29000 

14000 

ULUS= 

Muhammen İL . 
Tutarı teminatı 

Lira Lira Krş. 
24000 1800 
6750 506 25 

6000 450 
4500 337 50 
1350 101 25 
2250 168 75 

1800 135 
1160 87 

1400 ıos 

İhalenin 
Şekli Tarihi 
Kapalı 6-9-937 .. •• 

• " ).çık 
" n .. 

• " ,, '1-9-937 .. " .. ,, 

günU 
pazartesi 

,, 

" ,. .. 
" 

Salı 
,, 
,, 

saati 
9 
9 

10 
15 
16 
16 
9 
9 

16 

ı..J= 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 2314 numaralı kamyon pla
kasını zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Sadullah 

ZAYİ 
Ankara sanayi okulundan 

1340 senesinde aldığını 194 saydı 
tasdiknameyi zayi ettim. Yenis•
ni alacağımdan eskisinin hülanü 
yoktur. 

Nohut 4300 430 32 25 ,, 8-9-937 çarşamba 9 
Bulgur 13000 1950 146 25 ,, ,, ,, 10 

Yahya Teraıı 
2--4368 

Kuru soğan 10000 80() 60 ,, ,, ., 11 
Gaz yağı 2500 500 37 50 ,, ,, ,, 12 Ankara Avcılar 

Kulübünden Şeker 1700 578 43 25 ,, ,, ,, 13 
Pirinç • 8000 2800 210 ,. 0-9-937 perşembe 14 
Patates 36600 1830 137 25 ,, ,, ,, 15 
Kuru üzüm 4500 1125 84 38 ,, ,, ,, 16 

Yıllık genel toplantı 21.8.937 
cumartesi saat onbeşte belediye 
salonunda yapılacak ve mevcud 
üyelerle idare heyeti seçimi ya-

Artvin krtaatr ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı on yedi kalem erzak hizalarında gös
terilen ~terde eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin ilk teminat makbuzlariyle yazdı gün ve saatler-
de Artvın askeri satın alma komisyonuna müracaatları. (2778) 2-4258 

İLAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesesat ihtiyacı için 75.000 ki

lo kuru soğanın 24.8.937 sah günü saat 15 te açık eksiltmesi yapı· 
lacaktır. 

2 - Soğanın tu~arı 4125 lira olup muvakkat teminatı 309 lira 38 
kurştur. Şartn:un~sı her gün komisyonda parasız görülü~. 

3 - İsteklılerın kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesıka ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın atma komisyonuna gelmeleri. (2631) 2--4050 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 
Gümüşhane t lvönkurul 

Başkanlığından 
ı - Eksiltmeye konulan if: Gümüşhane vilayeti Bayburd kaza

sı halke~i inşaa~ının vahit fiat üzerinden yirmi bin liralık kısm11 
İşin keşıf bedelı muhammen bedel 20.000 lira. 

2 - Bu i!e aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, ' 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Tesvivei türabiye ve şosa ve kargir inşaata darı fenni 

şartname. 

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

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

ne vılayetı beledıye bınasındaki komisyonu mahsus tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Eks!ltme kap~lı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksıltmeye gırebilmek için isteklilerin 1500 lira muvak

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

6 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evve1ine kadar Gümli$hane belediye salonunda eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Potsa ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması laznndrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İsteklinin nafıa vekaletinden almış müteahhitlik vesikası-
nr haiz olması şarttır. (2647) 2-4081 

Ankara Valiliğinden 
1 - Kızılcahamam kazası dahilinde Domuzpınar ormanından 

4343 kental kuru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satıı 25.8.937 çarşamba günü saat 15.30 da Ankara orman 

müdürlüğünde açık artırma ile yapılacaktır. 
3 - Odunun beher kentalinin muhammen fiatr (17) kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman mü

dürlüğünden ve Kızılcahamam orman idaresinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 55 lira 37 kuruştur. (2573) 2-398 3 

Nafıa Vekaletinden: 
Sivas • Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapıl

masına lüzum görülen muhtelif açı~lık.larda yedi aded de:nir köp· 
rünün inşası, montajı (ve icabında rıpaJı) kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

1 - Münakasa 4.10.937 tarihiı:ıde s~t on beşte Ankarada veka
letimiz demiry<>llar inşaat dairesındekı münakasa komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

2 - Bu yedi köprünün muhammen bedelleri mecmuu 480051 li· 
radır. 

3 - Mu":akat teminat ce:nan 22952 lira ~eş kuruştur. 
• w 4 - -~k.,ıltme şartnames.ı, mukave~e. pro1esi, genel şartname ve 

?•g~r munak~sa evrakı 24 !ıra mukabılınde demiryollar inşaat da
ıresınden verılmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 No.lı kanun muci
bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikaları ve 937 senesi 
için muteber olarak vekaletimizden verilmiş müteahhidlik vcsika
sın~ ve fiat teklifini havi zarfla.rı?ı mezkur kanunun tarifatı dai
resınde hazırlıyarak 4.10.937 tarıhınde saat on dörde kadar demir
yollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. 

6 - Bu münakaya gireceklerden Iaakal 50 metrelik bir demir 
köpry montajım yapmış olınak şartı aranacaktır. 

---~~-----~--------~------------~2=-4::.::.3~64:..__ 
Ankara valiliiinden: 
1 - Çankaya okulunun tamiri 786 lira bedelle açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Münakasaya girecekler muha~en bedelin %7.5 muvakkat 

teminat olarak hususi muhasebe v.ez~~s:ne yatırmaları lazımdır. 
3 - Eksiltme 6-9-937 pazartesı gunu saat 15.S de vilayet daimi 

encümeninde yapılacaktır. . .. .. 
4 - İsteklilerin şartnaıneY! gorme~ uzere kültür direktörlüğü· 

ne ve ihale günü de daimi encümene muracatları. 
(2908) 2-4371 

Nafia vekaletinden: 
7 eylül 937 ıalı günü saat 15 ~e Ankarada vekalet malzeme ek

siltme komisyonu odascnda 1900 lı~a muhammen bedelli 95 adet de
mir nakliye eksiltme usulü ile .ek~~ltmeye konmuştur. 

Şartname ve buna müteferrı dıger evrak parasız olarak Ankara
da malzeme müdürlüğünden Haydarpaşa.da vekalet tesellüm memur
luğundan verilecektir. 

Muvakkat teminat 142.5 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin 7 eyl~l 937 sah günü saat 15 de komis-

yon odasında hazrr bulunmaları lazımdır. {2850) 2-4365 

pılacaktır. 2-4367 

Memur Aranıyor 

ETİ BANK 
Bankamızın makine ve tesiat şubesinde çalışmak üzere almanca 

lisanına iyice vakıf genç bir makine ve yahud elektrik miij,1endisi
ne ihtiyacımız vardır. 

Talihlerin tercümeihalleri, diploma ve 'mevcud ise bonservis 
kopyalariyle bankamıza tahriren müracaat etmeleri. 2-4361 

Bum ova Belediyesinden 
1 - Bonnovaya fenni şekilde getirilecek suyun mevcud proje-

ye göre yalnız şehre kadar olan tesisat yeniden yapılacaktır • 
2 - Bu kısmın tahmin edilen bedeli 28768 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2158 liradır. 
4 - Şartname ve projeler belediyeden iki lira mukabilinde alı

nabilir • 
5 - Eksiltme 10-9-937 cuma günü saat 16 da belediye encüme

ninde yapılacaktır. 
6 - Eksiltme kapalr zarf usuliyledir. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanunun 3 üncü mad· 

desinde yazılı ehliyet ve vesaiki gösterilecektir. 
8 - Teklifler beşinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar Bornova belediye encümenine verilecektir. Yalnız posta ile 
gönderilecek tekliflerin 5 inci maddede yazılı saate kadar gelmesi 
ve dış zarfın mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. (2919) 2-4382 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAK1MLİGİNDEN: 

Ankara Çankayada mukim iken 30.7.1937 tarihinde vefat eden 
tuccarden Abdullah Şefik Köklünün terekesine mahkemece el k-0n
muş olduğundan kefaleti hasebile alacaklı olanlar da dahil olduğa 
halde bilcümle alacaklı ve borçluların ve mirasçının vesaiki resmi
yeleriy le beraber bir ay zarfında Ankara 3 üncü sulh hukuk mah
kemesine müracaatları ve alacaklarını vaktile kaydettinniyenlerin 
mirasçıya ne şahsen ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecek-
leri lüzumu ilan olunur. 2-4389 

An icara ValiliğinCien 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Ankara Kırşehir yolunun 64 ile 

69 uncu kilometreleri arasında yapılacak tesviyei turabiye, imalatı 
smaiye ve şosa inşaatıdır. 

Keşif bedeli (33427) lira (53) kuruştur. 
2 - Eksiltme, 6.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15.S 

da vilayet daimi encümeni odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

3 - İsteklilerin teklif mektublarını, ticaret odası vesikasını 
ve 2507 lira 6 kuruşh\k muvakkat teminatlariyle nafıa vekaletin· 
den aldıkları 937 yılma aid müteahhidlik ehliyeti fenniye vesika
sını hamilen ikinci maddede yazrlı saatten bir saat eveline kadar 
encümen reisliğine müracaatları lazımdır. 

4 - İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafra müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2905) 2-4370 

Aiılcara Valiliğinden 
. Haymana kazasında bedeli keşfi 581 lira 70 kuruş olan ilk okul 

bınası çatısının tebdili suretiyle açık kalan kısmının tahta ile k:a
patdmsaı 20.8.937 trihinden 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhale 4.9.937 cumartesi günü saat 11 de Haymana kay
makamlığında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktrr. % 7.5 
nisbetindeki muvakkat teminat 63 lira 43 kurş olup ihaleyi mütea
kib % 15 şe iblağ edilecektir. Talihleri nvilayet nafıa müdürlü
ğünden alacakları ehliyet vesikasiyle birlikte müracaatları. 

(2909) 2-4372 

Sivas islcan l\f üdürlüğünden 
Şarkışla'nın Gemerek nahiyesinde ve bu nahiye civarında yapı

lacak 910 göçmen evinin inşası kısım kısım. köy köy gurup
lara ayrılarak kapalı zarf usuliyle 16.8.937 den itibaren 31.8.937 sa· 
lı günü saat 4 de kadar 15 gün müddetle münakasaya konmustur. 

1 - Lisanlı köyünde 50 tek ve 50 çift kargir evlerin muh~en 
bedeli 73.851 lira 50 kuruş muvakkat teminat mikdarı 4.942 lira 8 
kurştur. 

2 - Karakol köyünde 30 tek ve 35 çift kargir evlerin muhamme11 
bedeli 49.095 lira 65 kuruş teminat mikdarı 3.683 lira 73 kuruştur. 

3 :- Dendi~ köyünde 18 tek ve 25 çift kargir evlerin muhammen 
bedelı 33.285 lıra 19 kuruş ve muvakkat teminat mikdarı 2.496 lira 
39 kurştur. 

4 - Cepni köyünde 24 tek ve 24 çift k3.rgir evlerin muhammen 
bedeli 35.44S:! lira 72 kuruş, teminat mikdarı 2.658 lira 65 kuruş.ur. 

5 - Tekmen köyünde tek kerpiç 20 evin muhammen bedeli 
10.559 lira 80 kuruş teminat mikdarı 791 lira 99 kuruştur. 

6 - Gemerek nahiye merkezinde 166 tek kargir evin muham
men bedeli 86.333 lira 28 kuruş, teminat mikdraı 5.556 lira 66 ku· 
ruştur. 

7 - Ve gene Gemerek nahiye merkezinde 83 çift kargir -evin 
muhammen bedeli 79.426 lira 85 kuruş, teminat mikdarı 5,121 lira 
36 kuruştur. 

8 - Ve gene _'Gemerek. nahiyesi merkezinde 84 çift kargir evin 
muhammen bedelı 80.383 lıra 80 kuruş, teminat mikdarı 5,269 lira 
19 kuruştur. 

.. 9 ~ Talihler plan, f.~nni .'idari şartnameleri görmek için. tatil 
gunlerınden mada her bun Sıvas - İstanbul • Ankara • Ka er· _ 
Samsun iskan müdürlüklerine müracaat edebilirler. ys 

1 

10 - ~490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
ede_ceklerın yukarıda yazı~ı günün muayyen saatinden bir saat e
v;Iıne kadar zarflarını Sıvas vilayetindeki komisyona vermeleri 
laznndır. (28C3) 2-4369 



ım1111m11~11111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111~ı C. H,~P. Seyhan ;tlyönkurul su M ER BANK ~ Başkanlığından 
"' -d •• ı·· ""'•• d E 1 - Satılacak malın cinsi ve mikdarı: Hudud ve evsafı şartna-

Umıımı . mu ur ngun en: ;;;; mcde. gösterilen 1440 metre murabbaındaki eski Oruz dibak arsası. = 2 - Muhammen bedeli 20000 y.irmi bin liradır. 
Meınur namzedi alınacaktır. - § 3 - Şartnamesi C. H. P. Seyhan ilyönkuoıl bürosunda .parasız 

E olarak verilir veya posta ücreti &önderildiği takdirde adrttıne yol. 
Bankamıza lüzumu kadar lise mezunu memur namzedi ._ - 1 = anır. 

lınacaktır. S 4 - Artırma 7. cylill. 937 satı günü saat 18 Adanada Parti ku-
Mcktebten (PEK İY1) derece ile mezun olan namzetler := rağında yapılacaktır. 

imtihansız, iyi ve orta derece ile. mezun olanlar müsabaka irllP ~ 5 _ Artırma kapalı zarf usuliyledir. 
tihanı ile seçileceklerdir. . ~ SE 6 - Kapalı zarfla yapılan teklifler haddi Jayikinde görülmezse 

§ Seçilenlerden bir ecnebi lisanını iyi bilenlere_ (80) dıger- = artırma ve satış pazarlığa ~evrilir. 
~ terine (70) lira maaş v.e.rilecck ve Ankarada vazife alanlara 5 7 - Muvakakt teminat mikdarı 1500 bin beşyüz liradır. 
c: ayrıca mesken zammı da tahakkuk ettirilecektir. E 8 - Teklif mektueları 4 üncü maddede yazılı ihale vaktinden 
El§ İmtihan lD eylfil 1937 tarihinde Ankara ve İstanbulda ay- E bir saat- evetine kadar C.H.P. Seyhan ilyönkurulu başkanlığına ve• = nı zamanda yapılacaktır. Taliplerin isimlerini ~y?ettinmk ES rıilmiş bulunacaktır. • 
S ve izahnameyi almak üzere (1 eylül 1937) taohıne kadar E C.H. Partisinin malı olan Adanada vaki Oruz dibak arsası yu-
5" Anltarada Sümer Bank: umumi müdürlüğü personel servisi- ;;;; karıki maddelere göre kapalı zarf usuliyle satılığa çıkanlmrştır: = ne, t~tanbutda Stimer Bank İstanbul şubesi müdürlüğüne _ İsteklilerin muayyen gün ve saatte teklif mektuptamu vermelen 
E: müracaatlarr ilfill' olunur. 2-4230 := ve ihale vaktinde bizzat veya noterlii:ten tasdikli veiiletnameli ve.-
i;(ll11nlmmlll\\IUllllllHHlftflmntftftHlllllllllllUllllllllllllftlfffffftllllllllllll• kiJlerin Adanada C.H.P. Seyhan i~önkıırul kurağında hazır bu-

f.urour başkanlığı filarrnonili 
orkestrası şefliğinden: 

Cumur başkanlığı filarmonik orkestrasına bağlı, aynı zamanda 
salon orkestrası vuifesini de gömıck üzc.r:e bir caz heyeti teşkil 
edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. İmti
handa kazananlar çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira üc
retle angaje edile.ceklerdir. 

Salon müziği ve caz için: 
- Biı:. piyani&t, - bi.ı:. birinci kemancı • 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabılec~k) . 
- Bir tonor Saksafon: (Bandonien yahud AkordiJron plabıle-

cek) 
- Bir Bateri 
- Bir kontrbas (bafka bir. alet de çalacak) 
- Bir TromboncıL (~ka bir afet de ~alabilecek-) 
- Bir trempet çalan (ba.U lfü. alet de çalabilecek) 
- alınacaktıL 
İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir

likte imtihan edilmek üzere 6 eylfılden itibaren 11 eylül 1937 cu· 
martesi gününe kadar İstanbulda Galatasaray lisesine ve Ankara
da imtihana girecek namzetlerin ise 15 eylfilden 20 eylQl pazarte
si gününe kadar: Cumur. başkanlığı filarmonik orkestrası şefliğ.ine 
başvurmaları lazımdır. 

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

•=--•REÇETELERiNiZi __ _ 
{ Saliarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi 

ğiniz yerli: .,. Avrupa ilaçları bulunur. Resmi. hususi aıües~ 
sata azaıni kolaylık 2österilir. Ulus, Halk sineması sırusınd<ı 
Telefon: 2018 

1\nkara inhisarlar 
başmüdürliiğiliii 1 eu: 

Bali kazası inhisarlar binası çatısının tamiri 1268 lira 75 kuruş. 
luk ilk keşif varakasına ve şartnamesine göre açık eksiltmeye ka.
nulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihale 25.8.937 tarihinde saat 16 da komisyonu· 
muzca icra edileceğinden talihlerin 95 lira 16 kuruş muvakkat te
minat' parasiyle birlikte muayyen vakitte komiavonumuza milra• 
caatlan illin olunur. (2615) 2-4055 

t metpap Kız Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

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

Enstitü öğretmen ve akşam kısımlarına gjreccklerin tahsil ve· 
&ikası, aşı ve sıhat raporu, tr adet fotoğraf, nüfus kiğıdı ve velile
riyle birlikte mektebe. mür.acaatlar:L lizımdlr. 

Enstitü ve öğretmen kısımlarına ücretli leyli talebe kabul olu
nur. Pansiyan ücreti senede ıao llıaıhr. Memur çocuklarına % 10 
tenzilat yapılır. 

Sınıf v.e mezuniyet ikmal imtihanlaı:ı bir eylülde baılar. 
(2860) 2--4326 

Ankara Vilayetinden: 
Ankara viliyeti dahlinde Sinc:an köyünde yeni.den kur:ulacak 

göçmen köyünde yapılacak (100): yüz adet göçmen köy. evi 4.8.937 Çal\" 

famba günü saat on beşte Ankara viliycti binasında toplanacak 
iomisyon huzurunda ihalesi yapıltnalt üzere ltapah zarfla eksilt• 
meye konulmuş,tur. 

1 - K~f beden beher " ~in (63Z) lira (77) kuruştur. 
2 - M.u.v.alckat tıeminat: parası 4413 lira döı:t bin-dört yüz on Uç 

lira yetmiş yedi Jruruıtm. (Teminat kı.zılay cemiyeti namına mal
sandıJclannca emaneten.. kabzolunacaktır.) 

Alikadarlarm yukaada adı geçen günde tekliflerini. ticaret o
dası v.esikaaını ve 937 sencai müteahhidlik vcsikaaını ve teminat 
mektubu veya makbuzlarını nihayet aynı günde saat on dört b~ 
çuğa 14.30 kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mu· 
kabilinde bir numara: pualur almaları prttır. 

lstiy.enler idari, fennt şartname ft. ketif ve- planları Ankara ve 
İstanbul iskan müdürlüklerinde göx.ebilirler. (2710) 2-4162 

Beton Arme Köprü İnş_aatı: 

Nafıa V ekiJetinden 
1 - Ekailtmey.e konulan iş; Sinop vilayetinde Sinop Ayaruıık 

yolu üzerinde Betonarme Karasu köprüaü ~dır. 
Keşif bedeli (34000) liradır. 
2 - Eksiltme 1.9.937 tarihine müsadif çaq.amba günü saat on 

birde nafıa vekaletinde şo.a ve köprüler reiıliği eksiltme komi&. 
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğeı: ev.rak (170) 
kuruş bedel mukabilinde şosa v.e köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (2550) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine. dair 
vekaletimizden alınmış müteabhidlik ehliyeti fenniye vesika.siyle 
ticaret ve sanayi odan sicil varakası ibraz etmeleri laznndır~ 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evcine kadar komıiyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. 

P ~ rl:ı olııcıık gecikmeler kabul edilmez. (2620) 2:--4154 

lunmaları ilan olunur. (2673) 2-4096 

Ankara bölge sanat okulu 
direktörlüğünd~n 

1937 - 1938 ders yılı için bölge sanat olcullarrna nehari talebe de 
kayıd ve kaöulüne başlanılmıştır. İstekliler yarrş sınavına tabi tu
tulmıyacaktar ve parasız yatıh yar.ış sınavım kazanamıyanlar da 
nehari olarak cfevam edebileceklerdir. Bu hususta fazla izahat 
almak isteyenlerin okul idaresine müracaat etmeleri tizımdır~ 

(2802) 2.4278 

Isparta viliiyetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 
lsparta viliyeti merkezincfe yapılacak 786ZS lira 89 kuntŞ' kc· 

şir bedelli hükUmet konağı inşaatından 17500 liralık bir kJ8ıl1l in. 
şaat. 

2 - Bu işe aid evı-ak ve ı,<ırtname şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Keşif ve hulasai keşif. 
E) Planlar. 
İsteyenler bu evrakı Isparta Nafia müdürlüğünde görebilir-

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

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

luk: muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki vesikalarL gösterme~ 
leri lazımdır. 

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

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

evveline kadar yukanda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilınde verilecektir.. Posta ile gönderilecek ınektubların niha
yet. saat 14 de kadaı: gelmiş olması ve dıs.zarfların mühür. mumu ile 
iyiee kııpadılmış bulunması lazımdır. Postada vuku bulacak teeh. 
hütler nazar.a alınmıyacak.tır. (2794) 2"4274 

Ankara numune hastanesi 
baş tahibliğinden: 

Hastahanenin 1937 mali yılı ihtiyacı olan cins. mikdar. muham
men fiat ve eksiltme. şekilleri ve mu.vakkat teminat mikdarları ya
zılı yedi kalem illiç ve malzemei tıbbiye 15.8.937 tarihinden 2.9.937 
tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname]c.r: Ankarada Nümune hastahanesinde baş tabiblikte ve 
1stanbulda Sıhat müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 2.9.937 çar
şamba günü saat 11 de Ankara Nümune hastanesinde yapılacaktır. 

Dikkat; Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki 
evrak komisyonca alınmıyacağından bunları vermek istiycnler ihale 
gününden evel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye ve
kaleti veznesine yatıracaklardır. Kapalı zarflar ihale. gününden ve: 
saatinden bir saat eveline kadar teslim edilmiş bulunacaktır. Muay
yen saatten sonra verilecek veya gönderilecek zarflar kabul edile
mez. Kapab zarfların kanunun tarif ettiği şekilde hazrrlanmrş ve 
behemehal mühür mumu ile mühürlenmiş ve mumlanm1' olmnı ,art
tır. 

Bütün tarifata uymayan zarflar keza kabul edilemez. 

Tahmin edilen 
fiat 

Lira K. Mikdarı 

9530 00 293 Ttalem 
1950 00 li4 

" 
540 00 39 .. 
260 00 40 .. 
315 00 & 

" 

2325 00 1500 kilo 

4500 00 14 kalem 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 

716 25 
146 25' 

40 50 

19 50 

23 65 

174 40 

337 50 

Cins Eksiltmenin ,ekli 
Kapalı 

ftiç azrf usulile 
!.atik- mafaeme Açık 

eksiltme 
Baktcriyolojt
liboratuar eczası 
Kimya laborttu. 
arr CC%aal' 
Teşrihi rrtanzi 
ıa boratu'9'81' 
eczası 

Hidrofil pamuk 
üç A marka 

,, 

" 

.. 
veya Güneş marka ,, 
Rontken filim 
ve eczası, 1'o-
dak, flfort, ve 

,. 

" 

" 

., 

Şeliater 

(2772) 
,, " 

2-4241: 

Ankara valiliğinden: 
• 

Hazine namına müsadereli olup Ankara orman müdüriyeti de-
polarında ve Yedi eminlerde mevcud bulu!1an 705 adede muadil 11 
metre mikab 827 desimetı:e mikab muhtelif. ebadda. çam kerestesi
nin beher metre mikabı 20 • 30 liradan ve 9970 kilo karışık odunun 
beher kilosu 60 paradan 1380 kilo meşe kömürünün beher kilOıu 
3.5 kuruştan 80 kilo çam kömürünün beher kilosu 3 kuruştan 1025 
kilo çıranın beher kilosu 2.S kuruştan 6 adet çam düğenin beher 
adedi 160 kuruştan 10 aded boyunduruğun beher adedi 20 kuru~ 
4 top çam kasnağm beher topu S kuruştan 25 adet çam sepetinin 
beher adedi 2 kuruştan yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıka· 
rılmıştır. 

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

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz tecrübe hayvnalarının bir senelik yiyecekleri 
olan •ğıda isim v:e mikdarlan yazılL hayvan yemleri açılt- eksilt
meye konulmuştur. 

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

3: - Muhammen bedri 3135 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 235 lira 13 kuruştur. 

.. ! -:- Fazla izahat ve paraarz şartname almak istiyenlerin Ensti
tu daıre müdürlüğüne mürac:aatları ilan olunur. 

İsmi 
Mikdarı Beher. kilosunun Yekiin tutarı 

kilo fiatı kuruş Lira 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kuru yonca 

37000 4,25 1572,5 
12000 1,75 210 
21500 3, 5 752,5 
12000 5 600 

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

Kınık Belediye Riyasetinden 
(Kınık Belediyesi Elektrik Tesisatı; 

\ 

Açık Eksiltme İlanı : 
.1 - Yapılacak iş: Beı:gama ka:zasma bağlı Kınık nahiyesi be

ledıye elektrik tesisatı. 
2 - Kınık İzmirden 135 ve Soma istasyonundan 25 kilometre 

mesafede ve tzmlıı Soma şosası üzerindedir. 
3 - Münakasanın müddeti: 4.8.937 tarihinden itibar.en (45) 

günüdür. Bedeli fiatı 24000 liradır. 
4. - 1\1.ünakasanın şekli: Kapalı zarf usuliyle ve bu itlere mü

tedair kanun v:e talimatnameler- hüküm ve kaidelerine tev.fikandır. 
5 - Tesisatın şekli: Nafıa vekaletinin- ku.yut. ihtirui~ naza

rı dikkate alınmak suretiyle vekiletçe muaaddak pı:oj119 plan. tart· 
namele.re.. göı:cdiı:. 

6 - Plfutlarm teduiki; eksiltme şartnamesi: Şartnamei fennt 
ve mukavele suretleri~le buna aid bütün evrak bedeli mukabilin· 
de Kınık bele~e_ r.iy;aaetinden alınabilir. 

7 - M ünakaaarun son günü ve Y.Cri : kapalı zadlar, 20.9.937 pa
zartesi günü saat 16 da Kınık belediye dairesinde müteşekkil be
lediye encümeni huzurunda açılacaktır. 

Zarflar en nihayet o gün saat 15 şe kadar mutlak surette veril
miış bulunmalıdır. 

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

İstanbul üniversitesi artırma eksiltme 
ve pazarhk konıisyonurdan: 

1 - 838r lira 54 kuruş keşif bedelli 1sanbulda Gureba hastaha· 
nesi kulak;. boğaz; burun kliniği bitirme ve hariciye operasyon kıs· 
mı tamirat ameliyatı toptan götürü olarak kapalı zarfla eksiltme
ye konulmustur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A} Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafıa işleri şeraiti wnumtyesı, 
D) İnşaata dah fenni şartname, 
E) Keşif hülasa cetveli, silsilei fiat cetveli metı:aj cetveli 
F) Projeler 

fstiyneler bu şartnameleri ve evrakı beş lira bedel ile üniversi• 
te rektörlüğünden alabilir. 

3 - Eksiltme 215.8.937 perşembe günü. saat 15 de İstanbul iini.
versitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 

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

5 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde veril
mi, olmalıclır. 

6 - Postı ile gönderilecek mektublar'1n nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfınm mühür mu~ 
mu ile iyice kapattlmıı, olmasr şarttır. Postada oTacak gecikmeler 
kabul edilmez. (4826} 2-4042 

Kapalr zarfla eksiltme IlanL 
Bnrsa Vilayetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş:: 
Bursa - Mudanya yolunun 2+715 - 2&+502 kilametnleri ara

ıında ceman 25781 mctı:e. tuldeki kıamuu°' Haak: surette tamiri ve; 
asfalt betonu. ile kaplaınaı iıi: 

2 - Muhammen keşif bedeli: 363828 lira 62 kurtıftıtll. 
3 - Bu if,e aid şutnamıe ve evrak ,unJardır-: 
A - ElCsiltme şartnamesi:,. 
B - Mukavele pı:ojc-4 
C - Hususi., ft'rull, malt ş&rtaame 
D - Silsilei fiat ve keti! cetııelleri, 
E - Grafik, 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesı. 
İstiyenler bu şartname ve enaiı 0-819) kuruş bedel mukabilin· 

de lihıı:sa, ktanbul ve Anian Nafra nriidürlü~rfoden atabilirler. 
+ - Eltsi-hme· M-7.-931 ftn. itıöaTen biT ay müddetli olup 21;.s.937, 

tarihine müsadif cuma güknlı aut 1S de B'ursa vitiyeti daiint cncil· 
men ociuınıi& illalHi yepdac:ahr. 

5 - Elalilime kapalr. zari usttliyfe yaprl.acaktrr. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18:ınıt liralık mu

vakkat teminat vermesi, üçüncü madtfede yazrlr evnkt hbut ve im.. 
za etmesi ve aşağıdaki vesillalllt'ı bair olUp- g,ötıtenncsi ISZnndtt. 

A - Naha Vekaletinden 1937 yılmda alımmJ ehliyet vesılı:aa1ı 
B - Yüksek ıniihendi9 ınektebimfcn mezun ofduğuna d'air reamf 

diploma vey• ehHeytnamc sureti. 
C - Bir defada 100 bin lirahk asfalt betonu inşasını teahhUd et· 

miş ve bu tcahhiidünü büsııü sw:etle ikmal et:DJ4 oldlıi1.111a .talı:. ifi 
yaptıran maltamd'an alınmış re.smi. vuilca.. 

7 - Teltlif mektupları 4 ilncü maddede vazıh saatten bU saat 
evveline kadar Bursa vilayet daimi encümen ı:eisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderileck aıektUfjllawı. dötdünıcil. 
maddede yazılı saate kadar gelmit olman ve d'ış. zar.fm mühür muan 
ile iyice kaptılmış olması lazınıclıı :Poıta. dolayısiyle vukua &elec:els 
gccikmefer nazarı dikkate alınmu. 

(2231) 2-3643 

Ankara merkez hıfzıssıhha mÜ· 
essesesi sabo alma komisyonııııdaı 

1 - Müesseseye muhammen be®li 740 lira oian serom şişeleri 
1.9.937 çarşamba günü saat 11 de pazarlık suretiyle satın alınacak· 
tır. 

2 - Pazarlığa iştirak. etmek istiyenler 56' lira muvakkat teminat 
vermesi ve ayrıca bu gibi işlerle muamele yaetığ,ını tevsik etmesi 
lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat Hu<lud ve sahiller sıhat umum müdür· 
Iük vezneı:lne yatırılacaktır (28~3) 2-4296 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürliiğü Satınalma Komisyonu ilanları l l 

ı _____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği llanları J ı 1 Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu ilanları 

t L A N ------- -------· 
İLAN 

1 - 10.8.1937 tarihinde münakasaya konulan Fevzipaşa - Di· 
yarbekir hattı üzerinde Km. 337 +339 arasında ocaktan çıkarılarak 
hat kenarına figüre edilmek üzere 6650 m3 balastın ihzar ve tesli
mi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da iki talibin vesa
U.; tamam olmadığından kabul edilmiyerek 2490 numa.ralı kaı;u
nun 40 ncı maddesi mucibince kapalı zarf usulile yenıden eksılt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 9975 liradır. 

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

3 - Muvakkat teminat 748 lira 13 kuruştur. .. 
4 - Bu işe girmek istivenlerin 2490 numaralı kanunun 4 ncu 

maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni olmadığına dair be
yananme, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuz· 
larile tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri Iazımrt.rr. 

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

İLAN 

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

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminatları ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 .5.36 gün 3297 veya 
1.7.1937 g. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan talimatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır, 

Muhammen bedeli Muvakkat te-
Malzcmenin ismi Lira minatı Lira 
1 - Muhtelif izole elektrik ve tele) 

fon tel ve kabloları ile bobin ve) 18758 1406,85 
rezistans telleri. ) 

2 - Bakır izole tel ve kabloları ) 11791 884,33 
3 - Çıplak elektrik tel ve kabloları) 

682,13 ile yumuşak ve sert bakır teller) 9095 
(2748) 2--4251 

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

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

Bu işe girmek istiyenlerin bir No.lu liste muhteviyatı olan lo
komotif alev ve duman borulraı için (5956,90) ve iki numaralı liste 
muhteviyatı gaz boru ve parçaları için de (1516,70) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazete
nin 7.5.936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 numaralı nüshala
rında intişar etmiş talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek· 
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

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

(2773) 2--4312 

t LAN 
Muhammen bedeli, vagon üzerinde teslimi halinde beher metre mi

kabı 125 ve yerde teslimi halinde 110 kuruş olmak üzere 6000 met· 
re mikab halas ta Lüleburgazda; 

Keza muhammen bedeli vagon üzerinde teslimi şartiyle beher 
metre mikabı 155 kuruş olmak üzere 8000 metre mikabı balastın ki
lometre 27 den, 6.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf u
~u!iyle Sirkecide 9. işletme eksiltme komisyonunda ayrı ayrı veya 
ıkısi birden satın alınacaktır. 
. Bu işe tamamen veya kısmen girmek istiyenlerin %7.5 nisbe· 
tınde muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, nafıa iş
lerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak müteahhid
lik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 kadar işletme binasındaki komis
yon reisligine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Sirkecide işletme komisyonundan dağıtdmaktadır. (2918) 

2-4373 

t LAN 
16.8.937 tarihinden itibaren lağvedilen ve itinererinde tadilat 

yapılan Ankara - Çankırı - Ankara gezinti katarları 22.8.937 pazar 
gününden itibaren eylül 937 sonuna kadar seyrüsefer edecektir. 
Yeni itinerere göre gezinti katarının Ankaradan hareketi 7.45, 
Çankırıya muvasalatı 12.07 ve Çankırıdan hareketi 18.30 ve Anu-
raya muvasalatı 23.21 olduğu ilan olunur. (2917) 2-4375 

tLAN 
Muhammen bedel, muvakkat teminat, liste No. ları ve mikdar

lan aşağıda yazılı vagonlar 6.10.1937 çaqamba günü saat 15 den 
itibaren 1·4 listeye aid zarflar sıra ile açılmak suretiyle ve kapalı 
zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bıı işe girmek istiyenlerin hidarında gösterilen muvakkat te- · 
rninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 
T. ve 3297 veya 1.7.1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında intişar et
rniş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ay· 
nı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Liste No. İsmi 
1 Kömür vagonu 
2 Soğuk hava vagonu 
J Yük furgonu 
4 Otoray romorku 

(2840) 

Mikdarı 
Adet 
30 
12 
10 
5 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
300000 
96000 
55000 
65000 
2--4363 

Nafia 
Bina işleri ilanı 

vek~aletinden: 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
15750 
6050 
4000 
4500 

1 - istekli çıkmamış olan Ankara Yüksek ziraat enstitüsü staj· 
Yer talebeleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatı 
aynı şartlarlıı yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 31646 lira 5 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1.9.1937 çarşamba günü saat ıs de Nafıa vekaleti 

Yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

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

5 - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazılı sa
~tten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin

e vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
tnez. (2723) 2-4217 

1 - Otobüs idaresine alınacak madeni malzeme 15 gün müddet· 
le kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6147 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 461 liradır. 
4 .-:- Şartnamesini görmek istiyenler her gün yaz• eri kalemi-

n~ mu~acaatlar..ı ve i~ale 31-8-937 sah günü saat ıı de belediye en
c.umenınde yapılacagından isteklilerin teminatlariyle birlikte tek
lıf mektublarını saat ona kadar belediye encümenine vermeleri. 

(2705) 2--4271 

1LAN 
1 - Otob~s idaresine alınacak 6.200.000 adet bilet 15 gün müd

detle açık eksıltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 2480 liralır. 
3 - Muvakkat teminatı 186 liradır. 

. 4 - ~artn~me~ini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 
mın.: ve ~stekl~~erın de 31.8-937 salı günü saat on buçukta belediye 
encumenıne muracaatları . (2807) 2--4268 

İLAN 
1 - Sanai caddesinde 852 inci adada 8 parselde 59 metre mu

rabbaı belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

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

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

İLAN 
1 - Teı:1izli~. müstahdeminine yaptırılacak 379 takım elbise ve 

kasket 15 gun muddetle açık eksiltmeye konulmuştur • 
2 - Muhammen bedeli 3790 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 284.25 liradır. 
4 - Şar~na~esini görmek istiyenler her gün yazı işleri ~alemi

ne ve isteklılerınde 31-8·937 sah günü saat on buçukta beledıye en. 
cümenine müracaatları. (2804) 

t LAN 
1 - Otobüs idaresi müstahdeminine alınacak yüz yetmiş dokuz 

takım elbise, palto ve kasket 15 gün müddetle kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

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

işleri kalerni~e m~racatları ve ihale 31-8-937 salı günü s:ıat 11 . de 
belediye enc.umenınde yapılacağından isteklilerin. temın~.tları!'le 
birlikte teklıf mektublarını saat ona kadar beledıye encumenıne 
vermeleri. (2808) 2--4269 

t LAN 
1 - Yenişehirde 1042 inci adada 5 parselde 49,35 metre murab

baı belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuş-
tur. 

2 - Muhammen bedeli 197.40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 14.80 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 3-9-937 cuma günü saat 10.30 da belediye 
encümenine müracatları. (2888) 2-4375 

1 LAN 
Su idaresine alınacak 5518.45 lira muhammen bedelli demir bo

ru ve teferruatı 21-9·937 salı gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla 
alınacağından isteklilerin her cuma ve salı günleri saat on buçuk-
ta beldiye encümenine müracaatları. (2902) 2-4379 

1 LAN 
1 - Yangınyerinde Aydın sokağında 691 inci adada 73 metre 

murabbaı arsa 15 gün müddetle açık a,rtırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 365 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 27.40 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 3-9-937 cuma gunü saat on buçukta belediye 
encümenine müracatları. (2889) 2--4376 

tLAN 
1 - Samanpazarı bahçesinin tanzimi ve purgula inşası 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 3794,69 liradır •. 
3 - Muvakkat teminatı 189.73 lıradır. 
4 - Şartnamesini görme kistiyentcrin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 3.9.937 cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (2901) 2-4378 

t LAN 
1 - Su idaresi depoları için alınacak 3250 adet ağaç 15 gün müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur •. 
2 - Muhammen bedeli 3187,50 lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı 239 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenl~_ri~ her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 3.9.937 cuma gunu saat on buçukta belediye 
encümenine müracatları. (2900) 2-4377 

Beton · Anne Köprü İnşaatı · 

Nafıa Vel{aletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sıvas vilayetinde Sıvas - Koy~~

biaar yolu üzerinde Yukarı ırale ve Koyul hisar - Reşadiye yolu U· 

zerinde Aşağı kale köprülerinin ?etonarnıe olarak: inşaatıdır. 
Her iki köprünün keşif ~e~elı (~_8.00~) liradır. 
2 - Eksiltme 1.9.937 tanhi~~ ~usadıf çarşamba günü saat 16 

da Nafıa vekaletinde şose ve koprule.r reisliği eksiltme komisyo· 
nu odasında kapalı zarf usu~iyle yapıla~ktır. • 

3 - Eksiltme şartnamesı ve bu~a ~uteferri diğer evrak (340) 
kuruş bedel mukabilinde şose ve. ~oprule~ reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıç~n. t~lpılerin (4650) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu ~1~1 ışleri yapabileceklerine dair 
Vekiletimizden alınmış m~teahhıdlik e?lyeti fenniye vesikasiyle 
ticaret odası sicil varakası ıbraz etmelerı lazımdır. 

İsteklilerin teklif rnektu~larını i~i~C:.i. rnaddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komısyon reıshgıne makbuz mukabilinde 
vermeleri muktaizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2622) 2-4153 

Ankara valiliğinden: 
Haymana kaazsııun muhteli!. köy~erinde yapılacak ceman 200 a

det aynı tipte kerpiç göçmen koy evı 1.9.937 çarşamba günü saat 16 
da Ankara vilayeti binasında toplan~ak komisyon huzurunda iha
lesi yapılmak üzere kapalı zarfl~ eksıltm~ye konulmuştur. 

ı - Keşi fbedeli beher ev ıçın ~481) lıra (51) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat (60.65) lıra (10) kuruştur. (Teminat Kı· 

zılay cemiyeti umumi merkezı namına malsandıklarmca emanet 
kabzolunacaktrr) .. 

Alakadarların yukarıda adı geçen gunde tekliflerini ticaret oda-
sı vesikasını ve temina~ !,11ek!ubu veya ma~buzlarını nihayet saat 
15.30 a kadar Ankara vılayetı evrak kalemıne teslim edip mukabi
linde bir numara pusulası al°!_aları şarttır. 

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

BlLlT 
1 - Kütahyada yaptırılacak meydan tesviye işinın ihale gimü 

istekli çıkmadıgından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Keşif bedeli 61 bin 796 lira 99 kuruştur. 
3 - E~iltmesi 7 eylül 937 salı günü saat 15 tedir. 
4 - Şartname, ke~if ve projeler 309 kuruşa M. M. V. satın alma 

Kr..dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü nıa<ldelerde yazılı belgelerle idari şartnamenin 4 
cü madesinin. (F) fıkrasında yazılı vesikalatla b:rlikte teklif mek
tublarını ihale saatından behemehal bir saa't evel M. M. V. satın 
alma Ko. na vemeleri. (2845) 2-4366 

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

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

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

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

tLAN 
ı - 4 adet muhtelif tezgah kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli on sekiz bin beş yüz lira olup ilk te

minat parası 1387 lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 7 eylül 937 salı günü saat 15 dedir. 
4 - Muhabere ile şartname gönderilemez. 

.5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2; 3 üncü mad
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününde en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektublarını M. M. V. atın 
alma komisyonuna vermeleri. (2189) 2-3540 

1LAN 
1 - Bir adet pulanya tezgahı açık eksiltme ile münakasaya kon

mu,tur. 
2 - Tahmin edilen bedeJi 3500 lira olup ilk teminat parası 262 

lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 6 eylül 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2 ,3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2193) 

2-3541 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyoou Hanları 

·~----~--------- ~--------------~ı 
4000 KİLO ŞARJÖRLÜK YAYLIK ÇELİK 

Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 6-10-937 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile i· 
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lib1erin muvakkat teminat olan 300 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3 maddelerindeki vcsaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2910) 2-4383 

t LAN 
1 - eylUI . 937 çar. amba günii saat 15 de kapalı zarfla ihale edi. 

lcceği 12 - 14 _ 16 - 18 temmuz 937 günlerinde ilan erlilen 3Skalem 
çelik şartnamesinde değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğünden 
mezkur ilanlar hükümsüzdür. (2761) 2--4259 

35 KALEM ÇELİK 

Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme asken fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 6-10-937 tarihinde çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1864 lira 88 kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkil.r günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkfir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2762) 2--4260 

14 KALEM ÇİVİLİK TEL 
' 

Tahmin edilen bedeli (2212) lira ulan yukarıda mikdarı ve cin-
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 6. 9. 937 tarihinde Pazartesi günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parası:t olarak komisyon
dan verilir. 

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

15 TON KAOLiN KUMU 
. Tahmin edilen bedeli 900 lira 

olan yukarda mikdarı ve cinsi ya
zılı malzeme Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüfü satın alma 
komisyonunca 3-9-937 cuma ~
nü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o • 
lan 67 lira 50 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vcsaikle mezkQr e;ün ve 
saatte komisyona müracaatlan. 

(2763) 2--4227 

KÜÇÜK YOZGAT'TA YAP· 
TIRILACAK SU KANALI 
Keşif bc"r-li 9870 lira olan yu

karda yasılı inşaat Asken Fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 1 • eyli'ıl • 
937 çarşamba günii saat 16 da a
çık eksiltme ile ıihale edilecektir. 
Şartname 50 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. raliplerin 
~ııtıvakkat teminat olan 7 40 lira 
25 kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2764) 

2-4226 

ILGAZ ASLİYE MAHKEMESİ SULH HUKUK DAİRE
SİNDEN: 

Davacı, Ilgazın Onaç köyünden Kadir oğullarından Ali oğlu 
Sadıkın aynı köyden dava olunan Kadir ogullarından Mehmet, 
Mehmet Ali , Kadir, Şakir, Mahir, Abdülkadir, Emine, Huriye, 
Lütfiye, Zühre, Habibe, Sabire ve Hacı Abdullah oğuUarmdan Sü
leyman, Ali, İzzetin kansı Zeliha ve Sad.:k:m kızları Sultan, Ay
şe, Sadık oğlu Hamdinin !karısı Ayşe, Saa.Jıun kızı Feridenin ko
cası Tahir aleyhlerine açılan izalei IJUYU ve taksim davasmın Ilgaz 
sulh hukuk mahkemesinde açık yapılan duruşmasında: 

Dava olunanlardan Sabire ölüp verasetinin bir kısmı oğlu llga
zın Alpoğut köyünden Mahmud oğlu Şahine kaldığı anlaşıldığın
dan ve mumaileyh Şahinin de ikametgahı meçhul bulunduğundan 
kendisine ilinen davetiyenin tebliğ edilmesine karar verilmekle 
ber mucibi karar dava olunan Şahinin mahkeme güniı olan 2.9.937 
perşembe günü saat 9 da Ilgaz sulh hukuk mahkemesine gelmesi 
veya bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkında gıyap kararı ve· 
rileceği hususu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

2-4387 

' 
Yenişehirde Kiralık dükkanlar 

İnkilab sokağı ile Emciler caddesi köşesinde 19, 20, 23, 5, ve 
28 m2 sathında bodrumlu 4 dükkan inşa edilmektedir. Bunlar ayrı 
ayr~ ve ya~u~ bir ara~.a tek ~ğaz:a halinde kiraya verilecektir. 
Talıblenn ıhtıyacına gore tadılat yapılabileceğinden şimdiden 1997 
No. ya telefon edilmesi. 2-4360 
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A nafarta 'ar ili 1 e ! 1230 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

\ 

Ağrıları 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Baıınız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 tik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

Türk Maarif Cemiyeti 
İDARESiNDE 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve lise kısımlarına 20 ağustos 937 den itibaren tale

be kabulüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 
liradır. Matbu izahname mekteb idaresinden istenebilir. Her 
husus için Bursada kız lisesi Direktörlüğüne müracaat edil-
mesi. ( 4997) 2-4080 

İkinci ~hntak.a l(adastro 
~lüdürlüğün,den 

Şarkan: Türk Özü ve İmrahor. Garben İncesu ve Yenişehirin 
1037 ve 1038 adalariyla Gazi bülvarı. Şimalen: Şimendüfer hatb. 
Ccnuben: İncesu ile Çevrili Topraklık, İncesu ve sair mevakun 
kadastro işleri bitmiş ve 2613 sayılı kanunun 25 inci maddesine tev
fikan cedvelleri altında yazılı tarihlerde müdüriyet binasında asıl-
mış olduğu ilan olunur. (2884) 2-4380 

•r:t,:tx1x1x1x1x1x1x1x1xI:t1x1x1x1x1xlEcJ:r1x+<xıxıxı+a 

Türk Jiava Kıırıımu 
BÜYÜK PiY ANGOSU 

5 inci keşide 11 eylUJ 1937 dedir 

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

ikramiyelerle (20.000 ve 10.00CJ) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tPr• 1ı• 0 n sonra bilet ün~ı inneki hakkı sakrt ohır ">.30Hı 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlttıtj'I Matazalau 

~ 

Maliye müfettiş 

muavinliği imtihan 
Maliye Teftiş Heyetinden 

35 lira maaşlı maliye müfettiş muavinliği için 27 eylül 93i 
tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun dördüncü 
maddesinde yazılı evsafı haiz o4mak, B) ı kanunusani 1937 tarihin. 
de yaşı otuzdan fazla olmamak, C) Siyasal bilgiler oku undan. hu
kuk fakültesinden, yüksek ticaret ve iktisad mektebinden veya 
bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden mezun olmak, D) 
Yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi müsaid bulunm,.k. 

İmtihana talih olanlar 12 eylül 1937 tarihine kadar Ankarada 
maliye vekaleti teftiş heyeti reisliğine arzuhalla müracaat edecek· 
lerdir. Arzuhala şu evrakın raptı lazımdır. A) Nüfus cüzdanı ve ad· 
resi, B) kendi el yazısiyle tercemeihal hülasaı (memuriyette bulu
nanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika rapt edecek· 
lerdir.) C) Askerliğini yaptığına dair resmi vesika. (Askerlikle a. 
lakası kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana girebilirler, 
kazandıkfarı takdirde ancak namzed olarak kabul olunabilirleı.) 
D) Mekteb şahadetnamesi veya tasdiknamesi. E) Sağlam ve volculıı 
ğa mütehammil olduklarına dair hükümet doktorounun raporu. 

Talibler tahriri ve şifahi olmıtk üzere iki ir.ıtiham tabi tutula· 
caklardxr. Tahriri imtihan Ankarada ve İstanbulda ve muvaffak o
lanların şifahi imtihanı Ankarada vapıkaktır. 

imtihan proğraml: 
ı - : Maliye A) Bütçe (ihzarı, tatbiki, tasdik ve kontr~lü). 

muhasebei umumiye kanunu hükümleri, B) vergi nazari yelen ve 
usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler ( scdüllü vergiler, verasc;t v_e 
intikal ver~ileri, istihlak üzerinden alınan vergiler, gümrük: ınh~· 
sarlar harçlar). Türkiyedeki vasıtalı ve vasıtasız vergiler, C) malı
ye vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı, D) istikraz nazariye. 
leri, tahvil amortisman, Türkiye düyunu umumiyesi. 

2 - : İktisad: A) (İstihsal, tedavül, nakid ve itibar, inkisam ve 
istihlak bahisleri) 

3 - : Mali ve ticari hesab, faiz, iskonto, faizli hesabı cariler. 
4 - : Hendese (Satıh ve hacim mesahaları) 
5 - : Ticari usulü deftert (esaslı ve pratik malfimat) 
6 - : Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza muha· 

kemeleri usulü kanununun tatbikatı usullerine müteallik hüki'ım
Jer, ce.za kanununun memur suçlarına aid kısmı, kanunu medeni 
ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarmrn maliyeyi alakadar eden 
hükümleri. 

7 - : Türkiyenin tabii ve iktisadi cografyası ve tarihi hakkında 
mali'tmat. · 

8 - : Ecnebi lisanı (fransızca, almanca veya ingilizceden biri) 
imtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene 

sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa maliye mü
fettişliğine tayin edilecekler ve bir sene stai için Avrupaya gön· 
derilecektir. ( 1673) 1-2831 

. ~dlive V Pl{aletinden: 
el 

Vekalet merkez bürosunda münhal bulunan ücretli katiblik için 
28-8-937 cumratesi günü sat 10 da imtihan yapılacaktır. Talip olan
ların fotograflı hüviyet cüzdanları ve sair evrakı müsbiteleriyle 
merkez bürosu şefliğine miiracatları. (2906) 2-4381 

Gümrük Muhafaza -Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 

1 - 367 tane eğer takımının kapalı zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadığından 10-7-937 cuma günü saat 15 de pazarlığı yapılacak
tır,. 

2 - Tasınlanan tutarı 20919 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 'Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1569 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Ga
lata eski ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satrn alma ko
misyonuna gelmeleri. (5288) 2-4362 

Dr. EMİR NECİB 
A T A K A M 

Doğum ve kadın hasta 
lıkları mütehassısı. Posta· 
hane caddesi . B. Vusul 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 112 tan itibaren has· 
tal arına bakaı. 

- Telefon: 1816 

Satılık Arsa 
Yenişehir ittisalinde İncesu 

köprüsü yanında müstecir yoz· 
g-atlı B .. Asımın oturduğu hah· 
çeden bır kısım evli.k yer satı· 
lxktır. 

Talihlerin Koyun paza
rında Doğruluk kundura mağa
zası No. 53 e müracaatları . 

2-4384 

Memur Aranıyor 
Ecenbi servisimizin şefliği

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

2-4329 

:~ Devir Edilecek Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi 

~ 

~~ Muayenehane 
Karaoğlan dört yol ağzında 
muayenehane olmağa elve· 

1 
rişli bir daire eşyasiyle de
vir edilecektir. Şark ecza 
deposuna sorulması. 

~ 
tıi:.~~·+..;.~~~"Aıt...,.,.:.:~'.A'~ 

Hissesi inşaata bugünlerde 
başlantlacağmdan acele satılık
tır. Telefon: 3102 

2-4332 

Y ENi 

~: ., 
. ~ 

K R E M B A b S A M I 1\1 ~ 
~ 
~ 
~ 

Kumrdl, s .... şm. Esmer heı tene tevafuk eden yegline sıhbı ~~ 
kremle r diı Cildi besleı Çil. Leke ve sivilcclerı ki4milen ızale ~~ 
edeı Varım aı1ırdanberi kibaı mahfellerin takdiı ile kullan· ~ 

1 "d" ~ dık\arı sıhhi <>ü:~ellik krem en ır. . ~ ~ 

KR~M BALS~MlN 4 ŞEKİLDE TAKDtM EDİLİR r. 

ı - Krem Balsamin yağlı ~ece için p~nbe ıenkli ~ 
2 Krem balsamin vı:ı.ğsıı gündüz içın beyaz renkli ~ 

3 - Krem Ba!samin acı badem gündüz için heyaz renkli ~ 

Anliara Valiliğinden 
1 - Kaza merkez okulları için açık eksiltme ile 57 ton sömi kok 

kömürü mübayaa edilecektir. 
2 - İşbu kömürlerin muhammen bedeli 1573 lira 90 kuruştur. 
3 - İstekliler muhammen bedelin % 7 .5 teminat muvakkateyi 

muhasebei hususiye müdürlüğü veznesine yatıracaktır. 
4 - İhale 2.9.937 perşembe günü saat 15.5 da viJayet konağında 

daimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün kültür direktörlüğüne müracaatları. (2872) 2-4338 

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

biplerinin ağustos sonuna kadar en yakın P.T.T. merkezlerine mü· 
racaat ederek ruhsatnamelerini almaJarı lazımdır. 

1 - Ağustostan evel alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar eveJce ilan 
edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu müddet biç bir su-• 
retle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri eylill 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 isteniJmi-
yecektir. (2770) 2-4224 

El Yazısı Güzel ve Okunaklı 
Bir Genç Aranıyor 

İmlası 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. İsteklilerin ken
di el y\'zılariyle kısa bir tercemei haJlerini ve sarih adreslerini U· 
lus ilan memurluğu vasıtasiyle (N. B.) adresine eylülün sonuna 
kadar bildirmeleri. İsteklier adreslerine mektub yazılarak müsa-
bakaya çağrılacaklardır. 2-4333 

Adana l>elediye riyasetinden: 
1 - Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına lüzum gö

rüldüğü için ihalesi tehir edilen cenaze otomobili yeniden acık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2400 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 180 liradır. 
4 - İhalesi eylülün 6 mcı pazartesi günü saat on beşte beledi

ye encümeninde yapdacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğündedir. lstiyen

lere parasız verilir. 
6 - İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat rnakbuzla

riy le birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
(2920) 2-4385 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden . 
1 - Şartname, ve planı mucibince Paşabahçe ispirto fabrikası 

arasında yaptırılacak kılıf anbarı binası kapalı zarf usuliyle müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (25094.80) lira ve muvakkat teminat 
1883 liradır. 

3 - Eksiltme 6.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 126 kuruş mukabilinde her gün inhisarlar in
şaat ~ubesinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve yüzde 7.5 gü
venmek parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına ve-
rilmeJidir. (2926) 2-4386 

SiNEl\1ALAR HAIK 
Kiralık Ev ve 

iki Dükkan 
Bugün Gündüz İki Film Birden 

1 - GÖNÜL OYUNLARI 
Bugün gündüz ve gece iki film birde, 
1 - Barut Dumanlan içinde 

Heyecanlı sergüzeşt filmi 
Yenişehirdc inkilab sok.ağı 

numara 9 ev içindekilere mil. 
racaat edini:r;. 2-4281 

imtiyaz sahibi ve Ba~mu 
harriri Falih Rrfkı ATA. Y 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umum1 neşrivatı idan 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basım~vı: ANKARA 

Ba, Rollerde : 
Adolf Vohlbruk - Renate Mililer 

C. Alexendr 
Baş Rolde : 

HARRY CAREY 
2 - BAKİR DELİKANLI 

Baş Rolde : 
CARY COOPER 

G E C E 
BAKİR DELİKANLI 

Ş E H t 

2 - ÖLÜM ŞUAI 
Tamamiyle korku, Dehşet ve Heyecan 

Oynıyanlar : 
Boria Karloff - Bela Lugoai 

R BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA : 

ÇOCUK HIRSIZLARI 
Lorel ve Hardi'nin türkçe sözlü komedisi 


