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Kritik ve otokritik: 

Asayişsiz dünya 
Medeniyetimizin tarihi, biraz da, mil

letler araamcla, karada ve denizde teais 
.-ı..ıiı olan uayiı nizammm tarihidir. 
t'Hulmku diinl,, dediğimiz fey, hu asa. 
yiıi ayakta tutmak üzere madde madde 
harar albna abnmıı müdevvenattan iba
rettir. 1914 e kadar, harblann ilanı da· 
bi, bu suretle karar albna alınnuı bulu
nuyordu. Ve bir barba baılamaktaki 
mauliye~ teeuüs etmiı olan milletler 
arau hukuk normalan tayin ediyordu. 

"Milletler Cemiyeti,, ile, "Hukuku 
clivel,, binamuı bir 7eni kat iJiye edil
mİ! oldu B un hukuki mahemeaini 
1918 muahedeleri ve cemiyet İn "Cove
nant'' ı t 'n e 'yordu. Buna, ilk dar
beyi Turan, za nolunduğu • Japon
ya de - il, hafıza dan ıilinmiı olduğu 
üzere, Amerika oldu. Eğer amerikan 
egoizmi bu hatayı işlememiş olsaydı, 
Milleti Cen"yeti'nin tem il eylemekte 
c uğu ırulletlcrarası münasebetler sis
temi, bu kadar kolay yıkdmıyacaktL 
Maamafih, en kuv etli aebeb, milletle· 
ria bir cemiyet teşkil edecek adar ol 
gtmlqmanuş olmasındadır. Bu itibarla, 
Cenevre müesseseainin ve onunla birlik
te bütun "hukuku düvel,, mefhumunun 
geçirmekte oldukları kriz, önümüzdeki 
devirlerde, muıpet bazı neticeler doğu
racaktır. Ve bir ''hukuku düvel,, İn mü
devven ve organize olarak lüzumunu, 
en iyi, beynelmilel hukuka anz olan 
tehlikeli anarıi iııbat edecektir. 

Bupn, böyle bir anarıi devreıine 

gİrmİf bulunuyoruz. Bin mihnetle mey
dana setin1miJ olan beynelmilel ticaret 
ıistemi yıkıldıktan aonra, ortada, ne 
muayyen ir para esuı ne de muayyen 
bir tiau-et usu!ü kaldı. Her devlet. ken
di paruı ile ilendi ticaretini dilediği ve 
karpdalüne kabul ettirehildiii telde 
soktu. Bu huı•ıta hatta, politikaamr da
hi ticaretinin ve tica.·etteki telakkileri
nin emrine vermekte beis görmedi. 
Bu ise, "mübadele ekonomisi,, nden 
"mücadele ekonomisi,, ne geçmek de
mekti. Kocaman millet büny eri, bu is
tikametteki bir İstihalenin bütün ıartla
rına uymakta tereddüd göstermiye
rck, dahılı pol" ika ile harici politikayı, 
finans ile e onomiyi, ithalat ile ihracatı, 
tediye mu\ azencsi ile ticaret muvazene
sini, hulasa, bir milletin önce endine. 
bundan aonra da harice kar§ı baı1ıca 

kaç tane aksyon cihazı varsa bunlann 
hepsinj bir tek mihvere bagfamak yolu
nu tuttular. 

Bu harellet umumilqtikçe, miinaae· 
betlerdcki ihtilatlar da umumileıiyordu. 
Fakat, "mubadele ekonomisi,, aleyhine, 
her tarafta "mücadele ekonomisi,, inici. 
ıaf ediyordu. MiUetler arasında gergin
likler başlayınca, "mücad 1 ekonomisi, 
k ndine daha fAmullü ~ e derin cepheler 
tayin etmeğe başlıyarak "harb ekono· 
miıi,, ne doğru inkişaf etmek istidadları 
gosterdi. 

·Yani, polıtik ve sahte bir banş için
de, milletler, adım adım, ekonomik bir 
cihan harbmm muhtelif cephelerinde, 
bug n ut k iy" i "ye mevki .._........,,'?. 

bulunuyorlar. Ve bu çarp'§mam °"artık 
kiih ekonomi politikayı, kah politiluı e. 
konomiyi peşinden sürüklemeğe çalış
maktadır. 

insanlık tarihinde böyle karanlık ve 
tehlikeli devreler yok değildir. Fakat 
modern tarih Döyle bir devreyi ilk de. 
fa olarak kaydetmektedir. Ekonomik 
cihan harlı bu un, kanun'a u ul'e. ni
zam'a ve halta asayiş.'e dokunan bütün 
mevz atı mu bulunuyor. 

Ba:ıı paralı ve büyük ihtiyatlara ma.. 

lik devletler, ekonomik tazyiklerini art
tınnca bunlardan mahrum olan karıı ta
raf polıtik tazyiklerini artbrmaktadır. 

Bugün bu çekitmenin öyle bir raddesi
ne gefrniı bulunuyoruz ki, Akdeniz gitii 
Avrupanrn İç demzi ve İç sokağt sayı
lım bir denizde ticaret ve seyrisefcr için 
emniyet ve asayİf kafmamrıtır. 

Blltiin modern deniz ticareti, deniz. 
deiD korsanbğr ortadan kaldınnıı ohna
y. dayanır. Ve en biiyük deniz d"feti 
Jnsı1tereniır birili l!J' uncu asnn 9Dllfa· 
nnda, herke• i?t, "denizlerin a.ayifini 

tanin eden devlet,, olarak ağızlarda do

laprcti. 

Fakat bugiiniü korsanlık, a!elide bir 

lior.anlık değildir. Bu li:oraanlıfıa f'UWn 

yahut !>unun tekneler içindeki malsnd8 

pü yolltur. Buıünftü fial. '"huluh 

... er i IUUcümsüz bırakmağa matuf tiir 

.. politila vazıyeridir. ft\ı dı' potitil• 

.... arkjtaanda ri:ılenen de. 'aenm reji. 

mini ve kendi hayat telakkisini diğerle
rine zorla kabul ettirmek ar:ıusudur. 

Malüm bir teY ki. bu bayat telakkiaini 
yaymak karan fılozofik bir müra he
den ileri gelmemektedir. Bu kararın ar
kasmda ekonomik menfaatler yatınılkta· 
dır. Yani, "hukuku düvel,, i alaşağı e. 
elen kuvvet, sadece, emperyalizmin mu
ayyen bir nevidir. 

Alaıair edilen hukuku dü,·el manzu
mesi, ticareti ve milletler arumdaki mü
nasebetleri korumağa matuf olmala 
beraher, onun asıl vazifesi, eski emper. 
yalistlerin haldannı e menfaatlerini ko. 
ruyan bir kuvvet olmaktı. Binaen leyh, 
bir emperyalizmin kurduğunu bir diğer 
emperyalizm yıkmaktadır. Ve kav u 
ikisi arasında, fakat, yem ve mevzu ola
bilecek milletlerin sırtl n üzeri d ce
reyan etmelfted"r. 

Bu i in içinden, §&§ırmış dünyamız 
nasıl çıkacaktır. Bu acıklı, yan h e 
kanlı hırsız • polis oyunu nasıl bitee 
tir. 

Asayiı i koruyan eskiler ~·mdihk 
silahlanmaktadırlar. Asayiş'i tahrib 
eden yeni'ler ise, içerde yani kendi 
memleketlerinde nasıl iktidara geldi
lerse, milletler arası sahnede de ay
nı metodlarla muvaffak olmak i ti
yorlar. 

içenle. polis yani nizamı ve dev
leti ıaıırtınak ve düşmanı vurmakla 
iktidara geldiler. Dikkat edilirse, bir 
memleketin değil de Avrupanın bir 
ana caddesi olan Akdenizde yaptık
lan aynı şeydir: 

Polisi ıqırtmak ve düımanı vur

mak l 
Çünkü, içerde de, böyle yıldıra yıL 

dıra, mukavemetleri gevşetmişler, 

korkakları ürkütmüşler ve gevşekle
ri kendi taraflanna çekmişlerdi. 

Böyle olmakla· berabu, asayi~siz
lik arttıkça a&ayiJin değeri anl14ıla
caktır. ''Hukuku düvel,. i1e "Millet. 
ler Cemiyeti., paydos yaptıkça, onla
rm lüzumu öğrenilecektir. Ve, barışın 
tekliği ve bölünmezliği, bir fikir oL 
maktan çıkarak bir fiil ve bir ahlak 
olacaktır. 

Yalnız bunun bil' dı şartı vardır 

ki, bu d~ eski emperyalistlerin bizzat 
emperyalizmden samimi bir surette vnz 
geçerek istiklallerini seven milletler
le gaye ve menfaat birliği yapmaları
dır • 

Cötz von Berlichinsen o ıövalye 
idi ki, devil' şövalyeliği tasfiye etti. 
ği halde o buna inanmıyor ve müca· 
delesini yaparak mağlub oluyordu. 
Emperyalizm, aynı vaziyete düpnelr 
için "Haric ez kanun,, ilin edilmesi 
liz.ımdır. Böyle bir ~Y kendili "inden 
olamaz. Böyle bir şey tehlikeler ya-

Bn. Çanlı - Kay - Şek 

Bayan Çank - Kay • Şek, b yak çın 
liderinin kan , Çinin en üzel b'r 
nı e oradaki feminist ketinin re· ııi· 
dir. 

Bir fran112 azeteciı • aon Çi v j -
pon rln haldaada kendisin en muta
leasını sormuştur. Aldıgı cevab ud ı-: 

- Hiç birimiz. evlidlarmuzı, k deş 
le.rimm, kocalarnm:zı, derhal sipen on 
dennckten çekinmeyiz. lıti cı har k ti 
du~durmak için her Jeyi yapac - z. Icab 
ederse kendimiz bile mitral Ö:z k 1 na
c:aiız. Son çinli kahncrya ka r harb 
eıieceğiz. 

Ve Bayan Çank - Kay - Şek n a 
hafifce gülümseyerek ~unu ila~e etıniş
tir: 

- Unutmamalı ki Çin'de 400.000.00ü 
nüfus vardır. 

Japonya ba,ba.lianı 

Japon başbakanı P.l'enı K.ancye., Mi. 

kado kact.r eski bir aileye mensubtur. 

Hlltti e lıaadar ili Kanoyelerle Mikado· 

lar arasında kız alıp vermeğtı bile <'evaz 

vardır. Japoo ...... kanı çoli modern, 

hatib, bir a ....... Ellserip rmdye il. 

b8lkaı nutuk ....... On'"' idn bndi.ln• 

~,_,.., R11nekit' ._.. ~ 0W. 
s. liiw ımaeaıilla• üwiNı aiıııuıiııuw ..._.. 

maktadır. Kardeşi çok t"n...,.... M' ..,.... 

keıtr• telidir . 

ULUS 

Malul gaziler 
genel kongresi 

dün toplandı 
Malul gaziler cemiyetinin genel 

kongresi dün saat 10 da Ankara ordu e
vinde toplanmıştır. Kongreye İstanbul, 
Üsküdar, Edirne, Konya, Adana, Gazi
anteb, Bursa şubelerinin murahhasları 
30 ~erine 25 aza olarak iştirlk etmit
lerdir. 

Kongreye Üsküdar murahhası mc
tekaid malUl binbaşı Hulusi başkanlık 
etmiştir. Bugünkiı toplantıda cemiye· 
tin üç yıllık mesai raporu okunmuş ve 
kabul edilmiştir. 

Cemiyet bugün "·e yarın da birer top
lantı yapacak ve bu seneki umumi kon
gresini bitirecektir. Bugünkü toplan
tıda hazırlanan yeni nizamname goru
şiılecektir. Yeni nizamnameye malUl 
gazilerin terfihini i tilzam eden birç'>k 
yeni hükiımler konmuş ve bu teşekkü
lün memleket içindeki ve dışındaki ba
zı emsali t şekkiılerle te.riki mesai im
kanları hazırlanmıştır. 

Yeni nizamname ile malul zabitler a
rasındaki mutekabil igorta işi de hal
edilmiş ve bir hükme bağlanmış ola
caktır 

Umumi merkezi Ankarada olan cemi
yetin Adana. Bursa,Konya. Edirne, Er· 
zurum, İzmir, İstanbul, Uskiıdar, ve 
Gaziantebte tam teşekküllü on şubc1ll 
vardır. Mersin ve Samsunda yeni şube
ler kurulmaktadır. 

Bugün memlekette 1200 ü zabit ve 
9500 ü nefer olmak üzere 10,700 malul 
vardır. 

Önümüzdeki umumi kongrenin, Ata• 
türk'ün Samsuna ayale bastığının erte. 
si günü yani 20 mayısta yine Ankarada 
toplanması da bu sefer karar altına a
lınacaktır. Kongre dünkü toplantısında 
Atatürk'e lnönü'ne tazim tele:raOarı 
çekmiştir. 

Ankara tıb fakültesi için 
yapılan istimlakler 
Ankara tıb fakulte i binasının 'nşa

sı hazırlıklarına de,.am edi1mektedir. 
Şimdiye kadar i t·m edilen ev ve 
arsa mi dan yüz e · den fa adır. 

Bu hususta 1 muam le et"n yapılması 

için beledı ece bir heyet tayin edilmiş 

ve alakalılara tebli at yapılmı trr. A· 

15.kalalılardan isteyenler kanunı şekil

de itirazlarını yapmaktadırlar • 

ratır. Tehlikeler, bugıin mevcuddur. 
Bunlarm adedleri ve tesirim arttık_ 
ç~ "insanlık ve me niyet" in muda 
faas prensiplerini koymak ve bunla
rı organize banş ve aaayi' taraftarla
rına korutmak çok daha kolaylapnıt 

olacaktır. 
Burhan BELCE 

F ali:at japon başbakanı şimdı hasta . 
dı ... ve yatakta yatmaktadır. Çinle Ja -
ponya ara•ıncla çok şiddetli bir çarp I"' , . 
manın olduğu bir sırada l(anoye nm ya.. 

tağa girme • 0 un, miıfrit mil" tari tle -
rin aksine olarak. bu i,i istemedıgi tek
linde tef ·r ed lmekted r. 

Ebediyet! 

iki arkadaş konu yorlardı. Biri

si dedi ki: 
- Azizim, benim ebediyet hakkın. 

da hiç biT fikrim yok ! 
Ötekisi cevab vadi : 
_ Öyle ise lstanbuJ gazetelennın 

ittihadcılar ve saray hakkındaki tef
rikalannı okumağa devam et; ebedi

yet nedir, anlarsın. 

Bu da bir görüş! 

Selangor saltanınm karısı, kocasiy
le birlikte Londrayı ziyarete gİbniş. 
ti. Bütün bu ziyaret içinde kadınca
ğızın öğrendiği bütün ingilizce fU i
ki kelime olmuştu : 

- Be C&l"eful ! (dikkat eti). 

Sultanın karısı otomobille seyahat 

...._iten daima bu ilri kelilneyi tefö

riine "71eıwi§tir. 
.,... ..... k•diai de liu ..,..ı..ti ......... ----Dil ......... .. 

c...a. •w uı"ıtir. : 

- lngili:r kızlarnll' fOlf •Mıllil ya.. 
J!.I.· •• ... i"" -ll:L- ... -L!M •-ta)&-
twt ••• - '-M191.. --·' 
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' IZMIR RÖPORTAJLARI 1 

lzmir 
bir 

fuarında 
gezinti 

Kalabalık pek müthİf ••• Yurdun tlöTt bucağı burada toplanm11 ... 
lşte bir diyarbekirli, bir karılı Üe kacaltlQ§ıyor; bir trabz.onlu 
bir tıntakytlı ile kollıola yürüyor. Diinlrii, 6ugiinkü, yarınlıi neıil 
hep burada .. Herkesin gözünden hayret, gurur ve memnuniyet 
ta§ıyor. 

lzmir, 26 (Hu usi surette 1zmire 
giden arkada ımızdan - Fuarın ve 
Kültür Parkın gece görünüşune doyum 
olmıyor. Geniş ve düz bir saha üzerine 
kurulan fuarın göz alıcı, baş döndürü
cü bir cazıbesi var .. Bu engin zemin ü
zerinde bin bir renk kaynaşıp oynaşı
yor. Bu renkli nur ve ziya J le i dur
maden akıyor akıyor •.. 

Modern tilın en giızel çe idleri bi. 
rer pavyon halinde fuarın şurasına bura
sına serpilmiş .•. Havuzlard n fışkıran su 
sütunları renkten renge gırerek serpi
lip dağılıyor ..• Gozlerimı ku tur parkın 
engin loşluklarına çeviriyorum .. Palimi
yeler, çamlaFla dolu, çiçeklerle örülü 
kuytu ve cazip köfeler .. Ve orada yor
gunluklarını dinlendiren, gönul1erini 
eğlendiren çiftler. 

Kalabalık pek mudhiş ... Yurdun dört 
bucağı burada toplanmış.. 1 te bir di
yarbekirli, bir kanlı ile kucakla ıyor. 
Bir trabzonlu bir antalyalı ile kol kola 
yürüyor •. Dünkü, bugünkü, yarınki ne
sil hep burada .. herkesin gözünde hay
ret, gurur ve memnuniyet taşıyot' •. 
Ve herkes ''Bu cennet yurd benim, bu 
eser benim,, diyor. 

Bu yurddaşlar nasıl gururlanmasın
lar ki, daha iki lene evvel bütün bu sa
ba, 1ımirin geçirdiği büyük fe1aketin 
bir facia sahnesine benziyordu. Geniş 
engin, bir yangın yeri, uçsuz bucaksız 
bir toz derya9ı, geçilmez aşılmaz bir 
çöl gibi idi •. O viraneden bu şahesere 

çıkaran tiırk, i te bu gece burada daha 
dik yüruyor, rejime bagladı ı imanını 

biraz daha kuvvetlendiriyor ve bayram 

yapıyor. 

Her sene b t n y dda yuk bir 
turistik hareket do uran. yurdda a e
yahat zevk ve terbiyesi ve en ona ~ur
dunun malını ve mahsulu ü tan tan fuat 
bu sene tam mana ıyle m teldm"l bir 
hale gelmiş ..• Geçen senekı gel geç ba
rakalar yıkılmış, oturaklı ve zevkli 
pavyonlar yapıtmış.. Pavyonlar dagnık
lılctan kurtulmu~ ve daha ziyade teksıf 
edilmiş.. Elektrik tesisatı gôınıne ya
pılmı .. Parka çok ehemiyet verilmif 
ve geni letilmiş.. 

Eger benimle beraber dola'. mak zah
metine katlarursan z Butun yurdu. ma
lı, mahsulu ve butun husu yetleriyle 
burada ya ar goreceks"niz .. f te Manisa 

rının i:r.dihamı :ıavallıları çok korku
tuyor, renklerini kaçırıyor 

Eskimo Nevyorku nasıl görür? 

Dr. Kund Rasrnusaen isminde bir 
amerikalı, şimal kutbundan aldığı bir 
kaç eskimoyu Nevyorka, medeniye
tin göbeğine götürmüştür. 

Bu esklmolarm ilk hayret ettik
leri şey, nevyorkluların siliih kullan
madan, ava gibneden karınlannı do. 
yurabilmeleri olmu tur. 

Bu e&kimolardan birisi de sokak
daki otomobilleri ve yüksek binaları 
görünce demiştir ki : 

- Anladım, anladım Buradaki in~ 
sanlar, bu yüksek yerlere çıkıp hay

van gözetliyorlar. Cörünce inip bu a

rabalara biniyor ve hayvanlan aTlr

yorlar . 

Piynloti' nin e/Ji1Jenlni 

Piyerloti, ••F u,, halıdonda yazdllt 

bi1" yuul• diyordu lci : 
"Fa.o. hallrm en ziyade tuhafları

na giden ıey, benim eldivenlerim olu

yor. Buradakiler, biribirlerine rast 

ıelince benden ıu yolda bahsediyor

la• : 

- Y aH, fa> adamı ıördünüamü ? 
.._ .u..i 9ft• clerili. Arada •wada 

birisini soyuıyor ! 

pavy<ınunun karşısındayız. Pavyonun 
üstünde ziya oyunlarıyle bir kat daha 
cazib gorunen girgin vücudlu, güliım
ı;er yuz bir türk kızının heykeli.. Kız 
elinde Egenin en iyi mahsulü olan ne
fis, b r sal ım üzum tutuyor. 

Renkli ve ışıklı bir havuz, bir krz 
çoc "nde b r kumb<ı.ra tut or .. 
Kum an akan u bu havuzda t 

lanı} or ve go !eniyor .. Damlaya d a
ya gol olur, dedıgimiz işte budur. H -
vuımn emı inde yuzluk1er, beş yu . .ı:luk
ler, b" 1 kler gorunüyor .• Burası fş B 
kasr pavyonudur. Zıyaretçiler p ra . 
nasıl ta rruf edildiğini zevkle seyredi 
yorlar ve ögremyorlar. Sümer Bank 
pav} onu çok güzel .. Herkes fabrikala· 
nmınn neler yaptTgını gururla seyredi. 
yor .. Pavyonun önunde adaleli ve ener
jik tirrk i çisi muazzam bir çarkı kolla
riyle Jravramış duruyor. Bu heykel tür 
ki.ın sa yi hayatında yaratt ğı ve ba ar 
dıp bankanın sembolü halınde emaya 
doğru yukseliyor .. 

Yalova pavyonunun önündeyiz .. Kar· 
pmızda buyuk Şefm büstü •. İki tarafın 
da ılri kadın heykeli .. Heykellerden bıri
si çökmüş, bitmiş, ölüm halinde bir has· 
ta kadını temsil ediyor. Bu heykelin a!. 
tında "'hasta giren,, yazıtı var.. Ötekı 
heykel canlı, dinç.. yüzünden sağlık ve 
sevinç akan bir türk kızı .• Bunun altın
da da ··sag çıkar,, yazısı '7ar.. Büyük 
Şerin büstü altında da ''Yalovaya can 
veren büyük kurtarıcı,, yazısı .. Yalova 
bu kadar güzel anlatılabilir ancak.. 

Akd nizin inci i, yurdun biricik kö· 
şcsi Ege pavyonundayrz . Egenin yet. 
m· ikı çef d mahsulü nümuneleriyle 
gnü"kleriyle burada •• Yalan ve uzak ta 
ır:ihin büttln antıka eserleri kar nn zda •• 
Egen cennet köşeleri burada .. P vy~ 
nun kapısında mıllı kıyafette zeybek ka.. 
dmlar ve Ödemi 1i efeler de burada gü
lümseyip duruyorlar .. 

Çelik ordunun gunlerce üstünde ha· 
rikalar yarattıgt Trakyanın içindeyiz .• 
Pavyon olgun bir zevkle tanzim edılmi . 
Trakyada neler neler yokmuş .. Trakya. 
nm balı, balmumu, uzümü, meyvalan, 
sınai nebatlan, bakliyeleri, hububatı, 

yumurtası. tavuğu, hindisi, kozası. tav
şanı. badrmezmesi, halılan. asanat" ası, 

ve Sc · mıyenin çinileri. 

Artık gezemiyecekscniz, diğer pav. 

yonları da yann gönirUz, buyurun fua

nn lokanta ve gazinosuna oturup birer 

yorgunluk kahvesi içelim.. Gazino pek 

güzel ve pek muazzam bir şey. İçinde 

binlerce ki§iyi eğlendirecek kadar ge

nilf. Yan taraflarında iki kol halinde u. 

zanan açık ve bol havalı kısımlar var .• 

Burala ı'Ja !lıkıldınızsa gazinonun buyük 

taraçasıan çıkalm .. Engin, geniş bir ta

raça.. Fuar sahası buradan daha guzel 

görunüyor .. Baygın bir tango sinirleri

mizi gevşetti.. Herkes yiyor, içiyor, 

zevk ve neşe içinde .• Gevrek kahkahalar 

mü ahengıne karı yor.. Yüzlerce 

çift d madan donu orlar. Bu çılgm ne. 

şe gece yarısından sonraya kadar git

tıkçe artarak devam edıyor. 

SabaltaJJinSONJI EZ 
···································-······-····: . . 
i H A V A ! : ................................................ . 

Dün hava rüzgarlı geçti 
Dün Ankarada hava bulutlu ve sert.. 

çe rüa&idı geçmiştir. Gecenin en dütü~ 
ım• ıs. m yüksek ısı ıölgcde 28 «lw, 
GIMfW asıkta 57 dereceye. p:lantftll', 
Yardbn bütun mmtakalannclit bna 
bulutludur. 24 saat içindeki mevzii- ya• 
ğışJarm metre murabbaına bıralrtıiı 

ıu miınt•ı Kaatamonide 25, Tokatta 
11, Gelitioluda 9, Samsunda8, Sivaata 
2 kilogarmdır. 

Yurd41a en dil§ük ı91 Vaada 11, m 
yühe.k 191lar da İstanliulda 26, fzmirde 

":ıs, Antalyada 29, Adanada 30. Malatya· 
da 33. Diyarbekirde 35 derı- · 
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Kuleli Lisesinde 

Bir deniz 
bayramı 
yapıldı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Kuleli 
askeri lisesi talebeleri bugün bir deniz 
bayramı tertib etti. Orgeneral Fahred
din Altay başta olduğu halde birçok 
büyüklerimiz ve yüzlerce davetli bu tö
rende hazır bulundular. Şenlikler çok 
muhteşem oldu. 

Şenliklerde bilhassa yüzme müsaba
kaları göze çarpıyordu, ve davetli gene
rallerimizi en çok ilgilendiren taraf da 
genç talebelerimizin yüzmelerde göster· 
dikleri muvaffakıyet oldu. 

Yüzmelere askerlik bakımından çok 
ehemieyt verildiği anlaşılmaktadır. Tö
rende bir manga tam teçhizatla denize 
atladı, denizde uzun müddet kaldıktan 
sonra çıktı. Gene bir manga talebe ha
rici elbise ile denize atladı. Elbise ile di
be dalarak yüzme müsabakası yaptı. 

Bunu denizde elbise soyunma müsaba
kası takib etti. 

Çocuklar bütün bu müsabakalarda 
büyük muvaffakıyet gösterdiler. Orge
neral Fahreddin Altay kendilerini çok 
takdir etti ve müsabakaların sonunda 
iyi derece alanlara mükafat dağıttr. 

Manevralara 
Gelen yabancı 
Heyetler gıdigor 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Trakya 
manevralarında hazır bulunan Romen 
askeri heyeti başkam ve Romanya or
duları genel kurmay başkanı general 
Şikityu bu sabah saat 7,30 da hususi bir 
tayyare ile Yeşilköy tayyare meydanın· 
dan Bükrcı'e hareket etmiştir 

Misafirimiz genel kurmay yar ba,_ 
kanı tümgeneral Veysel Onivar ile İı· 
tanbul merkez komutanı tuğgeneral lh. 
aan Ilgaz taraflarından uğurlanmış ve 
kendisine askeri saygı töreni yapılmıJ
tır. Romen heyetinin diğer izasr da 
Yarın Romanya vapuriyle ve Köstence 
yoliyle memleketlerine döneceklerdir. 

Manevralara iştirak eden diğer as
keri heyetler de yarın fstanbuldan ayrı
lacaklardır. 

Yunan heyeti reisi bugün viliyete, 
belediyeye ve İstanbul komutanlığına 
uğrayarak biıer kart bırakmıştır 

Yabancı ülkelere 
hava seferleri 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Devlet 

hava yollan i11letme idaresi ilk defa ola
rak yabancı ülkeler hava seferleri ter
tib etmiştir. Daha şimdiden birçok kim
ıeler idareye müracaat ederek ilk sefer· 
ler için yer temin etmişlerdir. 

Hava yol:larının İngiltereye ısmarla
dığı modem tayyarelerden biri de dün 
tehrimize gelmiştir. Bu son tayyarede 
modem ve mükemmel bir yolcu tayya
reıidir. 

İlk harici hava seferi bu ayın 30 ve
ya 31 inde lstanbuldan Bükreşe yapıla
caktır. 

İlk seferle Bayan Afet ve Bayan 
Cevad Abbas Bükreıe gideceklerdir. 

Tayyareyi tanınmıı pilot Tahir kul
lanacaktır. 

İran Dış Bakanı 
Cenevre yolunda 

Moskova, 26 (A.A.) - Cenevreye ıi
den İran hariciye nazırı B. Samiy bu 
ıabah Bakuya gelmiş ve Moskovaya 
doğru yola çıkmıştır. B. Sami.y, Ce
nevreye doğru seyahatine devam etme· 
den evvel Moskovada gayri resmi ıu
rette bir kaç gün kalmak niyetindedir. 

B. Musolini Berline gidecekmit 
Berlin, 26 (AA.) - Siyaıt mah

filler B. Busolininin B. Hitleri ziyaret 
etmesi ihtimalinden bahsetmekte ber· 
devamdır, 

Berlinde dolaşmakta olan pyiala
ra inanmak lizım gelirse DuÇe a1'uan 
orduaunun sonbahar manevralarında 
labır bulunmak üzere önümüzdeki ayın 
IJnlarınrla A lmanyaya gelecektir. 

ULUS 

Çinliler Şanghayda iki Japon 
torpidosunu tahrib ettiler 

Japonların ihraç hareketi suya düşüyor 
Şanghayda süreklihavaharbı oluyor 

Londra, 26 (Huıuıi) - Nank~nden bildiriliyor: japon tayyareleri
nin evelki gün öğleden sonra ye~ıden enternasyonal bölgeyi bombar
dıman etmeleri tehirde büyük bır dehtet uyandırmıştır. Geçenl~r.de 
yüzlerce kişinin ölmesine sebeb olan patlam:ınrn da bir japon gemı~ın
den atılan bir bomba yüzünden ~kua .g~ldıği anlaşılmıştır. Ec·nebıle
re aid iki başka binaya da 250 kıloluk ıkı bomba atılmıt, fakat bom-
balar patlamamıştır. l 

B. Ruzvelt 
y üksek mahkeme 
ile mücadelede 

Hava muharebeleri 
Tokyodan bildiriliyor: d~n h.ir 

japon deniz tayyaresiyle ikı Çın 
tayyaresi arasında harb olmuştur. 
Çin tayyarelerinden biri düşürül
müş, öteki kaçmıştır. Japon t~y
yarelerinin bir feribota mitra!yoz~ 
le ateş ettikleri ve birçok sivı~le~ı 
öldürdükleri de Nankinden bıldı
rilmektedir. 

Japon kuvvetlerinin hareket 
noktaları 

Şanghay civarına çıkarılan japon 
kıtaları ilerlemeğe devam etmektedir~ 
ler. Bu kıtalar üç noktadan hareket et· 
mektedirler. Bunlar Vusung, Liuho ve 
Şapudur. Tokyo mahfilleri Çin kıta• 
larmnı birçok yerlerde püskürtüldük· 
terini bildirmektedirler. Çin mahfille
ri ise bu gece kati hiçbir muharebe ol· 
madığını, Çin takviye kıtalarrnın düt
mana karşı koymağa kifi oldukları ve 
yakında mühim muharebeler başlıyaca
ğı tahmin edilmekte olduğunu bildir
mektedirler. 

Nankin'in bir teMiği 
Japon ihraç kıtalarının mühim zayi

ata uğrarnalariyle neticelenen çarpış· 

malar hakkında Nankinden verilen bir 
tebliğde ezcümle şöyle denilmektedir: 
muharebe esnasında Çin bataryaları, 
ateşlerini japon harb gemilerine çevir• 
mişler ve bunların üzerine temerküz 
ettirmişlerdir. Bu atetın tesiriyle bir 
tc.rpito muhribi yanmış, bir diğeri d~ 
harb edemiyecek bir hale gelmiştir. 

Diğer bütün ihraç teşebbüsleri tama. 
men suya düşmüştür. Bu harekat esna
sında japonların uğramlŞ oldukları za
yiat i.200 ve çinlilerin 300 tahmin edil
mektedir. 

No.nkintle 
24 ağustos tarihinde japon tayyare

leri Nankin ve civarını bombardıman 

etmişlerdir. Şanghaya çıkarılan japon· 
lara karşı koymak üzere Nankinden iki 
fırka asker gönderilmiJtir. 

Şimali ÇinJe 
Tokyodan bildirildiğine göre japon 

kuvvetleri ileri hareketlerine devam e
derek Çin seddini geçmişlerdir. Pekin
den ise, japonlarm, bildirdikleri gibi, 
Hankeu geçidini tamamiyle işgal et
medikleri ,tayareler tarafından kıH'al.ı 

nan Çin kıtalarmın garba çekildikte_ 

rini bildirmektedir. 
Liangsiangda Çin kıtaları Jİddetle 

mukavemet etmektedirler. Pekin ve 
Tiyençin civarltıda japonlar tathir ame
liyesine devam etmektedirler. Pekin
den mitralyöz ve top gürültüleri işitil
mektedir. 

Bir japon generali öldü 
Tokyo, 26 (A.A.) - Sunkin'den bil

dirildiğine göre bir Mançuri kuvvetine 
kumanda etmekte olan general Fuji, Çin 
kıtaatını tarassud ederken bir Çin obil
sünün isabetiyle tele( olmuıtur. 

Uzalıfarka giden itcılyo.n kıtaları 
Ccncve, 26 ( A.A.) - Montekukulli 

kruvazörü, 700 kişiyi hamil olduğu hal
de uzak şarktaki İtalyan kuvvetlerini 
takviye etmek üzere buradan hareket 
etmiştir. 

Amerika da mühim kararlar almafo. 
hazırlanıyor 

Vaşingtondan bildiriliyor: Reisicum
hur B. Ruzvelt bugün B. Hulu kabul 
etmiş ve kendisi ile, sanıldrğma göre, 
uzak tark vaziyetini görüşmüştür. Çin
deki son hadiseler burada büyük heye· 
can uyandırmr,trr. 

Şanghayda entunasyona/ bölgeden 
bir görünüş 

Vaşington, 26 (AA.) - B. Ruzvelt 
yüksek mahkemeye karşı mücadelesine 
devam etmek tasavvurunda olduğunu 
gösteren bir nutuk vermiştir. Müşari. 

leyh federal mahkemelerde tadilat ya
pan bir kanun imzalamıştır. Ancak ken 
disi bunun kafi olmadığına kail bulun. 
maktad'1". 

Salahiyattar mahfiller cumhurrei
sinin.yüksek mahkemede bir değişiklik 
yapmak suretiyle bu kanunu tamaml ıya 

cağım tahmin etmektedir . 

Cenevede bir amerikan 

vapurunda isyan 
Ceneve, 26 (A.A.) -Giornale di Ge 

nova, Pesident Adamca adındaki Ame

rikan vapuru mürettebatının vapurun 
Napoliden hareketi sıraamda isyan et

mif oldukları ve vapurn Ceneveye varı
şında bunların göz hapsine alınmaları. 

na mecburiyet hasıl olmu' olduğunu 

haber vermektedir 

lngiltere Noemi Julia 
hidisesini protesto etti 
Akdenizdeki ingiliz gemilerini 

korumak için hususi tedbirler alındı 
Londra, 26 (A.A.) - İngiltere hükümeti, Noemi J ulia admdaki 

inıiliz vapurunun 23 ağuıtoada nasyonaliıtlere aid olduğu tahmin e
dilen tayareler tarafından uğramıf olduiu tecavüzü protesto için gene· 
ral Frankoya bir: protestoname ıöndermittir. 

f.ngilterenin Hendaydaki elçisi OC PO O &000 AJJL? r SOilJJIJ:tıLJJS 
tarafından tevdi edilecek olan pro
tettonamecle bilhaasa İngiliz ge
milerine kart• bu kabil taarruzla
nn tekerrürü halinde lngilterenin 
ahval ve itlerin giditine göre ba
nket etmek hakkını muhafaza ey
lemekte olduju bildirilmektedir. 

Alulenizde lnıilterenin 
alJıfı tedbirler 

Loncka, 26 (A.A.) - Ticaret ba
kanlığı, Akdeniı:de seyrüsefer eden bü
tün ingill.z ticaret gemilerinin İngiliz 
bayrağım müınkün olduğu kadar fazla 
gözükecek vaziyette taşımalarını, ge
rek sancak gerek iskele taraflarında 
büyük harflerle isimlerini yazmalarını 
ve İspanyol hükümetçi limanlarına sa
bah ,afaktan evel ~eyahud akşam güneş 
battıktan sonra gırmelerini emretmiş-

t ir. 
Akdeni.zde ticaret gemilerinin uğ

ramakta oldukları taarruzların artması 
meselesine gelince hükümet, ingiliz ti
caret münakalitmı himaye etmek mak
aadiyle en azı bir torpido muhribi fi
losu ile daha ağır iki harb gemisi mik
tarında bir kuvveti daimi surette Ak
deniı garb havzasında bulundurmak 
niyetindedir. 

Kudüs'te bir cinayet 
Kudüs. Z6 (AA.) - Yer~ı anglikan 

cemaati ve Birijeyd belediye reisi, dün 
Kudüs. Hayfa yolunda Mazraa mevki
inde öldürülmüttür. Tedhişçilere atfedil
mekte olan bu cinay~. muhtelif anasır 
berinde büyük bir heyecan uyandır_ 

mittir. 

Cebbelerde 
l t11alden önce SantanderJe 

i.yan ~ıkmlf 
Salamanka, 26 (A.A.) - Radio. Na

sional, Frankistlerin hareketi taraftar-
tarının Santanderde bir isyan çıkannıt 
ve sivil muhafızlarla Karabinyerlerin 
bunlara yardım etmiş olduklarını teyid 

etmektedir. 
Frankonun kıtaları, bugün muzaffe· 

rane şehre girmişlerdir. 

T orrelavegada 
Torrelavega, 26 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: Nasyonalist kı
taatı, dün Torrelavegaya girmişler, şeh
rin caddelerinde geçid resmi yapmış· 

lar ve halk tarafından şiddetle alkış· 

lanmışlardır. 

Santanderden Fransaya giden 
mülteciler 

Sen Nager, 26 (A.A.) - İspanyol 

hükümetçilerin Santanderden gelmek
te olan Altsumendi vapuru bu sabah ek
serisi kadın ve çocuk olmak üzere 120 
mülteci ile buraya gelmiştir. 

Karl§J7lazlık tali komites. 
toplanıyor 

Londra, 26 (A.A.) - Tali karışmaz
lık komitesi, yarın saat 11 de toplana
caktır. Komite, amiral van Dulenin kon
trol sisteminin işlemesine ve bu sistem
de yapılması icab eden tadiller hakkın
da tanzime memur edilmiş olduğu ra
pora da ittila kesbedecektir. 

lllıL1i.1IOliP rı:su:nıo sı:ro ~· o o s 

1 BASIN iCMALi f 

Osmanlı idaresinin 
kalın trları 

TAN' da Ahmed Emin Yalman, cum
huriyet idaresinin 14 senede varmıı ol
duğu neticelerin ehemiyetini göz önüıa.. 
den asla ayırmadan daha iyiye elbirH
ğiyle varmanın yollarını daima aramak
tan vazgeçmemek laznngeldiğine ipnt 
ederken şunları yazıyor: 

"Bugünkü nesle mensub bir türk ol
mak, bir insan için tasavvur edilebil.. 
cek nimetlerin en büyüğüdür. Bugünki 
türk nesli, büyük bir tarihi milletin öl. 
düğ-ünü görmüı, bunun acısını çe~ 
tir. Aynı milletin ölümden dirildiğini ft 

eskiden tasavvur edilemiyecek kad.w 
kudret ve zindelik kazandığını, dünya
nın en genç, en dinç milleti haline gel
diğini görebilmi,, tasavvur haricinde 
sevinç ve saadete kavuşmuştur. 

O kadar iıtidadlı, fedakar, çalı'kan 
bir milletimiz var ki, hayatın hangi kö
teıine bilgi ile dokunulsa derhal taze W. 
hayat fııkırıyor, az zamanda filizleai. 
yor ve mahsul veriyor. Safi emeUerle n 
müıbet düıüncelerle bu memlekete )'ll
pılacak hiç bir hizmet yoktur ki, bütill 
memleket hesabma tam mahsul alımıll 
imkanı olmasm. Dünyanın hiç bir mem

leketinde vatandaılardan alika ve emek 
bekliyen işler bizde olduğu kadar çak 
değildir ve hiç bir memlekette bir ..._ 
tandaım yurda sevgisi ve yurd için fa.. 
aliyeti bizde olduğu kadar çabuk Ye İJİ 

mahsul veremez.,, 

Şanghagda ateş 
... gagmuru 
(Başı 1 ıncı sayıtada) 

eseridir. Büyük elçi, japon kumandan
lığını haberdar etmeoen tehlike bölge
sinden geçmiştir. Japon hükümeti, bl
disenin vukuu şartlarını aydınlatmak il
zere şiddetli bir tahkikat açacaktır ... 

lngilu hükümetinin teWifi 
Dıı itler bakanlığı bu aqam aıaiı

daki tebliği neıretmiştir: 
"İngiltere hükUmeti, lngilterenia 

Nankin büyük elçisinin bir makinab tü
fek kurşunu \le yaralandığı hakkındaki 
haberi büyük bir teessür ve endife ile 
almıştır. Hiikiimet, vaka hakkında geni! 
tafsilat istemiıtir. Bu tafsilat gelir gel· 
mez japon hükümeti nezdinde teıebbü. 
terde bulunacaktır.,, 

Japon to.rziyen ve İngiliz resmi 
mahlilleri 

Royter diyor ki: Resmi mahfiller, 
japon hükümetinin teessüf ve tar.riyelo
rini memnuniyetle kaydetmiştir. Fakat 
ıurası da kaydolunmaktadır ki, lngilte. 
re hükümeti, japon ve Çin hükümetleri 
ne müracaatla ingiliz menafiine kafll 
yapdacak her türlü hareketten mesu1 
tutulacaklarını bildirmiş ve buna iki hü 
kümetin de nazarı dikkatini celbetmit· 

tir. 

Tecavüz japonlar tarafına an 
yapılmq 

Mütecavizlerin japon kuvvetleri oL 
duğunda şüphe yoktur. Büyük elçinin 
bu hadiseye yanlışlıkla kurban gittitı 

kabul olunmakla beraber, bir hususi o 
tomobilin, harb ilan edilmemiş bulundu 
ğu halde bombardımana maruz tutuldu 

ğu da tebarüz ettirilmektedir. Şurası d• 
unutulmamaktadır ki japonlar. sulh ha 
tinde bulunduğu bir memlekete aid ya· 

hancı bir toprakta hareket etmektedil". 
İngiltere hükümeti, tedbirler almayı ka 
rarlaştırdığı zaman bu noktayı naı:an 

dikkatte tutacaktır. 

Basın Spor Kulübü 
toplantısı 

B08ın Spor Kulübü Umumi KôtilıJ
liiintlen : 

Resmen tetekkül etmit bulunan 
B a s ı n S p o r kulübü ldare Heye
tini seçmek Üzere ilk toplantısıaa 

Ulus Basım Evindeki hususi daiTesia. 
de 28-8-937 cumartesi günü saat 14 
de yapacaktır. Saym azaların o cüa 
bulunmaları rica olunur. 

Kara ve deniz müdalo.amıı 
kadar, hava mütlo.lcıarmzr do 
az zamanJa, güven altına cıl
mo.k zaruretini Atatürk biz~ 
milli Jüıtur olarak vermittir. •ı 

TÜRK HAVA KORUMU 
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1 

talebe 

palı arf unltl ile ebihmeye konaJmuttur. 
1 - A - B11 •ıhtlırm ... h-,.. bedeli 13500 lirada ibaret 

10000 metre mllrabr Bosalal .... ,. .. dftl'llldüi tat oıcatuıdaa 
B - llu,,_ bedeli 12500 liradan ibaret olln 10000 metre mlkl
bı JC'.ualnaya ı....1onu clftl'llldakf tat ocalmd11a C - Muhammen 
bedeli 11000 Undan ibaret ollıa eliler 10000 metre miklbmdaa 5009 
metre mlkabl .. lt.H• • Burdur battmm tarafeynindea toplama " 
5000 metre mUrabl ela ocak balutı olarü Yerilecektir. 

2 - Bbiltme 9.9.937 tarihınde 111.t 15 de veklletiaaia demiryol· 
ı.n lnpat cülreslndeld mU0 •klM komisyonu odamda yapılacak· 
tir. 

ı - Munkkat teminat 2775 liradır. 
4- llftn•""a flll'tnamMi, mubnle projesi ve dicer mUnakl•• 

nnıla 115 lnanat mukabilinde demiryollar infaat daire.inden ve
rilamrtecllr. 

5 - Bu ebiltmeye strmek iatiyenler 2490 numaralı artırma. 
elııdltme ve ibale bnunu maclbince ibruma mecbur oldukları ev• 
nk w veükllal'la 937 tenMlne lid olmak &sere veklletlmbden ve
rilmit mllteabliidllk YMikaallu Ye fiat teklifini baYl sarflannı mea
kir lraaunun tlrifab claireeinde .... rlıyarak 9.9.937 tlırilıinde pat 
on dlJrde bclar intut artırma. ebl11ıa1e ve ihale komilyonuna mak· 
bua mabblliınde nrmeleri lhımdıı (2916) z.-4444 

dılıat e • Ç-aa.m~ muave t 
vekaleti h e sahiller ilihat 
umum m ·· iirlüğünden: 
llıml1cozl~ weyı bora •tlerinde kullanılacak elh ıki parça 

..... 1f11 ,...dakla eatm ıl-lkta-. Puarbk 3eylll 937 CU• 

.... IÜlll -t ıs ......... ~ld kcmiayoacla yapıı.caktn'· 
&leldileria o p pı.eleri Ye Mtm alınacak etJ1 lietetiıd I)'• 

niyat fUbninc1ea iatemeleri ilin oluiıur. (3027) 3-4528 

__ ra me ~ fzıssıbha mü· 
e8!jaM~.i sabo al o~yonundan 

ı - llU.•neye mubs KD bedeli 2570 llrı olan kimyevi macl· 
dılw 4-N37 ~ s&all Mat 11 de ~k ebiltme uauliyle M· 

tm alauıcütıt. 
ı BblltllllJe iftirak etmek lltiyenler (192.75) lira muvakkit 

teminat Ye~ ft ~ iN 11111 itlerle muamele yaptılinı te .. 
111r....ıa...,.ır. 

s - 111lftıkbt temiallt ""4tı• " llhiller ıibat umum mud~· 
itik ......;e yatmbcalr. (aM) 2-4297 

( Aakara Belecli,. Rei.tıii _ı.._._... ___ _. 

l L l N 
Hipodrom kaqwncla otombil parlufda 150 metre tulaa,le 

1929.50 lira bedel ketlfli yontma tat borduna lptM131.a.ts7 ...... 
nl enclmeade puarbkla pptınıwp.dıa lsı11ldilena o.._ mıt 
on ~kta belediye enctkneame mlncaatlm. (mi) 1 • 

tLAK 
Belediye Jdmyabaneü w merbs ......._ ablblili illa ılz * 

397.90 liralık ecsa" alltı ıma,m,. 17.a:'~;J!* wt • 
buçukta belediye encilmlPidı puarlıkla ....... 
encümene mllncaatlan. (3001) 1-4411 

1LA11 
Su iduetıne almacak SSlMS Ura =+ a ..... ..... 

ru ve teferruatı 21-Mft u1t lldM W. bir ., ...... P""' '' 
alınacaiından ieteklilerla her cuma n lllı ....-ı mat • .... 
ta beldiye enclimeDIDe mlwtlm. (ZIOI) a-..a7I 

Nafıa Vekiletinden 
1-Ebıltmeye konulan it: K8glk ............. zvıa;• 

NbaamcJa yapılacak Belni, CellM w a.tl* ~ iner ı 
Ketif bedeli· (ll0.444) lira (44) ....... 
2 - Blmtltme: ıo eylll 13-7 tarihine natlaya ,....... aW 

Nat 15 de nafıa veklletillde 1U18r -- 11611rlllll • ....U
komiayoııu odalmda. kapalı sarf ....Uyle ,.,..... .. 

3 - lfteklller, eWltme ~ adraw1I plOjlll, .. ,. •• 
lık itleri ıenel pl'tDllDeSl .fenni ..-- ft pavjeJI (1) Ura (a) 
kurut bedel mulrahllinde IUlar - ............... Mılılllrler. 

4 - Bbiltmeye ıinbllmek ~ iatldilerla (7771) ika (il) 
kurutluk IDUftkkat teminat "1'IDIÜ " 50 bla 1irahk •.fa .. qa.. 
rlıü tahhfld edip mumlôlyetle bitıirclillae " m AWI • ı..-. 
nl bıataımüta leıml klbUi,.tl oldalW d9lr Rafa ••Wetlntıa 
~ ~ik ............ , .. ... 

IHeklileria teklif ......_. ..... q1 oı.;~ ,_.. ••• 
bir aut neline adar ıular umam mldtlrllilM ............... 
tinde vermeleri lbımdır. Postada olan pcikmeler kabul edilmn. 

(2925) ı-4511 



=- 27 - 8 - 1937 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 11 
________ Komisyonu Uanları _______ _ 

1 LAN 

1 - Tefenni garnizonunun yıllık ihtiyacı için 389.500 kilo yu
Jafın kapalı zarfla eksiltmesi 16.9.937 per,embe günü saat 11 de 
İspartada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Yulafın beher kilo muhammen fiyatı beş kuruş ve m~
vakkat teminatı 1876 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda go
rülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 aayılı kanunun 2, 3 cü maddeleı·indeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatın· 
dan en aı bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2972) 2--4512 

lLAN 

1 - Ankara garnizonu birJik ve müesseseleri ihtiyacı için ka
pah zarfla eksiltmeye konulan 300 ton sömikok kömürüne teklif 
edilen fiyat pahalı görüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 11.9.937 cumartesi günü saat ıı de levazım a
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kömürün tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 li
radır. Şartnamesi hergün komisyonda parasır: görülebilir. 

4 - İ steklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzJariy le yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2975) 2-4514 

l LAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için alt· 

mış ton toz şeker 13.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
ekailtmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16020 lira, ilk teminatı 1201 
lira elli kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerın 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki yazıb ve
sikalarla teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

( 3011) 2----4517 

İLAN 

Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 350 ton un kapa
lı zarf usuliyle 13.9.1937 pazartesi günü saat 15,30 da ihale edile
cektir. Unun muhammen bedeli 42000 lira ve muvakkat teminatı 
3150 liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek Ü.zere hergün ve ek· 
siltmeye iştirak edeceklerin de gösterilen saatten bir saat eveline 
kadar kanuni vesika ve teminat makbuzlarile teklif mektuplarını 
Balı kesirde kor satın alma komisyonuna vermeleri. (2019)) 2·4530 

t LAN 
1 - Denizli garnizonu hayvanatı ihtiyacı i~in 474500 kilo arpa 

kapalı azrfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15.9.937 çarşam
ba günü saat 11 de İspartada tümen satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Arpanın beher kilo muhammen fiyatı 3 kuruş 75 santim ve 
muvakkat teminatı 1668 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
gorü1eb11ir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve ttminat makbu~larını havi teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2971) 2-4511 

İLAN 
1 - Tefennı garnızonu hayvanatı ihtiyacı için 389.500 kil<ı ar

pa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16.9.937 saat 
per~embe glınü saat 10 da ispartada tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktJr. 

2 - Arpanın beher kilo muhammen fiyatı 4 kuruş muvakkat te
minatı 146] liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatm
dan en az bır saat eveline kadar meıkQr komisyona vermeleri. 

(2576) 2-4515 

t LAN 
1 - Denizli garnııwnu hayvanatı ihtiyacı için 474500 kilo yulaf 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15.9.937 pcrışem
be giınü saat 15 de İspartada tümen satm alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Yulafın beher kilo muhammen fiyatı beş kuruş ve muvak
kat teminatı 2225 liradır. Şartnamesi her gUn komisyonda gCirüle
bilir. 

3 - lsteldiJerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 eli maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mcktublarını ihale saatm
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2993) 2-4516 

t LAN 
1 - Hozat birliklerinin ıenelik ihtiyacı için kapalı zarfla 

553721 kilo ekmek pişittirilicektir. 
Z - Eksiltmesi 31.8.937 salı günü saat 9 da EJazizde tümen sa--hn alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Ekmek pişirme işinin muhammen tutarı 7305 lira 82 kuruş 

•e ilk teminatı 547 lira 93 kur,tur. Şartnameıi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve· 
ıika ve temjnat makbuz1ariy1e teklif mektublarım ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkO.r komisyona vermeleri. 

(2659) 2-4210 

t LAN 

1 - Erzurum kıtaatı ihtiyacı için 150 bin kilo sığı.r eti kapalı 
zarfla ekıUtmeye konulmuştur. 

2 - Etin tahmin bedeli 27000 lira ve ilk teminatı 2025 liradır. 
Şartnamesi komisyonda her gün görUlebilir. 

3 - Eksiltmesi 3.9.937 cuma günü saat 11 de Erzurumda askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekHlerln 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
•ika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublannı ihale saa
tından en az bir saat evetine kadar mezkfu komisyona vermeleri. 

(2862) 2-4321 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için sek

ıen üç ton sade yağı 31.8.937 salı günü saat 15.30 da Tophan~de le~ 
vazını lmirliğiı satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksı~tmeıı 
Yapılacaktır. Tahmin bedeli 75350 lira ve ilk teminatı 4777 lıradır. , 
Ş<ll"tnamesi 353 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. isteklile
rin 2490 &ayılı kanunun 2, 3 lincü maddelerindeki yazılı belgelerle 
beraber teklif mektuplannx ihale eaatinden bir saat evel komisyo-
na vermeleri. (2683) 2-415 5 

t LA.. N 
1 - Malatya birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla eksiJtmeye 

konulan 1011868 kilo ekmek pişirilmesi işinin eksllbnesi 31.8.937 
•ah günü saat 10 da EJazizde tümen satın alma komisyonunda ya
Pılacaktır. 

2 - Ekmek pi,irme i'inin tahmin edilen bedeli 12648 lira 35 ku
ruştur. İlk teminatı 948 lira 65 kuruştur. Şartnameıi parasız olarak 
her gün komisyondı görülebilir. 
• 3 - bteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 eli maddelerindeki ve

•ıka ve teminat makbuslariyle teklif mektublarını ihale .aatılhian 
~~ !lZ bir eaat eveline kadar mczkOr 1aomiıyon batlııanhfma •trae-
..ırn. (2IS60) ı-.t2U 

Ut U-S 7 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 11 1 Askeri afbrikalar Umum Müdürlü Satınalma l 
Müdürli.iğü Satrnalma Komisyonu llanları Komisyonu llanları -- ---

.. 1 LAN 
Muhammen bedeli (14100) Hra olan muhtelif cins sapla: 22.9.9~7 

çar,amba günü aaat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare bı· 
nasında eatm alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin (1057.50) liralık muva~kat temınat 
ile kanunurı tayin ettiği vesikaları, resmi gaz~te.nın 7. ~· 1936 
gün ve 3297 vey.a l.J.937 G. 3645 No. 1ı nüshas~nda .ınyşar ct~~ş olan 
taliınatname daıresınde alınmış vesika ve teklıflerını aynı gun saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine venneleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tese11üm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2849) 2-4433 

1 LAN 
Muhammen bedeli, \1ı11.gon üzerinde teslimi halinde beher metre mi· 

kabı 125 ve yerde tesliırti halinde ı rn kuruş olmak üzere 6000 met-
re ınikab balasta Lüleburgazda: . . . 

Keza muhammen bedeli vagon üzerinde teshmı şartıyle beher 
metre mikabı 155 kuruş olmak üzere 8000 metre mikabı balastın ki
lometre 27 den, 6.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf u
suliyle Sirkecide 9. işletme eksiltme komisyonunda ayrı ayrı veya 
ikisi birden satın alrnacaktır. . . 

Bu işe tamamen veya krsmen girmek istiyenle_rın %7.5 nıs~e
tinde muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesıkaları ... nafıa _ış· 
!erine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak mutecıhhıd
lik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alınmış v~sıka _ve 
tekliflerini aynı giin saat 14.30 kadar işletme binasındakı komıs
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme 
Sirkecide isletme komisyonundan dağıtılmaktadır. 

tLAN 

dairesinden ve 
(2918) 

2-4373 

Muhammen bedel, muvakkat teminat, liste No. lan ve mikdar-
ları aşağıda yazılı vagonlar 6.10.1937 çarşamba gün~ saat 15 den 
itibaren 1-4 listeye aid zarflar sıra ile açılmak suretırle ve kapalı 
zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizJarmda gösterilen mu~akkat tc-
. at ı"Je kanunun tayin ettigv i vesikaları resmi gazetenın 7 .5.J 936 

mın • d - · 
T. ve 3297 veya l.7.~937 T. ve 3645 No. Ju nüshaların a. ıntı_şa.r et-
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve te~hfler:nı ay. 
m gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermelerı laz~mdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve 1-İaydarpaşa veznelerınde sa
tılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 

• Mikdarı bedeli 
Liste No. lsmi Adet Lira 

1 Kömür vagonu 30 300000 
2 Soğuk hava vagonu 12 96000 
3 Yük furgonu h) 55000 
4 Otoray romorku 5 65000 

(2840) 2-4363 

SUNGURLU HUKUK HAK1ML1ô1NDEN: 

teminat 
Lira 
15750 
6050 
4000 
4500 

Sungurlu maliye hazinesi ile Sungurlunun Sarıkaya k?yUnden 
ömer oğlu Nurettin aralarındaki teçhizatı askeriye bedehnden 23 
lira 90 kuruş alacak davasından dolayı namına ilfınla yazılan dave
tiye üzerine gelmemiş ve ikametgahı meçhul bulunduğu anlaşılmış 
olduğundan ilanen gıyaö kararı tebliğine mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan muhakemenin bırakıldığı 20.9.937 pazartesi gü 
nü saat onda Sungurlu sulh hukuk mahkemesine gelmesi ve yahud 
müddeaaleyh merkum Nurettinin bir vekil göndermesi ve aksi 
halde gıyabında mahkeme yapılacağı ilan olunur. 2-4500 

SUNGURLU HUKUK HAKİM Li01NDEN: 
Sungutlu maliye hazinesi ve.kili Avukat Medeni ile türk Ha· 

mallı köytinden Hasırcı oğullar'rndan Bekir oğlu İsmaıl araların
daki teçhizatı askeriye bedelinden dokuz lira elli altı kuruş ala
cak davasından dolayı maha1H ikameti meçhul olrnsaı hasebiyle i
lanen tebliğat ifa edi1miş olduğundan hakkında gıyab kararı ya
zılmasına karar verliıniş olduğundan muhakeme 20.9.937 pazartesi 
günü saat 9 a bırakılmrştrr. Müddcaaleyh merkumun yevmi mez
kurda mahkemede baur bulunmadrğr takdirde hakkında gıyaben 
muhakemeye devam olunacağı ilan olunur. 2-4499 

Sivas iskan müdürlüğünden: 
Şarkrşlanın Gemerek nahiyesinde ve bu nahiye civarında yapr· 

lacak ceman 910 göçmen evlerinin kısı.m, kısım, köy, köy gruplara 
ayrılarak ihalesi hakkındaki sihat vek&letinin emirlerine dayana· 
rak aşağıda gösterilen köy ve grupların kapalı zarf usuliyle 16-8-~~7 
den itibaren 31-8-937 sah güııü saat"4 e kadar 15 giln müddetle mu-
nakasaya konulmuştur. . . 

1 - Lisanlı köyünde elli t.ek ve ellı Çıft karğir evlerin muham
men bedeli (73851) lira 50 kuruş. Muvakkat teminat miktarı (4942) 
lira 8 kuruştur. 

2 - Karagöl köyünde 30 tek ve. 35 Çift kargir evlerin muham
men bedeli 49095 lira 65 kuruş. Temınat miktarı 3683 lira 73 kuruş
tur. 

3 - Dendi} köyünde 18 tek ve 25 Çift kargir evlerin muham
men bedeli 33285 lira 19 kuruş ve muvakkat teminat miktarı 2496 
lira 39 kuruştur. . 

4 - Çepni köyünde 24 tek ve. 24 çıf~ kargir evlerin muhammen 
bedeli 35448 lira 72 kuruş ve temın~t mıktarı 2658 lira 65 kuruştur. 

5 - Tekmen köyündı:: tek ker;pı~ 20 evi~ muhammen bedeli 
10559 lira 80 kuruş ve teminat ıı:ıktan 791 hra 99 kuruştur. 

6 - Gemerek nahiye merkezın~e L66. tek kargir evlerin muham
men bedeli 86333 lira 28 kuruş temınat mıktan 5556 lira 66 kuruştur. 

7 - Ve gene Gemerek nahiye merkezi?de 83 çift kargir evin 
muhanunen bedeli 79426 lira 85 kuruş temınat miktarı 5121 lira 36 
kuruştur. 

8 - Ve gene nahiye merkezinde ~4 çift kargir evin muhammen 
bedeli 80383 lira 80 kuruş terni~at ı;ııktarı 5269 lira 19 kuruştur. 

9 - Talipler plan. fenni ve ıdarı şartnanıeleri görmek için tatil 
günlerinden maada her gün Sıv.~s, İstanbul, Ankara, Kayseri ve 
Samsun iskan müdürlüklerine muracaat edebilirler. 

10 -. 2490 sayılı kanunun h~~ilmlerine göre eksiltmeye iştirak 
edeceklerin yukarıda yazılı gil':1~n ~ayyen saatinden bir saat ev· 
veline kadar zarflarmı Sivas vılayetindeki komisyona vermeleri 
lazımdır. (2943) _ 2--1445 

t LAN 
Ekmeklik un 

kilo 
300.000 
196.000 
196.000 

İzmit 
Adapazarı 
Bolu 
Tuzla 75.000 

96.000 Gebze 
863.000 

ı - İzmit birliklerinin yukarıda garnfzonları n mikdarlarr ya• 
zılı un kapalı zarfla 15.9.937 çarşamba günü saat 15 de İ:zmitte tü
men satın alma korrtisyonunda satın alınacaktır. 

2 - Unun muhammen fia.tı Bolu~un 14, diğer mevkiler 12 ku· 
tut 50 aantimôir. Hepsinin ılk temınatı 8333 llıadır. Şartnamui 
lzmittA! ti.ilnen ve Ankara, İstanbul levazım amirliklerinde görüle
bilir. tııteklilcıin 2490 sayılı ka~unun 2, 3 cü maddelerindeki vesi
ka. •e teminat makbıuıJarUe teklıf me~tuplarmı ihale saatinden t1l 

az bir aaat eveline kadar mHk\Jr lııemısyona vermeleri. 
(2974) 2--4513 

4000 KİLO ŞARJÖRLÜK YA YLlK ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalıır umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 6-10-937 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile i
ha]e edilecektir. Şartname parası.ı olarak komisyondan verilir. Ta
liblerin muvakkat teminat olan 300 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkOr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2910) 2-4383 

Kırıkaklede yaptırılacak inşaat 
Kesif bedeli 5139 lira 56 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat :>s

keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 13 ey
lül 937 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname 26 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 'f'alıhle
rin muvakkat teminat olan 385 lira 47 kumş "Ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve. saat-
te komisyona müracaatları. (3016) 2-4529 - ~---

Ankara numune hastanesi 
baş tahihliğinden: 

Hastahanenin 1937 mali yılı ihtiyacı olan cins, mikdar , mu lı m
men liat ve eksiltme şekilleri ve muvakkat teminat mikdarları ya
zılı yedi ka lem ilaç ve malzemei trbbiye 15.8.937 tarihinden 2.9.937 
tar ihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler Ankarada Nümune hastahanesinde bas tabıblikte ve 
İstanbulda Sıhat müdürlüğünde görülebilir. Eksilt~e 2.9.937 ~ar
şamba günü saat ı 1 de Ankara Nümune hastanesinde yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki 
evrak komisyonca almmıyacağından bunları vermek istiyenler ihale 
güniinder: evel hastaneye müracaat ederek teıninatlarınr Maliye ve
kaleti veznesine yatıracaklardır. Kapalı zarflar ihale gününden ve 
saatinden bir saat eveline kadar teslim edilmiş bulunacaktır. Muay
yen saatten sonra verilecek veya gönderilecek zarflar kabul edile
mez. Kapalı zarfların kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış ve 
behemehal mühür mumu ile mühürlenmiş ve mumtanmış olması şart· 
tır. 

Bütün tarifata uymayan zarflar keza kabul edilemez. 
Muvakkat 

Tahmin edileı teminat 
fiat 

Lira K. Mi kel arı Lira K. Cins Eksi1tmenin şekli 
Kapalı 

9550 00 293 kalem 716 25 
146 25 

İlaç azrf usulile 
1950 00 14 

" 
Lastik malzeme Açık 

eksiltme 
540 00 39 

260 00 40 
" 

315 00 8 ,, 

2325 w 1500 kilo 

4500 00 l4 kalem 

40 50 

19 50 

23 65 

174 40 

33i 50 

Bakteriyoloji 
laboratuar eczası ,, 
Kimya laboratu-
an eczası 
Teştihi marazi 
laboratuvar 
eczası 

Hidrofil pamuk 
üç A marka 

.. 

" 

veya Güneş marka •• 
Rontken filim 
ve eczası, Ko-

.. 
" 

.. 
da k, İlfort, ve 

jlöysner 
(2772) 

,, ti 

2-4241 

l{ınık Belediye Riyasetinden 
(Kınık Belediyesi Elektrik TesisatıJ 

Açık Eksiltme ilanı : 
ı - Yapılacak iş: Bergama kazasına bağlı Kınık nahiyesi be

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

mesafede ve İzmir Soma sosası üzerindedir. 
3 - Münakasanın mtiddeti: 4.8.937 tarihinden itibaren ( 45) 

günüdür. Bedeli fiatı 24000 liradır. 
4 - Münakasanm' şekli: Kapah zarf usuliyle ve bu işlere m&o 

tedair kanun ve talimatnameler hüküm ve kaidelerine tevfikandtt. 
S - Tesisatın şekli: Nafıa vekaletinin kuyut ibtiraziyesi naza.o 

rı dikkate alınmak suretiyle vekaletçe musaddak proje, pUln, tartı 
namelere göredir. 

6 - Planların tedariki: eksiltme şartnamesi: Şartnamei fennt 
ve mukavele suretleriyle buna aid bütün evrak bedeli mukabilin
de Kınzk belediye riyasetinden alınabilir. 

7 - Münakasanm son günü ve yeri: kapalı zarflar, 20.9.937 pa
zartesi günü saat 16 da Kınık belediye daire!inde ınüteşekkil bt• 
lediye encümeni huzurunda açılacaktır. 

Zarflar en nihayet o ~ün saat ıs ~e kadar mutlak surette veril
miş bulunmalıdır. 

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

C. H. P. Seyhan 
Başlianlığınd~n 

tlyönkurul 

1 - Satılacak malın cinı;i ve mikdarı: Hudud ve evsafı şartna
mede gösterilen 1440 metre murabbaındaki eski Oruz dibak arsası. 

2 - Muhammen be 1'" li 20000 yirmi bin llradrr. 
3 - Şartnamesi C. H. P. Seyhan ilyönkurul bürosunda parasız 

olarak verilir veya posta ücreti g<in<lerildi ği takdirde adresine yol. 
lanır. 

4 - Artırma 7. eylii.J. 937 salı günü saat 18 Adanada Parti ku
rağında yapılacaktır. 

5 - Artırma kapalı zarf usuliyledir. 
6 - Kapalı zarfla yapılan teklifler haddi Uyikinde görülmezse 

artırma ve satış pazarlığa çevrilir. 
7 - Muvakakt teminat mikdan 1500 bin beşyüz liradır. 
8 - Teklif mektuplan 4 üncü maddede yazılı ihale vaktinden 

bir saat eveline kadar C.H.P. Seyhan ilyönkurulu başkanlığına ve· 
rilmiş bulunacaktır. 

C.H. Partisinin malı olan Adanada vaki Oruz dibak arsası yu
karrki maddelere göre kapalı zarf usuliyle satrbğa çıkarılmıştır. 
İstek1ilerin muayyen gün ve ıaatte teklif mektuplarını vermeleri 
ve ihale vaktinde bizzat veya noterlikten tasdikli vekaletnameli ve
kitıerin Adanada C.H.P. Seyhan ityönkurul kurağmda haz1r bu· 
lunmaları ilan olunur. (2673) 2-4096 

Ziı--aat vekaletinden: 
Vekalet makam binek otomobili için açık eksiltme ile (5000, 

litre benzin, (.5) büyük teneke(A). (3), bUyük teneke "B.", "2' 
büyük teneke (B. B.), mobiloil yağı ile (4) büyük teneke ıres vı 
(12) ufak teneke valnlin abnacaktrr. 

Eksiltme 14.9.937 Nlı günü uat ıs de vekalet satın aıma komis 
yonunda yapdacaktır. Eksiltmeye i•titak edecekler muhammen be 
deli olan (1095) liranın y\Ude yedi ~US..P 12 lirQ 12 koru• 50 san 
timi ıau.akkat teminat olarak tlmiıl•t9eıı tveJ mal tındığma ya 
tıracülardır, Bu ite aid ~r~ •eWk!ı ltta.ıım ftıiidürlüğiindeı 
parası.z verilir. (2758) 2.....;...4340 
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Türk Hava Kıırumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
S inci keşide 11 eylül 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000. 12.000, t0.000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet miikifat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eyhil 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdu. 
Bu tarihten sonra bilet lizerindeki hakkı sakıt olur. 

~tanisa iskan müdürl~Oündeıı: 
Tek ev bir evin 

keşif bedeli 
Tip Nevi Adedi Lira kuruş 

4 kargir 21 632 07 
3 kcrpic 39 609 58 
3 " 

35 609 58 
3 .. 24 609 58 
3 24 GOC) 58 
l 12 609 58 

Manisanrn Muradiye köyünde 
Koldere köyünde 
Mütevelli köyünde 
Hocalı köyünde 
Çobanisa köyünde 
Saruganlı köyiınde 
Gömillceli köyünde 3 ., 25 609 58 

'. Geri köyünde 3 ,, 12 609 58 
. , Kayışlar köyünde 3 .. 14 609 58 

Alaşehir kazasının Dere köyiinde 3 .. 3l 609 58 
Salihli kazasının Yeşilova ., 3 .. 4 609 58 
Akhisar kaza merkezinde 2 kiirgir 3 691 35 
Akhisarın Marmara nahiyesinde 2 .. S 691 35 
~khisarın Palamut nahiyesinde 2 .. 2 691 3S 
Akbisarın Selendi köyünde 3 kerpiç 12 609 58 
Akhisarın Sakarya köyünde 3 .. 3 609 58 
Akhisarın Mecidiye köyünde 2 ,. 2 609 58 
Akhisarın Dere köyünde 3 ., l 609 58 
Soma kazası merkezinde 2 kirgir l .. 691 . 58 

ı - Yukarıda yazılı mevk,ilerde inşa edilecek ~o.~menl.erın ev~l
ce yapılan ilanlardaki keşif bedellerinin dun. ~orul~~sı .hasebıle 
talip zuhur etmediğinden mahalli rayiç ve iş~ılık~er uzerınde .. Ye
niden incelemeler yapılarak tesbit edilen balada ~ı kı!~~~tı:~ .. uıe
rinden 3.9.937 cuma günü saat 16 da Manisa iskan mudurlugunde 
açık eksiltmeleri yapılacaktır. . . A 

2 - İnşa edilecek işbu evlerin keresteleri ve dığer _bıl.umum 
malzemesi miıteahhide aid olmak ilzere ınşaat anahtar teslımı sure
tile olacaktır 

3 - Münakasaya istirak etmek istiyenler her mevkid.eki evle: 
rin bec;er onar adetten ibaret gruplar için teklif yapabıleceklerı 
gibi perakende suretile de teklifatta bulunabilirler. 

4 - Her müteahhid kaç ev teahhüd ediyorsa o mikdar evin 
mecmu kıymetlen uzerinden yüzde 7.5 temınat akcesi yatıracak
tır. 

5 - İstekliler fennı, hususi, idarı şartnameleri plan projeleri
ni görmek üzere Manisa iskan müdürlüğüne ve kazalarda kayma
kamlara müracaat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni tarifata göre vesaikini ko
mis; ona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına riayet etmeleri ilan 
olunur. (3015} 2-4525 

Zonğuldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içınde Bartın - Safronbolu yolunun O 000 

- 18 000 kilometrelerı arasmda yapılacak 42799 lira 08 kuruş 
keşif bedelli şose esaslı tamiri isi kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltmesi 15.9.1937 çarşamba gunu saat 15 de Zonguldak vi
la) eti daimi encümeninde }' apılacaktu. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diger evrak 214 kuı uş 
mukabilin<k Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3210 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı niıshasında çıkan talimatnameye tev
fikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle 
ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi
natlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa
atinden bir saat eveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (5539) 2--4535 

Af yonkarahisar Belediye Reisliğinden : 
1 - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar belediyesine aid yeni be· 

lediye binası inşasıdır. 
2 - Bedeli keşfi 49166 lira 63 kuruştur. 
3 - Bu işe aid fenni şartname. ekailtmc şartnamesi. reaim. ke· 

fif evrakları 225 kuruş mukabili Afyon belediyesinden verilecektir. 
4 - Bu intaat 17.8.937 tarihinden itibaren 7.9.937 tarihine rast

layan salı gününe kadar yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

5 - İhalesi 7 .9.937 tarihinde salı günü saat ıs de Afyonkarahi
aar belediyesinde encümeni belediyece icra kıhnacaktır. 

6 - Teklif mektubları mezkür saatten bir saat evetine kadar 
behemehal encümene verilmiş olacaktır. 

7 - Muvakkat teminat mikdan 3687 lira 50 kuruştur. 
8 - Talihlerin en a'3ğt otu:r bin liralrk yapı işi yaptıklarına 

dair nafıa bakanlığından alınmıı ve ehliyet vesikasını haiz bulu· 
tıacaktır. ( 5461) 2--4522 

Vali:ıflar umum müdürlüğünden: 
İkinci vakıf apartımanın bodrum katında evrak kalemi için bir 

anbarın keşfi 102 lira mukabilinde pazarlık suretiyle miızayedeye 
konmuştur. 

Talib olanların 31.8.937 sah günü saat 17 de teminat akçalariy
le birlikte vakıflar umunı müdürlüğü inşaat dairesindeki müte-
•ekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (2944) 2--4521 

Zonğuldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Zongullak • Devrek yolunun 6 000 

- 47+000 kilometreleri arasında yapılacak 22673 lira 96 kurut 
Letif bedelli tose eauh tamiri iti kapalı zarf uıuliyle ebiltmeye 
lıonulmuştur. 

Eksilbnesi 15.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vi
Uyeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Ekailbne şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 114 kurut 
ınukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden a11nacaktır. 

Muvakkat teminat 1701 liradır. Ekailtmeye girmek istiyenlerin 
r.esmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tev
fikan Nafıa vekaletinden alrnmıf müteahhidlik ehliyet vesikasiyle 
ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi
natlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa
atinden bir saat evetine kadar vilayet daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (S540) 2--4536 

ULUS 

l\lüzik öğretmen Okulu 
Oiı·ekt(irlüğünd~n: 

Madde ı - Muzık ogretmen okulunda yapılacak tamirat açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Keşif bedeli 2951 lira 31 kuruşdur. 

2 - Munakasa 4.9.937 tarihine rutlıyan cumartesi günü saat 
3 de okullar sağışmanl!ğında te~ekkül eden komisyQnda yapıla-
caktır. 

3 - İstekliler %7.5 güven paralariyle tayin olunan giin ve sa-
atte komisyona gelmeleri. 

4 - Keşif projesini görmf'k istivenleı Müzik öğretmen okllltı 
direktörlü~üne bas vurmaları (283Cl) 2-4303 

Gönen Belediye Reisliğinden · 
Tahminen 200 hektarlık 'Gönen kasabasının hali hazır haritası

nın alınması 150 hektar meskfın yerin hektarı 25 liradan 50 gayri 
meskün verin hektarı 13 L. dan muhammen bedelle 6 eylül 937 pa
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık münakasay~ ko
nuldugu ve taliplerin daha fa:da mal•imat almak için beledıveve 
mi.iracaatları ilan olunur. (5538~ 2-4534 

Zonğuldak Valiliğinr 

Zonguldak vılayetı icirıde Ereğlı · Devrek yolunun 1 000 -
27 000 kilometreleri ara:.ında yapılacak 23956 lira 48 kuruş ke
şif bedelli şose esaslı tamiri ist kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
nulmuştur. . 

Eksiltmesi 15.9.1937 ~a.rşamba günü saat 15 de Zonguldak vı
la}•eti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 120 kuruş 
mukabilinde ionguldak naha müdürlüğünden alınacaktır . 

Muvakkat teminat l 797 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 savılı nüshasında çıkan talimatnameye tev
fikan Nafıa vekaletinden almmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyl.e 
ticaret odasından 937 vllında alınmış vesika ve muvakkat temı
natlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa
atinden bir saat eveline kadar vi\avet daimi encümen reislii1;ine 
vermeleri ilan olunur. (5541) 2-4537 

Zonğuldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Beycwna • Çaycuma yolunun O 1-000 

- 13~732 kilometreleri arasında yapılacak 52296 lira 05 kuruş ke
şif bedelli şose inşaatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
mustur. 

·Eksiltmesi 15.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vi
laşeti daimi encumeninde yapılacaktır. 

Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 262 kuruş 
mukabilinde Zonguldak naha müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayrh nüshasında çıkan talimatnameye tev
fikan Nafıa vekaletinden aluunış müteahhicllik ehliyet vesikasiyle 
ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi
natlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa
atinden bir saat eveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (5542) 2--4538 

Ankara nuınuııe hastahanesi 
ha~ tal tih liğin,den: 

Hastahanenin aşağıda yazılı ihtiyaçları 22.8.937 tarihinden 
6.9.937 tarihine kadar on beş gun müddetle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme açık eksiltmedir. Teminat mikdarı ve muhammen be
delleri hizalarında işaret edilmiştir. Bu üç kalem malzemenin hep
si birden ihale edilecektir. İhale 7.9.937 salı günü saat 14 de An
kara Nümune hastahanesinde teşekkül eden hususi komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameler Ankarada Nümune hastahanesinde ve 
!st nbulda sthat müdürlüğünde görülebilir. 

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

Muhammen bedel 
Lira kuruş mikdarı 

11 105000 M. 
23 5000 M. 

ıs 

(2875) 
2000 M. 

muvakkat teminatı 
288 lira 75 kuruş 

93 .. 75 

37 " 
50 " 

Cinsi 
(gazhıdrofiı 
sargılık ameri -

kan bezi 
Tarlatan be.zi 

2--4391 

Ankara Yüksek 
Rekt(irlii~nden: 

27 - 8 1937 

Zira<tl 11~ıı~titii~ü 

1 - Enstitü ile yemek mütehhidi arasında yapılmış olan mu
kavele fesh edildiğinden yüksek ziraat enstitlisünün 595 tale~ ve 
memurlariyle 140 müstahdeminin 5.9.4}37 tarihinden mayıs 938 so
nuna kadar 9 aylrk sabah ö le ve ak~m \•emekleri kapalı zart u
suliyle eksiltmeye konulmıı ır. 

2 - 3 eylül 937 tarihine ıastlayan cuma güni.i saat 15 de ihalesi 
yapılacaktır. 

3 - Talebenin beheri için 50 müstahdeminin beheri için 30 ku
ruş gi1nlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat tutarı olan 6595 liralık banka mektubu 
veya vezne makbuzlariyle teklifleri muhtevi :r:arflarım ihaleden 
bir saat eveline kadar komisyon reisliiine vermeleri ve ihale aa
atında komisyonda hazır bulunmalan. 

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

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 

ELAZiZ NAFİA MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
1 - Elaziz - Palu ve Eliiziz - Keban yollarında betonarme Ali

şan ve Çipçayı köprüleri 64000 lira keşif bedeli mucibince ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ışe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Fenni şartname 
G - Hususi şartname 
D - Eksiltme şartnamesi 
E - Kesif cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
C - Proje 
H - Mukavele 
İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet Nafıa müdürlüğünde 

görebilirler. Vekalette köprüler dairesinde görebili.der. 
3 - Eksiltme 7.9.937 tarihine müaadif salı günü saat 15 de El

azizde Nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksilbneye girebilmek için isteklilerin 4450 Ura muvak
kat teminat vermesi ve bundan bafka :qağrdalri vesikalan göster
mesi Iazımdır: 

A - Nafıa vekaletinden almmıt 937 senesi i~in muteber aagarf 
altmış bin lirahk ehliyetname bu gibi köprü inşaatı yapmış oldu
ğuna dair vesika. 

B - 937 ydına aid ticaret odası vesikası 
C • İnşaat müddetince iş bqmcla diplomalı bir mühendia bulun

duracağına dair teahhütnamc. 
5 - Teklif mektupları yukanda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçün
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması dıt zarfm mühür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. {5S37) 2-4533 

Fı/ enişehirde Kiralık dükkanlar 

İnkilab sokağı ile Emciler caddesi köşesinde 19, 20, 23, S, ve 
28 m~ sathrnda bodrumlu 4 dükkan inşa edilmektedir. Bunlar ayn 
ayrı ve yahud bir arada tek mağaza halinde kiraya verilecektir. 
Talihlerin ihtiyacına göre tadil.it yapılabileceğinden timdiden 1997 
No. ya telefon edilmesi. Z-4360 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden : 
Fenerlerin mevkileri muhammen bedelleri 

İzmir karaburnuna konacak 12 
deniz millik fener 

Silifkede Pravansal adasc-
na konacak 10 deniz millik fener 

?0461 

3771 

muvakkat 
teminat 

1535 

657 

Yukarıda muhammen bedelleriyle mevkileri yazılı iki adet fe
m:rin mübayaa ve inşasiyle yerlerine konulması kapalı zarf usuliy 
le ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Karakterleriyle rüyet mesafeleri fenni şartnmelerinde yazıh 
bulunan bu iki fener-in ihalesi ayrı ayu olarak 15 eylUl çar
şamba günü saat 15 de Galatada liman hanının 4 üncil katındaki 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler tahlisiye umum 
müdürlüğü muhasebesinden 150 kuru, mukabilinde alınacak Ye 

teklif mektubları 15 eylül çarşamba günü saat 14 de kadar komai-
yon reisliğine tevdi edilecektir. ( 4446) 2-3667 

Dr. EMlR NECİB 
A T A K A M 

Ankara mel(tehlari satın alnıa komisyonundan: 
Do~um ve kadın basta· 

lıkları mütehassısı. Poata
hane caddesi . B. Ymut 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 t/2 tan ;tibaren ha1 
talarına bakaı. 

Telefon: 1816 

Memur Aranıyor 

Orman 
Çiftliğinden 
Fabrikalarla idare ve muha

sebe işleri i~in muhtelif dere
celi memurlar alınacaktır. As· 
kerlikle alakası olmayanların 
hergün vesikalariyle birlikte Or
man çiftliği umumi idaresine 
müracaatları. 2--4509 

Kiralık Mobilyalı 

Oda 
Yenişehir, lnkılib sokak No. 

4 Tel. 2103 2-4524 

Imtiyaı sahibı ve Ba!lmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Bapuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi ne,riyatı ldan 
eden Yazı işleri Mfidürü 
Milmta.z Faik FENJK. 
Ulu& Basımevı: ANKARA 

·---------------------------·· 

' 

İhalenin ,eldi Münakasa Tahmin Muhammen Muvakakt 
Fiatı bedeli teminatı Cinsi Miktarı 

Kuruş Lin Kr. Lira Kr. Tarihi Saad 
Zeytin yağı 11.600 kilo 75 8700 00 652 00 10.9.1937 ıs Kapalı zarf 

1 - Komisyonumuza bağlr Ankara yatılı okullarının ihtiyacı olan miktan. -muhammen fiatı. 
muhammen bedeli ve %7.5 teminatı yazılı zeytin yağı 4-8-937 çarşamba günü saat ıs de kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuı iken şartnamesindeki hatadan dola yr ihaleye vazedilmediğinden ye
niden kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhale 10-9-19 37 cuma günü sat 15 de mekteble 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2 ve 3) cü maddele
rine gö~e. ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazdı 
şartlar ıçınde Noterlikten alma vekaletnameleriyle komisyona başvurmaları; 

3 - Kapalı zar{ eksiltmesinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapa
lı zarf mektublarına istenilen be lgeleı ve teminat makbuzunu veya Banka mektubunu koymak sur• 
tiyle zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe aid olduğu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarflar 
mühürlü. olarak belli gün ve saat )erden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına 
verilm~sı l~ıımdır. BeJH gün ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektubları ka
bul edılmeı.. Teminatların eksiltme saatlerinden evvel Ankara mektebler muhasebeciliği veznesi
ne yatırılmış bulunması lazımdır. Eksiltme şartnamesini görmek ıstiyenler mcktebler muhasebeci
liğin<le komisvon katibine müracaatları ilan olunur. {2022 2-4431 

YEN i S 1 N E M A l .. A R HAIK 
Bugün gündüz iki film birden 

1 - ÇILGIN GENÇLiK 
Baı Rollerde : 

William Powell. Joan Harlow 
2 - KIRALIÇE MERi 

Bat Rollerde : 
Katherine Hebburn · Frederic Mar:h 

Gece 
SEVDA GECESi 

Baş Rolde: Liane Haid 

Bugün pndüz iki film birden 
t - KOÇUK ANNE 

89! Rolde: FRANS!SKA GAAl 
2 - DEMiR YUMRUK 

Bat Rolde: Budı Jonea 

Gece 
KOÇUK ANNE 
Halk Matinesi 12.15 deı 

OCLL'"AUN METRES( 

ŞEHlR BAHÇESINUE 
BU GECE SAAT Zl.30 OA 
ROZ MARt 


