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Bugün 
Büyük Trakya manevralarına iştirak eden motörlü 

kuvvetlerimizden bir parça Üerlerken 

Manevranın kritiği 
bugün yapılacak 

ilk defa olarak münakaşaya yabancı 
devletler ateşe/eri de iştirak edecek 

[HUSUSi SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BiLDiRiYOR] 

Edirne, 21 - Yarın türk ordusu, askeri ataşelerin faaliyet sahasına 
aid mühim bir yenilik kuracaktır. Bu da manevraların tenkidine dair 
hakemler kanaatlerini söylerken ve buna dair münakaşalar açılırken 
memleketimizaeki dost askeri heyetlerle beraber istisnasız bütün aske
ri ataşelerin hazır bulunmağa davet edilmesidir. Türk ordusunun ken· 
di kendini ne derecelere kadar bir sulh kuvveti halinde gördüğüne ve 
askeri işlerde bile ne kadar açık ve samimi davrandığına bundan ciddi 
delil olamaz. 

BQfbetke 

Manevralar 
Falih Rılkı ATAY 

Trakya manevralarının birkaç 
hususiyeti vardır: Talim ve terbi
ye, kumanda ve en yeni vasıtalar
la cihazlanma bakımından türk 
ordusunun bugünkü yüksek sevi
yesi hakkında herkese fikir edin
mek fırsatını vermit olmasıdır. 
Manevralara Balkan antantı ve 
Şark paktı devletlerinin baılıca 
askeri rükünlerinden, ataşemili
terlerden gayri, bu husustaki 
netriyatJ yakın ve candan alaka 
ile takib eden bütün Türkiye hal· 
kı iıtirak etti. Atatürk iki taraf ha
reketlerinin bütün hazırlanma ve 
inkiıaf safhalarını, Hükümet reiıi 
ile birlikte adım adım dikkat
ten geçirdi. Vekillerimizin hemen 
hepıi ile memlekette bulunan el
çilerimizden bir kısmı da manev
ralara davet edilmiılerdi. 

Müttefik ve dost devletlerin, 
milli barıt politikamızın istinad 
etmekte olduğu kuvvetin ne kadar 
itimad edilebilir olduğunu öğren
melerinde büyük fayda vardır. Bir 
Yabancı, askerimize diyordu ki: 
"- Garb milletlerinden hiç biri, 
kendİ•İ için bundan daha ileri 
teknikli bir ordu temenni etmez!" 
Tekmil faaliyetlerini türk vatanı· 
nın inşasına hasreden türk mille
tinin kendi say ve emniyetinin ne 
kadar sağlam müdafaa vasıtaları
na malik olduğunu bilmesinin 
ehemiyeti daha az değildir. Harb 
tehlikesi değil, bilfiil harb hali 
'Y&rdır. Her fırsat bulduğu yerde 
ıilih taliini tecrübe ediyor. Harb 
sadece ilin reımi gibi bazı külfet
lerden tasfiye edilmittir. 

Bu sırada barıt fikrine bağlı 
olnıak veya bu husustaki gayretle
r-e Yardım etmek arzusu, ne de az
lllİ kafi değildir: hürriyetlerini 
ınüdaf aa etmek imkanını temin 
etmiyen milletler harcanıp gitme
ie nıahklımdurlar. Sulhu kurtar
maJt i~in ilk ~art kendini kurtar
n tıktır. Harb tehlikesini ancak 
:kartı tarafın müdafaa ve zafer 

• 

Bu hareket aynı zamanda fU· 
na delalet eder ki türk ordusu Ü· 
zerine aldığı vazifelerin ifası için 
kendine güvenmektedir. Kuvveti
nin de noksanlarının da bilinme
sinde mahzur görmemektedir. 

Bugün Korgeneral Salih iki tarafta 
bulunan hakemlerle temastan sonra 
başhakem sıfatiyle raporunu hazırla

mıştır. Vardığı neticeleri ortaya koy. 
duktan sonra Genel Kurmay Başkanı 

Mareşal Fevzi Çakmak ve Orgeneral 
Fahrettin Altay münakaşayı açacaklar
dır. Bilahare hava ve kara kuvvetleri
nin iştirakiyle büyük meydan muhare. 
besinin yapıldığı 194 rakımlı tepeye 
gidilecek ve münakaşalara arazi üze· 
rinde devam olunacaktır. Bundan son· 

( Sonu S. incı sayfada ) 

Başbakanımız İnönü 

Bakanlarla görüştü 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Başba

kan İsmet İnönü bu akşam Heybeliada
dan şehre inmişler ve Park otelde İç 
İşler Bakanı ve C. H. P. Genel Sekre
teri B. Şükrü Kaya, Kültür Bakanı B. 
Saffet Arıkan'la g~rüşmüştür. Görüş

meler esnasında Dış Bakanımız B. T. 
Rüştü Arasla siyasi müsteşar B. Nu. 
man Menemenci oğlu da Başbakanımı
za mülaki olmuşlardır. İnönü geç vakit 
Heybelideki köşklerine dönmüşlerdir. 

korkusu bertaraf edebilir. İmdi, 
şurası bilinmek doğru olur ki türk 
ordusu Türkiyenin hürriyet, teref 
ve teahhüdlerini tamamen ve kat. 
iyen müdafaa edecek kudrette· 
dir. Türk ordusu bu kudret imti
hanını 937 ağustosunun ortalarrn
da T rakyada bizzat ebedi bqbu
ğu Atatürk' ün huzurunda verdi. 

Ordu en es.ki tarihlere kadar 
bizim milletimizin ananelerinin 
bafında gelir: çünkü bizim için 
teref ve haysiyet, hayat zevkleri
nin batında gelir. Gene bu aebeb
den türk ordusu bütün ordulardan 
daha millidir. Trakya manevralan 
halk ve ordunun §Uur birliği ve 
kaynaf111asının ne kadar samimi 
olduğunu bir daha göstermeğe de 
yardım etti. 

Evimizde rahat uyuyabilir ve 
tarlamızda rahat çalışabiliriz. 

-res 1 var 

Askerlerimiz ve toplarımız Trakya 
manevralarında bir dereyi 

geçerlerken 

Mare~al Fevzi Çakmak manevra 
esnasında kır yemeği yerken 

Ordumuzun 
kıymeti 

Mareşal Fevzi Çakmağın 

manevralar dolayısiyle 

orduya dair ihtisasları 
( Hruasi ..,,.erte giden arkadafımı:s 

tele/onla bildiriyor] 

Çorlu, 21 - Bugün Edirnede veri. 
len ziyafet esnasında Mareşal Fevzi 
Çakmak ile bir aralık konuşmak fırsa. 
tını buldum. Manevraların ordu ve 
memleket için teşkil ettiği imtihan 
hakkında umumi ihtisaslarını öğren
mek istedim. Mareşal çok mahirane bir 

(Sonu 5 rncı sayfada) 

--asan rnnssaasaa-LY Mi 

istanbuldaki güreşlerde 

5 galibiyet 
kazandık 
Mersinli Ahmet dünya 
şampiyonunu yendi 

ÇOBANMEHMED AVRUPA 
ŞAMPiYONUNU YENDi. 

Güreşler dün gece saat bir buçuö-a 
kadar devam etti. Saat iki buçuk
ta İstanbul muhabirimizden aldı
ğımız haber dördüncü sayfadadır. 

..._, r o o rsn SJJiIJiO " a a o o o ar 

Trakya manevralarında bir tayyare dalii top· 
ate§ etmeğe hazır bir vaziyette 

Misafirler Edirne' de 
G. Kizım Dirik misafirler 
şerefine bir ziyafet verdi 
Bütün geçilen yollar, Edirne 

baştan başa donanmıştı 
[HUSUSİ SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BİLDiRiYOR] 

Edirne, 21 - Manevralara iştirak eden ecnebi heyet azalarile bera· 
her bugün saat 11,15 de Edimeye geldik. Heyet azaları Lüleburgaz. 
Babaeski ve Havzadan geçerken halk tarafrndan büyük gösterilerle 
karşılandılar. Bütün evler istisnasız donatrlmı§h. Her tarafa taklar b
rulmuş, halk sokaklara dökülmüştü. 

B.C.Bayarın 
söyledikleri 

lzmir fuarı ve yaş 
meyva ihracatımız 
İzmir, 21 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - İzmir fuarı büyük bir rağ -
bet görmekte ve dolup dolup boşalmak
tadır. 

Fuarı bugün 16.142 kişi gezmiştir. 
Sergiyi açan Ekonomi Bakanı sergi 

hakkında bana beyanatında: 
- Fuardan beklenen varlığın % 60 

ını gösterdiğini, geelcek sene sergi sa • 
rayı inşasiyle bu varlığın % 90 ının elde 
edileceğini söyledi. 

B. Celal Bayar Avrupaya sevkedile
cek yaş üzüm ve kavunların ambalajla • 
rmı Eme vapurunda tetkik etti. Ozüm 
kavun sevkiyatı güvertede ve grifori. 
fik ambarlarda yapılmaktadır. Bakan am
balajların içine konacak üzümlere çok 
dikkat edilmesini söyledi ve dedi ki: 

"- Fedakarlık yapılıyor. Gaye mem· 
leket mahsulünün iyi tanıtılmasıdır. San. 
dıklarda cürük katiyen bulunmamalıdır. 
Müsamaha gösterenler şiddetle tecziye 
edilmelidir. Standardizasyon işleri imla 
tolerans kabul etmez. Spor yapmıyoruz. 
gösteriş istemiyoruz. Maksadımız alıcı· 
nın iyi ve temiz bir mal almasıdır. 

Ekonomi Bakanı öğleden evvel va!i 
ve müstahkem mevki kumandanını ziya
ret etmiştir. 

[İzmir fuarı hakkında İzmir muha
birimizin verdiği diğer haberler ikind 
ıayıfamızdadır.] 

Fransada büyük hava 
manevraları başladı 
Tuluz, 21 (A.A.) - Dün cenubu 

şarki hava manevralarr başlamıştır. Fe
cir vakti mavi tarafın birlikleri Tuluz 
ve Carcassonne havalisine taarruz et -
mişlerdir. 

Kırmızı tarafın tayyareleri Marsilya 
istikametinde hücum etmek suretiyle mu 
kabele etmişlerdir. 

Ecnebi heyetler her yerde al
kıılarla, yaıa ve hoıgeldiniz, _.. 
lerile karıılanmııtır. 

Edirne halkı da aynı heyeca.D
la misafirleri karfıladı. Her taraf 
baıtan aşağı donanmııtı. 

Edirnede karplanq 
Edirne şehrinin methalinde heyet

ten biraz evvel muvasalat eden mareşal 
( Sonu S. rncı sayfada ) 

Fıkra 

1 enkitlerimiz 
- Efendim, evvela hamamlara yeai 

sular bulunuz da Kırkçeşme sularım 

öyle kesiniz .. 
Yahud: 
- Evvela caddelerinizi asf altlayı

nrz, yokuşlarrnrzı düzleyiniz de sırt Yt 

sırık hamallığını sonra kaldırınrz .• 
Veya: 
- Efendim, önce lstanbulun sılıf 

şartlarını Stolıholme benzetiniz de l:e 
dilere ondan sonra dokununuz .•. 

Yahud: 
- Sanki şehrin bütün işleri bitti de 

caddelerde karşıdan karşıya geçmd 
için çivili korid.orlar kaldı ... 

Sular bugün mikroplu, salgınlar bu
gün kırıp geçirmekte, kediler şimdi u
yuz, murdar ve bulaşık. otomobiller ba 
sabah adama çarpıyor. hamallar, şarkın 
en büyük manzara faciası, garbd.an her 
gelen vapur veya tren ylocusunun g;;. 
züne her sabah her oğle ve her akşam 
batıyor! 

Hay1t hayır, suları pis bulduğunuz 
yerde ve dakikada kesiniz; uyuz kedi
yi tuttuğunuz yerde belediyeye teslim 
ediniz; caddelerde geçid yollarını, hat
ta henüz kaldırım döşenmiyen topralc 
yollara tatbik ediniz, ve 150 kilo altın
da ter döken zavallı yük mahkumunıı 
rast geldiğiniz yerde ıstıraptan kurtarı
nız ! 

Ve itirazlaT1 lstanbulda ağustos ha
vasının rutubetli sıcağına bağışlayınız: 
gazetelerimiz şehirde modern disipli
nin kıymetini eyliıl serinliğinde daha 
iyi takdir edeceklerdir. 

Hepsi vazifelerdir: zaruri olan biri
nin bu sabalı yapılmamış olması, z flr::ri 
olan bir diğerinin bu akşam yapılması
nı menetmez . • Fatav 
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D 
Oevlet orası için 

cidden küllntir. 

Lübnan Monako 

prensliği gibi basit 

bir itlare &Utemine 

muhtaçtir 
D 

Küçük ve çok se· 
vimli Lübnan ne 
milletin kocaman 
tekneaini doldura
biliyor ne Je istik
lalin kocaman bay
rağını taşıyabiliyor. 

D 
Lübncında bir de 
liizamuıulan la~a 
din ve mezhep var
dır. Şüphesiz ki 
bunlar da bir mik. 
tar tasfiye yap

mak lazımdır 

YAZAN: Burhan Belge 
Lübnan notları 

B ir osmanlı zabiti bir Lübnan 
nasyonalistine o hazin günler

den birinde demiş ki : 
- Bu dağ burada durdukça, siz ra· 

hat yüzü görmezsiniz! 
Dağ, (Beyrut'lu buna Cebeyi diyor) 

Lübnandır. Lübnan'da bağ ve bahçeler· 
den vergi alınmıyor. Cebelli bunların 
mahsulünü indirip şehirlerde satsın ve 
kazansın diye. Öyle ki, "Büyük Lüb. 
nan cumhuriyeti,, nin içinde, Cebel, bu· 
gün dahi böyle bir çok imtiyazlardan 
istifade etmektedir. 

Büyük Lübnan cumhuriyeti, bir de
niz cumhuriyetidir. Suriyenin bütün 
aahilleri, bunun elindedir. Merkezi 
Şam'da bulunan asıl Suriye cumhuriye
ti halkı, dünya ile temas etmek isterse, 
bunu Lübnan'ın tavassutu ile yapmaya 
mecburdur. 

İki memleket, ayni dili konuşmak 
ve biz.im iki biribirine komşu eski vila
yetimizi teşkil etmekle beraber, biribi
rinden sok farklıdır. Lübnan, çok da
ha medenidir. Okur yazarlarının sayısı 
daha çoktur. Vatandaşları, daha zengin, 
alış verişe daha kabiliyetlidir. Ve, müs
lümanı kadar huistiyam vardır. Yalnız, 
hıristiyanların toplu bir rey verebilme
sine karşı, müslümanlar, sünni, şii, ale. 
vi ve sonları nisbet "ye" si ile biten 
daha bi çok mezheblere bölünmüştür. 
Ve Lübnan'ın hududları o kadar usta
lıklı çizilmiştir ki, maroni'ler, kolay· 
hkla ekseriyeti teşkil edebilmektedir
ler. 

Morani'lerin başı, patrikleridir. 
Fransızları Lübnan'a o getirmiştir. On
ları oradan onun çıkaracağı söylenmek· 
tedir. Çünkü İtalyanlarla, o aşıkdaşlrk 
etmeye mezundur. Bu sefer, Avrupaya 
yaptığı seyahat, Fransa ile İtalya ara
sında ehemiyetli rekabetlere yol açmı~
tı r. Roma ile Paris, kendisine yapılan 
kabul merasiminde, hiç bir masraftan 
kaçmamışlardır. Fransa, Lübnan ekalli
yetlerini biraz korumak istedi mi, 'Ma
roni patriği derhal İtalyanlara iltifat 
etmektedir. İtalyanların aynı zamanda 
müslümanlan tahrik ettiklerinin farkı
na vardı mı tekrar Fransaya yanaşmak
tadır . 

Maroni patriğinin nüfuzu asıl Ce
beJdedir. Beynıt ne kadar olsa bir tüc
car şehridir. Beyrut müslümanlan ve 
hıristiyanlarr arasında ileri düşünceli 
olanlar, mezheb ve din ihtilafları yü
zünden bazan ne yapacağım bilmiyen 
cumhuriyet hükümetine acıyanlar ve 
memleketleri için Kemalist bir laikliği 
temenni edenler az değildir. 

B üyük Lübnan cumhuriyeti'nin en 
büyük derdi, memur tayin eder

ken, cemaatleri kızdırmamaktır. Cema
atlerin en büyük gayesi de devlet dai
relerine, mümkün· olduğu kadar kendi 
adamlarını yerleştirmektir. Beyrut'da 
lıükümetler, bu yüzden devrilmekte ve 
bu sayede iktidara gelmektedir. Mesela 
müslümanlar, kafi mikdarda belediye 
çavuşu tayin ettiremediler mi, o yıl ke
yifleri kaçmıştır. Yahud mektebleri i
çin tahsisat koparamadılar mı, keza. Bü
tün diğer cemaatler de aynı vaziyette
dirler. 

Büyük Lübnan cumhuriyeti, cema
atlerin menfaat hesablarmı telife ve bu 
yüzden kopan mezheb kavgalarını ya. 
tıştırmaya memur dört nezaretli bir te
şekküldür. Bu manzara bizim zamanı
mızda da varmış. Yalnız vilayet mecli
sinin kapısını aşamazmış. Ve mesela, u
fak cemaatl erin adları okunmazmış. 

Fransızlar, bir milyonu zor dolduran 

cumhuriyet tebaasını daha ne kadar kü
çük parçalara ayırmak kabilse yapmış· 
far. Mesela Alevilerin şimdi kendi 
kadıları vardır. 

Bu mühim mesele haricinde, Suri
ye, ve Filistin ile olan münasebetlerin 
tanzimi ve bir de Fransız Yüksek Ko
m.iser liği ile olan rabıtanın muhafaza. 
sı gelmektedir. Devlet vazifeleri, asıl 

bu nektalarda kendilerini göstermekte
dir. 

B izler, Filistin'den Lübnan'a ge
çerken, hududdaki Nagura'da 

durduk. Gümrük muayenesi bitti. Yü
rüyecektik. Fakat, önünmüzde duran 
ve yolu kapayan bir kamyon hakkında, 
müslüman polis amiri ile hxristiyan 
gümrük amiri arasrnda bir ihtilaf çıktı. 
Lübnan polisi kamyona ''geç" ve, Lüb
nan gümrüğü "geçemezsin" diyordu. İ· 
ki şef, biribirleriyle yarım saat kadar 
mükellef bir kavga ettiler. Nihayet, biz
lerin de beklediğimize §ahit oldular ve 
yol verdirttiler. 

Bütün "Büyük Lübnan Cumhuriye
ti" sahası, o kadar güzel ve istihsal ve 
ticaret sahasında üzerine almış olduğu 
roller o kadar muayyen ki, insan bütün 
bu müşkülatm nereden geldiğini a
raştırmaya mecbur kalıyor. Neden Lüb
nanlılar hallerinden memnun değiller
dir? 

Bu mühim sualin cevabı halbuki 
son derece basittir. Lübnan'tla de\let 
fazladır. Devlet, orası için cidden bir 
külfettir. Hem masraflı, hem gürültü
lü, hem kavgalı bir iş. Yahud, devletin 
bugünkü şekli. Lübnan, Manaco prens· 
liği gibi gayet basit bir idare şekline 
muhtaç olan bir yerdir. Ve, terakki e
derse, muhakkak böyle basit bir idare 
mekanizmasına vasıl olacaktır. 

B ir de, Lübnan'da lüzumundan faz
la din ve mezheb vardır. O ka. 

dar fazla ki, Allah bile, bunların mua
melatına bir takım bürolar tahsis etse, 
işlerin, içinden çıkılmaz bir bürokrasi· 
ye müncer olması mukadderdir. Şüp-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Avrupayı doyuran adam 

Hemen hemen bütün Avrupa, bit 
hassa şimal memleketleri, kendilerini do· 
yuran adamm 200 Üncü yıldönümünü 

büyiik törenle kutladı. Bu miinasebede 
sokaklarda halka yığın yığın beda~a pa
tates kızartması dağıhldı. 

Avrupayı doyurmak bir meseledir. 
Fakat Parmantiye bunda muvaffak ol • 
muştur. Çünkü Parmantiye cenubi Ame
nlca' dan A vrupl\ya patatesi ilk getiren 
ilk tanıtan meşhur bir ziraatçi ve brr 
eczacıdır. 

O anıt kadar A vrupada bilinmeyen 
patates Parmantiye sayesinde yayılmış, 
ve patateııe hücum başlamıştu·. Bugün 
Alroanyanın, Avusturyanın ve hemen he
men bütün şimal memleketlerinin başlı. 
ca gıdası ekmek değil patatestir. 

Lüks patates 

Diyorlar ki, evvelce patates, yalnız 
Şili ve Pcru'da And"larda 3000 - 4000 
metre yüksekliğindeki yerlerde vahşi biı· 
halde yetişirdi. BQDll Avrupada Paı·

mantiye tanıtnuşaa da, ilk getiren o de. 
ğildir. Patates 1540 senesine doğru İs
panyollar tarafından sokulmuştur. Fa
kat o zaman kimse patatesin bir yiyecek 
olduğunu bilmiyor ve patates bir çiçek, 

ULUS 

Mubadil 
romların 
alacakları 
Hükümet bu hususta yeni 

bir karar aldı 
Hükümet, iki aylık vize ile Türki

yeye gelmelerine izin verilmekte olan 
mubadil rumlardan bazılarının yurdu
muzdaki bu kısa ikametlerinde Yuna
nistana veyahud diğer yabancı ülke· 
lere mubadele suretiıyle gönderilmeden 
evvel tabiiyetimizde bulunduklan es
nada her hangi biriyle yaptıkları husu
si muamelelerden doğan alacaklarını 

tahsil etmek teşebbüsünde bulundukla· 
rını tesbit etmiş ve bu hususta yeni bir 
karar almıştır. 

Bu karara göre: nıubadele dolayı
sjyJe karşılıklı olarak türk ve rum eha
linin menkul ve gayri menkul emvali 
tasfiye edilmiş olduğundan mübadele
den evvel vukua gelmiş bu alacakla
rını tahsil etmek isteyen mnbadil kim
selerin tahsilatına mani olunacak ve 
bunlar- derhal geldikleri yerlere çev 
rileceklerdir. 

Romen mekteb gemisi 
dün selaniğe gitti 

İstanbul, 21 (Telefonla) - !ki gün
denberi limanımızda misafir bulunan 
Romen mekteb gemisindeki bahriyeli. 
ler bugün saat 10 da törenle cumhuri
yet abidesine çelenk koydular. Roman
ya elçisi Telemak'ı ziyaret eden talebe 
harb akademisini ve Yıldız saraymı 

gezdiler. 
Elçi saat 17 de talebe şerefine bir 

çay ziyafeti verdi. Gemi, Selaniğe git
mek üzere bu akşam limanımızdan ay
rıl dr. 

.......... _.·-·-·-·---···--·-·······-· : : 
~ H A V A ! ................. -4••··-····--·--····~· 

Gölgede 33 derece 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

miş, saat 14.55 ile 15 arasında cenub is· 

tikametinden gelen bir fırtına olmuş 

ve şehri tamamen toz kaplaımştır. Rüz

garın sürati saniyede 21 metreyi bul

muştur. Dün gölgede ısı 33 güneşte ise 

62 derece olarak kaydedilmiştir. 

Meteoroloji işleri genel direktörlü

ğünden verilen malCtmata göre dün yur

dun Trakya, Kocaeli ve Orta Anadolu 

mıntakalariyle Karadeniz sahillerinde 

hava bulutlu, diğer mıntkalarda açık 
geçmiştir. Dün en çok yağış Alaşehir 
ve Turgudluda olmuş, kare metreye 33 
kilogram su düşmüştür. Dün en düşük 
ısı Vanda 12, en yüksek ısı da Erzin
canda 33 Malatyada 34, Diyarbekirde 
38 olarak kaydedilmiştir. 

bir süs nebatı gibi kuJlanılıyordu. Pata. 
tesin en büyük kökü bir fındık cesame
tinden fazla değildi. Patates bir lükstü. 
Fakat Parmantiye bu lüksü ihtiyaç ha
line sokan adamdır. 

Gıda patates 

Patatesin gıda maddesi olarak ekil. 
mesi, evvela 17 inci asırda Avusturya. 
da başlanuştır. Fak.at o zaman da aıııl 
nişastalı kısmıru kimse sevmemiş ve her
kes, patatesi dünyadaki sebzelerin en 
kötüsü olarak telakki etıniştir. Hatta 
onların nazarında patates hastalık bile 
getirirdi ve cüzamın başlıca amili de bu 
nebattı. Onun için patatesi insanlar ye

mezler ve domuzlara verirlerdi. 

Patatesi yaymanın usulü 

Pannantiye halkın patatese karşl 
nefretini gördüğü zaman bunu tamim 
etmek için bir çare düşündü. 16 ıncı Lüi
den mühim bir arazi aldı. Ve oraya pa
tates ektirdi. Hallun alakasını celbet • 
mek için de etrafına silahlı muhafızlar 
koydurdu. 

Halk meraka düşmüştü: 
- Acaba burada ne vardır ki böyle 

muhafaza ediJiyor? ... Etraftan hırsızlık 
başladı. Silahlı muhafızlar mahsus hır
sızlara göz yumuyorlardı. Nihayet Paris 
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İzmir fuarına ı·ağbet 
-
İzmir yolcu akınıyla 
dolub taşmaktadır 
Her sene lzmire on binlerce ziyaretçi getiren, İzmire neşe saçan fu. 

ar bu sene tam ve mütekamil şeklini almış bulunuyor. 
Şehrimizde günün hadisesi fuaı·dır. Fuar sade ekonomik ve ticari ba

kımdan lzmirde hareket uyandıran bir varlık değil, aym zamanda 1z
mirin hasret kavuşturan mevsimidir. lzmirde oturanların uzak yakm 
bütün akraba ve dostlan, fuar me\'sİmini beklerler, tren ve vapurlar
daki ı;ıcuz~~.tan ~stifade ederek J~~İre koşarlar. MühaJega yapma
dan dıyebılırım kı, bugünlerde lzmırın her evinde birkaç misafir vardır. 

Kaymakamlar 
arasında 
değişiklikler 

Karayazı kaymakamlığına Hınxs 

kaymakamı BB. Edib, Ma.z.ıdağı kay

makamlığına Boldan kaymakamı Ek

rem, Kalan kaymakamlığına Orhaneli 

kaymakamı Hayri, Çınar kaymakamlı

ğına Mucur kaymakamı Emin, İdil 

kaymakamlığma Yalvaç kaymakamı İb

rahim, Hınıs kaymakamlığına Ulukış

la kaymakamı Nazım, A§kale kayma-

kamhğına Garzan kaymakamı Esad, 

Gülnar kaymakamlığına Eski Karakö. 

se kaymakamı Ruhi, Maçka kayma

kamlığına Sarıkamış kaymakamı Nu

ri, S a r ı k a m ı ş kaymakamlı· 

ğına Maçka kaymakamı Ziya, Hayma· 

na kaymakamlığına Eğil kaymakamı 

Rüştü, Taşköprü kaymakamlığına Os

mancık kaymakaını Niyazi, İstanbul 

umuru hukukiye direktörlüğüne Edir-

ne mektupçusu Tevfik tyain edilmiş-

]erdir. 

İç bakanlık yeniden bazı kayma-

kamlrklar arasında değişiklik yapacak-

trr. Bu husustaki kararname projesi ha-

zırlanmaktadır. 

İstanbul ikinci noterliği 
hakkında yapılan 

tahkikat 
İstanbul. 21 (Telefonla) - Lağve

dilen İstanbul ikinci noterliği hakkın
da tahkikata bugün de devam edildi. 
Sahte vasiyetname, sahte senedlerden 
başka noterlik kanununa muhalif bir
çok yolsuzluklar daha tesbit edildi. 
Sayısı 20 yi aşan suç maddeleri üzerin. 
de yeniden tahkikat açılacaktır. Yol
suzluklarm çoğunu katib Ruşen'in 

yaptığı zannediliyor. Noter Hüsnü de 
ihmalden dolayı itham edilmektedir. 
Sahte sened yapmak suçiyle tevkif e
dilen Şekerci Yaninin itirazı reddedil· 
miştir. 

halkı hırsızhk sayesinde patatese alıştı. 
Bu hadise 1789 da olmuştu. Aradan 

dört sene geçmeden Fransada patates 

ekilen ar8zinin vüsati 35.000 hektan 

buldu. 

Kıssadan hisse 

Parmantiye'nin patatesi yaymak 

hususundaki buluşunu şalgam hakkın -

da tatbik edemez miyiz bilmem. Fakat 

şu muhakkak ki şalgam tarlalarının et. 

rafına sur çevirsek zırhh otomobiller 

koysak, kimse dönüp bir kere bakmaz. 

Onun için şalgamı ya senede biı· defo 

yemeli, ya tarlasından geçmeli! deriz. 

V allis mavisi 

Dük dö Vindsor ile Düşes dö Vind
sor yakında Kan şehrine gideceklerdir. 
Hu münasebetle Kan'da büyük hazırlık. 
lac yapılmaktadır. Dük dö Vindsor'la, 
Dii§es dö Vindsor için güzel bir villa 
hazırlanmaktadır. Bu hazırlıklar sıra • 
sında ıu nokta bilhassa dikkati çekmiş
tir: 

Villanın ku·mızı kiremidleri değişti· 
rilmel<te ve yerine ma\•İ kiremidler kon. 
ınaktadır. 

Vallis mavisi! 

Bugünlerde şehrimize gelen 
onhinlerce kişi eğer otel ve pansi
yonlarda oturmak mecburiyetinde 
kalsalardı, belediyemizin aldığı 
mühim tedbirlere rağmen yer bu
Jamıyacaklardı. Fakat her İzmirli 
evinde birkaç misafir barındıra
rak, hem hasret acılarım avundur
makta hem de otelJerdeki izdiha
mı önlemektdeirler. 

Buna rağmen oteller şimdiden dol • 
muş gibidir. Vapurlar ve trenler müte _ 
madiyen şehrimize ziyaretçi taşımakta· 
dırJar. Ziyaretçiler günün sıcak saatle • 
rini geçirdikten sonra geceleri sahilltr· 
deki gazinoları doldurmaktadır. 

İzmir'in üzümü inciri kadar meshur 
olan bir şeyi varsa o da balıklarıdır: Çi. 
pura ve Trauça adını taşıyan balıkları • 
mız bütün ziyaretçilerin en çok sevdik
leri ve beğendikleri bir yemektir. Güzel 
Yalidaki gazinolarda, şehir gazinosun
da geceler çok neşeli ve çok eğlenceli 
geçmektedir. 

Fuarı dün gezdim. Eser, cidden if _ 
tihar edilecek bir vaziyettedir. Bu sene 
fuarda Sovyetler Birliğinin, Büyük Bri
tanya'nın ve Yunanistanın pavyonlan 
bulunmaktadır. 

Büyük Britanya pavyonu küçük mik· 
yasta olmakla beraber çok güzel ve şi· 
rin bir eserdir. Yunan hükümeti de gü. 
zcl bir pavyon hazırlamıştır. Bu pav • 
yon yunan mimarisine uygun bir üslup
ta yapılmıştır. Bu pavyonda 60 yunan 
firmasının endüstri maddeleri teşhir e· 
dilecektir. 

Fuarda yeni yapılan paraşüt kulesi 
yalnız İzınirin değil, bütün Türkiyenin 
övüneceği bir eser olmuştur. Kulenin , 
yüksekliği 48.5 metredir. Üç balkonu 
vardır. Atlayış taraçası 40 metredir. Ku. 
leye asansörle veya 245 ayak merdiven 
tırmanılarak çıkılmaktadır. Buradan at
lamak isteyen acemiler, taraçada para • 
şüt elbiselerini giyinecekler, paraşüt ta· 
kacaklar ve muvazene temini için bir 
halkaya bağlanacaklardır. Bu suretle 
yenilerin herhangi bir kaza yapmaları • 
nrn önüne geçilecektir. 

ilk üzüm mahsulü 

İzmir, 21 (Hususi muhabirimizden) 
- Senenin ilk kuru üzüm mahsulü bu 
sabah l 0.30 da Felemenk bandıralı Le
ya vapuruna yüklenerek Noterdama gÖB 

derildi. İlk mahsul 4500 kutu içinde 50 
tondur. 

Mahsul vapura getirildiği zaman li
mandaki bütün vapurlar düdük çaldılar. 
İş~iler milli oyunlar oynadılar. Mahsul 
vapura alınırken kaptan şampanya sişe
sini kutuların üzerinde kırdı. Türkiye• 
nin refahına içtL 

Sevkiyata devam edilecektir. 

İnhisar idaresi İzmirde 
şarablık üzüm sa tın 

alıyor 
İzmir, ı· - İnhisarlar idaresi tara. 

fından şarablrk yaş üzüm satın alın

masına devam edilmektedir. Bugiine ka. 
dar Burnova ve havalisinden misket ve 
çekirdeksiz olmak üzere 400 bin kilo 
şarablık üzüm alınmıştır. 

Kültür bakanı 
Kültür direktörlüğünde 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Kültür 
Bakanı B. Saffet Arıkan bugün Kültür 
direktörlüğüne geldi. Yeni açılacak 

mektebler işiyle meşgul oldu. Bu hu
susta direktörden izahat aldı. 

İstanbul belediye imtiya:ı.ı 
lstanbul, 21 (Telefonla) - Beledi

ye otobüs imtiyazını kullanabilmek 
için sehire getirteceği otobüslerin gum 
rük resminden muaf tutulması hakkın
da yeniden hükümete müracaat etmiş.. 
tir. 
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Bozcaada civarında 

Batırılan 
vapur 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Armura 
ismindeki ispanyol şilebinin Bozcaada 
açıklarında ve karasularımızda meçhul 
bir denizaltı gemisi tarafından torpil
lenerek batırılması üzerine İspanyanın 
Ankara maslahatgüzarı dün de Dış iş
ler siyasi müsteşarı B. Menemencioğ· 
lu"nu ziyaret etmiş ve bir müddet gö· 
rüşmüştür. 

Maslahatgüzar bu konuşmadan son
ra bana şunları söyledi: 

"- MaIUm hadise dolayısiyle Hari
ci ye siyasi müsteşarı ile tekrar görüş
tüm. Hadisenin türk karasuları dahi· 
linde cereyan etti ğini bildirdim. B. 
Numan Menemencioğlu hükümetle te
ınas ettikten sonra cevab vereceğini 

söyledi.., 

Armuranın mürettebatı 
lstanbula geliyor 

Diğer taraftan Çanakkaleden alın .n 
bir telgraf haberine göre batan vapur mü 
rettebatı Kemal vapuru ile yola çıkarıl
mıştır. Bunların yarın İstanbula gel
meleri muhtemeldir. Kati tekziblere 
rağmen meçhul bir denizaltı gemisinin 
Marmaraya gi rdiği ve Hamidiye mek
teb gemisi tarafından görüldüğü hak· 
kındaki şayialar bugün de dolaij!mıştır. 
Fakat malümaltarına müracaat ettiğim 
alakadarlar ademi malumat beyan et

mişlerdir . 

Bir yunan vapuru da meçhul 
denizaltı gemisini görmüş 

Atinad an verilen bir haberde Limnos 
adlı bir yunan vapurunun kaptanın ·rı 

L imni adas:na 12 mil mesafede meçhul 
bir denizaltı gemisi gördüğü ve lieyfi· 
yeti Atina makamlarına haber verdi~i 

bildirilmektedir. 

M agellanos vapuru halice alındı 
Çanakkalede bir italyan vapurunu 

batırdığı için haciz altma alınıp haliç 
önünde demirli duran Magellanos adlı 
İspanyol gemisi dün sabah halice alın· 
mıştır. Bu halin meçhul denizaltı gemi· 
si tarafından geminin torpillenmesi ih
timaline binaen alınmış bir tedbir ol· 
duğu hakkında yeni şayialara yol aç· 
mıştır. Fakat alakadarlar vapurun hali
ce tamir içın alındı ğını katiyetle söyle
mi ;;lerdir. 

Fransanın aldığı himaye tedbirleri 
Paris, 21 (A.A.) - Salahiyetli mha

filler, fransız vapurlarının Akdenizde 
denizaltı gemilerine karşı himayesi me· 
selesini ~u suretle tasrih etmektedirler: 

tki aydan fazla var ki, fransız bah
riyesine fransız ticaret gemilerini hima· 
ye için ta limat verilmiştir. Buna bina· 
en, frans ı z harb gemilerine, Londrada 
Dt>niz Bakanlığının yaptığ ı gibi, yeni 
talimat verılmesine lüzum yoktur. 

lstr -Şam - Paris 
hava yarışı bitti 

İtalyanlar başta geliyor 
Paris, 21 (A.A.) - 1str _ Şam • Pa

ris arasıı •.aki büyük hava yarışı, fran
sız. İngiliz ve i tal yan tayyarecilerin 
iştirakiyle dün akşam başlamış ve ya
rışa g iren tayyareler bugün Pariste Lö 
Burje tayyare meydanında yere inmiş
lerdir. 

ita/yanlar başta 
Yarrşrn tasnifinde muhtelif ekiple

rin aldıkları neticeler şunlardır: 
Birinci: Pardisi - Kupini ( italyan) 

saatte 352 kilometre 789 metre vasati 
süratle. 

İkinci : Fiori - Lukini (İtalyan) sa
atte 344 kilometre 639 metre vasati sfi.
ııa. t 1 e. 

OÇüncü : Biseo - Bruno Musolini 
(italyan) saatte 342 kilometre 746 met
re vasati süratle. 

Dördüncü : Kluston (ingiliz) 
Beşinci: Codos - Arnoux (fransız). 
Altıncı : Tondi _ Moskatei (italyan). 
Yedinci: Albay Fransua (fransrz). 

Kazalar 
Fransız tayyarecisi Rossi yarışı ya

rıda bırakmıştır. İtalyan Lippi'nin tay• 
Yaresi Şamda havalanırken kapaklan
tnış. fakat kimseye bir şey olmamıştır. 
Fransız tayyarecisi Giyyome de şiddet.. 
li bir fırtına yüzünden Belgradda ye
re inınistir. 

ULUS 

Tayyarelerin touçuların B. Musolini'nin 

b b d ' .., verdiği nutkun 
om ar ımanına ragmen akisleri 

Paris, 21 (A.A.) - B. Musolinin 

Q_ anghayda hayat normal dün Palermo'da verdiği nutuk etrafın-
~ da tefsirlerde bulunan fransız gazetele· 

ri, İtalya başbakanın sulhçu sözlerine 

Seyrı.ni almag""a ha~ıı-yor bilhassa işaret etmekte ve nutukta balı· 
~ solunan İtalyan • Alman tesanüdünü 

ehemmiyetle tebarüz ettirmektedirler. 
Epok gazetesi, habeş meselesi hal

lolunmayınca Avrupada yapıcı bir hava 
yaratmak kabil olmıyacağını yazarak, 
İtalyanın buna engel her şeyin ortadan 
kalkmasını istediğini ilave ediyor. Fi
garo, sömüııgeci büyük bir devlet addo
lunmasını ist~yen İtalyanm, büyük dev 
letlerin bir takım haklariyl e beraber 
bazı vazifeleri olduğunu bilmesi lazım 
geldiğini , B. Musalini'nin ise bazen 
tehlikeli oyunlar oynam.ağı seven b ir a

. dam h issini verdi ğini söyliyrr. 

Berlin mahfillerine göre 

Çinli askerler şemsiye/erile mevzie girmeğe hsurlamrlarken 

Berlin 21 (A.A.) - B. Musolini 
nin nutku burada kayıdsız, şartsız tas
vib olunmaktadır. Alman mahfilleri nu
tukta, Almanyaya sıkı bağlarla bağlı o· 
lan İtalyanın sulhculuğunun yeni bir 
delilini görmekte ve italyan başbakanı· 
nın Roma - B erlin tesanüdü hakkındaki 
sözlerini bilhassa kaydetmektedirler. 

Londra, 21 (Hususi) - Son çarpışma ve bombardımanlar yüzün
den çıkan yangrnlar bütün gece devam etmiştir. Bu sabah şafakla be
raber japon gemileri Çin mevzilerini yeniden bombardıman etmeye 
başlamıştır. lki taraf tayyareleri arasında çarpışmalar olmuş, bir Çin, 
bir de japo ntayyaresi düşmüştür. ,,..., O •anane ......, ..,..........., 

Son çarpışmalarda japonların 

2.300, çinlilerin 800 kişi kaybet
tikleri tahmin olunmaktadır. Ja
ponlar Putung'a yeniden asker çı-
karmak istemişlerse de geri püs· 
kürtülmüşlerdir. Japon tayyarele· 
ri bilhassa Şanghay' daki askeri 
tersaneyi, mühimmat fabrikasını 

ve çin mevzilerini bombardıman 
etmişlerdir. 

Çin ~uvvetlerinin muvalfakiyetleri 
Çin kuvvet1erinin son muvaffakiyet

leri üzerine mevzilerin vaziyeti değiş • 
miştir. Japon kıtaları burada Şuşov kör~ 
fezinin şimalinde beynelmilel imtiyaz 
mmtakalanna kadar geri püskürtülmüş· 
lerdir. Japon kıtaları şimdi takriben 
8.000 metre uzunluğunda ve 1.000 -
1.500 metre derinliğinde uzun bir yay 
şeklini almışlardır. 

Japon kıta/arının oaziyeti 
Salahiyetli müşahidler, Şanghay'ın 

şarkındaki japon kıtalarırun tehlikede 
olmadığını, münferid avcılar tarafından 
izaç olunan bu kıtalarm, yanlarında bu
lunan gemilerin top ateşiyle himaye o • 
lunduklarmı bildirmektedirler. Çin top· 
ları bu gemileri uzaklaşmağa mecbur 
ederse o zaman japonların vaziyeti va. 
himleşecektir. 

Amerikan zırhlısının uğradığı 
tecavüz etrafında 

Vaşington dan bildiriliyor: Deniz ba· 
kanlığına gelen raporlar, Augusta zırh. 
lısına düşen obüsün Çin mevzilerinden 
atıldığını sandıracak mahiyettedir. A • 
merika hadiseyi doğrudan doğruya Nan
kin nezdinde protesto etmiyecek. fakat 
Şanghay makamları nezdinde ciddi te . 
şebbüslerde bulunacaktrr. 

Japonlar Nankin'i gene 
bombardıman ettiler 

Japof! tayyareleri Nankin'i yeniden 
bombardıman etmişlerdir. Bilhassa ba
rut depoları, mühimmat fabrikası, kur . 

may ve askeri mekteb binaları üzerine 
bomba atılmıştır. Muhtelif yangınlar çık

miş bir Çin tayyaresi düşürülmüştür. 

Çinliler de 6 japon tayyaresini düşür • 
müşlerdir. 

lngiliz teklifi ve Tokyo 
Tokyo salahiyetli mahfillerine göre, 

japonlar Şanghay'ın bitaraflaştınlması 

bakkmdakl ingiliz teklifine aşağıdaki 

esaslar altında cevab vereceklerdir : 

1 - Bu teklif pek geç kalmış ve o 
zamandan beri yeni vakalar karşısında 
kalınmıştır. 2 - Çin ordusundaki disip· 
linsizlik yüzünden Nankin girişeceği te. 
ahhüdleri yerine getiremiyecektir. 3 -
Japon tebaasının himayesi işi ecnebile
re tevdi edilemez. 

İmparator harb ve dış bakanlarım 
kabul ederek kendilerinden askeri ve po· 
litik vaziyet hakkında izahat almıştır. 

Son vaziyet 
Şanghay, 21 (A.A.) - Royter ajan· 

sının muhabiri bildiriyor: Mütemadi
yen havada dolaşan japon tayyareleri 
bugün Şanghay demiryolunu bombardı. 
man etmişlerdir. Çin tayyareleri de a
rasıra görünmekte ve pek yüksekten U· 

çarak İzumo gemisini yeniden bombar
dunan etmeğc uğraşmaktadır. 

Japon ve Çin topçuları düellolarL 
na devam etmektedir. Fecir vakti şid
detli bir bombardımana başhyan japon 
harb gemileri daha ağır ateş etmekte
dirler. 

Şark mmtakasındaki yangınlar de
vam etmekte ve takriben iki kilometre 
murabbaı genişliğinde bir sahayı kap. 
lamaktadır. Dumanlar Şanghayda gö
lcü kavramaktadır. 

Hayat normalleşiyor ama ... 

Bir hafta devam eden muhasamattan 
sonra hayat, ağırlaşan, fakat tabii bir 
şekle giren cereyanını takib etmeğe 

başlamıştır. 

Mütemadi heyecanlara rağmen halk 
bombardıman esnasında sükanetini mu
hafaza etmeğe ahşmıştır. Otobüs ve 

tramvay servisleri kısmen başlamıştır. 
~- - ? ? - 7 7 7 - ? - - 7 LLLCV % % 11' O ... 

KÜÇÜK DIŞ HABERJ..;ER 

X Londı·a - Loyds sigorta kum
panyası Akdenizde gemilere yapılan te
cavüzler dolayısiyle sigorta primlerini 
arttırmıştır. 

X Varşova - İsveç Dış Bakanı B. 
Sandler 25 ağustosta ziyaret için bura -
ya gelecektir. 

X Manilla - Burada bir zelzele ol· 
muş bir kişi ölmüş, 33 kişi yaralanmış

tır. Birkaç tane de ev yıkılmıştır. 
X Moskova - Temyiz mahkemesi 

askeri dairesi başkanı Albik'le muavin· 
leri Matuloviç ve Nikiçenko'ya ve aza 
Riçkof'a Lenin nişanı verilmiştir. 

X Paris - B. Şotan, bazı bakanlar
la Dış İşler Bakanlığı Genel Sekreteri 
B. Leje'nin bulunduktan bir toplantıya 
reislik etmiştir. 

X Moskova - Sovyet gazeteleri, 
Çek - Portekiz hadisesinin, Almanyanın 
Çekoslovakyaya bir taarruzu mahiye -
tinde olduğunu söylemekte müttefiktir-

ler. 
X Riga - Baltık tarihçileri kon~re. 

si kapanmıştır. 
X Moskova - Dinaıno spor cemi • 

yeti tarafından yapılan atxş müsabaka
larında muhtelif dünya rekorları kml • 

mxştır. 

Kutubta kaybolan sov yet pilotları hakkında 

Prof. Şmid'in beyanatı 
Araştırmalar çetin olacak 

Moskova, 21 (~.A.) - 20 ağustosta tayyareci Zadkov, Sovyetler 
birliği N·2 t~y~aresıylev Barrovda karaya inmiştir. Oradan Lavanevski'· 
nin tayyaresını aramaga başlıyacaktır. 

Krasin buzkıranı Barrov'e 10 ki hükümeti muazzam kuvvetler gönder-
lometre mesafede bulunmaktadır. miş ve bu suretle harekatın muvaffakı-

Vilkins'in idaresindeki tayya. yetini temin etmiştir. Bu sefer de, hü-
re Nevyorkdan Kanadaya uçmuş- kümet komisyonunun emrine açık ve 
tur. hudutsuz menbalar vermiştir. Arama 

Üç Ant-6 tayayresinin Mosko- işi için şimdiye kadar 9 büyük tayya. 
vadan uçmasına müteallik hazır- re ile 6 yardımcı tayyare gönderilmiş-
hklar bitmiştir. Bugün, kutba ha- tir. Aynı zamanda Amerikadan da ara-
reketinden önce, tecrübe uçuşları ma tertibatı alınmıştır. Amerikan bü-
yapılacaktır. yük consolidated tayyaresi satın alın-

Prof. Şmid'in alınan tedbirler mıştır. Bu, beheri 1000 beygir kuvve-
tinde iki motörlii 230 bin dolar kıyme. 

hakkında beyanatı 
• Akademisyen Şmit gazetelere şu 

beyanatta bulunmuştur: 

"- Levanevski'nin tayyaresiyle tel
siz irtibatının mevcud olmaması ve ne. 
rede karaya indiğinin meçhul bulun
masr, araştırmaları bilhassa sonbahar 
mevsiminde çok zor bir hale koymak
tadır. Buna binaen, araştırmaların, mu
vaffakıyetle neticelenmesi için, geniş 
ölçüde yapılması icabetmektedir. 1928 
de Nobile heyetinin ve 1934 de ÇeHus. 
kin heyetinin kutardmasında, Sovyet 

tinde modern en iyi tayyarelerden biri-
dir. Üzerine Sovyet birliği 1-2 işareti 
konulan bu tayyare ile meşhur kaşif 

Wilkins ve Kanada ile Amerikanın en 
iyi kutub tayyarecileri uçacaklardır. 

Keza sovyet hükümeti, meşhur tay
yareci Mattern'in de teklifini kabul e
derek uçuş masraflarını deruhde etmiş- . 

tir.,, 

Yardım işine faaliyetle 
devam olunuyor 

Faibanks, • Alaska • 21 (A.A.) -
Muhtelif milletlere mensub birçok meş-

·~ =-~ 

, BASIN iCMALi ( 

Çocuk sahibi olmaktan 
kaçınan kadınlar 

CUMHURIYET'te B. Peyami Sa.fa 
yazdığı bir fıkrada diyor ki: 

Müstahsil ve tufeyli kadını biri
birinden ayıracak ilk işaret, onun tar
lada veya tezgahta çalışıp çalı~
ması değil, ani\ olup 0Jmamasıd1r. 

Tufeyli kadın, vücuduna aid bir im
kansızlık olmadığı halde, sırf güzeL 
lik, zarafet ve koketri endişeleriyle. 
çocuk doğurmaktan kaçan ve ihtiya
riyle kısırlaşan mahli.iktur. Kadmm 
çocuk doğurduktan sonra arta kalaa 
istihsal vazifelerini ve şekillerini de 
zaruretler tayin eder. Bu zanıretler 
içtimai sınıflara, zümrelere, ferdi ih
tiyaçlara ve kabiliyetlere göre pek 
çok nevilere gireceği için teker teker 
tesbit edilmelerine imkan yoktur Ye 

her meselede olduğu gibi bu noktada 
da hakem, peşin verilen hükümler 
değil , hayattır. 

BOGAZLARIN EMNlYETI 
MESELESi 

Kurunda B. Asım Us yazdığı bir 
başmakalede boğazlarda emniyet me

selesine temas ederek şu fikirde bu
lunuyor: 

Boğazlar mukavelesi mucibince 
harb halinde beynelmilel emniyeti 
muhafaza için Boğazları açık tutmak.. 
yahut kapamak Türkiyenin hakkıdır. 
Fakat general Franko henüz beynel
milel muharib sıfatını haiz bulunma
dığı için Frankocu denizaltı gemile
rine karşı hükümetln daha genit bir 
takdir salahiyeti vardır. Bu itibarla 
Türkiye gerek Boğazların, gerek ka· 
ra sularının emniyeti için İcab eden 
tedbirleri almakta serbesttir. 

Yalnız Boğazların ağzı demek o
lan Bozcaada yanmda biribirini mü
teakip iki torpilleme hadisesi vuJm 
bulması bizi ayrı bir mülahazaya 
sevkediyor: Boğazlar prensip itiba
riyle serbest bir deniz yoludur. Ba 
serbesti Montrö mukavelesi ile teyid 
edilmittir. Halbuki Frankocu bir de
nizaltı gemisinin ta Boğazlarm ağzı
na gelerek pusuya yatması muharib 
ınfatmı haiz olmıyan ve alelade bir 
korsan vaziyetinde bulunan bir gemi 
tarafından abluka edilmesinden, böy. 
lelikle beynelmilel ınünakalita aet'

best bir deniz yolunun kapablmasm
dan başka bir şey midir? 

Öyle zannediyoruz ki bu vaziye 
Montrö mukavelesine imza koymuı 
olan devletlerce halli İcab eden müa
tacel bir mesele mahiyetini almıştır. 

İspanyada vaziyet 
Madrid, 21 (A.A.) - Karabanşel 

bölgesinde milisler, son günlerde kayb· 
ettikleri mevzileri ele geçirmeğe teşeb
büs eden asilerin bu taarruz•ınu geri 
püskürtmüşlerdir. 

General Miaja, şehrin mümkün ol • 
duğu kadar münhasıran müdafaa kıta -
larına bırakılması için sivillerin yavaş 

yavaş Madrid'den boşaltılması için tali
mat vermiştir. 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 21 (A.A.) - Santander 

cephesi : Frankistlerin ileri hareketi btt
gUn Burgos • Santander yolu boyunca 
devam etmiş ve Butillo ve Selayan mev
kileriyle Villa Kariedo şehri ve Molledo 
ve Billit bölgeleri işgal edilmiştir. Fran
kistler hükümetçilerden üç Sovyet tan
kı zaptetmişlerdir. 

Kaledonia tayyaresi rekor kırdı 
Foynes, 21 (A.A.) - Caledonia de

niz tayyaresi Foynese glemiş ve ticaret 
tayyarelerinin Atlantik denizini geçme 
rekorunu kırmıştır. Tayyare Foynes -
Botwood hava seferini 11 saat 33 daki
kada ikmal etmiştir. 

hur tayyareciler Fairbanksda toplana
rak Sovyetler birliğinin Seattle'daki 
mümessili Vartanyanm kumandası al
tında Levanevskiyi arıyacak1ardır. 

İngiliz kaşifi Sir Hubert Vilkins dün 
denize ve karaya inebilen bir tayyare i
le Kanadadan geçmiştir. 

Tayyaresinin hareket sahası 8 .000 

kilometre olan ve Levanevskiye karşı 
1933 senesindeki şükran borcunu her ne 
bahasına olursa olsun ödemek isteyen 
amerikalı Matem dün şimal Okyano
suna doğru B arrO'lrdan hareket etmiştir. 

• 
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• Saylav Generallerimiz 1 G. Kizım Dirik misafirler 
ıhtisaslarını anlatıyorlar f. b · · f t d. 
Emniyet içinde gaşıgan milletin ~.~~~ada)ıneniğe doğ~~liy~A~!<k,~an- e Bu ka!:.~~güzel !. bü. 

,-Ocuklarl olarak iftihar du,yabiliriz Çakmak, orgeneral Altay ve bir çok ge- 1 cılık, meyvacılık çok ilerliyor. Yüzler- 1 yük bina son seneler zarfmda yapılan 
Y neraller, Amiral Okan ve yine biraz ev- le fidanlıklarımız bütün belediyeleri mekteb binasıdır. Her kasabada şimdi 

Edirne, 21 - Bugünkü ziyafet aıraaıncla ataşemiliterlerl<: b~raber vel tayyarcsiyle Edirneye gidip tayya- ve köyleri sarmıştır. son zamanlar zarfında vücude getiril-
111.anevra vaziyetini tetkik ve münakaşa eden Kamutay heyetı azaların- re karagahında bizzat general Dirik ta- Ormancılık ve zeytincilik miş güzel bir okuma odasr vardır. Ekse. 
dan birkaçı ile konuştum. General lhsan Sökmen (Giresun) ıunları rafından karşılanmış olan tayyareci Sa- Onnanlarımıaa iyi bakıyoruz. Ve lansmız, verdiği kısa izahatta umumi 
IÖyledi: biha Gögçen de hazır oldukları halde her yerde yeni yeni koruluklar yetişti - faaliyetin her sahasında sarf edilen mu-

- Bütün müşahede ve intibalarımız fevkalade inşirah verecek ~- heyeti Trakya müfettisi umumisi gene- riyoruz. Marmara ve Akdeniz sahil kı· azzam gayretten bahsetmese idiniz bile bu 
lıiyettedir. Bilhassa ordu kumanda heyeti ve subaylar kudret, kabıh- ral Kazım D:rik, Edi;ne valisi, mevki sımlanmızda zeytinciliğimiz iyidir. Yağ birkaç bina Trakyanm kalkınması için 
yet, bilgi, mehareti, erlerde sıhat, gürbüzlük, fedakarlık ve vazif~ev_~r kumandanı, belediye reisi, emniyet di- fabrikalarımız gibi nebati yağ fabrikala- yeni Türkiye hükümetinin inkar kabul 
lik ile istisnasız bir takdir ve sevgi kazaındılar. Ordwnuzun tekamu u rektörü, müfettişlik, vilayet ve beledi- nımz da artıyor. Köylüyü destekliyen etmez buyük bir eser vücude getirdiği· 
durmadan dev adımlarla ilerliyor. Hepimiz emniyet içinde yaşayan ye erkaniyle şehir ve vilayet meclisi - kooperatifler gittikçe gcni§liyor. Devle- ni isbat etmeğe kafi gelirdi. Kan.atk.ir 
bir milletin çocukları olarak iftihar duyabiliriz. zaları karşılamış muzika ve asker kıta- tin göçmen siyaseti Trakyada dahi hal· çalıskan ve vatanına derinden bağlı bit 

il. Şükrü Koçak (Erzurum) diyor ki: lan ihtiram resmini ifa etmiştir. kın ve toprakların refahına yol açmıştır. halk kitlesi bu eserin vücude getirilme· 
_ Bu manevrada üç nokta le- G p 1 Ôğle ziyafeti Ve bunlar az vakitte kalkınmış bulunu- sine yardım etmiştir. Halk orduya kar. 

harüz etmiştir. Birincisi: Büyük • apagos un Karşılanma esnasında otomibiller- yorlar. Her yardım zamanında yapılmış şı hissiyatını bu manevralarda onu he· 
Millet Mecliıiınin ordu için tahsis den inen heyet erkanı, biraz yürüdük- ve yapdmaktadrr. Hepsinin umumi sıha- yecanla karşılamak suretiyle ve büyük 

manevra ten sonra tekrar otomobillerine binmiş- ti çok düzenindedir. Sıtma mücadelesi b' d 1 t · ·ı ı h"k" t ·· ·ı ettiği milyonların tam yerine sar- ır ev e reısı Y e u ume mumessı · 
fedilerek modern silahlarla mü- ler ve başdan başa donanmış ve hınca geniş teşkilatı ile Trakyayı sarmıstır. )erine karşı bağlılığında onları daim; 
cehhez cumhuriyet ordusu müıa- ihf İsaslar l hınç dolu olan şehrin sokaklarından ge- Ayrıca hayvan hastalıkları için de gene dostane ve içten alkışlarla karşdamal 
hede edl'lmı'ştı"r. lkın" cı' olarak '-- • çerek halkın kesilmiyen alkışları ara- veteriner grupları büyük bir programla suretiyle gösterdi. Bu tesanüd ve mü. 

ou İzmir vapuru, 21 (A.A.) - Hususı d ·1· bah -odem s1·ıa·hlann muş" terek ve sın a vı ayet numune fidanlığı çe- işe girişmiş bulunuyor. tekabi1 emniyetin neticesi olarak da bal 
•u muhabirimizden: Yuııan ordusu genel · dd t 
birlik hareketi oörülmüştür ki bu sıne muvasalat etmişlerdir. Bir mü e Şehir, kasaba ve köylerin bizi lıüyük bir sempati ve misafirpcr 
da kumanda he:.yeti·nı'n bu yük' sek kurmay başkanı general Papagos'un bit istirahatten sonra general Kazım Dirik ltalkınnuuı ve1,. kle karşrh :ı Kahnman türk !!>rdu 

gazeteye verdiği beyanat, yanlış olarak b d k a·ı b' · afet D 1 silabları kullanmak hususundaki ura a en ı erine biiyük ır zıy ev etin ve hususi idarelerin, be!e- sunun misafiri olan bizler hakkımızda hı 
intişar etti~nden, general dün gece, vennistir d' ı · k" · ·ı · h 

ka. hı'lı'yet ve kudretı"nı· go'"steriyor. , · ıye erın ve oy ıdarelerinin yerlerine fırsatta ;gösterı en hararetlı üsnü ka . 
İzmir vapurunda Anadolu ajansı baş- G l K • D' 'k'" tı..... ·· b' l.k 

Üçu''ncu"~u" subaylarımızın ve erle- enera azım ın ın na RU gore ır ı yaparak yardımları ve elele bulden dolayı gerek Ekselansınıza vt 
- muharririni kabul ederek, mezkfu be· z· f · T ~ • • 1 f dak. ıya etın sonuna doğru raA,- u- vermeleri kalkınma için çok kolaylık ver- gerekse Trakya ahalisine teşekkürleri. 

rnnızin örneği o mayna e ar- yanatın tashihini istemiştir. General • f 'k 
lık ve tahammül kabiliyetleri ve mumı mü cttişi general Kazım Din şu miştir. Şehir ve kasabaların ve köylerin mizi teltrar ederken, kadehlerimizi gü . 
hakiki muharebede buJunur gibi demiştir ki: nutku irat etmiştir. ön plAnlanna yoJ, okul, su, plan ve ha- zel virnyetinizin ve ahalisinin refahı için 
h.areket etmeleridir. Bu·nları zevk "- Trakyada ccreyanınr taJriıb et- "- Büyük misafirlerimiz: rita ve elektrik, mezbaha gibi kültür ve kaldınyorum. 

h h d b. mckte lduğuomuz manevralar bize dost Günlerden beri Trakyaıyı dolduran sosyal eserler canh biı: yürüyü~ altın -
'1'e eyecanla mü~ e e ve tes ıt k' ~ Heyet T ekirdağına döndü 

r- ve müttefik türk ordusu hakkında 1 büyük sempatiniz, küJtür abidelerinin dadır. Köylüler djkkati rck.en daha ba-
ettin:ı. :ı: 

General. Ali Fuad Cebe.oy 
(Konya) diyor ki: 

Dünle bugün arasında ordumuzda 
inki şaf eden farkı şu sözlerle ifade et
miştir: 

- Dünkü ordu, işini bir vazife di
ye yapıyordu. Bugünkü subaylarımız 

askerliği derin ve ateşli bir zevk heye. 
canı 'çinde 'Va.rifeleşmiş olarak yapıyor• 
lar. Her subay ve neferde mesleğe 
karşı görülen bağlılık sevgi ve alaka 
cidden .iftihar edilecek bir şekildedir. 

GeneTO.l z~ki Soydemir tliyor ki: 
- Son senelerde Ankarayı ziyaret 

eden dost bir devlet adamının Ordue
vini gezerken şöyle söylediğini i<şit
nıiştiın: "Orduevi çok mükemmeldir. 
Fakat böyle bir bina nerede olsa yapı
labilir. Asıl takdir hislerimi yüksel· 
ten kara, deniz ve hava kuvvetlerinin 
ve bütün ordu mensublannın tek bir 
bina içinde çok samimi bir aile çocukları 
gibi yaşamalarıdır. Bahtiyarsınız.,, Bu
gün bütün müttefik ve dost devletlerin 
büyük erkanı harbiye reislerinin ve
ya askeri ricalinin de bütün sııfhaları-
nı takib eylediği genç cumhuriyet or
dumuzun büyük manevralarında başta 
Atatürk olduğu halde Başvekil, vekil
ler ve birçok alakalı zevatın günlerce 
güneş ahında ve siperlerde en yeni va. 
sıtalarla mücehhez olan ordumuzun as
keri hareketlerini takib etmelerini mü
şahededen duyduğum iftihar ve haz 
hududsuzdur. Dünyanın her yerinde 
her vakit küçük ve büyük manevralar 
Yapılır. F<ıkat sulhu koruma ve milli 
tnüdafaa azim ve iradenin en güzel te
lahürü olan bu ordu manevramızda A
tatürk ile beraber tekmil hükümet bü
YÜlderimizin bulunmaları ve bu mukad
des didişmeye istirak eylemelerini 
türk ordusunun müstesna bir mazhari
Yeti olarak karşılarım. 

General Naci Eldeniz (Seyhan) 
J i yor ki: 

..- Mane..-ra münasebetiyle bir-

kaç gün doğrudan doğruya ordunun i

çinde aziz kumandanlarımız arasında 
bulunmaktan bahtyiarlık duyuy.orum. 
Sorduğunuz intibalarımı kısaca ifade 
ede;yim. Ordumuzun iyi ellerde bulun
duğu mutlaktır. Gerek büyük ve gerek 
küçük talim ve terbiye dereceleri çok 
güzeldir. Manevrada hareket kabiliyet· 
leri Çt>k güzeldir. Silah ve malzemeye 
bakın: çok güzeldir. Orduyu umduğum 
ve bekledim gibi ata bir halde görmüş 
0lınak bana hem bahtiyarlık, hem de 
b" uyük zevk olmuştur. 

Cemal KUTAY 

[ KUCUK IC HABERLER 

Kaza o 1ao nahiyeler - Mardin 
vilayetinin Hazak, Şamrah, Erzurum vi
lay t .. e ının Kara:ı. azı nahiyeleri. kaza mer-
kezi haline getirilmiştir. 

bayranlı~ımızı göstermek ve gerek kı- yüksek bir koleksiyonu sayılan Edir- riz bir kalkınma programımn içindedir. 
taatın, gerek zabitan kadrosunun talim nemizi de içine almakla pek çok sevin- Yaz aylarında köy çocuklarımızın yaz -
ve terbiye, sevk ve idare ve bakım gibi miş bulunuyoruz. Trakyanın ekonoıni !ık kamplan vardr. Bunların kültür ha-
muhtelif sahalarda takib edilen usulle- ve bayındırlık hayatının ana hatların- reketlerini genişletmek için filimlerimiz 
rin m'tkeınmeliyetini takdir etmek fır- dan kısa bir panorama çizmek ve hiç ve seyyar sinemamız vardır. Bu aparey-
satın ı bahşetti. Bu manevralar ayrıca unutulmıyacak olan ziyaret hatıraları- lel' arttırılacaktır. Köylüyü sevindiren 
bize türk ordusunun teşkilatı, talim ve nızı müsadenizle bu suretle de genişlet hareketler arasında peynircilik, fenni 
terbiyesi ve şeflerile zabitlerinin kıy- mek isterim.,, arıcıbk, ipek böcekçiliği, tavuk ve tav-
meti noktasından en mükemmel bir W· T ürkiyenin ltollmuaasr şancılık vardır. Köylülerin inkişafını 
du olduğunu müşahede etmek iınkinı- Türkiye cumhuriyet rejiminin hız köy büroları namı altındaki İç Bakanlı. 
ru vermiştir. Bilhassa nazarı dikkatimi- ve şevki ile yaşıyan büyük millet ve ğa bağlı genit teşkilat idare ediyor. 
zi celbeden bir noktayı i'3ret etmek is- memleket planlanmış bir kalkınma hare- Köylerimizin kendi büdceleri ve ayrıca 
terim: ketinin içindedir. Atatürkiln açtığı barı, imece deniJen çok b.ışancı yardnnları 

O da zabitlerinizin inisiyativ kod- ve milletler arasında sempati devri türk vardu. 
retini artırmak ve kenclilerini seri ka- miıtetinin bariz harekctJe-rine sembol Panayır oe hayvan urgileTi 
tarlar almağa mecbur etmek için bu ma- olan yeni bir çığırdır. Bu umumi hare- Panayır ve hayvan sergilerine kuv-
nevralarrn cereyanı esnasında ordu şef- ket i~indc çalışan Trakya, dört beş neh vet veriyoruz. Yeni de;leti kuran Bü-
lerinin, evelc edüşünülmemiş vaziyetler rin suları ile Akdeniz, Karadeniz v-e yük Şef halkın tükenmez bir ilham ve 
ihdas etmek hususunda gösterdikleri Maramaranın tabiat giizellikleri~le bes şefkat kaynağıdır. Manevraları yapan 
dikkattir. Bu tarzda karar vermek ve lenen toprakları polikültür ziraate ve ve içli dışlı sempati kazanan ordumuz 
mesuliyeti üzerine almak, duygularını hele çeşitli hayvancılığa çok elverişli- kalbimin harareti ile söylemeliyim ki, 
inkişaf ettirmek için en mükemmel bir dir. yalnız Türkiye vatanının müdafaası 

yoldur.'' lstanbul - Londra turistik yola değil, aynı zamanda bütün Türkiyenin 

Bir yunan gazetainin manevralar 
hakkında yazdıkları 

Atina, 21 (A.A.) - Atina ajansı bil
dir~yor: 

Gazeteler Trakyada yapıJan büyük 
türk manevralarının muvaffakiyetini 
müttefikan alkışlamaktadırJar. 

Katimerini gazetesi diyor ki: 

"Yunan kurmay reisi general Papa. 

gos'un alenen ifade ettiği şevk ve he-

Yuvarlak hesab 30.000 kilometre mu- ahlaki sahada, disiplininde, feda-
rabbaı olan bu sahada İstanbulu Avrupa- karlıkta ve içtimai sahada terakki nü-
ya bağlıyan ZSC Km. büyük turistik. be- munesi ve umumiyetle bir irfan ve kül. 
ton asfalt yolumuz iki sene sonra 1939 tür mektebidir. 
da bitmiş. olacaktır. Devle~ dem~ryolla- Milletin orduya sevgisi 
rı ile deniz yollarının yenı ve ucuz ta- Türk milletinin her ferdinin bir 
rifcleri ile mallarımız iç ve dış piyasa suretle feyiz aldığı ordumuz için bü-
ya sürülmektedir. Lüleb~rgazda her cins tün Türkiye hakkında istisnasız olarak 
tohumlann seleksiyonu ıçin devlet to- yaşıyan orduseverliğini burada söyler. 
bum ve üretme çifliği açılmıştır. Hay- ken bütün halkın gönlüne ve öz yüre-
van seleksiyonu için de. çorlunun mu- ğine tercüman olmuş bulunacağım. 

Ziyafetten sonra ecnebi misafir1eı 

heyetleri reisleri umumi müefttiş Gene. 
ral Kazım Dirik'in makamına uğraya . 
rak kart bırakmışlar ve sonra srrasiylc 
Selimiye camiini, Üç şerefeli camiini, 
Sarayiçi mesiresini ve jandarma mekte. 
bini ziyaret etmi~1erdir. 

Heytt erkanı mektebin bahçesinde 
MareşaJa , Orgenerala, diğer ordu erka -
nına ve General Klizım Dirike veda ede
rek Edirneden ayrılmışlar ve balkın bi
tip tükenmiyen alkışları arasında yola 
çıkmışlardır. Şehrin kapısında gene mı
zıka ve jandarma ktası ihtiram resmini 

' yapmıstır. Heyet Havza, Babaeski, Lü
leburgaz, Muratlı yolu ile ve bu kasa
balar halkının büyük tezahüratı arasın
da Tekirdağma dönmüştür. -

Manevranın 

Kritiği 
(Başı 1 inci sayfada) 

ra Sarayda ataşemilitcrlere bir öğle ye
meği verilecek, saat üçte Saray civa
rında hazırlanan teribün önünde geçid 
resmi yapılacaktır. 

Manevraların askeri izahı 
Geçid resminin İı>tanbuldan ve Trak

yadan gelecek çok büyük bir kalabalık 
nırafmdan seyredileceği tahmin olun. 
maktadır. Salahiyetli askeri ricalimiz
den birine manevralarda iki kısım kuv-

yecana, yunan ve türk askeri organizas

yonunda balkan yanm adası ve yakın 

doğu barışr için en müsbet amili göttn 

raUı nahiyesinde devletın aygı:r ve inek Sözlerimi burada bitirirken gene bü-
b·r tarzda ralısıyor bet arasında varılan neticenin askeri depoları madern 1 3 • • yük misafirlerimize hitab ederek diye· 

Bundan başka vilayetlerin de temiz kan ceğim ki: 

damızlıkları ve uıııumi müfettiş.ıiğin "- Bu kıymetli ziyaretleriniz bize 
bütün yunan efkarı umumiyesi iştirak tay ve boğa büyütme çiftliği vardır. AY'" çok şeref ve ferahlar getirmiş ve unu. 
etmektedir.,, , rıca köy zümrelerinde aşını durakları ya- tulmaz izler ve hatıralar bırakmıştır. 

Ordumuzun 
Kıymeti 

(Başı 1 inci aayfaJa) 
çevirme manevrasiyle sualimin önüne 
geçti ve bana dedi ki: 

- Siz gazetecisiniz. İhtisasrnız tcn
kid edilecek noktaları görmek ve müs. 
bet kanaatlere varmaktır. Manevraları· 
mız hakkında ne gibi kanaatlere var
dmrz? Siz bana söyleyiniz. 

Gazeteci göziyle vardrğım inti\ıa

lardan bahsettikten sonra Mareşal Fev
zi Çakmağa şöyle bir sual sordum: 

- Dün yüz bin askerimiz var dedi
ğimiz zaman bunun ifade ettiği ameli 
kıymet, bugünkü yüz bin askerimizin 
teşkil ettiği kuvvetle mukayese kabul 
eder mi? 

- Şupasında hiç ıüphe yok ki 
ordumuz talim ve terbiye ve teçhi
zat bakımından büyük bir inkişaf 
geçirmiştir. Bugünkü seviyedeki 
yüzbin türk askerinin teşkil ettiği 
kuvvet dünkü aynı mikdarda as
kerden hiç §Üphesiz defalarla 
fazladır. 

Cemal KUTAY 

• •ffw' bu sene a 1 ı pılmıstır. Koç ı;ı ıgı çr ı:yor. Şükran duygularımı tekrarlarım.,, 

Pancar ziraatinin eherniyeti General Nediç'in ce1Jabı 
100 000 ton pancar işliyen Alpullu Ecnebi heyetler genel kurmay baş-

şeker f~brikasının umumt ziraate dahi kanı en kıdemlisi sıfatiyle Yugoslavya 
h . eti vardır Bu f b · k b ı.. al yardım ve ve ızto · a rı- orduları genel urmay aş-.anı gener 

kanın sarımsaklı çiftliği hem tohum J<e Nedia Kazım Dirik'e şu nutukla muka 
tiştinneğe ve ayrıc.a cin~ h?.vancılığa. bele etmiştir: 
hizmet ~diyor. Devlet çıftlıgı gibi sa- Ekselans, 
rnnsaklı çiftliği da~i. ayrıca iyi cins Koleklerim ve kendi namıma bura· 
hayvan yetiştirmek ıçın ~drolan büyü- da, Edimede gerek tarafınızdan gerek
tülmi.iştür. Ziraatte selektıör makineleri- se bütün Trakyada halkla temas ettiğim 
ne yer verilmiş ve de;Ietçe bir çok ıner her yerde bize gösterilen hüsnü kabul-
kezlere gönderibniştır. Urnuıni ziraat den dolayı aize samimiyetle teşekkür e-
arasında hububattan başka kuş.yemi de- derim. ViHiyetinizin vaziyeti ve kalkın-
nilen ve dünya pi(yasasmda lyi tutulan ması: için cumhuriyet hükümetinin aldı· 
temiz mabsuJümüz vıırdır. ğı tedbirler hakkında tarafınızdan veri-

Pamukçululı "e. tiitünciilük len müessir izahat dolayısiyle de size 
Üç ıenedenberi _yenı ~ukçuluk tcc- müteşekkirim. Bu manevralar münase-

.. ı...-ıeti müsbct bır şekilde yapılmış o- betiyle güzel vilayetinizin bir kısmında· 
ruın: . 1 bir 
lu Trakya cinsi adıy e döl alına- ki kısa ikametimiz esnasında bu siyase-
ca:tır. Tiitüncülüğümüz d_e iyidir. Te- tin müteaddid ve mcsud nl!ti.cclerini 
kirdagında bir şarab fabrıkanuz var- müşahede etmek fırsatını bulduğumuzu 
dır. Bunun gibi birçok yerlerde ve a- Ekselansınıza söylemekle bahtiyarız. 
dalarımızda 'hususi şarabçılık vardır. Birçok kasabalardan geçerken pek en -
Kü ük kurslara çok kıymet veriyoruz. teresan bir manzara ile karşılaştık. Bu 
Ba:cılığa ve üzümcülüğe çok eheıniyet kasabaların yansı uzun asırlarda mey. 
veriyoruz. Şarabçılrktan başka ya§ ü- dana gelmiş yansı ise yalnız son sene-
züm ihracatı için de memleketin başka ter zarfında vücude getirilmiş olmakla 
taraflarında olduğu gibi teşkilatlanıyo. beraber bu yeni kısım ilk kısımdan daha 
ruz. Ambalaj vtı. standard için yeni tek- çok mamurdur. 

surette izahını rica ettim. Aynen şu 

sözleri söyledi: 
"- Kırmızılar bütün kuvvetlerini 

Manika deresiyle Ergene arasında top. 
lamışlardı. Mavi de asıl mevzi olmak 
üzere Saraydan geçen ve önündeki o
vaya ve sahaya hakim olan srrtlar üze
rinde iyi tertiblenmişti. Üstbayır ve 
Bağlaı sutlarını ileri mevzi ittihaz et. 
mi~ Öne küçük müfrezeler koymuştu. 
Kırmızı, bir gün evel, yani 19 ağustos 
günü evvela bu ileri mevzileri zaptet
meğe uğraşmıştı ve öğleye doğru tank
ların yardımiyle de zaptetti. Akşama 

kadar a1>ıl mevzie karşı keşifle uğraştı 

ve bu keşli akşama kadar ikmal etti. 
19.20 ağustos gecesinde yaptığı ke 

şiflere göre, kırmızı, kıtaatı tertibledi 
vt 20 ağustos sabahından itibaren esas· 
h bir topçu ateşi hazırlrğiyle ve tayya
relerinin yardımiyle Saray şarkındaıı 

hareket~ geçti. Mavi Sarayı esaslı bir 
istinad mevzii olarak tahkim etmişti. 

Mavi kırmızının bu taarruzuna kar~ı 

Sarayın şarkından Bağlar sırtına doğ

ru bir mukabil taarruz yaptı. Bu mu. 
kabil taarruzu mıntaka ihtiyatlarını da 
alarak yapmıştır. 

Bu esnada kırmızı da Ortabayır ii
zerinden ilerliyen alayını bir otomo
bilci alayı ile takviye ederek mukabil 
taarruza geçiyordu. Çok enteresan o
lan vaziyet böylece husule geldi. 

Cemal KUTAY 



' ı ı Ankara Nafia müdürlüğünden 
1 

~it Müdafaa Vek&leti Satmalma 
KomisJomı llAnWı ______ _. Kefil bedeli (13146) lira (47) bnıft8n ibaret bulunan Ankara 

1

------- Haymana yu yolunun bul mahallerinde bataklık yapan yerlere 
B l L t T menfu w blb infuı ve kaldn-ım yapılmaı kapalı sarf U1uliyle 

682 ~t köhne fotin ile 13 kalem roııtpn mabemesi ayn a:rn ebiltmeye konulmaftUr. 
atılcaaktır. 8Mıf llıdl 23.8.937 pauıerteai ı&nil uat 10 dadır. Fo- Blıalltme 3.9.937 tarilıfae miiadif cuma giinil mt 15.5 de Nafıa 
tinleri &6rmek iltiyea pnellnırmay daire mlldürlqüne mlnıcaat mldirltllll odamda toplanecek Nala komisyonunda yapılacaktır. 
ve 1! kalem nmtıeo malzemesini görmek iltiyen Cebeci baltaı.. lateldllerin teklif mektuplan, ticaret odası ve1ikuı ve (985) lin 
Mili blf tabJbliline mltracaat ve atıp ıiıeceklerin belH cin ve (98) karaflak munkkat teminatlan Nafıa vektletiııden aldıklan 
... tanda il. 11. V. utıa alma lııomiayomına ıelmeleri. 937 ...me ald milteahhidlii: ehliyet vesikalariyle birlikte aynı 

(2935) 3-4402 ıOn saat 14.5 kadar komiayon reialillne vermeleri. 
B 1 L 1 T latekl~r lrefif evraklarile tartna:Deaini Nafıa mildUrlUiiinde 

OaJi f8rUlen 22 kaJem baytar! ilet Ve malume ~I sarf UIU- giSsden geçirebilirler. (2825) 2-4300 
liyle 1atm alınacakbr. Tahmin bedeli (5125) liradır. ihaleli 9.10. 
937 cumarte.ı cilni mt 11 dedir. ilk .... net (384) lira 38 kmat
tm. Bvuf ve tutnameaial almak w &&mek iltl,ea bedelais ola
rü il. il. v. l8tm .. ....,... mlracaat .. u.ıe,. pe. 
celderin 2490 1ayılı kamanda ,._nen wutlrle ve teminat " tek
lif mektablariyle Wrllktıe belH sin w -tmdan en as bir IMt nel 
il. 11. v. •tm alma lromiqomma ceımeıen. (2934) 2-4401 

iLAN 
l - Bir glftlne tahınin edilen fiyatı 450 kurut olan 25.000 çift 

Jamdbra ile bir çiftine t;whmln edilen fiyatı 900 kanıt olaa lG.008 
pft tüme ve bir çiftine twhmln ecUlae fiatı 200 karat olan 10.000 
sift yemeni ayn ayn kapab arfla •lllU'Caktlr. 

2 - Kandaranm ........... - ft gbımealn ,artnameliDi 450 
lnarap almak .. Bmelderlni ı&mek ı.tiyenlerin her slln komlayo
na plmelerL 

3 - Kundanlarm Uk temniatı &175, ~ianenha 5750 n yeme
ninin 1500 llradJr. 

4 - Kunduranın tbal~ 25.8.937 çaqamba &bil .. 11 de. 
Çismenin ibalal 25.8.937 çarpmba sini mt ıs ae ft ,.....ıntn 
ihalai 26.8.937 perpmbe gflnil ... t 11 dedir. 

5 - llilnabulan gireceklerin 2490 1ayılı bmmua 2 ve 3 el 
madelerlnde yaah veliblan ilk teminatları ile birlikte tekli mek
tablanıu ibale mtlarmdan en u bir aat evel il. il. V. SA. AL 
bmtayonana nrmeleri. (2565) a 4020 

iLAN 
1) Beher siftine biçilen ederi 450 kurut oıan 9360 çift fotin ka-

palı nrfla Üliltmly• Jmamattm. 
2) hk teminat ,._ 3159 Undır. 
3) lbalni 23 atutm 937 puarteei ıfinü saat 15 dedir. 
4) Şutnamninl 210 lmrat mukabilinde M.11. V. •tıa alma Jııo. 

mfıyonunda alınır. llababete De tartname ıönderilemea. 
5) Eksiltmeye rirecelderin 2490 ayılı kanunun 2, 3 hctl mad

delerinde iıtenilen belplerile birlikte ihale giinUnde en ~ bir 
mt evetine kadar teminat " teklif mektublarmı M. il. V. 1atm 
alma komiıyODuna vermeleri. {2518) 2-1998 

BILIT 
Yapı: iki praj yap111 kapalı arfJa elaılltmeye konv'-ftar. 

Ankara merkez hıfzıssıhha mÜ· 
essesesi sabo alma komillyonundan 

ı - llieueseye muhammen bedeli 2570 lira olan kimyevi mad· 
deler 4-M37 cmnartıai ctınl uat 11 de açık ebiltnw uauliyle ta· 
tm ılmecaktır. 

2 Bbiltmeye iftirak etmek iltiyenler (192.75) lira muvakkat 
teminat vermesi we aynca bu aibi itlerle muamele yaptıtmı tev· 
ilk etmeli lhımdır. 

3 - Muvakkat teminat huclud ve labiller ıibat umum mildiir· 
lilk veznesine yatırılacak. (2834) 2--4297 

Manisa C. H. P. llyönkurul 
Başkanlığından 

0

1 - llaniu ıpor aahuında tribiln in,..tı 29222 lin 80 kurut
lak kefifnameai Uzerinden kapalı sarf uauliyle ebiltmeye konul-
mUftUr. ...... 

2 - Bu ite ald prtname Ye ketifname ve Mir evrak 1 lira '"' 
kurut bedel mubbilinde C. H. P. llaniaa ily8nkaral tıqkanlıtın· 
dan almabillr. 

3 - Ebiltme apstosun 23 ine& puartelİ günü saat 17 de Ma
nisa balkevinde parti ilyaalaaral buurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 2191 lira 71 karuttur. . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin nafıa veklletiııden ahnmıt eh~ıyet 

vesikalarını ve bu yıla aid ticaret odası veaikuını beraberJennde 
bulundurmaları ,arttır. 

6 - Ba eksiltme 2490 uyıh kanuna tevfikan yapılacaktır .. Ta· 
Hblerin kapalı arflarınr bu kanun dairesinde hazırlayarak ıhale 
lilnil IUt OD altıya kadar parti bqkaalığma tevdi etmeleri ve kapalı 
zarflarmı posta ile göndereceklerin mezk(ir kanunun 34 OncU mad· 
deline riavet evte9leri ilin olunur. (2599) 2-4029 

ICefif tutan: (32.0M) lira 84 lmıııfblr. Ketlf, proje ve tutnameled 
Yapı iperi ilanı 

Vekaletinden ,.,..., .. infut ,..belin .. verilecektir. fbaıes1: 1-m-937 ..ıı 11- Nafıa 
Dl - 11 dedir. Dk teminatı: (2402) lira 76 imruttur• EbiJtme,. 
~ ilaW lıalananlar 2490 uyıb kanunun 2, 3 el ....... 1 - Bbiltmeye konulan it: Nafia veklleti harici donanma e-
lerlnde '*•tea belplerle birliktıe teminat ve teklif mektublanm lektrik teeiutıdır. 
havi sarflar ihale pi aat ona kadar 11.11.V. 1atın alma komtayo. Kqlf bedeli 7184 tin 63 kunıttur. • 
nuna venlnler. (lllO) • 2--4294 2 - BbUtme 7.9.937 ub IÜDi IUt 15 de Nafıa velcileti yapı 

ifleri eblltme komisyonu odMuada atık ekailtme usulü iJe. ,apıla· 
B 1 L t T caktır. 

Papı: Muıb mekteb biDMmm nıa.H lnfalı kapalı sarflaek- 3 _ Eksiltme ,artnameai ve buna müteferri evrak 36 kurut mu· 
ıiltmeye kODulmupur. Kefif tutan: (43.471) Hn 35 bnlftur. Ke- kabilinde yapı itleri ......... mildürllliilnden alınabilir. 
flf, proje " prtnameleri paraaiyle infut fllbeUDclea ftrilecekdr. 4 - Bbiltmeye rfrebilmek için isteklilerin 538 lira 87 kurut 
lhalm: t.t.937 puartell rtlnl uat 11 de4ir. ilk teminatı• (32&0) mu.aldrat. teminat verme1I ve Nafii vekaletinden alımmt elektrik 
lira 71 ~. JUıailtme,. pecelderdea UpU llalunnlar 2411 tlÜlat m&teahhldlil! .-... ,._.,.- lhnndır. (2822\ 2--4290 
~- 1. ı el......_... 11-... belplerle birlikte te-

M.M.V ... :!ı:1::...ıu;:n= :er°:1:J:>
1 
... ~kadar Pazarlık suretiyle verilec ~k yol inşaatı 

tLAN Manisa aliliğinden 
1 - 349 blem Aftdanlık mahemal bpalı sarf1a elaılltmeye 1 - Borlu. Demirci -ımaa 17+108-27+448 inci kllometre-

konmuttur. ' -
2 Talıml ~" bedeli - lira o1ap ilk temina 599 leri aramda hepm 18682 lln 17 1mrut ketim 22 adet betonarme 

- n euum 
1701 

t ,...... ~.ıra •--ti ile ayni yolun 26+850--Z9+911 inci kilometreleri liQ bet karuttur. -IU ...... 
3 - tbalai 10 eylfU 937 cama ıtmB aat 15 ıeclir. aramda 3061 metre uauntutunda fOIA intaab elaıiltmaine siren 
4 - Ebiltme,e gireceklerin 2490 laJllı bnanaa 2, s llnc8 mad- oJmadıtnıdan meskAr l~ 29 apatoa 937 tarihine kadar bir ay 

d 1 rl d iateail be'-lerl ı teminat Luf '-"-·'b'--- i.._ isinde paarlıkla iltekliaıne verilecektir. 
e e n e en "5"' y • ve teau me11mı 'au-nu - 2 - Bu '·i .,.._rlıL ı-~wıe atmak iati-1- bu bir ay mUd-le llalnde en geç bir 1Mt eveline kadar il. il. V. •tın alma Jııo. .. ..-- • tHl:U,, 7.._a-

mi1yoDUDa vermeleri. (2248) 2-3568 det ve Wi umanları içinde llaaila villyeti daimi encOmenine 
geleceklerdir. 

BILIT 3 - Bu ite aid kefif ve sair evrak Manila Nafıa arildürlüiün· 
1 - 2 adet fireze makinai kapalı arfla eblltmeye koamattar. den parasq olarak almabllir. 
2 - Tahmin edilen bedeli OD bet bin lira olup ilk teminat paıo 4 - it irimin Oserlne ihale olmuına müteahhitten ihale bede· 

ruı 1125 liradır. linin Jlsde on beıf nlıbetinde kati teminat lhn•caktır. 
3 - tbaleai 1. eylW 937 çar ..... lld mt 15 tedir. 5 - Paarbia iftink etmek. 18ti~erln nafıa vektletinden a. 
4 - Mubaben ile ~ _.....lemea. 1ımmt ehliyet wıefkal•riyle ba yıla aid ticaret oa.ı vesikaları yan,. 
5 - Bbiltmeye ~lderia MI0 18711ı kanunun 2, 3 indi ~ lanncta o14ap halde mGracaatlan illa olunur. (253e) ~3 

delerinde •teailell be1al9r\Yle birlikte ibale gtlnllnden en cet bir 
181, eveltne kadar telılLıiat ri teklif mektablanm il .ll. V. latlD 8 d 
• 8 kom11yonuna vermeleri. (2195) ~ an a Malmüdürliiğiinden 

~keri Baytar okulu a 
ka d e kabulü 

1 - Anbnda aı.t baytar okuluna bu yıl aivil twm devreli 
li~lerde-ft 1937 de pek iyi ve iyi derecede mezun olan ve olpnluk 
imtihanlarını vermiı olmü flll'tiyle talebe kabul edilecektir. ı .. 
teklileria a,atıdald ftllf ve tutıuı bala olmuı llaaid1rı 

a; Tfirldye ~'-et tebaalmclan " tilrk akından olmak 
b; Yatı 18 • 21 o1'Dli. 
c: Beden tqelrktllleri " ubatı orduda ve her iklimde ful bis

mete mtlaid olmak (dil relrabeti olmalu almmu) 
d; KUiumu .as'ı tavır, lhlU " HCiye ubibi olmak 
•: Ailealnin bit bir fena bal ft tlbreti oJnmnak (Zabıta nei· 

bu). 
2 - '8tülileda .mlrwt ietldalanna fU vesikalarm bqlan

-aı lhımda: 
a: N&f• clsdaı ftJ8 --Mek 1areti, 
b; Sıbatı ba1dmde .... "'*111111 akert batahaıae rapora ft 

... Jrqıclı. 
c; Liae muuniyet ve..,...... ....... tD'Wll wya taHilrJi IUnti 
d: Okula alındılı takdirde aôefl ..... ldaııD " taım.tlan 

bbaJ ettlli bakkmda ve''Jiıinin ve kendiıinin aoterlihtn talcffldi 
tablald tenedi, 

e: ......... uyurken psen, lldlkll. bayılma ve .....ı tırpama. 
,a .apteJa olwdllı haJrk...... "lileriain noterlikten talikll tıe......,,•••1 (Ba ıtW- bataldrlardan biriyle okula lhmesden eni 
...ıtl OW.ldan -ram anlqılanlar okuldan çıbnlır ve bu mGd
dete aW ldlklmet amrafı velilerine ldettlrillr.) 

3 - lateklllerla bahmduldan mahallerdeki akedlk .. beleri
nc ildda De mlrecMt lldecelder we tabelerce ı. IBllddede bildıriJen 
nra1n llaMI ~ aara latanbul " ctnruulan ilteklllerln 
Bay-..,,...da alrerf ı.;twr tatbikat okaha mlldlrltpae. Ankara ve 
- yakın iller latıtkltı.rialn de Anlranıda d..ı enatitllerl bay· 
tar fakilltell •kert ....... amirllline ı&14erilecütlr. 

4 - lllrac:aat mlWded eyHUtln ilk haftnım kadardır. Oadan 
IOara kabul edilma. 

5 - Kabul duhul lmtJbanma ~ deiiJdır. Şebadetaame den
celerine w mlncut llrUlna &INdlr. latekll adedi tamam olunce 
Ayıd itleri kapanır " bbal edilenlere mGracaat ettikleri uker-
Jİli tubeJeri ile teb1ifat yapılır. (2502) 2-3999 

llaaya 1111 cinrmdald tudaaW binaı c1ahU olmak &zere 
lıbnya &lllDID otu iç bin lin bedel mu....._.1t uydiye rami 
ve avlanmak ~ basina t3f tarlhiJldell ltibiata 3 tene mllddet· 
le açık arttırma aareti)'le m1aye41e,. konulaattar. 

30.8.937 puartıni ıttal -t 15 de ihaleal Vlıhlacaktır. Muvak· 
bt teminab '*leJ mu~a " 7 buçulıtar. 

Talib olanların Bandırma mallyeainde mtltetekkll komiıyona 
mUrac:utları ilin olunur. (2740) ı--4193 

dliye kiletinden: 
1 - Temyb mabk ... iae alıMCÜ 200 ton ~k k&DBril • 

atin 16.1.937 tarihinde yapdaa bpalı sarf uauliyle elaıiltmainde 
)alnı sbir iateldi tarafından tndi edilen teklif mektubunda verilen 
fiat kcmilyonca layild hadde ~ oldulundan 2490 1ayılı 
kanunm 40 mcı maddelinla 90D fıtrama tevfibn lU.937 ~ 
binden itibaren bir ay içi• .,...,tıkla al1D1N111111 karar veril· 
miftlr. 

2 - Pazarlık 3.9.937 taribine teUdiif eden cuma llldl uat 15 
de temyls binamda Acili,. ftlr&letl levazım •e daire mll48rlilltl 
odalJmla toplanan komlayoaca yapdMaktır· 

3 - letelrliler bu huaUla aW ~ı"ı 
1
):1Jet h9aam ve da

ire mldlrlapadell her .-paran ...- t •• 
4 - lateklilerin 2490 •rıh kaaaD1lD 2·3 Unca maddelerindeki 

prtlan hat. balumnalan. 
5-Behertoa k&nlr için tabanla ecHlea ffat 29 liradır. 
6 - Puarbta lttlrlk edecek o1aD iıtelrtiler bedeli ambamme

nin Yl.te 7.5 iu olan 435 lln nalricl veyalmd clev~ naldd mu
bbllllMle kabul edilen tabvilltı maı.anı mal aandıfma teelbn etmit 
olduklanna dair olan ..... rk -Jdlaslarile birlikte ,....hk ı&nil 
me?:kOr mldilrlvet odalmda topl..,... komilvona mllraaıatlan 

(2142) 2-4305 

BtLIT 
Byer Sabunu: 5000 kilo qer ubaDU açık elaılltme ile atın alı· 

aacaktır. Rep9iala tutan 3000 liradır. Evsaf " flll'tDlmeei pua. 
au komtıyonwnmdan verilecektir. ihalesi: 3-ıx-937 cama ,ana ... 
at 11 de41lt. ltlr teminatı 225 u...-. Bbi1tmeye gireceklerden il· 
lfli 1*hriwllar Z4'0 1a1ılı baanun 2, 3 cil maddelerinde latenen 
t»et~1er1e birlikte ebntme. .... " ftlrtltıde M.M.V. •tın alma lro-
...ı ... ... .1.; .. 1." (1,t\!8) 2--4292 

I········-·-· .. , =SUMER BANK 
İ Umum Müdürlüğünden 
1 IWatya'da açılacak jalrarb bes w iplik fabdblı lçla ... 

ta ve Ulta muavini yetiftlrilmek bede 48 ldti ıhmcabr. 
!! Bunlar evvell Kaynri Bes fabrlbıuada nuUt w emeU = den gBrerek yetittirilecektir. Takriben altı ay kadar dewım == edecek olan bu den mUddeti urfmda iqe ve ibateleri bn
ii dilerine ald olmak ilare 80 karat yevmiye verilecektir. Staj 
§i mtıddtinin ikmalinden IODd alftereceklerl liyakate &lre 
E yevmiyeleri tayin edilecektir. 
il Taliplerin qalıdaki ,eraiti bais olmalan lbımdırı 
• 1 - TUrk olmak 
= 2 - Algarl ilk mekteptıen muun buluımalr (.....,.ı mek
E tebi memnlariyte fabrlblarda bir mlddet çalqmıf olan11r 
ii tercih edilir.) 
E 3 - Alkerlitini yaplDlf buluımalr 
i!! Taliplerin 7. eyUU 1937 tarihine kadar umumi midtlrttıp. 
ii müze il. E. rwmu altında tahriren mtlracaat etmeleri " di
li lekçelerine •iıda yanlı vesaiki iliftlrmeleri illn olunur: 
5 A • NUfuı teskeresi maudak 111reti; 
E B • AlkerJik terbii tezkeremi; 
5! C • Mekteb tehadetnameainin muuddak ıuretl ,-_-
§! D • Sıhat raporu ile hillDilhal vnikuı 
i§ F • Uç adet vesib fotofrafı. 2-433'4 

111ıuıı•ıı11u1111111111111111n• 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ebiltmeye konulan lf: llarat vil&yetinde " 11arat Bloibl 

yolu üzerinde Abu ve Marat - Ka,.n yoha tlserillde Saptı Ali 
Kaya ve Tekir kCSprillerinin Beton arme olarak iapatıdar. 

Bu dört köprilniln kqif bedeli (180.500) liradır. 
2 - Eksiltme 31.8.937 tarihine mO..dif uh gilntl uat (16) dl 

Nafıa velriJetinde ŞOH ve köpriller reillili ebiltme komilyoau o
dasında kapalı zarf U1ullyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ,.rtnameai ve- buna milteferri diler evrak (90J, 
kuru, belet mukabilinde f0111 ve kaprtller reilliiieden al_..,ir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tallbledn (l~S) liralık ma
vakkat teminat vermeleri ve bu pbl lfleri yapabileceklerine clatr 
vekiletimizden alımnıt mllteahhitlik ehliyeti fenniye vaimlyle 
ticaret odası sicil varakası ibraz etmeleri tizımdır. 

latekliler teklif mektublarını ikinci maddede yasılı aattea bir 
IUt evetine kadar komisyon reislitlne makbus mukablliade ver
meleri muktufdlr. Postada olacak ıecikmeler kabul edllma. 

(2621) ı--4185 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlöğiihden 

Keçeç tulumda eskiden kalmıt altı kallbenin yıktınlıp aab
&ından iıtifade edilmek suretiyle ~ lnıllbenin yealcla Pr'-
906 Ura 12 kurutlulr ilk ketlf fttakame ve tartnaınelfae &in -sair 
ebiJtmeye kODulmuttur. Açık ebiltme •e ihale 25.8.937 taribia
de 1Ut 16 da komlsyonumusca len edileceilnden tallbleria 17 lira 
96 kurut muvakkat teminat panlıriyle birlikte bat mldlrlQllnlb-
deki komiıvon11 mOracaatlan ilin olunur. (26Un 2-4089 

Adliy~ Vekilf.tindeo 
ı - 2994 No. lu bayrak kanuUIUlll tarlfab n tartnameli •et 

bile vilayet ve ba adliye dlireleri lpa 255 adet bayrak açık ek· 
siltme 1Uretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Ekliltme Ananda Temyiz binamda Adlire nlllleti le
vazım ve daire mUdilrliliil odunıda toplanan eblltme komilsyoa 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Ebiltmeye lftirlk edecek olaa talipler 2490 ..,.ıı bmı
nunun 2-3 inci maddelerindeki ııfatı balı olmalan tarttlr. 

4 - Talipler bu huıu1a aid prtnameyi parau elarü her _. 
man mezkOr mUdtlriyetten alabilirler. 

5 - Eklittme 1.9.1937 tarihine teudilf eden çaqamba g8Dtl IUt 
15 de yapılacaktır. 

6 - Bu itin yapılmuı için tahmin edilen fiat (4075) tin olup 
muvakkat teminat miktarı da 305 liradır. 

7 - Eksiltmeye ittirlk edecek iltekHler tahmini bedelin ytbde 
7 ,5 ğu olan 306 lirabk muvalı:kat temlnab merkez muhnebectlitine 
yabrarak mukabilinde alacaktan .INkbua veyahud o miktar ı..ak 
mektubunu diler -veaaiklerivle blrUMıe komilyona mtlncaatlan. 

(2769) ı .. 

nkara Valil~nd~n 
Gui terbiye enautflaU tamirab 7.8.937 de ibaleai yapılmak ilsen 

8'ık ebiltmeye c;ıkarılmıt ve vakti muayyeninde gelen lateklinill 
teklifi layiki had görilmediğinden tamirab mesktre ebl1tme ka
nunun 40 mcı maddesinin ıon fıkrama teYfikan bir ay mlddet1e 
pazarlıp lı:onulmuttur. 

Ketif bedeli 6500 lira 7 kuruttur. lateldiler ticaret odlu ftll. 
kumı ve 487 lira 51 kurutluk temi•tı muftkbte ........ ve •lr. 
tubunu ve nafıa mildrliliilnden alacakları ehliyet ftlfkalarawfuımil 
oldukJan belde her puatteai "' perfelllbe ıGnleri saat l5 de naf• 
komiıyonuna gelmeleri. lsteldller keşif ve prtnamevf her &in Dl• 
fıı mildilrliltunde ırölftn «eçireblllrler (2684) 2--4134 

Ankara Valilij!inden 
Ankara • lıtanbul yolunun 127+561 ile 134+000 inci ldlomet

releri araama ( 760) metre miklb tat ihzaratmın ibalelİ 2.t.137 per
pebe gUnU uat 15 de vlliyet daimi encümeninde yapılac:alrbr. 

Be,if bedeli (1907) Jira (GO) kurut ve muvakkat temlaats (143) 
lira (7) kurattur. 

lateldileı ticaret odaaı vealkuı ve teminat mektubu vep mall
buslariyle bu i" ald olmak lbere Dafıa ........... alacaklan 
ehliyet vaikaıiyle birlikte yukarıda yanJr Rlhi ft IUtte • i8 "'"" 
ni daimiye gelmeleri. 

tıtelrliler lreflf •e .. rtnameyi her 111tldiir18ilade ıl-
rebilirler. (21'11) 2-4393 

Hava Y oltan t hletm 
idare inden 

Devlet bava 19lları ihtiyacı için (GO) ton 74 oktanlık tanare ben
sini alınacaktır. )lecmuunan tahmin edilen bedeft ıuoo liradır. 
Ebiltme bpalı arf uauliyle eyHUln 9. ncu peqembe lilntl Qle
den IOllra aat 4l30 da Ankarada bavayolları devlet lfletme idare
li merkednde yapıı.cutır. 

Şrtname ve projeler liSd ıec;en idare merkfsinden bedelala o
larak alınabilir. 

lıtekliterln 1935 liralık mu.akbt teminat makbuzu veya banka 
mektubu ile ft lcab eden belpleriyte eksiltme samanmdm bir ..,. 
at eveJ teklif zarflarını komiıyona ftrtmf olmalan illa: okınur. 

(2877) 2-43t2 



~ - - 22 - 8 - 1937 ULUS 7 

Ankara Levazun :Amirliği Satmalma 11 
________ Komisyonu tlanları --------

Devllet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu İlanları 11 

to:.-____ A_n_k_a_r_a Belediye ıReisliği _ı_ıa._n_I_a_r_ı ____ 1 
t LAN 

tLAN . 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için satın alınan 50.000 kı 

lo ude yağına teklif ıedilen fiyat pahalı görüldüğünden tekrar ka
palı zarfla -e-biltmeye 'konulmuştur. Mubammen fiati 95 kı.ınış olup 
muvakkat teminatı 3562 lira 50 kuruştur. İhalesi 26.8.937 perşembe 
günü san 16 da Kırklareli tümen satın alma komisyonunda yapı· 
lacktır. Şrtnamesi 236 kuruş mukabilinde komisyon~an v.erilir. is
teklilerin 249C sayrh kanunun 2, 3 cü maddelerindekı vesıka ve te· 
nıinat makbuzlarım havi teklif mektublarını ihale saatmdan en az 
bir saat cveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (2627) 

2-4065 
İLAN 

1 - İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mü
essesatm 'Senelik ihtiyaçları için 130 ton kuru ot ve 925 ton saman 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Kuru otan muhammen bedeli 35750 lira ve iLk temınatı 
21i81 \iradır. \l:halesi 6.9.1937 pazartesi günü saat 15.20 de ve sama· 
nın muhammen bedeli 18500 lira ve ilk teminatı 1388 liradır. İha
lesi 8.9.1937 çarşamba günü saat 15 dedir. 

3 - 1stek1i1erin 2490 say11ı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya~ıb 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale natın· 
den en az 'bir saat eveline kadar Fmdı'klıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. (2816) 2--4290 

tLAN 
1 - EJaziz hastahanesinin bir senelik ihtiyacı için 20988 kilo 

koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . .. 
2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 15 de Elazızde tu

nıen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Etin muhammen bedeli 6296 lira 40 kuruş ve ilk teminatı 

427 lira 23 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 

sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarım ihale saatinden 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2661 } 2--4177 
. t LAN 

1 - Eksiltmede olan işler: Pınar hisar alaylarının 745 ton ve 
92 tem yulaf . ..00 ve 66 ton samanı. 

2 - İhalesi ayı-ı ayn kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
3 - 745 tonun muhammen bedeli 52150 lira 92 ton yulafın 4~ 

lira 4'66 'tOn "Samanm 10035 liradır. 
"' - V45 ton yulafın ilk teminatı 3912 lira 92 tonun 48'8 liradır. 

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

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

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

l LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 

münakasada olan 128 ton un hakkındaki yapılan ilanlardan lstan
buJ levazım amirliğinden ilin telgrafı ihale saatine kadar gehne
diğinden ihale yapılamıyarak yeniden münakasaya konulmuş ve i
ı...ı.c.i 24".8.9S7 salı günii uat ı 7 İzmirdc Kışlada satın alma komis· 
Yomında yapılacaktır. 

2 - lCuhmmen bedeli 16.000 lira olup muvakkat teminatı 1200 
liradır. Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülebilir. 
• 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddclreindeki ve

sıkalariylc teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale ıta· 
atından enaz bir saat evetine kadar mezkilr komisyon başkanlığı· 
na vermeleri. (2630) 2--4049 

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

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü sut ıo Elazizde tümeıı 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
t 3 - Yağın muhammen bedeli 13491 lira 20 kuru' vt ilk temina· 
1 ıoıı lira 84 kurştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
. 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

&ıka ve ~minat a:ıakbuzlariyle teklif mektublarım ihale ıaatından 
en az b;T saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına ver-
nıeleri. (2662) 2-4178 

İLAN 
~ 1 - Ankara garnizon birlik ve müessesat ihtiyacı için 800 ton 

bugday öğütülmesinin 31.8.937 salı günü saat 15 de k'apalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İşin tutarı 12.000 lira olup muvakkat teminatı 900 liradır. 
Şartnamesi her gün kon:ıisyonda parasız görülür. 

3 -İsteklilerin kanunun 2, 3 eti maddelerindeki vesika ve te
nıinat makbuzlannr havi teklif mektublarım yazılı gün ve saatten 
en az bir .saat eveJine kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko· 
ınisyonuna vermeleri. (2752) 22-4158 

t LAN 
l - Malatya birlikleri ihtiyacı için 224870 kilo sığrr eti kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksil~si 30.8.937 pazartesi günü saat 16 da Elazizde tü

~n satın atma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Etin muhammen bedeli 35979 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 

2698 lira 44 kurştur. Şartn~si komisyonda görülebilir. 
. 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sıka ve teminat makbuzlariyle teklif mektub1armı ihale saatmdan 
en az bir saat eveline mezkur komisyona vermeleri. (2663 ) 

2-4179 
BİLİT 

ı 1 - İslahiye ve Akbez kıtaatmın ihtiyacı için 133 ton un kapa
r zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 26.8.937 perşembe günü saat 15 de lslahiyenin 
Çerçili köyünde tugay karargahında satın alma komisyonunda ya· 
Pdacakttr. 

3 - Unun tahmini tutarı 16293 lira olup muvakkat teminatı 

lı222 liradır. Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görü
ebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
~inat makbuzlarını havi teklif mektublarım ihale saatnıdan en az 
ır saat eveline kadar mezkur komisyon başkanhğına vermeleri. 

(2624) 2-4063 

• İLAN 
.. 1 - Karaköse garnizonu için 850 bin kilo Kağızman garnizonu 
ıçın 800 bin kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
.
1 

2 - Karaköse garnizonunun arpasının tahmini tutarı 19125 lira 
; k teminatı 1434 lira 37 kuruş ihalesi 26.8.937 perşembe günü saat 

1
? d.a. Kağızman garnizonunun arpasının tahmini bedeli 24 bin 
ıra ılk teminatı 1800 lira ihalesi 27.8.937 cuma günü saat 10 dadır. 

1 3 - İhalesi Karakösede askeri satın alma komisyonunda yapı
acaktrr. Şartnamesi her gün parasız olarak görülebilir. 

. 4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve tc
~ınat nıakbuzlarmı havi teklif mektublannı ihale saatındaııı en az 
ır saat eveline mezkur komisyona vermeleri. (2626) 2-4064 

l LAN f - Elaziz birlikleri ihtiyacı için 12445 kilo sade yağı kapalı 
zar la eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 9 da Elazizde tü
n satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 
~ - Yağın muhammen bedeli 9956 lira ve ilk teminatı 746 lira 

lebil~ruştur. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda görü-

ın· 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
.!tı;n~t makbl:1zlarım ihale saatmdan en az bir saat eveline kadar 

tu kmoısyona vermeleri. (2664) 2-4180 

t LAN 
2.8.937 tarihinde kapalı zarf usuliyle satın alınacağı ilan edil

miş iken -görülen lüzum üzerine bir müddet tehir edilmiş bulunan 
8000 meşe 'traverse aid ihalenin 28.8.937 cumartesi ıgünü saat ıl0.30 
da Siı:-kecide 9. işletme satın alma komisyonunda kapalı zarf usu
liyle yapılacağı itıin olunur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları nafıa islerine aid eksiltmelere girmek 
istiyenlerden arancak müteahhidlik 'vesikası hakkındaki talimatna· 
me dairesinde alınmış vesika ve teklifleiini aynı gün saat 9.30 kadar 
işletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu işe aid şartnameyi Ankarada malzeme dairesinden 
ve Sirkecide 9 işletme satrn a1ma komisyonundan bila bedel ala-
bilirler. (2859) 2-~325 

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

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

1 - Ağustostan eve! alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. 

1 

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

937 ücretleri eylul sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul
lanılsın kullanılmasm beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerine verilmiş olması behemehal Lazımdır. 

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

Afıkara Valili~nden 
Haymana kazasın~~ bedeli keşfi 581 lira 70 kuruş olan il~ okul 

binası çatısının tebdılı suretiyle açık kalan kısmının tahta ıle ka
patılmsaı 20.8.937 ~rihindeı:ı. l5 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İbale .. 4.9.937 .cumartesi giini.i saat 11 de Haymana kay· 
makamlığında muteşekkıl komisyon huzurunda yapılacaktır. % 7.5 
nisbetindcki muvakkat teminat 63 lira 43 kurs olup i'naıeyi mütea
kib % 15 şe iblağ ed~Iecektir. Talibleri nviiayet nafıa müdürlü
ğünden alacakları chhyet vesikasiyle birlikte müracaatları. 

(2909) 2-4372 

El Yazısı Güzel ve Okun aklı 
Bir Genç Aranıyor 

İmlası çok düz~ün .. el yazısı çok güzel, okunaklı ve çabuk ayni 
zamanda yazı makınesınde süratlc yazabilen kadın veya erkek bir 
genç aranıyor. Ayda (75) lira ücret verilecektir. İsteklilerin ken
di el yazılariyle kısa bir tercemei hallerini ve sarih adreslerini U
lus ilan memurluğu vasıtasiylc (N. B.) adresine eylülün sonuna 
kadar bildirmeleri. fsteklier adreslerine mektub yazılarak müsa-
bakaya çağrılacaklardır. 2-4333 

Kültür bakanlığından: 
Kültür bakanlığında bir pavyon enkazı satılıktır. Talihlerin 

25.8.937 günü saat on beşte bakanlık levazım müdürlüğünde müte-
şekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (Z993) 2-441 ı 

Kültür hal{anlığından: 
Tüze bakanlığı hesabına hukuk ve ceza kolundan muhtelif mem

leketlere gö:'ıderilecek dört talebe için İstanbul ve Ankara hukuk 
fakültelerinde 15 eylül 937 çarşamba günü yapılacağım evelce i
lan ettiğimiz sınavların görülen lüzum üzerine 7.9.937 perşembe gü
nüne bırakıldığı ve kendilerini aday se~tirmek için müracaat gü
nünün de 10.10.937 akşamına kadar uzatıldığı ilan olunur. 

(2932) 2-4396 - . 
Ankara belediye reisliğinden: 
Kızılbey caddesinde kadastronun 143, 145, 146, ve 156 numaralı 

adalarına tekabül eden imarın 850 numaralı adası, keza aynı mahal
de kadastronun 156, 157, 158 ve 159 numaralı adalarına tekabül e
den imarın 853 numaralı adası ve gene kadastronun 147 numaralı · 
adasına tekabül eden imarın 826 numaralı adası, Akköprü caddesin
de kadastronun 318 numaralı adasına tekabül eden imarın 764 nu
maralı adası, Cebecide imar ve kada.stronun 981, 982, 983, 1000, 
1001, 1002, 1003, 1004 ve 1006 numaralı Cl«laları, Yenişehirde garaj : 
yanında gene kadas~ro ve imarın 103~ 1035, 1036, 1037, 1038 ve 1316 ı 
numaralı adalariyle Kanhgöl me~kıınd: kadastro ve imarın 1199 
numaralı adasınnr müstakbel vazıy~tlerı ve parselasyonları ikmal ı 
edilmiş olduğundan buralarda gayrı meukillu bulunanlarnı çapla
rını almak üzere belediye reisliğine müracaatları ilan olunur. 

(2887) 2-4394 

Harieiye V ~kalPtinden : 
1 

1. - Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak 20830 lira Z8 ku· 
ruş keşif bedelli Sisalkrafe çatı k~plama.sı, boya, tamir, havuz ve 1 

saire iJe Hariciye köşkü müdür evı, .garaJ ve serlerin kalorifer te
sisatı işleri kapah zarf usuliyle eksıltmeye konulmuştur. 

2. - B'u işe aid proje, keşif, şartn~am: ve diğer evrak (llO) ku
ruş bedel mukabilinde Hariciye vekaletı levazım müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat 1562 lira 27 kuruştur. 
4 - Eksiltme Ankarada H~riciy~. ve~aleti levazım müdürlüğü 

odasında 27 ağustos 1937 tarihıne mus.adıf cuma günü saat 16 da 
yapılacağından isteklilerin ihaleden bır saat evetine kadar teklif 
mektuplarını vermeleri lazımdır. Posta gecikmeleri kabul edil. 
mez. (2690) 2-4118 
--___;~~-------------------~:.:.....______ 

t LAN 

Cinsi mikdarı muham. F. ilk teminatı ihale tarihi ve saat 
kilo kuruş lira 

132000 5 490 8.9.937 çarşamba 16 
242000 5 908 ,, " 16 
275000 s 1032 16 

66000 5 248 9.9.9S7 Perş~~~be 16 
715000 5 2682 " .. 16 
110000 5 413 16 

7800 Z6 153 10.9.937 Cu~ 16 

Yulaf 

" .. 
" 
" 
it 

Pirinç 
6Jf)0 26 1229 " " 16 

B~İgur 135000 13 1317 '' ,, 16 
" 10200 13 lOO . . ~· " . 16 
ı - Çanakkale müstahkem mevkı bırlıkle!'i için yukarrda cins 

ve mikdarları yazılı erzaklar kapalı .. zarfla eksıltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmeleri Çanakkale mustahkem mevki satın alma ko-

maiyonunda yapılacaktır. • _ 
3 - Her kalem erzak ayrı ayrı ıhale edılecektir. Şartnamesi ko-

misyonda görülebilir. .. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı ka_nunu? 2, 3 cu maddelerindeki ve· 

sika v eteminat makbuzlarını havı tekhf mektublarmı ihale saatrn· ' 
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyon bar;;kanlığma 
vermeleri. (2885) 2-4397 

1 - Muhtelif mahallerde~ ebadCia yaptırılacak 6 tane umumi 
abdesthanein yaptırhması on beş gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (35.1138,32) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2.63'5,38) liradır. 
4 - Keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine müracaatları ve ihale 24.8.937 salı günü saat 11 de beledi
ye encümeninde yapılacağından isleklilC!rin o gün saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mektublanm belediye encümenine 
vermeleri. (2652) 2-4088 

tLAN 
1 _Temizlik hayvanatı için ahnacak 67600 kilo yulaf ve 54.100 

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

mine ve isteklilerin de 27.8.93? cuma günü saat on buçukta bek· 
diye encümenine müracaatları. (2?46) 2-4199 

lLAN 
ı - Yenişehirde 1166 inci adada 24 parse1de 18 metre 'murabbaı 

belediye malı arsa 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmu1tur. 
2 - Muhammen bedeli 90 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her ~n yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 27 .8.93 7 cuma günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları. (2745) 2-\198 

t LA N 
1 - Su idaresine alrnacak 25.000 litre benzin ve 18.000 litre 

gaz 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 7262.50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 545 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek istiyenlcrin ber gün yazı iş

leri kalemine müracaatları ve ihale 27.8.937 cuma günü saat on bu
çukta belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatla
riyle birlikte teklif mektublarım saat on buçuğa kadar belediye 
encümenine vermeleri. (2'742) 2~195 

İLAN 
1 ~- Yeniı,ehirde 1169 inci adada 10 parselde 210 metre murab-

baı arsa 15 gün miiddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1470 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 110.25 liradır. 
4 - Ş11rtnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı itleri kale

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

t LAN 
1 - Bahçıvan okulu talebelerine alınacak 62 takım elbise maa

kasket, 62 çift kundura ve iskarpin 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhamme nbedeli 1212 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 91 liradır. 
4 - Şartnamesinı ve nümunelerini görmek istiyenlerin de 27.8. 

937 cuma günü saat on buçu1ı:ta belediye encümenine müracaatları. 
(2743) 2~196 

t ~ A. N 
l - Halde bulunan 26 numaralı dükkana istekli çıkmadığın-

dan açık arttırması 10 uzatılmı§tı<r. 
2 - Muhammen bedeli 660 liradır. 
3 ~ Muvakkat teminatı 49.50 Jiradır. , 
4 - Şartnamesini görmek sitiyenlerin her gün yazı işleri ka· 

lemine ve isteklilerin de 3.9.937 cuma günü saat on buçukta bele· 
diye encümenine müracaatları. 2--4417 

! LAN 
1 - Müdafaai hukuk caddeginde 746 mel adada S parselde '25 

metre murahb.aı bddiye malı arsa ıs gün müddetle çazk arttırma· 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11.25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 7.9.937 sah günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. 2-4414 · 

t LAN 
1 - Kavaklıderede yaptırılacak olan otobüs bekleme yeri inşa-

sı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 2017 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 151.27 liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gun 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 7.9.937 sah günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. 2-4413 

tLAN 
600 Jira muhammen bedelli halde 10/1 numaralı dükkan istekli 

çıkmadığından 24.9.937 cuma gününe kadar bir ay içinde pazarlık
la icara verileceğinden isteklilerin her cuma ve salı günleri saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. 2-4415 

!LAN 
1 - Sağhk bakanlığı karşısında yaptırılacak otobüs bekleme 

mahallinin inşası 15 gün miiddetle açık eksiltmeye k~nulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 3300.40 liradır. 
3 - Muvakkat temniatı 240.5 Jiradrr. 
4 - Şartnamesini ve keşifnamesini görmek istiyenler her gün 

yazı işleri kalemine ve istekJilerin de 7.9.937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. 2-4416 

Harta Gene] Direk.törlüğünden 
1 - Harta kıtası içın (10) adet binek hayvanı pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
2 - istekliler 23.8.937 taıihinden itibaren Cebecide harta satın 

alma komisyonuna müracaat edebilirler. (2857) 2--4400 

Harta Genel Direktörlüğünden 
1 - Kapalı zarf usuliyle satın alınacağı .ilan edilen 100 adet 

mahruti çadırın ekslimte günü Zafer bayramına tesadüf etmesin
den işbu çadırların ihale günü 1.9.937 çarşamba günü saat 10 da 
yapılacağı. (2929) 2-4399 

Zile şarbaylığından: 
3200 lira bedeli keşifli kasaba ile fenni mezbaha arasında 1239 

metre uzunluğundaki yolun imla ve kaldırım inşaatı eksiltmeye 
konulmu~tur. Talib olanların yevmi ihale olan 25.8.937 tarihine 'ka
dar belediye riyasetine müracaat etmeleri lian olunur. 

(5393) 2-4419 

Askeri f abril{alar sigorta 
sandığı reis~Oinden: 

Askeri fabrikalar teavün ve sigorta sandığı icin birinci ve 'Ü
çüncü nev? t:ığla alınac~ktır: Tese~lüm ~halli Ankara istasyonu 
vagon dahıldır. Bedellerı peşın verılecektır. Talihlerin istasyon ar
kasında askeri fabrikalar umum müdürlüğü dahilindeki sandık mu• 
hasebseine müracaatları. (2938) 2-4410 
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Amerikan radiolarımızın geldiğini 
sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

Radio tekniğinin en son terakkiyat s Q 
ve tekemmülatmı haiz N MODEL 

Mesleğinde ihtısaı sahibi bir radio mütehassısımız her zaman ıerviılerİ'nizi yapmaya amadedir .• Satış şeraitinde her türlü kolaylıklar ... _ 

Mükemmel RADIO TAM/Rateli_qesi M. ve.A. Hanef kardeşler t::.~~~~tı:~==~~ı~·tahane 
Ank.ara numııne hastahanesi 

" 
))a~tahib 14,Tiııden: 

Hastahanenin aşağıda yazılı ihtiyaçları 2~.8.937 tarihinden 
6.9.937 tarihine kadar on beş gün müddetle eksıltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme açık eksiltmedir. Teminat mikdarı ve muha~en be-
delleri hizalarında işaret edilmiştir. Bu üç kale.:n .~lzemenın hep
si birden ihale edilecektir. İhale 7.9.937 salı gunu saat 14 de An
kara Nümune hastahanesinde teşekkül eden hususi komisyonunda 
:yapılacaktır. Şartnameler Ankarada Nümune hastahanesinde ve 
lstanbulda sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki 
evrak komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler i
hale gününden evel hastahaneye müracaat ederek teminatlarını 
maliye vekaleti veznesine yatıracaklardır. 
Beher metresi 

Muhammen bedel 
Lira kuruş mikdan 

11 105000 M. 
23 5000 M. 

25 
(2875) 

2000 M. 

muvakkat teminatı 
288 lira 75 kuruş 

93 " 75 

37 " 
50 " 

İstanbul belediyesi~ t,en: 

Cinsi 
(gazhıdrofil 

sargılık ameri -
kan bezi 

Tarlatan bezi 
2-4391 

Keşif bedeli 101817 lira lan Cerrcı ıopaşa hastaha!1esine yaptırı
lacak mutbak, ve çamaşırlık binası kapalı zarfla eks.ılt~eye .. konul
muştur. Eksiltme 3.9.937 cuma günü saat 15 de daımı encumende 
yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesini istiyenle~ 510 kuruş mu· 
kabilinde levazım müdürlüğünden alabilirler. İsteklıler 2490 numa
ralı kanunda yazılı vesikadan başka belediye fen işleri müdürlü. 
ğünden alacakları fen ehliyet vesikasiyle 6340 lira 85 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektublarını havi 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar daimi en
cümene vremelidirler. Bu saatten sonra verilecek :zarflar kabul O· 

lunma z. (5354) 2-4404 

Ankara \'aliliğind~n 
l' evkıı 
veya 
Mahallesi 
Fevzi paşa 

Eğe 
,. 

Keçiören 

Sokağı 

Büyük Millet 
Mecli i caddesi .. 
Kedi seven 

" 
+Doğanbey Mekteb 

Evin 1 8 hissesi satılacaktır. 

Cinsi 
Arsa 

" .. 
" .. 

Ev 

Miktarı 
M:: 

45 

40 
100 
150 

12392 
29" 

No. 
1 1 

1/ 2 
1/3 
5 

66 
13-4632 

Ada 
28 

28 
295 
295 

290 

Harta genel direktörlüğünden: 
1 - Harta genel direktörlük kıta erlerinin pavyonunun ikmali 

inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel (4698) lira (7) kurştur. Muvakkat te

minat (352) lira (35 kuruştur. 
3 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gi

receklerin de muvakkat teminat makbuzlariyle 6. eylül 937 pazar
tesi günü saat (10) da Cebecide harta satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2928) 2-4398 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Nafıa vekaletine baglı olan (teknik okulu) mühendis ve fen 

memuru yetiştirmek üzere iki ktsmt havidir. Her iki kısımda şim
dilik 

A) İNŞAAT - (yol, demiryol: su işleri, yapı işleri). 
B) Makine 
Şubeleri vardır. Her iki şubede mühendislik tahsili dört, fen 

meutluğu tahsili iki senedir. 
2 - Oıta mekteb mezunları imtihanla, olgunhık imtihanı ver

miş lise mezunları imtihansız alınır. 
3 - Kayıd müddeti 1 - 30 eylüldür. Kayıd muamelesi İstanbul

da Yıldızdaki okul binasında her gün saat dokuzdan on ikiye ka
dar yapılır. 

4 - İsteklilerin 22 yaşından büyük olmamaları ve istida hüvi
yet cüzdanı mekteb şehadetname veya tasdiknamesi 12 adet Vik
torya ebadında fotoğraf tam teşekküllü bir hastahaneden heyeti 
sıhiye raporu aşı ve hüsnühal kağıdlarınclan ibaret evrakı kayıd 
müddetinin sonuncu akşamına kadar okul müdürlüğüne vermeleri 
veya işbu günün akşamına .. ka?.ar okul mürlürlüğiine vasıl olmak ü
zere posta ile iadeli teahhudlu olarak göndermeleri lazımdır. Pos
tada vaki olacak gecikmeler mazeret olarak kabul edilmez. 

5 - Birinci teşrin ba~langıcrnda yapılacak duhul imtihan gün
leri ayrıca ilan edilecektır. 

6 - Daha fazla bilgi edinm~k istiyenlerin vilayetlerde nafıa mü
dürlüklerine İstanbulda okul ıdaresine baş vurmaları. 

Parsel 
1 

1 
ı 

2 

20 

(5362) 2-4403 

.ymeti 
L. K. 

1125 00 

1000 00 
500 00 
750 00 

1239 00 
690 00 

Dipozit 
L. K. 
84 so 

15 00 
37 50 
56 25 
93 00 
51 75 

Satılık arsalar 
Erzurum mahallesi Yazıcı so· 

kak No: 3 e müracaat. 
2-4407 ---

ZAYİ 
Ankara nüfus dairesinden al

dıgım niifus cüzdanımı zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

-~inas _oi{lu Kaıabet 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 1. 9. 1937 çarşamba günü saat 
15,30 da yapılmak üzere aı;ık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edi
lecektir. 

Kolaylık-Şıklı t. 
Hor t•JdOR evvel hloyl İ• ""' 

r•n ıpor mıraklııı B•r•"lar. onl•r 
•çın yepılm17 ol•n llv ıanti:ır•kÜ· 
lollorı ı•ytrok flkllfı do lımln ol • 
mi' olurlor Hututu IRCelllr VQ• 
cuduR ten11GbOnl dGıılllr o OR 
t•dld ha,.htl••d• bllı katın"" k.,,.. ... 

Taliplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere sözü geçen gün ve 
saatte defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (2556) 2-3965 

Fıyatl : 7 ı 2 Urod•ıt il be••• 

A nkara mektebleri safınaJma komis,l}onundan: 
Satıt yeri ralnıt ı 

Cinsi 
Koyun eti 
Sığu eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Koyun böbrekyağı 

Kesme şeker 
Toz şeker 

Yumurta 

Süt 
Yoğurt 
Kaymak 

Tavuk 
Hindi 

Tereyağı 

Kok kömiırü 
Kıriple kömürü 

Meşe kömürü 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 

Mikdarı 
92.500 Kilo 
13.600 
15.200 " 
7.300 .. 
1.300 

13.600 
32.000 " 

32.900 adet 

25.300 kilo 
23.200 .. 

415 

3.825 Adet 
2.000 " 

2.320 kilo 

2.457 ton 
290 •• 

16.750 
172.000 
135.000 

2.400 

kih 

" 
" .. 

Tahmini Fi. 
Kuruş San. 

40 00 
25 Oll 
40 O<> 
35 00 
35 00 

32 
28 

2 

15 
20 

180 

60 
100 

120 

2800 
2200 

6 
2 
2 

8 

00 
00 

00 

00 
00 
00 

00 
00 

00 

00 
00 

00 
25 
25 
00 

Muhammen bedeli 
lira Kuruş 

37000 00 
3400 00 
6080 00 
2555 00 

455 00 

49490 00 

4352 00 
9072 00 

13424 00 

6580 00 

3795 
4640 

747 

9182 

2295 
2000 

4295 
2784 

68796 
6380 

75176 

1005 
3870 
3037 
192 

00 
00 
00 

00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 

00 
00 
50 

00 

% 7 .5 teminatı 
Lira Kuruş 

2775 00 
255 00 
456 00 
191 63 
34 12 

3711 75 

326 
680 

1006 

493 

284 
348 

56 

688 

172 
150 

322 
208 

5159 
478 

5638 

75 
290 
227 

14 

40 
40 

80 

50 

63 
00 
02 

65 

13 
00 

13 
80 

70 
50 

20 

37 
25 
81 
40 

İhale 
tarihi 

25.8.937 
Çarşamba 

25.8.937 
Çartamba 

25.8.937 
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1 eden Vazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Bac;ımevı: ANKARA 

Y EN i 

Samsunda inşa edilecek 
P. T. T. binasının 

Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı 
A - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda yapılacak posta, tel

graf, ve telefon binası inşaatı. 
İnşaatın keşif bedeli (57044) lira ( 42) kuruştur. 
B - Bu işe müteallik metraj cetveli ke§if defteri tahlili fiat 

cetveli fenni şartname fenni şartname layihası elektrik tesisatı 
fenni şartnamesi su tesisatı ve sıhi tesisat keşif cetveli kalörifer 
tesisatı keşfi kalörifer tesisatı fenni şartnamesi kapalı zarf usuliy
le eksiltme şartnamesi bayındırlık işleri genel şartnamesi elektrik 
tesisatı keşfi 13 parça proje 2 lira 85 kuruş bedelle Samsunda P. 
T. T. müdürlüğünden Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğün
den ve f stanbulda P. T. T. ayniyat şube niidrlüğünden alınabilir. 

C - Eksiltme 10.9.937 tarihinde cum:ı günü saat 16 da Samsun 
P. T, T. müdürlüğü binası içinde toplanacak arttırma ve eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4103 dört bin yüz 

üç lira muvakkat teminat vermesi, 
F - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olduğunu isbat etmeGi 

lazımdır. 
l - 2490 No.lu kanunda yazılı vesaiki göstermesi. 
2 - Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası 

göstermesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 30.000 liradan aşağı ol
maası lazımdır. İhale gününden laakal 8 gün evel nafıa vekaletin
den talebte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunamı
yacağının ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin na
zarı dikkate alınması İcab eder. 

3 - Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olma· 
sı veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapması ve mukavele
yi birlikte imza etmsei lazımdır. 

G - Teklif mektubları yukarıda C fıkrasında yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Samsunda P. T. T. müdürlüğü binası içinde 
arttırma eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yukarıda C 
fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş olmasş ve dı.ş zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vaki ola-
cak gecikmeler kabul idelmez. (2927) 2-4395 

Belediye reisliğinden: 
Atilla cadesinin Samanpazar - Halkevi arasındaki kısmından 

ana borudaki tadilat dolayısiyle 23.8.937 pazarertesi günü 7 den 21 
re kadar su kesilecektir. (2942) 2--4412 

İstanbul Üniversitesi Art ırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonu İlanları: 

İşin özü Keşif bedeli 
Lira 

Haseki hastanesinde 
tedavi pavyonu inşaatı 124687 92 

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

Muvakkat teminat 
Lira 

Iha lesi 

7485 

6005 

2.9.937 pen,embe 
günü saat 15 de 

2.9.937 perşembe 
günü saat 16 da 

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

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

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

3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminattan başka 
Bayındırlık bakanlığından alınmış 1937 senesine aid müteahhidlik 
vesikasiyle beraber bir defada 100 bin liralık bina illfllab teahhü· 
dünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika verecektir. 

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

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

(5080) 2--4187 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
ı .. ektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz eczahanesi ile enstitü laboratuvarlarının bir 
senelik ihtiyacı olan şartnamede yazılı 252 kalem eczayı tıbbiye 
ve baytariye ve kimyevi madde açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mı..hammen bedel 3691 lira 35 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 277 liradır. 
4 - lhale 3.9.937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da 

yüksek eı.stitü rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından 
varılacaktır. 

5 - Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin ensti-
tü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (27f4) 2-4140 
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1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç mikdarı parti parti eksiltme şartnamesine 
töre komisyonumuza bağlı okullar namına (2, 4, 6, 9) ağustos 1937 tarihlerinde kapalı zarf ve açık 
eksiltme suretile münakasaya konu !muşsa da istekli çıkmadığı ve istekli çıktığı halde verilen fiatlar 
layik had görülmdeiğinden pazarlık suretile alınmasına karar verilmiştir. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun (2 ve 3) üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle 
pazarlığa iştirak etmek üzere yukarıda yazılı gün ve saatlarda mektebler muhasebeciliğinde hazır 
bulunmaları iHin olunur. (2921) 2-4390 

Boı Rollerde : 2 - Ö L O M Ş U A 1 
Adolf Wölbruk - Renate Müller _ Bat Rollerde : 

G. Alexendr BORlS KARLOFF • BE LA LUCOSl 
2 - BA KlR D ELiKANL I Gece 

Baş Rolde : 1 - l N T l K A M B O M 8 A S l 
GARY COOPER Baş Rolde : DlCK FORAN 

Gece 2- Y UM R U K K IRALI 
G 0 N Ü L O Y U N L A R I Baş Rolde : RlCHARD TALMADG 

ŞEH i R BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA : 

ÇOCUK HIRSIZLARI 
Lorel Hardi: türk çe sözlü komedi. 


