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Sağlık vaziyetimiz 
B. Refik Saydam yurdda 
sağlık işlerini anlatıyor 

Başz 1. inci sayfada 
ft kec·!.olardan ayrıca Aüna ft AA
tebte İllİfU dilerlerinde birer de clia
pmaer balunmaktaclır. Aynca yedi ta
ne de ıeyys trahom tetkilitnnu var
dır. Bu haatabane ve aiıpanserler 13 
tehir ve kuabada,427 köyde faaliyette 
balumnaktadırlar. Şimdiye kadar 89,340 
taneei ibtilatlı, miltebalriıi idi trahom
lu olmak üzere 420.662 kifide hastalık 
telbit edilmiftir. Şimdiye kadar 12523851 
kifi iliçlanmı9, 13.637 kiti hastahanele
re yatırılm11 28,580 kifiye de ameliyat 
yapılmıftır. 

Tedavi eJilenler 
Nümunc haat.ahaneleriyle doğum ft 

çocuk bakım evlerinden ve Anadoluda 
adedleri yil.z elliden fazla bulunan mu
ayene ve tedavi evlerinden iyi ve mia
bet neticeler almaktayız. Maddi imkln 
buldukça bunlann uyıaını arttırmak ta
•vvurundayız. 1924 yılından 1936 ydı
na kadar nDmune hutahanelerinde 
1.042.296 kiti yatmlarak 4,987,143 kiti 
ayakta, dolum ft çocuk bakım evlerin· 
de 27,945 kiti yatınlarak 344,4+1 kip 
ayakta, muayene ve tedrri evlerinde 
12,911 kifi yatırılarak, 3,893,838 kiti de 
ayakta tedavi edilmiflerdir. 

Bu raJramlar yurd aaihiında nümu
ne hutahaneleriyle doium ve çocak ba
lnm evlerinin ve muayene ve tedaW n
lerinin ne kadar büyük bir rol oynamak • 
ta oldueuna bir miaal olabilir. 

Antropometri fetlıilrleri 
Türk ırkınm vaaıflarını teıbit et· 

mek linre mlitıeaddid gruplar tefkil et
mİftik. Bu antropometri anketlerine 
memur ekipler, memur oldaldan ftl&
yetlerde vazifelerini ifa etmektedirler. 
80.000 kifi üzerinde yapılacak bu anke
te aid fitlerden mühim bir lmmu dol
durularak huırlanmıt bulunmaktadır • 
.Diierleri de en Jaaa bir gamenda dol· 
clunılarak baklllllı&a cönderllecektir .• 
Fifler bilahare bakanlıkta tetkik ve tah
lil edilerek neticeleri tabit edilecektir. 

SJei H ~ libııla 
Si!M!IDMı olmıylııı ır.a w ,mlr

lerde balka allık propar?"MI Jap
maJı lftN ....... ........ cüwslerıiy.le 

beraber, Pate, Xodü w alamı ..,...eıa. 
tından ayrıkmf ..ı.tıelif menuJanta IJ

bl " ~ ..... fiJjmJeri ...... e
dllmiftir. lbldne Ye filimler pldibeıı 
eonra yapıllıcak procr- tabbnda ve 
ııhat mtidlrleriain ........,_. altmda 
bunlar baJka, mekteblilere w orcluya 
göstıerilecektir. 

lzmir; geni 
Otobüsler 
Getirtiyor 

lzmir, (hu9Uli) - Belediye tara- · 
fmclan Almanyaya liparit edilen yeni 
otobüslerimiz bir haftaya kadar ,eıhri
mize gelecektir. Bu otobüsler mazot. 
la iflediğinden urfiyatı çok azdrr. Ki
lometre bapna elli para sarfetmektedir. 
Yeni otobüalerden birisi nümune ola
rak fehrimize getirilmişti. Bu otobü· 
ıün tecrilbeai bupnlerde yapılacaktır. 
Gelecek otobWerin •ynı 12 dir. Bun-
1111' birinci kordondo itliyecektir. Oto
.. aler bütüa i•tinhat vaaıtalarını için. 
de bulancluımakta, kıtın huauai bir ka
loriferle •ıtılmaktadır. İlerde 70 oto
bOa daha getirilecektir. 

Yeni nakil vuıtalarmıı.ıda çalıp
cak toförler bir kura görmeie mecbur 
tutulacaklardır. 

lzmirin ,,.,ıan malaalleleri 
İmar eılilecelı 

İzmir (Hususi) - Belediye, bakım
sız bir vaziyette bulunan yukarı mahal· 
leeri imar etmeğe karar vemıit ve ça· 
ıı,matannı bu nokta etrafında toplama-
1• baflamı,ar. Bu mahallelerin yol ve 
l&imı i•leri için huauıi bir plan ve prog
ram huırlaruJUftır. 

llık it olarak Dlmlacık deresinin l\
zeri kapatılacak Ye burası bir Jiğmı ha
line getirilecektir. Bu ıuretle sürekli 
yaimurlarda Bahribaba parJwun önünU 
w tramvay caddesini eularm blemaaı· 
nm önüne de geçilecektir. Bu it için 25 
bin lira sarf edilecektir. 

Kiliste kaçakçılık 

gittikçe azalıyor 
Kltls, (Huemt) - Kaçllkçıbk bidi· 

aeleri, alman 10n tedbirler uyeainôe 
her g6n biraz daha ualmaktadır. Bil
..._ artık kafile bçakçdılma bitmlt 
ekiyle baJaım.ktadır. Bir gmanlar 
~ılıiJn en senit ubuı ve merke
zi addedilen tehriımUde birp ümeler 
tacnamiyle bu itle utnıfmaiı adet ve 
-1ek edimnflerdi. Son eeaelerin d~ 
...ıı plıpwlan bu cihileri ba JritU 
lıayclm .,.. geçinnit, bu iflerle uira
.-ı. alın teriyle ekmek plldU u.n
-ıa a.,1.wn'lıardır. 

ltaçakçılıiın ortadan kallııımMında.. 
ki milhim Amillerden biri de: ~rli fab. 
riblarımızlll çoplmesr, Wrçok etJa 
fiatlarumı ucuzlamMıdır. Bu arada te
ker, tuz, kibrit ve ıUı kaçakçıliı ta
mmniyle ortadaıa Jaallmııttır. 

iç bakanlığın 
Çalışmalarını 
Gösterir sergi 

Matbuat genel direktörlüğü, İç Ba
bnlık konferans aaJonuada iç Bakıaab
im cumhuriyet devrindeki çalıpn11ını 
belirtecek bir sergi açacaktır. Sergide 
balranlıiın muhtelif tubelerinin çalıt
malan relim, diyairam ve grafiklerle 
tesbit olun'M:Aktır. Ser&i cumhuriyet 
bayrmundan 80nra açılacaktır. Ha.zır. 
lıklara timdiden başlanılmııtır. 

Gümüşhacı köyündeki 
sellerin zararları 

Geçen ay içinde Gümüşhacı köyünü 
sel baemı' ve birçok .zarar ve ziyan ol
muştu. Selin yapını, olduiu tahriblere 
dair tç Bakanlığa resmi malOmat gel
miştir. Bu maliımata göre selde 9 ki'i 
boğulmUfo 22 hayvan ölmüf, 34 ev yı· 
kılrmttır. 56 ev tahrib neticesi beledi
ye brariyle yıktırılmıftır. 

Kasabaıya aid bağlar, tütün, bostan 
ve kendir ve diğer ekili tarlalarla ma
dengümÜf, Çebni, Çavuı, Keçiealeme
si ve Halas köylerinin mezru ara.ziai 
siyan görmiiftür. 

Kıı~day yeniz kalanların yardımma 
devam ettiti gibi inhisarlar idaresi de 
tütünden .zarar görenlerin vaziyetini 
tetkik ettirmektedir. İdare zarar gör. 
müş olanlara yardımda bulunacakır. 

Gümilpcı köy belediyesi kaaaba
nın içinden geçmekte olan derenin her 
iki tarafında onar metre açıklığında 
rıhtım yaptırmağa karar vermiştir. 

Para cezalarmm tahsili 
Bası yerlerde mahkemelerce htlrri· 

yeti baf layıcı ceza ile birlikte hillano
lunan para cezalarmm, mahk6miyetin 
~Jmeainden IODra tahlil ediJdifini 
c6ren Adliye bakanlığı bundan böyle 
mabkGmiyet ilimınm katiyet keabet
meaiyle beraber para ce.aaınm tahlili· 
ni tqkilitma emretmittir• 

Noter muavinlerinin 
yıllık gelirleri 

Adliye bakanbp noter -..vinleri
nin yıllık relir ve maaraflarmı ıa.te
rir bir cedvelin her sene blltmda bakan· 
lığa gönderilmesini utıal lttibu etmit
tir. Şimdiye kadar göadenniyenler 15 
Ciln içinde göndermerleme baklannda 
takibat yapılacaktır. 

Ayclmcla okutulen yoksul ÇOCuklar 
Aydın, (Hususi) - Villyet btldce

ainden 2500 lira ayrılarak ZS yoksul 
ve lmimleab çocuğun orta mektebe de· 

wmları temin ediliyordu. Bu •ne me
san olm talebelerin yerine almıcak ta-

lebeler isin bir mUrab'ka imt:ihnı 1a. 
pılDUfbr. 

Şekerli madde1erin 
20. 9- 1937 

muamele vergisi 
do1ayısiyle yap dan bir istatistik 

Şekerli maddelerde ne 
mikdar şeker var? 

Finw babnhjı, tekerden 11181Dal madclelerin muamele versisi 
muafiyetinin pnlq tatbik edilclifini Ye ham yerlerde tereclclüdlere clii
tüldüiünü auan dikkate alarak letkillbna :reni bir emir s&adermittir· 
Bakanlığın bu emrine göre, muamele vergiainden muaf olan tekerli 
maddeler, asıl maddesini teker tefkil eden, yani terkibinde teker mik· 
dan yüzde elliden fazla bulunan maddelerdir. 

Smat müeaeae mahiyetinde ~ 
lup da muharrik kuvveti bet be:r· 
girden ve çalıfbrdığı itçi adedi de 
ondan yukan olan teker imalatha
ne ve fabrikalarında imal olunan 
maclclelerden İçeriaincle yüzde el
liden fazla teker bulunanlar ver
giden iıtiına olunacaktır. lçeriıin
de yüzde elliden az teker bulunan 
maddelerden iae vergi alınacaktır. 

Şeker ile mamul madde yapan fab. 
rikaların yaptıkları mamulitm envaı 
pek çok olduğundan finans dairelerinla 
bu madelerdeki ,eker niabetlerini ayrı 
ayrı tahlil ve tesbit etirmelerine im
kan olmadığından finans bakanlığı belli 
batlı tekerli maddelerin ,eker niabet
lerini bir liıte halinde tesbit ettirmit
tir. 

Bu listeye &öre, akide tekerinde 
yüzde 80, fındıklı ve fmdıbı.z lokumda 
yüzde 75 - 80 ,fondanda yüzde 70 • 80, 
meyvalaı ve ıneyvaıı.z karemelilerda 
yüzde 80 - 90, aildlü bramelide yüz.. 

0 de 75, türlü reçellerde yüzde 60 - 70, 
tirlU m&rmalltalarda yüzde 70 • 80, bon 

bonlarda yüzde 75 • 80, jCilelerde yii.zde 
75, ,ekerlemelerde yüzde 65, turublar
da yüzde 70 şeker bulunmaktadır. 

Bu maddeler dıtında kalan fekerli 
mamul maddeler muamele vergisi mu
fiyetindm istifade edemiyeceklerdir. 

Finans bakanlığı maden ocakların
da aarfedilen elektrikten alman istih• 
lAk vergisi hakkında yeni bir karar ver

miftir. Bu karara göre münhasıran madeo 
kuyusunun içinde aarfedilen elektrikle 
bu kuyulara inip çıkan uamörlerin ve 
kuyulara tania b&Ya veren ve bo.zulmut 
lılVa çeken aletlerin tahrikinde ve ku. 
yuların knvirinde ve kuyulardan ma
den cevherlerin istihracını temin eden 
alet ve teıiatalarda aarfolunan elektrik• 
ler istihlik vergisinden muaf olacak.. 
la•-dır. 

Bunun d1J111da kalan maden aaha-
11ndaki izabe, tasfiye ve tathirhanelerl• 
yazıhanelerde amele ve müıtahdimin e• 
!erinde ve hastahanelerde aarfolunan 
el~ktrikler istihlak vergisine tabi ola. 
c:aldardır. 

Milli gelir artıyor 
935-36 senesinde ada 
başına 82,10 lira düşüyor 

Ekonomi bab.nlıp, ld eene evel tetlril olanan~ .. .-Wal 
Türkiye milb ıelirinin heeabi:rle tavzif etınit ye aervi• mun w ıatacu 
&l"8fbrma)ar "ça .... elar aonuDcla 1935-1938 yılı millt relirimm de 
le.bite ma-.affak ollauftur. 

Menemen 
suya kav111ayor 

Menemen, (Huaual) - Şelırimia: ya• 
kında ıuya kavutac:ak, bu ıuretle en 
mühim ihtiyacı temin olunacaktır. Fev
~ bir toplantı yapan belecliJe U• 

muml heyeti, glmriilder ..U.Umu laine. 
sini kar9ılık göstererek belediyeler ban
Jıraemdan iıtikraz yap-ğa karar ver. 
miftk'. Fen beyetleri tarafından Y&lllllD
lar ve ~l mevldindeW aulann de
mir borularla tebrimi.ze getirilmeti için 
yapılan ke,iflere göre bu İf içıln 140 bin 
liraya ihtiyaç wardır. 

Varılan neticede milD ıeliri· 
miz 1933-1934 zirat mahaul aene-
8İnde 1.150.000.000, 1934-1935 zi· 
ıat meNal aeneeincle 1.250.000.000. 
1935-1938 sini ...ıı..ı eewiade 
1.330.000.000 lirayı bulmuttm'· 

Bu rakamlara göze milli ~ 
de, 1933-1934 lelMaİDe nuana 1934-1.,,, 
HDOSinde ybde 8,7, 1914-1935 ...-m. 
nazaran 1935-1936 senesinde yüzde 6,4 
1933-1934 aenesine nazaran lW-1936 ıe· 
aeainde ile yüsde 15,7 m.betinde bir 

mtJt -- prpmaktadır: 
Milli ıelirimi.zin adam bafma ieabet 

edea hieaeai iae 1933-1934 ıeneainde 75 
lira 56 bnq, 1914-1935 senesinde 78 Ji• 

Halka •ilılı iintımek .... •1-
hk propapnda afifJeri 1-bı "'VU
İlk patide 12 ...ıatıelif wu•• aiııl o
lan bu renkli afitler bMdmaktacbr. Ba
aılma iti bitince bunlar bütün ıdıi mü
aeeselere, halkevlerine, mekteblere da· 
jıtılacak ve iıtaıyonlara ve halkın ıö
rebileceği yerlere aatırılacaktır.'' 

Üç buçuk ya§Dldaki 
çocuğu boğazhyanlar 

V~
1

N 1KILAR 
n 55 kunlf, 1935-1936 senesinde 82 lira 
15 kunlf olarak te9bit olunmuttur. 

Buna göre, nüfus b&fına milli ceU
rimizin muhtelif senelerdeki anması 

1933-1934 --.indca 1934-1935 1e11e1l• 

• bdaa- ytude 6,77, 1934-1935 aeneein· 
da 1935-1936 ıeneaine kadar " 4,53. 

1933-1934 aeneainden 1935-1936 senesi• 

ae kadar u yüzde 12,61 nisbetindedir· 
Balrkeııir, (Huımi) - Babumdm 

intikam almak için İlter admda ve Uç 
buçuk yafında masum bir yavruyu ek
mek bıçatiyle kaec'ek lldlirenler hak
lnndaki tahkikata dcv;un edilmektedir. 
Katillerden KMllDID bümı cellld Balll· 
le, anaaı Emine ve ku karde,leri Om
mü ve Zehranm da badiMcle ifdralderi 
&6rillmlt .. banlar da tnldf edi ...... 
Jmiir. 

f"' ......... ii ... A111

~ 
11A .. , 
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Hava bulutlu geçti 
Dtln ,ehrimlzde hava kıamen bulut

lu PPDlt. - atAcede 28, ıhefte 57 
derece olarak bydedilmi9tir. Dün ha· 
va Trakya ve Koc:MU •mtablarmda 
yağı9h, Orta Anadolu ve Karadeniz 
mmtablal'flllla bulutlu, Ece, ceııub ve 
oeaDbu prkl mmtablaraula u balat· 
lu, prJd Anadolu ile yurdun diler mm· 
takaJannda açık pçımi9tir. Din en çok 
Ylllıt Afyonda olmut ve karemetreye 
12 kiloıram au bırakmı9tır. Dün en dil· 
9ük nı Van ve &...na 10, en yilbek •ı 
da Diyarbekirde S7 derece olarak kay. 
dedilmiştir. 

Telsiz kanununun 
öğrettiği rakam 
Bir ağustostan itibaren yürürlü. 

it: giren telsiz kanunu, bize mem/e-
atte mevcııd radyo ay6$ZIU da öğ· 
Ntti: bOyük vil•yetleriml.zde bU. 
~cııd radyolar a/llusa nisbeten, 
bizi tatmin edecek bir seviyeden u
akın. 

Kurul-ıts olaa radyo istasyon
larımıua inpa l..Uy«Je dnam e
diyor. Cumlnuiyet •••ç -re diaç at:-
9Di, dlJ1178p n modera medeniyet 
-raıtaluıaaa l•ydalamnk dııyııra· 
eütır. Bııntlan llir ıdcldet nel Aa
hnya ıelen bir yabam:ı, bü,Ok kal. 
kılJllJaJIUzı 6ilrdütea •ara fWlları 
.Oylemifti: 

"-· laaa llu hdar a .uaua l
pade. bu lrMlal çıM delifea bir me,. 
leketia. aatliııi WUtmd içia biitün 
YMIWardu faydalanrutta aecfen 
h adar ,.cilctliilli bil tirli aalı. 
,..,,,or.,. 
Avrupayı do/Sftıktaa ._. mem• 

lebtimiae ,.ıe• ba yöucı, yeni 
Tllıa,.llia dlııpqa ulatmü W• 
hm tılfld6fı lluaaiyftledai giJrdlJk.. 
t~n sonra biJyle bir diişüncede bul• 

makta belki bdlıdu. Fakat bizim, 
bizi giJrenleri muhakkak beğent:cd:
lerl baldandaki kanaatimlsdir ki, 
hndimi•i o/dulu fibl giJstermeyJ 
bile bayıwalık uyaadırmak i'ia .ti. 
fi bir kuvv.ı ıaydırıyor. Biitiln dün
ya kunetli ve dia, se.Jmhi Yakın.. 
da duyacaktır. 

Bir al meralılm 

Aalmcla bir cokey ......... Del.ney 
ismi- Writi, ata, at tekifteriae• kotuna 
ve cliqia talumlanna çok gönül Vermİf. 
ti. Nihayet, Şeridaa'cla bir lokanta astı. 

a. ......... ~-----lerin yerinde eier tarzında otaracak ele. 
iil ... Waıcek ysler ....... Miift.iler 
.._ kaine ......... Ademo:aim, o 

....... at ..-aldıudır ki ... .lolrantacla 
"laank'' .. ,. ai ..... ,... -- ..... 
kaLili ..... lp.U.pdll'. 

Hol.iorıtıa 1an1tıntı merala 

Birçok artistlerin yapdıjl HoliYUd 
............... , We .... 1e1r ... ,ı. .... 
rilliliai •d 'i)'le rn m; ........... • 
... ..... • • ..,.. - lıı111mrdi sö-
ıi k ............. Hattl • , ..... . 
yalar bile filimlerinde rol alacak aktör 

.. llktrialeria .... h.• ....... ~ ................ 
......... iasilis Mt.öiii a..... ...... 

hto. Holmad'a pldiii -- .ı.ılı o1ıo. 
......- .............. plinnifti. ... 
......... pdip .-,.. pziatiler ,... 
..,....._ N~ P1ı1wt 11......., .. 
- midirleri OllUD ...... tine .... 
nttaJ.r: 

- Ba ..... llfaclk - ...... ... 
lapn'ztMi n-kwl-- ..... , ... il 1 

Ba .............. p_. t'ı ..... .. 
fiııiymwa.... ........ ...., 

diiimis b ) - mi .,&2.. L isti
,. ..... 1 Bir Rolı Ro,a alınız; bir ele 
toför tutunuz. 

Bir.....,. ..... nıiiltôlata 

v..-... ......-- K.pitol'
...... iiwiwcle seceleri de _ ...... .. , .... _......._ ___ __ 
... biricik ,.. .....,.....,.. ........_ 

F....U Scıott Ker'°• ............ Çiakii 
.. ....., "Y ........ iflı h .. ......,, 

.d ... •tll-HIDI= .. _._ p ı•fb: 

-c.cı1.. ........ ki ~ 
sölderdedir." 

Asil - --- ...... asil - --..... eleji) mi? 

llilll gelirimizin hakikt kıymetin• 

deki tuayüdli İlle 1933·1934 senesin• 

a&e 1934-1935 senesinde yüsde 4,6, 

1114-1935 eeaeaine göre 1935-1936 aeac
Unde yüsde 1,8 ve 1933-1934 se...uı• 

&6• 1935-1936 eeneaine kadar üd _. .. 
liık tıuayild yiisde 6,5 dir. 

llilll plirimi.zin teüitiyle elde e
dilen ba nbmlar milli siraat, ticaret 

ve eadlltrlmmn günden güne .nui19 

nı, faaliyet ft iıtiblal tahuıaı ... ,. 
lettiiini açıkça göatennektedir. BuaUO. 
neticeal olarak da halkın refah tnife-
ai gUmlen Cilne yilbe1mekte ve te41iy• 
kabiliyeti de o nisbette artmaktadır. 

Ekonomi bakanlıiı, milli ıeJirlllÜ• 
.zin 19~1937 enesinde de ceçen aene
Jel-de olclağu fu/aıapn bir eeyk takib 
edeceiüıi Bmid etmekte w umaml ae
tice berinde çok mileuir otan belli 
bafh zirat maddelerin rekoltelerine el .. 
ir fimdiye kadar yapılan tahminler_. 
.zarı itibara alınarak bu neticeye vardı• 
tını beyan etmektedir. 



____ n_ı_ş ___ ._c_M_A __ L ___ , 

Nyon ve İngiltere N ~on k<>nferansının sürprizle-
rınden biri, yaVal harekete ge

lir gibi görünen tngilterenin bu i~e 
dört elle sarılarak diğer devletleri 
llrkasından sürüklemesi ve kısa bir zaman 
İçinde müzakereleri müsbet bir neticeye 
V<!rdınnaındır. Japonyanın Mançur· 
Yayı istilası ve ltalyanın Habeşistanı 
İ•gali sıralarında ve ispanya harbı
nın ba~ladığı gündenberi İngiltere dış 
Politikasının tereddüd içinde bocala· 
dığını görenler, bu azim karşısında 
ha.net etmişlerdir. Halbuki lngilte
l"enin Nyon konferansında takib etti
ği azimkar siyaset İngiliz dış politi
kasının ananesine tamamiyle uygun
dUr. 

İngiltere dış politikasının istikamet 
"e hedeflerini tayin etmek çok güç. 
tür. Bu, İngiltereyi iyi anlamaya mü- / 

te\1akkıfbr. lngilterenin ufa'< ve müte
haısıs bir politikacı zümresi tarafın
dan idare edildiği çok defa söylen
tniştir. Bu, bir dereceye kadar da doğru
dur. lngi\tere uzun müddet, yeni 
:tatnanlarda liberal ve konservatör a· 
dını alan Tory ve Whig partilerine 
lnensub zeki ve dirayetli politikacılar 
tarafından idare edilmiştir. Harbtan 
'<>nra işçi partisi de memlekette bü
Yiik bir kuvvet ifade etmeğe başla
nuş ve hatta birkaç defa iktidare geç
tneğe muvaffak olmuş ise de bu parti 
henüz iyi ve mütehassıs politikacı ye. 
tiştirememiştir. iktidarı uzun müddet 
elinde tutamamasına bir sebeb de bu 
olabilir. 

İngiherenin mukadderatım idare 
edenler mütehassıs politikacılar ol
tııakla beraber, lngilterenin dış poli
tikası Üzerine daima efkarı umumiye 
~il olmuştur. Yani politikacılar her. 
hangi büyiik dış politika meselelerin
de efkarı umumi.yenin zıddına gitme
tneği ve efkarı umunıiye kendileriyle 
~eraber olmadıkça büyük ve hayati 
1flerde çok ileri atılmamayr düstur 
olarak kabul etmişlerdir. Bir lngilte
re hükümeti, hayati bir dış politika 
İşinde adım atmak için parlamentoda 
ekseriyet temin ebneği asla kafi gör
lnez. Bizim tarihimizle alakadar bir 
llliaaı: On sekizinci asrın sonlarına 
doğı.u Pitt hükümeti, Rusya ile os
tnan}ı İtnparatorluğu arasında niha
Yet Yaş muahedesiyle nihayetlenen 

ha.'l"ba müdahale etmeğe karar ver
mişti. Başvekil Pitt parlamentoya tek-
lifin· · · d · ı Yapmış ve ekserıyetı e temın 
etnıiş iken, kendi partisinin tamamı
t\ı "e bütün memleket efkarını arka
sında görmediği için harba girmedi. 
Bunun tersine bir misal de Kırım mu
harebesine istemiyerek giren Aber
daen kabinesinin muharebe başladık
tan fk~ · · "k" k sonra e arı umuınıyenın tazyı ı 

aı-şı!{rnda çekilerek harba şiddetle 
h~ı-aftar olan Palmerston hükümeti-
ttin "kt•d 'd. ı ı are geçmesı ır. 

r İngiltere hükümetlerinin dış poli. 
11ta•1 ·· • ·· • l b fk~ ~ uzerıne muessır o an u e a-

l't urn · · ~ ·ıı d .. urnıyeyı yapan anu er evre 
Kore d ~ · · s· l tb t egışır. ır zaman ar ma ua 
'rok ..... · · "ld" ~· •••Uessrrdı. Bugün öyle değı ır. 

ıll"onlarla tiraj yapan gazetelerin 
t\e kad · • ""f ld ~ ar az sıyası nu uzu o ugunu 
~ll birkaç seçim göstermiştir. Bugün 
heşkilat daha çok müessirdir. İngilterede 
ltterkes bir ve hatta birkaç teşkilata 
r erı,ubtur. Mesela Milletler Cemiye
~~e Yardım kurumu bu teşkilatın en 
l'ı~fu:ttularından biridir. Sonra işçL 
,~tt teşkilatı vardır. Sulh cemiyetleri, 
}' "e bu gaye uğrunda çahşan cemi
l' et. 8u cemiyetlerin İngiliz siyasi ha-
atında d ~ h · ı· l .. la oyna ıgı e emıyet ı ro u an. 
t~ak için İngiliz gazetelerinde her 
diı- ç~kan nıektubları okumak kafi
bi'I". 8ıı- İngiliz politikacısı herhangi 
&j.. tneselede efkarı umumiyenin his-
ratı .. 
hi~ ne merkezde olduğunu derhal 
tel'tli der. Ve bundan müzaharet gö_ 
bir Yeceğine kani olduğu ehemiyetli 
&a meselede adım atmaktan çekinir. 
~flt:ı:.·ı tneseleler vardır ki. lngi.ltere 
c;ilı; ~ıru derhal harekete getirir. Bel-

ilt&ın b'· .. k b" . duı uyu ır Avrupa devleh or-
Vukarı taı-afrndan işgali. Bu hadise 
kiirnu ~uluncaya kadar İngiltere hiL 
ede.:h _A.lnıanyaya karşı harb ilan 
heı- ~dı. Denizlerde korsanlık. Bu da 

:tunır · 
da"ad eyı etrafında toplıyacak bir 

tr. 

in ·ı lekergı tere gibi bir demokrasi mem-
"" •nde herk h • ·· ı · · ·••alar es er ~yı soy er, ıçti-
tere li"Yapıtır kararlar verilir. lngil
a-lltıla,ı- ındistandan çekilsin diye bağr-

çıkar-. Gazeteler her istedikte--

Amerika ve 
dünya 

politikası 
Nevyork, 19 (A.A.) - Bir çok ec· 

nebi devlet adamlarının nutuk söyle
yecekleri sulh konferansının açılma cel
sesinde B. Hull, Amerika için tam bir 
infirad siyasetinin dünya işlerine ted
birsizce ve lüzumsuz yere karışmak siya 
seti kadar meşum neticeler doğurabi
leceğini söylemiştir. 

B. Hull, netice olarak, şu beyanat
ta bulunmuştur: 

- Ekonomik bir iş birliği yapmak 
suretiyle sulhcu menfaatlerin muva
zenesini temin etmek kabildir. Böyle 
bir muvazene, herkesin komşusundan 

daha çok topa, daha çok tayyareye ma
lik olmasını istemekten ibaret olan mu
vazeneden daha mustakar olur. 

Masaryk'in cenazesi 
önünden geçenler 

Ferağ, 19 (A.A.) -Bu sabahtan 
beri hareketsiz bir halde büyük ölüye 
ihtiram resmini ifa eden muhafız kı

tası hazır olduğu halde yetmiş bin ki
şi Masarykin tabutu önünden geçmiş
lerdir. Cenaze alayı için bir milyon 
ziyaretçi beklenmektedir. 

Çekoslovakya kilisesi, yarın Cum
huriyetin bütütn mabedlerinde Masar
ykin hatırasını tebcil eden genel bir a
yin yap:lmasma karar vermiştir. 

Afrikaya giden İtalyanlar 
Napoli, 19 (A.A.) - Dün akşam Li

guria, Umbria ve Sicilia vapurları, as
ker ve harb levazımc yüklü olduğu hal· 
de, Libyaya ve doğu Afrikasına hare

ket etmişlerdir. 

rini yazar. Bunlara layık oldukların

dan fazla ehemiyet verilmemelidir. 
İtalyayı gezenler her yerde Ob

server gazetesinin sattldığrnı görür
ler. Roma radyosu da bu gazeteden 
bahseder. Berlin radyosunun La Jour 
gazetesinden bahsettiği gibi. Halbu.. 
ki Habeş harbı devam ederken faşist 
temayüllerini İtalyadan ziyade İtal
yan taraftarlığı yapmakla gösteren 
bu haftalık gazetenin İngilterede bü
yük nüfuzu yoktur. Milyonlarca nüs
ha gazet• satan Daily Mail de nüfuz 
ifade etmez. Herkes o gazeteyi siya· 
si fikirleri için değil, yetmiş iki tür
lü eğlenceleri ve hokkabazlıkları için 
okur. Alman radyosunun her gece 
neşriyatından uzun uzadıya bahsetti
ği Le Jour gazetesinin fransız efka
rını ne dereceye kadar temsil ettiği 
de izaha lüzum göstermiyecek dere
cede açıktır. 

lngilterenin belli başh haftalık ik
bsadi gazetesi olan The Economiı>t 
son çıkan sayısında İngiliz siyasetinin 
istikameti hakkında şunları söyliyor. 

Ajans telgraflarının kısaltılırken 
manasını da değiştirdikleri frkra ay

nen şudur: 
"Ondördüncü Lui ikinci Şarl'a gü

veniyordu. Karşısına Marlborouyh ve 
William çıktı. Napoleon üçüncü Cor. 
ca, Whig partisi muhalefetine ve 
Foks'a güveniyordu. Halbuki Pitt, 
Castlereagh ve Wellington ile karşı
laştı. Alman Kaiseri (ikinci Wilhelm) 
ve generalleri, Karson'a, işçi partisi 
nin sulhperverliğine, lngilterenin de
jenere olmasına güvendiler. Karşıla_ 
rında silahlanmış bir dünyayı buldu
lar. Bugün de Almanya, Japonya ve 
ltaly.,.mn mukadderatını idare eden
ler, Baldwinizm, Simon'luğun mirası 
ve sağ cenah partilerine karşı göste. 
rilen konservatör sempatisine güve. 

niyorlar. 
"Biz şuna kaniiz ki İngiltere ma-

zide mütecavizlere karşı nasıl hare
ket etmiş ise, bugün de aynı şekilde 
hareket edecektir: yani eninde so
nunda tedafüi, fakat azimkar bir 
sulh dostları koalisiyonunun başına 

geçecektir.,, 
Bu, şüphesiz, İngiltere dış politL 

kasının, Observer sayfalarında yer 
bulan tahlillerden daha doğru bir 
izahıdır. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

Yakın sark , ve Akdeniz 
meseleleri et·rafında 

B. Delbos dış işleri 
bakanımızla görüştü 
Cenevre, 19(A.A.) - B. Delbos, bugün öğleden sonra Fransa. leh 

meseleleri hakkında B. Beek ile ve Y akınşark ve Akdeniz de kontrol 
meseleleri hakkında da Dr. Rüştü Arasla görüşmüştür. 

Çinin sınır lannda 

Şiddetli 
harbler 

Tokyo, 19 (A.A.) _ Tebliğ: Şima
li Çinde Pekin - Suiyuan demiryolu ü
zerinde japonlarm bir takım kıtaatı 17 

eylülde Tatung'un 60 kilometre şark 
cenubunda Hunyuan ıııehrini işgal et
tikleri sırada diğer japon kıtaatı, gene
ral Siu • Ju - Ming'in kumandasındaki 
143 cü Çin fırkasına taarruz etmiştir. 
Şiddetli muharebelerden sonra japon 
kuvvetleri, 17 eylül saat 13 de Tatung
un 40 kilometre şimal garbında bulu
nan Fengehen şehrini işgal ve muhare
be esnasında yaralanan general Siu-Ju· 
-Ming'i esir etmişlerdir. 

Çinliler, muharebe meydanında 5000 

maktul ve mecruh bırakmışlardır. 

Nankin üzerinde japon tayyareleri 
Şanghay, 19 (A.A.) - 26 temmuz 

tarihindenberi ilk defa olarak birçok 
japon tayyareleri Nankin üzerinde do· 
laşmışlardır. Haaarat hakkında hiç.bir 
haber alınamamıştır. · 

Tayyarelerin Şanghay üzerine gece 
hücumları devam etmektedir. 

Central Nevs ajansına göre, Yang 
Sepouda üç yangın olmuştur. Çinliler 
japonlarm Sarıdeniz kenarında Haitche 
civarında Kouan Youna bir ihraç hare
ketini tardetmişlerdir. 

Japonların ihraç hareketleri 
Şanghay, 19 (A.A.) - Yangtsepou

da japonlar birçok noktalara yapmakta 
oldukları ihraç hareketlerine faaliyetle 
devm etmektedirler. 

Amerikan ıilô.hendazları 
Şanghay, 19 (A.A.) - Santiagodan 

1450 amerikan bahriye silah endazınx 
getiren bir amerikan nakliye gemisi bu

raya gelmiştir. 

Yeni bir 
silah: 

Ankara sokak
larında çocuklar, 
yeni bir tip silah 
ile avlanmakta· 
dırlar. Bu silahı 

kullananlar hak
kında ceza kanununda bir madde var 
mıdır, yok mudur bilmiyoruz. Yalnız 
evleri kuşların dolaştıkları yerlere ya. 
kın olanlar bir yeni zaman icadı olan 
lastikle, eski zamanlar aleti olan yayın 
birleşmesinden husule gelen bu demir 
çubuğun can yakan tecrübelerine he-

def olmuşlardır. .. 

Zeki bir yaramaz. boş bir makara 
almış, onun içinden kebab şişi geçire
rek bir lastikle bunu makaraya bağla. 
mış. Genç ve kuvvetli bir kolun çektiği 
bu lastikten fırlayan şişin neler yapa
cağını bir düşününüz .• Haber aldığımı. 
za göre bir göz çıkarma ve bir de sırt
tan yaralanma hadisesi olmuş. Çocuk
larımızın icabında makaradan ve kebab 
şişinden silah yapaca.k kadar bulu~ ka
biliyetleri hoşumuıza gidiye>r ama, bu
nun Ankara sokaklarında tatbiki değil .• 

Fransa Hariciye nazırı bundan 
sonra B. Negrin'i ve daha sonra 
"enternasyonal sosyalist amele,, 
delegasyonuyle ''Beynelmilel sen· 
dikalar,, delegasyonunu kabul et
miştir. Bunlar kendisine son defa 
bu iki teşekkül tarafından İspan
yada ademi müdahale politikası 
a.leyhinde kabul edilmiş olan tak
rır hakkında izahat vermişlerdir. 

Delboılun nutku ve lransız 
gazeteleri 

Paris, 19 (A.A.) - Gazeteler, B. 
Delbos'un dün Milletler cemiyetinde 
söylemiş olduğu nutuk ile İspanyanın 
Milletler cemiyetindeki vaziyeti hak· 
kında mütalealar yürütmektedirler. 

Eko dö Pari gazetesinde Pertinaks 
diyor ki: 

"B. Delbos'nun nutku, sulhu ihlal 
ve siyasi karışıklıkları, erazi bakımın
dan kargaşalıkları tacil etmek fatıyen· 
lere karşı yapılmış ağır bir ihtardır. 

Eğer İberik yarım adasına doğru 
gene silahlar ve askerler sevkedilecek 
olursa, Akdenizde korsnalık yeniden 
başgösterir. Fransa ile İngiltere dcrıtz. 
aşırı imparatorlukları ile olan miı'laka
lelerini serbestçe yapamıyacak olurlar
sa artık &tıl bir halde kalmak, b.>ş yere 
vakit geçirmek manasız olur. 

Almanya ve İtalya tarafından yapı
lacak bir uzlaşma hareketi derhal iti· 
bare alınacaktır. 

Pöti Jurnal, diyor ki: 
Birçok murahhas heyetlerde B. 

De1bos'nun söylemiş olduğu nutkun 
çok mühim olduğunu, çünkü mutedil 
olan tabirlerine rağmen sarih ihtarları 
ihtiva etmekte bulunduğu mütaleas: 
yürütülmektedir. 

Övr gazetesinde Bn. Tabui, şöyle 

diyor: 
İspanya, İtalya ve Almanya tarafın

dan memleketinin zaptına teşebbtis e
dilmiş olduğunu ve bu yüzden Avrupa
nın her dakika daha vahim hadiseler 
karşısında kalmasx muhtemel bulundu
ğunu murahhaslara isbat etmek sure· 
tiyle, Milletler cemiyetinin yapabilece· 
ği kadar, davayı kazanmıştır. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
İspanyanın asambleye tekrar seçil

mek hakkını kazanacağını söylemek pek 
fazla bir iddia olmaz. Bu netice hemen 
hemen müsbettir. 

Valensiya hükümetinin namzedliği 
aleyhinde bulunmağa katiyen azmetmiş 
devletler arasında şunlar zikredilmek
tedir: Avusturya, Macaristan, Arnavut
luk, Yunanistan, Yugoslavya, Türkiye, 
Bulgaristan, İrlanda, Felemenk, Kana· 
da ve birçok cenubi Amerika devletle

ri. 
Buna mukabil İspanyanın namzed· 

liğine aşağıdaki devletler müzaharette 
bulunacaklardır: Fransa, Rusya ve Ka
nada müstesna olmak üzere bütün do
minyonlariyle İngiltere, İskandinavya 
devletleri, Venezüella ve Meksika. 

Doktor Şaht 
Floranse, 19 (A.A.) - Birkaç gün

denberi burada bulunan Doktor Şaht, bu 
akşam Almanya'ya dönmek üzere hare-
ket edecektir. • 

Dr. Muzaffer Sander 
Tetkikler için Almanyaya 

gidiyor 
Cebeci Merkez Hastahanesi göz mü.. 

tehassısı kıymetli arkadaşımız doktor 
Muzaffer Sander, bir sene sürecek o
lan bir tetkik seyahatine çıkınaktadcr. 
Memleketin kendi ihtisas şubesinde en 
mümtaz değerlerinden biri olan doktor 
Sander şehrimizden yarın ayrılacak ve 
doğruca Almanyaya gidecektir. Dok· 
torumuza iyi bir seyahat ve başarılı bir 
mesai temenni ederiz. . · 

~ ----

1 BASIN lCMALl ı 

Yeni uyanan seyahat 
hevesi 

TAN'da Ahmed Emin ~alman yazı
yor: 

"Memlekette hepimizi sevind.irecek 
bir yenilik var: vatandaşlarımızda seya. 

hat merakı uyanmıştır. Gezmek, gör • 
mek, memleketj rnnırnak hevesi gittikçe 
umumi bir şekil alıyor. 

İzmir sergisi münasebetiyle bunun 
canlı delillerini gördük. 1 stanbuldan ve 
memleketin diğer taraflarından lzmire 
binlerce kişilik seyyah kafileleri alonq, 
gitmiştir. Deniz yoluyla gitmek istiyen.. 
lerin ancak üçte biri vapurlarda yer bu
labilmiştir. Hem de vapurun her köıesi 
yolcu ile taştıktan sonra ... İzmir hinter_ 
landrndaki trenler öyle dolmuıtur ki 
trenlerin içinde ayakta duracak yer kal
madıktan başka halk vagonların iiatiine 
de dolmuştur. 

Bir şehrin hayab için en büyük ni
met, hareket celbetmektir. İzmir beledi
yesi, modern, teşkilat ve ciddi bir çabı
ma sayesinde bunu her ıene daha biyük 
bir ölçüde başarmaktadtr. Sergi miina -
sebetiyle açılan hareketin İzmir tehrine 
milyonlarca lira akıttığı söyleniyor ki 
bunun küçük bir kısmı olsun ba.riçlma 
gelmiştir. 

Yeni uyanan bu seyahat meralmım 
içtimai tesirleri büyüktür. Vatandqlar, 
daima alıştıkları adeta taıla§Ullı muhiL 
!erden uzaklaıırlar, yeni muhltlerle le • 

masa gelirler. Gözlerinin ufku deiiıir
Neticede kendi muhitleri için bir yeni. 
lik amili olurlar. Bir taraftan da ba ha
reket, memleket içinde her mana ile ba.. 
yat ve hareket uyandırır. 

Yeni istidadı her vesile ile teıvik et
mek memlekete karıı borçtur. 

Bunun için de ilk sardacağnıuz esas 
ucuzluk hareketine devamdır. Trenler 
ucuzladıktan sonra gördük ve anladık ki 
memlekette hayat uyanmasına bqlu:a 
sed pahalılıktır. 

Ücretler ucuzlar ucuzlamaz seyahat 
birden bire o kadar artb ki demiryalla
nmız pahalılık günlerinden çok fazla 
kazanç elde etmeye başladı. Sergi miim
sebetiyle yapılan yeni tenzilat ta geçin
me seviyesi daha dar bir kısım haDa 
trenlere, vapurlara düşürdü. 

Vergi kaynaklan da dahil oldaia 
hı\1de memlekette her türlü inkiıaflanıı 
sırrını ucuzlukta aramamız lazımdır. 

Gözönündeki bu tecrübeler bunu çır* 
c<\nlı bir surette ortaya koymuıtur." 

Tirolda Avusturya 
milliyetperverleri 

bir gösteri yaptılar 
Insbruck, 19 (A.A.) - Tirolün mer_ 

kezi, dün kendisinin Nurenberg günü
nü yaşamıştrr. 

Milliyetperverler cephesi, bu mii
nasebetle bir nümayiş tertib etmiştir. 

Kesif bir halk"kütlesi, bemıutad a.. 
şağıdaki ananevi sözlerini söytemif o

lan Başbakan Şuşnigi alkrşlamağa kot
muştu: 

Gayelerimizi tahakkuk ettirmek L 
çin müttefikan tasvib edilmiş olan yol 
üzerinde istikbale doğru yürümek isti
yoruz. Bunu yapmak için üç şarta ria
yet Uizrmdır. 

1 - Memleketin iradesinin siyasi 
idaresi, münhasxran milliyetperverler 
cephesi tarafından tayin olunmahdrr. 

2 - Biıi istemiyenlerin yapacakta.. 
n şey, bizimle meşgul olmamaktrr. 

3 - Tirollunun ve avusturyalmm 
tarihi vazifesi ne olduğunu biliyoruz. 
Bu vazife, h~r almanın vazifesi olan 
bir vazifedir. 

Bizim fikrimizde olmıyanlar, biz
den uzak kalabilirler, fakat memleketin 
esas kan•mlarına muhalefet etmekten 
kaçmmaları İcab eder. 

B. Şuşnig. şu sözlerle nutkuna ni
hayet vermiştir: 

"- Takib etmekte olduğumuz bü. 
tün gayelere ulaştık, diyemeyiz. Önü
müzdeki sene zarfında vatanperverler 
cephesi geçen seneki faaliyetine de
vam edecektir. 

Almanyanrn asiler nezdindeki elçisi 
Sansabastien, 19 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Almanyanın Salamanka hükümeti 

nezdindeki yeni elçisi M. Fon Stoebrer 
buraya gelmiştir. Askeri ve miilki vali
ler tarafından şerefine kabul töreni ter
tib edilmiştir. 
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T oprağma güvendiğiniz bir fida
nın glırbuzleşmesini seyrctm.:k ne 

kadar zcvklı bir şeydir. Hele bu fidan 
si · · · · ' zın golgesınden güven ve huzur bek-
lcdiginiz bir varlık olursa ... İnönü yük
~ek yelken uçuş kampına ilk gidibde 
avac:ılık fıdanrnın yeşerdiğini görenler, 

aradan nıhayet iki ayhk bir zaman ge
Çıp, onu karşılarında dinç bir ağaç oln 
rak bulduklan zaman, bütün mikyasla 
~ ıflas cttıren bu biıyiık değişikliğin iza.. 
ını yapamıyacaklardır. Çiınkü türk ha

V~cılığı bir terkibtir. Bu terkibin içinde 
tnılli kabilıyet, milli zeka, yurd severlik, 
enerji, ilahlaşan kahramanlık duygusu 
"~ Yerde kalmayı azımsıyan bir yirmin
cı asır gururu vardır. İnönü sırtlarında, 
btitun teknik vasıtalara sahih en mükem
llıel bir fabrikanın, bir tayyareyi kurma-
sından dah . . d .. -a az zaman ıçın e uçmayı og-
re~miş olan Atatürk çocuktan işte bu 
tnıU- . 1 terkıb hamurundan yuğurulmuşlar-
dır Bu b"l · l · · ·· k h h ~ · . . nu ı mı yen er ıçın tur avacı-

gı aaıma bir sır olarak kalacaktır. . " . 
• 1 nonu kampı, birinci teşrinin ilk 

da . ortasında kapanıyor: açılışının 
İk"ha ılk haftasında gördiıgüm kampa, 

• 
1 buçuk aylık fasıladan sonra, ilk gidi-

§ıınıe k 1 k h" ı · · n· . ıyas anmıyaca ısler e gıttım. 

ır Şey, ne kadar yeni ve bilinmez olur
sa olsun, onu ikinci defa görürken yerle-
§cn ve d h" · 1 d ~ ost ıssıy e, on a, tanıdıgınız 
ve biıa··· · h · lık ıgınız azla, aşına olduğunuz var-
i ~ arıyorsunuz. İnönü bu hakikati de 
brı· r etmektedir: iki buçuk ay orada bir 
nıunye dcği ikliğine kafi gelmiştir. Te-

cllerin"ı .. d .. w - b" 1 ç gor ugum muazzam ına arın 

qtıJarı ka h · · b .. ··k h panmış, cum urıyetın uyu 
av;ı.cılık Re] • bel" · · H ·· liv Y 1rı ırmıştır. enuz emek-

()· en Çocuklar gibi, hen üç sıçramasını 
grcnirk b "ad en ıraktıklarım, saatlarca ha-

ğ a kalmaktadır. Petrol, yerini elektri
c tcrketmiştir. 

ti . Ve dt'ğişen bu dekor, İnönü tepele. 

nın sakinleri arasında da bir inkılab 
Yapını 
"'' ştır. Bu toprak parçasını, yerden 
.,ırıp da ""kl • durrn go ere çıkarmak ıster gibi, 

Yan :d~n. b~lutların şarkısını fısılda
•ın ~ırlı ruzgar, burada kendi sevda-

a gon""l b u veren bir gençlik yığını 
ulrnu onı .. .. ,_ B 

atı • an onune Juıtmıştır. azı sa-
erde İnön"" .. b b"" ""k b" al ,, unun u uyu ın an, sa-

., ısız dı 
rinde ça rları bomboştur. Orada, üze-
hirk tayyare tulumları nöbet bekliyen 
§c a~ kız ve erkek talebeden başka bir 

Y gorem · · . ne Old • ezsınız. Gençlık kalabalığının 
huıutl ugunu sorduğunuz zaman, size, 
ıh le b~r arasında kıırnızı, beyaz renkle-

. ırer bayrak gibi dalgalanan plii -

k@lmpn kaıpalrilorrlk~n 

ır©> (p)© ırit©lJ 0 ©l ır 
~------------------· 

1 11 n 11 nonunun Semslvesl 

PARAŞÜT 
Şu genç kızı görüyor musunuz? 
Birkaç sene evel ip atlamaya 
korkardı. Şimdi bin metre yük
seklikten hava boşluğuna san. 
dalyadan iner gibi atlıyor. 

liğin Ankaradan 
gelecek haberler 
ve hadiseleri ne 
kadar sabırsız

lıkla beklediğini 

ve alaka ile din

lediğini gördü. 
ğümüzden onla. 
ra bol bol Anka

ra haberleri ver
dik. Burası için 
Ankara haberle-Yazan:-----' 
rinin hususiye • 
ti, istikbale aid 

projeler yapmak Cemal Kutay 
vasfını taşıması

dır. Mesela bize pilot mektebi inşaatının 
ne vaziyette olduğunu Ergazi kampın. 
daki çalışmaları, yeni senenin Türkkuşu 
faaliyetlerini sordular. Bütün bunlar, bu 
150 gencin, İnönünden sonra toplana
cakları müesseselerdir. 

rdrleri ve tayyareleri işaret ederek: 
"- Uçuş saati •.• " diyeceklerdir. 

••• 
... nönünde yer yüzü, uyku ve din· 

lenme saatlerine mahsustur. Ça
lışma ve hareket anları havalarda geçi. 

yor. 
...lştc bunun içindir ki İnönü hayatını 

anlatmak istiyenler, bu işi yeryüzünden 
değil ,bulutlar arasına çıkarak yapabilir
ler. fnönüne ikinci yolculuğumun da ha
va yoluyla olmasını kararlaştırınca, 

hava şehrini bir sinema perdesinde ve
ya uzaktan dürbinle görür gibi değil, 
içinden ve yakınından görebilmek imka
nının verdiği zevk içinde yaptım. Orta 
yayla yaz sabahlarının tabiata verdiği 
göz alıcı ihtişam, bulutlar arasında, ya· 
şamakla hava zerrelerine karışmanın 

birleşmesinin verdiği bir yan rüya ale
mi ya~atıyor. Türkiye'nin nasıl bir inşa 
dekoru içinde olduğunu, her şey• kuş 
bakışı bakarak seyretmek kadar gönül 
ferahlığı veren ne düşünebilirsiniz? 

• • • 
D eğişen İnönünde değişmeyen tek 

bir şey var: bir aile samimiyeti ••. 
Bu ailenin ferdleri ne kadar çok oluna 
olsun bu karakterini hiç bir zaman kayb
etmiyecektir. Geçen ıene de, İnönünde 
bulunanlardan bir genç; talebe sayısı 

bu seneki mikdann yansı iken aynı can
lılık ve birliğin yaa~ığıru, bu sene, kız 
ve erkek yüz elli talebenin hemen hemen 
hepsinin kampta ilk defa biribirleriyle 
karşılaşmış, muhtelif şehirler çocukları 
olmakla beraber, daha ilk günde biri
birleriyle kaynaştıklarını anlatıyorlardı. 
Bir eski tayyareci, belki ilk bakışta pek 
iyi anlaşılamıyan bu hadiseyi ıöyle an

lattı: 

" - Denizciler arasında neden açr -
çabuk dostluk olur? Eeğr bunu biliyor
sanız, havacıların da biribirleriyle he
mencecik neden kaynaştıklarıru biliyor
sunuz demektir. 

Uçsuz bucaksız bir denizde dolaşan
ların alın yazılan aynı değil midir? Bir 
fırtına hepsini aynı derecede kaygulan
dmr; çarşaf gibi sakin deniz hepsine ay
nı zevk ve huzuru vermez mi? Biz hava
cılar da işte böyleyiz. Pilotun koluna ve 
kafasına yalnız kendi hayatı değil, bü
tün yanındakilerin varlığı da emanet e
dilmiştir. Her şeyleri müşterek olanlar 
arasındaki kaynaşma kadar tabii ne var

dır? 

Ve bizim tayyaremiz, çalışına saatin
de İnönü meydanına indiği için bizi kar
şılayan birkaç genç, kendi hislerinin bü
tün kampın duygusunu anlatacağına ka
ni olarak özür dilediler. 

"- Sizi böyle birkaç arkada~ karşı _ 
ladığımız için bizim misafirseverliğimi

zi eksik sanmayınız. Fakat ne yapalım 
ki arkadaşlarımız iş başındalar. Bu saat 
bizim çalışma saatimizdir." 

Kendilerine hiç üzülmemelerini söy
ledik. Çünkü Eskişehir üzerini aşıp da 
İnönü sırtlanna doğru uçmaya başladı
ğunız zama netrafımızı alan tayyareler 
ve planörler bi%e bir havadan karşrlama 
töreni yapmışlardı. "Hvadan geleni, ha
vadan karşılamak gerek-." diyorduk. 

• • $ * 
B izim Ankaradan geldiğimizi du

yan İnönü gençliği, çalışma sa· 
ati bitince hemen etrafımıza toplandı. 
İlk yolculuğumuzda da buradaki genç-

Kendilerine, onları çok sevindirici 
haberler verdik. Pilot mektehi inşaatı
nın bitmek Üzere olduğunu, Ergazide· 
ki tesisatın tamamiyle bittiğini ve Türk
kuşu sahasında çalışan gençlerin Erga
,;iye taşmdıklarmı, Hava Kurumunun 
yeni tayyareler ısmarladığını, İzmir pa.. 
raşüt kulesinin bittiğini, Ankara'dakinin 
de Cumhuriyet bayramından önce açıla
çağını müjdeledik. 

lnöniinde imtihanlar başlamıştır: 
kampın gayesi olan B ve C bröveleri
ni almak için aylardanberi hazırlanan 

genclerimiz, şimdi, üç. aylık çalışmala
rının neticesini görerek artık havalar
da kalmayı 0ğrendiklerini isbat etme
ğe hazırlanıyorlar. Bizim gittiğimiz gi.ı
nün ertesi günü; on bese yakın talebe 
C brovesi almak için uçuş yapacaklardı • 
Biz, onlardan cok, heyecan içinde idik: 
içlerinde 6 tane de kız bulunan bu on 
beş talebe, 700 küsur metre irtifadaki 
bir tepeden, çift motödü koca bir tay
yare kadar büyük olan Ş. 5 planöriyle 
havalanacaklar, havada beş dakika ka
lacaklar, sonra bir daire çizerek hava
landıkları yere ineceklerdi. 

" •.• Kampımısın en güzel günlerine 
geldiniz. Bilgilerimizi bizi utandırmı
yacak kadar sizi alakalandıracak şekil
de gösterebileceğiz. Hele bir de hava 

müsa.id olursa ..... 
Diyorlardı. Tabiat bu dileği kabul 

etti, Ertesi gün hava İnönü gençliğinin 
bütün meharetini göstermesine yardım 
etti ve biz, ayların değil, ancak sene
lerin mahsulü olabilecek bir sürü ha
vacılık hünerleri seyrettik. Belki bir_ 
kaç yıl evel, mekteb sıralarında ip at
lamaya bile korkan genç kızlar, kendi
lerini paraşütle yüzlerce metreden ha_ 
va boşluklarının içine bir sandalyadan 

atlar gibi attılar. 
• ıönündc gördüklerimiz bugüne 
1 -mı.o epuueı.unl!}S ;>l:ne~ ltıpel\ 

duğumuz; havacılığın bulutlar arasın
da geçen asıl hayatının topyekun bir 
ifadesi oldu. Bu gördüklerimizden an.. 
latabileceklerimiz, girdiği imtihandan 
ba ı dik ve ainı açık çıkan İnönü var
lığının en küçük bir değerini canlan
dırabilirse. ona şiındiden gönlünüzde 
ve kafanızda bir sevgi ve şükran yeri 

ayırınız. 

R A D y o 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 12.50 _ 
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 _ 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 
Akşam neşriyatı: - 18.30 • 18.45 

Muhtelif plak neşriyatı. 18.45 - 19.00 

İngilizce ders (Azime İpek), 19.00 • 
19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Makbule ve arkadaşları). 19.30 • 19.45 
Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Fahriye ve arkadaşları). 20.15-21.00 

plakla dans musikisi. 21.00 • 21.15 A
jans haberleri. 21.15 • 21.55 Stüdyo sa. 
lon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki 
program ve İstikliil marşı. 
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Colhlalfi1 haırlbön~e 
~nt~llü<e<ans s<arvü$ 

V HARBDA ENTELICENS SERViS; ŞEFLICINI 
1. azan: y APAN ŞiMDiKi INGILlZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No: 17 Çeviren: Hikmet TUNA 

ihtilal, benim kurmuş olduğum 
organizasyonu dağıtmıştı 

Delagoa Bay'da ne bir ıekreter ve ne 
de bir yazıcı çalı,brabildim. Bulapkla
rımı bile kendim yıkayordum. İki yıl hiç 
ardı arkası kesilmeden bir büroda çalı§
mak ve gelen gidenlere bizzat kapuyu 
açmak zorunda idim. Bu arada küfür de 
işitiyordum. Konsol0$lak binasma giren 
herhangi bir sorhoıtan yaka ııyınnanın 
imkanı yoktu. insanın vazifesini yapa
bilmesi için, ne bir memur, ne bir silah, 

ve ne de bir imkan vardı. Aynı şey. 

1938 de Para'da başnna geldi. Konso
loıluk binaunı, hokkaıız, kalemsiz, ki
iıdıız olarak devralmıştım. 

Konsolosluk iPeri hakkında ne dü.. 
§iindüğüoü kendisine sorduğumuz za. 
man. bize verdiği cevab, boğucu bir ha
va ile dolu olan odada serin bir rüzgar 
tesiri yaptı: 

- Hiç bir müne""er veya ticari 
kabiliyeti olan bir kimse konsolosluk it
lerini cazibeli bulamaz; çünkü bugünkü 
şartfar içinde yÜkselmesine imkan yok
tur. Konsoloı kapısım açınca, içeriye 
bir sürü derdli dolmaktadır; ya birini 
görmek veya alıp götürmek isterkr ve 
yahut da biri tevkif edilmiştir. Poliıler 
geldikleri zaman "falan kimse hapiste
dir .'', "gemiciler sarhoş dolaştıkları için 
hapsedildiler" ve yahut d'l "gemicı1er 
vapurdan kaçmışlardır.., şeklinde haber
ler getirirler: yedi, fakat ekseriya ıdı:iz 
saat süren gündelik iş arasında yüzler
ce çcşid meselelerle uğraşmak lazımdır. 
insan sabahtan akşama kadar yalnız bu 
gibi meselelerle meşgul olursa, ana va· 
tanın ticaret işleriyle uğraşmasına im· 
kan ve ihtimal ur nudır? Hem gıcak ve 
hem de ııhate çok zararlı olan bir iklim.. 
de insanın ilk istediği ıey, bir an evet 
eve gidip bir banyo almak, elbiselerini 
değiştirip bir lokma yemek yemektir. 
Böyle olunca da, fdıirde dolaşırken Bri. 
tanyanın ticaret işleri inYmn aklına ge.. 

lebilir mi?,, 
O, bu izahlarda bulunurken, tahki· 

kat heyetinin başkanı Lord Mac Don
nel' e dik dik bakıyordu. Sözlerini biti. 
rip odadan çıkbktan sonra yanımda o. 
turan Sir Arthur Shipley'e dedim ki: 

- Bu adam1n çılgın olduğuna şÜp· 

hem katmadı. 

Çok dikkatli bir memur olan Stenoti
piıt benim bu söyledik~rimi de aynen 
zapta geçirmitti; zabıtlar okunurken bu 
kısmını çizmiftİm. 

Başka bir gün aiyah .ash biri gelerek 
almanlann Raıyadaki müılümanlar ara· 
1;mda yaptıkları propaganda hakkında 

bildiklerini bana satmak teklifinde bu. 
lundu. Bu adamın adı Mehmed bey Ha. 

c:ı Lachet idi. Aslan Kafka.ıyalı olan bu 
adam, Sen Sinod'un iıtibbarat iılerinde 
çalıtıyordu. Rusyadaki istihbarat orga.. 
nizaıyonlan arasında Sen Sinod'un en
teJicens servis teşkilatı hepsinden geniş, 
hepsinden büyüktü. Bu tetkitat, yahu
dilerin faaliyetlerini kontrol ediyor, pro
teıtanların Baltık memleketlerinde, ka- • 
toliklcıin de Lehiıtanda yaptıklan pro 
pagandayı adım adım takib ediyor ve 
memleketin gerek cenubunda ve ge. 
rcksc ş~ırkında bulunan müslüman mer· 
ke:ı:lerinde faaliyette bulunuyordu. Her 
tarafa dal budak salmış olan bu orga.. 

nazasyonda Hacı Lachet baş ajanlardan 
biri idi. Hi!i olmazsa bu adam vaid etti. 
ğı raporları cetiriyordu. Ben de, içle. 
rinde çok ehemiyetli malümat olan bu 
raporlaL·ı, Hindistan JUbemize gönderi
yordum. 

Günün birinde Rusyayı terketmek 
zamanı geldi. l btil.al, benim kurmut ol
duğlUn organizasyonu clağıtb. Gerek 
Hacı Lachet, gerek Sen Sinod hafızan

dan 4İlindi. Üzerinden aylar geçtikten 
:sonra, günür birinde, lneçte yapılan 

koı-kunç bir cinayet hnberini gazeteler
de okuduğum :r.aman, Hacı Lachet'i tek

rar hatırladım. 
Bütün caniler arasında en açık gö

zü ve en canavan olduğuna fiiphe 

bıralonıyan bu katil, Hindistan işleri 
dairesine tevdi ettiğim raporları bana 
getiren Sen Sinod ajarundan batka bir 
ilimse değlidi t 

Bu ada.mm iılemiı olduğu cinaye
tin korkusu tekmil İskandinavya mem
Jeketferini kaplamıftı. 1919 temmu
zunda Ardaıef adında bir nu esrar
engiz bir surette ortadan kaybolmU§
t~. Bu. adamın, rus kolonisinde, bol§c
vı~l~rın bir ajanı olduğundan §Üphe 
edıhyordu. Filhakika aylık bir kadın 
mecmuası çıkardığını ve bunwıla ge

ç.iDdiiini iddia ediyordu. Fakat bar
c~dığı para o kadar çoktu ki, aylık 
bır kadın mecmuasının geliri ile bu 
kadar maaraf yaptlamazdı. 

Bu cinayetle fiipbeli olarak ve ls
tolı:holmdaki rus kolonisi içinden bir 
kaç günde on dört kişi tevkif edildi. 
Ele ba~larının Hacı Lachet old • u 

_.:ı·1· ug 
:zan auı ıyordu. Epey uzun süren mu-
hakeme neticesinde, kafkasyalı Hacı
nın iılediği cinayet bütün çıplaklığı ;. 
le meydana çıktı. 

İhtilalden sonra, o, etrafına bol~e
viklerin takib ettiği subayları topla· 
yarak Petrograd'da ya~mağa ve bir 
İspirto imalathanesi iıletmeğe ba§la
mışdı. Bol§oevikler aleyhindeki faal.i .. 
liyeti anla.plınca. Ruıya'dan kaçb; Pa
rise gelerek küçük bir rus ga:ı:etesi çı
karmağa ba§ladı. 1918 son te§rİninde 
fstokhohna yerleşen Hacı, "Rusya 
ç.arlıgının yeniden tesisine çalışan as· 
keri birlik'' İn en ileri gelen azası di
ye kendini tanıtmııtı. Onun anlattığı
na bakılırsa, kendisi, o sıralarda bol
§eviklere Baltık vilayetlerinden yapı
lacak olan hücumu organize eden ge
neral Judeniç'in adamlarındandı. Ge
neral onun kendia.iyle en ufak bir mü
nasebeti bile olmadığını söylüyordu. 
Fa.kat buna rağmen, ruslar arasında 
k d" • ' en ısıne koyu bir vatansever gö:ı:iy-
le bakıyorlardı. 

1 B1BL1YOGRAFYA .__ _____ -1 

.Atatürk hakkında 
nacarca bir eser 

Budapeşte belediyesi memurların-

' dan Dr. Horvath tarafından Reisicum
hurumuz Atatürk ve inkılabımız hak

kında ''Kemal Atatürk .. adlı macarca 

güzel bir eser neşredilmiştir. 

Basın spor idare heyeti 
dün seçildi 

Ankara'da Basın işleriyle uzaktan ve 
yakından aı:ikah bulunanlardan bazılan 
sırf spor işleriyle uğraJmak üzere kendi 

araalrında "Basın Spor" adiyle bir ku
Jüb kurmuşlardır'. 

Bu kulübün azalan dün Basımcvi. 
ınizdeki hususi dairelerinde ilk toplantı
larını yaparak muvakkat idare heyetle
rini seçmişlerdir. 

Seçimden sonra toplantıda bulunan
lar kulübün ileriki çahşmalan hakkında 

fikir teatisinde bulunmuşlardır. 

Muvakkat idare heyeti şu zatlardan 
mürckkebtir: 

Reis: BB. Muhterem Medya, umu

mi katib: Muzaffer Yalman, muhasib: 

Mustafa Işıksal, murakıb: Nihad, idare 

memuru: Cavid Erengil, azalar: M usta. 
fa ve Hilmi. 

PİYANO 
meraklılarına 

Meşhur alman 

KRAUSS 
fabrikasının yeni 

piyanoları gelmiştir 
Beyoğlu, Avrupa pe•aiı No 13 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma 111 Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 1 1 
Komisyonu llanları_________ _ _______ Komisyonu llanJarı________ · 

' 
Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu ilanları 

'~--------------- 1 LAN 
İstanbul komutanlığına bağlı Haydarpaşa hastahanesi için 1500 

ton türk antrasit kömürünün kapalı zarfla ihalesi 24 eylül 9_37 cu
ma günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 36750 lırad~r. 
İlk teminatı 27 56 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evel komıs
yonda görülebilir. İsteklierin ilk teminat makbuzu veya mektu~la
rı ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde1erin~e yazılı vesık~
lariyle beraber ihale saatından en az bir saat evelıne kadar teklıf 
mektublarrnı Fmdıklrda komutanlık satnı alma komisyonuna ver-
meleri. (3213) 4 788 

İLAN 
Ordu ihtiyacı ıçın 150 adet büyük ve 100 adet küçük portatif 

yazı makinesi 7 .10.937 perşembe günü s_aat 15.30 da Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satın alma k~mısyon~nda kap~lı zar~la ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmın ~delı ~4500 lıra .~~- ılk_ t_e
minatı 1837 lira 50 kuruştur. Şartnamesı komısyonda gorulebılır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yaz~h bel
gelerle beraber teklif mektublarını ihale saatmdan en az bır saat 
eveline kadar mezkur komisyona venneleri. (2930) 2--4428 

t LAN 
Midyat garnizonunun ihtiyacı olan 250 fabrika unu kapalı 

. zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27 eylül 937 pazartesi gil
nil saat 14 de yapılacaktır. Unun muvakkat teminatı 2250 liradır. 
İsteklierin kanunda yazılı vesikalarla yazılı gün ve saattan bir sa
at eveline kadar teklif mektublarını mezkur komisyona vermiş bu-
lunacaklardır. (3214) 3-4787 

t LAN 
ı - Viran şehir gaınızonundaki kıta için 125.000 kilo askeri ev-

saftaki un kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. . . 
2 - Eksiltmesi 5.10.937 salı günü saat 9 da Vıran şehırde satın 

alma k-0. da yapxlacaktır. . . 
3 - Unun muhammen fiyatı 12 kuruş 60 santım bedeli 15750 lı

. ra muvakkat teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyon
dadır. İstekliler tarafından alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ma?delerindeki 
vesika ve teminat mektubları ile teklif mektublarını ıhale saatın
dan en az bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. 

(3481) 3-5150 

İLAN • 
Tümenin Edremit garnizonundaki hayvanatmın senelik ihtiyacı 

için 325 ton Bergamadaki hayvanatı için 535 ton Ayvalık~aki hay
vanatı için de 132 ton olmak üzere 992 ton yulaf mukavelesı ayrı ay
rı yapılmak ilzere kapalı zarfla eksiltmeye konulınuşt~r. Edremit 
yulafının tahmin bedeli 19500 lira ve ilk teminatı 1462 lıra 50 kuruş
tur. Bergama yulafının tahmin edilen tutarı 32100 lira ilk teminatı 
2407 lira 50 kuruştur. Ayvalık yulafının tahmin edilen tutarı 7590 
lira ve ilk teminatı 579 lira 25 kuruştur. İhalesi 8 birinci teşrin 937 
cuma günü saat 11.30 da Edremitteki tümen satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesiyle nümunesini görmek istiyen
ler 160 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. Teklif mektub
larmı 8 birinci teırin 1937 saat 10.30 za kadar komisyona teslim edil-
mesi şarttır. Bu saatten sonra teklifler kabul edilmez. (3366) 

3-5144 

t LAN 

1 - Karaköse garnizonu için 850.000 kilo arpasına teklif edilen 
fiat korca pahalı görülmüştür. 2490 sayılı kanunun 40 mcr maddesi 
mucibince pazarlığa çevrildi. 

2 - Tahmin bedeli 19,125 lira ilk teminatt 1434 liradır. İhalesi 
Karakösede Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler komisyonda parasız alıp gö
' rebilirler. İstekliler 15.9.937 tarihinden itibaren talih çıktığı takdir
de pazarlığı yapılacaktır. Talihler ilk teminatlariyle birlikte komis-
yonumuza müracaat etmeleri. (3437) 3-5140 

İLAN 

Keşif miktarı Teminat ihale günil Saat 
Su kulesi 14961 70 1125 24-9-937 15 
Kanalizasyon 15783 00 1183 24·9-937 16 
Yol inşası 28731 07 2155 25-9-937 11 

Kütahya garnizonunda yaptırılacak yol, su kulesi, kanalizasyon 
inşaatının keşif ve teminat miktarlariyle, ihale gün ve saatleri yu
karıda yazılıdır. 

Keşiflerine göre ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
İhaleleri Eskişehir levazım amirliği satın alma Ko. nunda yapılacak
tır. 

Keşif, plan ve şartnameleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia meclislerinden 

937 senesine aid musaddak ehliyet vesikasını ve ticaret odasından 
da mali vaziyetlerini tevsik eden vesaikini komisyona getirmeğe 
mecburdurlar. (3454) 3-5151 

tLAN 

1 - Sıvastaki birlikler için kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
ken ihale günü istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla alı
nacağı ilan edilen 110000 kilo sığır eti 30 eylül 937 perşembe günU 
saat 15 de Sıvas tuğkomutanlık binasındaki komisyc>nda ihale edi· 
lecektir. 

2 - Bedeli 16500 lira ve ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün ve pazarlığa girmek 

istiyenler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki yazılı vesaik ve ilk 
teminat makbuzlariyle ihale günü ve saatinde Sıvas tüm satın alma 
komisyonuna müracaatları, (3439) 3-5141 

İLAN 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 48000 
klio nohut 9.10.1937 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

2 - Nohudun tutarı 4800 lira olup muvakkat teminatı 360 lira
dır. Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (3456) 3-5153 

t LA N 
Kırklareli tümen hayvanatının ihtiyacı için kapalı zarfla satın 

alınacak 800 ton kuru oh verilen fiat kor komutanlığmcıı. pahalı 
görüldüğünden tekrar kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen 
fiatı 3 kuruş 50 santim olup tutarı 28,000 liradır. İlk teminatı 2100 
liradır. Şartnamesi hergün Kırklareli tümen satın alma komisyo
nunda görebilirler. İhalesi 6.10.1937 çarşamba günü saat 16 dadır. 
Şartname ve evsaf 140 kuruş mukabilinde taleb edenlere verilir. İs
teklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalariyle temi
nat mektuplariyle belli gün ve saatten en az bir saat eveline kadar 
Kırklareli tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (3453) 3-5152 

İLAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 120000 

kilo kuru fasulyenin 8.10.1937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapllacaktır. 

2 - Fasulyenin tutarı 12000 lira olup muvakkat teminatı 90 li
radır. Şartnamesi hergün parasız komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saatten 
bir saat evetine kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3457) 3-5154 

BİLİT 
Ôali görülen 22 kalem baytar! alet ve malzeme kapalı zarf usu

liyle satın alınacaktır. Tahmin bedeli (5125) liradır. İhalesi 9.10. 
937 cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat (384) lira 38 kuruş· 
tur. Evsaf ve sartnamesini almak ve görmek istiyen bedelsiz ola
rak M. M. V. 'satın alma komisyonuna müracaat ve ihaleye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat ve tek
lif mektublariyle birlikte belli gün ve saatmdan en az bir saat evel 
M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2934) 2-4401 

BİLİT 
1) 97.100 metre kanat şeridi al(ık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3750 lira olup ilk teminat parasr 281 lira 

25 kurustur. 
3) İhalesi 21 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 249? ~ayılt kanunun 2; 3 üncü mad· 
delerinde istenilen belgeleriyle bırlıkte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3209) 3-4773 

t1 .AN 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı 24 kuruş 25 santim olan 85 

santim eninde 120000 ila 167000 metre çamaşırlık bez ile bir tanesine 
tahmin edilen fiatı iki yüz elli kuruş olan on beş bin tane yün fanila 
ve beher kilosuna 245 kuruş fiat tahmin edilen 15 :20000 kilo yün ço
rab ipliği kapalı zarfla alrnacakt_ır. 

2 - Çamaşırlık bezin ilk te~ınatı 3037 lira 32 kuruş ve şartna
mesi 205 kurus. Yün fanilanın ılk teminatı 2812 lira 50 kuruJ ve 
şartname bedeÜ 188 kuruş. Yün çorap ipliğinin ilk teminatı 367 5 li
ra ve şartname bedeli 245 kuruş: 

3 - Çamaşırlık bezin ihales~. 30.9.937 perşembe günü saat 1 ~ d_e 
ve yün fanilanın ihalesi aynr gunde saat 14 de ve yün çorap ıplı-
ğinin ihalesi de aynı günde saat 15 dedir. . 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddelerınde 
yazılı vesaikle teminat ve teklif mektublariyle birlikte belli gün 
ve saatinden en az bir saat evvel M.M.V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3338) 3-4977 

t LAN 
1 - Eskişehirde yaptırılacak bir çift hangar kapalı zarfla ek-

siltmeye konulmuştur. . 
2 - İhalesi 2 birinci teşrın 937 cumartesi günü saat 11 de M. M. 

V. satın alma KO. da yapılacaktır. 
3 -Jlk teminat 9529 lira 67 kuruştur. 
4 - Şartname keşif ve projeler 828 kuruşa M. M. V. satın alma 

KO. dan alınır. 
5 - Kesif bedeli 165 bin 5!13 lira 42 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girece~ler kanuni teminat ve 2490 sayılı kan~

nun 2 ve 3 üncü maddelennde yazılı belgelerle idari şartnamenın 
4 üncü maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektublarrnın ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. 
satın alma KO. na vermeleri. (3340) 3-5013 

İLAN 
ı - İzmirde Gaziemirde yaptcrılacak atelye inşaatı kapalı zarf

la eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 272 bin liradır. 
3 - İhalesi 1 birinci teşrin 937 cuma günü saat 11 de M. M. V. 

satın alına KO. da yapılacaktır. 
4 - Şartname, keşif ve projeler 1360 kuruşa M. M. V. satın al

ma KO. dan alınrr. 
5 - İlk teminat 14630 liradır. 
6 - :E<ksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 
4 üncü maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektublarımn ihale saatrndan behemehal bir saat evel M. M. V. 
satın alma KO. na vermeleri. (3341) 3-5014 

B t LİT 
Dört baş fayton koşumu hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hayvanı olanlar hayvanlarile birlikte hergün saat 9 dan 12 ye ve 14 
den 16 ya kadar M. M. V. satın alma komisyonuna hayvanlarile bir-
likkte başvurmaları. (3408) 3-5066 

İ L A N 
1 - Her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 444 kuruş olan 25.000 

çift kundura ile her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 190 kuruş olan 
10.000 çift yemeni ayrı ayn kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kunduranın şartnamesini 555 kuruşa ve diğerininkini pa
rasız almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. 

3 - Kunduraların ilk teminatc 6.800 ve yemenilerin ilk temi· 
natı 1425 liradır. 

4 - Kunduraların ihalesi 5.10.937 salı günü saat 15 te ve yeme
nilerin ihalesi aynı günde saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarmdan en az bir saat evet milli müdafaa 
vekaleti SA. alma komisyonuna vermeleri. (3411) 3-5090 

lLAN 
1 - Fiyatı vekaletçe pahalı görülen 30.000 ila 40.5-00 kilo pa

muk çorab ipliği her bir kilosu 154 kuruş 74 santimden olmak üze· 
re pazarlığa konmuştur. 

2 - Şartnamesini 314 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 4383 lira 39 kuruştur. 
4 - Pazarlığı 6.10.937 çarşamba günü saat 16.5 a kadar devam 

edecektir. . 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı ka_nu_n. 2 ~e 3 cü madde

lerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile bırlıkte fıyat teklifi es
nasında milli müdafaa vekaleti satm alma komisyonuna vermeleri. 

(3426) 3-5092 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiat 315 üç yüz on beş ku

ruş olan 170 yüz yetmiş bin metre kaputluk kumaş ile beher met
resine tahmin edilen (290) iki yüz doksan kuruş olan 26000 yirmi 
altı bin metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alına
caktır. 

2 - Ka~utluk kumaşın ilk teminatı (3927) Ii~a 50 ku~uştur. Şart
name bede1ı 268 kuruştur. Elbiselik kumaşın ılk .t~mınatt (5020) 
beş bin yirmi liradır. Şartnamesi 377 kuruş mukabılınde M. M. V. 
satın alma komisyonundan verilir. 

3 - Kaputluk kumasın ihalesi 8.10.937 cuma günü saat 11 ve el
biselik kumaşın ihalesi ~ynı gün saat 14 dedir. 

4 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı. kanunun 2, ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikla ve teminat ve teklıf mektublariyle bir
likte belli gün ve saatlarmdan en az bir saat evel M. M. V. satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (3425) 3-5142 

İstanbul belediyesinden: 
Keşif bedeli 101619 lira 93 kurus olan Cerrahpaşa hastahanesine 

yaptırılacak mutbak ve çamaşırlık 
0

binası kapalı 7a:fla eksiltmeye 
konulmuştur. lstiyenler keşif evrakiyle şartnames~nı 508 kuruş mu
akbilinde levazım müdürlüğünden alabilirler. Eksıltme l.1?.937 cu
ma günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. İsteklıler 2490 
No.lu kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden a
lacaklart fen ehliyet vesikasiyle ve 6330 lira 99 kuruşluk ilk _teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektubları_nı A havı __ kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar daımı encumende 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

"B.'' "6257'' 3-5145 

!LAN 
Muhammen bedeli 39984 lira olan Ankara gar binası mefruşatı 

29-9-937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek .stiyenlerin 2998,80 liralık muvakkat teminat llo 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermel&
ri lazımdır. 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa• 
tılmaktadır. (3354) 3--4995 

l LAN 

Muhammen bedeli 38788,21 lira olan 276 kalem muhtelif elek-
trik tesisat malzemesi 15. 10.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2909,12 liralrk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 194 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. Nümuneler Haydarpaşa tesellüm şefliğinde görüle-
bilir. (3355) 3-5015 · 

İLAN 
Muhammen bedeli 7931 lira olan muhtelif cıns ve eoatta maıc

kap kalemleri 20.10.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 594,82 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

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

(3380) 3-5074 

İLAN 

Devlet dcmiryollart birinci işletme mmtakasında aşağıda mevki
leri ve mikdarları ve muhammen bedelleri yazılı balast her taş oca
ğı için ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 4.10.937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Haydarpar 
şa gar binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacak
tır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektu
bu, evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü nihayet saat 
15 şe kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları yazımdır. Şartna
tne ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada yol başmü
fettişliğinden alınabilir. (6242) 

Balastm 
metre mikabınrn 

İhale edilecek ihzar Muhammen Muvakkat 
Taş ocağının mikdar bedeli bedeli teminat 

mevkii M.3 kuru~ lira lira kurut 
1- Haydarpaşa - Es-

kişehir kilometre 
186-194 arasında 16500 150 24750 1856, 25 

2- Kilometre 217-
226 arasında 18000 135 24300 1822, 50 

3- Eskişehir - An-
kara kilometre 
479,000 arasında 10000 145 14500 1087, 50 

3-5086 

İ L A N 

Muhammen bedelleri ,muvakkat teminatTaı. ·:e eksiltme ~aa.~ 
aşağıda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 3.11.937 çarşamba gu
nü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ayrı ayrı satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazllı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ile 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 166 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezlerinde sa
tılmaktadır. 

İsmi muhammen 
bedeli 

1 - Loko bandajı 33261,83 lira 

2 - Vagon 
(3396) 

.. 63175,42 " 

1 LAN 

muvakkat 
te'minatı 

2494,64 lira 

4408,77 " 

Saati 

) 
) 15.30 
) 

3-5095 

İlk eksiltmesi feshedilen 2.200 lira muhamm• l,cdelli sıcak su 
ile lavaj tesisatı için santrifüj tulumba ve teferruau 20.10.1937 çar
şamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın almacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini aynr gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Tadil edilen şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai
resinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakta-
dır. (3462) 3-5149 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa.trnalma 
Komisyonu llanlan 

BİR ADET BUHAR LOKOMOTİFİ 

Tahmin edilen bedeli 28.000 lira olan bir adet buhar lokomotifi 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 3.11.937 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan 2100 lirayı havi teklif mektublarını mezkfir günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (3323) 3--4982 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudud ve Sahiller Sıhhat 

umum müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan bir numaralı müdürler apartmıanı sıva ta

miratı için ihale tarihinde müracaat eden olmamasından açık eksilt
me on gün uzatılmıştır. 

Bu işe aid eksiltme şartnamesi, mukavele, proje, keşif cedveli 
35 kuruş mukabilinde Ayniyat muhasibi mesullüğünden alınabilir. 

Keşif bedeli 6944 lira 25 kuruştur. 
İhale 30 eylül 1937 perşembe günü saat 10.30 da Umum müdür

lükteki komisyonca yapılacaktır. 
Eksiltmeye gfrebilmek için isteklilerin 520 lira 81 kuruş muvak

kat teminat vermesi, ve bundan başka aşağıdaki vesikayı haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Eksiltmeye en az blc parçada 7000 liraltk bina inşaatı yapmış ol· 
duğuna dair Nafıa müdürlUlclelmden vesika almış olanlar eksiltme• 
ye girebilirler. 3-5120 
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Nafıa \ ekaletinden: 
Sivas • Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapıl

lbasına lüzum görülen muhtelif açıklıklarda yedi aded demir köp-
1'6nüıı intası, montajı (ve icabında ripajı) kapalı zarf usulü ile mü
llakasaya çıkarılmıştır. 

1 H~r~ adc~'!~!•d•~~!~.~~~f ~!d~:~cn 
işbu çadırlar gene kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 
.1 -:- Münakasa 4.10.937 tarihinde saat on beşte Ankarada veki

etırnız demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu oda
ıında yapılacaktır. 

2 - Bu yedi köprünün muhammen bedelleri mecmuu 480051 ti· 
fadır. 

3 - Muvakat teminat ceman 22952 lira beş kuruştur. 
·~ 4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, genel ,artname ve 

~12~r münakasa evrakı 24 lira mukabilinde demiryollar inşaat da· 
resınden verilmektedir. 
• S - Bu münakasaya girmek isti:renler 2490 No.h kanun muci-

~ı~ce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikaları ve 937 senesi 
Çtn muteber olarak vekaletimizden verilmiş müteahhidlik vesika
lını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkOr kanunun tarifatı dai
resinde hazrrlıyarak 4.10.937 tarihinde saat on dörde kadar demir
"11°llar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde verme-
eri lazımdır. 

Jr·· 8 .. - Bu münokaya gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
0 Pru montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. 

(2824) 2--436-4 

Ordu Belediyesinden: 
~azat-Ikla su borusu satrnalrnması hakkında 

Ordu şehri au şebekesi tesisatına muktazi boru ve teferruatı 
latın alınması bir ay müddetle pazarlığa kalmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 30284 lira 31 kuru,tur. 
2 - İstekliler bu iie aid şartname malzeme listesi ve sair ev

~ı parasız olarak Ankara İstanbul ve Ordu belediyesinden alabi
lırler. 

3 - Pazar!.ılı: ihalesi 937 yılı birinci teşrinin 5 inci salı günü 
laat ıs de Ordu belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruftur. 
S - Şartnamenin 13 üncü madesinde yazılı üç av teslim müd

deti dört buçuk aya çıkarılmıştır. 
6 - Bu i' hakkında fazla tafsilat almak iıtiyenlerin Ordu be. 

ledıyesine müracaat eylemeleri. (3396) 3-5061 

Jaudarnıa genel komutanlı~ı 
Ankara satınalma komisyonurulan~ 

1 - Bir tanesine (130) kuru• kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
11r,gun (6000) aluminyom matra kapalı ~arf usulü ile 21.9.937 sah 
IUnü saat ( 10) da satın alınacaktır. 

~ - Şartnamesi parasız komisyondan alın~bilecek o~an ve. il~ 
teınınatı da (585) liradan ibaret bulunan bu eksıltmeye gırmek ıstı
Ye~lerin şartnamede yazılı vesikave ilk teminat makbuzunu mu?
tevı teklif mektublarını belli gün eksiltme saatından en geç hır 
laat evel komisyona vermiş olmalarL (3091) 3-4699 

Ankara Valilijinden: 
Ankaranın Yeni sincan köyünde yapılacak (100) göçmen evi in

taatına aid keşifname tadil edilerek muhammen keşif bedeli beher 
ev için (884) lira (91) kuruş üezrinden 29.9.937 çarşamba günü saat 
~5 de, Ankara vilayeti binasında toplanacak komisyon huzurunda 
ıhalesi yapılmak üzere 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile tekrar 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Muvakkat teminat (5674) lira (55) kuruştur. 
1 ('l'~inat kızılay cemiyeti umumi merkezi namına mal sandık
arrnca emaneten alınacaktır.). 

2 - Alakadarların yukarıda adı geçen günde, tekliflerini, ti
caret odası vesikasını ve teminat mektubu veya makbuzlarını niha
Yet saat 14.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip 
mukabilinde bir numara pusulası almaları şarttır. 

.. İstiyenler şartname ve k"if evrakını Ankara ve 1atanbul iskin 
~Ürlüklerinde görebilirler. (3381) 3--5019 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 
EskişPhir nafia müdürlüğünden· 

d 26.8.937 tarihinde ihalesi mukarrer olan 17110,75 lira keşif be
elli Eskişehir memleket hastahanesi kapalı zarf usuliyle eksilt

lllesi istekli çıkmadığından dolayı 2490 numaralı kanu?u~. 4_~ ıncı 
~ddeaine tevfikan 20-9-937 tarihine müsadif pazartesı gunu aaat 

S e kadar temdit edilmiştir. Eksiltme viliyet binasında toplanan 
encüınende icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
'Bu i'e ait proje keşif, talimat fenni tartname eksiltme şartna

Jnesi ve mukavele projeleri her zaman Nafıa da~res!nde görülebilir. 
be la~eklilerin Nafıa Vekaletinden alınmı• vesıkas.ıyle. en az on 

ş bın liralık benzeri işleri yaptığına dair bonscrvıslerı ve ticaret 
Odası referansı teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. 
t Mektupların yevmi mezkurda saat 14 de encümen riyasetine 
~Vdi edilmesi veya iadeli teahhütlü olarak posta ile gönderilmiş 

hınrnası şarttır. Postada olacak teahhür nazarı itibare alınmaz. 
........__ (5925) 3--4839 

Zonguldak belediyesinden: 
Pıt 1 - Eksiltmeye konulan iş: Eski adliye binası arsası önüne ya

acak pazar yen bınasıdır. 
2 - Muhammen bedeli 7259 liradır. 

ıtdi3 - Eksiltme 20-9-937 pazartesi günü saat 16 da Zonguldak be
ye encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

ı.in 4 - Proje ve şartnamesini görmek istiyenler belediye encüme
e ınUracat etmelidirler. 
S - Muvakkat teminat 544 lira 42 kuruştur. 

ltt 6 -: İsteklilerin teklif mektublarını üçüncü maddede yazılı sa
de eaı bır saat evveline kadar belediye reisli~ine makbuz mukabilin-
~hneleri muktezidir. (3361) 3-5001 

_ Bolvadın Şarbaylığmdan: 
!'oh~ lira bedeli ketifli yetmiı,er beygir takatında buhar loko
Jıl}'l Ilı kazamız elektrik tcsiatı 20 gün müddetle kapalı zarf usu

~ 10.9.937 tarihinden itibaren eksiltmeye ~onulmuttur. 
ttıQıe-:- İhale 30 eylül 937 perşembe günü saat 16 da belediye en-

2 nınde yapılacaktır. 
r-.ı 

1
- T~Iiblerin ihale aaatından evci % 7,5 muvakkat temi!'8t pa· 

lif 710 lırayı ya nakden veya muteber bir banka mektubu ıle tek
~ktubunu belediye encümeni riyasetine vermeleri prttır. 

lesist-:- E~s~ltmeye iştirak eden müteahhidilerin bu. gibi el~ktrik 
?Jııı .b1tlennı muvaffakıyetle bqardıklarına dair ehlıyet vesıkala-

4 ı raz etmeleri farttır. 
~ - Nafıa vekaletinden musaddaık elektrik ve tesiatı fenni tart
İzaııat ve projesi belediyemizde mevcud olduğundan bu hususta 
lliltbili:~ınak iatiyen talihler her gün belediyeye müracaatla öğre-

3 ~S - !tfüt~ahhid ihal~yi müteakib muvakkat teminat parasını 
ter n •: ıblaga ve hususı ve umui ve fenni f8rtname hakkında no
lhhid~ a~ele senedi vereceği ve bilfımum masarifi aaireainin müte-

aıd olduğu ilan olunur. (6144) 3-5033 

2 - Muhammen bedel (6500) liradır. Teminatı muvakkate 
487 lira (50) kuruştur. Eksiltme günü 24.9.937 cuma günü saat (15) 
dedir. istekliler şeraiti anlamalı: üzere her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de teklif mektublarını ihale saatından bir saat evel Cebe
cide harta genel direktörlüğü satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3271) 3--4870 

Aiıkara Valiliğinden 
1 - 6.9.937 pazartesi günü saat 15.5 da eksiltmesi yapılacak i

ken talih çıkmayan Ankara - Kırşehir yolunun 56+000--69+300 
üncü kilometreleri arasında yapılacak toprak tesviyesi, sınai ima
lat ve şosa inşaat ve esaslı tamiri itleri 7.9.937 den itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Ke,if bedeli (33427) lira ( 53) kuruştur. 
3 - İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 2507 lira 6 kuruşluk 

muvakat teminatiyle nafıa vekiletinden aldıkları 937 yılma aid 
müteahhidlik fenni ehliyet vesikası ile birlikte her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 15.5 da vilayet daimi encümenine müraacat 
etmeleri. 

4 _ istekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdrlüğünde 
gözden geçirebilirler. (3276) 3-4877 

Hariciye Vekaletinden : 
ı _ Satın alınacak 190 ton kok kömürü kapalı zarfla münaka

saya konulmuştur .. 
2 _ Tahmin edılen bedeli 5.700 lira ve muvakkat teminatı 427 

lira 50 kuruştur. 
3 _ Münakasa 30 e;:Jüı 937 perşembe günü saat 17 de Ankarada 

vekalet satın al~ komı~yonunda yapılacaktır. 
4 - Taliblerın t~mınatlariyle teklif melrtublannı .~zkQr ta

rihte komisyona tevdı etmeleri ve prtnamesini almak ıstıyenlerin 
vekalet levazım müdürlüğüne müracaatları. (3386) 3-5027 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Dz. Merkez Lv. Sat. Alın. 

Komisyonu Riyasetinden 
Tahmin edilen bedeli 2500 lira olan bir adet kamyonun pazar

lıkla münakasası 27 e~lü~ 937 pazartesi günü saat 14 te Ankarada 
milli müdafaa vekaletı. h.ınasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini gör:rıek ıstıyenlerin her gün. pazarlık münak~ına 
iştirak edeceklerın de mezkur gün ve saatte 187.5 liralık temınat 
mektubları ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. 

(3293) 3--4902 

Kültür l)akanlığından: 
1 Kültür bakanlığı hademelerine 36 takım elbise ve kasket yap

tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Bu işin muhammen bedeli 900 liradır, muvakkat teminatı yüzde 

yedi buçuktan 67.5 liradır. 
3 Şartnamesini görmek istiyenlerin levazım direktörlüğüne ve 

eksiltmeye gireceklerin de 20 eylül pazartesi günü saat 15 de le
vazım direktörlüğünde toplanan komisyona müracaatları ilin olu· 
nur. (3212) 3-4768 

Ankara Valili§nden 
1 - 6.9.937 pazartesi günü eksiltmesi yapılacakken talih çık

madığından ihale edilemiyen 2 bin teneke benzinin alınması 7.9.937 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 6650 liradır. 
3 - İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 498 lira 75 kuruşluk 

muvakkat teminatları ile birlikte her pazartesi ve perşembe günleri 
saat 15.30 da vilayet daimi enciimenine müracaat etmeleri. 

4 - İstekliler buna aid tartnameyi nafıa müdürlüğünde göz-
den geçirebilirler. (3275) 3-4875 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Uzun köprü belediye reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: . 
''Uzunköprü kasabasının nafıa vekaletınden musaddak elektrik 

projesi mucibince elektrik tesiatı.' 
Tahmin edilen bedel: 
A - Bedeli keşfi 13.300 lira olan lokomobil ve teferruatı. 
B - Bedeli ketfi 19.486 lira 50 kurut olan alternatör tevzi tab

losu, irtiba~ nakilleri, santral tenviratı! bet tonluk po~ rulan tc· 
bir şebekesı ve montaj ki ceman 32786 hra 50 kuru,tur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak ş~nlardır. 
A - Eksiltme şartnamesı, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif cetveli. 
E - Projeler • 

İstiyenler bu şartname ve evrakı b~ş. lira bedel mukabilinde U
zunköprü beldiye muhasebesinden alabılırler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olu~ 2~.10.937 tarihine tesa
düf eden çarşamba günü saat 16 da Uzunkoprü belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is_tekli~in 2459 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber nafıa vekaletin· 
den alınmış ehliyet vesikasını ibraz etmek farttır. 

5 - Teklif mektubları yukarıda >:~zıh .saa!ten bir saat eveline 
kadar Uzun köprü belediye daimi encumenı reısliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublar~ ~- ncü maddede yazılı saa
te kadar gelmi§ olması ve dıt zarfın muhu~ munıu ile iyice kapatıl
mıt bulunması şarttır. Postada olacak gecıkmeler kabul edilmez. 

"'6267" 3-5136 

Jandarma 
kara satın 

genel komutanlığı An 
alma komisyonundan: 

1 - Toptan veya kösele ile perçem ~ valıtete ayn ayrı en u
cuz fiat teklif edene ihale olunmak kaydıyle kırk binden elli bin 
kiloya kadar kösele ve dört bin kilo perçem ile otua bin kilodan 
kırk bin kiloya kadar vakete alımı 22.9.937 çaııamba &ünü saat (10) 
da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bir kilo kösele (169) bir kilo perçem (100) ve bir kilo va· 
keteye (249) kurut fiat tahmin edilmi.f köse~enin ilk teminatı 
(5475) perçemin (300) vaketenin (6230) lıradan ıbaret bulunmuttur. 

3 - Buna aid prtname (991} ~rut brfıbğmda komisyondan 
alınabilir. Eksiltmesine girmek ıauyenlerln tartmmede yazılı bel
ge ve ilk teminat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını belli gün eksiltme saatmdan en ıeç bir aaat evel ko-
misyona vermit olamaları. (3092) 3-4723 

7 

Harta Genel Direktörlüğünden 
Harita 'Gn. Drk. lüğü kartoğraf şubesine aşağıdaki şerait daıre-

sinde şehri ücretli kartograf memuru a1macaktır. 
1 - Askerliğini yapmış olmak, 
2 - Orta mekteb tahsili görmüş bulunmak. 
3 - Hüsnühal ve ahlak sahibi olmak ve hiçbir suretle mahkum 

bulunmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak. 
S - Yaşı otuz ikiden yukarı bulunmamak, 
6 - Yapılacak harita tersimi imtihanında muvaffak olmak, 
7 - İmtihanda muvaffak olup alınacaklardn en za iki sene hiz

met edeceğine dair ayrıca teahhütname alınır. 
8 - Talipler Ankarada Cebecide Hrt. Gn. Drk. lüğünde karto

ğraf şubesine en geç eylül ayı _.hayetine kadar müracaat etmeleri. 
(3410) 3-5068 

Arapkir belediye reisliğinden: 
Kasabamızın müstakbel planı ve hartası yapılacaktır. Bu işi 

yapmak istiyenler tekliflerini 25.9.937 gününe kadar Arapkir bc-
ledieysine bildirmeleri ilin olunur. (8165) 3-5054 

Bolvadın Şarbaylığmdan : 
4000 lira bedeli keşifli kanınızda yetmişer beygir kuvvetinde 

iki buhar lokomobilli elektrik santral binası 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10.9.937 den başlar. 

.. 1 -:- İhale 30 eylül 937 pertembe günü saat 14 de belediye en
cumenınde yapılacaktır. 

2 - Talihler ihale saatmdan evet % 7.5 teminatı muvakkate 
p~rası 300 lirayı ya nakden veya muteber bir banka mektubu ile te
dıye ve ehliyet vesikasını ibraz etmeleri ,arttır. 

3 - Elektrik santralı binası belediyemizde mevcud fenni ve 
hususi şartname ve plin mucibince yapılacaktır. 

4 - Müteahhid ihaleyi müteakib muvakkat teminat parasınr 
% 15 şe iblağ ve noterden mukavele senedini yaptırmağa mecbur
dur. Bu hususta fazla izahat almak iatiyenlerin her gün Bolvadin 
belediye riyasetine müracaatları ilin olunur. (614S) 3-5034 

Manyas belediye reisliğinden : 
Manyas kasabasına tahminen 20 hektar meskun 25 lira ve 20 bek· 

tar gayri meslı:On ıs lira bedeli muhamımene ile hartaaının alınması 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 80 lira muvakkat temi
nat akçasiyle 1/10/ 937 cuma günü Manyas belediyesine müracaat-
ları ilan olunur. (3387) 3-5030 

Adliye Vekaletinden: 
Vekalet Zat işleri Umum Müdürlilfünde açık bulunan 50 lira 

ücretli iki kltiplik için 10.9-937 cuma günü saat 14 de yapılacak 
imtihan görülen lüzum üzerine 20-9-937 pazartesi saat 14 de bıra
kılmıştır. 

Bu imtihana girecek olan taliplerin memurin kanununun 5 ci 
madesind~ yazılı vasıf ve 13rtları haiz olmakla beraber: 

A. - Fili askerlik hizmetini yapmı, olmaları. 
B. - Lise veya bu derece tahsilleri bulunması ve yazı makinesi 

kullanmağı bilmesi icab eder. 
Bu sureti~ imtihanda ehliyetleri anlaşılarak vazifeye alınacak 

olanların bir tecrübe devresinden sonra ücretleri arttırılacak veya 
maaşlı memuriyete nakledileceklerdir. İateklilrin tahsil ve asker
lik ve hüsnühal vesikaları ve 9/6,5 büyüklüğünde ilç kıta fotoğ
rafla birlikte zat işleri U. müdürlüğü. İntiJıab bürosu Umumi ki· 
tipliğine müracaatları. (3407) 3-5052 

Maliye vekaletinden: 
Kalöriferler için alınacak 350: 450 ton yerli kok kömürü kapa· 

1ı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Tahmin bedeli (on üç bin elli) ve ilk teminatı (dokuz yüz yet

mit sekiz) lira (yetmiş beş) kuruştur. 
Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü saat ıs de velralet leYUJm mü

dürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 
Şartname Ankarada levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dol· 

mabahçe de vekalet evrakı matbua ambarı memurluğunda görüle
bilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve ilk teminat mak:buru veya banka kefalet 
mektublariyle birlikte kanunun tarifatına ve ,artnamedelıci teraiti
ne uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektublarmı havi 
kaJ?ah zarflarını eksiltme saatinden bir saat evet komisyon riya-
setıne vermeleri. (3233) 3-4892 

Sıhhat vekile tinden: 
1 - Orta Anadoluda yapılacak göçmen evleri ihtiyacı için iki 

bin metre mikab kereste satın alınacaktır. 
2 - Bu kerestelerin cinai çmn veya köknar olacaktır. 
3 - Bir metre mikab kerestenin Samsun - Sivas hattı üzerinde 

her hangi bir istasyonda teslim edilmek üzere muhammen fiatı (40) 
liradır. 

4 - Bu teahhüdün bedeli (80) bin lira olup muvakkat teminat 
miktarı (6000) liradır. 

5 - İstekliler kereste fenni şartnamesini ve idaıi şartnameyi ve 
ebat listesini görmek üzere, tatil günlerinden mada her gün iskan 
umum müdürlüğü fen heyetine, İstanbul ve Samsun iskan müdür
lüklerine müracaat edebilirler. 

6 - Pazarlık 30-9-937 perşembe günü saat 15 de sihat vekaletin-
de toplanacak komisyonda yapılacaktır. (3362) 3--4998 

Pazarlık Usuliyle Eksiltrne ttanı 
Tunceli nafia müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş 4 üncü umumi miif ettiflik bölgesin

de Tunceli viliyeti içinde Mamakide yapılacak 10 çift ıubay evi 
intaatıdır. Bu işin keşif bedeli 67000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ,unlarclır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel prtnamesi 
D - Tesviyei turabiye toee ve klrgir inşaata dair fennt fBl'tname 
F • Ketif silsilci fiat, metraj cedveli ' 
G ·Proje 
H • Devlet demiryolları fenni ,artnamesi 

latiyenler bu ,artnameleri ve evrakı 2 lira bedel mukabilinde El
uizde Tunceli nafıa mtidtlrlilğilnden alabilirler. 

3 - Pazarlık 20.9.937 puarteıi günü saat 16 ya kadar Elizizde 
Tunceli nafıa müdtirlültl dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık uauliyle yapılacaktır. · 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 502S lira muvakkat te

minat vermesi ve bundan batka qağıdaki vesikaları haiz olup &öıi
termeai lizımdır. Nafıa vekiletin'den alınımı aagart ıs bin liralık 
müteahhidlik ehliyet veaikasL 

6 - Teklifler yukanda Uçüncü maddede yazılı saate kadar Tun
celi Nafıa miidürlillUnde eksiltme komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile g6nderilecek mektuplann 3 6ncli maddede yazılı saate ka
dar gclmit olması ft dlf nrf m mühür mumu ile iyice kapatılmı' ol· 
muı lbımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3-5081 
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Ankara Belediye Reisliği ilanları 1 
----------------~~-- -------------------------·-

1 LAN 
ı - Kavaklı derede yaptrrılacak otobils bekleme yeııl inşası eJD. 

siltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Keşif bedeli 2017 liradır. 
3 - Muvakkat teminat (151,2i) liradır. 
4 - Şartname ve ke§ifnamesini görmek istiyenlerln her gtba 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 21 eyli.il 937 salı günil saaıt 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3319) 3--4922 

İLAN 
1 - Sağlık bakanlığı karşısında yaptırılacak otobilı bekleme 

yeri inşası eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Ketif beddi 3300,40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (247,5) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek .!stiyenlcrin .~e-~ güa 

yazı iıleri kalemine ve isteklilerin de 21 eylul 937 salı gunu saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları (3318) 3--4921 

iLAN 
1 - Müdafaai hukuk caddesinde 746 ıncı adada 5 parselde 25 

metre murabbaı arsanın açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (150) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11,25 liradır. 
4 - Şartnamesini gömıek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 21 eylül 937 salı günü saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. {3317) 3--4923 

t LAN 
ı - Otobüs idaresinin ihtiyacı olan 500 müsbet, 500 menfi a

kümülatör plakası ile 1000 adet seperatör on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 390 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i~_tiyenlerin her -~~~ yazı i.Jleri kale

mine ve isteklilerin de 24 eylul 937 cuma gunu saat 10 buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3358) 3__.970 

iLAN 
Halde (26) numaralı dükkan 5 teşrini evet 93.? sal~ gününe ka

dar verileceğinden isteklilerin her cuma ve salı gunlerı saat on bu. 
çukta belediye encümenine müracaatları. (3250) 3-4846 

C. H. P. Seyhan ilyönkunıl 
başkanlığından : 

Pazar Irkla Arsa Sa tışr İlanı : 
7.eylül.937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ve ar_t~ırma yolu ile 

satış ve ihalesi yapılacağ'ı ilan olduğu halde istekhsı çıkmayan C. 
H. P. emlakinden Adanada vaki eski Orizdibak arsası bu kerre pa
zarlıkla satışa çıkarılmı§tır. 

1 - Satılacak malın cinsi: 
Hudud ve evsafı şartnamede g&terilen 1440 bin 
dört yüz kırk metre murabbaındaki eski Orizdi
bak arsası. 

2 - Muhammen bedeli 20000 yirmi bin liradır. 
3 - Şartnamesi C. H. P. Seyhan ilyönkurul bürosunda parasız 

olarak verilir. Veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine 
yollanır. 

4 - Arsanın satış ve ihalesi pazarlıkla yapılacaktır. Teklif edi
len ve verilen fiat haddi layikinde görüldüğü takdirde kati ihale 
12 birinci teşrin 937 sah günü saat 17 de Adanada parti kurağında 
ilyönkurul başkan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat akçesi mikdarı 1500 bin beş yüz liradır. 
C. H. P. emlakinden Adanadaki eski Orizdibak arsasının tamamı 
yukarıdaki maddelere göre pazarlık usuliyle satılacaktır. İstekli
lerin her gün saat 17 den sonra parti kucağında ilyönkurul başkan
lığına müracaat etmeleri ve kati ihale için gösterilen gün ve saat
te bizzat veya noterlikten tasdikli vekliletnameli vekillerinin C. H. 
P. Seyhan ilyönkurul kurağmda hazır bulunmaları ilin olunur. 

(3388) 3-5029 

Dahiliye \ 7 ekaletinden 
1 - Vekaletçe alınacak (270) teneke benzin açık eksiltmeye 

konmuştur. 

2 - Eksiltme 1 teşrini evel 937 cuma günü saat 15.30 da veka-
let binası içinde toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (897) lira 75 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (67) lira (34) kuruştur. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekalet levazım bil

I'06una müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - İstekliler l birinci teşrin 937 cuma günü muayyen saatte 

teminatlarını hamilen komisyona mUracaat etmeleri. 
(3384) 3-5026 

P. 1". T. müdürlüğünden: 
1 - Müdürlük binasının alt katında ve kapının yanındaki bir 

dükkan kiraya verilmek üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konuldu. 

2 - Muhammen bedeli 120 muvakkat teminatı 9 liradır. İhale 
21 eylül 937 sah günü saat 15 de yapılacağından taliblerin temina
tını yatırmış olarak müdürlük binasında müteşekkil komisyona 

müracaatları. (3313) 3-4919 

l\lardin nafia müdürl~Oiinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mardinde Cumhuriyet meydanı ya
nındaki arsa üzerinde yapılacak 30 yataklı hastane inşaatı. 

2 - Esas keşif bedeli (37393) lira ise de bu sene yapılacak o
lan kısmı (16000) liralık olup bunun (6) bin liralrk malzemesi mev
cut ve (iOOOO) lirası nakdidir. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işl~ri genel şartnamesi. 
D - Keşif, tahlil ve silailei fiat cetvelleri. 
E - Proje. , 
İıtiyenler bu şartnameleri Mardin nafia dairesiyle vilayet dai

mt encümeni kaleminde görebilirler. 
4 - 27-8-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık: eksiltme-

ye çıkarılmış olan bu itin ihalesi vilayet daimi encümenince ya· 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1200 liralık temi
nat akçesini vermesi ve l temmuz 937 tarih ve 3645 sayılı resmi ga
Eete ile neşir ve ilan olunan müteahhitlik vesikasiyle mali vaziyeti 
hakkı?da ticaret odasından alınan belgeyi ve işin ehli olduğuna da
ir ehlıyet vesikasını göstermesi şarttır. 

6 - E.vrakı keşfiyede ~ahil ve bu evrak için vaktiyle alınmıt o
la~ ve ha.lı hazırda mevcud bulunan 6000 liralık inşaat malzemesinde 
muteahhıtte!l aynen nakid mukabilinde kabul eylemesi mecburdur. 

. 7 :-: Bu ış h.~kkında daha fazla malômat almak istiyenlerin Mar· 
dın vılayet encumenıyle Mardin nafia dairesine müracaatları ilan 
oluntır. (3368) 3-4999 

1 

ULUS • 

Hozatta seyyar piyade alayı 
satınalma komisyonundan : 

1 - Mamekde seyyar jandarma alay ihtiyacı için iki yüz elli 
dört bin üç yüz yirmi dört kilo yediyüz gram un alınacaktır. Tah· 
min bedeli otuz sekiz bin yüz kırk sekiz lira yetmiş kuruş muvak
kat teminatı ise iki bin sekiz yüz altmış bir lira on beş kuruştur. 

2 - Eksiltme 28-9-937 salı günü aaat 11 de Memekide seyyar 
jandarma alay satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarf 28-9-937 sh günü saat ona kadar mezkür komis
yona verilmelidir. 

4 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar mu
vakkat teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 

5 - Üç yüz yirmi beş bin yedi yüz altmış kilo arpa satın alına
caktır. Tahmin bedeli on dokuz bin beş yüz kırk beş lira altmış ku
ruş ve muvakkat teminatı bin dört yüz altmış beş lira doksan iki 
kuruttur. 

6 - Münakasa günü 28·9-937 salı günü saat dokuzdur. 
7 - Diğer hususat unun aynıdır. 
8 - Dokuz bin beş yüz kilo sade yağt satın alınacaktır. Tahmi:ı 

bedeli yedi bin altı yüz lira, muvakkat teminatı bet yüz yetmış 
liradır. 

8 - Münakasa günü 27-9-937 pazartesi saat 11 dir. 
10 - Diğer hususat arpanın aynıdır. 
11 - Aitmiş bin kilo sığır eti satın alınacaktır. Tahmin bedeli 

on bin sekiz yüz lira muvakkat teminatı sekiz yüz on liradır. 
12 - Münakasa günü 27-9-937 pazartesi saat dokuzdur. Diğer 

hususat sadenin aynıdır. 
13 - İki yüz elli bin dokuz yüz altmış kilo kuru ot satın alına

caktır. Tahmin bedeli altı bin üç yüz doksan dokuz lira muvakkat 
teminatı dört yüz yetmiş dokuz lira doksan iki buçuk kuruştur. Di
ğer hususat sığır etinin aynıdır. 

14 - Dokuz yüz bin kilo .odun satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
dokuz bin lira muvakkat temınatı altı yüz yetmiş beş liradır. 

15 - Eksiltme günü 27-9·937 pazartesi saat 13 dür. 
16 - Diğer hususat yukarıdaki kalemlerin aynıdır. 

(3207) 3-4803 

Tarih, dil~ 
fakültesi 

coğrafya 
direktörlüğünden: 

Fakültemiz için maca.rca ve Hungarolojiye aid kitab mübayaa 
edilecektir. 

Muhammen bedeli 1400 liradrr. 
Kitab listelerini görme~. isti yenler her gün fakülte kütüphane 

memuruna müracaat edebılırler. 
İhale 27.9.937 pazartesi giinü mektebler muhasebeciliğinde saat 

15 de yapılacktır. İstekliler l05 liradan ibaret olan muvakkat te
minatı ihaleden bir gün evetine kadar ve?.neye yatırmış olmalıdır-
lar. (3292) 3-4903 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 
İstanbul nehari ve Çorum leyli küçük sıhat memurları mekteb

lerinin eylül başında bite-ceği ilan edilmit olan kayıd ve kabul müd· 
detleri birinci teşrin başına kadar uzatılmıştır. (3448) 3-5107 

.... Gülzar Öndin 
Doğu Biçki ve Dikiş Yurdu Direktörü 

Meslek ve sanatının son incelikleri hakkında Lozan ve 
Paristeki tetkikatını ikmal etmiş, Paristeki Napolitan oku- ~ 
tunda imtihana girmiş ve parlak surette başarı göstererek ~ 
Avrupadan dönmüşttlr. 937 - 938 ders senesi için talebe kay· 
dı yapılıyor. 

Dahiliye 
Türkiyedeki 

Hacı Bayram. 
3-5111 

vekaletinden: 
Hataylılara ilan 

Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları sancak ara
zisi da?i~inde doğmuş olup da sancak statüsünün meriyete gireceği 
29 teşrını sani 937 tarihinden 21 den aşağı yaşta bulunan kimseler. 

Bu .s~tünün 12 inci maddesi ahkaını mucibince sancak vatandaş
lığını ıktısab edebileceklerdir. 
. . Bu şa~tları haiz olanlardan sancak. vatandaşlığını iktisab etmek 
ıstıyenlerın 29 teşrini sani 1937 den itıbaren sancağa gidebilecekle-
ri ilan olunur. (3486) 3-5148 

"" ... 1 ,.__ ::=:::t 

Emniyet Sandığı İlftnlarr 1 

Emlak alı<·ılarına sel<lz taksitl1e satıs 
" Semti Nevi Muhammen kıymeti 

Galatada Sultanbayazıt mahalle- Maadükkan üç odalı 3000 , 
sindeKasablar sokağında eski 3 kargir bir otelin ta-
yeni 1 - 3 No, mamı ( terkos ve 

elektriği vardır. ) 

Bebek caddesinde eski 124 yeni 
198 No. lu. 

Beyoğlu Ka.merhatun mahalle
sinde Bostan sokağında eski 19, 
19, yeni 11, 13 No.Iı. 

Kadıköyünde Acıbademde yeni 
Mecidiye mahallesinde eski 
Kalfa. yeni Faikbey Mescidi so· 
kağında eski 2, yeni 41 No.Jı. 

Üç katlı, 8 odalı, 
banyo, hava.gazı, elek· 
trik, terkos tesisatını 
havi ahşab bir evin 
tamamı. 

Üç buçuk katlı, altı 
odalı kargir iki evin , 
tamamı. 

İki katlı, altı odalı 
maabahçe ahşab bir 
evin tamamı. 

7100 

1800 

300 

Kartal Maltepesinde Küçükyalı, İki buçuk katlı, beş 800 
Üsküdar caddesinde eski ve ye- odalı, bahçeli yarım 
ni 665/ 47 No.h. kargir evin tamamı. 

1 - Artırma 11-10-937 tarihine düşen pazartesi günü saat U den 
15 kadar yapılacak ve gayri menkuller en çok bedel verenlerin üzer• 
!erinde kalacaktır. 

2 - Artınnaya girmek için muhammen kıymetin % onu nisbe
tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Artırmadan çekilenlere pey akçeleri bir gün sonra iade o
lunur. 

4 - Artırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalan sekiz ee
nede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

5 - Taksitler ödeninceye kadar gayri menkul sandığa birinci 
derecede ipotekli kalır. (6285) 3-5146 

Konya ili kültür 
direktörlüifuıden : 

Eksiltme İlanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Konyada İplikçi camii tamiridir. 
2 - Keşif bedeli 10029 lira 28 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
4 - Eksiltme müddeti 11.9.937 tarihinden itibaren 30.9.937 ta

rihine kadar yirmi gündür. 
5 - Muvakkat teminat 752 liradır. 
6 - İhale 1.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat on be,ı. 

Konya hükümet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı• 
lacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif ıııektublarını ve 2490 numaralı kanunUJl 
mucibince ticaret odası vesikasını ve nafıa vekaletinden 937 yılı 
için alınmış ehliyeti fenniye vesikasını ve bu gibi işleri yaptığına 
dair muteber belgesiyle birlikte 752 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale saatındn 
en az bir saat evet kültür direktörlüğüne makbuz mukabilinde ver
miş olmaları şar~tır. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet i
hale saatına kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dıf .zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Pe>11tada 
vaki olacak teahhür kabul edilmez. 

8 - Keşif ve evrakı ve fenni ve eksiltme şartnameleri ve mu
kavelename her gün Konya eski eserler müzesi direktörlüğünde g(). 
rillebilir. Hariçte bulunanlara sarih adresleriyle posta ücretini gön-
derdiklerinde kendilerine yollanır. (3389) 3-5028 

SATILIK EŞYA 
Ankradan müfarekat dolayı

siyle fevkalade zarif bir yatak 
odası, maroken koltuk takımı, 
yemek salonu ve daha bazı eşya 
satılıktır. 

Selanik caddesinde (Yenişe
hir) 3 numaraya müracaat olu-
nur. 3-5155 

KİMYAGER 

Vahyi Özarar 
İstanbuldan avdetle labo

ratuvarında mesaisine başla· 
mıştır. 3-4828 

Satılık Arsa • 

Kavaklıdere otobüs durağını• 
asfaltla 300 metre ilerisinde her 
cihetçe iyi 1600 metrelik bir arsa 
satılıktır. 2819 telefon edilmesi. 

3-5042 

Kaloriferli Daire 
Yenişehirde Özen pasta sa

lonu arkasında İzmir caddesi 4 
numaralı evin bet oda bir büyük 
sofadan mürekkcb olan üıt katı 
kiralıktır. Görmek arzu eden· 
ler evin bahçesindeki garaja 
müracaat. 3-5102 

~{iralık Ev Ankara valiliğinden: 
Yenişehir Adakale sok.ağı Son

durak (20) No. lu evin iıst katı 
kiralıktır. Beş oda ve konforu 
önünde ve arkasında balkonu ve 
nezareti kamilesi vardır. Görüş
mek için İsmetpaşa caddesi Meş
rutiyet mahallesi Rize saylavı B. 
Alinin apartımanında 4 No. da 
Dr. B. Muhtara müracaat. 3-5062 

Hafiflik - Rahathk 
J. R o~ ı • ı I Korulırınde 

-A~ .- (Oılftı). ılıl lncltıbllocı• "' 
~y:_,. hlhoı nı dı hlçbor lnyı• Jolı• 

,,... ~ tur.. Bu korseı•r, vDcudw,.uıv 
/ / ııkmıbıı " ıooıabO.uzO ••· \f Clltlr •• ı&§ıii•l-~ ku .. ılıındirlr. 

Flr•lı 25 ı redı" ıı.ı.. ...... 

ISTAlllUL, ltrtjı. 
Tlael ı11e1d.ıııı 12 Ne.hı. 

M•l•••mııı ılrıret edlnıı ••r• 
il No.lır lerile111lıl ı.teJitılı. 
Flptta,..ııde M,O• l••ıtllt. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· · 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Miktarı 
2 

Metrük.e 

Mahallesı Sokağı Cinsi 1\1. Hisse No. No. Ada Parsel 
Doğanbey Mekteb Ev 292 l / 8 445 13-4632 290 20 

Fi atı 
Lira Kr 

690 00 
13-10-937 çarşam-Y~.k~~da evsafı yazılı evin 1/ 8 hissesine 13.9.937 tarihinde talibçıkmadığından 

ba gun~ saa.t 15 de ihale edilmek üzere bir ay temdit edilmiştir. 
Talıblerın 51 lira 75 kuruşluk muvakkat teminatlariyle sözü geçen gün ve satte dcfterdarlıkt.a 

kurulan komisyona müracaatları (3417) 3-5143 

Ankara def terdarlığıııdaıı: 
Mükellefin ismi 

Nevi 
i tigali Kazanç V. Tarh N. Senesl 

İhbarnamenin 
Cilt Varak N. 

Dosya 
N. 

Lira K. 
Raşit oğlu Nuri Sebzeci 00 25 159 936 7 42 4148 
Tahir oğlu Mitad Terzi 5 40 17 935 47 15 5451 
Mehmed oğlu İbrahim Tıenekeci 7 53 741 936 7 92 592.S 

Yukarıda i.simleri, vergi miktarları yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul olduğundan oaıDo 
!arına tarhedılen kazanç vergisine aid ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. Hukuk ueulü mahkeme
leri kanununun hükümlerine göre tebliğ makamına kaim olmak üz ere irnn olunur. (3479) 3-5147 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

Robert Donat ve Rene Claır'in 
temsil ettikleri 

SATILIK HAY ALET 

Beklenilmiyen vakalarla dolu heyecanlı 
ve aşki bir film 

Ayrıca: CANLI RESİMLER 

ŞEHİR 

BU GÜN BU GECE 
Büyük musikili Fransızca sözlü. 

BAHÇESİNDE 

RÜYALAR DİYARINDA 

Ayrıca: CANLI RESİMLER 

Halk matinesi 12.15 de 
SARI ODANIN ESRARI 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

Kadınlar Kulübü 


