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Çinde harb devam ediyor 

Çinliler Japonlara karşı 
büyük taarruza hazırlanıyor 
Japonlar Tiyençinde enternasyonal imtiyaz 
bölgelerinde de kanlı hadiseler çıkandılar 

Japonların 
f rasızlara ateş 
açtıkları haber 

verili yor 
ITALYAN KONSOLOSU, Tl
YENÇINDE ÇIN MiLiSLERiNE 
TAARRUZ ETMEK. ISTIYEN 
JAPON ASKERLERiNiN iT AL
y AN IMTIY AZ BOLGELERIN
DEN GEÇMELERiNi PROTES. 
TO ETTi. 

~""'·'•·'"''"''*'''' 

Çin askeri talebeleri bir protesto nümayişi yaparlarken 

Londra, 1 (Huıuıi) - Şanghaydan gelen haberlerden, Pekin - Ti· 
yençinin cenubu garbiıinde mühim bazı aıkeri harekat yapılacağı an· 
latılmaktadır. Çin mahfilleri bu hazırlıklan gizlememekte iseler de 
resmi mahfiller ketum davranmaktadırlar. Tiyençinden, japon tayya· 
relerinin, 20 Çin askeri treninin Tiyençin - Pekin hatbnın cenubuna 
dojru sittiiini gördükleri bildirilmektedir. Trenlerden kendilerine alet 
edildix.: için ta-- 1 d-rt t • bo bard 

Dr. Aras dün 
Ankaraya döndü 

Dıı ifler bahzumıa Dr. Tevlılı. Riif
tii Araa. beraberlerinde Dıf ifler baba
lığı bıısrul lralem direlctörl B. Relilı 
Amiı d• 11rıı.ı.ı..,. ""14• diüı AfHılı'7 
•• .,.. ı.. • .... pbriml8 4• 
m#Jflerllr. 

• •• ,,,,--re er o • -·' ' m ıman etmitler ve Paotinıfu 
iatuyonunu yakmıılarclır. 

Bu tayyareler a~ zamanda iki hat boyunca birçok JardDDCI tayya
~e m~ydanları ve Lunghay demir· yolu boyunca da mühim hareklr 
üıl_. ıirmiitlerdir. 

Şaqbay' daki Çin mahfilleri 
de merkezi hükümet lotalanmn İ· 
lerledilderini bildirerek Nankin 
makamlannm böylece .d 
L--L tehlik . 'h yenı en 
naru eıı ı daı ettikl . . b•t 
dirmektedirlPr. ermı 1 • 

Çinliler sulha yana,mıyorlar 
Filhakika ç· ı·ı ın 1 er eaub ıurette tat· 

min edilmedikçe sulha w be 
zeme k . yanapcaga n-

~e tedırler. Çin dıf bakanh~mm 
••lihıyetl' b. • 
rini . ı ır memuru, japon kuvvetle-

çın topraklarmı itpl altında tu· 
tırlarken ıulhtan bahsetmea'-J manl-
ıız b' uun 

ır feJ oldufunu ıöylemit ve fUDl•· 
n illve etmiftir: 

.. _.sulh ancak japonlar Lakufiao 

~n ince İflal etmekte olduk· 
111 mndlere çekilirler n Pekinle Ti

Jençinde Çin idaresi yeniden kuruluna 
lllOınldln .>labilir .,, 

Vlflnctondaki Çin bUyik elçili· 
nln beyanatı da, Çinlilerin bu uıninı 
teyid etmektedir. Mumaileyh B. Hul'le 
konuftuktan ıonra guetecilere Çinin 
Japon iıtilhma mukavemetelkarar ver
ditlni bildirmittlr. 

Sa,...Şe-Yaan'ın idiltat 
Hopei - Çahar styaat konaeyl Mlal 

general Sung-Şe-Ynan Çin hUldimetine 
ıönderdiği bir telgrafta, hükUmett tim
diki vaziyetten mesut tutmuf ve iıtifa 
•ttitinl bildirmittir. HUkümetin bu i• 
tifayı reddettifi ve generalden ordu-
nua ı,. ' tmda kalarak japonlara mukave-
~te devam etmesini iıtediii aanılmak-
..uır. r-.-. flai-~ hntıi 
için~' den bildiriliyor: Bu telırir 
1aı e \'e dlflDda lrarPf11ılrlır, hllcum. 

bf.; ~· hazan entemuyonal 
Ja yet alaralı:, devam etmektedir. 

Poft kunnaJmqı bildirdliiae ı6re Çin 
lı:ıtalan llukden ekaı>reaini !dan 
karmıılar ve ara1annda yo ÇI .. 
bulundutu 15 kitinin yabancılarm da 
nin CSlUmUne ve H ldfi• 

)'Ul)anınaaına aebeb olmuflardır. 
(Çia bfdi~leri baüıatfdl diler 
h•~rler J. aaca ıayladatfır.) 

M Üstakil bir turizm ofisi 
kurmak için tetkikler 

Almanyada trırUtilı 10llar, otoalrolllar, lı81 JOllanm bile ~e almq 
ve balday tarlalanm ,,./olta IHıt'nmqhr. 

Haber alclıjıauza ıöre Ekonoaai hakanlıjı, miiltakil bir turizm ofia 
brdurmak Ye turizm iflerlni hmuaf bir orsan;anaya '-ilamü mak· 
aadiyle bu mnzu üzerinde aalihiyetli bir lleJete ~er JapbrmaJI 
kararlqtmnqtır. Bu tetkikler turismi inkipf ~olan memleketle"' 
de ve bu arada İtalya, Franaa, Almanya, ~ Avuaturya ve Şi-
mal memleketlerinde yapılacaktır. Spor_ ifleri etraluul -

Turiatik vaaıflann hemen he- -
11 

men hepıini nefsinde toplayan Tekirdağcla bir top'aab 
memleketimizin modem turizm Tekirdat· 1 (AA.) - Bul(ln bq. 
teaiılerinden aonra cojrafi vui- bakan ı .... t lnöntlııiln tebıttleri ıas 
yeti dolayuiyle Akd • .... ....:... önünde ~lundurularak Tekirdağ bal· 

• • enız ....... • amele Trakya amumr 1Df1fettifi Kbma 
~na k~d11me doiru çeyarece- Dirik aaylaYlardaa Süreyya Genca, Ek. 
iindm tuPhe edilmemektedir. rem, Zlladl. Teldrdal, Kırklareli, & 

lsmirden IOMI Buraanm turiatill dirne. ç.aakble ftlileri ile Spora mea. 
yollarmm yapılmaamın brarl&flllUI aap oçer mlll'lbhu uzun bir toplantı yap 
latanbul - Edirne ufalt yolu ile t• mıflardır· Dam Dirik Trakya ıens-
tanbul • Ankara yolunun lnp halinde leriaiD lılfbt""•1• ismet lnönUııtin Ua.. 
olmaıı: turiat toplıyacak iki bllyü tar ye Uruı.nm ftlkraıııa brıılğılda. 
llWlı&abmıa olan Marmara " Bıe biSl· nnı alJliyerek toplantıyı •Çllllt " böL 
ıelerindeki yol itinin e111 itibariyle pmbia ipOI' .uiyeti anlatmıttzr. 
balledilmit oldutunu anlatmaktadır. Bandla aoma delegeler bölplerin. 
Yol inpsından aonn otel, pltj, eften- deki tıpor lflertnl aıılatmı,ıar, deleıe. 
ce yerleri ve diğer turiatik tHilleriD leria .ıSslerine Stlreyya Genca cuap 
1rarulutu başlıyacaktıf'. veımlttir• 

Galatasarayın 

YıldönQmQnde 

Viyanalı Admira takımı 
Galatasarayı 4-1 yendi 

Atletizm müsabakalan yapıldı 200 metre ile 800 
metre balkan bayrak yanşınr türkler kazandı 

İstanbul, ı (A.A.) - Galatasaray 
kulübünün 33 üncü yıldönUmU dolayı· 
ıiyle tertib edilen bUyUk spor bayramı· 
na bugiiıı de devam edildi. -Günün programına nazaran Bebek-
te deniz müaabakalan yapılacak, Talc
ıim stadmda da atletizm miilabakalan 
icra edilecek ve futbol maçı oynana· 
caktı. 

Futbol müsabakasını Viyana prof• 
ıyonel likinin en kuvvetli takımlana
dan biri olan Admira ile bet euab °" 
yuncusu cezalı bulunan Galatasaray ta
kunı oynuyordu. Galataaaraym, ıeas °" 
yuncularlı ikmal edilmif .zayıf bir W. 
l'O çıkaracağı malQm oldup halde T.a.. 
lııiPı ıtadmda alb binden fula talmlll .. 

(Sonu s. inci saylan ) 

Belgraddaki maç 

Yugoslav takımı miHi 
takımımızı 3 - 1 yendi 

Türk takımı çok ahenksiz ve 
sert bir oyun oynadı 

Belırallda rnill1 tcıhnuna din ıs binden lala aeyirei öıtMıtle 
71Woıl110 tdunı ile lıarpla,tı. N.ılce teeaiirle llÖ,li,.lim lıi .,.,,.,,.. 
-"iT· Ba rnar lttıldıımla prelı A..-ola 11/amı ınıılwı6iri ve prelı Aııım
Ja •i,,,.. ayn ayn t.al.rlit oerntlttir. Bm*ınltın 6irW fiiri s& lı W 
t111.n ~- .,,.,,... .,.,.,,. • ., lli6eVI• 11a•oı1• ,.,.,. s. u.ı 
""""" .,.,. lltllılıuwlalıl lıritUı .. ....,_,__ .,.. 117" ..,.,.._, 

1 ürk gözü ile Yugoslav gözii 
Maç nasıldı? ile ma~ 

Belpad, ı (A.A.) - Anadolu ajan
ıınm hu1U1t muhabiri bildiriyor: 

Türkiye • Yugoalavya beynelmilel 
maçı buctın onbet binden fula bir halk 
kUtleai öniinde oynandı. Kalıbalık ara. 
unda Belpdm blltUn taammlf alma
ları. ve birçok hiikümet ricali gaae çar
pıyordu. Bqvekil M. Stoyadinovlç 
Belgratta bulunmadılı için gelememit 
ve Bledden gönderdiii huıual kalem 
di!Jktöril ile kafile reialmiae bu )'ib· 
den dolayı duyduğu tee11llrl1 bildirmlf" 
tir • 

iki takım 18.30 da alkıtlar arumda 
aalıaya çıktılar. Tfirk • JUIOllaY 1DUf" 
lai'ı ça1mdı ve mutad eeremonlden ton· 

ra taknnlır brfıhklı didldiler. TUrlr 
milli takımı bucf1n fU kadro ile oynu
yor: 

Cihad - HUanU, Faruk • R•d, Ha-
1111, Fikret - Niyazi, Said, Ruih, Nlya· 
d, RebiL 

Yuıoalav miııt takımı da 9u tekilde 
sıralanmıttı: 

Gluor • Hicl. Mıtlçiç - Gajor ,Ka
( Sonu S. inci nylada ) 

llilll tahm blecial Cihadın •it mm. 
rıı ~snasında alınmış bir reaıu 

Belgrad, 1 (A.A.) - Avala ajna 
bildiriyor: 

Yugoılaı • türk takımları arum .. 
bilyük bir alika ile beklenen beyQel• 

(Sonu 5 'ne• savl•daJ 



2 ULUS 

Almanyapiyasasında lzm·r 
türk üzümü kalmadı Fuarına 
işler hemen yalnız Kandige ve 
Korint üzümlerine inhisar ediyor 
Almanyadaki türk ticaret oc:ia.uıdan 1 

gelen bir raporda mahsullerimizin Al· 
man piyasalarındaki durumu hakkın

da aşağıdaki maliima.t vardır: 
KURU ÜZÜM 

Türk ürünleri hakkmdıa bir hafta 
öncesine karşı hiç bir değişiklik olma
mıştır. Yani Hamburgta hemen hiç 
mcvcud kalmadığı gibi, türk ve alman 
tacirleri arasında muamele de olma
maktadır. 

Türk üzümlerine son hafta içinde 
rağbet mevcud olduğu anlaşılmıştır. 

Türk üzümü mevcud olmadığından iş· 
ler hemen yalnız yunan Kandiya ve 
Korint üzümlerine münhasır kalmıştır. 

Bildirildiğine göre, yunan hüküme
ti, Yunanistanın bir klearing mukave· 
lesiyle bağlı bulunduğu memleketlere 
yapılacak Korint üzümü ihracatını mü
&aadeye tabi tutmuştur. İhracat ıçın 
lazım gelen m:jsaade yunan milli ban
kası tararından verilecek~r. Hüküme
tin bu karan Patras kuru üzüm piya
sasında kati bır durgunluk tevlit eyle
miştir. Gerçekten yunan hükümeti, 
yalnız 1936 rekoltesinden olmak üzere 
4 haziran 1937 tarihine kadar yapılmış 
o1an satışların ifasına müsaade eyle
mekte ve bu tarihten sonraki muame
leleri ise katiycn tanımamaktadır. Bu 
suretle alman ithalatçıları dahi şimdi
lik Yunanistandan Korint üzümü al
mak imkanını hemen hemen kaybet
mişlerdir. Dikkate değer ki, yeni mah
sul üzerinden dahi alivre işler olma
maktadır. Çünkü bükümet buna dahi 
mü~de vermemektedir. 

Tahmin edildiği üzere yunan hükü
meti bu tedbiri ile Korint satışlarmı 

memleketin umumi menfaatine en uy
gun bir şekilde tanzim eylemek gaye• 
sini gütmektedir. Bu sahada alınacak 
diğer tedbirler arasında Yunanistan ile 
klearing mukaveleleri olan memleket· 

lere yapılacak Korint ilıracatmm kon· 
tenjana tabi tutulması da mevzutıbahs 
olınaktadır. Bu takdirde yun.an hükü
mcti 1937 rekoltesinden, meseli Al
manyaya ihracat için mikdar veya de
ğer üzerinden bir had çizecek ve bun
dan yukarı ihracat yapılma.sma müsa
ade vermiyecelrtir. 

Yunan hüküm.etinin Almanya ile 
ticaret .sahasında aldığı diğer bir ted
bir de, Mark değerinin 41 drahmiden 
36 drahmiye indirilmesidir. Yani drah
minin değeri alman markına karşı % 
12 kadar yükseltilmiştir. 1 temmuz 
1937 den itibaren Yunanistandan Al
manyaya yapılan ve yapılacak ihraca
tın tutan bu kur üzerinden, yani 1 

mark • 36 drahmi hesabiyle yürütül
lecektir. 

Yunan hükümetinin deniz nakliye 
ücretlerini dahi artırdığı ve Korint ve 
alelumum emtia fiatlarmın bu yüzden 
dahi bir mikdar yükseleceği bildirili
yor. 

Piyasaya gelince: Hamburgda mev -
cud bazı Korint üzümü partilerinin it
halatçılar tarafından 100 kilo başına 
loco Hamburg teklif edilen Hatlarını 
bir hafta önceki fiatlarla karşılıklı ola
rak aşağıya yazıyoruz: 

1936 Korint 
üzümleri 
Amali as 
Golf Tip 
Gartenfrucht 

Fiat 100 kilo başma 
Mark Loco Hamburg 
11-17-1937 4-10.7.1937 

38,50 39,50 

Patras Gartenfrucht 

39,00 
40,00 

41,50 
41,50 

41,00 

40,00 

42,00 
42,00 Vostiua 

tNCİR 
1936 rekoltesinden kalma ve İmpc

rial nevinden biuı küçük partiler i tha
latçılar tarafından dahile ve nevine 
göre ı<ıo kilo başına loco Hamburg 
32,50-40,00 mark üzerinden teklif edil
miştir. 

Soyadı almıyanlar 

iç bakanlığı viliyetlere 
kat'i direktif verdi 

Soy adı işlerinde artık kati bir neti
ce verilmesi hakkında iç bakanlığı vi
layetlere yeni emirler vemıi~r. Ba
kanlık bu tamimde diyor ki : 

"Meriyet müddeti 2 - 7 - 936 tari· 
hinde bitmif olan 2525 sayılı soy adı 
kanunu mucibince bütün vatandaşla
rm mezlriır tarihe kadar birer soy adı 
almaları ve taşunalan mecburi olduğu 
halde bazı vilayetlerde elin bu işin bi
tirilmediği ve alakadadarca takib ve 
tasriinde ihmal gösterildiği anlaşıl-

mıştır. -
Mezkur kanunun sarih hükümleri 

ve 1709 numaralı soy adı nizamnamesi- . 
nin 29 uncu maddesi 2-7-936 tarihinden 
sonra soy adı almıyan kimselere soy 
adı takmak bak ve vazifesini vali veya 
kaymakamlara veya bunların memur e
decekleri kimselere vermiş ve kanunun 
12 inci maddesiyle nizamnamenin 52 
inci maddesi de bu hükümlere riayet 
etmiyenleri cezalandırmayı emretmiş· 

tir. 

Daha fazla uzamağa tahammülü ol
mıyan bu i~in bir an evvel arkası alın
mak üzere vali ve kaymakamların. ala
kadar. memurları faaliyete sevketıne

leri ve halen defterleri alınmış olup da 
işlenmemif bulunanların diğer daire 
memurlarından temin edilecek yardım
cı memurlarla başarılması lizmıdır. 

Nüfus idarelerinden listesi alınıp 

da henüz adlandırılmıyanlara da vali 
ve kaymakamlarca en kısa bir müddet 
zarfında soy adı verilerek tescil ettiril. 
mesi ve kati neticeye aid raporun ace
le gönderilmesi lazımdır.,, 

Beykozda sivrisinek bolluğu 
İstanbulı 1 (Telefonla) - Beykoı:a 

son zamanlarda, görülmemiş derecede 
sivr·~·nıok iisüşmüştür. Bunun sebebi 
henıi:ı. malum değilriir. 

Sporcu kime derler? 
Futbol oymyanlar bize sporcu

luk hakkında öyle kötü misaller 
verdiler ki csporculuk bu mudur?> 
suali herkesin zihnini haklı olarak 
lrurcalamağa başladı. 

Bu sualia düğümünü çözmek is
tiyenlerden biri, bir lstanbul gaze
tesinde yazdığı makalede, sporcunun 
vasıflarını anlatırken: «Sporcu tü
tün ve içki içmez ..• kahvehanelerin, 
gazinoların kaprsrndan bakmaz ... > di· 
yor. 

Sporculuk, mesela, yirmi yaşla 

tahdid edilmiş olsayd1, bu mütale
a.Jar, mekteb talebesine hitab ettiği 
için, az çok yerinde sayıfrrdı. 

Fakat s p o r c u, ölünceye 
kadar sporcudur. 

Bir tenis partisimlen sonra du
.şunu alıp fanila ceketini giyerek, 
kulübtelci köşesinde, arlcadaşlariyle 

güniın hadiselerini konuşan elli ya· 
şrnda bir adam tasavvur ediniz ki 
cigarasını yakmış ve kar.şısma. ape
ritil kadehini koymu:!itur: dıınıek ki 
bu adam sporcu değildir! 

cSporcu tütün ve içki içmez, 
kahvehanelerin ve gazinoların kapı
sından bakmaz.> 

Bu kadar kati bir ifade, bu de
rece mutlak bir biikiimJ size haram
dan bahsederek kürsüsünü yumruk
layan vaızı hatırlatmaz mı? 

- Ey ahali; şarabın bir katrası
m ağzına koyan yarın cehennemde 
cayır cayır yanacaktır; öylesine ya
nacaktır ki... 

Sporcuyu tarif etmek sa/ahiye-

Hazırlık 
Bursa ve Yalova da birer 

pavyon yapıyorlar 
Fuarın açılma günü yaklaşmakta ol

duğundan, inşaat işlerinde faaliyet art· 
mıştır. Fuar 5'basmda işçi ve usta a
dedi arttırılmıştır. Bütün pavyonlar 
ve diğer işler 19 ağustosa kadar tama
men baz.ulanmış ve ikmal edilmiş ola

caktır. 

Fuardaki eski tiyatro tamir edil· 
mektedir. Sahne kısmı bu sene tama
men değişecek ve teşkilatlandırılacak
tır. Fuarın açık bulunduğu sıralarda 

on beş gün Darülbedayi ve on beş gün 
de Halk opereti burada temsiller vere
cektir. 

İktısad Vekili Bay Celal Bayarın 

işareti üzerine Bursa ve Yalova da birer 
pavyon bazırlamağa başlamışlardır. Bu 
pavyonlar turistik mahiyette olacak ve 
resimlerle süslenecektir. 

H:ıyvanat bahçesinin bu seneki fuara 
yetiştirilmesine çalışılmaktadrr. Hay
vanat bahçesinin etrafmı çevirecek 
olan parmaklıklar, yakında getirtile
cektir. Şimdiye kadar hediye olarak 
verilen ve satın alınan muhtelif hay
vanat, Burnovada muhafaza edilmek
tedir. İki gün evel bir balıkçının Bay
raklı ile Salhane arasında yakaladığı 

muazzam bir deniz kaplumbağası da 
Burnovaya götürülmüştür. Çok büyük 
olan '>u deniz kaplumbağası, sırtına bi
nen beş yaşındaki bir çocuğıı taşıya· 

bilmektedir. 

Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. 
Behçet Uz, her gün sabah ve akşam 
fuar sahasına giderek yapılan işleri tef
tiş etmektedir. 

Fuar komitesi İzmir enternasyonal 
fuarı için bir tango müsabakası da ter
tib etmiştir. Bu l:'angonun güftesini ya
zana elli ve bestekarına da elli lira ik· 
ramiye veriJeeektir . 

Paraşüt kulesi inşaatı da bir hayli 
ilerlemiştir. Kuleye çıkmak için bir be· 
ton merdiven yapılmaktadır. Dış kısmı 
ve kazıklar sökülecektir. 

Yunanistandan şehrimize gelmek is
tiyen seyyahlar fuar komitesine müra
caat ederek bazı malumat istemişler, 

kendilerine muhtelif broşürler ve ma
lGmat gönderilmiştir. 

tım 11.eadllerUlde göreııler bu lisanı 
hllanmamalıdul:u. Yoksa, onlar da, 
sporcu denilen ve bakikl hüviyeti 
bizi şüpheye dü~ünnÜŞ olan tip gibi 
asabi, gürültücü ve kavgacı, huJ§sa 
itidalsiz, mütalealan yanhş, lilcirJe
ri iptid.U birer mubatrİI tipi sayıla
blirler. 

Sporcu ne odur, ne budur; spor
cu spor yapan centilmendir. - N. B. 

Alev makinesi!'in mucidi _!!asıl öldü? 

Cihan harbıncla ilk defa kullanılan 
alev makinesinin mucidi, macar mühen
dis Skats, geçen gün, Budapeşte haııta _ 
nelerinden birinde ölmüştür. 

Mühendis hastahaneye geldiği za. 
man kolunun altında tutmakta olduğu 
evrak do~u çanmdan bir türlü aynlrnak 
İstememiştir. 

Yapılan muayenede hazRD cihazınm 

tamamiyle bozuk ve aıidesinin delik ol
duğu anlaşılarak hemen ameliyat yapıl
mI§ ise de ameliyattan sonra zuhur 
ecı....n ihtilatların önüne geçilemediiin -
den mühendis ölmüştür. Harb sonrasm
dan beri ecnebi memleketlerin casus • 
luk servislerince daima tarassudda hu
lunduntlmui olduğu iddia olunan mii • 
hendisin hastalığı şüpheli görülerek tah
kikata başlanmışbr. 

Mühendis Skats, harbtan so~ nef
:reclilmai istenilmiş tek macanh. 

isim ve İ§ 

Canıegie enstitüsü direktörü Dale 
Caruegie, i~ hayabna dair eğlenceli bir 
lritab yarnu§hr. Bu kitabİat bazı kimse
lerin isimlerine verdikleri ehemİyet do. 

2 / 8 / 1937 - -~ 

Gediz sulama i • 
1 e -

Hazırlanan rapor Bayındırlık 
Bakanlığına geldi 

Gediz mıntakasmın sulama işlerini tetkik etmekte olan şu mühendisleri 
Gediz'de iki aydan beri devam eden tetkiklerini bitirmişler, raporlanm ha
zırlamışlardır. Rapor Bayındırlık Bakanlığı Su işleri umum müdürlüğüne 
gönderilmiştir. 

Bursa 
dağcıl rı 

ayr mı 
,ın 

Bursa (Hususi) - Dağcılık kulü.. 
bünün yaz bayramı pazar günü Uludağ. 
da yapılm~tır. Şimdiye kadar görülme. 
miş büyük bir kalabalığın iştirak ettiği 
haytam çok neşeli ve eğlenceli olmuş~ 
tur. Kulübün organize ettiği seyahat 
önceden bir programa bağlanın ş ve i
bate, iaşe ve istiap kabiliyeti nazarı 
dikkate alınarak muayyen m.ıkdar üze. 
rinden ölçülü yapılmıştır. Fakat buna 
rağmen halk kendi yemekleri ve kendi 
vasrtalariyle dağa çıkarak bayrama katıl. 
malt suretiyle kalabahğT !:Ok fazlalaştır. 
mıştır. 

Cumartesi akşamı saat 4,5 da hare. 
ket eden birinci kafileden 50 kişilik bir 
grub (Bakacık)a bir gece yürüyüşü yap. 
mış. oradan Bursanm işıklara bürünen 
manzarasını, Mudanyayı ve etrafı se~·
rettilrten sonra kayak evine dönmüştür. 
Ertesi gün, ikinci kafile ile diğer ser. 
best çıkanlar Uludagı adeta bir şehir 
kalc-balığına döndürmüşlerdir. Öğleye 
kadar serbest gezintiler yapılmış yemek 
ten sonra (3) muhtelif grup kılavuz. 
lar delaTetiyle bakacık sivrisine, zirve. 
ye ve Cennet kayaya çıkm şiardır. Şar 
bandosundan bir caz takTmı da bu bayram 
için Uludağa çıkarılmış Ye kayak evi.. 
nin salonunda güzel par,.alar çalmıştır. 
llasıh dağ bayramı bu sene çok parlak 
olmuştur. 

Gazetemize göndl=!rilecek 
mektublar ve ilanlar 
Gazetemizin yazı işlerini alakadar 

eden mektublar, yazılar doğrudan doğ
ruya cYazı İşleri Müdürlüğüne> ilan 
losmını alakadar eden ilanlar cfdare 
Müdürlüğüne~ tabı i~lerine aid mek
tublar da cULUS Basımevi> adresine 
gönderilmelidir. 

Mlyıuyıe eksenya qienm ba2dukiarmı 

anlatırkea bir misal veriyor: "Caruegie 
...-e Pullman §irkeüeri elinde bulunan ya. 

tak.b vagoalar, bir zamanlar, bu iki kum
panyl\ arıwnda öyle korkun~ bir rekabe. 
t ~ mevzu tqkil etmqti ki ikisinin bir
den yıkılıp mahvohnama~ ı için bunları 

birlqtirmekteıı ba~k.a .....-e yoktu. Fa
kat Pullman, isminin ortadan kaybolma
masmı istediğinden buna da ımkin bu. 
Junamıyordu. Caruegıe, daha iyi bir iş 

adamı olduğunu göstererek yeni kum -
panyanm ''Pullman car Company" ol -
masını i!eri sürdü ve bu kabul edilince 
birleşen iki firket mur.ıffalriyelten mu • 
vaffaınyete koştu." 

Hodhinlik damıa zararlıdır. 

Monle-C~rlo'd! ~yan kadı!!_ 

Meşhur kumarhanelerin bulunduğu 

Monte - Carlo'da. bir gece yarnı, polis, 
kaldırımlar üzerine boylu boyunca uzan. 
mış bir kadın bulmuştur. Bu kadın uyu
yordu. Polis, derin uykusundan bir tür
lü uyandıramadığı kadını nihayet hasta. 
haneye götürmüştür. 

Bu haberi veren gazete diyor ki: 
"Kadm hastahanede kırlı: sekiz saatten
beri uyanmamıştır. Kendisini mual'ene 
eden doktorlar bu derin uykunu nsebe -
bini tayin edememişlerdir. Acaba zavallı 
neden bu. il.dar uzun bir uykuya dal· 
mışbr?'' 

Bu sualin cevabı şu olamaz mı: 
- Eğer bir uyu§turucu maddenin 

tesiriyle uyumamakta ise bu kadm, ya 
uyku hastahğma tutufmuJtur, yahud 
böyle günlerce gözlerini açamıyacak ka. 
dar uykusuz kalrmıhrt 

Otuz bir buçuk milyonluk sula· 
ma tahsisatından yapılacak inşaat 
pek yakında kuvveden file çıkacak • 
br. Gediz sulama ve temizleme işle· 
ri hakkında derhal bir proje hazırla· 
nacak ve bu iş ihale edilecektir. Sula· 
ma ve temizleme inşaatı devamlı su· 
rette Nafıa Vekaleti su mühendisle
ri taraf mdan mürakabe edilecektir. 

Gediz mmtakAısı sulama planını ha
zırlayan mühendislerin ekserisi Ankara 
barajı inşaatında çalışmış, ihtısasları 

denenmiş zevattır. Gediz sulama işle

ri dörde aynlmaktadu. 

A) Gediz mmtakası arazisinin su• 
]anması. 

B) Gediz yatağının temizlenmesi. 

C) Menemen ovasmın sulanması. 

D) Bakırçayın temizlenmesi.. 

Gediz mıntakasmı:n sulanması için 
evvelce düşünülmüş olan baraj in§aa. 
tından vazgeçilmiştir. Ancak suyun se
viyesini, araziyi sulayacak nisbette yük• 
seltebilmek için regülatörler meydana 
getirilecektir. 

Menemen ovasının sulama işleri 
en kısa bir zamanda ikmal edilecektir. 
Su mühedislerinin tahminlerine g~re• 
önümüzdeki kış mevsimine kadar bet 
türlü tesisatın ikmali münıkıinJür. 

Salihli civarın& gi:J sulaı ındar. fS· 

ti fade edilerek bir b'lra ı kuruhnası rnıJ• 
•,afık görülmüştür. Bu baraıa aid tet. 
}·'i .er de tarn>.m mmak Ü7eredir. 

Profesör Hirş 
kütahya'da 

Kütahya (Hususi} - Tatil devre. 
sinden faydalanmak için garbi Anado· 
luda bir tetkik gezisine çıkmış oıarı 

hıfz.ssıhha profesörü Bay Hirş ile do• 
çent Bay Muhittin Ali bu hafta içinde 
şehrimize geldiler. İJbayımız B .Sedat 
Erimi ziyaret ettiler. Hükümeti, basta. 
neyi, mezbahayı ve diğer fabrikaları eC· 
zaneleri gezdiler. İnşaatı bitmek üzere 
olan hastane binasını çok beğenduer. 

Şehrimizde iki gün kalan profesör 
ve doçent buradan trenle Balıkesire ha· 
reket ettiler. 

İstanbul belediyesinin 
cezalandırdığı kimseler 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Bugün 
tramvay ve vapurdan atlayan 42 kişi 
yakalanmış, bunların otuzundan derhal 
para cez.ası alınmiş. diğerleri hakkında 
zabıt tutulmuştur. Fatih civarında la· 
ğım suyu kullanan iki bostancı cürmti 
meşbud halinde yakalanmışlardır. Aynı 
mmtakada 2 kişi caddeyi. işgal ettikleri, 
5 kişi muayene cüzdanı bulunmadığı, 

13 kişi caddeyi kirlettikleri, 3 şoför htı' 
h gittikleri, 3 fmn noksan ekmek çıkar· 
dığı. iki kişiı de at kaçakçılığı yaptıkları 
i9n yakalanmışlardır. Aynı mmtakada 
282 noksan ekmek toplattmlmış ve ıs 
tane de kedi yakalanmıştır. Beyoğh1 

mmtakasmda açıkta satılan 170 sirnid 
müsadere edilmiş, 15 kedi toplanmış ve 
55 kişiye muhtelif sebeblerden cezalar 
verilmiştir. 

Beşiktaşta 36 kedi toplanmış ve 1 S 

kişi de muhtelif cezalara çarptmlmışlat• 

dır. Eminönünde 12 markasız harrıal 
baklanda muamele yapılmış, 247 kedi 

ve iki de köpek yakalamışlardır .• 

Florya' da bir boğulma 
hadisesi oldu 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Bugiirt 

Floryada bir boğulma faciası olırıtıŞ• 

35 yaşlarında tahmin edilen bir adaf1l 

öğleden sonra denize girerek 200 ıııet· 
ke" re kadar açıldıktan sonra dermanı 

silmiş ve suda çırpma çırpına boğul· 
muştur. 

Cesed denizden çıkarılmış. fakat 

hüviyeti henuz tesbit edilmem:stir. 
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Dış Politika ] 

Uzak Şark'tan 

Şarki Avrupaya 
~ ertinaıc, L'Europe Nouvelle der
r- gisinde neşrettiği bir makalede 
Çin • japon anlaşmazlığının Avrupa'da. 
ld akislerinin neler olabileceğini tetkik 

etmetkedir. 
Uzak Şark hadiselerinin sebeblerini, 

h muharrire göre, Japonyayı Rusya 
Jerİne Mançuriye yerleştirmiş olan 
Portsmouth muahedesinde; Çin mülte· 
clerinin "müsavi olmıyan muahedeler" 
aleyhine ayaklanmış olmalarında; Ame• 
rika'nm 1921 • 22 de İngiltere. Japonya 
ktifakmm feshini Amerika • İngiltere 
dostluğunun bir zımanı olarak istemit 
olmalarına; 18 eylul 1931 hadiselerine 
(Mançulruo devletinin kurulmasını İn· 
taç etmiş olan hadiseler) karşı Milletler 
Cemiyetinin göstermiş olduğu tedbir· 
ıi:z:likte; Kuomintang'ın on sene süren 
bir sessizlikten sonra yapmağa başladı. 
iı propagandaların japon ordusu üze. 
rinde yaptığı reaksiyonda aramak la. 

zımdır. 

Amerika'mn "kuvvet sayesinde ya
ratılmış vaziyetlerin kabu! edilmemesi" 
hakkındaki 7 sonkfınun tarihli notası 

Üzerine İngiltere, Birleşik Devletlerle 
tesanüd tesisine hiç yanaşmamıştı. lmdi, 
Uzak Şark'ta müessir olabilecek yalnız 
Amerika ve İngiltere vardır. Olabilir ki 
Japon yanın Çin' de daha fazla meşgul o
larak gözlerini büyük Okyanosa ve ce. 
nub denizlerine çevirmek imkanını bu· 
lamaması lngllterenin hoşuna da git

mekte olsun. 
Şu halde, Japonya'nın ileri hamlele

rini firenleyecek gene kendi akıl ve ki
yasetidir ... Fakat, Japonya için, japon 
ekonomyası bakımından daima bir Çin 
meselesi vardır: Çin, japon ticaretine 
karşı harekete geçtikçe Japonyanın bat 
vuracağı son çare onu korkutup zarar. 
11z bir hale getirmektir. 

Çin • japon davasının Avrupa'daki 
muhtetneı neticelerine gelince; Mosko. 
va Çin • japon kavgasına karışacak mı· 
dır, yahud Japonya kıtalannı şimali 
garbiye, dış Mongoliıtana doğru ilerle. 
tecek midir? 

Kehanet doğru değilse de bu ıuale 
menfi cevab verebiliriz. Sovyet Rusya
nın da; tıpkı İngiltere gibi, tehlikeyi u
zaklaştırmağa çalışmak daha çok iıine 
gelmektedir. Rusya, ancak dış Mongo
liatan'a bir taarruz vukubu.luraa hareke
te geçebilir. Bununla beraber, Ruıya, 

şayed Pancermanizme mukavemet ede. 
miyeceğini görerek sulhun muhafazası. 
nı Almanya ile uzlaşmada bulursa bu 
vaziyetini değiıtirebilir ve 0 . _ zaman, 
belkı, ıarka dogru genişlemeğe bakar. 
Ger.en son teşrinde Alman .1 1, ya ı e .ıapon. 
ya arasında imzalanmı• , 1 .. OJan an aşma· 
nın, Sovyet Rusya'yı A 'd B r . vrupa a, er -
ın karşısında zayıflatmak maksadiyle 

Y~P:~mış olması muhtemeldir. Fakat 
Çın ın mukndderatı ile alakadar bir rus 
• alınan bloku J .. k nun aponya ıçın nasıl bir 
a ıbet ha~rlıyabileceg-i d .... "1" 2 

uşunu..urse 

mayıs 1935 tarihli Fransa • Sovyetler 
rnu~hedeııinin Japonya lehinde olduğu • 
nu ı!eri ıünnek de mübalaga olmaz. 
.. Bu müşahedeler bizi, Rusya'nın bü

tun komşulat"Jnın, Moskova ve Berlin 
karşısında ay l il ' nı mese e e de karşılaş • 
makta bulunduklarını dü§ünme«e sevk. 
etmektedir. " 

Polonya ile Rom • b' 'b' · . anya nın ın ınne 

gıt~ kç~ daha fazla yaklatmaları, Bük. 
~~ş t~kı Polonya elçiliğinin büyük elçi. 
ı o..maaı, Almanya • Çekoslovakya • 

Polonya münasebetleri baknnından dik. 
kate layık meselelerdir. 

" ,, .. 
Pertinax'an belki vehme ve belki de in

di mütalealara isnad olunabilecek ihti • 
mallerle dolu olan bu makalesini bir 
~in • japon anlaşmazlığının nasd bütün 
cıhanı alakal d b'l . .. an ıra ı eceğme misal ol -
mak uzere telhiı ettik. ** 

Rusyada yedi kişi 
mahkfun oldu 

Moskova ı (A A 
bild' · ' · .) - Havas ajansı 
.. ırıyor: Jaroslav'daki Danilof bölge· 

'ıının yedi dirijanı, Danilof mahk . 
tarafından k . emesı 

~ ollektıf toprak mülki ti . 
ligvederek ferdi rejimi tekrar k ye :C.' 
ıuçundan iki seneden 10 urm 
h · seneye kadar 
apıs cezalarına çarptırzlm 1 d B 

ı ·· k ış ar ır. un· 
ar, uç olhozu dağıtarak b k lh 

l 
. u o oz men. 

sup arından daımi mülk' .. . ıyet senedını ge-
rı almış ve bunların toprak ha 

k
. 

1 
. . , yvan ve 

ma ıne erını mıntaka sak' 1 . d . ın erı arasın a 
taksım etmişlerdi. 

ULUS 

Tiençin yabancı imtiyaz 
4 

A:UNA;ısT:NDA 

b··ı • d k J k d gus osun o gesın e ıt ı başla ı Yıldönümünü 

Japon harb bakanı K~~!~?.:.~-~~!~!~!' 
ni rejimin B. Metaksas tarafından ku· 

iş vahimleşirse 
biz hazırız diyor 
Şimali Çin hadiseleri 

Japonya'da ekonomik 
akisler uyandırdı 

Tiençin'deki İtalyan konsolosu, şark 
istasyonunda bulunan Çin milislerine 
taarruz etmek isteyen japonlarrn italyan 
imtiyaz bölgesinden geçmelerini protes
to etmiştir. Japon ktıalarmın şark istas
yonuna gidebilmeleri için enternasyonal 
köprüden de geçmeleri gerekmekte idi. 
Buna müsaade edilmediğinden, japonlar 
bunun üzerine fransız imtiyaz bölgesi· 
nin 7 kilometre ilerisinde bulunan fran
sız tersanesiyle bölge arasındaki telefon 
muvasalasını kesmişlerdir. 

Fransızlarla japonlar arasında 
bir çarpışma 

Japonlar bundan sonra, şark istas • 
yonunda bulunan fransız müfrezesine 
taarruz ederek askerlerin silahlarını al
mışlar ve gözlerini bağlamak istemişler. 
dir. Kaçmağa muvaffak olan fransız ne
ferleri istasyon salonunda barikadlar VÜ· 

cuda getirmişlerse de japonlar bunların 
üzerine ateş açarak bir çavuşla bir nefe
ri ağır surette yaralamışlar ve bunları 
tedavi etmeksizin bırakmışlardır. Fran
sız kıtalan bunların yardımına ancak 30 

temmuz sabahı yetişebilmişlerdir. 

Hadise lransız büyük elçiliğine 
bildirildi 

Fransız memurları hadiseyi fransız 

büyük elçiliğine bildirmişlerdir. Japon
lar enternasyonal köprüden geçmelerine 
mani olunduğu için fransrz tersanesiyle 
fransız imtiyaz bölgesi arasındaki mu • 
vasalayı kestiklerini bildirmişlerdir. 

Konsoloslarla Tiençin'deki yabancı kı· 

talar kumandanlarının fransız makam • 
larmdan enternasyonal köprü ile yaban. 
cı imtiyaz bölgelerinin muhafazasını is -
tedikleri tasdh olunmaktadır. Japon kı· 
taları kumandanı, muhasemata başlan -
dığı takdirde enternasyonal köprüye 
dokunulmıyacağını bildirmişlerdir. 

Tiyençindeki yabancı imtiyaz böl· 
gelerinde kıtlık 

Son haftaların hadiseleri Tiençin. 
deki ~alıancı devletlere aid imtiyaz böl. 
gelennde tesirlerini göstermekte ge· 
cikmemiştir. Bu bölgelerde yiyecek a
zalmaktadır. Hububıt fiatları da iki 
misli yükselmiştir. 

Bombardımanlar 
Japon ktıaları dün Tiençinin doğu 

ve merkez garları arasında çinlilerin 
oturmakta oldukları kalabalık mahalle
l~r~ bombardıman etmişlerdir. 2000 çin
lının öldüğü bildirilmekte ise de bu 
rakanı mübaleğalı görülmektedir. Di
ğer taraftan japon topçu kuvvetleri 
Çin keşif kollarını da bombardıman et· 
mişlerdir. 

Japon hava kuvvetlerinin faaliyeti 
ve Tokyo makamları 

Tokyodan bildiriliyor: Japon harb 
bakanı şimali Çin hadiseleri hakkın

da izahat verirken, japon hava kuvvet· 
!erinin şimdiye kadar harekata iştirak 
etmediklerini, buna mukabil şimdiye 

kadar cenubi Hopeide toplanan Çin 
kuvvetlerinin 130 bini bulduğunu söy
lemiştir. Hadiselerin neticesini şimdi

den tayin etmek mümkün olamıyacağı
m söyliyen baakn, çinlilerin en vahim 
hadiselere karşı hazır olduğunu söyle-
miştir, 

Japonlar temizleme ameliye.ine 
devam ediyorlar 

Gene Tokyodan bildirildiğine göre 
japon kıtaları Hopeide Yung-King-Ho 
nehri boyunca ileri hareketlerine de· 
vam etmektedirler. 31 temmuz günü 
sabahtan akşama kadar japon kıtaları 

Pekin, Tungçu ve Tiençinde 29 uncu 
Çin ordusunun döküntülerini temizle· 
meğe çalışmıştır. Bu ordunun kuvayi 
külliyesi Paotingfuya doğru çekilme· 
ğe devam etmektedir. 

Japon diyetinde vaziyet hakkında 
beyanatta bulıtınan barb bakanı 

general Hayaşi 

.Şimali Çin hadiselerinin Japonya· 
daki ekonomik akisleri 

Şimali çin hadiseleri, Japonyada e. 
konomik bakımdan bir takım akisler u
yandırmıştır. Bir tarafta parlamento, 
şimali çin harekatının ortaya çıkardığı 
masrafları yeni tahsisat kabul ederek 
karşılamağa çalışrrken, diğer taraftan 
da hükümet spekülasyon ve hayat pa
halrhğiyle savaşmak için tedbir almak. 
tadır . 

Tokyoda çıkan Asahi gazetesının 
yazdığına göre hükümet bir kararname 
çıkararak yirmi kadar maddenin fiatla.. 
rı hakkında bir takım tahdidler koymuş
tur. Bunlar arasında bilhassa, yiyecek 
ve içecek şeyler, yün, hububat ve o. 
dun vardır. 

Tokyo borsaaında vaziyet 
Tokyo borsasında da bu hadiselerin 

akisleri görülmektedir. Dün borsada 
fiatlar mahsus derecede düşmüştür. Çin' 
in boykotajı dolayısiyle yalnız ihracat 
maddeleri değil, bütün esham ve tahvi. 
latm fiatları inmektedir. Bu l:ı.alin se. 
bebi, şiddetli bir kontrol konulacağı 
hakkında dolaşan haberlere atfedilmek. 
fıe<lir. Çin hadiselerinin süratle halle. 
dileceği hakkında önce izhar edilen 
nikbin ümidler de kaybolmuştur. 

1 L. ..:K::.:0:.:!Ç.;.O~K-D_ı_ş_H_A_B_ER_L...;;;E:.:.;R;_I 
X Belgrad - Prens Tomislav, Milo

ler'e gitmiştir. Başbakan Stoyadinoviç'
le madenler bakanı Varkoviç, Adriyatik 
denizi üzerinde bir gemide bir müddet 

dinleneceklerdir. 
X Pui• - Cumhurreisi B. Löbrön, 

1919 da Argon'da ölen amerikalıların 
hatırasmı tebcil için dikilen heykeli aç. 

mıştır. 

X Moskova - 30 temmuzda bütün 
Sovyetler Birliğinde demiryolu nakliya
tı günü kutlanmıştır. Moskova'da 20.000 
kişinin iştirak ettiği bir mitinğde B. Ka· 
ganoviç bir nutuk söylemiştir. 

X Sofya - Çarevo limanının açılış 

resmi yapılmıştır. 
X Moskova - Müdafaa istikrazına 

kayıd muamelesi bütün memlekette ha---

rulduğu 4 ağustosun yıldönümünü kut· 
lama programını hazırlayacak olan bü
yük Atina halk komisyonu bugün top· 
lanmıştır. 

Pire'de gece şenliği muazzam bir 
çerçeve içinde cereyan edecektir. LL 
manda bulunan bütün vapurlar donan. 
mış olarak geçecekler ve Sunion burnu. 
na kadar gideceklerdir. Bu şenliği de
niz üzerinde atılacak hava fişekleri ta· 
mamlayacaktır. 

Sahil şehirleri belediyeleri de ge. 
ce şenlikleri hazırlıyorlar. 

4 ağustos dolayısiyle Atinada: 
1 - Faler'i Sepolia'ya bağlayacak 

olan büyük "4 ağustos,. bulvarının inşa· 
sına başlanacak, 

2 - Kipscli mahallesinin pazarı a
çılacak, 

3 -Tamamen tamir edilen beledi. 
ye dairesi açılacak, 

4 - Güzel sanatlar mektebi bina
sının temeli atılacaktır. 

Stadyomda yapılacak ve biletleri 
parasız dağıtılacak olan büyük şenlik
ten sonra, Ati nanın bütün müzik mües. 
sesatı saat 22 den gece yarısına kadar 
meydanlarda orkestra ve koro konseri 
vereceklerdir. 

Şarap tüccarları ve lokantalar 4 a
ğustos gecesi müşterilerine bedava şa
rap ve yiyecek vereceklerdir 

lspanga'da 
-·-- -

Asiler ilerlediklerini 
bildiriyorlar 

Londra, 1 (Hususi) - Asi kayııak· 
lardan bildiriliyor: Aragon cephesinde 
Franko ktıaları yeni bir kasabayı işgal 
etmişlerdir. Milisler mühim mikdarda 
malzeme ve birçok ölü bırakarak çekil· 

mişlerdir. 
Franko kuvvetleri Albarracinde de 

ilerlemeğe devam etmektedirler. Bun
lar dört yeni kasaba işgal etmişler ve 
birçok malzeme elde etmişlerdir. 

Franko tayyareleri Barselon şehri
nin müstahkem ve askeri mi!vkilerini 
bombardıman ederek büyük hasarlar 

yapmışlardır . 
Temel ve Kuenka eyaletlerinin sı-

nırını birkaç noktadan geçen Franko 
kuvvetleri hükümetçi umumi kararga· 
hı olan Valde Kuenkayı işgal etmişler
dir. !lerlemeğe devam eden Franko 
kuvvetleri mühim bir stratejik mevki 
olan Toril kasabasını işgal etmişlerdir. 

Yalnız Teruel bölgesinde 24 kasaba 
ile birçok mühim mevziler Franko kuv· 
vetlerinin eline geçmişlerdir. 

rarctle devam etmektedir. 
X Atina - Hükümet önümüzdeki 

ilkbaharda, İngiltereye ısmarladığı iki 
destroyeri tesellüm eyliyecek ve aynı tip 
te iki destroyer de Yunanistanda kuru
lacak tezhaglarda inşa edilecektir. 

X Moskova - Halk komiserleri kon
seyi memurlar için devlet sigortasının 
ıslahı hakkında sendikalar merkez kon· 
seyi tarafından verilen karan tasdik et. 
miştir. Memurlar da işçiler gibi ihtiyar
lık tekaüd maaşı alacaklardır. 

Gazetemiz binasında 
yapılacak 

inşaat münakasası 
Ulus gazetesi binasında 15 bin lira tahmin edi

len bir inşaat ilavesi yapılacaktır. Münakasa şart
namesi ve keşif evrakı müessese müdüriyetinde 
görülebilir. Tekliflerle teminat mektubları 6 a
ğustos 1937 cuma günü saat 11 de ULUS idare ko
mitesine verilecektir. 
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f,_B _A_s_ı_N_ı_c_M_A_L~ı_J 
Sivrisinekle mücadele 

KURUN'da B. Asım Us sivri sinek
le mücadele başlıklı yazısında diyor ki: 

"Sivri sinek mücadelesinin muvaffa
kiyeti için halkın yapacağı yardım evle.. 
rin lağımlarına kapak koymak, dolan 
çukurlan da vaktinde boşaltmaktan iba. 
rettir. Zira bugüne kadar tatbik edileıı 

sivri sinek mücadelesi göstermiştir ki 
lağım çukurları dolduğu zaman bulaşık 
sulan ile giden yağlar orada kalın bir 
tabaka teşkil ediyor, bu yağ tabakaları 
sürfeleri imha için dökülen ilaçların ile.. 
riye gitmesine ve yayılmasına mani olu
yor, ilaçların gidememesinden dolayı İ· 
leride kalan hava boşlukları ilaç dökül
mesine rağmen sivri sineklerin lağım 

çukurları içinde yetişmesine ve üreme • 
sine hizmet ediyor; bu suretle mücade
le yolunda sarfedilen emekler boıa gidi
yor. 

Garip, garip olduğu kadar acı olan 
bir vaziyet daha var: mücadele memur
ları bazı evlerde yardım görmedikten 
başka zorluklara uğruyor. Açıkçası bir 
kısım evlerin kapısı mücadele memurla. 
rma açılmıyormuı. Zorla evlere girmek 
salahiyetini kendilerinde görmiyen me.. 

murlar da vazifelerini yapmaksızın dö • 
nüp gitmek mecburiyetinde kalıyonnuş. 
Bu türlü vakalar şüphesiz nadir olmak
la beraber mücadele işlerinde gözönüne 
alınması lazımgelen bir ihtimaldir.,, 

OTUZ SENE EVVEL BUGÜN 
GAZETECİ OLDUM . 

TAN'da B. Ahmed 
diyor ki: 

Emin Yalmaa 

" Otuz sene evvelle bugün arasında 
türk gazeteciliğinde gördüğüm fark 
ıunlardır: 

Gazetecilik teknik bakımından çok 
ilerlemiıtir. Temizlik itibariyle de gaze. 

telerimiz çok yükselmi"'erdir. Me,ruti. 

yelten sonra çıkan gazetelerin sahiple

rinden çoğu, makale ve havadisi ıütunJa. 

rmda, bir menfaat sahibinin fikrini ıö

rürlerdi. Hatti ecnebi memleketlerindea 

para alıp onların aleti olan gazeteler de 

eksik değildi. Bugün gazeteciler ve mem. 

leket, satılık gazeteciliği nefretle karp. 
lıyorlar. Bir gazetenin satııtan ve ilia 
olduğu tamamile belli edilmiı ilinlar -

dan başka bir geliri olduğu anlaşıl1& o 

gazetenin yaıamak hakkı kalmaz. 

iyi istikametteki bu inkitaflara mu

kabil gazetecilik meslek alaka ve atep 

bak•nundan geri gitmiştir. Yeni, heveı· 

li gazeteci pek az yetişiyor. Mevcut ga. 

zeteciler arasında da gazeteciliği bir da
irede memuriyet diye kabul eden ve mu

lek zevkini ve hızını duymayan gazete
ciler, çok fazla bir nisbet tutuvor.'' 

ÇlRKlN ERKEK. 

CUMHURlYET'te M. Turhan Tan. 

ın çirkin erkek başlıklı bir fıkra11nda 

ıunlar vardır: 

" Halkın güzelliği filozoflardan daha 
iyi şekilde tarif ve o kıymetin mahiyeti. 
ni kısaca mizaca raptetmiı olmalannduı 
ilham alan bir kmm muharrirler de bat
ları sıkıldıkça felsefi dedikodulardan 
uzaklatıp halk ağzile konuımayı ve SÜ· 
zelliği tariften ziyade tasvir etmeği ter· 
cih etmişlerdir. 

Dün Ankara caddesinden geçerken 
irikıyım bir erkeğin hem yürümetke, 
hem adım başma başmı çevi
rip arkadaşiyle kaldırım uzenn • 
de durup tatlı tatlı konuıma • 

ğa dalan bir kadına bakmakta olduğuna 
görünce hatırıma o güzel erkek taıviri 
ve dudağıma da bir uyanıklık tebeuü

mü geldi. 

Evet, gülümsedim. Çünkü güzelli-

ğin mevzuu üzerinde sonu gelmez mü • 
nakaşalar yürütüldüğü halde çirk,nliii 
tarif ve taıvir için kimsenin kalem oy. 
natmamasındaki sır, tanımadığı bir ka.. 
dına dönüp dönüp bakan şu erkeğin ha. 

linde kötü kötü belirip duruyordu. Ya
zısmı kısaca naklettiğim kad10 muhar • 
ririn tarifi doğruysa, yani kendini gör
mek için her kadın başını iki kere geri 

çevirten erkeğin güzel sayılması lazım. 
sa adını sanını, yerini yurdunu bilmedi
ği kadınlan gözüyle ısırmak için on ke
re, yirmi kere baıını çeviren erkeği en 
çirkin kimse saymak zaruridir. 

Güzellik ve çirkinlik mevzuu üzerin· 
de kafa yoranlar, benim şu buhışuma 
bilmem ne buyururlar?" 
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l Yabancı basında okuduklarımız J 

,apon harbı 
\>e çin bilmecesinin 

1 

ın Son -

J apon kıtaları şimall Çinde Çinli 
kıtalar1a çarpışıyor ve eski Çin 

hükiimet merkezi Pekin'in etrafmdaki 
seddin onbeş, ıy irrni kilometre açığın. 
daki Çin köylerini bombardıman edi. 

yorlar. 
Mançuryadan ve Koradan Japon tak. 

viye kıtalan sevkediliyor. Cenubdan 
Çinli takviye kıtalan ~imale doğru ko. 
şııyor. Her an iki memleket arasında tam 
bir harbin patlak vermesinden korkulu. 

yor. 
Bu ihtilafın asıl sebebi olarak 

Wangping hadisesi gösteriliyor. 8 tem. 
muzda gece manevrası yapan Japon 
kıtalar: içinden bir kaç kişi vazifeleri
ni terk ederek kaçmışlardır. Bu kaçan. 
lan arayan bir japon muhafaza kıtası 
bir Çin garnizonu içinde de taharriyat 
yapmağa kalkmış ve çinliler bu hareke
te teşebbüs eden japon askerlerini ka. 
yr. dışarı etmişlerdi. Bu arada az çok 
silah da atılmıştı. İşte bu silahlar bugü. 
ne kadar atılmakta devam etmiş, nota. 
1ar teati edilmiş, tarziye talebleri gön. 
derilmiş ve saire ve saire ••. 

Fakat hakikatde bu ihtilafın arka. 
sında sadece Wangping hadisesinden 
çok daha fazla sebebler vardır. Pekini 
ihtiva eden Hopci eyaletindeki vaziyet 
senelerdenberi bir sürü tehlikelerle do. 
lu bulunuyor. 

Bu eyalette japon kıtaları bulunu. 
yor, çünkü 1900 deki Boxer isyanmdan 
sonra bütün devletlere elçiliklerinin 
himayesi için Pekinde, Ticnçin'de ve 
bu iki şehir arasında mahdud askeri 
kuvvetler bulundurmak hakkı muahede 
mucibince verihnişti. Halbuki bu vesi. 
le ile oraya sevkedilen japon kuvvele. 
r inin mikdarı lüzumsuz derecede fazla 
ve muahedenin tayin ettiği hududlarm 
haricine ta§llllŞ bulunuyor. Fazla ola
rak Japonlar, Mançuryayı istila ettikle
ri gündenberi Hopei'yi ve ona bitişik 
olan Cahar vilayetini Çinden ayırmak 
için türlü planlar kuruyor ve türlü en. 
trikalar çeviriyorlar. Ve bu vilayetleri 
Japon kontrolü altında müstakil veya 
yarı müstakil bir şekle sokmağa çalışı. 
yorlardr. 

Hopei'deki Çinli halk ve Çinli as. 
keri kıtalar japonJarm bu arzusunu 
yakından biliyorlar ve japonlara kiendi 
memleketlerinde gözü olan müstakbel 
istilacılar nazariyle bakıyorlar. Bundan 
dolayı bu noktada uzun zaın.andanberi 
iştial e hazır bir vaziyet vardır. Acaba bu . 
iştial neden bu ıoırada vaki oldu ? Ba
na kalırsa bunun cevabı Japonların iç 
politika vaziyetinde aranmalıdır. 

J apon militaristleri memleket i. 
çinde son zamanlarda ellerinden 

kayıb gitmekte olan iktidarı tekrar sı. 
kı sıkıya ellerine geçirmek istiyorlar 
V'C bu fırsatı ganimet sayı;yorlar. Chat.. 
ham'm meşhur bir sözünü tekrar et. 
mek suretiyle diyebiliriz ki Japon mi. 
litaristleri Hopei yaylalarında Japon. 
yayı fethe kalkışıyorlar 

Onlarm hesabınca, mümkünse ha
kilti bir harbe varmadan Çinde elde e. 
dilecek dramatik bir zafer, kendilerini 
Japonyada yine en yüksek mevkilere 
sahih kılacaktır . 

Bütün bu faaliyetlerin ve bu ince 
hesabların arkasındaki adam hiç şüphe 
yok ki, Mançurya ve şimali Çindeki 
Kwantung ordusunun erkanı harbiye 
reisi General İtagakidir İtagaki zaman 
zaman sovyet ittihadına karşı zaferle ne-

tilenecek bir harbi düşünen ve Japon. 
yanın Çin topraklarında git gide geniş. 
!emesi lüzumunu aklına koyan "ileri 

mekteb,, in başlıca kahramanıdır. Bir 

zamanlar Arakiden bahsedildiği gibi 
bugün İtagakiden Japonyanm müstak. 
bel mukadderatına hfilcim olacak adam 

diye bahsediliyor. 

Bu senenin ba.5larında, terazinin 
kendi lehine döner gibi olduğu sıralar. 
da, İtagakinin harbiye nazırı olacağı 
kuvvetle şayi olmuştu. Sonra nedense 
bir şeyler oldu ; ordu rüesasının bu işi 

1 •• •• 
ıç yuzu 

Yazan: 

W. N. Ewer 
Deyli Heralttan 

_tasvib etmediği bildirildi ve İtagaki 

tekrar Kwantung'un başına döndü. 
f tagakinin harbiye nazırlığına ge. 

çirilmesine mani olan sebeb o zaman 
olduğu gibi bugün de esrar perdesi al. 
undadır. Benim kanaatim bu işe biz
zat imperatorun müdahale etmiş oldu. 
ğuduT. Eğer hakikaten böyle ise bu ci. 
hete daha ziyade ehemiyet verilmesi 
lazımdır. Ara sıra kulağa varan şayia. 
lar Japonyada bazı ateşli ziimAlerin 
Shounatı'yı ihya etmek lüzumunu his.. 
settiklerini, yani imparatoru her türlü 
kudretten tecrid edilmiş bir kukla va.. 
ziyetine sokarak onun yerine politik 
iktidara sahib bir diktatör geçirmek 
istediklerini gösteriyor. 

Geçen baharda İtagaki tekrar Çin. 
deki ordunun kumandanlığına avdet et. 
ti. Çin ile barış politikasının takibi 
emredildi. Mayısta yapxlan seçim harb 
taraftarlarına yeni bir darbe teşkil et. 
ti. İmparator prens Konoe'yi başvekil 
tayin edince yeni biT sulh devresinin 
daha emniyet altına alındığı görüldü. 
İngiltere kıralınm taç giyme merasimi. 
ne takaddüm eden günlerde uzak Şark 
meselelerinde yeni bir anlaşmaya var. 
mak üzere İngiltere ile Japonya arasın. 
da görüşmeler yapılması için harekete 
geçildi. Mamafih bu göriişmeler ihzari 
safhadan ileriy~ varamadı. Ukin ne 
için ? O da mah1m değil. 

F oreign Offoce'e To~an bazı tek 
liflerin vaki olacağı ümidi verildi. 

Aradan iki ay geçti, bu tekliflerden 
ses seda çıkmadL Bu sessizliğin akla 
gelen ilk .sebebi Japon hükUmeti için.. 
de bir ikiliğin mevcudi;yetidir. Ağlebi 
ihtimal ordu mcnsubları İngiltereden 
Mançukonun ve Şimali Çinde Japon
ların hususi imtiyazlarının tanınması 
gibi teleblcrde bulunulmasm~ teklif et
mişler ve aklı başında politikacılar bu 
gibi taleblerin faide temin e~dikten 
başka belki de İngiltereyi sinirlendire. 
ceğini ileri sürmüşlerdir. İngiltere ile 
yapılacak müzakerelerdeki bu teehhür 
bazı vakayiin tahaddüs edeceği korku.. 
suna yo1 açmıştır. Japon militaristleri 
politikacılarla ihtilafa düştükleri za.. 
man ekseriya kendi . arzularını bilfiil 
harekete geçmek: suretiyle temin eder. 
ter. Ve işte aradıkları bütün fırsatları 
Şimali Çinde buluyorlar. Binaenaleyh 
Wangping hadisesi bu işin iç yüzünü 
bilenleri hiç de hayrete düşürmemiş.. 
tir. Bu hadisenin nasıl cereyan ettiğini 
ise, belki d-e hiç bir zaman tamamen 
öğrenemiyeceğiz. 

J aponların yüksek kumanda heye. 
ti belki de bu hadiseyi, tıpkı 

1931 de Mançuryada olduğu gibi hazır. 

lamışlar ve ortaya çıkarmışlardır. Ve 
yahud Japon kıtalarına, bir hadiseye 
sebebi.yet verecek derecede tahrikatta 

bulunmak emri verilmiş olabilir. Ve 
yahud bir üçüncü ihtimal olarak ha. 

kikaten tesadüfi bir hadiseden istifa.. 
deye kalkışılmış olabilir. Fakat bu ha. 

dise ister Genera11er tarafından hazır
lanmış, isterse kendiliğinden çıkmış ol. 

sun, her halde malum olan bir şey var. 

sa o da, Wangping hadisesinin Japon 

kumandanlarına aradıkları fırsatı ver

miş olduğudur. Pekin civarında Japon 
ve Çinli kıtalar aras.nda vukua gelen 
bir çarpışma elbetdeki Japon kuman. 

danlarmm işine yaradı. Xnmandanlar 
ve vesile ile derhal Tokyoya Şi.mali 

Çindeki j' apon krtalarmm ciddi bir 
tehlike içinde bulunduldarm.ı bildir. 
mişlerdir. Pek tabii olarak bu havali.. 
de bulunan 29 uncu Çin ordusu japon. 
lara çok faikti. 

Bir zamanlar hıristiyan General 
Feng. Yu..Hsiang'm kumandası altında 
bulunmuş olan 29 uncu Çin ordusu 
şiddetle Japon aleydarı ve komünizm 
ile aşılanmış bir kuvvet idi. Bu havali. 
ye derhal büyük mikdarda takviye kı. 
taatı · sevkedilmezse Japon silahı, im. 
paratorluk prestiji, imparatorun şerefi 
ciddi bir tehlikeye düşmüş olacaktı. 

Japon kumandanlarının ileri sürdükleri 
bütün bu taleblerde Japon hükfunetinin 
reddetmesini imkansız kılacak hakikat
lar vardı. İmparator ve Başvekil bu hu. 
susta lakaydi gösterebilirlerdi, fakat 
çarpışma mahallindeki harb kuvvetle. 
rini zayıf bırakacak bir harekette bu. 
lunamazlardı. 

Halbuki ihtilaf noktasındaki as. 
kerler işi daha ziyade azıtarak mahalli 
Çin makamları ile bizzat anlaşma mü.. 

zakeresine giriştiler ve merkezi 
Çin makamlarını bu işe . karışmaktan 
men ettiler. Zannetmem ki onlar da 

harb istesinler. Japon kumandanlarının 
kanaatince Çin 1931 e nazaran çok da. 
ha kuvvetli olmakla beraber Japonyaya 
karşı bir harbi göze alacak vaziıyette 

değildir. Ve yine kanidirler ki Çin dik
tatörü Çiang.Kay.Şek bir sürü atıb 
tutmasına ve tehdidlere kalkışmasına 

rağmen neticede Japon arzularına mu. 
tavaat gösterecektir. İşte o zaman ma.. 
halli Çinlilere Hopei ve Cahar eyalet. 

terini, ismen olmasa dahi men Japon 
himayesi altına sokacak şartları cebren 
kabul ettirebileceklerini göstermişlerdir. 

Kısaca Japon kumandanları pek az bir 
emek mukabilinde büyük bir zaferin te. 
min edilmesi için lazun.gelcn şartların 
hepsinin mevcud olduğunu anlamışlar. 

dır. Eğer bu işde muvaffakiyet temin 
edilirse politikacıların tereddüdlerine 

ve gösterdikleri zaafa rağmen bu işin 
Japon ordusunun gösterdiği saHibet ve 

sebat sayesinde wanıldığıru bütün 

Japonya takdir edecektir 
Bütün bunlar şüphesiz yapılan he_ 

sabların matlup şekilde işlenıncıine 
bağlıdır. Fakat en iyi planların, Japon 

kumandanları tarafından 1ııertib ediL 

miş olsa dahi, muvaffakiyetli bir neti. 

ceye varmadığı görülmüştür. 
Hulasatan şunu söyliyebiliriz : 

Eğ.er Wangping hadisesini ve onu takib 

edecek olan vakayii anlamak istiyorsa.. 

nız unutmayınız ki bu hadise sadece 

Çin ile Japonya arasındaki basit bir ih. 

tilaf değil, a.yni zamanda Japonyanın 
dahili politikasında ınilitaristler ile 

mutediller, askerler ile siviller ve Ge. 

neraller ile saray arasında devam ede. 
gelen uzun bir prestij ve iktidar müca. 

delesidir. 

ANKARA Öğle ~şriyatı: - 12.30 

- 12.so Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -

13.15 Plfilc: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15-13.50 Dahili ve harici ha. 

herler. 
Akşam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 

Plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 Türk musi

kisi ve halk şarkıları. (Makbule ve ar

kadaşları). 19.30 • 19.45 Saat ayarı ve 

arabça neşriyat. (19.45 - Z0.15 Türk mu

sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan 

ve arkadaşları). 20.15.20.30 Nizamet. 

tin Kırşan (Spor konuşmaları). 20.30 • 
21.00 plakla dans musikisi. 21.00-21.15 

Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa
lon orkestrasL 21.55 • 22.00 Yarınki 
prgrarn ve İstiklal marşı. 

Dünya bisiklet 
birinciliklerine 

hazırlık yatışları 
Bisiklet federasyonunun 24 ağus· 

tosta Kopenhagda yapılacak dünya bi· 
siklet mukavemet birinciliklerine gön
dereceği türk bisiklet takımını hazır· 
lamak üzere, Çankayada açtığı kampta, 
bir aydan beri muntazaman çalıştırmak
ta olduğu bisikletçilerimiz için tertib 
ettiği idman yarışlarından ikincisi, 200 
kilometre üzerinde dün sabah yapıl

mıştır. 

Yarışa saat 6,30 da Akköprü süvari 
karakolu önünden başlandı. Borsadaki 
askerlik kampını bitirerek hafta için
de şehrimize gelmiş olan Bekirin de 
iştirak ettiği bu yarışın dünya birinci
liklerine iştirak edecek milli bisiklet 
takımımızı teşkil edecek yarışçıların 

son seçme müsabakası mahiyetinde ol
ması itibariyle ayrı bir hususiyeti de 
V'al'dı. Bu noktayı göz önünde bulun
durarak ona göre hareket eden koşu

cularımız, daha ilk dakikadan itibaren 
büyük bir süratle koşmağa başladılar. 
Bu sebeble ilk 39 kilometre bir saatten 
daha az bir zamanda katedildi. Ve el
linci kilometreye kadar aynı tempo de· 
vam etti. Temin edilen vasati sürat sa
atte 39-40 kilometre arasında idi. Es• 
mekte olan hafif sabah rüzgarı saat 
sekize doğru şiddetlenmeğe başladı ve 
böylece ilk süratlerini kaybetmek is· 
temiyen koşucuları çok fazla bir ener
ji sarfetmek mecburiyetinde bıraktı. 
(100) üncü kilometreye y<aklaşıldığı 
vakit havanın muhalefetine ve riizga
rın da şiddetini muhafaza etmekte ol
masına rağmen vasati sürat saatte 38 
kilometreden aşağı düşmemişti. Bu du· 
rum, yarışın çok iyi bir netice ile ni
hayet bulacağı umudunu vermişti. 

96 ıncı kilometrede önde taknnı çek 
mekte olan Orhanm birdenbire ön te
kerleğinin lbtiği patladı ve bu patla
madan sonra yere yuvarlanan Orha· 
nın arkasından biribirini zencirlemc 
takib eden diğer sporcular da bu ani 
vaziyetten sakma.mıyarak üstüste yı· 
ğıldılar. Arkadan gelmekte olan takib 
otomobili hemen durdu. Alakalılar E
yübten maada hepsi hafif yaralanmış 
olan koşucuları topladılar ve başlangıç 
noktasına getirerek ilk tedavilerini 

yaptılar. 

Bu ufak hadise ko~unun devamına 
imkan bırakmadığından yarışın müte
baki kısmından sarfınazar edildi. 

V ukua gelen bu kazaya rağmen ya· 
r~ın 96 mcı kilometresine kadar arzet
tiği vaziyeti nazarı dikkate alan ve 
şimdiye kadar yapılan idman koşula
nnm verdiği neticeleri tetkik eden a
lakalılar takımımızın Danimarkada ya
pılacak dünya birinciliğinde ön PHi
tonda iyi bir derece alacağı kanaatini 

edinmişlerdir. 
Dünkü müsabakaya gelinceye ka. 

dar yapılan yarışlardaki vaziyetlerL 
ni nazarı dikkate alarak dünya bisik· 
let birinciliklerinde formamızı temsil 
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Yüzme ve 
Atlama 
Yarısları 

Ankara spor bölgesi su sporları a.. 
janlığınm hazırladığı üç haftalık yüz .. 
me atlama müsabakalarından birincisi 
dün Karadeniz havuzunda yapıldı. 

Müsabakalar geçen haftalara nis.. 
betle daha güze1 ve çok muntazam ol. 
du. Yarışlara girenı'!r•il sayısı kulüble
rimizin bu spoı ıübesine artık layık ot. 
Jufu alakayı gôs :! uıe~e ba.o;ladıklannı 
l r2t ediyod11 Rekorlar da geçen müsa. 
bakalardan daha iyi idi . 

Neticeleri yazıyoruz : 

100 m. serbest 
Birinci Cihad (hariçten), ikinci 

Muzaffer (Gençlerbirliği), üçüncü Ca.. 
hid (Altmordu), Birincilik rekoru 1. 
18.5,10 dakikadır 

100 m. sırtüstü 
Birinci halil (Gençler birliği), j .. 

kinci Sami (Ankaragücü), üçüncü Ha. 
san (Gençlerbirliği) Birincilik rekoru 
1.59.7,10 dakikadır. 

50 m. serbest (küçükler 
arasında) 

Birinci Rıza (hariçten), Adanan 
(hariçten) Mehmet (hariçten). Birinci
lik rekoru 39.1,10 dakikadır. 

400 m. serbest 
Birinci Cihad (hariçten), ikinci 

Keşfi (Gençlerbirliği) üçüncü Halil 
(Gençlerbirliği) Birincilik rekoru 7.28 
3,10 dakkadar. 

Atlamalar 
Kırlangıç: 

Birinci Nazım (Gençlerbirliği), L. 
kinci Cahid (Altınordu), üçüncü Şev. 
ket ( Gençlerbirliği). 

Ceknayf: 
Birinci Salahaddin (Gençlerbirliği) 

ikinci Nazım (Gençlerbirliği), Cahid 
(Altınordu). 

Geriye perende: 
Birinci Salahaddin (GençlerbirJiği} 

ikinci Nazım (Gençlerbidiği), Hüseyir 
(hariçten). 

Ankara bayrak kO§uBU 
Gençler birliği takımı 3,28.3,10 da 

birinci, Altınordu takırm J.43.7,10 da 
ikinci gelmiştir. -----
İki sarhoşun marifeti 
İstanbul, ı (Telefonla) - Bugün 

Yenikapıda deniz üstünde garib bir 
hadise olmuş, bir sandalla gezen iki 
arkadaş sarhoş olduktan sonra başka 
bir sandalla geçen birisini yakalayıp 

denize atmışlardır. Adamcağız güçlük· 
le kurtarılmış, iki arkadaş hakkında 
tıaıhkikata başlanılmıştır. 

edecek türk takımını, en kuvvetli bir 
ihtimale göre, Talat, Eyüb, Bekir, Or
han ve Yunusun teşkil edeceği anlaşıl· 
maktadır. Kendilerine büyük güveni
miz olan bisikletçilerimize şimdiden 

muvaffakıyetler dileriz. 

Memurluk müsabaka imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından 
Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR 

MEMUR ALINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak 

ve yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 
(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 

eve] memurluk sınıfına geçemezler.) 
Orta mekteb mezunları için altı ay, lise ve yüksek mekteb me

zunlan için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta 
mekteb mezunlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve 
ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mekteb mezunlarına 100 liraya 
kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mütenasip surette 
ücret verilir. 

Eyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on lira-
dan az olmamak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak o
lanlar, yirmi liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetin· 
de zamla TEKAÜDE TABİ DAİMİ KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AF-
YON, AYDIN, BALIKESİR, BURSA, ÇAN AKKALE, DİYAR· 
BEKİR, DENİZLİ, EDİRNE, EDREMİT, ERZURUM, ERZİN
CAN, ESKİŞEHİR, G. ANTEB, İST ANBUL, İZMİR, KASTA
MONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA. GIRESON, 
MALATYA, MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, Si
VAS, TOKAT, TRABZON, VAN. YOZGAT, şubelerimizde orta 
mekteb ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustosta ve lise ve 
yübek mekteb mezunları için 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda baş
lanacaktır. 

(Ankara ve İstanbuldaki imtihanlara orta mekteb mezunları a· 
lınmıyacaktır. 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan vapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edi
lebilecek izahanmelerde görülebilir 

İsteklilerin müsabakaya iştirik edebilecekleri mahaldeki banka 
şubesi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri m~ .. dür· 
lilğüne 18.8.937 tarihine kadar müracaat etmeleri la7.1mdır. 2-3699 
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Belgrad'daki maç 
Türk gözü ile Yugoslav gözü 
Maç nasıldı? ile maç 

(Başı ı. ıncı sayfada) (Başı ı. ınci sayfada) 
kotoviç, Tirnaviç _ Vuyadinoviç, Lez- lel maç bugün öğleden sonra on bin ki. 
nik, Tomaçeviç, Popoviç, Pleş. şiden fazla bir kalabalık huzurunda oy. 

Maçtan evel iki taraf arasında bir nandı. Başta türk sefareti başkatibi B. 
anlaşma olmuş ve sade birinci devreye Şefkati olduğu halde bütün sefaret er. 
inhisar etmek üzere, her takımda iki 0 • kanı ve sarayı kırali mareşah B. Tolak 
yuncu değiştirebileceği kabul edilmiş- Antiç, Belgrad belediye reisi muavini 
tir. Tmaroviç, yugoslav fedarasyonunun 

Oyuna yugoslavlar başladılar. Fa. bir çok mümessileri ve diğer bir çok 

kat top süratle türklerin ayağına geçti. zevat meyanında bulunuyorlardı. 
Güzel bir akınla yugoslavların kalesine Maç 3 - 1 Yugoslavya lehine bitti. 
indiler. Top ilk dakikalarda yugoslav 17,15 de türk takımı ve arakasmdan 
kaleli önünde oynanıyor. Dördüncü da- yugoslav ekibi sahaya çıktılar. Sahada 

bulunan bando bu esnada iki d06t mem. 
kikada sol iç Niyazi ayağına geçen gü-
zel bir fırsatı kaybetti. İki dakika sonra leketin milli marşlarını çalryordu. 
yugoslavlar bir iniş yaptılar. Ve ıı.olaçı- İki takımın kaptanları memleket 
ğm zaytf bir vuruşu, Cihadın lüzumsuz renkleriyle yapılmış bayraklarını teati 
çıkışı yüzünden ağlara takıldı. Bu sayı ettikten sonra italyan hakem haşlama 
tilrk takımının maneviyatını pek sars - diidüğünü çaldı. Kaleyi turklet kazan. 
madı. Bunu oyunun mütevazin bir şek· mış olduğu için topa ilk vuruşu Yugos. 
le giri inden anlamak kabil oluyordu. lavlar yaptılar. Fakat akebinde türk ta. 

Dakikalar bu §ekilde ilerlerken onuncu kımının sıkı bir hücumundan sonra Sa-
dakikada, sağaçık Niyazi ile yugoslav idin çektiği şilt kale direğine vurarak 

sol muavini çarpt§tılar. Niyasi sahayı neticesiz kaldı 
tt>rketmeğe mecbur oldu. Ve yerine Se- ilk .ayı 
lim girdi. Yugoslavlaı huııa derhal 

Bu devrede oyun ekseriyetle ortada ettiler ve altıncı dakikada 

mukabele 
sol açık 

oynanıyor. İki tarafta kati bir tefevvuk 
gösteremiyordu. Yugoslavlar, oyunu ha· 
vadan oynuyorlar, kafa hakimiyeti yü
zünden bu şekilde muvaffakiyet göste • 
riyorlardı. Türk takımında anlaşma nok
sanlığı göze çarpmatka idi. Bu cihet bil
hassa muhacim hattında kendini göste
riyor türk hücum hattı yugoslav müda
faasını müşkül vaziyete sokarak gol çı
karmak imkanını elde edemiyordu. 

40 mcı dakikada orta muavin Hasa. 
nın yerine Rıza girdi ve devre 1 • O yu
goslavların lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye türklerin hir hücu • 

miyJe başlandı. Bu akını yugoslavlar 
kestiler. Yugoslav sağaçığrnın çok güzel 
bir oyun çıkardığı görülüyor, fakat türk 
müdafaasının bilha.;sa Hüsnünün çok 
canlı oyunu tehlikenin tahakkukuna ma
ni oluyor. 

Beraberlik sayısı 
Beşinci dakikada Rebiinin bir or. 

talayışı Rasihi buldu. Rasih, şarj yapan 
yugoslav müdafi ini , topu tuta

mıyar.a~ Saide geçirmek suretiyle atlat. 
:ı. Saıdın sıkı bir şütü yugoslav müdafi. 
ıne çarparak geri döndü. Rasih yetişti 
ve ktıvvetli bir şutle takım na b b 
ı.k era er. 
ı sayısını kazandırdı 

Oyun, bundan sonra sert bir ekil 
almaga ha ladı. Hakem sık k "h ş 1 sı ı tar ar 
vcrmcge mecbur kalıyor B . 
e kser yetJe u · u ıhtarlar 
h

. Y goslav oyuncularr a'PV· 
ıne olduğu için b" 

h k ır k ı sım s eyirciler 
a em ve türk f tbo 

tezah" u kulan aleyhinde 
uratta bulunuyor! 

0 
ar. 

gaj nuncu dakika: Farukun bir de· 
a . ~anı kısa düştü, yugoslav orta mu. 

b':'ını topu sağ açığa geçirdi Aşırtma 
ır ortalayışa c·h . · 

k 1 ad yıne hatalı bir çı. 
1f yaptı ve bu d · · . n an ıstıfade eden sağ iç 

bır kafa vuruş ·1 y .. u 1 e ugoslavyaya ikinci 
golu kazandırdı. 

d'' Oyun çok sert devam ediyor. Yere 
~ş~n oyuncular ara sıra sıhhi yardım 

goruyorlar. Bir aralık H.. .. ·ı 
1 

usnu ı e yu.. 
gos av merkez muhacimi çarpıştılar ve. 
oyun ·· d k " O uç a ıkahk bir inkıtaa Hğrad t 

yun gene havadan devam3. başladı. 
Top gözle takib edilemiyecek kadar 
kaleden kaleye dolaşıyor, Farukla Re
!adın anlaşamamaları yugoslav solaçı
g:na mütemadiyen sarkmak imkanı ve· 
rıy~r. ~u~acim hattında da ahenk yok. 
Rasıh ımkansızlık içinde çalışmak mec- 1 

buriyetinde kalıyor ve Niyazinin faal 

Y~rdımından başka istinad edecek hiç 
hır şeye malik değil. 

30 ncu dakikada, seri bir atak ya
pan yugoslav orta muhacimi Hüsnüyü 
atlattı ve sıkı bir şiltle Cihada kıpır
damak · k. ım anı vermeden topu üçüncü 
defa ağlara taktı. 

Türk tak ·· · . ımı uç dakıka sonra aynı 

§~kı~de bir tehlike daha atlattı ve kale 
dıregi d"" d" or uncü gole mani oldu. Ma~ 
bu suretJe 3 1 " 
b•t . • yugoslavların lehine 

1 tı. 

Umumi miitalea 
. 0 runa ekseriyetle yugoslavlar ba-

kımdı Top h · un avadan oynanması türk 
tıakımı aleyh" ıne oluyordu. Muhacim 
~~ttının ahenksizliği oyunun yükünü 
t;.ırk takımının ··d f mu a aasına yıktı ve 
yugoslavlar mütemadiyen h.. f ·-k" ucum aı 
ıyetini elde tutmak avantajını kaz.an· 

dılar. 

• 

Milli takımda oynayan Hüsnünün /s. 
tanbulı/aki lı • ıp;ıçta :~lımııış bir resmi 

Pleşe yugoslav takımının ilk sayısını 

kaydetti. 
Dokuzuncu dakikadan 22 nci da-

kikaya kadar olan müddet -zarfında iki 
taraf karşılıklı akınlar yaptılar. Fakat 
bunların hiç birisinde kaleler için bir 
tehlike göıiikmedi. 

24 üncü dakikada tiirk kalesi öniin
de hir karışıklık oldu. Bundan istifade 
eden yugoslav soliçi gol y<.ıpmak üze· 
re iken türk kalecisinin müdahalesi to• 
pu kornere gönderdi ve yapılan köşe 

vunı~u neticesiz kaldı. 

36 ıncı dakika: türkler yugoslav 
kalesi önünde bir karşıklık husule ge
tirdiler. Fakat sağ müdafi vaziyeti 
kurtardı. Bundan sonra devrenin nih1-
yetine kadar oyunun sürati neticesiz 
olarak oyuncular biraz yorgunluk eseri 
gösterdiler ve 1-0 vaziyet ikinci dev
re başına kadar değişmeden devam etti. 

ikinci devre 
İkinci devre daha başlangıçta pek 

hareketli ve sıkı olacağını vadediyor
du. Daha altıncı dakikada bütün akın-
cı hattının gü7.el bir kombinezonundan 
istifade eden türk orta muhacimi R:ı-
sih bir gol çıkararak takımlar arasın· 

da beraberliği temin etti. 

Türk takımı ıert oynadı 
Bu sayıdan sonra türk takttm bütün 

mevcudiyetiyle oynamaya başladı ve bu 
arada oldukça sertlikler göstermeğe baş· 
ladL Bu sert oyun ahaliyi sinirlendirdi. 
Bilhassa arka arkaya üç yugoslav oyun
cusunun ve bu ara-da sahadan beş daki. 
ka kadar aynlmağa mecbur olacak de -
recede soliç Popoviç'in yaralanması 

memnuniyetsizliği arttırdı. Fakat hake· 
min gösterdiği enerji sayesinde bu ha.. 

diselerin önüne geçildi. On ikinci daki. 
kadan itibaren çok teknik bir oyun çr
karan yugoslav takımı türk kalesi için 
daimi bir tehlike teşkil etti. t 3 üncü 

dakikada Pleşe takrmına yeni bir sayı 
kazandırdL 1 7 inci dakikada yugoslav 
sağiçi yeniden bir gol çıkarmak vaziye. 
tine girdiyse de şüt kalenin yakınından 
geçti. Türk kalesine karşı yugoslav a -
kınlan biribirini takib ediyordu. 23 ün· 
cü dakika yugoslav merkez muhacimi 
Leşnig türk müdafaasını triplingle geç
tikten sonra Yugoslavya için üçüncü bir 
sayı daha çıkardı. 

Bu golden sonra türkler partinin 

ULUS 

1 Galalasaragın yıl dönümünde 

Viyana'lı Admira takımı 
Galatasarayı 4-1 yendi 

Mersinli Ahmedin kardeşi 72 kiloda 
Ankaragücünden Mustafa 

Bölge güreş 
birincilikleri 

Ankaragücü bütün 
sikletlerde birinci oldu 

Bölge güreş birincilik müsabakaları. 
na dün öğleden sonra Halkevi salonun.. 
da devam edilmiş ve sonu alınmıştır. 
Bütün müsabakaların finalleri dün yapıl 
dığından güreşler çok heyecanlı olmuş 
ve salonu dolduran yüzlerce seyirci ta -
rafından büyük bir alaka ile takib edil
miştir. 

Saat 13 den itibaren başlıyan güreş. 
ler, cereyan tarzı itibariyle çok munta· 
zam olduğu kadar umumiyetle çok sıkı 
olmu§ ve memnuniyete şayan neticeler
le kapanmıgtır. Beş siklet üzerinde yapı
lan dömifinal ve final maçlarında önü • 
müzdeki senelerde güreş sahasında An. 
karaya iyi mevkiler temin edecek isti. 
dadlar göze çarpmatka idi. Bilhassa, 56 
kiloda küçük Mustafa, 72 kiloda Berlin 
olimpiyadlannda serbest güreşte bize 
dünya üçüncülüğünü kazandıran mer. 
sinli Ahmedin kardeşi diğer Mustafa, 
66 kiloda Ahmed bütün rakiblerini yen· 
mek suretiyle Ankaranın bu sikletlerde 
en iyi güreşçileri olduklarını göstermiş
lerdir. Yapılan umumi puvan hesabına 
da Ankaragüçlüler bütün sikletlerde bi
rinciliği ve müteaddid ikincilik, üçüncü. 
lük alarak 28 puvanla birinci, Demirspor 
9 puvanla ikinci, Güvençspor 3 puvanla 
üçüncü Gençlerbirliği de 1 puvanla dör
düncü olmuştur. Ferdi neticeleri sırasiy
le aşağıya yazıyoruz: 

56 kilo: 1 - Mustafa (A. G.), 2 _ 

Keriın (A. G.), 3 - Niyazi (A. G.). 

61kilo:1- Kadir (A. G.), 2-
Mehmed (D. S.), 3 - Sabri (G. B.). 

66 kilo: 1 - Ahmed (A. G.), ı _ 
Hakla Şinasi (D. S.), 3 - Niyazi (A.G.) 

72 kilo: 1 - Mustafa (A. G.), 2 -

Celal (G. S.), 3 - Muharrem (D. S.). 
79 kilo: 1 - Cafer (A. G.), 2 -

İsmail (A. G.). 
87 kilo: 1 - Vahid (A. G.), 2 -

Rıza (A. G.), 3 - Ali Rıza (A. G.)~ 
Ağır siklet: 1 - Ankaralı Hüseyin 

(D. S.), 2 - Necmi (A. G.). 

kendileri için kaybolmuş olduğunu an . 
ladıJar. Artık kendini toplamaya muvaf
fak olamıyan türk muhacim hattı karşı 
taraf için hiç bir tehlike teşkil etmiyor· 
du. 37 inci dakikada yugoslavlar bir gol 
fırsatı daha kaçırdı. Sağaçığın bomba 
gibi gönderdiği bir şüt direklere vurarak 
dışan gitti. Buna mukabil 40 mcı dairi. 
kada türk soliçi Niyazi bir eşape ile ta. 
ilini tecrübe etmek istediyse de muvaf
fak olamadı ve yugoslavlar oyunun so . 
nuna kadar hakimiyeti ellerinden bırak
madılar. 

Umumi mütc:ılea 
Heyeti umumiyesı itibariyle her şey· 

den evvel oyunun çok hareketli ve ol . 
dukça sert bir manzara gösterdiğini kay. 
detmek icabeder. İkinci devrenin daha 
başlangıcında yugoslav taknnının, bil -

hassa teknik ve kafa oyunu itibariyle 
yüksekliği çok liru'iz bir şekilde idi. 
Türk oyuncuları arasında müdafaa ii· 
ğerlerinden daha iyi idi. Yugoslavlarda 
merkez muavin ve iki müdafi bilhassa 
temayüz ettiler. Akıncılara gelince: ne 
yugoslavlar arasında, ne de türkler a • 
rasında temayüz etmiş bir kişi gösterL 

lemez. 

(Başı 1 incı sayıfada) 
dilen bir seyirci kalabalığı toplanmış-
tı. 

Atletizm müsabakaları 
Önce atletizm müsabakaları yapıldı. 

Yunanlı birkaç atletin de iştirak et
tiği bu müsabakalarda alınan teknik ne
ticeler şunlar oldu: 

400 metre: birinci yunanlı Skiadis 
"52.8" ikinci Firuzan. 

200 metre: birinci Raif "23.1,, ikinci 
Nazmi. 

Cirid: birinci Rasim "52.30,, metre, 
ikinci Necdet. 

1500 metre: birinci yunanlı Yorga
kopulos "4.17,, ikinci Kusidiş (yunan). 

Yüksek atlama: birinci Pulat "1.80., 
ikinci Necdet. 

Kızlar arasında 100 metre finali: bi
rinci Nezihe "15.7,, ikinci Tayyar. 

Kızlar arasında: 4 x 100 bayrak: 
kırmızı takım birinci. 

Galatasaray - Mat buat mütekaid · 
leri maçı 

Atletizm müsabakalarını Galatasa· 
rayın mütekaidleri ile matbuat takımı 
arasındaki karşılaşma takib etti. Bu miı· 
sabaka çok eğlenceli oldu ve alaka ile 
takib edildi. Neticede matbuat takım : 

1-0 galib geldi. 
Sıra büyük maça gelmişti. Önce vi

yanalrlar gözüktüler. Şiddetli bir alkış 
tufanı arasında sahanın ortasına geldi· 
ler ve halkı selamladılar. Galatasaray
lılar da gecikmediler ve teşvik nidaları 

ile karşılandılar. 
Merasim kısa ıürdü. Avusturyalı 

profesöyoneller, sahada fU şekilde di
zildiler: 

Platzer • Şal, Mariçka • Urbanek, 
Gizer, Makel - Kadletz, Hayneman, Sto· 
yber, Şillin, Volg. 

Galatasaraylılar da şu kadro ile oy
nuyorlar: 

Avni - Mithat, Salim - Eşfak, Et 
yen, Suavi - Salahaddin, Süleyman, 
Bülend, Haşim, K. Bülend. 

Hakem Ahmed Adem. 

Galatasaray - AJmira maçı 
bCJ§lıyor 

Hakiki kadrosundan çok eksik ola
rak sahaya çıkan Galatasaraylıların, 

Admira gibi beynelmilel kıymet ifade 
eden bir takım karşısında bozguna uğ· 
rıyacakları tahmin ediliyordu. 

AdmiralıJar bu tahmine kuvvet ver
diren bir başlangıç gösterdiler: 

Sağiç topu geri verdi. Uzu9 bir 
vuruşu kovalıyan sağ açık topu o• tıı 
Iadı ve orta muhacimden güzel bir 
pas alan sağiç topu solaçığa geçirdi: 
Avusturya milli takımının maruf sol· 
açığı kaleye doğru sarkmıştı. Sıkı bu 
şütü kale direğinin üstünü yalıyarak 

avuta gitti. 

Viyanalılar vaziyete hakim 
Bu başlangıcın bilhassa Galatasaray· 

1ı futbolcular üzerinde bıraktığı tesir 
fevkalade oldu. Bunun neticesi olarak 
viyanalıların daha ilk dakikadan iti.N
ren sanki kendi sahalarında oynuyor
larmış gibi, büyük bir kolaylıkla vazi
yete bakim oldukları görülüyor. Gala· 
tasaray muavinleri mütereddid çıkış

larla viyanalı muhacimlerin vazifeleri

ni kolaylaştırıyorlar. 
Admira ilk beş dakika içinde, cid

den nefis bir oyunla vaziyete kati su
rette hakimdi. Hücumlar ekseriyetle 
sağdan inkişaf ediyor ve birdenbire 
sola geçen top Galatasaray hesabına 
çok tehlikeli bir vaziyet doğuruyordu. 
Nitekim daha dördüncü dakikada sol
açık çok elveı işli bir vaziyet yakaladı, 
fakat topu iyi kontrol edememek yü
zünden şüt atamadı. 

Galatasaray canlanıyor 
Beşinci dakikadan sonra Gala:tasa

rayı daha canlı ve daha gayretli görü· 
yoruz. Muvazenesini bulan muavin hat
tı viyanah muhacimlere eskisi kadar 
kolay oynamak fırsatı vermiyor. Bil
hassa Eşfak, Ad 'İTanm maruf bey· 
nelmilel solaçığını adamakıllı tesbit 
etmeğe muvaffak oldu. 

Zaman zaman galatasaraylıların çok 
güzel oyun çıkardıkları görülüyor. on 
birinci dakikada Şalın falsolu bir vu
ruşundan istifade eden Salahaddin top
la beraber platzerin kalesine doğru ak.. 
mağa başladı. Arkadan yetişen Avus. 
turya müdafiinin hatalı şarjrna rağmen 
topu çok müsaid vaziyette bulunan Bü. 
lend'e ııeiirdi Fakat Bülend lüzumsuz 

1 

bir dripling yaparken topu kaptırdı ve 
fırsatı kaçırdı. 

Admiranm ilk ıayısı 
12 inci dakikada: oyun çok süratli 

oynanıyor. Avusturyalılarrn orta mua. 
vini uzun bir vuru~la topu sol açığa gör 
derdi. Vogl, topla beraber kaleye akar. 
ken Salimle karşılaştılar. Top korner· 
de: 

Vogl falsolu bir vuruş yaptı. Top 
kimseye dokunmadan kaleye girdi. Av. 
ni güneş gözlerine girdiği için müda. 
hale edememişti. Admira bu suretle bi. 
rinci golünü kazandı 

Galatasarayın beraberlik golü 
Oyun çok süratli oynanıyor. Gala. 

tasaraytılar, evvelden tahmin edi imi. 
yen bir gayretle ve çok muvaffakiyctli 
oynuyorlar. Eşfakla Haşim cidden gü
zel çalışıyorlar. 

Nitekim devre 1 . l beraberlikle bit. 
ti. 

Bayrak koşusu 
Haftaymda muhtelif türk ve yunan 

takımları arasında bir balkan bayrak 
koşusu yapıldı. Galib, Mehmet. Galib, 
Haliiktan müteşekkil türk muhtelit ta. 

kım ı 3.34.9 ile birinci geldi. Bu derece 
yeni Türkiye rekorudur. 

I kinci el evre 
Galataı;aray ikinci devreye çok can. 

lı bir oyunla girdi. Fakat Suvainin ye. 
rine giren genç oyuncu çok aksıyordu. 
Bunu anlayan viyanalılar hep o cena. 
ha yükleniyorlar ve galatasaray müda. 
faasını zorluyorlardı. 

İkinci devrenin ilk sayı fırsatı gene 

Galatasarayın eline geçti. Solaçıktan bir 
pas alan orta muhacim Bülend fena bir 
vuruşla topu avuta attı. 

AJmira 4 - Galatasaray 1 
16 mcı dakikaya kadar oyun müte -

vazin devam ediyor. 16 ncı dakikada 35 
metreden Galatasaray aleyhine bir firi
kik verildi. Sağ müdafi Şal, çok sıkı bir 
~ütle taklDllnı yeniden galib vaziyete ge
çirdi. Galatasaraylılar 21 inci dakikada 
bir penaltı kazandılar. Fakat Etyenin 
attığı şütü Admira kaleci.si kesti. Viya· 
nahlar devre ıı.onlanna doğru hakimiye
ti ellerine aldılar ve solaçıklarınrn ayağı 
ite üstüste iki gol çıkararak maçı 4-1 
kazandılar. 

Admiranın aldığı bu netice daha yük
sek bir futbolun tabii semeresidir. Fa -
kat Galatasarayın genç takımı orta Av· 
rupanın profesyonel ekipine ezilmeden 
karşı koymak muvaffakiyetini gösterdi. 

Mükafat tevzii 
Maçtan sonra Milli Müdafaa Vekili 

Kazım Özalp ıpor bayramının birinci ve 
ikinci günlerinde kazananlara aid müka. 
fatlan tevzi ettL 

Bebekteki deniz miisabakaları 
Galatasaray bayramı Bebetke dört

lük klasik tekneler arasında bir yarış 

yapılmış ve Beykoz birinci, Galatasaray 

ikinci olmuıtur. 
Anadolu Hisariyle Bebek arasında 

yapdan yüzme yanpnda Galatasaray -
dan Halil 23 dakika ile birinci. Galata
saraydan Orhan ikinci gelmiştir. 

Güreş ajanlığının 

çalışma programı 
Bölge güreş ııjanhğı 937-938 senesi 

için geniş bir faaliyet programı ha2ır
lam1ştır. Bu programa göre 18 eylfil· 
den itibaren başhyacak olan güreş teş
vik ve birincilik müsabakalarının ta
rihlerini aşağıya yazıyoruz: 

18-19 eylUl 937 tecrübesiz güre~çi
ler arasında teşvik müsabakası, 2-3 teş
rinievel 937 tecrübeli, 16-17 teşrinievel 

937 tecrübeıı.iz, 30-31 teşrinievel 937 tec
rübeli, 20.-21 teşrinisani 937 tecrübesiz, 
4.5 birinci ktinun 937 tecrübeli, 18-19 
birinci kanun 937 tecrübesiz, 

1-2 ikinci kanun 938 umumi miis;ıbaka· 
lar, 15-16 ikinci kanun 938 tecrübesiz 
güreşçiler arasında teşvik müsabakası, 

29-30 ikinci kanun 938 tecrübeli, 12-13 

şubat 938 umumi müsabakalar 26.27 şu

bat 938 tecrübeli güreşçiler arasında teş
vik müsabakası, 12-13 mart 938 tecrü· 
hesiz, 26-27 mart 938 tecrübeli, 9·10 
nisan 938 umumi müsabakalar, 23-24 ni
san 38 tecrübeli güreşçiler arasında teşvill 
müsabakası, 14-15 mayıs 938 tecrübesiz, 
4-5 haziran 938 kulühler arasında ta• 
kım müsabakaları, 18-19 haziran 938 An· 
kara birincilik müsabakaları. 



Askt>rİ fahrikalar umum i\liidiirliiğii Satınalma 
Komi .. voııu llfıuları 

--~~~~~~~~ -~~~~~~~--

71 TAKIM KIŞLIK ERAT ELBİSESİ 
202 ADET ERAT KAPUTU 

52 ADET AVCI YELECİ 
19 ADET NÖBETÇİ KÜRKÜ . . 
Tahmin edilen bedeli (3339) lira olan yukarıda mıkdarı ve cın-

si yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa!ın al~a 
komisyonunca 18.8.937 çarşamba günü saat 14 de ~çık eksıltme. ~le 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (250) lira 43 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezklır gün ve sa-
atta komisyona müracaatları. (2363) 2-3708 

2000 KİLO ARAB SABUNU 
2000K1LO BEYAZ SABUN 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı iki kalem sabun askeri fabrik~la~. ~?1um müdürlüğü sa~rn 
alma komisyonunca 16.8.937 pazartesı gunu saat 15 te_ açık eksılt
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan ve
rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 120 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (2307) 2-3661 

KIRIKKALE CİVARINDA HASAN DEDEDE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 10.734 lira 32 kuruş olan yukarıda _Yazılı inşaat as· 
keri fabrikalar umum müdrlüğü satın alma komısvonunca 18 a
ğustos 937 çarşamba günü saat 15.30 d~ ~apalı za~f usulü ile il~~le 
edilecektir. Şartname 54 kuruş mukabılı?de komısyondan .verılı_r. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 805 lıra 8 kuruşu havı teklıf 
mektublarını mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona ver~ele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerınde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2329) 2~3702 

KIRIKKALE CİVARINDA HASAN DEDE MEVKltNDE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 19.439 lira 74 kuruş olan yukarı~a yazılı inşaat_ as
kerifabrikalar umum müdürlüğü satın alma komısyonunca 18 agus
tos 937 çarşamba gtinU saat 15 te kapalı zarf ile. ihle edilece~t!r. 
Şartname doksan sekiz kuruş mukabilinde kom~syon~an verılır. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1458 liryaı havı teklıf mektub· 
tarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 2. ve 3. maddelerinde yazılı 
vesaikle muayyen gün ve saaate komisyona müracaatları. (2328) 

2-3701 

5000 KİLO ZEYTİN YACI 
Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 16.8.937 pazartesi günü saat 14 te. açık eksil~~ ile İ· 
hale edilecektir. Şartname parasız ol~rak komısyondan verıhr. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 225 !ıra ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2305) 2-3659 

7000 ADET 40 NO. BEHERİ 1000 YARDALIK SİY AH VEYA 
HAKİ RENKTE MAKARA 

Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın ~lma ~o
misyonunca 16.8.937 pazartesi günü saat 14.30 d~ açık eksıltme. ı.le 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 105 lira ve 2490 numaralı kan.u
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komıs· 
yona müracaatları. (2306) 2-3660 

İLAN 
13 eylül 937 pazartesi günü kapalı zarfla ihale edileceği 23, 25, 

27 temuz 937 günlerinde neşrettirilen 3 adet otopomp ve 4 adet mo
topomp şartnamesinde değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğün-
den mezkur ilanlar hükümsüzdür. (2372) 2-3848 

100 TON DÖKÜM KUMU 
Tahmin edilen bedeli 3200 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü ~atın ~im~ ko
misyonunca 20.8.1937 cuma günü saat 14 d~ açık eksılt~~ ıle ıh~le 
edilecektir. Sartname parasız olarak komısyondan verıhr. Talıp
lerin muvakkat teminat olan 240 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelernideki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2461) 2-3847 

3 ADET OTOPOMP 
4 ADET MOTOPOMP 

Tahmin edilen bedeli 30.000 lira olan yukarıda mikdarları ya
zılı otopomp ve motopomplar askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 21 eyli'ıl 937 salı günü saat 15 .d~ kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50 kt;1ruş mukabıhnd~ ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan 2250 ı.ırayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar kcmısyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (2373) 2-3849 

l\Ialiye vek.aletinden: 
1 _ 2020/1000/ 510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli 

(32640) lira olan (384) adet saç dosya dolabı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17.8.937 sah günü saat on beşte ve vekalet levazım 
müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürliığünden ve İs~anbulda Dolma
bahçede maliye evrakı matbua anbarı memurluğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve 2448 liralık muvakkat teminat makbuz veya ban
ka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarifatı ve şartnamedeki 
şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif 
mektuplarını havi kapalı zarfları ihale saatinden bir saat eve] ko-
misyon reisine vermeleri. (2378) 2-3834 

Bina işleri elektrik tesisatı ilanı 
Nafia vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Ankara etnoğrafya müzesi elektrik 

tesisatıdır. 
Keşif bedeli 22AO lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme 18.8.937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa vekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında açık 
eksi tme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 11 kuruş be· 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 169 liralık muvak
kat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazım-
dır. (2458) 2-3833 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden: 

Siyasal bilgiler okuluna lise mezunları arasında yapılacak seç· 
me sınavında kazananladran 65 i meccani leyli ve 35 i nehari ol· 
mk üzere bu yıl 100 talebe alınacaktır. Ücretli leyli talebe alın
mıyacalctır. Namzed kaydı lSağustostan 18 eylüle kadar muayyen 
günlerde Ankarada siyasal bilgiler okulunda İstanbulda yüksek 
öğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla iz:ahat için bu okullara mü· 

·racaat olunması. (2240) 2- 3803 

ULUS 

Oe'\lcl Ucnıiryolları H 1 iu.unlı-trt lJmum 
l'tliidiirlii~ii Satmalma Komi~yonu Hanları 

lLAN 
Birinci isletme mıntakasmda aşağıda mevkileri, mikdarları ve 

muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 18.8.937 tarihindeki çarşamba günü saat 15 de Haydar· 
paşa garı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapıla
caktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat 
ve evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 de ka· 
dar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. . . 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele pro1esınden km. 
186.400 deki ocağa aid olanını 145 ku.r~ış bedeli m~kabilinde .d.iğer
lerini bilabedel Haydarpaşa ı?arındakı ıdare veznesınden alabılırler. 

M3 ını M' ın Muvakkat 
ihzar tahmin Muhammen trminat 
bedeli bedeli bedeli mikdan Balast ocağının 

mevkii 

İhale edilecek 
mikdar 

M' 
10000 

kuruş kuruş lira L. K. 
1- 184.600 H. paşa Eski 

~ehir 

130 15 14500 1087 50 

2- 186.400 
3- 217.500 .. .. 
4- 40.000 Eskişehir -

5- 536.600 
6- 538.750 " 

Afyon 
Ankara 

20000 130 
12000 125 
23000 95 

5000 13.5 
5000 135 

15 29000 2175 00 
15 16800 1260 00 
12 24610 1845 75 

10 7250 543 75 
10 7250 543 75 

( ~595) 2-3i16 " .. 
1 LAN 

Muhammen bedeli (8800) lira olan 20 adet (500) ve 30 adet 
(1000) kiloluk demir baskül 27.8.937 cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . . 

Bu işe girmek istivenlcrin (660) lıralık muvakkat temınat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları, rsemi ga?.etenin 7.5.936 gün ve. 3297 
veya 1.7.937 G. 3645 No lu nüshasında intişar etmiş olan talımat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

(2269) 2~3666 
İLAN 

Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan aşağıda liste 
No. ları ve muvakkat teminat mikdarları yazılı takriben 4698.809 
ton muhtelifülcins demir. putrel, demir levha ve saç ıs.9.93~ çar
şamba günü saat 15.30 dan itibaren sırasiyle ayrı ayrı ihale edılmek 
üzere Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiynelerin her liste hizasında yazılı mu~akkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın. 7.~. 
936 gün ve 3297 veya 1.7.1937 gün ve 3645 No lu nüshalarınd~ ınt~· 
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklıf.ler!
ni aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermelerı la
zımdır. 

Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Liste No. 
1 
2 
3 
4 

Tonu 
1289,530 
1481.514 
936,770 
990.995 

Muvakakt teminatı 

(2290) 
lLAN 

mikdarı 
6408, 12 lira 
7176,06 " 
4997,08 .. 
5213.98 .. 

2-3752 

Muhammen bedelleri (19979,04) lira olan muhtelif cins ve eb
atta 14990 adet galvanize saç 17 .9.1937 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacak~ır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin 1498,43 liralık muvakkat temınat ıle 
kanunun tyain ettiği vesikaları, resmi gazete?in_ 7.5.936 ~ün ve 32~7 
veya 1.7.1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında ıntışar etmış olan talı
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

(2356) 2-3852 
t LAN 

Muhammen bedeli (3397) lira olan muhtelif cins eğeler 9.9.937 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (254.77) liralık m~vakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenı? 7.5.1936 gün ve 
3297 veya 1.7.1937 G. 3645 No. 1ı nüshalarında ıntişar etmiş olan 
talimatnameler dairesinde alınmış vesika ve te~liflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Ma:zeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dagıtılmaktadır. 

(2242) 2-3645 

Dahiliye Vekaletinden 
Balıkesi.r şehri halihazır haritaları 

alımı eksiltmesi 
Balıkesir şehri halihazır haritaları alımı işi kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. 
1 - İşin muhammen bedeli 6600 liradı:· . 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, pro1e .ve saır evrakı bilabe

del Dahiliye vekaleti belediyeler imar heyetı fen şefliğinden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 18.8.1937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
onbirde Ankarada Dahiliye vekaleti binasında toplanacak beledi-
yeler imar heyetince yapılacaktır. . . v 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerı~ aşagıd.a yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komısyon reısliğine tes-
lim etmiş olmaları 18zımdır. . 

a. 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 inci maddelerıne uygun 495 li
ralık muvakkat teminat. 

b. Kanunun tayin ettiği vesikalar. . 
c. Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksıltmeye girmeye ma

nii bulunmadığrna dair istekli tarafından imzalanmış bir mektup. 
S - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mu-

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. . . 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının ~adelı teahhüdlü 

olması ve nihayet bu saate kadar komisyona. g~lmış b~Iunmaları la
zımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak .ıstıyenlerın belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmelerı. (2427) 2-3853 

ORDU BELEDİYESİNDEN: 
(Su borusu satın alınması hakkında) 

Ordu şehri su şebekesi tesisatına muktazi boru ve sair teferru
atının satın alınma işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı. - İşin muhammen keşif bedeli 30284 lira 31 kuruştur. 
2. - İstekliler bu işe aid şartname, malzeme listesi ,.e sair ev

rakı parasrz olarak Ankara. İstanbul ve Ordu belediyesinden ala
bilir. 

3. - İhale 7 eylül 1937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
Ordu belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 2211 lira 32 kuruştur. 
5. - Bu iş hakkında fazla malfunat almak istiyenler Ordu bele

diyesine müracaat eylemclerl. (4768) 

2 8 h-J.ıı 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafia vekal~tinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan vilayetinde Erzincan · 

Kığı yolu üzerindeki Bey çayırı köprüsi.inün beton arme olaralı 
inşaatıdır. Keşif bedeli (55.500) liradır. 

2 - Eksiltme 18.8.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 
da Nafıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diger evrak (278) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin ( 4025) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vekale
timizden alınmış müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikası ile Tica· 
ret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri la
zımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2379) 2-3832 

Harh ol{ulu komutanlığından: 
1 - Ankarada harb okulu matbaası icin elektrikle çalışır bir a

det linotip makinesi alınacaktır. 
2 - Muhammen fiatı 5000 türk lirasıdır. 
3 - Şartnamesini parasız almak üzere taliplerin herg-ün ko

misyona gelmeleri. 
4 - Makinenin ihalesi 10.8.937 çarşamba günü saat 14 dedir. 

(2445) 2-3850 

Ankara l)elediyesiııden: 
• 

Ankarada yapılmakta olan mezarlığın umumi methal kısmında 
açık bulunan takriben 230 metre uzunluğundaki kısmına 2 metre ir
tifaında adi duvar inşaatı 15 gün müddetle açık ek::.iltmeye konul· 
muştur. Eksiltme 18. ağustos 937 çarşamba günü saat 17 de Anka
rada İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. Bu iş için tanzim olunan evrak şunlardır: 

1 - Eksiltme şartnamesi, 
2 - Mukavele müsveddesi 
3 - Fenni ve hususi şartname, 
4 - Kesifname 
5 - Plan ve proje 
Eksiltmeye girmek istiyenler bu evrakı parasız olarak Ankara 

belediyesi imar müdürlüğünden mezarlık kontrol mimarlığından 
alabilirler. (2411) 2-3851 

Ankara numune hastahanesi 
haştahibliğinden: 
Hastanenin 1937 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi, mikdarı, 

tahmini fiat ve eksiltme şekilleriyle muvakkat teminatlan yazılı 
dört kalem tıbbi malzeme 2.8.1937 tarihinden 17 .8.1937 tarihine ka
dar onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştuc. 

Şartnameler Ankara nümune hastanesi baş tabibliğinde ve ts
tanbulda sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

Dikkat: muvakkat teminat olarak para, ve para mahiyetindeki 
evrak komisyonca almamıyacağmdan bunları vermek istiyenler i
hale gününden evel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Ma
liye vekaleti veznesine yatıracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

fiat teminat 
Lira K. Mikdarı Lira K. Cinsi 

'Gaz hidrofil 
Sargılık ame
rikan bezi 
Hidrofil pa
muk üç A 
marka 
Tarlatan bez:i 

3850 00 35000 metre 288 75 
1250 00 5000 metre 93 75 (Açık 

2325 00 1500 kilo 

500 00 2000 metre 

174 40 

37 50 

(2446) 

artırma 

(Açık 
erttrma 

(Açık 
artırma 

2-3854 

Bayramiç jandarma 2 inci alay 
sa tınalma komisyonpndan: 

Tahmini Muvakkat İhale 
Erzakın bedel teminat gün- Nasıl 
cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. !emeci Günü Saati olacağı 

Ekmeklik Kapalr 
Un 439000 52680 00 3884 00 19.8.1937 perşembe 15 zarfla 

Sığır Kapalı 
eti 102300 25575 00 1918 13 20.8.1937 cuma 15 zarfla 

1 - Bayramiçte 1, 2, 3 üncü jandarma taburlarının 1.9.937 
günlemecinden 938 nisan sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda 
yazılı 2 kalem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç ve saatle
rinde 2 inci jandarma alay ordu evinde salahiyettar komisyonca 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektuplan ihale günü saat 14 de kadar komisyo
na teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Bayramiçte jandarma satın alma komisyonun-
da parasız verilebilir. (4640) 2-3855 

En bot meyva tuzudur. Jnki· 

bazı defeder. Mide, bağırsak, kı· 

raciğerden mütevellit rahatsızlık· 

lan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Kiralık Daire 
Balık pazarında Ticaret Türk 

Anonim şirketinin üstündeki bi
rinci katta iki daire on bir oda u
fak devaire ve şirketlere elveriş· 
li. Talibin arzusuna göre tadi
lat ta mümkündür ve ikinci kat
ta üç odalı üçüncü katta dört o
dalı aile için daireler vardır. Al· 
tında iki kapılı 150 metre mu
rabbalık bir depo kiralıktır. 

Talipler Anafartalar cad. No. 
107 Hakkı Gül. Tel. 2099 

2-3782 

Kiralık oda 
Yenişehride Atatürk bulva

rı üzerinde aile yanında talll 
konforu havi bir oda kiralıktır. 
Gene bulvarda Viyana terziha· 
nesi Necibe müracaat. 

Z-3821 

Kiralık Hane 
Çıkırıkçılar yokuşunda Ege 

sokağında B. Ragıp apartım n n• 
da 4 oda, 1 hol kiralıktır. 

Telefon 3923 e müracaat. 
2-3784 



==2 8/ 1937 

Van Hall{evi Başk~anlığından: 
1 ·- Vanda yeniden inşa edilecek halkevi 29371 lira 54 kuruş ke

şif bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnameı;i, 
B - Mukavele projesi, . 
C - Bayındırlık işleri genel şartnames4 
D - lnsaata aid fenni ve hususi şartname, 
E - M~traj ve keşif hulasası ve silsilei fiat cetveli, 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz olarak Van Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. . . .. .. 
3 - Eksiltme 24.7.937 cumartesi gününden ıtıbaren 20 gun mud

detle 13.8.937 cuma günü saat 16 da Van halkevinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yap~c~ktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerıı:ı 2~28 lır~ 65 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka otuz bın !ıralı~ ınşaat yap: 
tığı.na dair bayındırlık bakanlığından ehliyet ve~ik~ları ıbraz etmesı 
ve ınşaatın devamı müddetince bir fen memuru ıstıhdamı şarttır. 
. 6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 

bır saat eveline kadar mal sandığına yatırılmış 2228 lira 65 ku~şluk 
muvakkat teminat makbuzu ile halkevinde teşekkül eden komıs)'.0• 
na getirerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderıl~
cek mektubluarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar g;lmış 
olması ve d ış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2354) 2-3711 

Nafia Vekaletinden: 
10 eylül 937 cuma günü saat 15,30 da Ankarada Vekalet malze. 

me eksiltme komisyonunda 6250 lira muhammen bedelli 25 adet sa
bit telgraf makinesinin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak vekalet malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 468 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre vekaletten 

aldığı 937 senesi malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 10 ey -
Hil 1937 cuma günü saat 14,30 a kadar vekalet malzeme müdürlü· 
ğüne vermeleri lazımdır. (2260) 2-3642 

Yozgat İskan Direktörlüğünden: 
Yozgat merkezinde 101 numaralı şehir tipine göre 53 tek evle 

Sorgun kazasında 103 tipe göre 36 tek ve 106 tipe göre 62 çift 
göçmen evlerinin bilcümle malzemesi ve kerestesi müteahhide aid 
olmak üzere 1.7.937 gününden itibaren yirmi gün müddetle eksilt· 
meye konulmuş ise de talip zuhur etmediğinden yeniden 10 gün 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

1. - Bu evlerden tip 101 in keşif bedeli 520 ve tip 103 ün keşif 
bedeli 550 ve tip 106 nın keşif bedeli 1050 liradır. 

II. - Bu evler müteahhide gösterilecek mahallerde yapılacak 
ve anahtar teslimi suretiyle ihale edilecektir. 

. ~ III . . -: Tal_ipl;r 10 __ ~n -~arfı?-da ~~zgad İskan müdürlüğü ile 
dıger vılayet ıskan mudur1uklerıne muracaatla planları ve malze· 
me müfredat cedvellerini tetkik ve izahatı kafiye alabilirler. 

IV. - Talipler keşif bedellerinin tutarı üzerinden yüzde 7,5 
teminatı muva.kkatelerini yatırdıktan sonra alacakları makbuzlar
la veya banka mektuplarile Yozgat iskan müdürlüğüne mürcaat
Iarı. (4726) 

Elaziz İskan Direktörlüğünden 
EUiziz _ı;ııerkezinde göç?1:nıer için 1 numaralı şehir planına göre 

yapılmak uzere 3.7.937 tarıhınde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmış ola? !4 tek evin inşasına talib zuhur etmediğinden 5 ağus· 
to~ 19~7 ta;ıhıne. rastlayan perşembe günü- saat 15 de Elaziz iskan 
d~~resınde ıhalesı yapılmak üzere 22.7.937 tarihinden itibaren 15 gün 
muddetle kapalı ~arf usuliyle yeniden münakasaya konmuştur. 

1 - B~. ~~lerın mecmuu k~if bedeli 32625 lira 12 kuruştur. 
ii 2 - Butun malzeme işçiliğiyle berabeı müteahhide aid olmak 

zere ve ~~ahtar teslimi suretiyle yapılacaktır. 

1 
d 3 - Yuzde 7,5 dan tutarı olan muvakkat teminat bedelinin iha

c e neveJ ya!ırr1~ş olması lazımdır. 
4 - Fcnnı !e. ı~ri A şartname ve planlar istekliler tarafından pa-

rasız olarak Elazız ıskan dairesinde h .. b T 1 5 - İsteklil•,..;n eL-s"ltm er zaman gore ı ır er. 
~· a ı eye aireb"lm 1 · · · k ~ kild tanzim edilmiş ehr . ,,- ı e erı ıçın anunı ,e e 

6 _ Posta ile ·~~t ve~ıkalarını ibraz etmeleri şarttır. 
lecek teahh'· d g~nderılecek zarfların vurudunda husule gelebi-

7 _ İste~rıen .mutevelJid itirazlar nazarı dikkate alınmaz. 
dairesine mür~ enn nıu~l;:yen gün ve saatte Elaziz iskan müdürlüğü 

caatlan ılan olunur. (4645) 2-3718 

Ankara yüksek ziraat 
enstitüsü rektörlüğünden: 

satıl ) E~stitümüzlin önümüzdeki kış mevsiminde kalörifer tesi
lar 

0 a~ ~ın~~a~~nın kalöriferlerle kalörifer tesisatı olmıyan bina
lı :~ u 0 

1~omur~ sobasiyle ve 165 gün müddetle ısıtılması kapa-
2 ~ ıvl eskrltmeve konulmuştur. 

minat-t LJ:ıf?a~men bedel 18000 onsekiz bin lira ve muvakkat te
e,.. ı ının °' 7 5 ·d· 

3 İh ıo • ; ı ır. 

- ale yüksek enstitü rektörlUk binasmda toplanan komis-
yon tarafından ıo 8 . . 1 pılacaktır. · .937 tarıhıne rast ayan salı günü saat 16 da ya· 

4 - Daha faz! • ha enstit"" d . - ~. ıza t ve parasız şartname almak istiyenlerin de 
u aıre mudurlüğüne müracaatları ilan olunur. (2273) 

2-3620 

Trabzon Nafıa İnşaat Ko misyonwıdan: 
1 - Eksiltm k . kilomet ed eye onulan ış: Trabzon. Erzurum yolunun o+ooo 

lerde ar en 33+ 000 üncü kilometreler arasında muhtelif mahal
leri .. 45~~~~.ml~n, ~hınuz ve harçlı dıvar inşaatı olup keşif bedel-

2 . ıra 57., kuruştur. 
A- Bu ~şe aid şartname ve evrak tunlardırı 

• Eksıltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

ii · Bayn!dırhk işleri genel şartnamesi, 
• Fennı ve hususi şartname 

FE - Ke~if ıilailei fiat ve metraj cedvelleri 
- Proıe l . 

rind:~1~.~~~er bu evrakı Trabzon, Gümüşhane Nafıa müdürlükle-
3 _ E ''.kuruş mukabilinde alabilirler. 

vilayet· N ksıltm:. 12.8.1937 perşembe günü saat on beşte Trabzon 
pılacakıt afıa mudürlüğünde toplanacak komisyon tarafından ya-

ır. 

4 - Eks'ltnı 5 _ Ek ~ e kapalı zarf usuliyJe yapılacaktır. 
ruşluk m sıkkaltmeye girebilmek için isteklinin "3421,, lira "32,, ku-

uva t temi · ~ d k" 'kal mcsi lizı d nat vermesı ve aşagı a ı vesı arı göster· m ır. 

~ - ~7f senesine aid ticaret odası vesikası, 
ehliyet-v a_kıa vekaletinden alınmış 937 senesine aid müteahhidlik 

esı ası 
6 - Teklif ~kt bl - ·· ·· dd d lı eveline kad u arı uçuncu ma e e yazı saatten bir saat 

mukabT ar Y.uk.arıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
yet sa:t ındeb verılecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
iyice k on eşe kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 

apatılmış bulunması lazımdır. 
Pocı+., ,ı.., "1 k . d'l ,. ıı~a sı;ecıkmder kabul e ı mez. 4709" 
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Komisyonu ilanları Komİ!o\vonu ilanları ,_________ _ ________ .. --------- ---------
İLAN 

1 - lzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı ıçın kapalı zarfla 
110.200 kilo sığır eti alınacaktır. 

2 - İhalesi 5 ağustos 1937 perşembe günü saat 16.30 da İzmirde 
kışlada satın alma komisyonunda yaprlacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 30.305 lira olup muvakkat teminatı 
2273 liradır. 

4 - Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı bulunmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
vesikaları muvakkat teminat makbuz ve teklif mektublarını ihale 
saatından en az bir saat eve] komisyona vermiş bulunmaları. 

(2124) 2-3447 
İLAN 

1 - İzmir müstahkem mveki kıtaatı için kapalr zarf usuliyle 
128.000 kilo un alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İhalesi 5 ağustos 937perşeınbe günü saat 17 de İzmirde kış-

lada satın alma komisyonunda yapılacaktır. . . . 
4 - Muhammen bedeli on altı bin lira olup ılk temınatı 1200 lı

radır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasmda kayıdlı bulunmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikaları ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir saat evel komisyona ver-
meleri. (2125) 2-3448 

tr.AN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarfla 

37.470 kilo sade yağı satın alınacaktır. 
2 - Sade yağ"ının beher kilosu 96 kuruştan 35971 lira 20 kuruş 

biçilmiştir. 

3 - İhale~i 16.8.937 pazartesi günü saat 16 da Çanakkale müs
tahkem mevkı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 -:- İsteklilerin ihalerı en bir saat evel teminat akçeleri olan 
2718 lırayı ve ihale kanununun 2 3 cü maddelerindeki vesaik ile 
komisyona müracaat etme1eri. (2Z 14) 2-3563 

t LAN 
1 - Polatlı garnizon elektrik tesiatı için elektrik malzemesi sa

tın alınacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 140 lira 56 kuruştur. 
3 - Talihlerin ihale günü olan ıı.8.937 çarşamba günü saat 16 

da Polatlı mal sandığında yatırılmış 10 lira 54 kuruşluk teminatı 
muvakkate makbu;?lariyle komisyonda hazır bulunmaları. 

4 - Şeraiti öğrenmek istiyen trıliblerin her gün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. (2278) 2-3613 

. İLAN 
1 - Manısa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 441 

ton un kap.~lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
. 2 - .~unaaksasr 16. ağustos. 937 pazartesi günü saat 17 de Ma

nısada tumen sa_tın alma komisyonunda yaprlacktır. 
3 - Beher . kılosunun muhmmen bedeli 12 kuruş. 50 santim olup 

muvakkat tem •natı 4006 lira 25 kuruştur. Şartnamesı 276 kuruş mu
kabilinde komisyondan almabilir. 

4 - !~tekli~erin kanuni vesikalariyle birlikte teminat makbuz. 
larını havı tekhf mektublarını ihale saatından en az bir saat eveli-
ne kadar komisyona vermeleri. (2342) 2-3703 

İLAN 
1 - Süloğlu kıtaatınm ihtiyac ı için 100100 kilo sığır eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmustur 
~ -:- E~siltme 16.8.937 paza.rtesi günü saat 16 da Edirnede mü

fett~şlık bı~asında satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesı her gun komisyonda görülebilir. 

3 - Etin muhammen fiatr 31 kuruş olup muvakkat temin:ıtı 
2328 liradır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki yazılı vesika
lariy le teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat eve! mezkur k()misyona vermeleri. (2343) 

2-3704 
lLAN 

Miktarı Muhammen fiatı t Teminatı İhalenin 
Kilo Kuruş Lira Krş. tarihi günü 

378000 1 283 50 19.8.937 perşembe 
711000 1 534 00 n ., 

saati 
11 
11 
16 1518000 1 1138 50 ,, ,, 

1321000 1 991 00 .. " 16 
Yukarıda miktarları _Yaz~lı kur~ ~~unlar kapalı zarf usuliyle sa

tın almacağından isteklılerm bellı gun ve saatten bir saat evel Ça
na~kale müstahkem mevki. satıı;ı ~ima komisyonuna lazım gelen ve
saık ve teminat makbuz:lanle bı~~~ gelmeleri. (2332) 2-3705 

Ciheti askeriye için katır satın alınacaktxr. Yaşı dörtten aşağı 
ve sekizden yukarı olmamak ve yüksekliği 1.37 yi bulmak üzere 
sağlam ve hastalıksız: katın olup satmak istiyenlerin hayvanlarını 
Ankarada Sarı kışlada hayvan hastahanesindeki müteşekkil komis-
yona getirmeleri. (2464) 2-3843 

İLAN 
1 - Adana tümen kıtaat ve müessesatınm ihtiyacı için iki yüz 

on altı bin kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 18.8.937 çarşamba günü saat 15 de Adanada tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır 
3 - Unun tahmini fiati 12 kuruştan 2S920 liradır. Muvakkat 

teminatı 1944 liradır. Şartnamesi komisyondan görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarrnı ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar Adana tümen satın alma komisyonuna ver-
miş bulunmaları. (2468) 2-3844 

!LAN 
1 - Ankaragarnizonu bi.~li-~ ve müesseseleri ihtiyacı için 40 ton 

karpuz 18.8.937 çarşamba gunu saat 11 de açık eksiltme ile alına-
caktır. 

0 
• 

2 - Karpuzun tut~rı 160 _ lıra olup muvakkat teminatı 120 lira
dır. Şartnamesi her gun komısyond~ parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2• 3 cu maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı. gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna getmelerı. (2439) 2-3842 

İLAN 
ı - Harb okulu ihtiyacı i~in 10000 kilo kavun 18.8.937 çar

şamba günü saat 15 de açık e~ıltıne ile almacaktır. 
2 - Kavunun tutarı 600 .lıra olup muvakkat teminatı 45 lira

dır. Şartnamesi her gün komısyonda parasız görülebilir. 
3 _ İsteklilerin kanunun .. 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle yazılı gun ~e saatte Ankara levazım §mirliği 
satın alma komisyonuna gelmelen. (2436) 2-3841 

İLAN 
1 - Eiaziz birtikJcrinin ihtiyacı için 916623 kilo odun kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltmesi 17.8.937 salı günü saat 14 de Elazizde tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Muhaınmen bedeli 16040 lira 91 kuruş olup muvakkat te
minatr 1303 lira 68 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda 

görülebilir. . .. . . . 
4 _ tstekJilerın kan:ıınun .2• 3 c:u maddelerındekı vesıka ve te· 

minat makbuzlarını havı teklıf me~tublarmı ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar ıneı:kılr komısyona vermiş bulunmaları. 

(2435) İLAN 2-3840 

1 _ Malatya birliklerinin ihtiyacı için 1,141,756 kilo saman ka
palı ıad usuliyle eksiltmeye kon_1;11~uştur. 

2 _ Eksiltmesi 17.8.937 sah gunu saat !il da Elizizde tümen aa
tm aJaıa komisyonunda yapılacaktır. 

İLAN 
Mubmmen beıeli (3397) lira olan muhtelif cins egeleı 9.9.937 

perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (254,77) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 veya ı. 7. 1937 G. 3645 No. 1ı nüshalarında intişaı etmiş ,J]an 
talimatnameler dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdı~ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daıı esınden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefli~nden (lağıtılmaktadır. 

(2242) 2-3645 
İLAN 

Muhammen bedeli (2.200) lira olan sıcak su ile levaj tessatı için 
santrifüj tulumba ve teferruatı 25. 8. 1937 çarşamba giinü s"'at ı 5,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın a!•n aca~tı 

Bu işe girmek istiyenlerin (165) lirahk m~vakkat tcrnın~t ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7-5-1931:>. gun ve 
3297 veya ı. 7. 1937 G. 3645 No. h nüshasında intişar etmı: olan ta· 
limııtname daiıesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14 30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır 

' Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesınden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakt~ dır. 

(2257) 2-3646 
İLAN 

Muhammen bedeli (29.000) lira olan Sabit ve seyyat telgra f ma· 
kine ve yedekleri tc..9.1937 cuma günü saat 15.30 da kapalı ;ı;~rt ~su
liyle Ankararla Nafıa Vekaleti binası içinde mal zeme daı resınde 
toplanan me kez g uncu arttırma ve eksiltme komisvonıınca satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2175) liralık m~vakkat temın.~t ile 
kanunun tayin ettiğ i vesikaları, resmi gazetenın 7. 5 1936 gun ve 
3297 veya ı. 7. 1937 G. 3645 No. lı nüshasıı:ıda i.n~işar etmi .. olan talı 
matname dairesinde alınmış vesika ve teklıfler.ını ayn_ı -~~ın saat 
14,30 a kadar idare malzeme dairesindeki komısyon reıshgıne ver • 
meleri lazımdır. 

Şartnameler (145) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (2258) 2-3647 

tLAN 
Yapı: Yahşihanda üç bina yapısı~m kapalr zarfına istekl_ı çı~

madığından yeniden kapalı zarfla eksıltm~ye koı;muştur. Keşıflerı~ 
nin tutarı (ll.068) lira 68 kuruştur. Ke~ıf, pro~e ve §artnamelerı 
parasiyle inşaat şubesinden a1 rnacaktır. fhalesı 1_8. VIIl.937 çar
şamba günü saat on birdedir. İlk teminatı: (830) !ıra 15 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulu~~ar 2490. sayılı kam~nun 2, 

3 ·· ddelerinde istenen belgelerle bırlıkte temınat ve teklıf mck-
cu ma . 1· k d 

tublarını havi :zarflar ihal.e saatmdan e~ gec.; bır saat eve ıne a ar 
M. M. V. satın alma komısyonuna versınler. (2454) 2-3846 

tLAN 
ı _ Yüz yetmiş dört bin altı yü~ seksen se~iz lira dört kuruş 

keşif bedelli Uçuş yolu inşaatına talıb çıkmadıgından kapah zarf
la yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Eksiltmesi 19 ağustos 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
3 - İlk teminat akçesi 9984 lira 40 kuruştur. 
4 _ Şartnamesi 874 kuruşa M.M. vekaleti satın alma komisyo-

nundan alınabilir. 
5 _ Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu-

mın 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle idari şartnamede ya
zılı vesikalar ile birlikte teklif mektublannı ihale saatından behe
mehal bir saat evel M. M. vekaleti satın alma komisyonuna verme-
leri. (2452) 2-3845 

Erzurum valiliğinden: 
ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: Erzurum mu· 

allim mektebi binasında yapılacak elektrik ışık sinyal, zil, telefon 
ve elektrikli saat tesisatlan işidir. 

2 - Keşif bedeli 17525 lira 89 kuruştur. 
3- Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname, 

C - Keşif hulasa cedveli, 
D - Mukavele projesi 
E - Proje 

Talipler projeleri Nafıa vekaletinde ve Erzurumda K·'ltür di-
rektörlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltme 18 :1ğustos çarşamba günü saat 15 de Rrzurumda 

kültür direktörlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır." 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1315 lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka 2490 No. lu kanunun ve buna 
müzyeyel kanunların 5.mir bulund~kl.arı e~afı haiz olı:ıası ve Na
fıa vekaletinden alınmış müteahhıdlık vesıkasrnt hamt! bulmuna
sı meşruttur. 

7 - Teklif zarflarının kanunun emrettiği şekilde verilmiş O'l

ması t.azımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(2382) 2-3835 

3 - Muhammen tutarı 14271 lira 95 kuruş olup muvakkat te
minatı 1070 lira 40 kuruştur. 

4 - fsteldilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkfır komsiyona vermiş bulunmaları. 

(2433) 2-3839 
tLA.N 

1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 860103 kilo odun satın alı
nacaktır. Eksiltme şekli kapalı ?.arf usuliylcdir. 

2 - Eksiltmesi 17.8.937 salı günü saat 14 de Elaziz tümen satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 9601 lira 3 kuruştur. Muvakkat temina
tı 720 lira 8 kuruştur. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 eli maddelerindeki vesika ve te· 

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2432) 2-3838 
İLAN 

1 - Malatya birliklerinin ihtivacı için t.242.111 kilo odun ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 .8.937 salı günü saat ıo da Elazizde tümen sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmini tutarı 21736 lira 94 kuruş olup muvakkkat temi
natı 1630 lira 27 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki vesika ve te• 
minat makbuzlarını havi teklif, mektublarını ihale saatmdan en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2430) 2-3836 
İLAN 

1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 14829 sade yağr kapalı 
zarf uauliyle eksilbneye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17.8.937 salı günü ıoaat 9 da Elazizde tlimen sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmini bedeli 12604 lira 65 kuruş olup muvakkat teminatı 
945 lira 35 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale sa.atından en az 
bir saat eveline kadar mezkOr komisyon başkanlığına vermiş bu .. 
lunmaları. (2431) ~oıı7 
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KIZILAV 
HAS1 ABAKJCJ 

HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli v~ 
d Okul genç bayanların hasta bakıcı ve zı-- parasız ır. , ... 

yaretçi hemşire yetişerek, hastanelerde ve umumı sı· 
hatle alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mah-

ms~~ . . 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratıktır. 

Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tara

f mdan verilir. 
isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tah· 

sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla 
izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksaray. 

da Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müraca
at edilmesi. 15 Eylul 1937 den sonra müracaatlar ka· 
bul edilmiyecektir. 2-3576 

Müsabaka imtihanı 

Türkiye cumhuriyeti 
ziraat bankasından: 

1 _ Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösteril~~ek m~
vaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den. az olmamak uzere lu-

k d lif ttı·ş namzedi ve şef namzedı alınacaktır. 
zumu a ar m e . . · 1 b"l ·1 ""ks k 

B ··b b ka a girebilmek ıçın sıyasa ı gı er ve yu e 
2 - u mu a a Y k k f k""l · d · ·kt" d k lundan ve yahud hu u a u tesın en veya tıcaret ve ı ısa o u · d d" l ak 

bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerın en ıp omalı olm 

gerektir. A k İ b 1 
3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustos 937 de n ara ve stan u 

· b k 1 d a ı 1• 1e yapılacak ve kazananlara, yol paraları 
zıraat an a arın a Y z .. .. b" · "h 
verilerek Ankaraya getirtilib, eylül zarfında sozlu ır ımtı ana ta-
bi tutulacaktır. d h · 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını . a aız 
olmak şartiyle müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzedlerıne 130 
ar lira avlık verilecektir. .. . . 

Müfetti~ namzedleri iki senelik bir stajdan sonra ~ufet~ış.I~k 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla muf:ttışlıgc 
terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük ~ervislerınde ça
lıştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik sta_J_?an so?ra f~PI• 
1acak ch1iyet imtihanında muvaffak olurlarsa şeflıge terfı ettınle· 
ceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren ~atb~~lar An· 
kara İstanbul ve İzmir ziraat bankalarından elde edılebılır. 

5' - İstekliler, aranılan belgeleri bir mcktubla Ankara Türkiye 
cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine verme~ veya 
göndermek suretiyle müracaat etmiş b"!l"!nmalıdır. B_u .müracaat 
mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarıhınde ele degmış olması 
şarttır. (2166) 2-3470 

Erzurum inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

1 - Yapılan teklif muvafık görülmediğinden tekrar ~ünak:ısa
ya konulan Malazgirt kazası dahilinde Ak tuzlasında ye~ıı~en ınşa 
edilecek bir müdür evi bir idare binası bir çatı altında ıkı memur 
evi bir amele hangarı iki tuz anbarı bir ay içinde pazarlık suretiy-
le eksiltmeye konulmuş.tur. . ... 

2 - Keşif bedeli (36889) lira 61 kuruştur. İsteklıl.~r .fe~~·. şart
name keşif ve projeleri İstanbul inhisar~a~. u~~~ mu~~rl~g.ü tuz 
fen şubesinde, Erzurum inhisarlar baş mudu.rlugunde gorebılırler. 

3 - Bu işin muvakkat teminatı (2766) lıra 72 kuruştur. 
4 - İstekliler 2490 No.lu kanunda gösterilen şartları haiz ol

maları ve en az on beş bin liralık buna benzer inşaatı iyi bir ıurette 
yaptıklarını isbat edecek vesaik ihraz etmeleri meşruttur. (2261) 

2-3584 

Ankara Vali.liji.nden 
Ankara vilayeti dahilinde Sincan köyünde yeniden kurulacak 

göçmen köyünde yapılacak (IOO) yüz adet göçmen köy evi 4.8.937 
çarşamba günU saat ıs de Ankara vilayeti binasında toplanacak ko
misyon huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli beher ev için (632) lira 77 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat 4413 lira 85 kuruştur. 

rerninat kızılay cemiyeti umumi merkezi namına malsandıkla
nca emaneten kabzolunacaktxr.) 
Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini, ticaret o· 

dası vesikasını ve 937 senesi müteahhitlik vesikasını ve teminat 
mektubu veya mak'ôuzlamı nihayet ayni günde saat 14.30 kadar 
Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mukabilinde bir nu
mara pusulası almaları ,arttır. 

1stiyenler idari, fenni şartname ve keşif ve planları Ankara ve 
İstanbul iskan müdiirtüklerinde g-örebi1ir1er. (2120) 2-3466 

Nafıa Vel{aletinden 
13 eylül 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vekalet mat. 

'eme eksiltme komisyonu odasında 19.200 lira muhammen bedelli 
130 adet takeometre mirası, 40 adet 50 m. lik 40 adet 30 m. lik 100 
adet 20 m. lilc 60 adet 20 m. lik saplı 80 adet 10 m. lik saplı çelik 
terit metre, 15 takım çelik şerit tamir paftası 60 adet Slet şemsiye•i 3 adet prizma 15 adet plannımetre No. 2, 5 adet plannımetre No. 
fO 51 adet Regla'kalkül 19 takım siı:nplograf 39 takım münhani 
cetvel, 50 adet pona cetveli, 50 adet yordan cetveli v eSO adet trase 
~ö kurp kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Anka
rada malzeme müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1440 liradır. 
Resmi gazetenin 1.7.937 tarih ve 3645 numaralı nüshasında inti

-sar etmiş olan talimatname dairesinde veka.Jetten veya salahiyet1i 
ma'~amdan yeni veya eveke alınmış müteahhitlik vesikası ibrazı. 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 13 eylül 937 pazartesi 
günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(2259) 2~3662 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile besıenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çiftliği Maıtn~alar• 

Dahiliye V ekfiletinden 
ı - Vilayetler evi meydanında yaptırılacak pergolalarla Şeref 

halleri, taş merdiven ve istinad drvarları inşaatı kapalı zarfla ve 
vahid fiyatla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 102.700 lira 40 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11.8.937 çarşamba günü saat 15.30 da vekalet bi· 

nasında toplanan satın alma komisyonunca yapilacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 6385 lira 00 kuruştur. 
5 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve evrakı 5 lira 15 ku

ruş mukabilinde vilayetler idaresi U. müdürlüğünden alırlar. 
6 - İstekliler nafıa vekaletinin 1937 senesi için muteber müte

ahhidlik vesikası iJe dahiliye vekaletinden aJacakları vesikayı ve 
kanuni vesaiki ibraza mecburdurlar. 

7 - İstekli1er teklif mektublarmı 3 üncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat eveline kadar vekalet satın alma komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarını 7 inci maddede 
yazılı saatte komisyon reisliğine gelmiş bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (2289) 2-3G64 

Sivas inhisarlar baş 
müdürlüğünden: 

1 - Sivas inhisarlar baş müdrlilğü dahilindeki Hargun tuzla· 
sında yapılacak memur evleriyle tuz anbarı '!e amele ve müşte~i 
hangarı ve fırın inşaati kapalı zarf usuliyle .m~nakasaya vazedilrruş 
ise de ihale günü olan 19.7.937 tarihinde taJıbı zuhu~ etmediğinden 
sözü geçen yapılar on beş gün müddetle tekrar eksıltmeye konul· 
muştur. 

2 - Bunların keşif bedeli (17661) lira 53 kuru~tur. 
3 - İstekliler şartname proje ve keşifnaınelerı her vakit Sivas 

inhisarlar baş müdüriyetinde görebilir. . 
4 - İhale ağustosun 3 clt salı günü saat 15 de Sıvas inhisarlar 

baf miidüriyetindeki komisyonda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçesi 1325 liradır. 
6 - lateklilerin bina inşaatında miitehasıss o.lduklarını gösterir 

muteber ehliyet ve fen vesikasını ibraz etınelerı şarttır. (2310) 
2-3631 

Erzurum Nafia Direktör] üğünden : 
İspir kaza merkezinde yeniden yapılacak ol~ 15000 lira bedeli 

keşifli hükümet konağı kapalı zarf usuliyle elmltmeye konulmuş· 
tur. 

1 - Eksiltme günü 12.8.937 perşembe günü saat 15 tesbit edile
rek Erzurum hükümet konağı içinde vitsyet makamında yapıla
caktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesini Erzurum nafıa müdürlüğünde 
ve İspir kaymakamlığında okuyabilirler. . 

3 - Muvakkat teminatı bin yüz yirmi beş lıradır. 
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 sayılı nüsha

sında çıkan talimatnameye göre vesikalarını hazırlayıp 2490 sHyılı 
kanunun 32 inci maddesi mucibince tekJif mektuplarını birinci mad
dede yazılı gün ve 1saatten bir saat eveline kadar komisyon riyaseti
ne göndermeleri mecburidir. Postada gecikmeler kabul edilmez. 

(4517) 2-3717 

1\1 M. Vekaleti • 
Deniz merkez sa tın alma komisyonundan: 

1 - Tahmin olunan keşif bedeli 268761 lira 45 kuruş ve ılk te· 
minatı 14689 lira olan İstanbul Kasımpaşada kain Deniz hastane
sinin yeniden tamir ve inşasının 9.8.937 paazrtesi günü saat 14 de 
M. M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonumuzda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bu eksiltmeye aid vesaik şunlardır: 
A • Eksiltme sartnamesi, 
B • Resimler · 
C - Umumi ve fenni şartname 

3 - Eksiltmeye gireceklerin: 
A - Şimdiye kadar asgari (150) bin liralık inşaat işi~i muv.at

~akiyetle yaptığına dair Nafıa vekaletinden ~1:1s.addak b~r v~sı.~~ 
ıbraz etmesi veya bu vesikayı hamil olanın hırı ıle mesaı bırlıgı 
yapması. 

B - Bizzat diplomalı mimat olması veya diplomalr bir mimar
la mesai birliği yapması. 

C - Eksiltmeye girecek olanların bir şirket veya ecnet;>i ~ir fir· 
ma mümessili oldukları takdirde, 2490 sayılı kanunun 2. ıncı ve 3. 
üncü maddesi hükümleri dahilinde gereken vesaiki teklif mektu
bu ile birlikte vermesi. 

4 - Eksiltmeye girecek olanlarm 9 ağustos 937 pazartesi günü 
saat 13 e kadar teklif mektuplarınr havi zarfı yukarıda yazılı ve
saik ve teminat mektupları içinde olduğu halde komisyona vermiş 
bulunmaları, bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul 
olunmıyacağı ve postadan mütevellid gecikmeden dolayı yapılacak 
müracaatların da nazarı dikkate ahnmryacağı. 

5 - İstiyenler, şrtname ve planları 13 lira 44 kuruş mukabili?
de Ankarada komisyonumuzdan ve İstanbulda Kasnnpaşada Denız 
levazım satın alma komisyonundan alabilirler. (2215) 2-3622 

Adana belediye riyasetinden: 
1 - Açık eksiltme suretiyle bir cenaze nakliye otomobili satın 

alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (2440) türk lirasıdır. 
3 - Muvakkat teminatı (182) liradrr. 
4 - İhalesi ağustosun 12 inci perşembe günü saat on beş. 

te belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. İstiyenler 

oradan parasız alabilirler. 
6 - İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzla· 

riyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
2-3638 

---~------------------------------------------------
C. H. P: Çoruh 

ilyönkurul haşl{anhğııidaıı: 
1 - 10-8-937 salı günü saat 15 de Artvin C. H. P. binası dahilin· 

de müteşekkil eksiltme komisyonunda kırk dört bin dokuz yüz se
kiz lira yetmiş kuruş inşaat bedeli olan halkevi binası inşaatı kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Fenni evrakını görmek istiyenler Artvin, Ankara, İstanbul, 
Samsun, Trabzon, Erzurum ve Rize nafıa müdürlüklerinde araya
bilirler. 

3 - Muvakkat teminatı üç bin üç yüz altmış dokuz liradır. 
4 - İsteklilerin resmt gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayıh nü•· 

hasında çıkarak 2490 sayılr kanunun 10 uncu maddesinin fıkrası 
mucibince aranacak ehliyet vesikaları hakkındaki talimatnameye 
uygun olan inşaat vesikasını haiz bulunmaları ve 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesindeki sarahat veçhile tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını birinci maddede yazılı 10-8-1937 salı günü saat 14 de 
kadar komisyona iyice mühürlü olarak vermeleri lazımdır. 

5 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2202) 2-3518 

Kapalı Zarf Usulile Eksitme ilanı: 

l\fardin Nafia Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Cizre • Andiver arasındaki Deşt 

köprüsünün inşaat ve tamiratı: 
2 - Görülen lüzum üzerine tadilen yapılan keşif mucibince 

bedeli 12272 lira 36 kuruş olup bu keşif üzerinde nafia vekaletince 
yapılacak her hangi bir tadilatı müteahhit kabul etmeğe mecburdur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işled genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif ve tahlil, fiat silsilei fiat. 
F - Prope. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı fenniyeyi Mardin nafıa daire· 

sinde görebilirler. 
4 - 26 temmuz 937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksilt· 

meye konulmuş olan bu inşaatın ihalesi 16 ağustos 937 pazartesi 
günü saat 14 de Mardin nafia dairesinde teşekkill edecek komisyo
nu mahsus marifetiyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için iıtekli!erin 921 liralık muvak· 

kat teminat vermesi ve bundan bafka resmi gazetenin 1 temmıu 
937 tarih ve 3645 sayısında yazılı nafia vekaletinden alacağı ehli
yet vesikasiyle ticaret odasında kayıdh bulunduğuna dair 937 ıe
nesine mahsus ticaret ve sanat vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

7 - Bu husus hakkında daha fazla malfunat almak i.stiyenlerin 
Mardin nafıa dairesine müracaat etmeleri ilan olunur. 2-3755 

İnşaat Müteahhitlerinin ve yapı 
Yaptıranların nazarı dikkatine : 

Ankara istasyonunun inşaatı bittiğinden artan malzemei inşai· 
yeye talih olanların istasyondaki yazıhanemize müracaatları ilan 
olunur. 2-3719 

YENt S i N F~ M t\ 1 ~ A I? HALK ZEISS 1 
Gözlük perivist • pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 

ı-HİGOşo 

BUGO'N GÜNDÜZ VE GECE 
2 film birden: 

1 - BİZ DE İNSANIZ 
Bankalar caddesi 

Rıza Gözlükçü 
Telefon : 3025 

lnıtiyaz sahibi ve Başmu 
barrirl Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Mlidürü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basrmevi: ANKARA 

2 - GİZLİ VESİKA 
Casusluk teşkilatına aid çok kuvvetli 

bir mevzu 
GECE 

ŞAHANE MELODİ 

2 - GÜMÜŞ MAHMUZ 
Baş rolde: KEN MAYNARD 
Her ikisi de heyecandan insanı nefes
siz bırakan sergüzeşt ve macera filmi 

Baş rollerde: Halk matinesi 12.lS de: 
GRACE MOORE • FRANCHOT TONN KADINLARIN SEVDİ0İ 

ŞER 1R BAHÇESlN DE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

GÖNÜL DEDİKODULARI 


