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Büyiik Selimiz Atatürkün manevra larcla alınna son resimlerinden biri 

Manevralardan sonra 

50 bin kişi önünde 
geçit resmi yapıldı 

Askerlerimizin ve m.otörlü kuvvetlerimizin 
geçişleri takdirle uzun uzun alkışlandı 

[ HUSUS! SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BiLDiRİYOR] 
Çorlu, 22 - Trakya manevralarında kendilerini gören bütün göz

lerin istisansız takdirini toplamış olan kahraman ordumuzun harekatı
na iştirak eden iki kolordusu dün Saray kazası önündeki Sülüklü ova
sında elli bini aşa•n bir vatandaı kalabalığının önünde geçid resmini 
Yaptı ve Trakya manevraları bu unutulmaz hatıra ile beraber sona 
erdi.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••• Saat 9: geçid resmi sahasına • • 
giden yollar daha bu saatte ka· : A k 'd ! 
l>anmıftı. Türkiyedeki her çeşid : IJ ara a: 
nakil vasıtalarının örneklerini bu • • 

Yollarda bulabilirdiniz. Aerodina- =: enı• evler .=. 
(Sonu S incide) y 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Kooperatifinin 
kurduğu mahallede inşaat ilerliyor 

~ 

~ "' ~ ... 

tr!9r.Wl.~~.ııo~"'. "1 Yüksek Ziraat Enstitüsü Koope-

ratifinin kurmakta olduğu yeni ma. 
hallede inşaat çok ilerlemiştir. Bu 
mahallenin açılış töreni cumhuriyet 
bayramında yapılacaktır. Yeni ma· 
halle hakkındaki yazımız ik inci say
famızdadır. Yukardaki resimde i~ 
:;;aattan bir köş•)yi görüyorsunuz. 

Manevraların kritiği yapıldı 

Türk ordusunda her sene 
iki misli bir terakki vardır 
~----~~------~-------------------~~~---~---J 

MAREŞAL F. ÇAKMAK 

Yugoslav yadaki 
manevralara 
davet edildi 

Ecnebiler Mareşalrn 
kıymetli şahsiyetinden 
takdirle bahsediyorlar 

[Hususi surette giden arkada. 
şımız telefonla bildiriyor.] 

Çorlu, 22 - Memleketimizde bulu
nan yugoslav askeri heyeti, Genel kur -
may başkanımız Mareşal Fevzi Çakma.. 
ğı Yugoslavyadaki askeri manevralara 
davet etmiş ve Mareşal bu daveti kabul 
etmiştir. Mareşal 19 eylillde hareket e
derek eyliU nihayetine kadar Yugoslav· 
yada kalacaktır. 

Manevralar Zağreb civarında yapı -
lacaktır. 

Mareşalın fahsiyeti ve 
ecnebi mis.alirler 

Manevralarda bulunmak üzere mem
leketimize gelmiş olan misafir askeri he
yetlerle ataşemiliterler Mareşal Fevzi 
Çakmağın şahsiyeti karşısında çok bay. 
ranlık duymuşlar ve kendisi hakkındaki 
duygulannı şöylece anlatmışlardır. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

lzmirde 

İlk paraşüt 

kulesi. a~ıldı 
B. Celal Bayar türk 
havacılığı için çok 

kıymetli sözler söyledi 
İzmir 22 hususi muhabirimiz tele· 

fonla bildiriyor: Bugün saat 16.30 da 
Kültür parktaki paraşüt kulesinin açıl
ma töreni binlerce halkın huzuriyle 
ekonomi bakanı B. Celal Bayar tara· 
fından yapıldı . 

Törene istiktal marşiyle başlandı . 
Vali .t<'azlı Güleç ilk paraşüt kulesinin 
İzmirde yapılması münasebetiyle hava 
kurumuna izmirliler namına teşekkür 

etti. Sonra B. Cetal Bayar şunları söy
ledi : 

( <;onu 5. inci sayfada ) 

CİHAN HARBINDA 
lngiltere ve Rusyada Enteli. 
cens Servis şefli~ini yapmış 
olan, lngilterenın şimdiki 
Deniz Bakanı 

Samuel Hor'un 
hatıraları 

Birkaç güne kadar 
tefrikaya başlıyoruz 

Manevraları teşrii eden Büyük Şefimiz Atatürkün takdirine mazhar 
olmakla ona layık bir evlô.d olduğunu gösteren ordumuzdan 

bir parça geçid re.sminde 

Mareşal Fevzi Çakmakla Orgeneral 
Fahreddin Altayın kritikteki sözleri 

Ordumuz her türlü 
takdire l&yıktır 

[ HUSUS! SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ TELEFONLA BILDiRIYORJ 

Çorlu, 22 - Bugün büyük Tı:akya manevralarının kritiği mavi ye 
kırmızı tarafların katı neticeyi almak için kara ve hava kuvvetleriyle en 

• esaslı çarpışmayı yapmış oldukları Saray cenubu şarkisinde 194 riJmn.. 
b tepede yapıldı. Manevrayı üç gündenheri alaka ile takib eden miaa
fir lerimiz büyük bir general ve subay kalabalığının iıtirakiyle dolan 
harb sahasında harta üzerinde yapılan tenkidleri de dikkatle dinledi-
ler. (Sonu S. inci sayfada) 

Meçhul denizaltı tarafından batırılan 

ispanyol gemisi kaptanı İstanbul'da 

C3 denizaltısının yanında 
bir de harb gemisi varmış 
Batan gemi süvarisi anlatıyor 

Meçhul denizaltı gemisi tarafından batrnlan Armura ismindeki isparıyol 
gemisinin mürettebatı lstanbulda 

(Yazısı 3. iincü sayfa r! ~} 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü yapı 

Kooperatifinde inşaat ilerliyor 

Yeni mahalle cümhuriyet 
bayramında açılacak 

Dünkü pazar gianü, Baraja dojru yola çıktığımız zaman Ziraat 
enstitülerinin karıı11nda bundan 15-20 gün evel alelide bir tarla halin
de bulunan sahada birçok binaların yükselmekte olduğunu gördük. 
Ankaramız için ehemiyetli ve birçoklarımız için ümid verici bir hidiae 
olan bu yapılan Yüktek ziraat enstitüsü ilim ve idare uzuTlahnm 
kurdukları ve evlece okuyucularımıza haber verdiğimiz (Karınca) ya
pı kooperatifi yapbrmaktadır. 

Pazar olmak münaıebetiyle ••· 
hada kiıme çalıpuyorclu. Yalnız 
bir hafta ça}lfllllt olan ameleler 
öbek öbek otumnqlar, ıerinleme
ğe baılayan açık havada epenİ· 
yorlardı. lntaattan birkaç fotoi
raf teabit etmif, dedik. O emada 
araaya bir otomobil geldi. Koope
ratif ortaklarmdan birkaçı çıktı
lar. 

Bize verilen izahata göre yapılar 
cumhuriyet bayramında tamamen ik· 
Jml edilmit bulunacü ve ortaklar ne
pli yuvalarına ycrlqecelıJerdir. İnp· 
atm aeyrine bakarak bunu tahmin et
mek de sor deiiJdi. 

Enlce pllnlarını neırettiiimb ev
lerin buılan tanMmaa toprak izcria
de yübelmiflerdir. Evleri padik, ce
nif, ferah odalar, biyü tenalar ıör
dük. Doktor Kerim Çailar m,.tm in· 
kifafından büyük memnuniyetle bah
aediyordu. Dedi lıi: 

- Bu yu biz hep burada kaldık. 

Birkaç ortajımız vuife icabı Anlıara
dan ayrıldılar. Gündüzleri itten aonra 
banya celiyoru. Gece ıeç vakte .. 
dar kalıyoruz. Hele birkaç pndOr meb.. 
tabın zevkine doyulmıyor. t,çilerle be
raber Anadolu havaları çalarak Ye IÖy• 
liyerek &eceleri vakit geçiriyoruz. Bir 
kelime ile hulisa edersek: yapılanmız 
büyük bir neşe havası içinde ilerliyor, 
heın it ıörüyoruz ve hem de eğleniyo.. 
ruz. Darısı dostların başına .. ,, 

Ankaranın meaken ihtiyacını kı .. 
men kar,ılamak üzere giriıilen ve bit· 
meai de yaklaşan bu tctebbüsün batın. 
da bulunantan tebrik ederiz. 

Terbiye enstitüsü 
muallimleri 

Gari terlriye enttitthürıtin bu rene. 
ki mezunluıadan ancak 4 ıencin tayini 
rapılabilariftir. Diğerleri askerlik va

zifelerini yaptıktan tonfl tayin olunL 
caJrtır. Tayin olunan gençlerden B.Bn. 
SeJsulr Tunallay Çanakkale ilk tMrieat 
müfettiflifine, Refet l>enlflk Tobd 

ilk tedristt mitfcttitliffne, Aytum X• 
mu Mania illr tedrisat miifetdflifine, 
Feriha ise bir sene staj görcfükten son
ra ilk tedrisat müfettiti tayin edilmek 
•ere bntU Gui ..,. iJ1l mektebi mu. 
allimliğine tayin olanımqlardrr. 

Emniyet direktörlüğüne 
alınacak memurlar 

Emniyet Genel direktörlüğü, emni
yet tefkilitına dışarıdan alınacak

Jarm imtihan ftkilleri hakkında bir ta

limatname hazırlamaktadır. Genel di

rektörlük bu talimatname bazırlanın

caJa kadar emniyet ve iıurb\t diifün· 

celeriyle kadro münhaUerinin doldu
rulmasını dütünmüştür. Talib zuhur e

dince cenel direktörlüie müracaat edi
lecek ve imtihanın ne ftlrilde yapıla

catına dair direktif lamacaktır. 

Henüz emniyet tetkilitı mncud ol· 

mayan yerlerde zabıta iflerine bakmak· 

ta olan jandarma mın"takalarmda ika

met edne iıtelrllicrin umumi ve hususi 

.uiyetleri j•danmca tahkik ve tnbit 

olunacalrtır. 

İzmirde yapılacak kız 
enstitüsü binası . 

İzmir, (Husul) - Vuıf Çınar bul

van üzerinde kız enstitüsü olarak yapı· 

lacak bina için Maarif Vekaletinden 36 
bin liralık havale geldi. tnpatm ba§lıya. 

bilmesi için enstitünün yapılacağı arsa

n. n derhal temizlenmesine başlandı. 

Ölçü ve tartı aletlerinin . 
muayenesı 

Avrupadan getirtilmekte olan bazı 
ölçü Ye tartı aletlerisıin müstaceliyet 
yüzünden muayenesi ihmal edildiği 

görülmüştür. Gümrük ve İnhisarlar ve
kilcti bu yaziyet üzerine tClkilitına bir 
tamim yaparak bu hale son verilmesini 
bildirmittir. 

Bu ftaiyetc ıöre uzunluk ölçüleri, 
tartılar, mayiat n hububat ölçüleri, 
her türlii tartı aJetJcri, acrometreler, 
cJclıtrik, su ve bavapa uyaçlariyle a
letleri ve saire cibi ölçülerin hanci it 
ve maksada mamuı oluna loaun mev
zuatm •yin ettiii eualar dairesinde 
muayene edilerek dolru bulunup dam
plandıldarı takdirde memlekete ithali 
mümldin olmaktadır. 

Muğla'da tütün mahsulü 
çok iyi 

Muila, - Bu yıl 11 tütünleri ka-
lite itibariyle çok yilbelıtir. Muhtelif 
ımntakalarm tütünleri amerikan par. 
tisine elverişlidir. Kumpanyaların eks
perleri tetkik faaliyetine geçmitlerdir. 
Bu yıl piyasanın hararetli olacağı an. 
lafıl~or. Çapadan sonraki yağmurdan 
yalnız Muğla tütünleri istifade etmek
le beraber diler mıntaka ttitünleri çok 
nefistir. Şimdiye kadar bu kadar nc
fiı tütün yctipcmittir. Hav·a prtları 
tütünün kurumasına çok müsaiddir. U
mum mıntakanın rekoltesi altı milyon 
tahmin ediliyor. 

.................................................. . . : ı : 
: H A V A ; 
·················································· . 

Dün güneşte 59 derece idi 
Dün Ankarada han öileye kadar 

bulutlu, öğleden sonra yağışlı ve fır

tınalı ıesmiftir. 
ED yükaek 1aı gölgede 30, &üneş

te açıkta 59 derecedir. Gece en dü~k 
111 16 derecedir. 

Yurdun cemıb doiusu mıntakası 

açık, diier mıntakaları bulutludur. 
24 saat içindeki yaiıtların kare 

metreye bıraktığı su mikdarı Gireaonda 
17, Trabzond• ı2. S.maunda 8, Ordu
da 6, Kayteride, Çorumda ve Rizede 2, 

Kırşehirde 1 kilo garmdır. Yurdda en 
dü9ük .uhunet Erzurumda. Vanda 13 

m yükı~k auhunet Diyarbekirde 36 de
recedir. 

Hayat yaratan adam 

Morle:r Martin isminde hir inıiliz 
ilimi, "yeniden hayat yaratın •a" 
muvaffak olmUfhlr. Bu alimin kana. 
atine göre, hayat sahibi olan mah
laklar ula ölmez. Fakat bunu bıris· 
tiyaalarm Te hindlil.-in, nabun beka
• n t.NıPih nazariyeleriyle kal'Jfhr
·-ak limd•. 
~ Martill'ia ketfi t•mamiyle 

İ1111İ •• *-ai malüyetteclir. Alimin 
t-=rilMai ........ : Madeni bir muhit· 
teki bütiia bayat iz&.i, 3000 derece
lik bir eleketrik hnmada ta-a•iyle 
ifna edilmekte ve h-wl•• IODl'a alim 
ita muhitte bir bara11e1k "tlotart
...-tachr'' .... ha,....ak ri .. y -

lllİa IMitiia ialôpf .............. ıeç
tilr-. __.. .bayat ..ı.;w itil' .. hluk 

-- ...... tadır. 
Dolıtıor Martia diyor ki: Ben bir 

FranlıeDftaJ'D deiiliaa. Hayat doiur
muyorum. Sonra bu hayatı "madeni 
muhit,, de halkebniyor. "Hayat,, ın 
"ruh" un değil, inıan vücudundan 
müstakil olduğunu kabul edelim. Ve 
gene kabul edelim ki, insan vücudu 

ULUS 

Ziraat talebeleri 

Macaristanda 
tetkikler yaptılar 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünü 
bu sene bitiren gençlerimizden 1 O ldJilik 
bir grup bir müddettenberi Macaristan
da bulunmaktadır, gençlerimiz, Pcıtc • 
nin Dcbrecau Ziraat Enstitüsü tarafın
dan her sene açılan enteruuyonal kurs
ta bulunmak üzere davet edilmişlerdir. 
Kursa Türkiyeden başka daha 36 mil • 
Jetten :ıiraatçi çaimlmıştır. 

Ziraatçilerimizle birlikte seyahat 
eden Enstitü profesörlerinden B. Sürey· 
ya gönderdiği mektubta Macaristanda 
çok iyi kar§llandtklarını, her fırsatta 

türklu hakkında çok dostane tezahürler 
yapıldığını ve gardüklerinden çok isti
fade ettiklerini bildirmektedir. 

Debrecau enstitüsü bu sene bizim 
için sureti mahauuda bir proıram ha -
zırlaınıt ve kunun bitttiği 20 ağustos 
tarihinden sonra talebelerimizi Macaris 
tanın birçok yerlerine götürilp oralarda
ki zirai müesseselerini de göstereceğini 
bildirnıiftir. Bu ıure.tle Avrupanm zira. 
at sahasında çok ilerlemiı bir memleketi 
olan Macaristanda kurulmuı devlet çift
likleri, haralar, zirat istihul merkcsleri. 
ve diğer muhtelif ziraat mıntakalan ge· 
zilnri! ye istifade edilmit olacaktır. 

Ziraatçi gençler bu ayın sonuna doğ· 
ru Jılacariıatandan aynlac:aklardır. Dö. 
nüşte Romanya - Bulgaristan yolunu ta· 
kib edecek ve bu memleketlerde de tet
kiklerde bulunacaklardır. Hazirlanan 
programa &öre gençlerimiz Romanya'da 
üç gün kalacak, son sistem ziraat maki. 
nelerini, çah9ma tarzlarını ve ahnan ran· 
dımanı tetkik edeceklerdir. 

Talebeler eyliüün ilk baltasında şeh
rimizde olacaklardır. 

l~_K_o_ç_o_K_ıç __ HA_B_E_R_LER ___ ı 
X Buraada zafer bayramı: - Bu ıe

ne 3 O ağustos zafer ve tayyare bayrams
nın parlak bir ~ekilde kutlanmama ka
rar verilmiş ve bu hususta icabcden ha· 
zırhklan yapmak üzere polis müdürü 
Bay Mahmudun riyaseti altında bir ko-, 
mite teşkil edilmiştir. Komite faaliyete 
başlamıştır • 

X Bi9ildet tt'"': - Orta Anadoluda 
bir biaiklet turuna çıkan Adana Toros 
apor kulübü bisiklctc;ilcrindcn dört apor
cu, Konyaya gelmitlerdir. 

X ı.- w71 .. iataa:roaa: - Cu· 
ma a.aaı tayyare ietaayonunda yapılacak 
olan aivil tayyare banprlarının temel 
atma merasimi yapılmıştır. 

X lıkin iıteri: - Erdek Edremıt, 
Ayvalık ve Burhaniye kazalariyle diğer 
kazalardaki iakin iflcnnin çokluğu na
zarı dikkate alınarak şimdiye kadar vi. 
liyet sihat müdürlüğünce bakılmakta o
lan bu itlerin müıtakil bir mcınuriyet 
tarafından idaresi kararlaştmlrnıştrr. Ye· 
nidcn ihdas olunan bu memuriyete 
Kırklareli eaki iskin arikHirtı B. İrfan 
tayin edilmiştir. Veni iskan müdUrü va

zifesine bfşlaınııtır. 
X lzmir at yantbu'ı - İzmir aonba_ 

har at yarıılırr ı 2 eylulde blafhyacak ve 
üç hafta denm ecckcktir. 

öldükten .onra daj'ılıyor ve "'hav11t" 
toprağa ••ğmarak, gizli bir tekilde 
orada kalıyor. lıte benim MÇtiiim 
madeni muhit bir hay.,anatm "hayat" 
rnı tafıyan bir muhittir. Ben bu ''ha
yat., ı meydana çıkılhyor ve onu ya. 
tatıyorum. Ba '"hayat., ın herhangi 
bir hararet derecesinde ölmeıi mev

zuu bahsolamaz. 
Filhakika doktor Martin bundan 

binlerce sene evel ölen hayvancıkla. 
rı diriltmiı, büyültmÜf ve onların res
mini almıştır. 

Acaba bir sün insan mezarları i
çinde sizli bir ıekilde .. kı. olan "ha
yat" lara da tekrar can verecek mi? 

Yamyam dfıltlar 

Yunaniıtan'da Serez tehrinde miit
hit bir cinayet olmuttur. Öyle bir ciaa. 
yet ki Landrü'nün bir veya birkaç düzü
ne genç kızı öldürüp fırına atmasından 
daha feci. 

Stefanol A k ı o 1 isminde bir 
Mlun, Pantolopolo• i.minde bir tüccarın 
kan11yJe seviıiyormuı. Bir cün tüccar 
ortadan yok oluvermiş. Bunun Üzerine 
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Kimler Türkiyeye giremez? 

Yabanclların türkiyeye 
giriş ve ikamet şartı 
Kamutayın son toplantısında kabul edilen, "yabancılann Türkiyeye 

girit ve çıkıtları, ikamet ve seyahatleri,, hakkındaki kanun önümüzde
ki ay bqınclan itibare nyürürlüğe irecektiı·. 

lç bakanlığı çok mühim esaslan ihtiva eden bu kanunun hükümleri
ni açıkça anlatan ve yabancılara yapılacak kanuni muameleler hakkın
da mufaual bir izahname hazırlamııbr. Viliyetlere teblii olunan bu 
iaahnameye ıöre 1abancılara tatbik olu11acaJc muameleler ıunlardan 
ibarettir: 

Türkiye cumhuriyeti komoloa- ziyct yablıncıya 15 ıünlük Hyahat ve 
lanna pasaportunu yize ettirerek ikamet hakin vennelrtcdlr. M69terek 
Türkiyeye ıelen yabancılar İka· puaportlulara mabaua .. turist beyanna-
metleri müddetine ıöre 5 yeya 2 meleri., poliı lıaralıollarmda l5 lıuruf 
lira Yize han:ı öderler. ikametleri mukabilinde Atılmaktadır. 
ı•Jrİ muayyen tüccarlara kolay- On bcf ıUnden fazla kalacaklar için 
bk ıöıterilir. Diplomatik pua· ikamet teıkereai almak mecburiyeti 
portlar için iıtiınai hükümler var- vardır. Bunlar iki aylık ve bir ıenelik-
dır. tir. Birinc.iai 3, ilıinciıi bet liradır. Bu 

Poliı kontrolunu lıolayla9tımıak i- tezkerelere it CUç aahibi olmayan aile 
çin pasaportlara birer fit raptolunmu.- efradı da yazılacaktır. VuiyetJerinde 
tur. Yabancılar bunları fotolraflı ola· deiitklik olan yabancılar 24 1Ut içinde 
rak doldururlar ve hududa ıirincc pa· keyfiyeti beyanname Yerdikleri yere 
.. portla birlilrtc poliıe verirler. bildireceklerdir. ~ 

Vizesiz ve kontrol f ipi& mcmleke- Gayri menlıal 
te aeıenlerden filphe edilmediği takdir· 
de hudud poliıleri muvakkat fi,ler tan· 
ılm ederler. 

Mü9terck p<aaaportlarla ıeJenler de 
vize yaptırmalı mecburiyetindedirler. 
Bunlar her f&haa ayrı ayrı deiil, mUJ
terek fiflerle itlerini ıarUrler. 
Kimler memlelretiınUc siremaler 1 

Muntazam puaportlu olsalar da. di· 
lenciler, ıeneriler, delilik ve bula9ık 
baltalık ile mal61 olanlar, bir cürüm 
dolayııiyle atır ccaaya mahkum olmuı 
bulunanlar, yanlannda, Tilrkiyede 15 
sün lıalıp tekrar citmelerine yeti,ecelı 
kadar para bulunnuyanlar, TUrkiyede 
Jıendilerini maddeten himaye edecek 
yakın akrabaları bulundupnu veya 
Tilrkıyede yabancılan kanunla mcne
dilmit olan itlerden birini tutmıyacalı· 
Jırını iıpat edemiyenler, transit olarak 
TUrkiyeden ıeçmck iç.in ıeldilderi hal· 
de yanlarında lrifi para veya YHıtaları 
olmıyanlar ile Cidecelıleri memleket· 
ler için vizesi bulunmıyanlar, Türkiye. 
den sınırdıfı edilmiş olup da avdetleri
ne izin verilmemiş bulunanlar, herhan· 
gi bir şekilde türk vatandaşlığını kay· 
betmit olup da geri dönmelerine mü
saade edilmiyenler, Türkiye cumhuri
yetinin meniyetini veya umumi nizamı· 
nı bozmak veya bozmak iıtiyenlere yar· 
dan etmek maksadiyle eledikleri ıczi
lenler, fahişelerle kadınları fuhp sev· 
kederek geçinmeği meslek edinenler, 
htikOrnctten mUaaade almadan men,ei 
memleketlerine bir daha dönmemek 
fikriyle ve Türkiyeye göçetmek niye
tiyle fClenler Türkiyeye ıitme~er. Tül'. 
kiyeye grimif de olsalar tebid olunur
lar. 

Türlıiye4e ikamet I 
Her yabancı ilk ı:eceyi geçirdiği 

yerde 24 saat içinde en yakın polis ve
ya jandarma karakoluna bizzat veya 
kaldıkları müessese vasrtasiyte beyna· 
name ile müracaat edeceklerdir. Bu va-

kadınla iııkından şüpbelenmiıler ve evi 
aramıılarchr. Bu esnada nele lunlnnı. 
kesilmiş bazı insan kemiği parçaları bu
lunmuştur. iki aşık polis tarafından sı -
kışbnlmıt, nihayet Stcfanol 111 tafsilatı 
vermek mecburiyetinde kalmııtır: 

- Pantolopoloı çok canımızı sıkı -
yordu. Nihayet kendisini öldürdük. Fa. 
ut ce•edi de bizi raht.ız ediyordu. Onun 
için kutik. Parçaladık. 

- Peki kestiiiniz parçalan ne yap
bnız?. 

- Madam Pantolopoloı a•yet iyi 
yemek piıirir. Birkaç parça11m piıirdi . 
yedik. 

Ciaayet müthiıtir, fecidir, müa. 
tekrehtir, tenidir. Fakat adam keneli 
kendine fu .uali sormaktan geri kalamı. 
yor: 

- Acaba Madam Pantolopoloa bu 
''koca'' yemejine ne garnitür kQJdu? 

Dcımateıti mi yaptı, patate.ti mi yapb? 

Sngilisi olan genç, Pantolopoloıun han

gi tarafını terci!, etti. Madam Pantolo

poloı kocasının budunu mu, küreiini 

mi yedi? 

Ecnebiler kanun ve niam dahilinde 
ve mütekabaliyet prtı ile Tid:iyenin 
kendilerine memnu olmayan " beledi
ye tetlrilAtı bulunan her yeria41e ıayri 
menkul uhibi olabiUrler. Belediye teş
lıilitı olmayan köylerde ecnebiler mülk 
uhibi loamaılar. Ecnebiler ikamet tez
keresi aldıktan sonra ilk .erdikleri be· 
yannameye ıcsre mtilkiyet bmuaunda 
huıule aeJecek delftlkliklcri de 8ç gün 
zarfında en yakın poJlı ve bulunmadığı 
takdirde jandarma karakoluna bildir
mete ve yeni birer beyannmne doldura
rak hnn etmeie mecburdurlar. 

Alıa ""''° ciltalan 
Hillıümetçe tayin olunan ukerl mın· 

takalar haricinde ecnebilerin alıcı rad
yo cihadarını kullanmalan vatanda,la
ra tatbik olunandan ayn bir IDllllDcleye 
tabi delildir. Ecnebi~rin aüerf mınta
lıalarda bu cihazları lıullanabilmeleri 
Dahiliye veklletinden alacakları mü· 
saadeye tibidir. Vilayet emniyet ma· 
kamları vuıtuiyle yapılacak bu mön· 
caatlara verilecek müsaid cevablar "da
hili çerçeve anten kull~,, tartına 
mliıtenid olur. 

Seyahat 
Yabancılar memnu mıntakalarda se· 

yahat edemezler. Bununla beraber mu
ayyen traftlit yolanndan idn U..ğa 
hacet olmaksızın geçebilirler. Buralar· 
da fotoğraf, resim ve kroki alınması 

menedilmiftir. 
Bir vilayetten diğer vilayete, bir ka· 

zadan diğerine gidenler hareket ve mu
naalat noktalarında sabrı.ya malumat 
vennek mecburiyetindedirler. 

Türkiyeden ,ı1ı., 
Turistler ıs günden t'uta kalmayan• 

lar hiçbir muameleye tabi olmadan 
memleketi terkedebilirler. ikamet tez• 
kere11i alanlar emniyet mabmlanna 
müracaata ve tezkereledni bıralnmıla 

mecburdurlar. Kanunda tekrar geri dö
necekler için de hükümler vardır. 

l•ti•nalar 
Yabancı asker ve sivil memurlarla, 

talebe ve yoksutıar, hükümet~e göete· 
rilecek lüzum ve alınacak karar Bzeri
ne Balkan konferansını, Balkan hafta· 
larma iştirak edecek Balkan devletleri 
tebaası ve di~er beynelmilel konferans 
ve kongrelere iştirak için Türkiyeye ce· 
lecek veya Türkiyeden geçecek murah
haalar, hükümetçc alınacak karar üzeri
ne Türkiyede kurulacak sergiı pana
yırlarla yapılacak tenlilılerdcn ve mev
cud banyo, hava tebdili iataayonlarından 
istifade etmek ü zere gelecekler Ye ıa· 
zete ve ajans muhabirlri mütekabiHyet 
şartiyle vize harcı ödeme.der. 

Konferanalara, beynelmilel acrıile
rc ve kongrelere, milli bayram Ye ıpor 
şenliklerine ittirik malnadiyle Türlri· 
yeye gelen yabancılar ilri aylık ikamet 
tezkereıi almazlar • 

Talebe 11fati ile türk ınekteblcrinde 
okumalı veya 11rf bir makamın tavsiye
si üzerine ilmi anıtırma ve ~ıı..-ı.r
da bulunmak mabediyle plenlerle ya
bancı mütehsuı•ların ikamet tezkeresi 
parasız verilecektir. 

Kanunun meriyet mevkiine gireceği 

1 eylul tarihinden önce ikamet tezkere
si almış olanlar vilayet emniyet m kam· 
larma müracaat deeceklerri 'r. 
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23 - 8 - 1937 

D ü n İstanbuldaki 

bisiklet yarışlarında 

19 kişiden ibaret olan bisikletçiler 
Bayazrd meydanından hareket ettiler 

Köprüden geçerek, 
lstınye, Trabya yoliyle 
YOi yaptılaı 

Mecidiyeköy, 
65 kilometre 

Yolda lstanbuldan Rıza feci bir 
Şekilde düştü ve ağırca yaralandı 

Ankaradan Orhan 2 saat 2 dakika
da birnici, gene Ankaradan Eyüb te
kerlek farkiyle ikinci geldi. 

İstanbulda bir çocuk 
kamyon al tında kaldı 
İstanbul, 22 (Telefonla) Dün 

gece Ayvansarayla Balat arasında feci 

bir kaza olmuştur. Zeki ismindeki bir 

şoför kamyonla Ayvansaraydan Balata 

giderken önüne çıkan İzzet ismin
de bir çocuğu çiğnemiştir. Çocuk mu. 
sevi hastahanesine kaldırılmış orada 
ölmüştür. Şoför yakalanmıştır. 

Asiler Santander'e 
yaklaşıyorlar 

Santander cephesi, 22 (A. A.) 
Iiavas muhabirinden: Frankistler, dün 
~apmış oldukları sıçrama kabilinden bir 
ılerleyis hareketi neticesinde Torrolave. 
ga'dan önce son mühim kasaba olan Los 
korroleas mevkiine en az beş kilometre 
Yaklaşmışlardır. 

Hükümetcilerin Villa Kariedo'daki 
şiddetli bir m~kabil taarruzlan hareka -
tın seyrini hiç bir suretle bozmamıştır. 

İstanbul saylavları 
esnaf cemiyetlerinde 
İstanbul, 22 (Telefonla) - İstan

bul saylavları yarın sabah saat onda es
naf cemiyetleri idare heyetlerini dinli
Yecekler ve esnafın dilekleri üzerinde 
konusacaklardır. Görüsmelerde daha zi· 
}iade a mesleki tesanüdlln inkişafı bahis 
mevzuu olacaktır. Saylavların ha -
21rlıyacakları rapor C. H. P. Genel 
Sekreterliğine arzolunacaktır. 

[ KOÇOK DIŞ HABERLER 1 
• >< Paris - Lizbonla Prag arasnda 

81Yasi tnünasebetlerin kesilmesi üzerine 
Çek hükümeti Portekizdeki menfaatle • 
:-inin fransız elçiliğince korunmasmı is
teıniş, fransız hükümeti bu teklifi kabul 
ttıniştir. 

>< Ceneve - Vitorio Veneto zırhlı
;ının eşi olan 35.000 tonluk Litorio zırh· 
ısı kıralın huzurile denize indirilmiştir. 

li X Berlin - Taymis gazetesinin Ber
n baş muhabiri B. Norman Ebbut cu -

:arteı;i gecesi Berlinden ayrılmıştır. 
uhalJi ri yüz kişi uğurlamıştır. Bunla • 

rın sekseni yabancı basın birliği azası idi. 

ULUS 
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Şanghagda sükun haşlarken N. 209 tayyaresi 

Şimali Çinde çarpışmalar 
şiddetlenmeğe başladı 

Araştırma 
başladı 

Moskova, 22 (A.A.) - Hükümet 
komisyonunun tebliğidir: N. 209 tay. 
yaresinin araştırılması için tecrübe u· 
çuşları yapan Mattern, Fair Banks sa· 
hiline ve oradan da buz denizi ·, üze
rinden 75 arz derecesine kadar uçmuş, 
150 derece tul dairesi üzerinden döne. 
rek Barrov noktasına kadar sahili araş
tırmıştır. Bu bölgede hiç bir şey bulun
mamıştır. 

Japonlar Şimali Çin' de «Hopei - Kuo» adlı 
muhtar bir devlet kurmak istiyorlar 

Londra, 22 (Hususi) - ~apon h~rb gemilerinin attıkları bombaların 
tesiriyle Şanghayrn muhtelıf yerlel'ı!'d~ ~~~~ yangınlar elan devam et· 
mektedir. Güvenilir bir kaynaktan bıldırıldıgıne göre yangınlar ve as
keri harekat yüzünden ingi}iz ~ül~~~~in uğradığı zarar bir buçuk 
milyonu bulmuştur. Ticaretın gordu~ zararı tahmin etmek imkansız
dır. l·ngiltere keyfiyeti Japonya nez~ın~~ pr~esto etmiştir. Japonya 
vereceği cevabda kendi kıtalarının ıngılız hınalarma dokunmadıkları
nı ve hükümetin yapılan hasaTdan dolayı mesuliyet kaıbul etmiyeceğini 

Vilkins heyetinin 2-1 tayyaresi Smith 
de karaya inmiştir. Gratzinanskinin i. 
daresindeki N. 207 tayyaresi Piassina 
nehri üzerindeki Krastiye varmıştır. bildirecektir. 

Japon tayyarelerinin Kiangnan ve 
Putung üzerinde yaptıkları iki 
uçuştan sonra top ve tüf ek ateşi 
durmuştur. Japonlar şimdi şehir 
civarına takviye kıtaları çıkarma
ğa uğraşmaktadırlar. Birçok ja
pon gemileri Şekianga taşrmakta 
oldukları japon kıtalarım boşalt
mak için müsaid bir ihraç noktası 
aramaktadırlar. Çin ajansı da 
20.000 kişilik bir takviye kıtası· 
nm, T angkudan japan gemilerinin 
demirli bulunduğu yere geldiğini 
bildirmektedir. 
Yabancı amirallerin protestosu 
İngiliz, fransız ve amerikan filo· 

}arı başkumandanları, ecnebi filoları 

yakınında demirli bulunan japon harb 
gemilerinin endaht etmelerini japon bah· 
riye makamatı nezdinde şiddetle pro
testo etmi§lerdir. 
Japon tayyareleri harakiri yaptılar 

Nnakin'in bombardımanı senasında 
japon tayyareleri benzinsizlik yüzün· 
den yere inmek mecburiyetinde kalmış
lardır. Bunların pilotları, tayyarelerini 
düşmana vermemek için yere indikten 
sonra bunları kendi ellerile tahrib et
mişlerdir. 

Japon deniz ve harb bakanları 
yeni tahaiaat iatiyorlar 

Japon deniz ve harb bakanları, se
ne sonuna kadar harbm gerektireceği 
beş ila altı yüz milyon yen yerine iki 
milyar yenlik tahsisat istemeğe karar 
vermişlerdir. Bu da harbın sanıldığı 

kadar çal:1uk bitmiyeceğini ve japonların 
esaslı tedbirler almak mecburiyetinde 
kaldıklarını göstermektedir. 
AnlCJ§mazlık l)e Sovyelter birliği 

Yeni Sovyet büyük elçisi Tokyoya 
gelmiş, fakat gazetecilere Sovyetler 
birliğinin şimali çin anlaşmazlığı hak· 

4 

kında ne düşündüğünü söylemek iste
memiştir. Elçi yalnız Sovyet mareşalı 
Blüher'in dış Mongolistam ziyaret ede
ceğini bildirmiştir. 

Liang Siang bölgesinde §İddetli 
çarpışmalar oluyor 

Pekinden bildiriliyor ; Pekin • Han· 
kov demiryolu üzerinde Liangriang böl
gesinde ehemiyetli çarpışmalar olmuş
tur. Japon kıtaları üç günç süren çar
pışmalardan sonra Liangsiangm gar
bında bulunan tepeleri zaptetmişlerdir. 
Vaziyete hakim olan japcmlar Nankova 
doğru ilerlediklerini bildirmektedirler. 

"Hopei - Kuo devleti'' 
Pekinde intizma vardır. Caddelere 

Şimali Çinde "Hopei - Kuo,. ismini a
lacak muhtar bir devletin kurulması le
hinde bir takım afi§ler yapıştırılmıştır. 
Hopeideki japon kıtalarmın mevcudu 
100.000 i geçmektedir. 

Şensideki iki Çin fırkasmın Mançu
kuoya doğru ilerlediği bildirilmekte
dir. Şahar kıyılarında japonlar mogol· 
Iarla beraber 2.000 Çin suvarisini püs-
kürtmüşlerdir. 

B. Çemberla,qn 
Roma'ga mı 
Gidecek? 

Londra, 22 (A.A.) - Sunday Re
fere B. Çemberleyn'in önümüzdeki son 
baharda B. Musolini'yi ziyaret etmesi· 
nin muhtemel olduğunu habeı· vermek· 
tedir. İngiliz başbakanı bu husus hak· 
kında İngilterenin Roma elçisi Sir Erik 
Drummond ile görüşmüş olduğu riva· 
yet edilmektedir . 

Zürih'te yahudi ajansının 

meclisi toplandı 
Zürih, 22 <A.A.) - Yahudi ajansı 

meclisinin beşinci toplantısı sona ermiş-

tir. Meclis, ittifak ile birçok karar su

retleri kabul etmiştir. Bunlarda İngiliz 
komisyonunun Filistindeki inğiliz man

dasının icrası imkansız olduğunun sübut 

bulmuş olduğu suretindeki iddiası red • 

dolunmakta ve icıa komitesi, yahudi 

milletinin Ba1fur beyannamesi ve FiliS

tin mandası ile zıman altına alınmış olan 

hukukunun her ne suretle olursa olsun 

bozulmasına karşı koymağa memur edil
mektedir. 

Meclis, ingiliz komisyonu tarafından 

teklif edilen taksim planının kabulünü 

imkansız görmekte ve icra komitdini 

İngiltere hiikümeti ile görüşmelere gi -
rişmeğe memur etmektedir. 

Meclis, Lord Miachek'i yahudi ajan
sı meclis reisliğine tayin etmiştir . 

Fransız hava manevralan 
devam ediyor 

Toloz, 22 (A.A.) - Manevralar 
devam etınektedk. Maviler Monpelye· 
set ve Karkason'u bombardıman et· 
mişlerdir. Işık söndürme talimleri ya
pılmıştır. Kırmızı deniz tayyareleri Mar 
silyayı bombardl'Dlan etn,işJerdir. Mar· 
silyada gemi havuzunda pasif müdafaa 
talimleri yapılmıştır. İtfaiye bir tayya
reden atılan bombanın çıkardığı itibari 
bir yangını söndürmüştür. 

Şefak vakti kırmızrlarxn dört tay· 
yar-esi mavi hatların 150 kilometre geri· 
sine 150 kişilik bir paraşütçü müfreze
si indirmiş ve bunlar bir köprüyü naza. 
ri olarak tahrib etmişlerdir. 

Çeveley sefer heyetinin Moskova 
müfrezesi tarafından yapılacak olan 
tecrübe uçuşları havanın bozukluğun

dan dolayı yapılamamıştır. 

Krasin buzkıran vapuru Barrovun 
8 mil şimalinde bulunmaktadır. Buzla
rın vaziyeti henüz Zadkofun tayyaresi
ne benzin vermek için sahile yaklaş
maya elverişli değildir. 

İngiltere deniz inşaatına 
50 milyon sterlin harcıyor 

Londra, 22 (A.A.) - People gaze

tesinin bahriyeye müteallik bahisler mu· 
harriri, kamaralar toplanır toplanmaz 
hükümetin 50 milyon lirayı bulan yeni 
inşaat programı için tahsisat taleb ede
ceğini haber vermektedir. Programın şu 
suretle inkısam etmekte olduğu söylen
mektedir : 

Her biri 7 .500.000 liraya mal olacak 
olan 4 zırhlı, beheri 2.500.000 liradan 7 
kruvazör, beheri 300.000 liradan 6 tah· 
telbahir, beheri 300.000 liradan 7 torpi
to muhribi.. 

Deniz hava kuvvetleri için de ayrıca 
200 yeni tayyare inşa edilecektir. Bun
lardan başka bir çok torpitolar da yapı· 
lacaktır .Bunların inşasını bilhassa ami
rallık dairesi mütehassısları, tavsiye et -
mişlerdir. 

Sovyetler Birliğinde 
buğday rekoltesi 

Moskova, 22 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Sovyetler Birliği milli ekono. 
mi istatistik idaresi direktörü B. Verme: 
niçef, Pravda gazetesinde çıkan bir ma
kalesinde, 1937 hububat rekoltesinin pla
nı ehemiyetli surette geçerek ve 1936 
senesinden bir buçuk misli fazla olarak 
115 milyar kilogram yükseleceğini bil
dirmektedir. 

C3 denizaltısının yanında 
birde harb gemisi varmış 
Batan gemi süvarisi anlatıyor 

İstanbul, 22 <! elefonla) - C.3 işaretini taşıyan fakat milliyeti 
meçhul olan denızaltı gemisi tarafından karasularımız dahilinde ba
tırılan Arınurs va~urunu~ kaptan ve tayfaları bugün geldiler. Kaptan 
konsoloshaney~ gıderek ıspanyol elçisi ve konsolosuna hadise hakkın
da izahat verdı. Vapur _kaptanı torpil atan denizaltı gemisinden baş· 
ka hadise esnasrnda vazıyeti uzaktan kontrol eden bir harb gemisi bu
lunduğunu ve .ın~~h':11 .. denizaltı gemisinin hadiseden sonra harb ge
misine doğru gıttıgım soylemiştir. 

Kaptan bu ge~~nin s~n sistem üzerimize atıldr. Dikkat ettim: kar. 
bir torpido rouhrıbı oldugunu, fa- nında C. 3 işaFeti vardı ve Franko bay-
kat mesafenin uzaklığı yüzünden rağını taşımakta idi. Bizi Ayazma mev· 
bunun bayrağını seçemediğini ila- kiine kadar kovaladı. Ben işin veha-
ve etmittir. Kaptan bana şunları metini kavradığım için kaçmaktan fay-
söyledi: da hasıl olamıyacağını anladım. Baş-

"- Sovyet Rusyanın N ovorosiski tankara etmeğe karar vermiştim ki de-
l imanından Valensiyaya gitmek üzere nizaltı gemisi tam bize muvazi olarak 
Bozcaadanın önünden geçiyordum. A- yaklaştı. 
danın garb fenerinin bir mil açığına Bu sırada biz sahile 150 metre me· 
geldiğim sırada .sağ t~rafımda bir de- safede idik. O da bizden yarım mil açık 
nizaltı geınisi bırdenbıre suyun üzeri- ta idi. Hemen manevra yaptı. Arkasını 
ne çıktı. Ben hem.en yolu.mu değiştir- bize doğru çevirdi ve bir torpil savur-
ip adanın sahiline kaçmağa koyuldum. du. Torpilin gelişini gözlerimizle takip 
Denizaltı gemisi vapurun yalnız arka ediyorduk. bir iki saniye sonra vapuru-
tarafmı görüyordu. Hedef küçük oldu- muzun arkasında bir patlama oldu. ta· 
ğu için olacak taarruz etmedi. yıfaların çoğu kıç güvertede idi. Bunla-

Fakat bundan sonra bize hemen rm hepsi yere düştüSarsıntmın şidde 
muvazi bir rota takib ederek süratle tinden iki tayfa denize yuvarlandı. Bir 
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1 BASIN iCMALi 

Türk tarihinde 
manevralar 

CUMHURiYET gazetesinde M. 
Turhan Tan inızasiyle tarihi yazılar Y•· 
zan muharrir, türklerin askeri tarihin _ 
den bahsederek diyor ki: 

Yeryüzünde en iyi asker nümunesi , 
şüphe yok ki, türktür. Ona bu şerefi bir 
taraftan taşıdığı kan, bir taraftan da al
dığı terbiye vermiştir. Kan kuvveti yii.. 
rek ve bilek kuvvetini, muhitle içtimai 
ıartlar askerliğe gerekli hasletlerin ea 
yükseklerini türke temin etti. Onun içia 
tarih, hemen her sayfasmda türkün as
kerlik yolunda başardığı büyük itleri 
kaydeder. 

Muharrir bu yolda birkaç sahr daha 
yazdıktan sonra Trakya manevralarına 
ve o vesile ile eski türk ordularının ta. 
rihine geçerek diyor ki: 

" Biz Trakya manevraları münase -
betiyle bu hakikatin bir ke.-e daha teba.. 
rüz ettiğini görürken eski türk ordula • 
rını habrlamak istedik. Dört yüz bin aL 

lıya kumanda eden Meteler, bir eliyle 
§arkİ ve bir eliyle garbi Roma kapıl.anın 
saran Attilruar, doğu ve orta AvrupaJll 
ordularına çiğneten Cengizler, filleri at
la yenen Aksak Timürler sevkulceyt ve 

tabiye ilmini kuran ve genişleten im. 
mandanlardı. 

Fakat manevra denilecek askeri tem
rinleri ilk yapan osmanh türkleri olsa 
gerek Daha evvelki asırlarda türk or -
duları daima hareket halindeydi. Ve 
harb kaidelerini, usullerini, düşman as
kerlerini mağlub etmekle tatbik ederler_ 
di. Çelebi Sultan Mehmet karargahtan 
Merzifonda ve Amaıyada bulunan i1b 
süvari fırkasına harb tecrübeleri yaptn-
mak suretiyle manevra usulünü türklee: 
arasında ilk kuran kimse oldu. O, Amas.. 
yadan hareket eden fırkaya bamya, Mer. 
zifondan yürüyüşe çıkan fırkaya da la. 
hana taknm admı vermiş ve iki takımı 
Suluovada çarpıştırarak küçük mikyas-

ta bir manevra seyretmitti. 

MANEVRALARIMIZDA 
MOTTEF1KELR1MIZ 

KURUN'da manevralar dolayılİJ'

le memleketimize gelen doat askeri 

kurmay heyetleri hakkında yazılaa 

bir yazıda şu satn-ları okuyoruz: 

ittifak mefhumu, askeri maneTI'e

larımız dolayısiyle beyanatta bul11-

nan dost ve müttefik devletler erki.. 

nıharblerinin ağzında çok geniş bir 

mana aldı. Hemen her müttefik de•

let erkanıharbmın, Türkiyeyi "ikin

ci vatan,. saydıklarını gördük. 

"Burası bizim ikinci vatannnlZ

dır.,, Yahut: "vatanımıza geldik... 
gibi bizleri gerçekten mütehas$İ.s e
den sözler söylediler .. 

Balkan ve şark misaklarının arz-

ettiği birlik manzarası, herhangi itti.. 

fakm gösterdiği manzaraya benzemi -

yor. Burada, hududları apn bir sami
miyet, müdafaayı birleştiren bir bü.. 

tünlük mevcud. Hiç §Üphesiz ki, dost

larımız ve müttefiklerimiz gibi, biz 

de onların topraklarını ikinci vatanı· 
mız sayıyoruz. Ve kendi Yatanımıa 

kadar yabancı gözden kıskanıyoruz.. 

kaç ki~i de yaralandı. 

Torpil geminin dördüncü anbannı 
parçalamıştı. Vakayı müteakip denizal~ 
tı gemisi açıklara do ğru yol aldı. onun 
gittiği istikamette ve uzkalarda modern 
bir destroyer görülüyordu. Bütün dikka 
time rağmen bu geminin bayrağını seçe
medim. Nihayet filikaları indirerek ve 
gemide iki nöbetçi bırakarak karaya çık 
tık. Geminin torpillendiğini ilk defa 
gören kır bekçisi Alidir. Sekiz kilornet· 
relik mesafeden koşmak suretiyle vaka
yı haber vermiştir. 

Bozca ada belediyle reisiyle Kemal 
vapuru suvarisinin bize karşı gösterdi
ği misafirperverliğe çok müteşekkirim.,. 

Bundan önce batırılan Cindord de 
Cardiz vapurunun enkazı deniz üzerin
de dağılmış bir vaziyette yüzüyordu. 
Açık denizlerdeki hiikümetçi 

gemi le l' 
Londra. 22 (A.A.) - Havas ajan

smm muhabiri bildiriyor : 
Resmi ingiliz mahfilleri, Franko

nun Londraya bir nota göndererek İs
panyol hükümetçileri için silah taşıyau 
gemileri açık d enizde batıracağını bil
dirdiği hakkıdaki haberlerin teeyyüd 
etmed iğini bildirmektedirler . 
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Failler ve mefuller 

1 ürk kuşu uçak 
mektebi 

Viliyet gazetelerinden birinde çı· 

kan şu fıkranın aşağıdaki kımn1arına 

dikakt ediniz: 

Toprak 
G

eçen e ruı. ıuı ı ıa:ı . ... u• u- ...-.a. mü
dafaası tetkik komitesinde, hü

cum eden tayyarelere yerden karşı ko

yabilmek için gizli ınctodlar bu~k 
yolunda bir haylı terakki gösterdıgın
den bahsolundu. Aynı zamanda bu hu
sustaki çalışmalar sayesinde bir kaç se
ne içinde bizim bütün hava hücumla.rı
na karşı tam bir selamet içinde yqama· 
ya imkan bulacağ.ı.mrzdan dem vurul'.lu. 

havayı yener mi? 
il 

''Pek seyrek geçen bir kaç kişi .• De
rin bir uyku. içinde sokaklar ... Sıcak, 
daha erkenden bozuk kaldırımları, sı

vasız dıvarları bezgin bir rehavete boğ
muş ... Adeta sokakların s11tı kaşınıyor 
gibi." 

"Bezgin bir rehavet" .. Rehavet ke
siklik, bezginlik manasına geldiğine 

göre bu iki kelimeyi yan yana kullan
mak tekrardan başka bir şey değildir. 
Sokakların sırfının kaşınmasına gelin
ce, acaba muharrir ne demek istiyor? .• 
Sıcak fazla sokaklar yanıyor, demek mi 
istiyor? 

Türkkuşu motorlu ve motorsuz u
çak mektebi binası kurumun arkasın- . 
daki sahada yapr1maktadır. Mektebin 
29 birinci teşrinde açılrş töreni yapıla
cak, ikinci teşrinde de tedrisata ba_şla

nacaktır. Burada nazari kısım okutula· 
caktır. Binada dershane ve yatakhane
ler vardır. Ameli krsım içinde Ergazi 
meydanında hangarlar inşa edilecektir. 

Nazari kısım tedrisatı nisan ay ı

na kadar devam edecektir. 

Bu beyanat şiddetli surette alkış
lanmışj..rr. Eminim ki bu alkışı yapan· 
Jar, havada mukabil tarruza lüzum kal· 
maksızın isin ilim ve fen sayesinde hal 

edileceğini öğrenip sevinmiş olan me• 
buslanmızdı. Hiç bir politikacı bu 
memle"keti müdafaa etmek için başka 
bir memleketi param parça etmeği jste
mez. Ondan dolayıdır ki hava tehlike
sine karşı böyle bir pasif müdafaa tarzı 
ötedenberi ara~tmlagelmiı;tir. 

Ne yazı1t ki ben, bu yazımla bo hul
yaları parçalayacağım. Bu, ringe gidip 
ayakta durarak, kendisi hiç bir yumruk 
salamaksızın, sade 'kendine havaJe edi
len yumruklara göğüs gererek galib 
gelmeyi lcuran Tommy Far'ın hulyala

rına benzer. 
Hava mudataası mümkündür. Ben 

bunu, hatta bir takım politikacılar im
kansız oldugunu söylediklcrı zamanlar
da tekrar tekrar idd;a etmişimdir. 

Fakat, mu'kabil bir hücuma kalk
maksı:.:ın, koruyucu e pasif bir hava 
müdafaası imkansızdır ve dalına im
kansız kalacaktır. 

Müdafaa tetkik komitesindeki fen 
adamlarının ballandıra ballandn:a an· 
lattıkları gidi ve esrarıengiz lron:mma 
usullerini dinliyerek kendimin aldat
mıyalım. Bir şeyi gizli tutmakı çok de
fa ona Jayik olmadığı itibarı temin et
mek içindir. 

Bu adamların gayret ve faaliyetleri 
takdire Iayiktir. Fakat bu sayde bu 
memleketin hava hücumarmdan masun 
bir hale geleceğine inanmak doğru de
ğildir. Bunu yalnız ve yalnız kuvvetli 
bir hava filosu yapabilir. 

B ir tayyareye b:kınız. Bu, ~~nyanın 
en çörden, çopten, en mudafaa

sız nesne ld ır. Ya.:Jigar ve h auralara 
meraklı hır çocuğu, bir kaç dakika ıiçin 
yerde bulunduğu zaman, en büyük bir 
bomba tayyaresinin yanına bırakınız; 

O, hiç zorluk çekmeden bunu harab 
edebili r. Bundan önce bir ~ok tayyare
lerin hatıra ve yadigar meraklıları ta
rafından harab edildiği de görülmemiş 
bir şey değildir. 

Büyük bomba tayyarelerinden bir 
filoyu, bir tayyare meydanına sıralayı
nız. Sonra delinin birine bir satır vere
rek bunların ara,ma lı:oyveriniz. H~rif, 
kıaa bir müddet içinde bunları, en a~a
ğı, iki ay çalıfamıyacak bir hale geti
rebilir. 

Bu böyle olduğu halde sürati kendi
sini pasif müdafaaya karşı korur. Bir 
de mukabil hücuma kalkmak suretiy le· 

Tefrika: No. 106 

Harbte tayyare hücumlarına karşı 
pasif müdafaa imkansızdır 

--YAZAN--. 
IEHn~aŞD 

O. Stevart 
Morning Post 
Gazetesinden 

dir ki tayare, tayyareye kaqı bir ko
runma aleti halini alır. 

Hava müdafaa toplarından birisinin 
attığı bir gülle ile vurulan bir tayyare
nin pilotu artık o makinenin mahvoldu
ğunu düşünür. Bunu toplara karıı ko
yabilecek şekilde ~ırhlı bir hale koyma
ğı hayalinden bile geçirmez. 

Şu halde bomba tayyaresi, sadece 
bir hücum aletidir. o, süratle gideceği 
yere gider, bombasını atar ve gene ge
riye döner. Yolda buna en ufak bir isa.. 
bet olsa işi bitmiştir. 

Şu halde, ilk bakı~ta, hücum eden 
bir tayyareyi tahribten daha kolay bir 
fey yoktur gibi görünür. Fakat mese
leye yakından bakacak olursanız, şunu 
görürsünüz. 

Bir tayyare çml çıplak döğüsür. 

Bu, gilzcl bir tavsiftir. Üzerinde zırh 
ve saire gibi korunma techizatmm bu
lunmayışı onun atletik kudretini arttı
rır. 

P asif müdafaa aletleri ise ~ğır, ör
tülü, ı;arıhdır; tıbkı bır beyz

bol oyuncusu gibi. Şimdi böyle giyim
li, kuşamlı bir adamı, çıplak bir adamla 
sürat yarışına sokunuz. Görürsünüz ki 
çıplak adam, çevik hareket imkanları
na daha ziyade malik olduğu için varı
şı kazanacaktır. 

T ayyare de hafif ve ı;üratli hareket 
edebilir. O, bridenbire hareket e geçer 
ve uçar, g ider. P asif müdafaa vsaıtala rr 

ise, hemen hemen, h~rekets izdiı. Tay
yare. göreceği işi görür, döner. Pasif 

müda faa vas ıtası, hala, olduğu yerde· 
dir. Müdafaa vasıtasını, müteharrik bir 
hale getiriniz. O zaman bu, bir atletin 
ımutad elbiselerinden soyunmasına ben
ezr. O zaman da korunma vasıtası, or
tada tayyare bombalarına kendisi bir he
def teşkil edecektir. 

Bu takdirde birisine darbe indirme
yi düşünen, ve bu arada ondan geıccek 
darbeyi önlemeyi ihmal eden bir ada
ma benzersiniz. 

Hava harbmda bu harb prensi!-Ji, zer
re kadar, tadile uğramış değildir. 

Bahsedilen gidi araştırmalar, ı;üp

hesiz, dahiyane şeylerdir. Fakat bun
lar, bir defa ortaya konulsun. o ?.aman, 

iddia edildiği kadar, fevkalade 'eyler 
olmadığı görülecektir. Sözün k1sası, 
bunların bütün cazibesi gizli tutulma
larındadır. Sade bunlara güvenmek bü· 
yük bir hata olur. Hiç bir nevi pasif 
müdafaa, yalnız baJma, kili sayılamaz. 

O nun için, memleketin böyle mü
dafaa çareleri aramakla vakit 

ııeçıreceğine, var kuvvetiyle hava harb· 
lerine hazırlanması lüzumuna kanaat e
denlerdenim. 

Hava barblerinde birinci mese1e sü
rat meselesidir: Bu sürat, yalnız uçu~ta 
değil, organizosyonda da lazımdır. 

Pasif müdafaa, ne bugün, ne de ya
rın muvaffakiyet sağlayamaz. 

Bugün yapılacak şey, dünyanın en 
süratli tayyarelerine malik olmak ve 
tez elden te~kil~tı tamamlamaktır. 

Günün birinde bir düşman Londra
ya havadan hücum edec;ek oluraa buna 
kartı ahnacak tedbir, o dii.fmanın can 
alacak bir noktaıoına, anında, gayet 
muktedir pilotlar tarafından idare edi· 
len en süratli tayyarelerle saldırmak o
lacaktır. 

Toplara, balon maniaJarına. zincirlere, 
beton yapılara ıığuuklara güvenenler 
kendilerini ald.atmrt olurlar. 

Bir hava hücuruna karşı müdafaa, 
bugün kabildir. Bunun için de sürat· 
li avcı ve bomba tayyareleri lazımdır. 

Tayyarelere karşı pasif tedbirlerle 
müdafaa, bugün de, yarın da kabil ola
mıyacaktır. 

Tarihte de görüycruz: Hücuma kar
şı müdafaa yapılır. Fakat pasif bir mü
dafaa hareketli bir hücuma karşı bir 
şey yapamaz. 

Hava tehlikesine karşı alınan gizli 
tedbirlerden bahseden ve bundan he
yecan duyan politikacıla-ı kendi halle. 
rine bırakalım ve biz, hava filomuzu 
arttırmağa. teşkiHitımıl"ı tamamlamağa 

devam edelim. 

c:==·~ ... A o-v o __ ı 
ANKARA - Öğle neşriyatı: 12.30· 

12.'50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50-
13.15 Plak: türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha-

berler. • 
Aksam nesri yatı: 18.30-19.00 Plak 

neşriy~tı: 19.00-19.30 Türk musikisi ve 
halk prkrları (Makbule ve arkadqJarı). 
19.30-19.45 Saat ayarı ve arapça ne~ri
yat. 19.45-20.15 Türk musikisi ve halk 
ırırkıJarı (Servet Adnan ve arkadaşları) 
20.15-20.30 Nizameddin Kırşan (spor 
konuşması) 20.30-21.00 Plakla dans mu
sikisi. 21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15 

-21.55 Stüdyo salon orkestrası. 21.55· 
22.00 Yarınki program ve istiklal marşr 

göreyim. 

Fıkradaki cümlelerin hemen hepsi
nin faili, mefulu ve fiili yer değiştir
miş bulunuyor. En kuvvetli muharrir
lerin bazan istifade ettikleri bu fekli 
bu kadar fazla kullanmak türkçeyi bo· 
zuyor. Muharrir diyor ki: "Dizildiı bi
rer birer karşıki kaldmma... Uğraştı 
onları kaldırmağa.. Bru;ıladr aralarmda 
bir münakaşa •.. " 

Karşıki kaldırıma birer birer dizil
diler, onları kaldırmağa uğraştı, arala
rrnda bir münakaşa başladı' şeklinde 
yazmak daha doğru değil mi acaba? 

*** ''Sonra bazı idareciler vardır ki va-
ki olan bir müracaatı hal etmekte ken
di şahsına aid bir antipati uyandırması 
ihtimallerini uzak görünmez . .'' 

Bu satırları da bir vilayet gazetesi
nin baş yazısından alıyorum. Her halde 
muharrir "Bazı idareciler vardrr ki, 
bunlar kendilerine yapılan müracaatla
rı, bir antipati yaratıııamak için, hal 
etmek istemezler." demek istiyor. Aca
ba bunu mu demek istiyor? Cümlenin 
hakiki manaıtmr sezmenin imkanı yok .. 
Onun için cümle antipati uyandırıyor. 

• 
1 

' 

Bu küstahça teklif, Olivia'yı kızdırmadı. 

Bu sene İnönü kampından C bro
vesini alacak talebeler de gelecek sene 
motorlu kampa gireceklerdir. Motorin 
tayyarelerle uçarak muvaffakiyet göır.

t~renler birinci sene programı olan tu~ 
rizm pilot brovelerini alacaklardır. 

Yurdda pamuk 
ekimi sahaları 

Ziraat Bakanlığr pamuk mütehassısı 
belçikalr Profesör Bayu Anadolu'da bir 
tetkik seyahatine çıkmıştır. Profesör ilk 
tetkiklerini Kızılırmak vadisinde yapmı • 
Ye Krzıbrmaktan pamukçuluğumuz ba · 
kurundan istifade imkinlan aramıştır. 

Öğrendiğimize göre İskilip - Çorum 
arasında 150 kilometre uzunluğundakı 

sahanın ırmaktan sulanması temin edil 
diği takdirde memleket çok verimli bir 
pamuk nuntakası daha kazanmIJ olacak 
tır. Profesörün yaptığı tetkiklere göre 
bu sahanın toprağı pamuk ekimine fev
kalide elverişlidir. 

Bu takdirde, sahadan senede en az 
30 bin balya pamuk istihsal edilebileceğ 
anlaşılmaktadır. 

Bay Bayu huaıni surette getirtilen 6 
cins pamuk tohumunun tecrübe edildi -
ği Osmancık deneme tarlasmı da gezmif 
vaziyetten çok memnıın olduğunu Ba
kanlığa bildirmittir . 

Şekspirden · Hikayeler 

-Ey parlak, müstesna ve eşsiz güzel
lik, rica ederim, bana söyleyiniz, siz bu evin 
Bayanı mısınız? Çünkü sözlerimi bir başka
sının önünde söyliyccek olursam çok esef
lenirim. Çünkü gayet iyi kaleme alınmış o
lan bu hitabeyi öğreninceye kadar bir haylı 
sıkıntı çektim. 

Çünkü uzun zamandanberi Orsino'nun bo
şu boşuna sevdiği, yanıp tutuştuğu bu ki
birli güzel, karşısındaki delikanlıya birden
bire tutulmuştu. 

decek birisi bulunacaktır. İşte kırmızı renk
leri biribirindcn farksız iki dudak, iki mavi 
göz, ve Üzerlerinde kapaklar; bir çene ve i
lah. Siz, buraya beni meth etmek için mi 
gönderildiniz? Y azanıar: Mary ve Charlea Lamb 

Çeviren: Nurettin ART AM 

On ikinci gece 
ister siz isteyin, is~er istemeyin, sizinle ko
nuşmağı adam akıltı, kafasına koymuşa ben
zıyor. 

Uyuduğunuzu söyledim. Eskiden bunu 
biliyormuş gibi davranarak bundan dolayı 
da sizinle konuşacağını söyledi. Bu deli
kanlıya söylenecek söz nedir, Bayanım? 

Bu kadar ateşli ziyaretçinin kim olabi
leceğini merak eden Olivia, onun içeri alın
masına müsaade etti ve yüzüne peçesini ör
terek: 

- Mutlaka bu da Dükün elçisidir, dedi, 
bir defa daha onu dinleyelim, bakalım. 

Viola, tam bir erkek tavrı taknımağa ça
lışarak ve büyük bir adamın maiyetinde bu
lunanlara yakışır şekilde dil kullanarak pe
çeli kadına şöyle hitab etti: 

Olivia sordu: 
- Nereden geliyorsunuz efendim? 
- Ben öğrendiğimden fazla pek az söz 

söyliycbilirim. Sorduğunuz şey de rolüme 
dehil değildir. 

- Siz bir komedici misiniz? 
Viola cevab verdi: 
- Hayır, hatta oynadığım oyunun en 

de değ;fim. 
Viola bu son cümlesiyle esasda bir kadın 

olduğu halde erkek hizmetini gördüğünü 
anlatmak istiyordu. 

Tekrar Olivia'ya bu evin Bayanı olup ol
madığını sordu. Olivia: 

- Evet! diye cevab verince Viola, 
Efendisinin istediği hitabeyi söylemek

ten daha ziyade rakibinin yüzünün biçimini 
görmek için acele ederek dedi ki: 

- Madam, müsaade edniz de yüzünüzü 

Onun için Viola bu arzuyu gösterince 
O li via sordu: 

- Ef endinizden benimle yüz yüze ko
nuşmak gibi bir vazife mi aldınız? 

Sonra yedi sene müddetle yüzünü hiç 
açmamak husuundaki kararım unutarak pe
çesini açtı ve 

- İşte perdeyi açıp resmi gösteriyo
rum, dedi, iyi etmedim mi? 

Viola cevab verdi: 
- Gerçekten iyi vücude getirilmiş bir 

güzellik yanakların üzerindeki allık ve be
yazlık tabiatm kurnaz eli ile oraya kon
durulmuş. Eğer bu güzelliği mezara kadar 
götürecek ve yer yüzünde bunun bir kopya
sını bırakmıyacak olursanız siz, dünyanın 
en zalim kadını olursunuz. 

Olivia dedi ki: 
- Hayır, o kadar hainlik edecek deği

lim. Yer yüzünde benim güzelliğimi keşfe-

Viola: 
- Ne olduğunuzu görüyorum, dedi. çok 

mağrursunuz, ama çok güzelsiniz. Efendim 
sizi seviyor. O kadar kuvvetli bir sevgi ile 
seviyor ki.... Siz, bir güzellik kıraliçesinin 
tacını giyiyorsunuz ama, bu sevgi de size 
yakışır. Çünkü Orsino sizi tapınırcasına ve 
gözlerinden yaşlar dökerek seviyor. 1niltile
rinde aşkın gök gürültüleri vardır; hıçkırık-. 
lan ateştendic. 

Olivia dedi ki: 
- Efendiniz benim ne düşündüğümü ga

yet iyi bilir. Ben onu sevemem. Bununla be· 
raber faziletli bir adam olduğundan 
şüphe etmem. Onun çok yük s e lC 
bir asalete malik taze ve lekesiz bir genç 
olduğunu da bilinn. Herkes, onun bilgin, 
nazik ve cesur olduğunu söyler. Bununla 
beraber, onu sevemem. O, bu cevabı çok za· 
man evel almış ve buna inanmış olmalı idi, 
• Viola cevab verdi: (Sonu var), j 
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=====.==-~================= ULUS 

~-o= ------------------------
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu llanları __________ • 

İLAN . 
. "h · • · kapalı zarfla eksıltmeyc ı - Malatya :,~rlıkf:~~ ;~~fr~!:r işinin eksiltmesi 31.8.937 

konulan 101186180 dıao E~azizde tümen satın alma komisyonunda ya
talı gün il aaa t 

pıla~t~kmek işirme işinin tahmin edilen bedeli ~2648 lira 35 ku· 2 İlk temi~atı 948 lira 65 kuruştur. Şartnamesı parasır: olarak ruştur. b" . 
her giln komisyonda görüle ılır. ri d ki e-

3 _ leteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cii ma~te;e n ~ d:n 
alka ve teminat makbuzlariyle teklif me~ubların~ı ~ ~ aaav:~ 
en az bir eaat evetine kadar mezkftr komısyon baş an ıg~211 
leri. (2660) t L A N . 

1 - Erzurum kıtaatı ihtiyacı için 150 bin kilo sığır etı kapalı 

zarfla eksi~tmeye ~on:ı:;ı~r~;Ôoo lira ve ilk teminatı 2025 liradır. 
2 - Etın tahmın e e .. ""rül bT 

Şartnamesi komis~onda her gun 'fuıü ea;t ı~.1 de Erzurumda askeri 
3 _ Eksiltmesı 3.9.937 cuma g 5 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. .. d 1 • d ki ve-
t kl ·ı · 2490 sayılı kanunun 2 3 cu mad e erın e 4 - ste ı erın . ' ih l saa· 

sika ve teminat makbuzlarını havi teklıf mekt~blarrnı a e . 
tından en az bir saat evetine kadar mezkur komısyona v~~~~~ı. 

(2862) 
t LAN 

İhalenin 
Cinsi Miktarı Fiatı Teminatı Tarihi günU saati 

Ton Lira Lira 
340 46750 3507 26-8.937 Perşembe 10 

~n 318 15900 1193 26-8-937 ,, 15,30 
rpa i 110 20900 1568 27-8.937 Cuma 10 

Sıgır et S . onunda bulunan kıta ve müessese eratrnm 1 - amsun garnız f n k 
ihtiyacı olan yukarda yazılı 3 kalem erzak kdapal.~ ztar.

1 
usu .~ el e d. 

· k ı t t t klilerin hizaların a gos erı en gun er e sıltmeye on~ muş ur. ~ e malfunatz öğrenmek istiyenlerin ve şartnameyı almak ve ıcab eden • 
her gün tümen binasındaki komisyona gelmelerı. .. 

2 - Ek 'ltm irmek h:tiyenlerin 2490 sayılı ka~unun ~· 3 cu 
. sı . eye. g . t kl"f mektuplarıyle muraca-maddelerındekı vesıka ve temınat ve e ı . . 

atları ve teklif mektuplarını ihale saatinden hır saat evvel komıs-
yona vermeleri. (2691) 2-4114 

t LAN 
1 - Sivas merkez kıtaatı için 700 ton odun kapah zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. . ku 
2 _ Bedeli 15750 lira ve ilk teminatı 1181 lıra 25 ruştur. 

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

mutanlığı binasındaki komisyonda yapılacaktır. . . 
4 _ t kl ·ı in 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 cı maddelerı 

ste ı er . . 1 tından en az dairesinde hazırlanmış tekhf mektublarını ıha e saa .. 
bir saat evetine kadar komisyona vermiş bulunmaları lazımdır. 

(2562) 2-4045 
1 LAN 

1 - İsparta garnizonu ihtiyacı için 185400 kilo un kapalı zarf-
la eksiltmeye konulmuştur. t 

2 - Eksiltmesi 26.8.937 perşembe günü saat 10 da spartada 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Unun tahmin bedeli 13,5 kuruş olup muvakkat temınatı 
1878 1iradrr. Şartnamesi hergün komisyonda gör~lebili,r. . 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelenndekı vesıka ve 
teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale ~aatinden en ~ 
bir saat evetine kadar mezkQr komisyon başkanhgrna vermelen. 

(2636) 2-4105 
lLAN 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için sek· 
sen üç ton sade yağı 31.8.937 salı günü saat 15.30 da Tophan~de le
vazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksı~tmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 75350 lira ve ilk teminatı 4777 lıra~ır. 
Şartnamesi 353 kuruş mukabilinde komisy?ndan. alınır. İsteklıle
rin 2490 saydı kanunun 2, 3 üncü maddelerın?ekı yazılı belge~erle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden hır saat evet komısyo-
na vermeleri. (2683) 2-415 5 

t LAN 
ı - Hozat birliklerinin senelik ihtiyacı için kapalı zarfla 

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

tın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
3 - Ekmek pişirme işinin muhammen tutarı 730.~ lıra 8~ kuruş 

ve ilk teminatı 547 lira 93 kurştur. Şartnamesi her gun komısyonda 
görülebilir. .. . 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cu mad.delerındeki ve· 
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ılıale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkClr komisyona vermeleri. 

(2659) 2--4210 
t LAN 

ı _ Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 32500 kilo sı· 
ğır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin bebe rkilosu 30 kuruştan 9750 lira ve muvakk~t 
teminatı 731 lira 25 kurştur. Şartnamesi her gün komisyonda go
rü lebilir. 

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

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarrnı ihale saatın· 
dan en az bir saat eveline kadar mezkfır komisyona vermeleri. 

(2814) 2--4318 
İLAN 

1 - Harb okulu ihtiyacı için açık eksiltmeye konulan 10 ton ka
vuna istekli çıkmadığından eksiltmesi 28.8.937 cumartesi günü saat 
onda yapılmak üzere on gün uzatılmıştır. • 

2 - Kavunun tutarı 600 lira olup muvakkat teminatı 45 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satınalma komisyonuna glemeleri. (2880) 2-4421 

İLAN 
1 - Denizli garnizonunun ihtiyacı olan 230100 kilo askeri ev

saftaki un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 11 de İsparta tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun muhammen ~edeli 11 kuruş muvakkat teminatı 2374 

liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

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

(2879 ) 2-4420 
İLAN 

:Zarnızonu Cinsi Kilo Muhammen Muvakkat 
Miktarı Tutarı Teminatı 

Lira Lira Krş 
Bursa Un 479000 62270 4670 25 
~udanya 208000 27040 2028 00 
hnd ırma ., 208000 27040 2028 00 

1 - Bursa, Mudanya. Bandırma garnizonları için yukarıda 
miktarları yazılı ekmeklik unun 10.9.937 cuma günü saat 17 de 
Bursa askeri satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Beher kilosu 13 kuruş hesabiyle tutarları ve teminatları 
yukarıda yazrlrdır. 

2 - Üç garnizonun unu ayrı ayrr isteklilere ihale edilebilir. 
Ancak istekliler teminat mektublarına ve teklif mektublarmda u
nuna iştirak edecekleri garnizonlarırı isimlerini açık olara1< y::ı .. ma-

\ 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalma 

Komisyonu llanları ---------------- ----------------
14 KALEM ÇİVİLİK TEL . 

Tahmin edilen bedeli (2212) lira '1lan yukarıda mikdarı ve cm. 
si yazılı malzeme Askeri Fab:ikalar umum. m~d~rlüğü satın alma 
komisyonunca 6. 9, 937 tarihınde Pazartesı gunu saat 14 d~ açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyon· 

dan verilir. · k 490 
Tal"plerin muvakkat teminat olan (165) lıra (90) uruş, 2 

numara:ı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve 
saatta komisyona müracaatları. (2801) 2-4277 

35 KALEM ÇELİK . . 
T hm' edilen bedeli 24865 lira olan yukarda mikdarı ve cınsı 

yazıl: m~~eme askeri fabr.ikalar umum mü~ü.~lüğü satın alma ko
misyonunca 6-10-937 tarihınde çarşamba gunu saat 15 :C kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyonda~ 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1864 lira 88 k.uruşu havı 
teklif mektuplarını mezkfir günde saat 14 de kadar komısyona ver· 
nıeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2762) 2-4260 
İLAN 

ı . eylUl _ 937 çarsamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi
leceği 12 • 14 _ 16 • 18 temnı~z 937 günlerinde ilan e~i~.en .~:.~alem 
çelik şartnamesinde değişikhk yapılmasına lüzum goruldugunden 

ki'>. • ~nı b''k"" ·· du''r (2761) 2-4259 mez ur ıla ar u umsuz · 
4000 KİLO ŞARJÖRLÜK YAYLIK ÇELİK . . 

Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan yukarda miktarı ve cınsı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alm~ k~
misyonunca 6~10-937 çarşamba günü saat 14 de açık eksilt~~ ıle ı· 
hale edilecektir. Şartname parasız ol~rak komisyondan verılır. Ta· 
Jiblerin muvakkat teminat olan 300 lıra ve 2490 numaralı ka?unun 
2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komısyona 
müracaatları. (2910) 2-4383 

Ankara bölge sanat okulu 
direktörlüiündfln 

1937 _ 1938 ders yılı için bölge sanat okullarına nehari taleb~ de 
kayıd ve kabulüne başlanxlmıştır. İstekliler yarış sınavına tabı tu· 
tulmıyar.aklar ve parasız yatılı yarış smavım kazanamıyanJ.ar da 
nehari olarak devam edebileceklerdir. Bu hususta fazla ızahat 
almak isteyenlerin oku] idaresine müracaat etmeleri lazımdır. 

(2802) 2.4278 

lan şarttır. . 
3 - Şartnamesi 580 kuruş mukabilinde komisyondan alıı:abı· 

lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesıka 
ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatinden en a
şağı bir saat evveline kadar kanun~n 32, 34 cü maddelerine uygun 
olarak mezkur komisyona vermelerı. (2931) 2-4429 

İLAN 

1 - Erzincan birlikleri için 1200 ton odun kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. . 

2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazart~i günü saat 15.30 da Erzıncan
da tümen karargahında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun muhammen tutarı 27.000 lira ve muvakkat temina
tı 2025 liradrr. Şartnamesi 135 kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdh olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi teklif mektublarrnı ihale saatrndan en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2913) 2--4426 
t LAN 

1 - Erzincan birlikleri için 740 bin kilo odun kapalı zarfla ek
siltmeye konulmu§tur. 

2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazart~i günü saat 11 de Erzincan tü
men karagahındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun muhammen tutarı 16650 lira ve ilk teminatı 1248 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayrdlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayıh kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi· 
nat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2912) 
2-4425 

İLAN 

1 - Erzincan birlikleri için 740 bin kilo odun kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 9 da Erzincanda 
tümen karagahı binasında satın alma komi~yonun~a yapılacaktır. 

3 - Odunun muhammen tutarı 16650 Iıra ve ılk teminatı 1248 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir, 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi-
nat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2911) -
2-4424 

İLAN 
1 - Ankara garnizon birlikleri ve mü~sseJeri ihtiyacı için ka

palı zarfla eksiltmede iken pazarlığa çevrılen 8000 kilo zeytin ya
ğma verilen fiat pahalı görüldüğünden 26.8.937 perşeınbe gününe 
kadar pazarlığı devam edecektir. 

2 - Zeytin yağının tutarı 5400 lira lo~p ~u.vakkat 405 liradır. 
Şartnamesi her gün kmisyonda parasız göruleb~lır. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelenndeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gü~e kadar pazarlığı yapılmak üzere 
her gün komisyona gelmeleri. (2881) 2-4422 

İLAN 
Çatalcada gösterilecek mahalde bir p~~~on içi? ihale günü tek

lif edilen fiat komisyonca pahalı görüldugunden ıhalesi tekrar ka
palı zarfla 13.9.937 pazartesi günü saat' 16 da yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur: Ş~rtnamesi. her gün öğle. 
den evel komisyonda görülebilir. İsteklılerın 2282 lıraiık ilk temi
nat makbuz veya mektublariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale saatından en az bir saat 
eveline kadar teklif mektublannı Fındıklıda komutanlık satm -. 1. 
ma komisyonuna vermeleri. (2914) 2-4427 

t LAN 
Ordu ihtiyacı için 150 adet büyük ve 100 adet küçük portatif 

yazı makinesi 7.10.937 perfell\be günü saat 15.30 da Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin b~deli ~4500 lira ve ilk te
minatı 1837 lira 50 kuruştur. Şartnamesı komısyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı bel
gelerle beraber teklif mektublarıru ihale .saatrndan en az bir saat 
eveline kadar mezkur komisyona vennelerı. (2930) 2-4428 

I LAN 
ı - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için açık 

eksiltmeye konulan 18 ton taze üzüme teklif edilen fiatı pahalı gö
rüldüğünden eksiltmesi 27 .8.937 cuma günü saat 10 da yapılacak
tır. 

2 - Üzümün tutan 1440 lira olup muvakkat teminatı 108 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satrn al-
ma komisvonuna gelmeleri. (2882) 2-4423 

23 - 8 - 1937 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden 

Devlet hava yolları ihtiyacı için (60) ton 74 oktanlık tayyare ben
zini alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 18.600 liradır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle eylülün 9. ncu perşembe giinil öğle
den sonra saat 2.30 da Ankarada havayolları devlet işletme idare
si merkezinde yapılacaktrr. 

Şrtname ve projeler sözU geçen idare merkezinden bedelsiz o
larak alınabilir. 

İsteklilerin 1935 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubu ile ve icab eden belgeleriyle eksiltme zamanından bir •· 
at evel teklif zarflarını komisyona vermiş olmaları ilan olunur. 

(2877) Z-4392 

İsmetpaşa Kız Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

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

Enstitü öğretmen ve akşam kısımlarına gıreceklerın tahsıl _ve
sikası, aşı ve sıhat raporu, 6 adet fotoğraf, nüfus kağıdı ve vehte-
riyle birlikte mektebe müracaatları 111.zımdır. 

Enstitü ve öğretmen kısımlarına ücretli leyli talebe kabul olu
nur. Pansiyan ücreti senede 200 liradır. Memur çocuklarına % 10 
tenzilat yapılır. 

Sınıf ve mezuniyet ikmal imtihanları bir eylülde başlar. 
(2860) 2-4326 

l(ayseri vilayeti daimi 
encümeninden: 

Vilayet merkezindeki arsada yaptmlacak 99557 lira 4~ kuruş ~e
şif bedelli memleket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usulıyle eksılt
meye çıkarılmıştır. Bu inşaata aid evrak şunlardır: . 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi. ~rt~ame, ~etraJ 
defteri, kesif hulasası temel, bodrum, zeminkat, bırıncı kat planlan 
ön ve arka· ve yan poliklinik cepheler~ ve. ş~kuli ma~ta ve I>_:ıymdır
hk işleri genel şartnmesi ve şose ve kargır ınşaata aıd fennı şartna
me. 

Eksiltme 27.8.937 tarihine müsadif cuma günü saat ıs de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. . 

İstekliler bu işe aid evrakı hergün daimi encümen kalemınde 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralı~ mu
vakkat teminat belgesi ilandan sonra alrnmış ticaret odası vesıkası, 
nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası, vilayet nafıa mü
dürlüğünden alınmış ehliyetname, inşaatın başlangıcında~. sonu~a 
kadar diplomalı bir mühendis ve bir mimar istihdam edecegıne daır 
noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri şarttır. 

Eksiltme 2490 numarah kanuna tevfikan yapılacağından kanun-
da tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. . . 

İstekliler kapalı zarfların yukarıda yazılı saatten bır saat evelı
ne kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlığına vermelidirler. 
Zarfların yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli te· 
ahhüd1ü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

İşbu keşifnamede Nafıa vekaletince icra edilecek tadilatın bili 
kaydü şart müteahhid tarafından kabul edileceğinin teklif mek-
tuplarma derci lazımdır. 2--4247 

Bursa orman mektebi 
müdürliipinden: 

Bursa ve Bolu Orman mekteplerine 
alınacak talebenin kayrd ve kabul şartları 

Bu sene mektebimize ve mektebimiz derecesinde açılacak olan 
Bolu mmtaka orman mektebine müsabaka imtihanc ile parasu ya
tılı elliser talebe alınacaktır. Bu mekteblerin tahsil müddeti üç se-
nedir. İsteklilerden aşağıda yazrl ı şartlar aranır: • 

1 - Türkiye cumhuriyeti tebaasmdan olmak, 
2 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak, 

3 - Sağlık durum normal derecede yani, dit, göz, kulak ve vÜ· 
cudunda arıza ve noksanlık bulunmamak, arızalı ve dağlık yer· 
lerde yürüyüp gezmiye, hayvana binmiye bünye teşekkülatı tnüsaid 
ve dayanıklı olmak, .. 

4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahıbı ve ge~miş mahkumiyeti olma
mak, 

5 - Orta mektebi bitirmis bulunmak, 
6 - Bu sartları haiz olanl~r. Bursa orman mektebi müdürlüğü

ne hitaben yazacakları dilekçeyi, fotoğraflı olarak Bursada orman 
mektebine, taşrada, bulundukları mnıtakanın orman müdürlükle
rine verecekler ve istidalarma: 

a: Nüfus cüzdanı asıl veya tasdikli sureti; 
b: Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarım bildirir tam te

şekküllü hastahanelerden veya bu hastahaneleri~ ~ulunmadıkları 
yerlerde hükümet doktorlarından alacakları tasdiklı raporu (Tam 
teşekküllü hastahane olmıyan yerlerden kabul edilecek isteklilerin 
kayıdları imtihanı kazandıktan sonra mektebçe yaptırılacak muaynec 
neticesine kadar esalandrrrlmaz, Ve bu muayenede yazılı evsaf ken· 
disinde bulunmayanlar mektebe alınmaz.) 

c: Ciçek aşısı evsikasr, 
d: Dördüncü maddedeki yazıya göre belediye veya polis mer-

kez !eri tarafından tanzim ve tasdik edilecek hüsnühal mazbatası, 
H : Orta mekteb şahadetnamesinin asıl veya tasdikli örneğini, 
F; 6X9 ebadında altı fotoğraf bağlamalıdırlar. 
7 - Müsabaka imtihanına gireceklerin namzedlik kayıdları 

20.8.937 tarihinden başlayacak ve 13.9.937 tarihine kadar devam e
decektir. Bursa, Bilecik merkez ve kazalarından bizzat veya posta 
ile müracaat edecklerin kayrdları Bursa orman mektebinde yapılır. 

Noksan evrak gönderenlere müracaat etmemiş nazariyle bakılır. 
Mekteb için müracaat günleri pazartesi, çarşamba ve cuma gün

leri saat 14 - I 7 ye kadardır. Bugün ve bu saatler haricinde müra
caat kabul edilmez ve noksan evrakla gelenlerin kaytdJarı yapıl
maz. 

8 - Bursa. Bilecik merkez ve kazalarından müracaat edecek is
teklilerin imtihanları Bursa, Çekirge yolundaki mekteb binasında, 
diğerlerinin, mensub oldukları orman müdürlüklerinde iki grup 
(riyaziye ve biyoloji) dersten 13 eylül 1937 pazartesi günü saat 14 
de yapılacak ve üç saat devam ederek 17 de bitecektir. 

Muayyen gün ve saatte imtihan mahallinde bulunmıyanlar mü
sabaka harici bırakılır. 

g - Yukarıda yazılı şartları haiz olanlar, müsabaka imtihanı ne
ticesinde muvaffak olarak mektebe alındıklrı takdirde tahsil esna
sında mektebi terkettikleri veya bitirdikten sonra tayin olunduk
ları vazifeye gitmedikleri halde mektebin yapını§ olduğu masraf
ları ödeyeceklerine dair kendilerine verilecek nümuneye göre no
terlikten tasdikli bir taahhüd senedi vereceklerd ir Bu senedi ge
tirmiyen1erin mektebe devamlarına müsaade edilmez. 

10 - İmtihan neticesi mektebimiz tarafından gazetelerle ilan 
edilecek ve kazananların mensub oldukları ormr;1,1 müdürlükleri-
ne de bildirilecektir. ~ '""' 
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Devlet Demiryolları ve Lima.nlan Umum \ 
MüdüTlüğü Satınalma Komisyonu llanları 

işletmesinden: Devlet Demiryolları Adana 
6 ıncı işletme mıntakasında aşağıda mevki ve kilometreleri, n:ıikdan ve muhamme~. b_:delleri yazılı 

balast ayrı ayrı kaçalı zarf usuliyle eksiltmeye c;ıkarılmıştır. Eksıltme 27.8.~7 cuma gunu saat onbirde 
Adana ga 1 binasında 6 ıncı işletme artırma ve eksiltme komis~onunca yapılacaktır. . • 

lsteklilerbı eksiltme şartnamesinde istenilcıı muvakkat temın:at ve evrak ve vesaıkıyle teklif mek
tuplannı eksiltme günü saat ona kadar komisyon reisliğine vermış olmaları lazımdır. 

istekliler bu husustaki şartname ve mukavele projesi~i. Adana. Ankaıa, Haydarpaşa ,Afyon, Malat
ya işletmeleri yol baş müfettişliklerinden bila bedel alabılırlcr. 
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1 lılandason istasyor: 
llarpsmda Km. 80 
+ 700 de hatta 950 
metre mesafede va-
ki taş ocağından 

2. Hacılnrı iatuyo-
nunda ve 307 + 000 
312 ..._ 000 IUn. ler 
arasında hat kena
rındaki 307 + 000, 
310 + 500 ve 3H + 
500 mahallerindeki 
taş ccaklanndan 

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

Kuruş 

77.90 

64.40 

69.50 

Lira Kuruş Kuru$ Kuruş 

147 90 14 17.60 

134 40 14 17.50 

139 50 14 1'1.50 

2-4036 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
iletme Umum Müdürlüğünden , 

937 senesi idaremiz ihtiyacı ic;in aşağıda me~ki ve kilometrel~ 
ri yazılı ocaklardan 17000 metremikip balast~ ıhza:ı 10.8.937 ~ı
hine rastlayan salı günü saat 15 de muvakkat ı.halesı yapılmak uze
re kapalı zarf usuliyle eksi_ltm:ye komıJ~u! ı~e ~e muayyen ~iin 
ve saatte komisyonumuza şıfahı veya tahrırı hıçbır taraftan milra-
caat vaki olmadığından 25.8.937 ~üne te~.d~.f .~~~n ç~rşamba 
günü saat 15 de Kayseride 4 üncü ı§letıne mudurlugu bınasında 
toplanacak komisyonca yapılacağı tekrar ilan olunur. 

Muhammen 
bedel Balastın 

milıtan 
Keşif 

~deli tutarı 

Kuruş 
6300 
4400 
3150 
2100 
2100 

Ocak mevkii En yakın ist. 
metnmikip 

6000 
4000 
3000 
1000 
2000 

Kuruş 
105 
110 
105 
)1)5 

105 
(2739) 

iLAN 

Klm. İsmi 
483 Şarktşla 
279 Kunduz 

52 Ladik 
95 Hacı bayram 

204 Zile 
2-4192 

Aşağıda isiml~r , muhammen bedelleri ve muvakkat teminatla
rı Yaz.ılı üç gurup muhtelif elektrik tel ve kabloları 16-9-1937 per
şembe günü saat 15.30 dan itibaren ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenterin aşağıda yazılı muvakkat teminatları ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.36 gün~ veya 
1.7.1937 g. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan talımatna
ıne dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

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

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

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

ile yumuşak ve sert bakır teller) 9095 
(?748) 

682,13 
2-4251 

l LAN 
Muhanmxn bedeli (1500) lira olan muhtelif cina zımpara ta•

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

Bu işe girmek istiyenlerin (112.5) liralık mu':'akkat teminat i
le kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi ga.ı:etenın 7.5.936 gün ve 
3297 .eya t.7.937 gün ve 3645 No. ~ı nüshasın~a i~ti~ar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesıka ve teldıflerını aynı gün sa
at 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parası:ı olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2703) 2-4237 
t LAN 

Muhammen bedeli (94138) lira olan lokomotif alev ve duman bo· 
ruları ile regütatör boruları, bağalık c;elik çekme boru ve fren 
hava sevk boru ve parçaları ile muhammen bedeli (20222.66) lira 
olan muhtelif ebatta galvanize ve demir gaz boru ve teferruatı 
4.10.937 paıartesi günü saat 15.30 dan itibaren bir ve jki _n~maralı 
listelere aid zarflar açılmak suretiyle ve kapalı zarf usulu ıle An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiycnlerin bir No.lu liste muhteviyatı olan. lo
komotif alev ve duman borulrar için (5956,90) ve iki numaralı lıste 
nıuhteviyatı gaz boru ve parçalan için de (1516,70) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazete
nin 7.5.936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 31545 numaralı nüshala
rında intişar etmiş talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek· 
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

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

(2773) 2-4312 
t LAN 

Muhammen bedeli, vagon üzerinde teslimi halinde beher metre mi
kabı 125 ve yerde teslimi halinde 110 kuruf olmak üzere 6000 met
re mikab halas ta Lüleburgazda; 

Keza muhammen bedeli vagon üzerinde teslimi şartiyle beher 
metre mikabı 155 kuruş olmak üzere 8000 metr<! mikibı balastın ki
lometre 27 den, 6.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf u
&uliylc Sirkecide 9, işletme eksiltme komisyonunda ayrı ayn veya 
ikisi birden satın alınacaktır. 
. Bu işe tamamen veya kısmen girmek istiyenlerin %7.S nisbe
tınd muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, nafıa iş
l~rın id eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak müteahhid
Uk vcsı ası halrkındaki talimatnamr rfa'r,.oı;inl'l• 111,rımış vesika ve 

M' Lira K Lira K 

4000 6616 00 496 20 

1100 )6709 00 1253 17 

6000 9420 00 706 50 

t n giJİ z K ıtn:ı:• • k t-t::ı:anesi .. , 1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat ü~ten sonra 

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

2-3361 

Satılık arsalar 
Erzurum mahallesi Yazıcı so. 

kak No: 3 e müracaat. 
2-4407 

Amasya Beledi}re 
Belediyemiz elektrik müessesesinin 75 lira aylıklı ten memur· 

luğu ve altmı§ lira aylıklı buhar makinesi makinist muavinliği a· 
çıktır. Bu vazifelere talip olanların ehliyet ve şimdiye kadar ifa 
ettikleri hizmetlere aid vesikalarının asıllarını veya tasdikli su
retlerini göndermek suretiyle belediye reisliğine müracaat etme· 
leri ilin olunur. (267 4) 2--4099 

Aukara valili~inden: 
1 - Ankara merkez okulJarına asgari 61.500 azami 1~0.000 kilo 

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

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

3 - İstekliler pazarlığa girebilmek için en çoğunun muhammen 
bedeli üzerinden % 7.5 teminatı muvakkateyi muhasebei hususiye 
müdürlüğü veznesine yatıracaktır. 

4 - !hale 6.9.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet konağında 
daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek il· 
zere her gün Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları 

(2750) 2--4201 

tekliflerini aynı gün saat 14.30 kadar işletme binasındaki komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

2-4373 
t LAN 

1 - 10.8.1937 tarihinde münakasaya konulan Fevzipaşa • Di
yarbekir hattı üzerinde Kın. ~37+339 arasında ocaktan çıkarılara_k 
hat kenarına figüre edilmek uzere 6650 m3 balastın ihzar ve teslı
mi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye. ko?ulmuşsa da iki talibin vesa
iki tamam olmadığından .~bul edılmıyerek 2490 numa.rah ka~u
nun 40 ncı maddesi mucıbınce kapalı zarf usulile yenıden eksılt-
mcye konulmuştur. Muhammen bedeli 9975 liradır. • 

2 - Eksiltme 25.8.1937 çarşamba günü saat 15 de. Malatya ••· 
}etme binaaında yapılacaktır. . 

3 - Muvakkat teminat 748 lı~a 13 kuruştur. .• 
4 -. Bu işe girmek is~iyer:lerın 2~_90 numaralı ka;ıunun ~ ncu 

maddesı mucibince ite gırm~~.e ma~ıı kanunt ohnadııına daır be
yananme, kanunun tayin ettıgı vesaık, muvakkat teminat makbuz
Jarile tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe ait fartname ve ~ukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa, Malatya !!iletme kalemlerınd.e, Diyarbekir, Elaziz, Narlı, 
Eloğlu istasyonlarında parasız verılmektedir. (278Z) 2-4252 

İLAN 

Muhammen bedel, muvakkat teminat, liste No. ları ve mikdar
ları aşağıda yazılı vagonlar 6.10.19~7 c;arşamba günü saat 15 den 
itibaren 1-4 listeye aid zarflar _sıra ıle açılmak suretiyle ve kapalı 
zarf..,usuliyle Ankarada ldare. bın~sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenle~1_?. hız~arında gösterilen muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin etttgı vesıkaları, resmi gazetenin 7.5.1936 
T. ve 3297 veya 1.7.1937 T. ~e 3645 No. lu nüshalarında intişar et
miş olan ta1imatname dairesı.nde alın~ vesika ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar kornısyon reısliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Mikdarı 

Liste No. 1smi 
1 Kömür vagonu 
2 Soğuk hava vagonu 

Adet 
30 
12 
10 
s 

3 Yük furgonu 
4 Otoray romorku 

(2840) 
t LAN 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
300000 

96000 
55000 
65000 
2-4363 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
15750 
6050 
4000 
4500 

Muhammen bedeli (14100) lira olan muhtelif cins saplar 22.9.937 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi-
nasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istir~.nlerın. (1057.SO) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettıgı vesıkaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 
gün ve 3297 veya 1.7.937 G. 3645 No: 1r nüshasında intişar ebniş olan 
talimatname dairesinde alı~1!_ vesıka ve teklifleııini aynı" gün saat 
14.30 a kadar komisyon reıshgme vermeleri lizımcbr. 

Şartnameler parasız olarak A~~~rada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefhgınden dağıtılmaktadır. 

(2849) t 2-4433 
LAN 

20.9.937 pazartesi glinü. yapılacağı i.lan. edilen ateş tuğlaları ek
siltmesi görülen lüzuma bınaen feshedılmıştir. Yeni eksiltme günü 
ayrıca ilan edliecektir. (287l) 2-4434 

11 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu llanları 
'--~~~~~- tLAN ~~~~~~-

ı - 6 kalem sıhhi malzeme açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 450 lira olup ilk teminat parası 

33 lira 75 kuruştur. 
3 - İhalesi 11 eyllıl 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncu mad. 

deelrinde istenilen belgeJeriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2299) 2-3653 

BİLtT 
y API: Harb okulunda yapılacak inşaat işleri kapalı zarfla e.k

siltmeye konmuştur. Keşif t~tarı: (7121) lir.: 20 kuruştur. Keşıf, 
proje ve şartnameleri parasıyle mşaat şubesınde_n ahnacaJtt.ır. İ· 
halesi: 4.IX.937 cumartesi günü saat on birdedır. İlk temınatı: 
534 lira 9 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulun~n!ar 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde1eri?de isten~n belg.~l~~le bırlık
te teminat ve teklif mektublarmı havı zarflar ıhale gunu saat ona 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna verilecektir. 

(2848) 2-4322 
BlLlT 

1 - Eskışehirde yaptınlacak birinci sınıf bir çift hangar inşa-
atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

z - Keşif bedeli 180 bin 925 lira 42 kuruştur. 
3 - İhalesi 31 ağustos 937 sah günü saat ıs tedir. 
4 - tık teminat on bin iki yuz doksan altılira 27 kuruştur. 
S - Şartname, keşif ve projeler 946 kuruşa M. M. V. satın 

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

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bu işi yapabile
ceklerine dair 937 yılında ahnmış bayındırlrk bakanlığı vesikası ve 
mali vaziyetinin bu işe müsaid olduğuna dair 937 yılında alınmış 
ticaret odası vesikası ile birlikte teklif mektublarnın ihale saatin
dan behemehal bir saat evci M. M. V. satın alma Ko.na vermeleri. 

(26i9) 2--4160 
lLAN 

1 - 6 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli yirmi beş bin lira olup ilk teminat 

parası 1875 liradır. 
3 - İhalesi 9 eylül 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma 

komisyonundan alabilirler. 
5 - Muhabere ile şartname gönderilemez. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 asyılı kanunun 2, 3 üncü ma.d· 

de erinde istenilen belgeleriyle bitlikte ihale gününden en geç hır 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektublarını M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2194} 2-3587 

BtLlT 
ı - 46 kalem fotoğraf malzemesi kapalı zarfla ek~iltmeye kon

mus.tur. 
ı - Tahminedilen bedeli 13.000 lira olup ilk teminat P51rası 

975 liradır. 
3 - lhalcsi 11.9.937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeluiyle bitlikte teminat ve teklif mektub· 
larıru ibale gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vnneleri. (2247) 2-3591 

İLAN 
ı - 198 kalem alat ve sıhhi malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 

konm1Jltur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 13.000 lira olup ilk teminat parası 

97 5 liradır . 
3 - İhalesi 13 eylUJ 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye girecclrlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektup • 
larını ihale gününde en geç bir saat evveline kadar M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2300) 2-3654 

BİLİT 
Hava malzeme deposundaki 1118 tane bidon aatılacalı:tır. Artırma 

25-ağustos-937 çarşamba günü saat 10 da M.M.V. satın alman Ko. 
da yapılacaktır. 

Bidonları görecekler Akköprüde hava :malzeme depo&una mü
racut •e art.ı.rmaya girecekkr belli gün v~ saatte M. M. V. satın 
alma Ko. na gelsinler. (2937) 2-4430 

Ankard inhl arlar Baş 
~lüdürliiğündeıı 

1 - Keçeç tuzlasında üç adet memur ve müstahdemin evleri
nin in~sı işi proje, keşifname, prtname ve mukaveleleri ve~hile 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (7692) lira 24 kuruştur. 
3 - Aleni eksiltme 6.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 16 

Ankarada İnhisarlar ba§müdürlüğü binasında müteşekkil komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Şartname, keşifname ve sair ekgltme evrakı Ankara inhi
sarlar ba~üdürlüğü tuz fen 'ubesinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları ve
yahud inşaatın batından &Onuna kadar müteahhid hnabına fenni ne
zreti deruhte edttek diplomalı bir mimar veya mühmdi&in iş. ba
tnnda bulundurulması ... rttır. 

6 - İsteklilerin eksiltme gün ve saatinde bedeli muhammenin 
yüzde yedi buçuğu olan 576 lira 9Z kuruş güvenme paralariyle sö-
zü g-eçen komisyona g-elmeleri ilan olunur. (2826) 2-4301 

Ankara Belediye Reisliği IIanları 
~--------------- ---------------~ 

Ankara Belediye Rei liğinden : 
Yenişehirde 1324 numralı adada 317 metre murabbaı vüsatin. 

deki İmar müdürlüğüne aid 2 numaralı parsel açık artınna ile sa
tılacaktır. Beher metre murabbaı beş lira muhammen kıymetinde 
olan bu arsanın ihalesi 26 ağustos 1937 perşembe günü saat 17 de 
İmar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Taliplerinin muvakkat 
teminatlariyle müracaatları iHin olunur. (2687) 2--4116 

!LAN 
Otobüs idaresine alınacak keresteye :istekli çıkmadığından 

17.9·937 cuma gününe kadar bir ay içinde ,pazarlıkla alınacağından 
isteklilerin her cuma ve salı günleri saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları (2810) 2-4267 

ILAN 
Otobüs idaresinde bulunan yanık yağlş,ra istekli çıkmadığından 

17.9-937 tarihine kadar bir ay içinde puarlıkla satılac.ağından ta
lib olanların her cuma ve salı günleri saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları (2806) 2--4272 

El Yazısı Güzel ve Okunaklı 
Bir Genç Aranıyor 

fmJasr çok düz~n •. el yaz~sı çok güze.ı, okunaklı ve çabuk ayni 
zamanda yazı makınesınde süratlc yazabılen kadın veya erkek bir 
gene; aranıyor. Ayda (75) lira ücret verilecektir. isteklilerin ken
di el yazılariyle kısa bir tercemei hallerini ve sarih adreslerini U· 
lus iJao. m~murlu~u vasıt~siyle (N. B_.) adresine eylülün sonuna 
kadar bıldırmelerı. İstekher adrcslerıne mektub yazılarak müsa-
bakaya çağrılacaklardır. 2-4333 



-- B 

Ç.Orum nafia müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Sungurl~?a yeni~en yap!lacak 

22226 48 lira keşif bedelli ve beş dershanelı ılkokul bınasının ınşası 
işidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartname 
E. Keşif. silsilei fiat ve metraj cedvelleri 

İ~i~:n~~~\u evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü 
binalar heyetinde ve Çorum daimi encümeni ile Nafıa müdürlü-
ğünde görebilirler. .. .. 

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

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

teminat vermr.si ve aşağıdaki vesikalan göstermeleri lazımdır. 
Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işleri yapa-

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

eveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
16 ya kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühtir mumu ile iyice kapa
tılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez Z-4249 

Ankara valiliğinden: 

Adet CİNSİ 
1 Buik markalı otomobil 

yedek malzemesiyle 

Motör No. 
(üç 

2737029 
1 Buik markalı otomobil (üç 

yedek malzemesile) 
1 Buik markalı otomobil (üç 

yedek malzemesile) 

2738930 

2078504 

Fi ya ti 
Lira Kr. 

300 

250 00 

75 00 
275 00 

10 64 

Dipozit 
Lira Kr. 

22 50 

18 75 

5 65 
20 65 
o 80 

1 Buik markalı otomobil 
133 Tahta fıçılı beş teneke 

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

günu saat 15,30 da satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 
Taliplerin hizalarında yazrlı teminat makbuzlarile defterdarlık sa· 
tış komisyonuna müracaatları. 

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

P. 'l'. T. müdürliijünden: 
1\ e ı en 3222 sayılı telsız kanunu mucıbınce ra~yo S~· 

hip erının agustos sonuna kadar en yakın P.T.T. merkezlerıne mu· 
racaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

ı · Ağustostan evci alınmış olan ruhsatnamelerin hiıkmü yok· 
tur. 

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

937 ücretlerı eylül sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul· 
!anılsın kullanılmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerine verilmi' olması behemehal lazımdır. 

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

Ankara Vilayetinden 
ı Onuncu yıl yatı okulu ıçın 100 ton sömikok kömürü beher 

tonu 28 lira, 6000 kilo meşe ve gürgen odunu beher kilosu 2 kuruş 
2S santim. 200 kilo meşe kömürü beher kilosu S kuruş SO santim 
ve 100 kilo çıranın da beher kilosu 15 kuruştan açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

2 - Bu dört kalem mahrukatın muhammen bedeli 2961 liradır. 
3 - İstekliler pazarlığa girebilmesi için muhammen bedelin 

% 7 .5 teminat akçesini muhasebei hususiye müdürlüğü veznesine 
yatıracaktır. 

4 - İhale 9.9.937 perşembe günü saat 15.5 da vilayet konağında 
daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (2751) 

2-4202 

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

kömürü mübayaa edilecektir. 
2 - İşbu kömürlerin muhammen bedeli 1573 lira 90 kuruştur. 
3 - İstekliler muhammen bedelin % 1.5 teminat muvakkatcyi 

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

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

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rekiörlüğünden: 

1 - Enstitü ile yemek mütehhidi arasında yapılmış olan mu
kavele fesh edildiğinden yüksek ziraat enstittisünün 595 talebe ve 
memurlariyle 140 müstahdeminin 5.9.937 tarihinden mayıs 938 so
nuna kadar 9 aylık sabah, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 3 eylül 937 tarihine rastlayan cuma günü saat IS de ihalesi 
yapılacaktır. 

3 - Talebenin beheri için 50 müstahdeminin beheri için 30 ku
rut günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat tutarı olan 6595 liralık banka mektubu 
veya vezne makbuzlariyle teklifleri muhtevi zarflarını ihaleden 
'Qir saat evetine kadar komiıyon reisliğine vermeleri ve ihale sa
atında komisyonda hazır bulunmaları. 

5 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerin 
yüksek enstitüsü daire müdürlüğüne müracaatları iUin olu-
nur. (2844) 2-4324 

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

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

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

4SO gürgen odunu 
<zı;1g) 

Mikdarı 
kilo 

150 ton 
20 ton 

Muvakkat T. 
Lira K. 
315 00 

33 75 

İhale günü saati 
24.8.937 sah 10 
dan 11 re kadar 

2 - 4022 

ULUS 

1 
Çanakkale Jandarma Satınalma 

Komisyonundan · 
Tahmini Muvakkat Nasıl 

Erzakın bedeli teminat İhale yapı· 
cinsi Kilo Li. Ku. Li Ku. günlemeci Günil Saati lacağı 

Sığır eti 115300 34590 00 2594 2S 1.9.937 Çarşamba 15 de kapalı 
ı - Çanakkalede bulunan birinci J. Alayına bağlı I, II, III. 

üncü J. taburlarının 2, 3, 9. sayılı J. okullarının 1. eylül. 937 günle
mecinden 30 nisan 938 günlemeci sonuna kadar ihtiyaçları ol:ın 8 
aylık yukarıda yazılı bir kalem erzakın hizasında gösterilen günle· 
meç gün ve saatte 11 inci J. tabur 3. sayılı J. okut karargahında 
salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale gününden bir saat evel komis
yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkale T. satınalma komisyonunda para-
sız verilebilir. (5071) 2-4189 

İktisat Vekaletinden 
1 - Makam otombili için (16.000) litre benzin satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedel (2960) lira ve muvakkat teminatı (220) lira
dır. 

2 - İhalesi 3.9.937 tarihine te::;adüf eden cuma günü saat ( 10) 
da levazım müdrlüğünde toplanacak komisyonda yaprlacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve % 7.5 muvakkat teminat 
parasını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları ilan o· 
lunur. (2863) 2-4328 

Ankara \ 1 a 1 i 1 i !!i n ,ı P n : 
568 lira 76 kuruştan ibaret keşifli Bala kazası dispanser binası

nın tamirine talih çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 7 inci mad
desinin ikinci fıkrasına göre bir ay müddetle pazarlığa konulmuş· 
tur. 

İsteklilerin her pazartesi ve perşembe günleri sat 15.30 da vi-
layet daimi enctimenine müracaatları (2841) 2-4304 

l\'lüzik öğretmen Okulu 
1 )İrt~ktiirlüğiindPıı: 

Madde 1 - Müzik ogretmen okulunda yapılacak tamirat açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Keşıf bedeli 2951 lira 31 kuruşdur. 

2 - Munakasa 4.9.937 tarihıne rastlıyan cumartesi günü saat 
3 de okullar sağışmanlı" ında te ekküJ eden komisyonda yapıla-
caktır. 

3 - İstekliler %7.S guven paralariyle tayin olunan gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. 

4 - Keşif projesini g-ormek istıyenler Müzik öğretmen okulu 
direktörlüğtine haş vurm !arı (283Q) 2-4303 

İsparta vi lavPI inden: 
1 - Eksiltmeye konulan ış · 
Isparta vilayeti merkezinde yapılacak 78625 lira 89 kuruş ke· 

şif bedelli hükümet konağı inşı-atından 17SOO liralık bir kısım in. 
şaat. 

l - Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Keşif ve hulasai kesif. 
E) Planiar. 
f stevenler bu evrakı Isparta Nafia müdürlüğünde görcbi1ir· 

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

yet makamında tesekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulivle yapılacaktır. · 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 1312 lira 50 kuruş

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

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

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

evveli~e. kadar yukarıda sözü geçen komisyon re isliğine makbuz 
mukabılındt- verilecektir Posta ile J!'Önderilecek mektubların niha
yet saat 14 de kadar ~elmiş olması ve dıs zarfların mühür mumu ile 
iyic.e kapadılrnı, bulunması lazımdır. Postada vuku bulacak teeh. 
hürler nazara ahnmıvacaktır. (2794) 2-4274 

23-8- 1937 

Sivas iskan MüdürJ~ğfuıden 
Şarkışla'nm Gemerek nahiyesinde ve bu nahiye civarında yap1-

lacak 910 göçmen evinin inşası kısım kısım, köy köy gurup
lara ayrılarak kapalı zarf usuliyle 16.8.937 den itibaren 31.8.937 &a· 

lı günü saat 4 de kadar ıs gün müddetle münakasaya konmuştur. 
1 - Lisanlı köyünde 50 tek ve 50 çift kargir evlerin muhammen 

bedeli 73.851 lira 50 kuruş muvakkat teminat mikdarı 4.942 lira 8 
kurştur. 

2 - Karakol köyünde 30 tek ve 35 çift kargir evlerin muham111cn 
bedeli 49.095 lira 65 kuruş teminat mikdarı 3.683 lira 73 kuruştu§> 

3 - Dendi! köyünde ı8 tek ve 25 çift kargir evlerin muhammen 
bedeli 33.285 lira 19 kuruş ve muvakkat1 teminat mikdarı 2.496 lira 
39 kurştur. 

4 - Cepni köyünde 24 tek ve 24 çift kargir evlerin muhammen 
bedeli 35.448 lira 72 kuruş, teminat mikdarı 2.658 lira 65 kuruştur. 

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

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

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

8 - Ve gene Gemerek nahiyesi merkezinde 84 çift kacgir evin 
muhammen bedeli 80.383 lira 80 kuruş, teminat mikdarı 5,269 lira 
19 kuruştur. 

.. 9 -:- Talihler plan, fenni ,idari şartnameleri görmek için tatil 
gunlerınden mada her bün Sivas - İstanbul • Ankara - Kayseri -
Samsun iskan müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

10 - 2490 sayıh kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
ede.ceklerin yukarıda yazılı günün muayyen saatinden bir saat e
v:lıne kadar zarflarını Sivas vilayetindeki komisyona vermeleri 
lazımdır. (2883) 2-4369 

Ankara Valil iğinden 
Vilayet aygır deposu hayvanatının senelik ihtiyacı için alına· 

cak. 36000 kilo yulaf ile 36000 kilo kuru ota talih çıkmadığından 
yemden 13.9.937 pazartesi günü vilayet daimi encümeninde yeni-
den açık eksiltmeye konulacağı ilan olunur. (2768) 2-4240 

Nafia vekaletinden: 
. 7 eylül 937 ııalı günü saat 15 de Ankarada vekalet malzeme ek

sıl_tme komisyonu odasında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet de
mır nakliye eksiltme usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankara
da malzeme müdürlüğünden Haydarpaşada vekalet tesellüm memur
hığundan verilecektir. 

Muvakkat teminat 142.5 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin 7 eylül 937 salı güniı saat ıs de komi&· 

von odasında hazır bulunmaları lazımdır. (2850) 2-4365 

Memur Aranıyor 

~ Ti BA NK 
. Bank~n:ıızm makine ve tesiat şubesinde çalışmak üzere almanc:& 
lısanma ıyıce vakıf genç bir makine ve yahud elektrik mühendisi
ne ihtiyacımız vardır. 

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

Anka ra valiJ~nden: 
1 - Çankaya okulunun tamiri 786 lira bedelle açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Münakasaya girecekler muhammen bedelin %7.S muvakkat 
teminat olarak hususi muhasebe veznesine yatırmaları lizımdır. 

3 - Eksiltme 6-9·937 pazartesi günü saat 15.S de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere kültür direktörlüğü
ne ve ihale günü de daimi encümene müracatlan. 

(2908) 2--4371 

Elaziz halkevi başkanlığından: 
16.8.937 pazartesi günü ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan 

6037 altı bin otuz yedi lira 3 üç kuruf keşif bedelli kapalı spor sa
lonu ikmali inşasına aid eksiltmeye t alih zuhur etmediğinden ida
re heyeti kararı ile 31.8.937 tarihine rastlayan salı gününe temdid 
edilmiştir. Talihlerin mezkür tarihte saat 17.30 da halkevine müra-
caat eylemeleri ilan olunur. 2-4435 

Satılık Arsa 
Yenişehir ittisalinde İncesu 

köprüsü yanında müstecir yoz· 
gatlı B. Asımın ot':1rduğu bah
çeden bir kısım evlik yer satı· 
lıktır. 

Ankara mekteblari atın alnu.1 komisyonundan: 

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

~-4384 

Memur Aranıyor 
Ecenbi servisimizin şefliği

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

2-4329 

ZAYİ 

Ulus myedanı ile Samanpa· 
zarı arasında kaybettiğim bon
servislerimi bulup da adresime 
getirenleri memnun ederim. 

Adres: İç Hisar Etiler cad
desi No. 16 ~Qför İhsan Tandoğan 

2-4405 

İmtiyaz sahıbı ve Bcı.ı>mu· 
harriri Fatih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umum! neşriyatı idarr 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basrmevı: ANKARA 

Cinsi 
Tahmin Muhammen Muvakakt Münakasa 

Miktarı Fiatı bedeli teminatı 
İhalenin tekli 

Kuruş Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 
Zeytin yağı ll.600 kilo 75 8700 00 652 00 10.9.1937 ıs Kapalı zarf 

1 - Komisyo~umuza bağ!~ Ankara yatılı <>kullarının ihtiyacı olan miktarı, muhammen fiatr. 
muh~mmen .. bedelı ve %7.5 temınatı yazılı zeytin yağı 4-8-937 çaq~amba günü saat 15 de kapalı zarf 
u~ulıyle munakasaya konulmuf iken şartnamesindeki hatadan dolayı ihaleye vazedilmediğinden ~
nıden kap~11.1_~arf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhale 10-9-1937 cuma günü sat ıs de mckteble· 
muhasebecı ı~ınde yapılacaktır. 

. 2 -: Eksıl~eye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayı h kanunun (2 ve 3) cü maddele
rıne go:e. e~lerınde ~ulunan belgelerle, ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı 
şartlar ıçın e Noterlıkten alma vekaletnameleriyle komisyona başvurmaları; 

3 - K~pa~l zarf eksiltmesinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapa
lı. zarf m;

1 
tu ~~ına. istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektubunu koymak sure

tı~l~. z~r o:ar;;k uzer.ıne .. tekliflerinin hangi işe aid olduğu ve kanuni ikametgahları yazılı !Ve zarflac 
mu~urlu. ta d bellı gu_n ~e saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanhğma 
verılm~sı zı~ ır". Bellı gun ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektubları ka
bul eciıl~e.z. bemınatların eksiltme saatlerinden evvel Ankara mektebler muhasebeciliği veznesi
~~. yatırı m~ş ulu~~a~ı lazımdır. Eksiltme şartnamesini görmek istiyenler mektebler muhasebcci
lıgınde komısyon katıbıne müracaatları ilan olunur. (2022 2--4431 

YEN t S i N E 1\1 A t A il HAIK 
Bugün gündüz iki film birden 

t-GONOL OYUNLAR I 
Adolf Wölbruk • Renate Müller _ 

G. Alexcndr 
2-BAKIR DELiKANLI 

GARYCOOPER 

Gece 

KIRALİÇE MERi 
nKaterine Hepburrn • Frederic March 

Bugün gündüz ve gece 2 film birden 

1-INT l KAM BOMBASI 
Ba, Rolde : DICK FORAN 

2-YUM R UK KIRALI 
Baı Rolde : RICHARD T ALMADC 

Halk Matinesi 12.15 de: 

ŞEHiR BAHÇES 
MESELE YOK 

l N D E 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

ÇOCUK HIRSIZLARI 
Lorel Hardi: t li ı k c;r sozlü kıımedi. 


