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Suları ızdaki hAdiseıer 
E çiliklere, ·ıorpillenen 2'emiler v~ Marmaraya 
g rdiği söyleneıi denizaltına dair iki nota verildi 

...... ~----------------------------------~--
Eğeı· l•oğazlaı9ıu içinde yabancı f,ir denizaltı 

---·-------
gemisiniıı bulunduğu tahakkuk edecek olursa: 

nizaltının cebren tevkifi ve 
ihtimal imhası için emir verildi 
26 Ağustos 

Türkiyeyi zafer, 11e istiklale lta-
11uıturan büyÜk bir günün yıf. 
dönümündeyia. 15 yıl önce ba· 
gün büyült türle tarihine y.ni 
O• canlı bir deatan bailflayan 
taarru• baılamııh. Bu büyüle 
fIÜnün canlı heyecanları, ölme• 
hatıraları içimizde bir ıerel kq
nağı halnidedir. Büyük aalere 
yol açan bu taarru'"'1t ne 6i6i 
ıartlar içinde ve nasd baıfadı
ğını Büyük Onderimia Atatür· 
kün dilinden dinfemelt •ade har· 
bın ve zaferin değil, inltılôbımı· 
Rn da ön sözünü okumak de· 
melıtir. Baıkumanclon "Nutulc,, 
da diyorlar kit 

Ötedenberi ll\savvur ettiğimiz ta· 
arruz planımızın esasını da arzed• 
yimı 

Dütündüğümü z, ordula.rımızm 
kuvayı asliyesini düırnan' cepheai· 
nin bir cenahında ve mümkün olduğu 
kadar cenahı haricisinde toplay~ 

bir imha meydan muharebesi yap • 
maldı. Bunun için muvafık gördüii· 
müz vaziyet kuvayı aıliyem.izi, düı
manın Afyonkarahisar civannda bu
lunan sağ cenah grupu cenubunda ve 
Akarçay ile Dumlupınar hizasına ka
dar olan sahada, toplamaktL Düt
manm en hassas ve mühim noktaaı O• 

raıı idi. Seri ve kati netice almak, 
dÜflllanı bu cenıJuııdan vurmakla 
mümkündü. 

Garb cephesi kumandanı ismet 
pafA ve erkanı harbiyei umumiye re
iıi Fevzi pa§a, bu noktai nazardan 
bizzat lüzumu gibi tetkikat yapmı .. 
lardı. Hareket ve taarruz planımız 

çok eve) tesbit edilmİ§tİ. 
Konyaya gelmit olan ceneral Tav

zend'in arzusu Üzerine, kendisiyle gÖ

rüımek vesilesiyle Ankaradan hare
ket ederek 23 temmuz 338 aktamı 
garb cephesi karargahının bulundu· 
ğu Ak§ehire gittim. Harekat hakkın
da erkanı harbiyei umumiye reisinin 
huzuriyle görüşmeyi münasib gördük. 
Ben, 24 temmuzda Konyaya gittim. 
27 de tekrar Akşehire avdet ettim. 
Fevzi paşa hazretleri de, 25 temmuz· 
da Akşehire gelmişti. 27/ 28 temmuz 
gecesi beraber icra ettiğimiz müza
kere neticesinde, tesbit edilmiı plan 
mucibince, taarruz ebnek üzere, 15 
ağustosa kadar bütün hazırlıklarıo 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

sıs a~ o CJilJllOflJIJOJ 

Büyük 
Taarruz 
Bugün büyük taarruzun 15 inci 
Yıldönümüdür. Türkiyeye iıtiklô
lini kazandıran bu taarruzun nasıl 
bn layıp nasıl inkifal ettiğine dair 
0 'cm askeri yazımız 4 üncü sayla
d u.dır. 

o ·aosnansoS!l11UJRPAıf 

Ankara, 25 (A.A.) - Haber aldığımıza göre İspanyol gemilerinin 
torpillenmesi ve bir denizaltı gemisinin Marmara.ya girmiı olmasın
dan fÜphe edilmesi üzerine Hariciye vekaletince Ankaradaki ecnebi 
ıefaretlere iki nota tevdi edilmittir. Bu notaların metinleri berveçhi iti
dir: 

B.Ali Çetin Kaya 
dün geldi 

Bayındırlık: Bakanı B. Ali Çetinka
yı dUn sabahki Anadolu ekspresiyle 
şehrimize dönmilJtilr. B. AH Çetinkaya 
Ankara garında birçok klaıseler tara· 
fmdan karşdanmrştrr. 

B. Celal Bagar 
lstanbulda 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Ekono• 
mi Bakanı B. C~li.t Bayar bu akpm 
saat 21 de İpar kotruiyle şehrimize 
gelmiştir. B. Celal Bayar doğruca Moda 
deniz kulübüne giderek bir müddet 
istirahatten sonra it bankası genel di· 
rektörü B. Muammer Erişi~ görU1mU9-
tür. 

Çok acı 

Hariciye Vekaletinden 24 ağuıtoı 937 
tarihinde ecnebi aefaretlere gönderilen 
tamimin tercemesidir : 

Hariciye ueltcileti, bu ayın on be
fİnd günü Bozcaa.cladan 15 mil kadar 
meaafede tabiiyeti meçhul bir deniz
altı l'entİainin, ''Ciudad de Cadiz,, tı· 
dındalıi iıpanyol ticaret gemisini ba
hrdığını ve mürettebatının kurtarıla· 
bildiğini Türkiyedeki diplomatik he
y.tlerin ittil&ına arutmekl• keıbi 
laltreyfer .. 

Cumhariy.t ltükümetinin icraatı 

/taıuıudelar• lıarfC inaaniyetpervera
nc alcihcuuıı gq.termefden ibaret lıal· 
mlflır. 

DiğJ- t "''tfr', T~rki~ -:ıaltamatı· 
na gelen mawmafa BÖre, 18 ağustoı
tlı Bouaıulaya iki milden az bir me

m/ede ilıinci bir hıumane hareket 
oalıua gelmif, tabiiyeti meçhul bir 
denizaltı gemisi, "Armura,, adındaki 
upanyol l'eınuini Türkiye haraıula-

(Sonu 4. üncD sayfada) 

bir kayıp 
Başbakanımızın küçük ı 

kardeşi vefat etti 
İstanbul, 25 (A.A.) - Başbakan 

ismet İnönlinlin küçük kardeşi B. Hay
ri Temelli dün akıam Heybeliadada 
denize girmiş ve bu aralık uğradığı bir 
kalp sektesi neticesinde, yapılan bütün 
ihtimam ve tedavilere rağmen vefat et
mi~tir. 

B. Hayrinin cenazesi bugün saat 16 
da Heybeliadadaki evinden kaldırılarak 
namazı Heybeli camiinde kılındıktan 
sonra Heybeli kabristanına defnedil· 
miştir. 

Cenazede Başbakan İnönü, Mareşal 
Çakmak, ~stanbulda bulunan bütün ve· 
killer, Genel kurmay ve kolordu ku
mandanları, Amiral Okan, Reisicum
hur katibi umumisi, siyasi müsteşarlar, 
İstanbulda mezunen bulunmakta olan 
büyük elçi ve elçiler. mebuslar. 1:w.h1-
bul valisi, Ankara valisi, vilayet ve be
lediye muavinleri, müeıosesat direktör· 
teri, vilayet ve belediye erkanı, yüksek 
memurlar, matbuat ve ajans mümessil· 
!eri, Heybeli halkından birçok güzide 
zevat ve büyük bir kalabalık cenazeyi 
takib etmİ\'lerdir. 

Cenazenin önünde deniz mızıkası 

bulunmakta ve alayın iki tarafında de· 
ni.z lisesi talebesi, asker ve poliı kıta
lar ı saf teşkil etmekte idi. 

Başta Atatürk'ten olmak üzere gön
derilmiş elliye yakın çelenk bulunu
yordu. 

Cenaze saat 17 .30 da çamlar altm· 
daki ebedi istirahat yerine tevdi edil· 

Merhum B. Hayri'nin Heybeliadada 
a/wnırı son resimlerinden biri 

mi,tir. 
Anadolu ajansı, muhterem Başveki-

lin büyUk kederine biltün varhğıyle iş
tirik ederek en derin taziyetlerini ar· 

zeyler. 
ULUS - Bütün Uluıo ailesi de bu 

acı kayıb karşısında çok muhterem Baş
bakanıınızrn büyük kederine iştirak e. 
der ve kendilerine en derin taziyelerini 

arzeyler. 

Bombardıman neticesinde harab olan Şanghay'dan bir ~öriinüs. 

Çinliler 5.000 Japon 
askerini imha ettiler 

Şanghay civarına ihraç olunan japon 
kıtaları çinlilerin müthiı bir atcıiyle 
kar§ılaşmışlaı·, 5.000 japon askeri imh• 
olunmuştur. Şanghay'daki ta.rafsız mü -
şahidler bu bozgunu, vaktiyle ingilizle· 
rin Cclibolu'd.a yaptıkları hataya ben • 
zetmektcdirler. 

Diğer cephelerde de harb dev m et· 

mektedir. 400.000 Çin a6ken Pekin .. 
Ticnçin Üzeı-ine ilerlemektedir. Ça-. 

Kay Şek japon tecavüzüne daha iyi am

kavemet etmek için hükumet merkezİllİ 

Nankin'den Çingfu'ya nakledecektir. 

Çin hadiseleri hakim dııki habcr!cri
miıı 5. inci sayıfadadır. 

Yurdun ekonomik ve finansal kalkınmasında 

büyük rolü olan değerli bir müessese 

Türkiye· iş Bankası 
bugün 14 yaşına girdi 
Türkiye lt bankası, bugün muvaffakiyetle geçen 13 çalışma yılım 

doldurarak 14 yaıma bumaktadır. Türkiye bankacılığmın büyük ia
ki§afında çok değerli hizmetleri olan Türkiye it ba·nkaamı tebrik edtt
ken, onun tarihçesinden bahsetmeyi faydalı bulduk. 

26 ağustoı 1924 de Ulus mey
danından istasyona giden yolun 
sol tarafındaki evkaf evlerinde 
küçük ve mütevazi bir bina ve 
kadro ile ite baılayan bankanın 
o zaman sermayesi 1.000.000 lira 
idi. Bugün ihtiyat akçesi ile bera· 
her 8.250.000 liralrk bir sermaye· 
ye sahih olan Türkiye it bankası, 
memleket iç ve dıtmdaki muvaf • 
fakiyetli eserlerile kendisine hü· 
yük bir itibar temin etmiştir. 

Bankanın faaliyet sahası gün geç
tikçe genişlemekte, programlı ve me
todlu bir çalışma ile yeni açılan iş ve 
sanayi hayatına yayılmaktadır. 

Bundan 13 sene evel dünya harbın· 
dan ve sonra istiklal savasından sarsılmıs - -bir halde çıkan Türkiye, sulha kavu. 
şur kavuşmaz maliyesini ıslah etmek, 
ekonomisini yeniden düzeltmek mecbu- 1§ Bankasrnm değerli Genel Dir.ekt6ri. 
riyetinde bulunuyordu. 1Jay Muammer Enş 

Yeni rejime düşen ilk vazife, hakiki 
ve tam istiklalin başlıca şartlan olan 
milli sermayeyi bulmak ve endüstri 
yaratmaktı. O zaman bütün maliye bir. 
kaç ecnebi banka şubesinin elinde idi. 
Memleketin ekonomik kalkınmasına 

yardım edebilecek kabiliyette hiç bir 
mali müessesemiz yoktu. Bu bOşluk 

Atatürkün 26 ağustos 1924 de Türkiye 
tş Bankasını tesis etmesiyle doldurul
du. Ve banka, o zaman genel direktör 
olan bugünkü Ekonomi Bakanımız B. 
Celal Bayar'ın, azim. irade, ve yüksek 
görüşü, bilgili çalışması sayesinde bü. 

( Sonu 4 irncil tıfVlllriR ) 

B.Saf fet Arıkan 
Bugün geliyor 

İstanbul. 25 (Telefonla). - Kültür 

Bakanı B. Saffet Arıkan bu akp.m An

karaya hareket etmiştir. Kültür Bakanı 

Ankarada bir hafta kadar kalacak v-c 

tekrar şchrımize dönecektir. Saffet A

rıkan İstanbulda bu sene açılac. k mek. 

tcb işlerıyle yeni sene kadrolarınır. tat. 

lıilcativll" "le cYUI olacaktır 
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l iNSANLAR ADETLER 1 Buğdayyolsuzlu~. Tapu ve kadastroda yeni 
Klzılca -=- G erede Davaya dun yapılan tayinler 
~ siılcramiz ya1au; a1ı _. 1ıo1w1ann • ..ı ..... 1t1a başlandı 
~. 7iblıiyeyi 6ir pi o/"""111111 lıvrttmm ,.,,, .,.,,..,,/a
nnın ille tilıôyetlerini de dinlemİf ollll'lllnu. Dağlann Jetil ~rtii
l.ri .. J lime linte ol1170r, naıl lllOfnır tlflf IMılan llelql.,,,,... 
uaJiler P,.Mnlcfi70r nem 6oMır CÖ9ercl ı.biaıi ...,,_,, etlerelı 
meJi laAAiiera.ı.ı .alaaana, ..._ oe ınetl.-;,et eleyl.ine müfe
maJi,,.,. •eıaİfl•tİJlor, 6uau ııülaiıüle ••diliraiıü. 

B ir otemobilinia JOUa d•tları
nuıdan birinin var mı? Varsa, 

muta aonuau Ankarada geçirmeyiniz. 
Yol iyi mi. ıwerack geri gelir miyiz, 
demeyiııU. El eğ!Q kutublan aşarak A
merikaya gidiyor. Kendi yurdumuzda 
ne olabilir? Nihayet arabanızda yahud 
blı köyde ıec;elcniniz, Bqb tiidü bir 
kaç ıaat yaşamı' olursunuz. Şehrin pas
larını dikerek. taze kafa ile ipnUin ha- • 
şına döneninia. 

Kuılcıbwnun hillmda. litrelerce 
mürellkcb bucandı. Onaı, yorpn An
karaa111 yuhfı olacaktı. Bu brar, Jıe.. 
nüa uyalia pcupdaı. Hakibt, onu 
bi~ tiirlii .... • '> l uı'ti. Amdoluyu 
taaapba'" - i11m etlelim.,. An-
ku•J'• ... , u .. mlet medrai,.... 
tık. ..... il mm.. ............. aldJ.-

ğıwa Wtiıa tıutil9at. Aalrua - lltanbW 
rakkn•nıa. ~ -.dlatp denm e
deMlmeai ~- Anbrayı 
dört ia.m-ttem .......__ lıai
ıa,..ı. y.U.. J.mia '- dejiWir. Za
mım;; ...... u .. MiJiik ....._,, laal
dı....._. o. aıCIMti .uifesiai ,... 
durwa, •in*, mncatf yollanlm iati
fade etmeğe, her tarafı gidip görerek 
yola olan kati lüzumu, hareketliliği
mi.ıle tebarüz ettirmeee çalışalna. 

K ızılcayı aalatmıyacağım. Biliyor
sunuz ki ilk ~lar oracla baflı

yor. Tör]Üye'llia ciialuine, Aakara'
dan giderseniz, illr orada dokunuyonm
maz. Kc.ıa, maKmıunuaG.r ki, ı.ı Qitr
lcr. llastatbr. islerinde lı.ocaman kavi
teler açılınıştır. Bunu yapan veremin 
adı "ormantahribatı,, dır. İptidaili-• . 
ğin doiurup devam ettirdiği bu hasta-
lığa karfı, devlet, tedbirlerini almakta
dır. Ve Türkiyenin ciğulni, yani or
manları, artık tedaYi altına alınmıftır. 

Kızılcahamam'a &iderseniz, yalnız 
ilk çam kokularını almakla kalmazsı· 
nız, Turlriyeyi bir ~öl olmaktan lmrta
ran türk ormanlarının ilk şikiyetlerini 
de dmlemq elmmnu. Dağlarm 1eŞil 
örtüleri naarl 'time lime oluyor, mml 
mağrur dağ başlan keleşleşiyor. vadi
ler çirlcinlqiyor we neka basbr, cö
merd tabiati mağhıb ederek menfi hü
kümranlık sahasını, insan ve medeniyet 
aleyhine mitemamyen ıen•etiyor,. 
bunu goz1erinizle görebilirsiniz. 

Kızılcahamam'da çamlardan başka 

ılıcalar var. bunları barmdıran yapıla
rın iptidailiij~ ve pialitiJai tau.'ffm' 

edemezsiniz. Ilıcaların •JU belki ro
matizmaları iyi etmektedir. Buna mu
k.-ı ıbca -...ı-1 (Bunlara ahır de
mdi alla ~ ). imanm temize ft 

gmde olu İftİJU •e istidadım kötii
riım ctmek1etlir. 

Kızılca'da. ıbcalara tcGni İSİJl &C
lealere "hamww:ılar'9 ttiywJar. Bmalar
dan bir kafileye m lıqmıla na pı.tik. 
Öilc ycmqme llbulmuywlanh.. Fa
kat daha önce eaaa olnjdısw w: ~ 
kıWılar. Ba sırada Bayanlan pbnla
rıa. sepctl~rin n Jnuslann içüıden bir 
takım neYaleler çıbruak sofrayı ı.a.. 

zırhyorlanb 

. 
K aıkahamam'clım. Gerede'ye lioi· 

nı i1Jnlm1ır. "AJdanlar'9 JOlm· 
şunu tınnannağa bat'2 clrlr. Manm gi
bi insan ve köy tipi de değişiyordu. fn
aaalar, düz çamlar &il>i bitmişti. Saçla
rı ıarışına gözleri maviye çalık çocuk 
hatları, harmanın şurasından ve bura
Sindan uğrayarak bizleri gözetliyordu. 
Çam yarmasından ıomarlar, yohuıu güç 
söken arabannza hakaret etmekten çe-
kinmiyorlardı. Evler, hep a&açtaadı. 

Bu havali41~. tün lriiyliisii. ilri n 

H aua la.olarımız: lıergiin 
biraz Jalıa Auuvetleniyor. Bu 
gelifmeyi İ•tJif'miz Jera:e
ye çıAaf:lllMllt İfin laepima ha
va tehlikeei'ni bilen iiyen ~ 
zılmalıyız. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Yazan: 

Burhan Belge 
aahibidir. Biri kıflık biri yazlık. l9si
Jik tuzları, Tiro1 evlerini hatulatıyor. 
Aradaki fark Çikali'de çıkan ilk moza
yik ile Bizans mozayikleri arasındaki 
fark kadu büyük. istihsalini binlerce 
senedenberi değerlendiremiyen köy, 
speayaliaayona gidememiş. Köy zana.. 
atleri inldpf edemcmif ve utistik şe
killere ~ Ona için, ne köy 
ne ele yayla evleriade. Tirol"dakı'lerin 
o sade ft U,lii ip oJnwkla beraber P· 
'fUbCJ bir &laellile -1ik olan maru
paluk Ye clolnmac:ıJık abamını ci
reDJORWUl.L 

İki tabiat anamda hallauki hemen 
hiç bir fult JGk. BcUd Tbol'a Uha 
fulayaimar ,...p ipe aa CCffJU
Jan claba Wdar. Bm -.h'bt1. Gere-
de ve Bolu ........._.daha miiteW
lllil bir orpni- .ıaı. IÜia we 
clda pU9tik bir Mıiııltle11Msi ar. 
~ ............... ,. bdar. 

WaiJD oton.wJ. .. j81:WD CD tı.ldmz 
mtlerini ,...... Altm&M nane. .. 
davralaşmış bir yol bakiyesi idi. Bu yol 
için, deve bite fazla müteklmil bir na
kil wasıtasıdır. Motlr •ir kaJeı.eıul gibi 
inliyordu. Good Year -nalı yqt ye· 
ni Jfsikleri, toz, çakıl ve kanbmu çık
mıt ka~ merhametsizce kemiriyorlar· 
dr. Lastiklerin " dspaas.ycıııiarm gı· 
cırtısı adamın içini bayıltıyordu. Ge
rede hudu.dw>da. ealıiınif ehDakla 'hera. 
Der vuif es.ini u se• eda eGen bir yt> 
lun ucuna kavuttulıır Anbaıım.nn siin:ti 
S kilometteden 3'l IWGmetrqe plraWJ
di. Biraz .ema bitti U ~mağa hfla
dık. Gereae'yi böyle brttall. 

Bir katil·yakalanaı 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Kartal

da bugün cesedi bahmm Paşa köylü Şa
banın katili yakalandı. Katil, çerkeşli 
Rıza adında birisidir. Rıza suçunu iti
raf etmiJtir. 

Katil Üsküdar adliyesi.ne teslim o
lunmuttur. 

lruanlar İnaanilqiyor ! 
Ua.k pdda ve,._ prbta ia

...-.. ~iderilli beiazlaya tlur
-. •n...ler, ...-ı-. harb gemi
m ,Umce mm ~ ıeri 
hsıl==-, 1ımıı .. bepU olaun. bit
-. e- iddia etlebilirsiai:ı; ki inaan
lıll', ı ittik ç •· ;,..,ni1eımekteclirlıer. 
Bunu i•ı İçİll delil iaterseniz ituJ'U
r..: 

1 - Çeka.low.kJada romatizm&
b lıııulalum tadaYi için ıittiklai bir 
telair elaa Pi.atani'cle JQl'll\ID yal'IJ at
larının, ujırlarm, köpeklerin, her tiİr· 
lii ha:1QnlM1a aıcak çamurda teda· 
vİIİne m.ı.... olmak üzere hir ensti
tii açdıımttJr. 

2 - V"ıyanada nı lniçrenin Noıa

tel ıelırincle yakalamp kafeslere tıkılan 

esir kuılann kanadlarını yeniden uçu

l& &kftnwak ve bunu öğretmek için 

mektebler ........ a..a.ro.. - ta
neai de yakında larilteıreete lılestey'
de ~lacaktır. Kalede inat lte.aiyen
ı.- •u ....... llU*n ....._. bll'llkacak 
ol..t.ra, o za .. • bunlar açm&YJ u
aathlklanntlaa .tifiip ölürler. B• 
mekteWer İfle bu aa•athlara yeaideal 
.~yıejntir. 

3 - Konnekb"kut'da Noank ista

koz havuzunda bir memunm saba~

taa •kıaraa kadar ıördüğü vazife 

)'ltWU iatakozlara .,. dalııaamu ii
rebnektir. Çünkii trir çelr ietakozlar. 
dannasını -.e de•izfn Aintle yerlet
mesini öğreninceye kadar düt1111tnla-

İstanbul, 25 (tc:lefonla) - Ziraat 
bankasındaki buğday yolsuzluğu davi
sının priilmesine bugüa t.a,Jandı. Mü· 
dür B. Ahsea, memur Sua9i. Aan. Maz
har ve Rasim mahkemeye gelmiflerdi. 
Şevket, Ali, Kemal, Cevad gelmemiş
lerdi. Mahkemede bulunanların sorgu
su yapıldı. İddia fU idi: 

ı . Emir hilifma buğday iışlerinde 
mutavassıt kullanmak, 

2 _ Tekirdağı buğdaylarının bo
zuk olduğu hakkında yukarı makamla
ra hakikat :hilifına ihbarda bulunmak, 

3 _ Değirmenci ile uyuşarak buğ
dayları un haline getirmek, 

4 • Kayıd ve tartı işleri üzerinde 
yol&uz1uk yapmak, 

5 • Hesabları muntazam tetkik et-
meınck, 

6 • Kayıd ve tartı işlerile analizi 
vaktinde yürütmemek. 

Suçlular bugünkü duruşmada sui· 
istimal wc ihma liddialarqu reddettiler. 
Muhakeme diğer şahidlerin çağm1ma
lb ipa ba•k• güne bırakıldı. 

Gümrükler müsteşarı 
&lirneye gidiyor 

lstanbııl, 2S (Tddonla) - Giimrük 
n mhi•rlar bakınlıtı mihtepn B. A· 
dil Okuldaş ile gümrükler baş direk
tiri B. Mustafa Nedim yarın Edimeye 
hareket edeceklerdir. 

Derelerin temizlenmesi 
Bir Jnaım derelerin &amanla kuvvet

li selleri. istiab edcatiytcü derecetle 

doJmut bulunmaları. aularm tqmaama 

ııe!Jeb oJmalrta ve aman r.unan %iraati-

mizi hasara uğratmaktadır. 

Yurdun ekonomik durumu üzerinde 

bir ~ok ehemiyetli zararlar yapan bu 

felaketi önlemek için yeni kararlar a

lınmıştır. Alınan bu kaıarwa göre vi

liler, vilayetleri içinde bulunan ve kaz

ma, kiirek gibi bıtsit aletlerle ayrklan-

ması mümkün olabilen d'ere mecraları
nı tesbit edecekler ve birer çalışma 

programı hazırhyacaklardır. 

Vilayetler bu programlara göre de

re mecralarının hallıı tarafından ayıklan

masını ve temizlenıncsini temin ede

cekler ve bu suretle sel afetinin önü a

lınmış olacaktır. 

rı tarafından avlanmakta imiş. 
4 - Solıalrlarcla. billaaaa döae

nıeçlerde bir talrım köpelrler kaza~ 
kurban gittikleri için Londra polisi, 
Üp eklere sokaktan g~Yi öiret
ıaelr -.e bir kan ~br-

Tİımnl lilrri 

r...p.·• japant•rla ~ ......... 
da ........................... olclap 111· 

................................... caa
ı ... hrtarmak,. maDarmı konnnak 
ip. nlerine birer anıeribn -~ 
çeblcği muvafık buJmatlardıT· F•t 
ı. em.m baynklar pehehktnut •• en 
~ hir bayrak ÜÇ cJolan Abln.ttır. 
Oı ........ -.ağı yukarı bir İffİııİn ... 
haftahlr yevmiyesi demektir. Fakat ame
rikaMllr ...... yraklan aldıkları zaaaaa, 
ÜZti iade fU küciilr clamillYI sönnüıler
clir: "Made İn lapan"" 

Hiç fipMsi:a ;..,.. falwikatirieri ber 

ıe:ri Hint ve amaniyle düfÜDariİflerdir. 

Y~ ı.ilciyeyi bir ......... an

lathk. 0 gilerek tU ~ nnlİ: 
- Habeı - 1 talya barbı oldw.ğu za-

1111111 ela pae Mmrda,, Cilndi' de üzerin. 
ele gene "Made in Japan,. dmnp-ı ta

fıyan aiyab gömlekler sablmadı ,. itli? 

y ah....,.. ,.. .... ,,..Juı! 
Londra"mn kibar muhitine mensub 

kadmlar ve lenf kDlar araa111.&a yeni 

lııir ...- '-t p.ae...li~ ..-hfe~ er -
ile.den 1"i7ük otell..U., pir ......_. 

lann latpmnda dura11 Zarif limuzinler, 

Teşkilat kanununa göre yeniden üç 
vilayette sicil muhal ızlıgı kuruldu 

Tapu ve bdaatro Genel direktörlüjü Jeni teşkilat kanmnma göre 
tapu aicil mahafahiı tetkilitım lzmir, ldanl...ı, Anka_ra ve Bur~dan 
aonra Konya, Samsun ve Trabzona • tetmil etmektedır. Genel dıre~
törlük önümüzdeki senelerde büdceıinin müsaadesi nisbetinde tapu sı
cil teflrilitını diğer vili~etlerimize de tetmil edecektir. 

Prens Nebil İbrahim 
İstanbulda 

İstanbul, 25 (Telefnla) - ~ısır ın. 
ralı majeste Faruk'un yeğeni prens 
Nebil İbrahim bugün şehrimize geldi. 

Motorlu vasıtalann 
muayenesi bitti 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Motör-
Jü kara vasıtalarının muayeneleri bu
CÜD bitmi,tir. Muayeneye birçok · oto
mobiller gelmani,tir. Bunların çoğunu 
muayene esnasında şehfrde bulunmı
yao oto~iller teıkil etmektedir. Bu 
newi otomobillerin sahibJeri tekrar mu
ayene mühleti verilmesi için beled~ye
ye milracaat etmitlerdir. 

istanbulun su ihtiyacı 
temin ediliyor 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Beledi
ye sular idaresinin şehre 40.000 metre 
mikibı olarak Yerdifi euyıın ihtiyaca 
kafi gelmediği anlaşıhnqtır. Daha 
65.000 metre mikibı suya ihtiyaç bulun
duğu tesbit edilrni,tir. İdare su zayi
atını önlemek için tesisatın takviyesi. 
ne karar vermiştir. 

-······················ ... -···--·············: . . 
: HAVA : . . : ................................................ . 
Gölgede 32 derece 

Dün şehrimizde hava bulutlu ve 
rüzgarlı gec;miştjr. Isı gölgede 32 gü
neşte 60 derece kaydedilmiftir. Dün 

yurdun her tarafında hava bulutlu geç. 

miştir. 

En çok yağış Dörtyolda olmuş ve 

kare metreye 36 kilogram su bırakınıf

tır. 

Dün en düşük ısı Van'da ıı. en 

yüksek ısı da İstanbulda 27, İzmir ve 

Adanada 31, Malatyada 34, Diyarbc

kirde 37 dereceyi bulmuştur. 

bunları alıp kırlara götüriiJor. 
Şık kadmlar " PJIÇ .. zlar orada 

otOlllOMllerden ini., isbrpiwlerini ve ço· 
rablarını çıkarıyor, sabahleyin yağan 
çiğ taneleriyle ıslanmıt çimenler üzerin
de bir müddet yalın ayak yüriiyoı-lar. 

Ondan sonra tekrar otomobillerine bi
nip sabah kahvaltısı etmek üzere evle
rine, otelferine dönüyorlar. 

West • End'de bulunan bir güzel • 
lik mütehassısının dediğine bakılırsa 

hu, sıhatİ korumak için Ye güzelleşmek 

için pek eskiden tatbik edilen bir usul 

unış. 

Kızarma dersleri 

Pıtris'te bulunan bir güzellik müte -
hassısı mötteriJerine Inzarm.lr AMh 

iğretmelrtedir. Çünkü IHrçols kadınlar, 

yüzlerindeki kızarbnm gözle görülme
diğinden tilciyet elmekted"arler. 

Bu lnzarh ya susarken, yahud da 
lconuşurken oluyor. Sastuiu zaman ln
zarmak isteyen bir kadına nefesini ke
serek zihninden 65 e lladar sayı sayma. 
ıı laYsiye olanayor. 

Konuıwrlcen lnzarmalı: iste1en icadın 

ela boynunda tesbih gibi taneleri bulu

nan bir kolye ile oynamalı, onu iyice sı

kqtmnaln ukıttırdıktan sonra bir par

mainıı boynundan ceçen damarla bu 

kolye arasına so...._.._. O :&a111U1 kan 

Waya ya~ak taltii iııir lazarta vücu

cle getirir. Btma &J'IU 11..ımı alısiai tat

bik ederek giderebilirsiniz. 

Mahe.Wuiu da tekniie solı:tvtar! 

Kon1a merkez olmak üzere 
kurulan tapu ıicil grup müdürlü
ğü teıkilitına Niğde ve Afyon vi
layetleri, Samsun merkez olmak 
üzere kurulan tapa sicil pup mü
dürlüğü tqkilitına Kastamonu, 
Sinop ve Ordu vilayetleri, Trab
zon merkez olmak üzere kurulan 
tapu ıicil grup müdürlüğü teşkil
labna Giresun, Gümüthane, Ço
ruh ve Rize vilayetleri tabi ola
caktır. 

Grup müdürleri henüz tayin edilme
miştir. Tayin edilinciye kadar Konya 
gnap 11>iidür •ekiletine KonJa tapu si
cil 11t1thafDJ B. Muhlis, Trallrzon grup 
müdür vekiletine Trabzon tapu ıicil 

muhafızı B. Necmettin, Samsan pup 
müdiir vekiletine Samsun tapa sicil 
muhafızı B. Ruhi tayin edilmi,lerdir. 

Yeni kurulan Bolu tapu sicil grup 
müdürlüifi tetkilitmda yapıl• tayin
leri J&DJONZ: 

Samsun tapu sicil muhafızlığı mua
YinlipM Samsun tapu mamma BB. 
Hikmet ~ Kadıköy tapo 8icil katibi 
İhsan, Kaatamoni tapu aicil .... fızh
ima mahaf ıs Saffet, maniDIUderine 
Kaatamoni tapu memura Emin n ba'
llltil» Hasan Pebmi, Ordu tapu sicil 
mabafubima Sinob tapu mldibil Hay 
dar, 11MaYinliğe Samsun tapa lııllfkatibi 
Arif 'ft! Snas tapu bafkitibl ::Pcbmi, Si
nob tapu sicil muhafızlığına Ordu ta
pu müdürü Remzi, muavinliline Sinob 
tapu başkitibi Ragıb. 

Trabzon tapu sicil merkez muhafızlr 

ğına Beyoğlu tapu sicil muhafızı Nec

mettin, uıuuinliklerine. Eminönü tapu 

katibi MevKıd ve Beyoğlu tapu sicil 

kitibi Alaettin, Giresun tapu merkez. 

ambahzbğına Ankara tapu sicil muha

fızı Yaşar, muavinliklerine, Girnun 

tapl başkitibi Osman ve Kayseri ba§

kitibi Ali Rıza, Gümüşhane tapu sicil 

muhafızlığına Gümüşhane tapu müdü

rü Adil, muavinliğine tapu bafkitibi 

Yunus, Çoruh tapu sicil muhafızlığına 

Yozgad tapu müdürü Niyad, maaYinli

ğine Çoruh tapu başkatibi Kemal, Ri· 

ze tapu sicil muhafızlığına Kırklareli 

tapu müdürü İhsan, muavin1iklerine 

Ankara kadastro memuru Hüseyin Hüı 

nü ve Rize tapu memuru Muatafa. Niğ· 
de tapu ıicil mubafuhğma Niide ta

pu müdürü Mustafa Ragıbr amawlaliii• 

ne Konya sicil katibi Agih, Afyon ta
pu sicil mubafızlığma Afyon tapu mü
dtirü Ali Rıza, muavinliğine Afyon ta
pu memuru Mustafa Nuri, Konya tapu 
sicil 'mUhafızhğma Konya muhafızı 

Muhlis, muavinliğine Ankara lradastrG 

memuru Ali Ulvi, Samsan tapu ıicil 

grup müdürlüğü mümeyyirli!ine Mu
danya tapu sicil muhafız muavini Sab
ri, kontrol memurluğuna Trabzon tapu 
müdürii Abdulah, Trabzon tapu sicil 
grup müdürlüğü mümeyyiz1iğine Ma
raş tapu müdürü Nuri, kontrol memur
luğuna lzmir tapu sicil kontrol me
murlarından Salih, Konya tapu sicil 
grup müdürlüğü müme}"yizliğine Kon
ya tapu sicil muhafız muavini Tahir, 
kontrol memurluğuna lzmir kontrol 
memurlarından Haydar. 

Genci direktörlük yaprlan bu yeni 
teşkilat dolayısiyle- bazı tapu direktör
leri arattnda da ctcğişikbk yapm~tır. 

Bunları da yazıyoruz : 
Bola tapu m6düdiiğüne Afyon tapu 

ba,katibi BB. Muhsin, Biledk tapu 
müdürlüğüne Kıqehir tapa midiirii 
Haydar, Kırşehir tapu müdftrlDfüne 
Ağrı tapu müdürü Hasan Fehmi. * 
rı tapu müdirl&ğüne Zara tapa memu
ru Şükrü, Kastamoni tapa mttd&rlüfü
ne Antalya tapu müdürü Saffet tayin 
edilmiştir. 

Konya. Samsun ve Trırm:onda teş

kil cıhman tapu sicil grup müdürlüğü 

tc'kilitı l ~ylulden itibaren tatbik olu
nacaktır. 
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ANTAKYA'DA 

Türkiye 
konsolosu 
Hatay' da hala tazyik 
işkence devam ediyor 

• « 
Adana, 25 (H~~si muhabirimiz bil-

diriyor) - Suriyeden alman haberlere 
göre, Türkiyenin Antakya konsoloslu
ğu açılmıştır. Buraya tayin olunacak 
konsolosumuz vazifesinin başrna gidin
ceye kadar işlere vekaleten Berut kon
solosumuz B. Zihni bakacaktır. Antak
yaya gelmiş olan B. Zihni dün Antak
ya mahalt~ gezmiş 11e şehirdeki 

vaziyeti gözden geçirmiştir. 

Tahrikçiler boş durmamakta, ma
halle aralarında tabanca atarak halkı 
korkutmkta ve inzibat kuvvetlerini uğ
raştırmaktadırlar. Demir gömleklHer 
j a n d a r m a olarak Hatay kara
kollarına yerleştirilmiştir. Son hadise· 
lerden sonra hududlarımıza iltica eden 
halk mümessillerinden bazıları ölü.mil 
bile göze alıp Antakyaya gitmişlerdir. 
Çarşdar hala kapalıdır. 

Türklere İ§kence devam ediyor 

Usebecilerin reisi Zekinin kardeşi o
lan Nesib evelki gün Uzunçarşıdan ge
çerken kendisinden alacağı olan bir tür
ke tabanca ile ateş etmi~ ve sonra sili· 
hını, hadiseyi hayretle seyretmekte o, 
lan türk gençlerine çevirmiştir. Nesib 
taşa tutulmuş ve vaka yerine gelen jan. 
darmalar suçluyu yakalıyacak yerde 
Hüseyin ve Mustafa Halil adlı iki tür
lcii karakola götürüp dayak atmışlar ve 
bu zavallıları neden sonra serbest bı
rakmı~lardxr. 

Artı§tırmalar 

Dün Antakyanın Şerbetçi mahallesi 
abloka altına alınarak türk evlerinde 
arastırmalar yapılmıştır. Kuseyr kö· 
yünde türk dostu arabların evlerine si. 
Jah atılmıştır. Bütün bu hadiseler kar. 
ı>rsında, Şamda ve Sancakta çıkmakta 
olan vatani arab gazeteleri hala yay
garaya devam ederek, tecavüzlerin türk
ler tarafından yapıldığını yazmaktadırlar 

Uzak Şar~Akdeniz 
işleri karşısında 

İngiltere 
Londra, 25 (A.A.) - Başbakan B. 

Çemberleyn B. Eden ve Lord Halifaks 
ile konuşmuştur. Konuşma bir buçuk ~a· 
at sürmüş ve saat 19 da nibayetlenmıı
tir. Bu konferans etrafında hiç bir teb 
tiğ neşredilmemiştir. Fakat iyi haber 
alan mahafilde tebarU.z ettirildiğine gö· 
re, bu konferansta bilhasu. Uzak Şark 
vaziyeti ve Akdenizdeki ticaret gemile· 
rinin seyriseferinin himayesi m~selesi 
bahis mevzuu olmuştur. 

Yeni delege geliyor 
Yeni Hatay deleğesl ıs eyllllde san-

cağa gelerek vazifesine başlıyacaktır. 
Antakyadaki Türkiye konsolosu vekl.. 
tiyle Hatay delegesi vekili bugün bir 
mülakat yaptılar . 

Muhtaç halka yardım .. 
Antakya cumhuriyet halk partısı 

muhtaç halkın içinde bulunduğu müşkil 
vaziyeti göz önünde bulundurarak yok
sullara 25 "'in kilo un dağıtmıştır. Bu 
güzel hareket Hataydaki fakirleri çok 
memnun etmiştir . 

Suriye kabine•i İ•tila mı ediyor 1 
Dolaşan bazı rivayetlere göre Şam 

kabinesi istifa etmek niyetindedir. Fa· 
kat bunun için, Fransanın Suriye yük· 
sek komiseri Kont dö Martel'in Paris
ten dönmesini beklemektedir. 

Asiler Santander 
şehrine girdiler 

Bask hükiim.et adamları 
Fransaya iltica ettiler 

Londra 25 (Hususi) - "Havas ajansının muhabiri bildiriyor": 
Asi kuvvetleri Santander'in 12 kilometre cenubunda çadır kunnuılar
drr. Kumanda·n bu kıtaların perıembe günü Santander'e gireceklerini 
tahmin etmektedir. Asiler Santanderin tahliyesi için kullanılabilecek 
Yegane şimendifer hattını kontrol altına almu~lardır. 

F ranko kıtaları Santander'e ~!~!lllli!liili! çok yakrn bir kasaba olan T one· 
la.vega ile civarındaki mevzileri 
İşgal etmi~lerdir. 

Santander düştü 
Salamankadan bildiriliyor: 

Frankist radyosu, birçok Franlıo 
taburlarının bu akşam saat I 8 de 
Santandere girmif olduğunu bil
dirmektedir. 

Baık ricali Fran•aya •ığınJJar 
Paristen bildiriliyor: Bask hükü

llıeti reisi B. Aguirre, yanında finans 
ve adliye bakanları da olduğu halde 
Santanderden hareketle bugün öğleden 
• 0 nra Bayona gelmistir. 

Bask hükümeti iş ve endüstri ba
kanları da Santanderden Parise gelmiı
le rdi r. 

Aıi topçıdar MadriJi bombardtman 
ettiler 

· Madridden bildiriliyor: Evelki ge
ce saat 12 de asi topcuları hükümet 
tnerkezinin mahallelerini bombardıman 
Ctnı • ege baılamıslardır. 
b' .Yarım saat kadar obüsler süratle 
•rıbirini takib etrnistir. Hasar mübim· 

dir Cu h . , . 
· nı urıyet topçu kuvvetlen de 

aynı şiddetle mukabele etmişlerdir. 20 
dakika kadar gürültü kulaklan çmlat
nııştır . 

Jlk Her z~man oldugu gibi bu sefer de 
nıermıler düşer düşmez halk rnah-

Bask cephesinde Santander şehriyle 
civaum gösterir harta 

zenlere sığmm[ş olduğu için ölenle
rin az miktarda oldukları s,am)makta
dır. 

Noemi Julia 11apurunun 
bombardımanı maele•i 

İngiliz diplomatik mahfilleri, dün 
sabah alman malfimata rağmen İngiliz 
deniz makamlarının Noemi • Julia va
purunun bombardıman edilmesini he
nüz Palmadaki asi makamları nezdinde 
protesto etmediklerinl bildirmektedir· 
ler. Bu hususta bir teşebbüste bulunul
ması mukarrer ise de aynı mahfiller bu 
tetebbüsün henüz yapılmamış olduğu
mı ilive eylemcktedirler. 

.. ~~-

1 BASIN iCMALi 

İş kanununu nasıl 
anlamak lazımdır ? 
KURUN'da Asım Us, bu mevı;u hü. 

kında yazdığı bir baş makalede diyor ki: 
" Şahsi olarak yakından temas etti

ğimiz bu türlü ihtilaflarda dikkatimize 
çaı·pan bir nokta vardır. Bazı işçiler İf 
kanununa ba,ka memleketlerde amele 
ve sermaye meseleleri şeklindeki ihtilaf
ları hal için yapılmış bir vasıta gözü ile 
bakmaktao•r. Bu, bir hatadır, ki tashihi 
memleketimuin içtimai nizamını muha
faza için bir vazifedir. 

Bizde iş kanunu "amele'' ve ''ser • 
mayedar" tabirlerini kullanmarnııtır. 

Amele yerine (işçi), sermayedar yerina 
de (İ!''erenJ kelimelerini tercih etmİftİr. ._ 

Sovyet tayyareler,i~Jı.fri -~caba bu tercihin sebebi nedir? ...-
Zannetmemelidir ki bu sebeb salle-

KutubJaki arattırmalara ~ iftirak edecek 

N. 2 O 9 tay ya resinin :eb~r::~~i::~~~::~ ,~:" ~~,:~ 
· gayretinden ileri gelmittir. Hakikat h.t-

a ra Ştl r m a 1ar1 ba Ş 1ad1 
de kanunun tanziminin kullanılma11n -
dan makıad Türkiyede "amele'• ve "..,. 

mayedar" diye gruplar bulunmadıiı ... 

Sovy.et tayyarecisi Vodopianov 
alınan tedbirleri anlatiyor 

Moskova, 25 (A.A.) - Gazetele,, Rudolf adası yolu ile kutba gide
rek Levanevskinin idaresrndeki N.209 tayyaresini arıyacak olan dört 
tayyareden mürekkeb filonun kumandanı, "Sovyetler birliği kahrama
m" unvanını haiz tayyareci Vodopianovun bir makalesini neşretmek
tedir. 

Vodopianov bu makalesinde 
ezcümle diyor ki: 

"Bu seferin güçlüklerini bil
hassa Arktik mıntakasının Ame
rika luıınmda karıılqacağımız 
zorlukları tamamiyle müdrikim, 
esasen daha kutba varmadan evel 
en büyük güçlükleri Rudolf ada· 
ıı • timal kutbu mrehalesinde gö-
receğiz. 

Ar'l§tırmalar ncud yapılacak? 
Araştırmaları, açık nizam halinde, 

piyadenin avcı hattına açılışı gibi ya
pacağız. Bu auretle her uçuşta dört 
tayyare yüz kilometıre genişliğinde biı 
mrntakayı tarayabilecektir. Şimal kut· 
bunu geçtikten sonra dört tayyare a
rasında öyle bir iş taksimi yapacağız 
ki gözlerimizle görmediğimiz, üzerin
de Levanevskinin tayyaresinin arama· 
dığımız en ufak bir buz parçası dah 
kalmıyacaktcr. Lüzumu takdirinde buz 
parçalarını yalayarak uçacağız. Fakat 
tetkik etmedik hiçbir hangi~ bırakmı-
yacağız. 

Tayyare bangizlere Je 
inebilecek 

Tayıya.relerirniz, konmak için teker
lekle müc.eb.bczdir. Fakat iki metre 
kutrunda olan bu büyUk tekerlekler ile 
yalnız tayyare meydanlarına değil fa
kat, lüzumu kadar geniş olduğu tak
dirde papanin bangizine bile inebiliriz. 

Nauigatör Sprin'in ehemiyelti 
uazileai 

Yapacağımız bu uçuşta baş Navigatör 
Sovyetler Birliği kahramanı Spirin'e 
dlifen vazife çok mühimdir, zira, Spiri
ni Amerika Artktiginin Şimdiye kadar 
tetkik olunmamış mmtakalarında, bari. 
tasız ve mebde noktasız tayyarelerimi. 
ze Levanevskinin yolunu takib ettire
cektir. Bütün bunlara şunu da iHive 
etmek icab eder ki, 10 eylUiden itiba
ren kutub mmtakasmda Şimal fecir
leri başlryacaktır. Bu vaziyette Naviga. 
törün rolüniln bUyük ehemiyetini tay
yarecilikle hiç bir alakası olmıyanlar 
bile anhyabilir. 

ArQ§tırrnalarrn en güç kısmı 
Seferimize bilhassa Arktigin Ameri

ka kısmında güç olacaktır. Fakat va
zifemizi muvaffakıyetle yapıp bitirebil. 
mek için Ji:r:ımgelen her şeyi beraberi. 
mizde götürüyoruz. Havaların birden. 
bire değiştiği Arktik mıntakasrnda her 
ihtimali göze atmak icab eder. Dört 
tayyare de mürettebat için altı aylık 
erzak vardır. 

Tayyarelerin göt~rJükleri malzeme 
Her tayYarede uçer tane telsiz, mut

bak levazımı, silah, ipekten mamul ça
dır, kızak, kayak ve saire vardır. N. 
209 tayyaresini yarı karanhk şimal fe. 
cirleri zamanında aramaklığımız ibtL 
malini de düşlinerek yanımıza geniş bir 
sahayı Uç ili dört dakika aydınlatacak 
havai fişekler de aldrk. 

"M avallakiyetten eminiz.,, 
Seferimiz, hükümetin emri ve StalL 

Kudüs Müftüsü gene ı 
faaliyete geçti 

• . ... ...... 

Kııdü, Müfcüsii Hacı HiisP.yin 

Bir isLam 
ittihadı kongresi 
1oplanacak 

Kudüs, 25 (A.A.) - Filistinin tak
simi projesine karşı arablar tarafından 
yapılan itiraz fili bir şekle girmekte
dir. 

Kudüs müftüsü Filistin in yeni sta
tüsünü gözden geçirmek ve kati bir ka· 
rar ittihaz edilmeden önce müşterek 
bir protesto hareketi hazırladığını Mil· 
!etler Cemiyetine bildirmek üzere bir 
islam ittihadı kongresi tertib etmekte. 
dir. 8 e; IUlde toplanması ihtimali olan 
kongre Şamda faaliyete geçecektir. 

Yabancı memleketlerde de muhale

fet artmaktadır. 

Müftü hind müslümanlarından, Fi
listin müdafaa komitesindt>n, M.ekk!! 
den ve sair mahallerden tesanüd telgraf
ları almıştır. 

nin emri ile hazırlanmıştır. Hiç biri
miz bu yüksek vazifenin icrasında her 
hangi bir güçlük önünde durmıyacağız. 

Ve Levanevski ile arkadaşlarını kutub 
tabiat unsurlarının penc,.sinden kurta
racağız. Seferimizin muvaffakıyetle te. 
tevvüc edeceğinden emin bulunuyoruı. 

Üç tayyare Arkanjel'e vardı 
Moskova, 25 (A.A. ) - Bu sabah sa

at 8.25 de Şevegevin idaresinde dört 
motörlü üç tayyare, Levanevskinin tav 
yaresini aramak üzere Moskovadan kut· 
ba hareket etmiştir. Tayyarelerin pilot· 
ları, Vodopianov, Molokovı Alekseev ve 
seferin baş navigatörü ise So\•yetler Bıı 
liği kahramanı Spirindir, ilk merhale, 
Arkanjeldir. Uçuş istikametinde hava 
şartları mükemmeldir. 

Tayyareler, Arkanjel'e vardıklarmı 

bildirmektedirler. 

göstermektedir, 

Türkiyede zümre veya crup balia
deki kütle menfaatleri etrafında müca
dele eden amele ve sermayedar letkilit
ları yerine mütterek menfaat cepheıin · 
ele birlefmİş İşçiler ile iıverenler var • 
dır. Memleketin ilerlemesi ve saadeti 
bunların sevgi ve saygı ahengi içincle 
çalışmalarındandır. Şurada, itlerin clUa 
iyi tanzimi bakımından bazı ihtiliflw 
çıkabilir; fakat bu ihtilaflar iki tanftaa 
birinin diktatörlüğüne iıtinad eden bir 
zihniyet ile dejil, her iki tarafın menfa. 
atini bir tutan devletin kanuni müda.ha
leıi.Je halledilir. 

Hatta iıçiler ile İşverenler arumcla 
ıu veya bu ıekilde çıkacak ihtiliflana 
makul tekilde halli sadece iki tarafm •
zularım ve menfaatlerini telif etmetd. 
de olamaz. 

ltçiler ile iıverenlerden başka bir de 
müstehlik denilen büyük bir halk lciitle
si vardır ki aynı zamanda onlarm halı
larını muhafaza etmek de devletin vazİ· 
feai cümlesindendir. Onun için İfçiler ile 
İfverenler arasındaki işlerin daha iyi ta· 
kilde tanzimi mevzuubahs olduğu 'jtt· 

lerJe hayat pahalılığını mucib olacak 
vıuiyetlerin meydana gelmemesine dik
kat etmek lazrmdır. 

Hulasa it kanunu dil ve kültür bağ
ları ile, milli duyguları ile olduğu ka
dar iktısadi ve içtimai iş bağları ile ele 
tam bir ahenk içinde biribirlerine kenet
lenmiş milyonlarca yurddaşlar arasnt • 
daki maddi ve manevi ahengi muhafaza 
için yapılmı!tır. lş hayatı içinde tefriki 
mesai eden i'çiler ile İşverenler bu mübiı: 
noktayı daimi ~özönünde bulundurma· 
lrda .'' 

ORİJİNAL BlR ADAM 

< YENi ADAM ~ dergisi bu bqlık 
altında ,·ahınetli Ubeydullah Hatiboil• 
hakkında yazdığı bir fıkrada diyor ki: 

" O şüphesiz ki zengin bir ruh vera
ıetini taşıyarak dünyaya geldi. Eğer 

sosyal şartlar uygun olsaydı, halkın de· 
diği gibi felek yar olsaydı, hiç ıüphe yol& 
ki bir Ernest Renan olup çıkardı; çün
kü onun kadar zengin muhayyilesi, onu11 
kadar coşkun a~kı ve onun kadar onji
nalitesi vardı. Fakat böyle olmadı, bp 

tahsil etti, kelamiyat tahsil etti, düny11-
yı dolaştı bin kılığa girdi ~ gene "Uber 
dullah Efendi" kaldı. Amerika'da keten 
helvası satan, lttihad ve Teı·akki dev • 
rinde nutuk söyliyen, İşgalde (ştanbut 

sokaklarında kefye ile dol8*an bu adanı 
hakikatte büyük bir muztaripten ba~kıt 
bir şey değildi. Zamanını bulamıyan, 7•· 

mananı arkasında bırakan muztaripler · 
den biri. Ubeydullah Hatiboğlu 15 yd
dan beri sağ mıydı, ölü müydü, belli de
ğildi. Y aıtadığı müddetçe onu heı ke.s 
sevdi. Onda herkes dini taassubu, mede 
oi konformizmi, örf ve adet sınırla ...... 
aıan mistiğin, natürelin. serazadın, şah 
ıiyetini buldu, onun için sevdi. Hatırası 
muazzez olsun. 

Fransada 8000 hektarhk 
çam ormanı yandı 
Bordeaux, 25 (A.A.) - Dün öğle· 

den sonra Land departımanında Solfe· 
rino civarında cşı az görülmüs şiddetli 
bir yangın çıkmıştır. 

Bugün sat 10 da yangın söndürüle
bilmiştir. 8000 hektarlık bir sahayı i,. 
gal eden çam ağaçları yanmıştır. Ev
len! bir şey olmamıştır. 
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Çor1ut!an ma
nevranın ya

pıldığı Saray ön
lerine, Çerkes köy 
Yakınlarına v e 
LU!eburğaz sını
rına kadar bütün 
sahada ; alı ~ok 
rastıa.dığ1mız mah
sul karpuz ve ay
çiçeğidir. Karpu-

Trakya köylerinde -~~;;;
0

::~ 
ordu asker sevgisi 

••-Sen ne 
söylüyorsun O• 

ğul... Malımın de
ğerini fazlasiyle 
verdiler. Hem de 
hepsini birden •• 
Ben bu karpuzla
rı satmak için üs
telik müşteri de 
bekliyecek
t i m . Şimdi top
tan ve hem de 
devlete satmış ol
dum . ., 

zu değil, fakat 

bu kadar çok ve 

bol ayçicseğini ne 

yaptıklarını sor-

dum: 

"-Bunun ya

ğını çıkartıp yer

ler •• ,, dediler. Ay

çiçeğini, daha faz

la göçmenler eki

yor. 

Saltanat, ekilmiş olan toprakları meyvalı ağaçları 
ordu için birer «İaşe merkezi» telakki ederdi. 
Cumhuriyet ekilmiş olan araziyi ordu manevra
larında ve hatta harb halinde « Bataklık a r a z i » 
sayar. Bu, buradan geçilmez demektir. 

---· Arabasına bin-

di. Güler yüzlü ve Yazan: 

Cemal Kutay 
şen, bir türkü tutturarak köyüne gitti. 
Trakya manevralarında ordunun üze· 
rinden geçtiği ekilmiş iki karpuz tar
lası, bataklık sayılamadığı için böyle
likle mukabili ödenmiş oldu. 

Ne zaman bu mmtakalardan geçsek 
yoldaki bostan sahiblerı otomobilimizi 
durdurmakta ve bize karpuz ikram et
mektedirler. Yalnız bizim sivil kıyafe
timizi görünce bir kaçı : 

··- Kusura bakmayın. bir yanlışlık 
oldu. İsterseniz sizde buyurun ama, 
biz sizi asker sanmıştık!,, dediler. 

1\ (an evrada karşıla§tıgımız yep~eni 
alemi hiç bilmiyen biz harb gör

memiş cumhuriyet nesli; bir şeyler an· 
hyabilmek ve bir §eyler anlatabilmek i. 
çin her şeyi soruyoruz . 

Bir karpuz ikra.'11 faslında, tesadü. 
fen yanında bulunduğum bir eski gene
ralimiz dedi k.i : 

"- Şimdi askere karpuz veren şu 
köylüleri görüyormusunuz? Bunlar bir 
zaman asker gelmesin diye bucak bucak 
kaçarlardı. Çünkü asker köylü için bir 
çekirğe, bir afet gibi idi. Bu millette 
bugi.in canlı ve yıkılmaz bir iman ha
linde yaşıyan ordu sevgisinin, nasıl 
cumhuriyete kadar devam ettiği ger
ısekten tetkike değer, Eğer türk mille
tinde ordu, milletin ta kendisi olmasay
dı, halkın yiyecek ekmeğini, levazım
sız ve iaşesiz askeri için hazır depo 
sayan bir idareden sonra bugün ordu 
sevgisinin eserine bile rastlıyamazdımz. 
ki, bünun ne büyük felaket olduğunu, 
söylemiye bile lüzum yoktur. Sakın 

Şu; içindeki mahsulle bütün bir sene. 
lik hayatını temin edecek olan karpuz 
tarlasını. canı ve kanı olan Mehmedciğe 
zorla yedirmek istiyen köylünün ruh 
haleti üzerinde chırmadan geçmeyiniz. 
Onda yepyeni bir devrin tahlili vardır. 
Saltanat, ekilmiş olan toprakları, mey
va!ı ağaçları. ordu için birer "iaşe de
niziu telakki ederdi. Cumhuriyet, ekil
rniş olan araziyi, ordu manevralarında 
ve hatta harb halinde, "Bataklık arazi., 
sayar. Bu, buradan geçilemez demek
tir. ,, 

sıcak, cehennem kadar sıcak bir 
öğle üzeri Saraydan Çorluya ge

liyorduk. Güneş, yüzünde su zerresi 

kaJmad ğından içindekilerini emmek 

ister gibi toprağın bağrında yarıklar aç· 

rnış, otomobilimiz, gidip gelen araba 

tekerleklerinin açtığı yol izinden sarsı

larak ilerliyordu. 

Bir yol dönemecinde otomobilimiz 

birctenbire durdu. Başımı uzatıp yola 

baktım. Yolu, iaşe bölükl~rinden biri

nin olduğu anlaşılan bir yük arabası 
kapamış. Bir Mehmedcik, elinde kar
Puz olan ihdyar bir köylü kadınla ko
nuşuyor. 

" - Var git teyze, parasız mal ol
l'lıaz. ltaç kuru:sa söyle de alıvereyim. 

. İhtiyar kadın. yalvarır gibi ısrar e
dıyor: 

"- Bütün tarla sizt feda olsun. 
Günıerdenberi bizim dirliğimiz için bu-

r~ıarda çekmediğiniz kalmadı. Biz 
812den ne yüzle para alırız? Afiyetle 
Ye · • sızden para alınır mı hic; ? .. 

··- Olmaz teyze, bosuna kendini yar
ına, asker parasız mal ~lmaz •. ,, 

}{ahraman Mehmed ! Yarın memle
:eti korumak için sınır boylarında ars
b~nlar gibi döğüşüp kanını dökerken 
dıle, Yarasını dindirecek bezin üstün-

e de bu hassasiyeti gösterecek ... Köy-

lü kadın; çaresiz kahnca istemiye iste
miye: "- Beş kuruş,, dedi ve Meh
med parayı verip karpuzu aldıktan son
ra: 

"- Hiç olmazsa, dedi. Şu yaşmak
la terini sil, temizdir • ., 

İhtiyar ninenin temiz yaşmağı, Meh
medin alnında yalnız bir yurd borcu i
çin toplanan teri kuruturken biz dt ya
şaran gözlerimizi siliyorduk. 

1'1"akya manevraalrmda devlet, bir 
'"tazminat" ödemiştir. Bu tazmi

nat ne topların yıktığı evler için, ne 
de tayyarelerin bombaladığı mahalleler 
i~in. Bu tazminat, tam harekat saha
sında Jlduğu için atların çiğnediği iki 
karpıı~ tarlası icindir. 

Hem bu tarlaların çiğnendiği, sahibleri 
tarafından şikayet edilmiş değildir: bunu 
kıtaların kumandanları tesbit etmiş, 
kolorduya bildirmiştir. Kolordu. derhal 
tarlalara klymet takdir ettirmiş ve taz
minatı ödemiştir. Parasını aldıktan 

:sonra gördüğüm köylüye sordum: 

"- Nasıl dayı, tarlanın çiğnendi-

' 
KOÇUK lÇ HABERLER 

lstanbul 25 [T~lefonla:] 
X Büyük Balkan festivali - Büyük 

Balkan festivali müsameresi yarın ak
şam Taksim stadyomunda verilecektir. 

inhisarlar kadrosu - Gümrük ve 
İnhisarlar Bakanlığı İstanbul inhisaı ar 
baş direktörlüğü bugün ikramiye alacak 1 
memudarının listesini hazırlamış ve Ba· 1 
kanlrğa göndermiştir. 

X 400 seyyah geldi - Bugün İtalyan 
bandıralı bir vapurla 400 ingiliz, italyan 
ve alman seyyahı gelmiştir. 

~ General Nacinin tefti~leri - Jan
darma umum komutam general Naci bu
gün tevkifhane, hapishane ve Fatih jan
darma bölüklerini tefti~ etti. 

X Tifo vakaları azaldı - Son yitmi 
dört saat içinde 5 tifo vaaksı tesbit edil
miştir. 1953 kişi birinci, 22 50 ki~i de 
ikinci ası olmuslardır. 

~ ~ 

X Yeni yolcu tayyareleri - Bugün 
ikişer motorlu ve dörder kişilik iki tay
yare geldi. Bunlar İstanbul • Diyarbcl<ir 
hava seferlerine tah:;is olunaraktır. Ya
kında lstanhul - Bilkreş hava seferlerine 
de ba;ılanaraktır. 

Sandık Burnunda 
bir cesed bulundu 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Üniver
sitede hademelik eden Şazi adında bir 
gencin cesedi bu sabah Sandık burnu a
çıklarında bulunmuştur. 

Sarıkamış ve Iğdır orta 
okulları açıldı 

Sarıkamış. 25 (Huaust) - Sarı.ıcamı' 
ve Iğdır orta mektebleri açılmıt- ve ta
lebe kaydine başlanmı,tır. Kars kültür 
direktörü B. Sadi şehrimize gelerek bu 
husustaki hazırlıklara başlamıştır. 

Bir kumandana, ''Ekilmiş toprakla
rın geçilmez bir bataklık sayılmasının 
bütun ordularda mı olduğunu., sordum. 

.. _ Size pek kati cevab veremiye
ceğim. dedi. Fakat zanndeiyoruın ki bu 
usul, birçok devletlerde yoktur ve ilk 
defa bizde tatbik edilmiştir . ., 

Cumhuriyet, ordu ile millet arasın
daki dayanışmayıı ilk bakışta pek basit 
gibı görülen bu tedbirle çok kuvvetlen· 
dirmiştir. Bir zamanlar, ordu ile, ordu 
müesseseleriyle kitısadi münasebatta 
bulunmamak için kaçanlar, şimdi, en 
sağlam ve garantili işi orduda ve ordu 
miiesseselerinde bulmaktadırlar. 

Trakya köylüsü, kendisine bir say 
ve huzur emniyeti veren mehmdeciğin 

alın terine, biricik serveti olan karpu
ıu ile şükran borcunu anlatabilmek i-

çin ordunun peşinden koştu, durdu. 
Bu köylü, ordu için bütün varlığını, ta 
sonuna kadar aynı şevk ve heyecanla 
vermeye hazırdır. Hatta eğer bir gün 
kanı ve canı istendiği zaman bile .•. 

İlk fındık mahsulü 
Giresundan yola çıktı 
Guesun, 25 (A.A.) - Yeni fındık 

mahsulünden ilk parti fındık bugün büvük 
törenle Aksu vapuruna yüklenmiştir. 

Başta .;m, komutan ve belediye reis 
vekili ve ilğili daire müdür ve başkan
ları, yerli ve yabancı müessesatı mali
ye ve ticariye direktörleri, bütün Gire. 
sun tüccarları ve kalabalık bir halk küt
lesinin iştirak ettiği bu törene bando
nun çaldığı İstiklal Marşiyle başlanmış 
ve ticaret odası baş sekreterinin bir hi
tabesinden sonra ipekli lı.:ordela ve çi
çeklerle süslenmiş atlas Çuvallar mav
nalara rük1etilerek coşkun teZ"ahilrler 
arasında vapura gönderilmiştir. 

Hukuk fakültesinde imtihanlar 
Ankara . Hukok Fakültesinin ikmal 

imtihanları 9 birinci tesrin 937 de baş
lıyaca:k ve aynı ayın sonunda bitecek
tir. 

Nazari askerlik dersinden ikmale ka
lanlara birinci teşrin 1937 ortalarından 
itibaren fakültenin askerlik muallimle
ri tarafından nazari askerlik dersleri 
gösterilecektir. 

Belediyeler bankasının 
köy kısınına aid sennaye 

Iç Bakanlık, Be"lediyeler Bankası
nın köy kısmına aid sermayeyi teşkil 
etmek üzere köy büdcelerinden ayrılan 
yüzde beşlerin ne suretle toplanacağı
nı tesbit etmiştir. 

Buna göre: bu paralar İ§ Banlııası 
şubeleri ve bulunnuyan yerlerde Ziraat 
Bankaları tarafından taldb edilerek 
toplanacak ve belediyeler bankasına ya

tınlacalltır. 

Türk uluıu el attığı her İfİ 
~arı ile bitirmi§tir. HaıJa 
tehlikesini yoketmek için gi
riıtiğimiz IQllG§ da zaferle bi
tecektir. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Hususi idare muhaaebe direktör ve 
memurJan bu paralara el koymıyac;ak
lar ve bu paralar doğrudan doğruya 
köy muhtarları tarafından bankaya tcs
Jim edilec.ektir. Bu paralann alım ve 
belediyeler ban&uındaki hesaba sevkin
de herhangi bir yanlışlığa tneıYdan ver
memek için köy büdcelerindeki yüzde 
bes beublan vilayet hususi muhaaebe 

1 
di;ektörleriyle kaza hususi muhasebe 
meurlunıın nezaret ve nıUrakabui al
tında bu]unacaktır. 

l 

J A P O N İHRAÇ KITALARI ÇİNLiLERiN 
- -
ŞİDDETLİ BİR ATEŞİYLE KARŞILAŞTILAR 

5.000 Japon askeri 
imha olundu 

400.000 çin askeri Pekin ve 
1 iençin şehirlerine doğru ilerliyor 

Londra, 25 (Hususi) - Royter ajansının Şanghay ve Nankindeki 
muhabirleri bildiriyorlar: Vusung civarında vuku bulan muharebe ile 
sahil boyunca yapdan muharebe, Şanghay civarında karaya çıkarılan 
japon kunetlerinin iki mil kadar ilerledikleri hakkında japon kaynak
larından dün verilen haberlerin mevsimsiz olduklarını meydana çı
karmıştır. 

Askeri harekatı takih eden ta
raf sız müşahidler, japonların bu 
ihraç hareketi esnasında büyük 
zayiata uğradıklarını bildirmekte
dirler. General Çan Kay Şek'in 
Nankindeki umumi karargahrna 
gelen bir telefon haberine göre 
yalnız Vusungda imha lounan ja
ponlarm sayrsı 5.000 dir. Bu ha
b~rde bir generalle bir tayyare 
bınbaşısınm esir edildiği de bildi
rilmektedir. 

Çinlilerin müdafaa tedbirleri 
Filhakika, ihraç banketine karşı mü

kemmelen hazırlanan çinJiler, bu hare
ketin y~pılacağı sahili mitralyöz yuvala
riyJe doldurmuşlardı. 150 metre geride 
ikinci bir müdafaa hattı daha vardı. Ja
pon kıtaları ilk hatta girerken arazirin 
her tarafına yerle3tirilmiş olan lağımlar 
patlamış ve ihraç kıtaları ağır zayiata 
uğramışlardır. 

GeliboluJaki gibi .. 
Bazı müşahidler de japonların. vak

tiyle Geliboluda ingilizlerin düşmüş ol 
dukları hatayı tekrar «tiklerini söyle -
mekte, fakat ihraç hareketinin hazırla
nan plan mucibince, fakat büyük zayi.at
Ja tatbik edilmiş olduğunu ilave etmek • 
tedirler. Londradaki japo.n elçisi, gaze· 
tecilere, 5.000 askerin imhası haberini 
tekr.ib edebileceklerini söylemiştir. 

Harb devam elliyor 
Japonlar, ihraç krtaJarının Şanghaya 

doğru ilerlediklerini bildiriyorlar. Çin -
liler de ihraç kıtalarına karşı saat 14 de 
mukabil taarruza geçerek bunları püs • 
kürttüklerini, harb saat 16 da devam et
mekte iken japon topçu kuvvetlerinin ve 
Vaugpu ile Vusung'da bulunan japon 
gemilerinin de ateşe başladıklarını ve 
Çin bataryalarının bunlara mukabeJe 
ettiklerini bildirmektedirler. 

Tayyare ftıaliyeti 
Bir taraftan da ta:nare faaliyeti de

vam etmektedir. Japon tayyareleri Pu · 
tun" ve Nantu üzerinde uçarak birkaç 
boı;nba atmışlardır. Yangtsepu mahal 
lesinde iki büyük yangın daha çıkmış

tır. Şehrin diğer taraflarında sükfuıet 

vardır. 

400.000 çinli Pekiıı ve Tiyençin 
üzerine ilerliyor 

Japon kaynakları, 400.000 Çin as 
kerinden mürekkeb 30 fırkanın Pekin ve 
Tiençin istikametinde ilerlemekte o] -
duklarını bildirmektedirler. 

Nanhinde vaziyet 
Dün gece Nankin şehri sekizinci de

fa o]arnk japon tayyareleri tarafından 

şiddetle bombardıman edilmiştir. Bom· 
balar şehrin Çin mahallelerine ve mer -
kezine düşmüşler, birçok Çin tayyaresi 
hasara uğramıştır. 

Hükümet merlı.ni Çingluya 
naltlolunuyor 

Mareşal Çang Kay Şek japon teca -
vüzüne sonuna kadar mukavemt:ti göze 
aldırmış olduğunu ğöstermek üzere 
Nankini terkederek bükümet merkezini 
Şeçuan eyaletinde Çingfu şehrindl~ kur· 
mağa karar vermiştir. Nakil kerfiyeti 
2 eylülde ilan olunacaktrr. 

NankeuJa 
Japon kıtaları tarafınd4ln işgal olu. 

nan Nankeu geçidinin arkasından mev
zi alan ihtiyat Çin kuvvetleri garb is
tikametinde ve sonra da cenubu şarki 
ye doğru bir çevirme hareketi yapa
rak japonları yan ateşine tutmuşlardır. 

Kalgartda 
Çin kıtalannı Kalgan'a kadar püs

kürtmüş olan japonlar bu şehrin şimali 
garbisindeki bir nektaya kadar varmış. 
Jardır. Çin krtaları geri çekilmeğe baş. 

Yugoslav kruvazörü 
kumandanı dün abideye 

çelenk koydu 
İstanbuJ, 25 ( A.A.) - Dün limanı-

mıza gelen Dubrovnik kruvazörü ku. 
mandam bu sabah İstanbul valisini, ku 
mandanını ziyaret etmiş ve bu ziyaret
ler esnasında deniz kumandanı da ha -
zır bulunmuştur. 

Bu ziyaretler iade edilmiştir . 
Kumandan Dolmabahçe sarayına gi

derek defteri imza etmiştir. Dubrovnik 
kumandam öğle vakti başlarında mm l..ı 

olduğu halde kruvazör askerlerinden 
mürekkeb bir müfreze ve bir türk müf
rezesiyle birlikte Taksim cumhuriyet 
meydanına giderek Cumhuriyet abide
sine çelenk koymuştur . 

Su topu maçında 
macarlara yenildik 
İstanbul. 25 (A.A.) Modada 

yüzrue havuzunda bugün de macar yü

zücüleri ile müsabakalar yapılmıştır. 
Bugünkü müsabakalarda macarlara 

karşı çıkan lstanbuI muhtelit su topu 
takımı şöy .t teşkil edilmiştir : 

Vedad, Niko, Kemal, HaJil, Orhan, 
Mehmud, İsken.der • bu takım birinci 
devrede Semih ve Affan tarafından tak· 
viye edildiği halde O - 11 yenilmiştir. 

Bu maçtan sonra macar misafirle· 
rinin bir nevi dersi mahiyetinde olmak 
üzere ve federasyon antrönörunün de iş
tirakiyle bizim oyuncularla muhtelit i
ki takım yapmışlar ve çok faydalı bir 
eksersiz göstermi lerdir. 

Yarın 4 - 200 bayrak yarışının re. 
vanşı ve son su topu miisabakası yapı 
lacakt1r • 

C --· .... 
RADYO ! 

-·· .. ...__·-·--·J 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

• 12.50 Muhtelif plak ne§riyatı. 12.50 -
13.15 Plak· Türk musikisi ve halk sar-
kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve haricı ha-
herler. 
Öğle neşriyatı: - 18.30 - 19.00 Muh

telif plak neşriyatı. 19.00 · 19.30 Tiırk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule ve 
arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat }arı 

ve arabça ııeşriyat. 19.45 . .'U !!' 
musikisi ve halk ~arkıları (Hikmet Rı
za ve arkadaşları). 20.15 - 21.00 Plakla 
dans musikisi 21.00 • 21.15 Ajans ha
berleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or
kestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki program 
ve İstiklal marşı. 

lamıştır. Bu kıtalar japon ta~yarelerL 
nin hücumuna uğramaktadırlar. 

Çingho.yda 
Tiençin civarında ve demiryolu ü

zerinde mühim bir sehir olan Çingha.y
da şiddetli bir harb başlamıştır. Japon. 
Jarın taarruzu neticesinde çarpısma]ar 
.~hrin içinde devam etmektedir. 

Japonyada endişe b~adı 
Tokyo'da çıkan Mişimişi gazete:;i 

halkın endişesine ve Çin ordusuna kıy
met vermiyen askeri eksperleri tasvib 
etmeyenlere tercüman olarak kabine -
dm hükümetin Çinde takib ettiıh siva-.. . 
setin hedefi hakkında hakikati söyıeme -
sini istemektedir. Bu gazete bu müna . 
sebetle Şanghaydan gelen bir mülazimin 
beyanatını neşretmektedir. Bevanatta 
Çin kıtalarınm cesaretinden ve ·taarı uz 
kabili} etinden sitayişle bahsedillnc.•'<te -
dir . 



Ankara Etnöğrafya Mii7.esi 
Direktörlüğünden 

t - Açık eblhm• ile müzemiz için 11 adet dolap camekln ve 
..U. yaptırılaqktll'. 

ı - Kefil bedeli ı 721 lira 42 kwu,tur. 
ı - llunkkat teminat 129 llra 11 kuruttuı . 
4 _ !haleye iftlrak edeceklerin alacakları fenni ehliyet ve te• 

-.ı oduı nıikalacı için ihaleden en az ıekiz gün evvel müracaat 
ttmelerl •• ihaleden evvel de müze idaresine venneleri lhmıdır. 

ı - Ketlf tartname ve nümune her gün müzede görülebilir. 
e - İhale ı eylQl 937 perfembi günil saat 15 de Etnoğrafya mU-

... ınde yapılacaktır. (2638) 2-4076 

Ankara Mektebler 1\f übayaat 
Komisyonu Reisliğinden 

Siyual bilgiler okulu talebesi için açık eksiltme ile 340 tane 
llooıidin yaptırılacaktır. Eksiltme 27.8.937 cuma günil saat ıs te 
Anbrada mektebler muhase6eciliği binuınds olacaktır. Muham· 
men bedel 3315 ilk teminat 249 liradır. Fennt ve idari prtnameler 
n reeimler par9r2 olarak her gün mekteb idareıinde görülebilir. 

(Z~) tt ~7~ ... 

Silifke J. Okulu Artırma ve eksiltme 
komisyonu Başkanlığından: 

ı - Enlltmeyı konulan i•: (175000) kilo ekmektir. Tabmln N"•li (18375) lira olup muvakkat teminat miktarı (1371) tlradtt. 
z - Eksiltme kapalı zarf uaullyle 1 eylül 937 ~Une natlayaa 

prpmba ıünll ... tonda Silifke Jandarma okulu bınumcla topla
lllD komisyon tarafından yapılacaktır. 

s - Ekmek icln konulacak unun ve ekmeğin enaf ve ttraitt o
kul l&lonuncla •ıhdır. ı.tiyenlere bedelaiz .erilir. 

4 - Ebiltmeye pnceklerden kanuni lkametclh ve ticaret oda· 
lerında kayıtlı olduklarına dair vesikalar aranacaktır. 

S - Eblltmeye clreceklerln muvakkat teminatı için eanclık 
makbuzu nya banka mektupları ite teklif mek~plarını bnunwa 
tarlfatı dahilinde ve kapalı sarf lçindı ihale uatınden bir IUt fSnce 
komiayona vermeleri llznndır. Bu taatten aonrı verilecek mektup-
ların kıymeti olmadılı ilin olunur. (5208) 2--4ZS4 

İstanbul Ziraat Mektebi 
Satın Alma Komisyonwıdan ı 

9-9-1937 tarih pertembe glinU aat 15 de t.tanbuJda li1eler mu. 
huebecilillnde toplanan ziraat mektebi euiltml komlayoauncla 
19780,26 lira ketlf bedeli Halltahda ziraat mektebinde yeniden ya· 
pılacak makine hanprları intaatı kapalı zarf uauliyle eblltmeye 
konulmu,tur. 

Mubele. ekliltmı. bayındırlık i•lerl cenel huauıi Vt fenni 
tartnamelerl proje ketf f hulaaulylı buna müteferri diier ınak 
liseler muhaebeciliğinde cörülecektir. 

Muvakkat teminat 1483 lira iateklllerio en u 15000 liralık bu 
ite benzer it ıraptıfma dair Nafia veklletinden almıı oldufu 
müteahhitlik ve ticaret oduı vesikalarını ve teminat makbuzunu 
havi kapalı zarfların 9.9.937 pertembe gilnU saat 14 e kadar liseler mu 
haaebeciliğinde toplanan komisyon bqkanlığına makbuz kartılı-
ğında venneleri lazımdır. (SS08) 2-447S 

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

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

minat (352) lira (35 kuruttur. 
3 - htekliler teraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gi

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

Kültür bakanlığından: 
Tüze bakanlığı hesabına hukuk ve ceza kolundan muhtelif mem

leketlere gönderilecek dört talebe için İstanbul ve Ankara hukuk 
fakilltelerinde ıs eylül 937 çarpmba gilnl1 yapılacağını evelce i· 
lin ettiğimiz ıınavların görülen lüzum üzerine 7.10.937 per,embe 11-
niıne bırakıldığı ve kendilerini aday seçtirmek için müracaat al
niınün de 10.9.937 akpmına kadar usatıldılı ilin olunur. 

( 2932) 2--4396 

Adana belediye riyasetinden: 
1 - Şartnamesinde bazı değitiklilder yapılmuına tuzum gö

ruldüğü için ihalesi tehir edilen cenue otomobili yeniden açık 
eksiltmeye konulmu,tur. 

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

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı itleri müdürlüğündedir. latiyen

Jere parasız verilir. 
6 - İsteklilerin ihale ıünü muayyen saatte teminat makbuzla

riyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 
(2920) 2-4385 

Çorum nafia müdürlüğünden: 
l - Ekıiltmeye konulan it: Sungurluda yeniden yapılacak 

22226 48 lira ketif bedelli ve bet dershaneli ilkokul binasının inpaı 
itidir. 

2 - Bu ite aid prtname ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projeıi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartname 
E • Ketif, ıilıilei fiat \re metraJ cedvelleri 
F • Proje. 
İltiyenler bu evrakı Nafıa vekileti yapı itleri umum müdürlüğü 

binalar heyetinde ve Çorum daimi encümeni ile Nafıa müdürlil
tilnde görebilirler. 

3 - Ekıiltme 1937 ağuıtosunun 26 ıncı pertembe günü ıaat 16 
tıda Çorum viliyet daimi encümeninde toplanacak komiıyon tara
f mdan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklinin 1666.99 lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermeleri llzrmclır. 
Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu iıleri yapa

bilecejtine dair Nafıa vekaletinin ehliyetnamesi, 
6 - Teklif mektupları üçüncU maddede yazılı Hatten bir saat 

eveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbu mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
16 ya kadar gelmi, olmaıı ve dıt zarfın mühür mumu ite iyice kapa
tılmıt bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
nıez. 2--4249 

ULUS =====================:=====- 26-8-1937 

Sivas İskan Müdürl~öiinden 
Şarkıtla'nın Gemerclt nahiyesinde ve bu nahiye civarında yapı

lacak 910 göçmen evinin inşası k11rm kısım, köy köy gurup
lara aynlarak kapalı .zarf uıuliyle 16.8.937 den itibaren 31.8.937 sa
h günU saat 4 de kadar 15 gün müddetle münakasaya konmu§tur. 

1 -Lisanlı köyünde SO tek ve SO çift kirgir evlerin muhammen 
bedeli 73.851 lira SO kuru' muvakkat teminat mikdarı 4.942 lira 8 
kurttur. 

2 - Karakol köyünde 30 tek ve 35 çift kargir evlerin muhamınen 
bedeli 49.09S lira 65 kurut teminat mikdarı 3.683 lira 73 kuruştur. 

3 - Dendi! köyünde 18 tek ve 25 çift kargir evlerin muhammen 
bedeli 33.285 lira 19 kuruş ve muvakkat• teminat mikdarı 2.496 lira 
39 kurftur. 

4 - Cepni köyünde 24 tek ve 24 çift kargir evlerin muhammen 
bedeli 35.448 lira tı kurus. teminat z:nikdarı 2.~58 lira 65 kuruştur .. • 

S - Tekmen köyünde tek kerpıç 20 evin muhammen bedelı 
#- 10.559 lira 80 kuruş teminat mikdarı 791 lira ~ kuruştur. 

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

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

8 - Ve gene Gemerek nahiyesi merkezinde 84 çift kargir evin 
muhammen bedeli 80.383 lira 80 kuru,. teminat mikdarı 5,269 lira 
19 kuruttur. - • ---

9 - Talihler plan. fennt ,idari tartnameleri görmek için tatil 
günlerinden mada her bün Sivas • lıtanbul - Ankara - Kayseri -
Samsun lakin müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

10 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
edecekleri.o yukarıda yazılı günün muayyen saatinden bir saat e
nline kadar zarflarını Sivaı vitlyetindeki komisyona vermeleri 
llsımdır. (2883) 2--4369 

1 Ankara Belediye Reialiii ilanları 
·---------------- ----------------iLAH 

1 - Yenitehirde 1169 inci adada 10 parselde 210 metre murab-
baı arsa 15 gUn mllddetle açık arttırmaya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 1470 liradır. 
ı - Muvakkat teminatı 110.25 liradır. 
4 - Şartnameaini görmek iatiyenlerin her KÜn yazı işleri kale

mine ve iıteklilerin de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele-
diye encllmenine müracaatları (2744) . 2--4197 

iLAN 
1 - Su idareıine alınacak 25.000 litre benzin ve 18.000 litre 

pa ıs gün müddetle kapalı zarfla ekliltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 7262.SO liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 54S liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek iıtiyenlerin her gün yazı iş· 

leri kalemine müracaattan n ihale 27.8.937 cuma günü saat on bu· 
çukta belediye encümeninde yapılacağından iıteklilerin teminatla· 
rlyle birlikte teklif mektublarını saat on buçuğa kadar belediye 
encümenine vermeleri. (2742) 2-4195 

t L A. N 
1 - Bahçıvan okulu talebelerine alınacak 62 takım elbise maa· 

kasket. 62 çift kundura ve iskarpin ıs gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmu,tur. 

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

937 cuma günü saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. 
(2743) 2-4196 

1 LAN 
l - Müdafaai hukuk caddesinde 746 ıncı adada 5 parselde 25 

metre murabbaı beldiye mah arsa ıs gün müddetle çaık arttırmaya 
konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ll.ZS liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve iıteklilerin de 7.9.937 sah günü saat on buçukta belediye 
encümenine mliracaatları. 2-4414 

lLAN 
1 - Yenişehirde 1166 inci adada 24 parselde 18 metre murabbaı 

belediye malı arsa 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 90 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7 liradır. 
4 - Şartnameıini görmek istiyenlerin her ıtün yazı işleri kale

mine ve iıteklilerin de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele· 
diye encümenine müracaatları. (274S) 2-4198 

1 LAN 
1 - Kavaldıderede yaptırılacak olan otobüa bekleme yeri inşa-

sı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ketif bedeli 2017 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı lSl.27 liradır. 
4 - Kefifname ve ~rtnameeini görmek iatiyenlerin her gün 

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

iLAN 
l - Temizlik hayvanatı için alınacak 67600 kilo yulaf ve 54.100 

kilo kuru ot lS giln müddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. 
2 - Muhammen bedeli 3989 liTadır. 
3 - Muvakkat teminatı 299.18 liradır. 
4 - Şartnameıini gönnek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 27.8.937 cuma günü saat on buçukta bele~ 
diye encümenine müracaatları. (2746) 2--4199 

iLAN 
1 - Saghk bakanlığı kartıaında yaptırı.lacak otobüs bekleme 

mahallinin inşası ıs gün müddetle açık eksıltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 3300.40 liradır. 
3 - Muvakkat temniatı 240.5 liradır. 
4 - Şartnameıini ve ketifnameıini görmek iıtiyenler her gün 

yazı işleri kalemine ve istek1ilerin de 7.9.937 salı günü saat on bu-
çukta belediye enclimenine müracaatları. 2-4416 

t LAN 
Belediye kimyahanesi ve merkez: mıntaka tabibliği için alınacak 

397.90 liralık ecza ve alatı kimyeviye 27.8.937 cuma günü saat on 
buçukta belediye encümeninde pazarlıkla alınacağından talihlerin 
encümene müracaatları. (3001, 2--4491 

1 LAN 
Şehrin muhtelif mahallerinde 35138.32 lira bedeli keşifli altı 

tane umumi abdeshane in.-ı 31.8.937 salı günü saat on busukta be
lediye encümeninde pazarlıkta verileceğinden isteklilerin encüme· 
ne müracaatları. (3002) 2-4492 

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

den kömürü açık ebiltmeye konulmuttur. 
Eksilbne 13.9.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet encümeni 

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

ıikalariyle birlikte aym günde aaat ıs de vilayet encümeni dai
miline müracaatlan. 

lıtekliler buna aid ketif ıre tartnameyi nafıa müdürlüğünde gö-
rebilirler. (28Sl) 2-4337 

1 1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 

Komisyonu llanları 
--------------~ --------------~ 

t LAN 
Bir tane sabit etüv makinesi ve teferruatı kapalı zarf uıuliyl• 

satııı-alınacaktır. Bedeli (S980) liradır. İlk teminatı (448) li.ra Si 
kuruftur. ihalesi 28.9.1937 uh günü saat 11 dedir. lıteldiler evaaf 
ve şartnamesini görmek isti yen . bedelsiz olarak hergün il.il. V. 
satın alma komisyonuna müracaat ve ihaleye gireceklerin 2490 u
yılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektupları ile 
birlikte belli gün ve saatinden en az bir saat evet S.a Al. Ko. na 
vermeleri. (2680) 2--4115 

B1L1T 
1 - h:ütahyada yaptırılacak meydan teniyc İfinin ihale gfinl 

istekli çıkmadığından y~n iden kapalı zarfla eksiltmeye konulmut-
tur. • • 

2 - Keşif bedeli 61 bin 796 lira 99 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 7 eylül 937 salı günü ıaat ıs tedir. 
4 - Şartname, keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. V. satın at.. 

Ko.dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kary.ıni teminat ve 2490 sayılı kao• 

nun 2 ve 3 üncü maddelerde yazıfı belgelerle idari prtnamenia 4 
cü madesinin (F) fıkraıında yazılı veıikalarla birlikte teklif mek
tublarını ihale saatıncian behemehal bir saat evel M. M. V. uba 
alma Ko. na .fim'-~ l?B15) _ 2-4366 

BtLtT 
1) Beher çiftine biçilen ederi 40 kuruş olan 9360 çift yün çe

rap ile gene beher çiftine biçilen ederi 30 kurut olan 9360 çift tire 
çorap kapalı zarfla ekailtmeye konmUftur. 

2) İlk teminat parası 491 lira 40 kuruştur. 
3) İhalesi 27 ağustos 937 cuma günü ıaat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncl macl

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat n teklif mektup
larını ihale gününde en gec; bir aaat evetine kadar M.M.V. sat• 
alma komisyonuna vermeleri. (2S89) 2-4107 

t LAN 
l - Vekalet ihtiyacı için bir tane nalbant çantası, 200 tane 

matbaa metini, 144 metre muşamba ve 1500 tane tuğla. SO kilo bora. 
2.S kilo ince ve 2.S kilo kalın kum teli paz:arlılda ayrı ayrı aatıa 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 27.8.937 cuma günü saat ıs.s u il. 
M. V. SA. AL. KO. na gelmleeri. (3003) 2--4495 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz eczahanesi ile enıtitü laboratuvarlarrnm ltir 
senelik ihtiyacı olan şartnamede yazıh 2S2 kalem eczayı tıbbire 
v~ baytariye ve kimyevi madde açık eksiltmeye konulmuttur. 

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

yhksek eı stitü rektörlük binasında toplanan komiıyon tıraftndan 
varılacaktır. 

5 - Futa izahat ve parasız prtname almak istiyenlerin ensti-
tü daire mUdürlüi!üne müracaatları ilin olunur. (2714 • 2-4140 

(~uruur ha~kanlı!!ı filarrnonik 
orkestra"'ı ~efliğinden: 

Cumu r başkanlığı filarmonik orkestrasına bağlı, aynı zamaocb 
salon orkestrası vazifesini de görmek üzere bir cu beyetı tctli:ıl 
edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tutulıcaklardır. fmti
handa kazananlar çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 laca üc
retle angaje edileceklerdir. 

cek) 

Salon müziği ve caz için: 
Bir piyanist, - bir birinci kemancı 
Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çatabilecek) 
Bir tonor Saksafon (Bandonien yahud Akordiyon çalabilc-

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

f steklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir
likte imtihan edilmek üzere 6 eytUlden itibaren ıı eylül 1937 cu
martesi gününe kadar f stanbulda Galatasaray lisesine ıre Ankara
da imtihana girecek namzetlerin ise ıs eyHUden 20 eyUU pazarte
si gününe kadar Cumur başkanlığı filarmonik orkeıtruı fefliğine 
başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamam saat 10·13 araaındadır. 
(2722) 2---4214 

Aiıkara Valil~nden 
Haımana kazasında bedeli keşfi 581 hra 70 kurut olan ilk okul 

binası çatııının tebdili suretiyle açık kalan kısmının tahta ile ka
patılmsaı 20.8.937 trihinden 15 gün müddetle açık eksiltmeye kc.
nulmuştur. İhale 4.9.937 cumarteıi ,günü saat 11 de Haymana kay· 
makamlığmda müte,ekki1 komisyon huzurunda yapılacaktır. " 7.S 
nisbetindeki muvakkat teminat 63 lira 43 kurt olup ihaleyi mitea
kib % 15 şe iblağ edilecektir. Talihleri nvitiyet nafı mtidürlü
ğünden alacakları ehlivet vcsikasivle birlikte müracaatları. 

(2909) 2--4372 

Kayseri vilayeti daimi 
encümenind~n: 

Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99SS7 lira 42 kurut ke
şif bedelli memleket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usulivle ebilt· 
meye çıkarılmıştır. Bu in'8ata aid evrak tunlardır: 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesı. huauıi tartname, metraj 
defteri. ketif hulisaaı temel, bodrum. zeminlı:at. birinci kat pllnları 
ön ve arka ve yan poliklinik cepheleri ve pk•ll makta ve bayındır
lık işleri genel prtnmesi ve ,ose ve kirgir inpıta aid fenni .-rtna· 
me. 

Eksiltme 27.8.937 tarihıne müsadif cuma ıünu ıaat ıs de viliyet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

istekliler bu işe aid evrakı hergiln daımi encümen kaleminde 
görebilirler. Eksiltmeye ittirik etmek istivenlerin 6228 lirahk mu
vakkat teminat belgesi ilandan sonra ahnmıt ticaret odaıı vellikaaı. 
nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası. vitiyet nafıa mü
dürlüğünden alrnmıt ehl ivetname inpatın ba,langıcından ıonunı 
kadar diplomalı biı mühendis ve bu mimar ıstihdam edeceğine dair 
noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri ,arttır. 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan vapılaca~ından kanun
da tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

İstekliler kapa! ı zarfların yukarıda vazıh saatten bir saat eveli
ne kadar makbuz mukabilinde encümen başkanhgına vermelidirler. 
Zarfların yukarıda yazılı saate kad'ar yetiştirilmek üzere iadeli te· 
ahhüdlü mektup Ştklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

İşbu ketifnamede Nafıa vekaletince icra edilecek tadılitın bila 
kaydü .. rt müteıhhid tarafından kabul edileceğinın teklif mek-
tuplarına derci lbımdır. 2--4247 



== 26 - 8 - 1937 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu ilanları 

------------~~ --~~---------= 
1 LAN 

1 - İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mü
:asesatın senelik ihtiyaçları için 130 ton kuru ot ve 925 ton saman 
apalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kuru otun muhammen bedeli 35750 lira ve ilk teminatı 
2681 liradır. İhalesi 6.9.1937 pazartesi günü saat 15.20 de ve saıııa
~ı~ muhammen bedeli 18500 lira ve ilk teminatı 1388 liradır. İha
esı 8.9.1937 çarşamba günü saat 15 dedir. 

.3 - f stek1ilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 
Vesıka ve teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale saatin• 
den en az bir saat eveline kadar Fındrklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. (2816) 2-4290 

lLAN 
1 - Sivas garnizonundaki kıtatm ihtiyacı olarak kapalı zarf u· 

•uliyle eksiltmeye konulan 328 bin kilo ekmeklik un 31.8.937 sah 
günü ıaat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

2 - Unun muhammen bedeli 38704 lira ve muvakkat teminatı 
2902 lira 80 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyon
da görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
ınin,.t malrbuzlannı havi teklif mektublraını 32 inci maddeye gö
re tertib ederek ihale saatmdan bir saat eveline kadar mezkur ko-
misyona vermeleri. (2665 ) 2-4123 

t LAN 
1 - Malatya birlikleri ihtiyacı için 224870 kilo sığır eti kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 16 da Elazizde tü· 

tnen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Etin muhammen bedeli 35979 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 

2698 lira 44 kurştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve

•ika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
tn az bir saat eveline mezkiir komisyona vermeleri. (2663 ) 

2~179 

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

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 10 Ela.zizde tümen 

Qbn alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yağın muhammen bedeli 13-491 lira 20 kuru' ve ilk temina

tı 1011 lira 84 kurftur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
. 4 - isteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

ıık.;a n teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
e11 u bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına ver-
nııcleri. (2fi62) 2--4178 

İLAN 
1 - Ankara garnizon bırlik ve müeısesat ihtiyacı için 800 ton 

buğday öğütülmesinin 31.8.937 sah günü saat 15 de kapalı zarfla 
dcsiltmesi yaprlacaktır. 

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

3 -İsteklilerin kanunun ı, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbndannı havi teklif mektublarını vazıh gün ve saatten 
en az bir saat evcline kadar Ankara levazım amirlifi satın aJma ko-
misyonuna vermeleri. (2752) 22-4158 

lLAN 
l - EJaziz hastahanesinin .bir senelik ihtiyacı için 20988 i:il(I 

koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü aaat 15 de Elazizde tü

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

~27 lira 23 kuru tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
• 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 

sıka ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatinden 
f!n az bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2661 ) 2--4177 

l LAN 

Cinsi m"kdarı mubam. F. ilk teminatı ihale tarihi ve saat 
kilo kuruş lira 

Yulaf 132000 5 490 8.9.937 çarşamba 16 
u 242000 5 908 n ., 16 
.. 275000 5 1032 " " 16 
,, 66000 5 248 9.9.937 Perşembe 16 
,, 715000 5 2682 " " 16 
" 110000 5 413 .. " 16 

Pirinç 7800 26 153 10.9.937 Cuma 16 
63000 26 1229 " " 16 

B~igur 135000 13 1317 ,. ,, 16 
.. 10200 13 100 .. ,, 16 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins 
ve mikdar1arı yazılı erzaklar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeleri Çanakkale müstahkem mevki satın alma ko
tnsiyonunda yapılacaktır. 

• 3 - Her kalem erzak ayrı ayrr ihale edilecektir. Şartnamesi ko
ınısyonda görülebilir. 

• 4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
aıka v eteminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale ıaatın
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisvon ba,kanhğına 
Vermeleri. (2885) 2--4397 

1 LAN 
l - Elaziz birlikleri ihtiyacı için 12445 kilo sade yağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ı -Eksiltmesi 30.8.937 pazartesi günü saat 9 da Elazizde tü· 

ınen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yağm muhammen bedeli 9956 lira ve ilk teminatı 746 lira 

1
70 kuruştur. Şartnamesi parasrz olarak her gün komisyonda görü· 
ebiJir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
ıninat makbuzlarmı ihale aaatından en az bir saat eveline kadar 
nıezkur kmoisyona vermeleri. (2664) 2-4180 

1 LAN 
1 - Çerkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyonun ka

P1 alı zarfla eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 16.30 da yapı
acaktır. 

h 2 :-- Muhammen keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi 
er gun öğleden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 li

~alık ilk teminat makbuz veya mektublariyle 2490 sayıh kanunun 
ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale şaatından 

:n az bir saat eveline kadar teklif mektublariyle Fındıklıda komu-
anJık satın alma komisyonuna vermeleri. (2969) 2-4493 

Yulaf 
ton 

10& İzmit 
7Z Adapazarı 
78 Bolu 

516 Tuzla 
444 Gebze 

121 Yekfm 

lLAN 

t 1 - İzmit tiimen birliklerinin ihtiyacı için yukarıda yazılı 1218 
~~t ~ulafııı kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü 

2 
5 de lzmıtt~ tümen satın alma komisyonunda yapılacaJctır. 
- Yu afın beher kilo tahmini fiyatı 5 kurus ve hepsinin ilk 

1 

ULU! 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Temyiz mahkemesine alınacak 200 ton sömikok kömürü -

nün 16.~.9~7 tar.ihinde yapılan kapalı zarf usuliyle eksiltmesinde 
yalnı zbır ısteklı tarafından tevdi edilen teklif mektubunda verilen 
fiat komisyonca layiki hadde görülmemiş olduğundan 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan 16.8.937 tari
hi~d~n itibaren bir ay i4iinde pazarlıkla alınmasına karar veril
mıştır. 

2 - _Pa~rlık 3.9.937 tarihine tuadüf eden cuma günü saat 15 
de temyız binasında Adliye vekaleti levazım ve daire müdürlüğü 
odasında topl~nan komisyonca yapılacaktır. 
. 3 ::- .~ıt~~~~ler bu hususa aid şartnameyi vekalet levazım ve da-
1re mudurlugu!'de~ her zaman parasız alabilirler. 

4 - 1steklılenn 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerindeki 
şartları haiz bulunmaları. 

S-Beherton kömür için tahmin edilen fiat 29 liradır. 
6 - Pazarlığa iştirak edeceJıı olan istekliler bedeli muhamme

nin yüzd~ 7,.5 ~u olan 435 lira nakid vevahud devletçe nakicl mu
kabilinde kabttl edilen tahvil5tr mahalli mal sandı~ına teslim etmiş 
olduklarına dair olan sandTk malı:huzlarile birlikte pazarlık günü 
mezkiır müdürivet odasınrl;ı toplanan komisvona miiracaatl~rı 

(2R4Z) 2--430~ 

----~------------------~--------~~~ 
Nafıa V ~kaltı.tiıulrn: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: l1aras vilayetinde ve Maraş Eloğlı: 

yolu üzerinde Aksu ve Maras _ Kay.seri yolu iizerinde Suça tı Ali 
Kaya ve Tekir köpriilerinin ·Beton arme olarak inşaatıdıı. 

Bu dört ~öprünün keşif beoeli (180,500) liradn. 
2 - Eksıltme 31.8.937 tarihine müsadif salı günü saat (16) da 

Nafıa vekaletinde Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu O· 

dasında kap~h zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri diğet evrak ( 903) 

kuruş bele] ?1ukabili.n~e ~osa ve köprüleı reisliğinden ~lınabilir. 
4 - Eksıltmeye gırebılmek ic;in talihlerin (10275) hralık mu

vakkat teminat vermeleri ve bu gibi iŞleri yapabilecck!erine dair 
vekaletimizde~ .alınmış müteahMtlik ehliyeti fen niye vesikasiyle 
ticaret odası sıcıl varakası ibraz etmeleri tazıı;ndır. 

istekliler teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline k~~ar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazıdır. Postada olacak ~ecikmeleı kabul edilmez. 

(26Zl) 2-4185 

P. T. T. müdürlii«!iinden: . r-
Muiyeıe güen 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo sa. 

hiplerinin ağustos sonuna kadar en yakın P.T.T. merkezlerine mü
racaat ederek ruhsatnamelerini alma lan lazımdır. 

t • AttJstostan evci alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok. 
tur. 

Ağw;tos sonuna kadar nıhsatnamelerini almıyanlar evelce ilan 
edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir su. 
retle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri eylUl sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul
lanılsın k~llanıl~as!n bevannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerıne verılmış olması behemehal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zam:ma aid hicbir para istenilmı · 
yecektir. (2770) 2-4224 ,..;. ________________________________ ....;. __ ~---------------

Kültür hakanlı~ı levazım 
clirekt()rlü~inflPn: 

1 - Kültür bakanlığı hademe pavyonu inşası ve sair tamirdtı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 971 lira 71 kurustur . 
3 - Muvakkat teminatı 72 lira 90 kuruŞtur. 

4 - Şartname keşif ievazım direktörlüğündedir. Eksiltme gü· 
nü 27-8-937 cuma günü saat 15 dediı. Muvakkat teminat banka mek· 
tubu veya makbuz ile leva:tım direktörlüğünde mütesekkil komis
yona müracaatları ilan olunur. (2950) 2-44.53 

• 
SltJ'Orta 
~ 

Askeri f ahrikalar 
sandıiı .. reislipnd~n: 

Askeri fabrikalar teavün ve s:gorta sandığı için birinci ve ü
çüne.Ü nevi tuğla alınacaktır. Tesellüm mahalli Ankara istasyonu 
vagon dahildi~. Bedelleri peşin ve~.il~.ce~~i.~. Talihlerin istasyon ar· 
kasında asken fabrikalar umum ınudurlugu dahilindeki sandık mu· 
hasebseine müracaatları. (2938) 2-4410 

Emlak ve eytam bankasından: 
Kiralık apartman daireleri 

Ankarada ıtıklar cadcsinde bank~ıza aid eski Turhan apar
tımanında su, elektrik. ve hava gazı t~sisatını havi boş bulunan 8 
ve 13 numaralı daireler açık artırma tıle bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

İhalesi 31 ağustos 937 sah günü saat on birde yapılacaktır. 
8 Numaralı daire üçüncü katta Qeş oda, bir matbah bir banyo, 

bir ham ve bir koridordan; ' 
13 Numaralı daire ise bodrum katında beş oda bir matbah, bir 

hala ve bir koridordan ibarettir. ' 
Dairel~ri görüp gezmek ist~ye~ler ~partıman kapıcısına müra· 

caat edebılirler. 8 numaralı daırenın dıpozito parası 75 lira ve 13 
numaralı dairenin ise 40 liradır. 

.istekli olanların ihale günü saa~ ?n birden evel dipozito pa· 
rasıyle birlikte bankamız emlak servısıne müracaatları. 

(2946) 2--4432 

Ankara valiliğinden: 

Adet CİNSİ 
1 Buik markalı otomobil 

yedek malzemesiyle 

Motör No. 
(üç 

2737029 
(üç 

2738930 
1 Buik markalı otomobil 

yedek malzemesile) 
1 Buik markalı otomobil (üç 

yedek malzemesi le) 
2078504 

Fi ya ti 
Lira Kr. 

300 

250 00 

75 00 
275 00 
ıo 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 oto?,lobil ve tenekeler 30-8-937 pazartesi 

günü saat 15,30 da satılmak uze~e açık artxrınaya konulmuş~ur. 
Taliplerin hizalarında yazılı temınat makbuzlarile defterdarlık sa-
tış komisyonuna müracaatları.. . 

İhale bedeli nakten ve peşınen tedıyc edilecektir. 
(2803) 2--4275 

teminatı 4568 liradır. Şartnamesi İzmit~e tümen ve Ankara, İstan
bul levazım amirlikleri satın alma komısyonlarında görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka_nunuı: 2, 3 cü maddeJerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havı tekl}f mektublarmı ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2977) 2-4494 

7 

Ankara vaJiliğiııdeıı: 
Hazine namına müsadereli olup Ankara orman müdüriyeti de

polaıında ve Yedi eminlerde mevcud bulunan 705 adede muadil 11 
metre mikab 227 desimetre mikab muhtelif ebadda cam kerestesi
nin beher metre mikabı 20 - 30 liradan ve 99i0 kilo k~rışık odunun 
beher kilosu 60 paradan 1380 kilo meşe kömürünün beher kilosu 
3.5 kuruştan 80 kilo çam kömürünün beher kilosu 3 kuruştan 10Z5 
kilo !;Iranın beher kilosu 2.5 kuruştan 6 adet çam düğenin beher 
adedi 160 kuruştan 10 aded boyunduruğun beher adedi 20 kuruştan 
4 top çam kasnağın beher topu 5 kuruştan 25 adet çam sepetinın 
beher adedi Z kuruştan yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıka· 
rılmıştır. 

Arttırma 2.9.937 perşembe güniı saat 15.30 da orman müdüri
yetinde müteşekkil komisyonda yaprlacağından istiyenlerm arttır
ma günü muvakkat teminat makbuzlariyle komisrona gelmeleri 
ilan olunur. (2781) 2-4239 

Aılliyr V Pkalı-tindro 
Vekalet binek otomobili ic;ın 300 teneke benzin açık eksiltme 

suretiyle alınacaktır. 
Eksiltmeye ıştirak edecekler şartname,·i levazım ve daire mü

dürlügünden parasız alabilirler. 
Tahmin edilen bedel beher tenekesi 332 b·1çuk kuruş hesabiyle 

997 lira 50 kurustur. 
tstekliler bedeli muhammenin % 7.5 ğu olan 75 liranın mal 

sand.ığma \•atrrılarak makbuzunu eksiltme gilnü komisyona vere
cektır. 

Eksil~rneye. iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 çü 
maddelerındekı şartları haiz olmalan lazımdır. 
. Eksiltme 27.8.937 cuma gfuıii saat ıo da vekalet levazım ve da
ırc müdrl.üğ~ odasmda müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

f steklıerırı me?kfir gün ve saatta komisyona baş vurmaları. 
(2704) 2-4128 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınaca.lf 3 adet sigara makı

nesi kapalı zarf usuliyle ek&iltmeye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli 30000 Jira, muvakkat teminat 2250 liradır. 
3 - Eksiltme 12.X.937 tarihine tastlayan salı günü saat 15 de 

Kalıataşta inhisarlar levazım ve miıbayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapilacaktıF. 

4 - Şa:rtname 150 kul'uş mukabilinde her gün yukarıda adı ge-
çen komisyondan alınabilir. . 

5 - Münakasaya girebilecek makineler (Mo1ens) (Standard) 
(Müller) fabrikaları makineleridir. 

r.. - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve % 7.5 tetninat 
akçasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç sa
at 14 de kadar adx geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi-
linde verilmi~ olmalıdır. (5534) 2-4504 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Nafia vekaleti harici donanma e

lektrik tesisatıdır. 
Keşif bedeli 7184 lira 63 kuruştur. • 

. 2. - ~ksiltme 7:9.937 sah günü saat 15 de Nafıa vekileti yapı 
ışlerı eksıltme komısyonu odasında açık eksiltme usulü ile yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 kuruş mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 538 lira 87 kuruş. 
muvakkat teminat vermesi ve Nafia vekaletinden alınmış elektrik 
tesisat miiteahhidliP-i vesikası e:öc;tcrmesi lazımdır. (2822) 2-4299 

Bandırnıa l\'lalmüdürlüğünden 
Manyas gölü civarındaki tuzlama binas1 dahil olmak üzere 

Manyas g-ölünün otuz üç bin lira bedel muhammenli saydiye resmi 
ve avlanmak hakkı haziran 937 tarihinden itibaren 3 sene müddet
le acık arttırma suretiyle müzayedeye konulmuştur. 

30.8.937 pazartesi gürlü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Muvak
kat te°?inatı bedel muhammenenin % 7 buçuktur. 

Tahb olanların Bandll:ma maliyesinde müteşekkil komisyona 
müracaatları itan olu[\ur. (2740) 2-4193 

Başvekalet istatistik 
uınum n1üdürlü~nden: 

. ~ - İstatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde İsta
tıstık umum miidürlüğünde istihdam edilmek üzere ali mekteb me
zunu iki kişi üç sene müddetle Avrupaya tahsile gönderilecektir. 

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

. 3 -;-- Talihler va hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ili· 
şıkl~rı olmadığım müsbit evrak ibraz eyliyecekler veya üç senelik 
tahsıl esnasında askerlik hizmetlerinden müeccel bulunduklarını 
tevsik edeceklerdir. 

4 - Talihler arasında istatistik umum müdürlüğü ile !stanbul
da kültür direktörlüğünde aşağıdaki ders zümrelerinden tahriri 
imtihan yapılacaktır. 

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

rından birinden). 
5 - İmti~an .1 ey~~l 937 çarşamba günü yapılacaktır. 
6. -. Tahbl:rın .nufus tezkereleri ile mekteb şehadetnamesi 

res~ı bır heyetı sı?ıye tarafından verilmiş rapor, muhtasar tercü
~~Y.~ bal varaka~ı ıkı a?.e~. v~~~ka fotoğrafi ile 31 ağustos 937 salı 
gunune kadar umum mudurluge müracaat eylemeleri lazımdır. 

(2291) 2-3796 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlam: 

İstatistil{ ~ııel Direktörlüğü 
Eksiltme ve ihale 
l(omisyo11unclan ; 

1 - Kapalı zar,fla eksiltmeye çıkarılan iş; 74 forma tahmin olu
nan genel nüfus sayımı neticelerini gösteren 12 cild kitabtır. Sehe
rinden ikişer bin it.det bastırılacaktır. 
.. 2. - Tahmin _olunan bedel 16 sayfalık beher formasx için 35 lira 
uzerrnden 2590 lıradır. Muvakkat teminat olarak 195 lira1ık banka 
mektubu veya tahvil verilecektir. 

3 - Teklif zarfları 1937 senesi eylül ayının 6. ıncı pazartesi gü
nü saat 14.30 da ""enel direktörlük binasında toplanacak olan komis
yonda açıla~aktır. 

. 4 - Muvakkat ~eminat vesikasiyle teklif mektubları eksiltme
nın açılmasm~an bu saat ev~el komisyon reisine verilmesi lazım· 
dır. Bu babtakı şartname komısyon katibliğinden istenebilir Nümu-
ne de dairede ~ö,.ülebilir. (2326) 2~3683 
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Tak~·itJe fott>ğraf makina ı. 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 1 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilanları 

1,.L AN 
Devlet dcmiryolları birinci işletme mmtakasmda dil iskelesi 

istasyonu civarında kilometre 54+600 ocağından aşağıda mikdarı 
ve muhammen bedelleri yazılı balast ve Blok birden kapalı zarf u
ıutiyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10.9.937 tarihinde sah gunü saat 16 da Haydarpaşa 
garı binasında birinci i letme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılc muvakkat teminat mek
tubu evrak ve vesaikle teklif mektublarmı eksiltme günU nihayet 
saat 15 te kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları Uizımdır. . .... • • ::s -;; .. .ıı: .. ::s ... 

~ ... e > e ::s "'CJ"' 
.ıı: ~2 ·- 2 ·- .ıı: 

c .... ::s B] 111 u .. e- c .ıı: .E u -; ;.:: ~ e ... u !! .ıı: • .8 c:ı .... u 

e '° .ıı: s "'CJ e ... c .ıı: c:ı ... u 111 ... d.~ 
f u :E u c:ı ~ ..c ·- ~,_J ... "'CJ d..J 
111 -; .. ..... c:: ~ :s N 

Ü o al .c .c c:ı 

- "O ~ tııl.C 
1- Birinci sınıf blok 3500 260 

ikinci 3000 210 
Üçüncü " 

2500 160 24650.00 1848.75 
Moloz taşı 2000 90 
Balast 3000 115 

( 5532 ) 2-4502 

t L A N 
Devlet demiryolları birinci işletme mıntakasında aşagıda mev

kileri mıntakaları ve muhammen bedetlerı yazılı bal~st her taş o
cağı itin ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle milnakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10.9.937 tarihinde salı günü saat 16 da Haydarpaşa 

farı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yal!ılacaktır. 
steklilerin e ;siltme şartnamesinde yazılı muvakkat temınat mek

tubu evrak ve vesaikle teklif mektublarını eksiltme günu nihayet 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine venniş olmaları lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarında aşağıda yazılı muhammen be
dellerden yapacakları tenzilatı,ayrı ayrı kayıd etmeleri icabeder. 

Şartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpa ada 
yol baş müfettişliğinden alınabilir. 

ı:: 

ı:: 

•tıl< 
iti 
U · -
0:;2 
C/)o > 
111 u 

E- E 

.ıı: 

" u 
u -... 
'O et) 

" :U E 
Ü 'O • 
~.ıı:.:;: 
.c: ·- ·-

.a 
<:O 
.:.: ·e 
" ... ...... 
.. 111 
tı N 

::;: :5 

u - ... - • ... u ... c::ı "'CJ c: 
u 'O u E ::; r:: .c 
::ı ~ " c:: ..... 
- cıs CI .. ... > e al 

] "al E ~ 
x 

tıı ... E t:l ~ 

+ot~·- .c > -- :l :l 
('t'I ... "' 
,;;: ·- u ~ ~ ..:ı .. - E E 

kurus kuruş Lira Ku. Lira Ku. 1 - Kim 184 
Haydarpaşa -
Eskişehir 

2 - Klm. 186 - 194 
Haydarpaşa -
Eskişehir 

3 - Kim. 217 - 226 
Haydarpaşa -
Eskişehir 

4 - 40,000 
Eskişehir 
Afyon 

10000 150 

15000 150 

15000 135 

18000 126 

162 16200.00 1215.00 

162 24300.00 182ı.5o 

• 

147 22050.00 1653.75 

138 24840.00 1863.00 
5 - Kim. 479 

Eskişehir -
Ankara 5000 145 

(5Sll) 
157 7850.00 588.75 

2-4501 

1 LAN 
Muhammen bedeli ( 16000) lira olan vagon. lokomotif ve aır 

muhtelif kriko ve verenler. 
8-10-937 cuma günu saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara

da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (1200) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 veya 1-7-937 gün 3645 No. 1ı nüshasında intişar etmiş olan ta
limatname dair.:sinde almmıf vesika ve tekliflerim aynı gün saat 
14-30 a kanar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

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

(2933) 2-4446 

Tiirl{iye iş Banka ·ıııdan: 
Bankamızın senei devriyesine teaaduf eden 26. Ağusto>. 1911 

perşembe günü gişelcrimizin sabahdan akşama kadar kapalı bulun
durulacağını muhterem müşterilerimizin nazarı dikkatlerine arze-
deriz. 2-4Sl0 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Gümrük muhafaza örgütü için 3730 tane portatif çadırın 

17.9.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutan 34403 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mek
tublarını o giın saat 14 e kadar Galatada eski ithatat gümrüğU bi· 
nasındaki komutanlık satın alma komisyonuna venneleri. 

(2964) 2-4488 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLIG1NDEN : 
Ankaranın Etimesud nahiyesinde mukim iken bu kerre vefat e

den İsmail oğlu Mustafa Çetinin terekesine mahkemece el konmuş 
olduğundan kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil olduğu hal
de bilcümle alacaklı ve borçluların ve mirasçının vesaiki resmiyele
riyle beraber bir ay zarfında 3 üncü aulh hukuk mahkemesine 
miıracaatları ve alacaklarını vaktiyle kayıd ettirmiyenlerin miras
cıya ne şahsan ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecekleri lilzu-
mu ilan olunur. 2-4497 

Adliye V ~kiletinden: 
Temyiz mahkemesi ihtiyacı için (34SS) defter (3.SSS.000) 

matbuanın tab ve ciltlenmesi açrk eksiltıneye konmuftur. 
Kağıd, mukavva ve bez vekllete ve diğer malzeme ve masraf-

lar müteahhide aiddir. 
Tahmin edilen bedel (2000) liradır. 
Muvakkat teminat (150) liradır. 
Şartname ve listeler vekilet levazım ve daire mudlirlüğiınden 

<ielsi~ alınabilir. 
Eksiltme 15.9.937 çarşamba günü ıaat ıs de Yenişehirde temyiz 

hin:uıı içinde vekalet eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
7tıuinat olarak banka mektubiyle hazine makbuzu kabul edilir. 
bteklilerin teminatlariyle birlikte eksiltme gün ve saatında ko-

rn!svu ıaa hazır bulunmaları. (2995) 2-4489 

ULU! 

Dikkatli ve süratli •• ama tor işleri 

Nafia vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Küçük Menderec ıslahı kanalla

rından Sağlık kanalının 7+ 510 uncu kilometresinde yapılacak bü
yük Şüt inşaatı 

Keşif bedeli (116.747) hra (6) kuruştur. 
2 - Eksiltme, 21 eylül 937 tarihine rastlayan salı günü saat ıs 

de nafıa vekli.letinde sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler. eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın· 
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (5) lira 
(84) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; (7087) lira (50) 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve laakal (S0.000) liralık 
mümasil nafıa işlerini teahhud edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve 
bu kabil işleri başarmakta kabihyeti olduğuna dair Nafıa vekaletin
den alınmıs müteahhidlik vesikasını ibraz etmeleri . 

f steklil~rin, teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermel eri tazımd ı r. Postada olan ~ecikmeler kabul edilmez. 

(2948) 2-4487 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan 

ı - 367 tane egeı takımının kapalı zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadıgından 10-7-937 cuma gunü saat 15 de pazarlığı yapılacak· 
tır,. 

2 - Tasınlanan tutarı 20919 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komt ~·ondadır. Gôrülebılir. 
4 - İsteklilerin ılk teminat olarak 1569 liraltk vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanunı vesikalariyle birlikte o gün Ga
lata eskı ithalat ~umru u hına:. ndaki komutanlık satın alma ko
mis~ onuna gelmeleri. (52$8) 2-4362 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - :;;artnamesi mucılunce btt adet buhar kazanı kapalı zarf u

suliy le eksiltmere konulmu tur. 
2 - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminatı 1462.5 

liradır. 
3 - Eksiltme 1 ı.X .937 tanhine rastlayan pazartesi günü saat 

ıs de Kabataşta inhisarlar lev rım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler paras ız olarak her gün yukarıda adı geçen şu
ueden alınabilir . 

5 - Munakasa)'a (SuLıet) Skoda, Grimma, Vercinigte Kessel
vverke, Kruppe. Kdenschel, Stimmüller, Erste, Brünner, M. A. N. 
Wolf, Stranch und Schmidt v.e Stork gibı yalnız birinci sınıf fab
rikalar iştirak edebilırler. Bu fabrikalardan maada firmalar miina
'<asaya ıştiriik etmek istediklerı takdirde bulundukları şehir sa
nayı ve ticaret odalarından llirtnci sınıf fabrika olduklarına dair 
türk konsoloslugunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasiylc 
mükelleftirleı. Bu yolda ta dikname ibraz etmiyen (ismi yukarıda 
yazılı olmı}an) firmalar munak aava iştirak ettirilemez. 

6 - Teklif veren firmalar münakasa tarihinden bir hafta evel 
fiatsız teklifleriyle planların ı ve sair bilumum lüzumlu evrakın 
Galatada inhısarlar umum mudtırliığıi mü kirat fabrikalar şubesi
ne tevdi edeceklerdir Şube teklifleri tetkik edecek ve bunları 
şartnameye ve matluba uygun bulduğu takdirde münakasadan bir 
gün evel miınakasaya iştirak vesikası verecektir. Bu vesikayı haiz 
olmıyanlar miınakasaya iştirak edemezler. 

7 - Miıhürlü teklif mektubu; kanuni vesaik ve eksiltmeye iş

tirak vesikasiyle %7.5 temınat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarf
lar eksiltme giınü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen ko
misyon başkanlıj!ına makbu• mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

( 5533) 2-4503 

Memur aranıyor 
Ordu Evine bıı memur alına

caktır. Talihlerin en son 28.8.937 
tarihine kadar müracatlarr. 

2-4436 

Memur Aranıyor 

()rman 
Çif tliğindeıı 
Fabrikalarla idare ve muh.!· 

sebe itleri için muhtelif dere
celi memurlar ahnacaktlr. As
kerlikle alakası olz:nayanlarrn 
hergün vesikalariyle birlikte Or
man çiftliği umumi idaresine 
müracaatları. 2-4509 

Acele satılık 
932 modeli Fordson kamyo

nu. Görmek istiyenler: 
f smetpaşa mahallesinde U

zunyol Yarkın sokak No. 11-15 
haneye müracaat. 2-4508 

Satılık değirmen taşı 
Yeni ve kompile siyah zım· 

para ile çakmaktan mamul ekstra 
ekstra ve pavalye markalı bir 
çift değirmen taşı satılıktır. Mu
racaat. 

Ulus Basımevinde Necmet-
tin Akın 2-4457 

ZAYİ 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKfMLtCtNDEN: 

Ankaranın Erzurum mahal
lesinde mukim iken bu kere ve
fat eden binbaşı Ali oğlu Tev· 
fik Hanifinin terekesine mahke
mece el konmuş olduğundan ke· 
faleti hasebile alacaklı olanlar 
da dahil olduğu halde bilcümle 
alacaklı ve borçluların ve miras· 
çıların vesaiki resmiyelerile be
raber bir ay zarfında Ankara 3 
üncü sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ve alacaklarını vak
tile kaydettirmiyenlerin miras
çıya ne şahsen ve ne de tereke
ye izafet.e~ takib edemiyecekleri 
!Uzumu ılan olunur. 2-4506 

SATILIK HİSSE SENEDİ 

Eylülde inşaata başlıyacak o
lan bahçeli evler yapı kooperati
fine aid bir hisse satılıktır. ta
liplerin 2309 telefon numarasına 
müracaatları. 2-4481 

ZAYi 
Ankara belediyesinden aldı

gım 5 nu~aralı motosiklet pla· 
kasını zayı ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
ttır. 

Foto Meraklı Fethi 

Satılık Arsa 
ismet paşa mahallesi zafer 

cadesinde 320 m.2. arsa 
Yüksek ziraat enstitüsünde 

reviride hemşire 2-4482 

Y ENi 

lE6l - g - 9Z 

Halil Nac• Mıhçıojflu 
AnafartaJar ili Tel: 123t1 

Ankara Valiliğinden: 
1 - On bir kaza husui idare dispanserlerı ıçın munammen oe

deli 2899 lira 60 kuruştan ibaret 199 kalem tıbbi ecza ve malzeme 
satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 217 !ıra 50 kuruştur. 
3 - 9.9.937 perşembe glinü saat 15.30 da ihalesi yapılacagından 

i:.teklilerin vilayet daimi enci.ımenine müracaatlarr. (ZOOti> 
2-4490 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnameleri mucibince 2 adet sigara paket makinesı ka

palı zarf usuliyle münakasya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 

liradır. 
3 - Eksiltme 12.X.937 tarihine rastlayan salı günü aat 11 de 

Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki ahm kG
misyonunda yapılacaktır . 

4 - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komisyon
dan alınabilir. 

5 - idarece (Yagenberg) makine alınması mutasavver olup 
miinakasya. girecek makine (Yagenbcrg) dir. Münaaksaya iştirak 
etmek istiyen başka firmalar fiatsiz fenni tekliflerini münakasa
dan 15 gün evci tetkik edilmek üzere İnhisarlar tütün fabrikalar 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair vesiklı 
almaları lazımdır. 

6 - MühürlU teklif mektubu. kanuni vesaik ve eksiltmeye İf
tirak vesikasiyle % 7.5 teminat akçasını ihtiva edecek olan lc:apah 
zarflar ek!>iltme günu en geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen 
komi yon başkanlığına maftbuz mukabilinde verilmiş olmalıdtt. 

(5535) Z-4505 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ 'MENKOL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Kurtuluş mahallesi Küçükkapı sokağında kadastronun 
348 ada, 7 parsel No. sunda kayıdh ahşab ev apğıdaki tartlar dai
resinde açrk arttırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve mliştemilatı 
Kapıdan girilince bir avlu sağda bir mutbak, bir hali, karşıda 

bir oda açık merdivenle üst kata çrkıldıkta ufak bir koridor uze· 
rinde bir odası vardır. Takdir edilmiş kıymeti 450 Hradcr. 

Satış şartları: 
ı - Satış peşin para ile olmak üzere Ankara icra dairesi gayri 

menkUI satış memurluğunda 29.9.937 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14-16 da vapdacaktır, Talihler takdir edilen ktymet ü
zerinden % 7.5 pey akçası veya banka mektubu veya tahvil vere
ceklerdir. Dellaliye ve vergileri satıt bedelinden ödenir. Tapu ve 
tahliye masrafları müşteriye aiddir. Bu arttırmada teklif edilen 
bedel takdir edilen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde üç defa ni
dadan sonra en çok artırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde tek
lifte bulunan müşterinin teklifi baki kalmak şartile 14.10.937 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14-16 kadar yapılacak ikinci arttırma
da teklif edilen bedel muhammen kıymetin %75 şini bulmak fal"· 
tiyle en çok arttırana ihale edilir. % 75 şini bulmadığı takdirde 
borç 2280 No.lu kanun ahldmma tevfikan beş sene tecile tabi tu
tulur. 

2 - Her iki arttırmada ihale yapıldığı takdirde bedel peşinen 
alınır. Müşteri isterse yedi gün kadar mehil verilir. Bu müddetin 
sonunda da verilmezse ve kendisinden evet teklifte bulunan müşte
ri de almağa razı olmazsa on beş günlUk bir arttırma sonunda en 
çok arttırana ihale edilir. Ve aradaki fark ve sair masraflar kendi· 
sinden tahsil olunur. 

3 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarım ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize vermeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satıf 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

Arttırma şartnamesi 10.9.937 den itibaren 933 - 452 dosya No. 
siyle herkese açıktır. Arttırmaya iştirak edenlerin daha evet tart
nameyi gayri menkfilun imar vaizyetini ve sair hukuki vaziyetini 
görmüş ve bunları kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Z--4496 

İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonu İlanları: 

İşin özü Keşif bedeli 
Lira 

Haseki hastanesinde 
tedavi pavyonu inşaatı 124687 92 

Guraba hastanesinde 
ni~aiye pavyonu ta
mıratı ve operasyon 
kısmı inşaatı 95092 57 

Muvakkat teminat 
Lira 

İhalesi 

7485 

6005 

2.9.937 perşembe 
günü ıaat ıs d"" 

2.9.937 perşembe 
Rilnü saat 16 da 

1 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Ekail tme şartnamesi 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnames 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli, ailsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
İstiyenler bu şartnamelerden tedavi kliniği projesini 7 Ura; ka

dın ve doğum projelerini ise beş lira bedel ile Universite rektörHi
ğiinden alabilirler. 

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

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

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

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

(5080) 2-4187 

SINEl\tAtAR HAIK İstanbul Vefa idadisinden 
Aziz oğlu Tahir namına almış 
olduğum tahsil vesikamı kaybet
tim. Yenisini alacağrmdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Bugün 1ründüz iki film birden 
1 - ÇI LCIN GENÇLiK 

Buıün gindüz iki fihn birden 
1-lftTIKAM BOMBASI 
Z-YUMRUK KIRALI 

Nafıa Vekaletinde 
Tahir Onuk 

imtiyaz sahibı ve Baıjmu 
tıarrirl Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı ldart 
eden Yazı işleri MUdUrü 
Mümtaz Faik FENiK. 
Ulus Basımevı: ANKARA 

Baı Rollerde : 
William Powell - Joan Harlow 

2 - KIRALIÇE MERi 
Canlandıranlar : 

Ge~ 

KOÇOK ANNE 
Katherine Hebburn - Frederic March Bat RB1de: FRANSISKA GAAL 

Gece Halk Matinesi 12.15 de: 
ÇILGIN GENÇLiK OCLl!MUN METRESi 

Ş E H J R BAHÇESiNDE 
BU GECE SA AT 21.30 DA 
ROZ MARt 


