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Saraydaki geçit resminde kahraman süvarilerimiz dört nalla geçiyorlar ' 

Manevralardan sonra 
Yabancı misafir heyetler 
diin lstanbula döndüler 

ismet lnönü misafirler · 
şerefine bir ziyafet verdi 

lıtanbul, 23 (Telefonla) - Mareıal Fevzi Çakmak, Dıt işleri ba
kanlığı ıiyaai müıtqarı Numan Menemencioğlu, Amiral Okan, Kor
aeneral Asım Gündüz ve manevralarda bulunan yabancı heyetler ve 
Yabancı devlet ataşeleri, dün gece halkın coşkun alkışları ve "Y aıa !" · 
nidale.rı arasında İzmir vapuru ile T ekirdağından hareket etmitler ve 
hu aa.bah lstanbula vasıl olmutlardır. lzmir vapuruna Tinaztepe des
troyeri refakat etmittir. 

Gündelik 

ilk tahsil 
Kemal ÜNAL 

Cumhurıyette, ilk tahsilin hacmi 
her yıl biraz daha genişlemektedir. Bu 
hacim, milletlerarası ölçülere göre bi
zim için henUz çok küçüktür. Her bilgi 
geniılemeye müstesna bir hız verilmezse, 
ilk tahsilin uzun bir devı;,e için mem
leket ihtiyacını karşılamaz bir kemmi· 
yet olmaktan kurtulamıyacağı şüphe· 

•izdir. 
Kültür bakanlığınca alınan son ted· 

birleri biliyoruz. Ordudaki vazifesini 
tamamlayan küçük zabitlerden ehliyet
lileri seçilerek köy eğitmenleri yeti~
tiriliyor. Bunlardan bir yıldır köylerde· 
ders okutanlar, ümidimizi artıran mu
vaf fakiyetler elde etmişlerdir. 

İlk tahsilin hacmi kadar mahiyeti de 
h~r zaman üzerinde durulan meseleler
dendir. Filhakika, ile.rliyen bir cemi
Yette, biıtı.in tahsil kademelerinin daima 
değişen şartlara uyması bir zarurettir. 
Bu uygunluğun mahiyetini tayin daima 
bir mesele olur ve üzerinde en taze mü
nakaşalar yapılır. 

İlk tahsilde aranan vasıflar arasın
da bir de ziraat öğreticilik vardır. İs· 
tenillyor ki türk çocuğu bu tahsil ka
demesini bitirince, iyi bir ziraatçi ol. 
•un. Bu isteği haklı gösteren bir çok 
•ebcbler sayılabilir: Türkiye geniş bir 
ziraat memleketidir. Halkının yüzde 
•eksen beşi köylerde toprakla uğraşır. 
İhraç mallar~mızın hepsi zirai mahsul
lerdir. Türkiye en geniş kalkınmayı zi· 
raat alanında yapacaktır. Bu kalkınma
da memleketin en geniş öğretme mües
ıesesi olan ilk tahsil halka ziraat bil
gileri vererek biıyük vazifesini yapma· 
lıdır. 

Mareşal Galata rıhtımında a
taşemiliterler heyetine veda etmiş
tir. Diğer misafir heyetler Korge
neralin refakatinde Perapalaaa 
gitmitlerdir. Heyeti Merkez ku
mandanı lhsan Ilgaz, Deniz ku
mandanı ve diğer zevat karııla-

( Sonu .S lacı s11yfad11) 

Manevralarda 
yeni bir çıgır 
Raporlar yabancı 

ataşelere de verilecek 
İstanbul, 23 (Telefonla) -

Trakya manevraları münase· 
betiyle hakem heyetlerinin 
Erkam harbiyemize verecek
leri raporlann hulasalan ecne· 
bi ataşemiliterlere de tebliğ 
edilecektir. Bu hulasalarda 
nıanevralann teferruata aid 
noksanları da gösterilecek, ay
nca, ataşemiliterlerc 25 kro
ki dağıtılacaktır. 

Bu tarz bütün dünya için 
yeni bir çıgt{ telakıei edilmek
tedir. 

Bir ingiliz filosu I 
geliyor 

· İstanbul, 23 (Telefonla) - Birkaç 
güne kadal' lstanbula bir ingiliz harb 
filoıu gelecektir. Bu gemiler arasında 
iki kruvazörle iki torpito muhribi var
dır. Filonun ,ehrimize muvasalat günü 
henüz belli oltnıı.makla beraber 2 Ha 6 
eylül arasrnda limanımıza gelmesi bek
lenmektedir. 

Suriyedeki isyan 
Adana, 23 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Suriyeden alınan haberlere 
göre Cezirede çıkan isyan devam et· 
mektedir. Ceziredeki aşiret reisleri 
Amudenin fransızlar tarafından bom. 
bardıman edilmesini protesto etmiş
ler ve sonuna kadar mücadele edecek
lerini söylemişlerdir. Halk feci vazi

yettedir. 

Irakta sükun var 
Adana, 23 (Hususi muhabirimiz

den) - Suriyec!-en gelen haberlere gö
re Irak Kıralı Gaziülevel yakında se
yahate çıkacaktır. Irakta tam bir sükun 

nrnrr 

Bir muessesec!en yapması icab eden

den veya yapabilel.eğinden fazlasını is
tcrnekde şu mah:mı lar vardır: Samimi 

(Sonu 5. inci <>aylada) 

Yukartda · Mareşal Fevzi Çakmak manevraların kritiğini yapıyor, 
Aşağıd;ı Mareşal ve ge11eraller geçid resminde 

J 

Kahraman askerlerimiz geÇi t resminde 

Şanghayda bombardıman 

Japonlar Şanghaya 
50 bin asker çıkardı 

Londra, 23 (Huauıi) - Japonlar, Şanghay'da çinlilere kati darbe,i 
indirmek için hazırlıklara faaliyetle devam etmektedirler. Dün ıece n 
bu ıabah ıafak vakti, japon gemilerinin himayesi altında mühim mik
darda japon takviye kıtalan Şanghay'ın muhtelif noktalarına çakanl
mıttır. Bunların mikdarı 50.000 i geçmektedir. Çinlilerin de japonlv 
üzerinde Şanghayda yapmakta oldukları tazyik gitgide azalmaktadır. 
Çin bataryaları japon kıtalarrnın karaya çıkmalarına mini olmak içia. 
bütün gece atet ebnitlerdir. 

Japon kurmayı namına söz 
söylemete salahiyetli bir zat, 
Şanghayda japonlar tarafından 
yapılacak harekat hakkında ıun· 
ları söylemittir: 

''- Biz, Çinlilere kati darbeyi, 
sonra ricat etmek için vakit bırak
madan Şanghay mıntakasında in
dirmek niyetindeyiz. Muharebele
rin ecnebi mıntakaları civarında 
vukua gelmemesi için icab eden 
tedbirleri alacağız. 

Mumaileyh, Japonyanın baş
ladığı harbın yeni hedefleri hak
kında izahat vereceğini de ilave 
etmİ§lİr. 

Çarpıfmalar 

Gene japon kaynaklarından bildiril

diğine göre dünkü gün beş çin fırkası -Şapei ve civarında birkaç taarruza te· 

şebbüs etmiılerse de japonlar bunları 

püskiırtmüşlerdir. Saat beşte bir japon 

c!eniz tayyaresi şehir üzerinde taras

sudda bulunurken iki çin tayyaresinin 

taarruzuna uğrayıp bunları düşürmüş

tür. Aynı gün saat 15 de Şanghayın şi

malindeki Paoşanın üzerinde 9 çin tay· 

yaresine rastlayan 3 japon tayyaresi, 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

Hatay da 
sansür 

Y enigün gazetesi dün 
tekrar kapatıldı 

Adana 23 (Hususi muhabirimiz biL 
diriyor) - Suriyeden alınan haberle~ 
göre Hatayda tazyik ve işkence gün
den güne artmaktadır. Bütiın poitalara 
sansür konmuştur. Birkaç gUn enl 
kapanıp iki gündür intişara başhyu 
Yenigün gazetesinin Türkiyeye göncle
rilmesi menedilmiştir. Y cnigün gazete
si sonra tekrar kapatılmıştır. 

Şimdi panik tekrar başlamıştır. De. 
mirgömlekliler Antakyada hilkUıntti 

tanımıyorlar. 

Dün gece Lazkiye'de iki türk 'eri 
yıkıldı. 

~ ~-..-.ıoıoıoıorı ...... 
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Sanat ve edebiyat 

Bir merhamet 
düşmanı hasta! 

lrlanclab Edib Bemard Shaw seksen l rinde ölınüt bir yahudiyim. .. 
bir yatmda ve hutadır. Mevsim farkı Son yıllarda tayyare ve bomba ao:z-
gö.ıetmeksizin hemen her gün yüzen, leri ortada fula geçiyor. Bernard Sbaw 
yol yürüyen bu beyaz sakallı adamın bu bahse de kanpmı ve tayyare filola-
• Yatı sekseni geçm.İt de olsa _ butaJan. rmm anaızın bir tehre hü~ ederek o. 
dığmı yadırgayarak öğreniyoruz. Ko-k rayı yakıp yıkmalarmm, böylece orasını 
iki. eı· kadar adım ı..-- zabtetmelerinin lehinde buhınmuıtur. yapna g mceye .... ,..._ . • . • 
d • b d"'- kafab edebıy" at adaım. ili& Seksen bir yapndaki İrlanda edibi 
ıgmıız u ... • . da "---L---.. he aile ·· le· · bü"---:L bir yoksulluk içinde ıimclıye ka r -t e r ve gun nnın ,.... ld .. . tir On 

·•· • -----claki ·-L caketi yemye- ile dütman o uğunu gostennıt • un 
geçtiguu, ~uu 117.... d --1-- •• •• birin-
i) oluncaya kadar giydiğini Nobel mü- basta olduğunu uy.--. sunun 
~abnı kabul etmiyecek derecede iki de öldü~nü d~ haber ~lara arbk 
yakası bir araya geldikten sonra, ken • aamak duter mı? Sorarım sıze. - N. A. 

disi anlatmııtır. 
Bernard Shaw da öteki büyük lrlan

da edibi Oscar Wilde ve türk piri Ah.. 
med Hatim gibi paradoks merakbudır. 

Yalnız iki ölü edebiyatçı ile basta 
edibin yapbklan paradoks aramda, 
hence bir fark vardır. Oscar Wilde ve 
u.pO: bu hususta çok daha sempatik 
idiler. Onlann "merhamet" diye tanıdık
lan bir his vardı. Bunu Wilde'in Andre 
Gide~e IÖylectiii fU .özlerde görebiliriz: 

" Rra .)'C131CÜcannın kitablarını o 
katlar bü)'iiten py içine kattıkları 
merhamettir. Onceleri Madame Bo
vary'yi çok NHrdim defil mi? Lakin 
Flaabert kitablanna merhameti .ak
malı iatemcdi. Bunun için ••erleri lıiİ· 
çüh, dar ve kapalı görünüyor. Mer
hamet, bir eaerin açık olduğa, ...uuz 
göriindüiü yerdir. Biliyor muan ki. 
dNtum, kendi kendimi ölclürmelıten 
beni alıkoycın merhamet olmuffm' 1,, 

Bemard Shaw ite, ideta. merhame
te dütman sıDi danamr. Onun annesi· 
nin ce>nueaini mezara aötürenleri anla
tan n anlabrkea alız dohııu eileMn bir 
yazısı vardır. ŞQecl ilana okuyacak 
olursanız, Shaw'dm. İjrenİr ve tiksinir • 
siniz. 

OlıUD gazeteden gazeteye, dilden dİ· 
le dolatan bir takım esprileri de nrdır 
ki zekadan ziyade merhametsizliğin, la! 
yüreldiliiin ıabuericlir. Bunlardan ltir. 
kaç tanesini anlatayım da balan: 

-.....d Slaaw, bir pce bir bap ce
miyeti tarafından yoksullara prdım 

maluadiyle verilen bir baJoda hazır bu
lunuyordu. Bir aralık öksüz bir kızı 

dansa kaldırdı. Zavalh kızcağız. Diin • 
yanın en yüksek töhretlerinden. en ze
ki imanlarından biriainin kendisiyle elan. 

aa ka1ktıinu ıörerek delaptli lftİnmİI· 
ti. Bu sevinç ve heyecamnı irlandab edi
be ıu .özlerle anlatb: 

İstanbul mebusları esnaf 
birlikleri merkezinde 
lstanbul, 23 (Telefonla) - Bugün 

latanbul mebusları esnaf birlikleri 
merkezine gittiler. Umumi katibleıJc 
konuştular. Bu toplantıda şoförler ce. 
miyeti şoförlerin eski borçlarının te&
viyesinde kolaylık gösterilmesini, pla
ka resminin tenzilini, kaaablar cemiye
ti de bazı ecnebi kasııbtarın ver6iye 
et alarak borçlarını ödemeden kaybol
duklarını, bunlar için bir müeyyide 
konulmasını istediler. 

Bu arada küçük esnaf kanununun 
bir an evet çıkarılması ve emaf cemi
yetlerinin belediye tarafından kontrol 
edilmesi de görüşüldü. 

Hamamcılann mebuslara 
müracaatı 

lstanbul, 23 (Telefonla) - Kırkçe•
me suyu kullandıktan için hamamları 
kapatılan 37 hamamcı bugün lstanbul 

mebualarına müracaat ettiler. Bu mü· 
racaatta hamamcılar belediyenin bef 

yıl içinde ,ehir suyunu aıbt bir bale 
getirmeye mecbur olduğu halde bunu 

yapmadığını ileri sürerek zarar gör. 
dilklerini blldirdiler. Bu müracaat tet
kik edilecektir. 

latanbulda tifo vakaları 
lıtanbul, 23 (Telefonla) - 48 saatte 

10 tifo va.kası tesbit edildi. Pazar gün
kü kontrolda ikinci aşısını yaptırmadı
ğı anlatılan 900 esnaf mecburi aşıya 
sevkedildi. 

Üç cemiyete idare heyeti seçilecek 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Balık

çılar cemiyeti idare heyetinin istifası 
kabul edildi. Azilıklan boşalan bu ce. 
miyetle kasablar ve hamamcılar cemi
yetlerinin idare heyetleri intihabı ya
kında yapılacaktır. 

ULUS ======================================= 24 - 8 -1937 

ADANA'DA 

Atatürk parkı 
günden güne 
güzelleşiyor 

Adana (Hususi muhabirimizden) -
Şehrimiz Atatürk par!J günden güne 
güzelleümektedir. Bu yıJ beled~e, par
kı tenvir edecektir. Atatürk parkının 

tenvirat projesi hazırlanmlf ve bir ta
raftan tatbikata geçilmiş bulunuyor. 
Parkta zarif bir Büvet inp edilmek· 
tedir. Burada, gelen halka ucuz bir fi. 
atla meşrubat satılacaktır. 

Parkın arka cephesinde de büyük 
bir havuz yapılacak ve renkli su fışkırt
ma tertibatı da bulunacaktır. 

Atatürk parkının civarındaki bü
tün caddeler tamamen ağaçlanmış ve 
asfalt tamir edilerek yenilenmiştir. 
Çiçekler de parka çok güzel bir man
zara vermektedir. 

Akşam üzerleri ve bilhassa cumar
tesi ve pazar akşamları park hıncahınç 
dolmaktadır. Günden güne güzelleş
mekte olan Atatürk parkına bu yıl rağ
bet daha fazlalaşmıştır. Park, geceleri 
de halka açık bulundurulmaktadır. 

Yanıen plinına göre parkta daha 
birçok ilaveler yapılacaktır. 

• 

Yerlerini değiştirmek 
istiyen öğretmenler 
Kültür bakanlığ~ bu yıl muallim 

mekteblerinden mezun olanlarla, evlen
mek ve hastalık gibi sebe-blerle bir vila
yetten diğer bir vilayete verilecek olan 
muallimlerin listelerini hazırlamıştır. 

Liste bu hafta sonlarına doğru tasdik
ten çıkmış olacaktır. 

Okaliptüs ağaçları 
Ziraat vekaleti orman genel direk

törlüğü Okaliptüs ağacının muhtelif 
mıntakalarda çoğaltılmasını temin mak
udiyle yeni tedbirler alrmştır. Bu ağaç 
ekonomi ve turistik bakımdan büyük 
ehemmiyeti haiz görülmektedir. 

Bunların çoğaltılması ile hem mem 
lekete miihim bir geJir kaynağı temin 
edilmesi, hem de yurda, yeşilliği sene
nin hiç bir mevsiminde kaybolmıyan bir 
güzellik vasıtası kazandırmıt olacak
tır. 

Okaliptüı'e en çok toroılar mınta

kasında rastlanmaktadır. Öğrendiğimi
ze göre bu sahada ihtisasından istifade 
edilmek ü:ıere Almanyadan Charuan adlı 

bir profesör ıetirtilmiş ve doktor Asaf. 

la diğer birkaç orman mübedisimizle 

birlikte Adana havalisine tetkikata gön

derilmiştir. 

Finans bakanlığmda 
65 yaşını bitirenler 

tekaüde sevkediliyor 
Terfi edecekler için de bu ayın 

31 inde bir terfi imtihanı açılacak 
Finaıns bakanlığı, bu yıl 65 yqını dolduran memurlannm resen 

tekaüde ıevkedilmelerini kararlqbrmıttır. Şimdiden sonra bütün fi. 
nana memurları, her sene ayrıca tebligata lüzum kalmadan kararlaş
tırılan esaslar dahilinde resen tekaüde ıevkolunacaktır. 

Adana ve Çukurova'da 
kültür vaziyeti 

Adana (Hususi) muhabirimzden) -
Adana ile beraber bütün Çukurovada 
kültür vaziyeti göğils kabartacak bir 
raddededir. Şehirde bir muallim mekte
bi, bir erkek lisesi, bir kız lisesi bir orta 
okul, bir ticaret okulu bir kız sanat ens
titüsü, bir ziraat okulu, 97 ilk okul mev
cuddur. 

nk tedrisatta 21.000, orta okulda sso. 
ticaret okulunda 180, ziraat okulunda 
80, muallim mektebinde 270. erkek lise
sinde 1050, kız liacsinde 544 talebe mve
cudtur. Bu mikdarın yüzde yirmi
si bu yıl mezun olmuştur. Bununla be
raber Çukurovada tahsil çağında oku -
mıyan çocuklar yüzde otuz vardır. Oku. 
mıyan bu kısmın yansı kadroların dar
lığından ve diger yarısı da fıkaralıktan 
okuyamamaktadır. 

Adanaya daha bir erkek lisesine ve 
bir kız orta mektebine ihtiyaç görülmek· 
tedir. 

Orta mekteb öğretmeni olacak 
. itk mekteb öjretmenleri 

Orta tedrisat kadrolarındaki boş

lukları doldurmak üzere ilk mekteb mu
allimleri arasından alınacak öğretmen· 
ler için Gazi Terbiye Enstitüsünde açı· 
lan imtihanlar bitmiş ve imtihana giren 
öğretmenlerin aldıkları dereceler kül
tür bakanlığına bHdirilmiştir. İmtihan
da muvaffak olan öğretmenler bugün, 
yarm belli olacaktır. 

Bir kuduz köpek dört 
kişiyi ısırdı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - lğrika

pıda kuduz bir köpek dört kişiyi JBir. 

dı ve bir bekçi tarafından öldürüldü. 

Bu civarda dolatan bütün serseri 

peklerin imhası kararlaftmldL 

kö-

Bakanlığın kararına göre: ellerin· 
deki nüfus kağıdlarında doğum sene
sinin tesadüf ettiği ay yazı1mamı9 o
lan 1288 Rumi doğumlular 13 temmuz 
1937 tarihinde, nüfus kağıdlarında do. 
ğwn senesi hicri olup ayı yazılmamış 
olanlar 1283 hicri diye yazılı ise 13 a
ğustos 1937 tarihinde, nüfus tezkere
lerinde doğum tarihi hicri olarak 1288 
yazılı olanlar 28 teşrinievel 1937 tari
hinde, nüfus tezkerelerinde şevval 1289 
hicri yazılı olanlar 18 kinunuevel 1937 
tarihinde, nüfus tezkerelerinde bir ra· 
mazan 1283 hicri yazılı olanlar 13 te§rİ· 

nisani 1937 tarihinde, nüfus tezkerele
rinde doğum senesi ve ayı rumi olarak 
yazılı olınıyan 1288 doğumlular 25 
eylGl 1937. tarihinde, bu tarihlerin dı. 

şında kalan doğumlular 31 ağustos 937 
tarihinde tekaüde sevkolunacaklardır. 

Bu yrh takib eden senelerde hicri 
ve rumi seneler birer sene fulalaştı

rılmak suretiyle, yukardaki esaslar ay
nen tatbik olunacaktır. 

Memurların yaptırmış oldukları 

yaş tashihleri resen tekaüde sevkedil
melerine müessir olamıyacaktır. 

Terli imtihanı 
Finans bakanlığı, kanuni terfi müd

detini doldurmuş olan memurları için 
31 aptosta bir terfi imtihanı yapa
caktır. Bakanlık memurların terfileri
ne esas olacak mevzuun, memurların 

mensub olduklan dairelerdeki işlerine 
göre tayinini kararlaştırmıştır. Bu su
retle finans memurlarının mensub ol
dukları dairelerdeki vazifelerine karşı 
rabıta ve alakaları arttırılmış olacaktır. 

S"aller, imtihan heyeti tarafmdan 
memurun mcnsub olduğu daire amirinir. 
de ittidkiyle tanzim olunacaktır. 

Bakanlık, bu imtihandan sonra taş
u teJkilit memurları için de bir imti· 
han açacaktır. 

Diğer taraftan Finans bakanlığı, 

teşkilatını iyi elemanlarla takviye ve 
bu suretle istenilen randımanı temin 
etmek üzere yeniden memurlar almağa 
karar ve:rmi§tir. Yeniden alınacak me
murların duhul imtihanı 25 eylulde ya-
pılacaktır. 

- Bunda bu kadar asilzade ve zen. 
gin kadınlar Yarlren onları ...... da 
benimle dansa kalkbjınız için ne kadar 
tetekkür etsem azdır/ 

Ba masum ifadeye merluunetsiz acla-
111111 verdiii cevaba balon: 

- Kızım. bu balo:ru bir bayır cemi
yeti vermiyor mu? Bea de seninle .lam 
etmek suretiyle bir bayii' itliyonm. 

V ~,\. N K 1 L A R Müruru zamana 
uğrayacak vergiler 

Amerika' da güellik lmaliçesi seçi -
lea Wr kam Sbaw'a sönclerdiği mektu
bu babrb}'or maaunuz? Bu güzel kız • 
cağız ıunlan )'8Zllllfb: 

" Güzellik luraliçesi seçildim. Ben 
tfünyanın en güzeliyim; siz de en zeki 
ad..,,..z, Siziale eYleuelim. Bu ıantle 
doğaaık ~'-mm diapmn en SÜ· 
sel ve en zeki çocuklan olur." 

Ve edibtea ıu cev• !imqb: 
" Ma.....,.., ~ktut.&muau aldmı; 

teklifinizi öğrendim. Fakat nerede ben. 
de o tali? Evlenecek olursak. doğacak 
çocaldanmazm giizellikte bam, zekada 
ıize benziyeceğinden çok korkanm.,, 

Bemard Sbaw, hundan bq, on sene 
evvel ''meçhul asker" adh bir e ... ,,_.. 
caktı. Sonra neler dütünclü. tapnch İse 
bunu yazmaktan vaz geçmif, fakat mev
zaunu bütün dünyaya yaymı,tı. Yazıl • 
-yan bu kitabm menua tu idi: 

Bir sün Lonclra' da meçhul askerin 
mezamun bafmda büyük bir tören ya • 
pıhyor. Nutuklar söyleniyor, 1J1U1lar 
cılamuyor. Ba tezahürlerin en heyecan. 
h •• en c:ıoılmn bir ananda mewmda 
,.tan asker, c:anlammı ve ayala kalk • 
mqtır. Bunu gören kal•mbk bislMitiiD 
cıopyor. Artık ona bitalt edenler, onun 
bhramanbklarmr öienlerin bini bir pa
raya. Fakat, meçhul ubr, eliyle ._ a
leri anlamedıjau gösterir itaretler yap· 
maktadır. Ona: 

- Bu itaretler aedir? Dediğimizi an. 
lamıyor musun? Diye haykırıyorlar. O 
da bozuk bir almanca ile cenb veriyor: 

- Anlamıyorum; siz İngilizce söy
lüyorsunuz. Halbuki ben, alman sipene-. 

llağliıb olan itim? 

A Yl'UJ'9hlar ...._ çi.ıiler, 11ter J8poD· 

lar plib aehia. -tlUI. o&... beyaz ırk
br" .-.. t.r. Fillialri ... , 1894 • 95 teM· 

sinde Japonya pyet ldiaik usulle, 
yani elçiaiai ıreri çekerek, Çine kar
tı harb ilin etmiı •• Çini mağlub e
derek Port - Arthur'u almqtı. 

Bu avrupahlarm hoıuna gitmedi. 

Simoneseki muabiedeainin imzalan

mumdan sonra bir hafta geçmifti ki, 

Fransa, Rusya, Almanya, Japonya'ya 

"haliaane ve dostane,, bir nasihatte 

bulundular. Japonya Port - Arthur

dan askerlerini çekti, ,ehri mağliib 
ettiği çjnlilere bıraktı. 

1937 senesinde ise Japonya do-

nanması, Şanghay'ı bombardıman e
diyor ve bombalar buradaki Avrupa 

imtiyaz bölgelerine dütüyor. Birçok 

ingiliz, fransız velhasıl beyaz ırktan 
adam ölüyor. 

Figaro' da. Marael Romier bu 
mesele etrafında diyor ki: "Japon po. 
litikasınm en mühim prensiplerinden 
biri, çinlilere, lteyazlardan hiç bir yar· 
dmı göremiyeceklerini anlatmaktır.,, 

1895 de naaihatle Port - Artı.uru 
tahliye ettiren avrupalılar, bu,-ün 
ailahla topla dritaotla kendi tebaala. 
nnı kurtaramıyorlar. 

Vahfi hayvanlar 

Resmi bir İngiliz istatistiği, Hin

distana dair dikkate değer rakamlar 

vermektedir: 

1934 senesinde 23.000 kiti yılan
lar tarafmdaa sokularak ölcliiriilmüı
tür. 1.046 kiti de ormanların serger
deai kaplan tarafından, 1.290 kiti de 
s1rtlanlar, ayılar, kurtlar tarafından · 

Parçalanmı,tır. 

Bu istatistiği neıre'den bir gazete 

tunu yazıyor: . . . 
Bereket versin, biziın ormanlan-

mız Hind ormaplarından daha az 
tehİikelidir Fakat Avrupanm da YI-. . d 
lanı, kaplanı, sırtlanı yoksa a oto-
mobili var 1 · 

Daimi matem i§Grefİ 

lngiliz bahriyelilerinin yakalann_ 
da niçin bir siyah kıra•at ta§ıdrkları
nı biliyor musunuz? lngiliz bahriye

lilerinin elbiselerindeki ufacık dü.. 

ğüm, bii,.ük bir hidi.eyİ, Trafalıar

da, amira1 Welaon'un öliiJDÜDÜ ha

tırlatmaktadır. 

Daimi bir matem alameti 1 

Doiru aözlü bokaör 

Bir zenci boksörü gayet miithit 

bir alır aildet pmpiyona ile maç ,.._ 

pacakbr. RiDcin üzerine plıbjl •· 
.... korkudan .... tarafı tiril tiril tit

remeie bqlacb. Banan iiserine ......_ 
jeri kenctisiae dedi ki: 

- Hiç korkma Sam. Kendi ken
dine telkin yap •e de ki: 

" Şu heifi baklıyacağım. Şu herifi 

haklıyacağım !,, eninde, sonunda ka
zanırsın! 

Zenci içini çekti Ye t• ceYalaı •er
di: 

- Ah ne :yapa~ ki ,.alan aöyli
yemem. 

Monmarta ormam 

Pariaia keaarlanaU. Afrika.düi 
balta ıirmemiı ormaalu ailli ka-
kunç yerler .....hr: Paria ---... 
yona) aerıiaindt.lö Afrika Jllll'Plarm-
dan hahaecliyaru MlllllAJI& 8waa 
Monmart.-'dir. Bara .. bplo •ahti or
manların, içiade Mrıerdelik eden ars-
lıanlar 'Ye:Ja sırtlanlar ıihi adamlar 

vardır. Geçenlerde bir kan pime 
ka•ıau )'irinden Marpiai iıminde 
bir haydut Stefani Umiacle bir hay

dudu öldürdü •• aa..ıaa yaka1anch. 

Y aka1anmayabilirdi de. 

Şimdi gene bir fransız gazetesinde 

olnadufumma söre Moainarter'de sade 
kan Ptme clavMJ )'OktW". Orada bey.az. 

larla zenciler anamda da biiyük bir dit· 
lllllDhk •ardır. Banlar bin"birleriaia itle
rine sekte Wl'1IJOI' .-. mitemadiy• 
llirilııirl • • L--L'---L&-.L-1--_ ... ..,,--........ ~. 

Geçenlerde Mı•nw•terdeki polia im.. 
mUerine ......... ki: 

- Ba iki lrMileyi berqbnmk ve ci
nayetlerin ÖIÜiDe seçmek lirannchr. 

Balan komiMrin vercliii ~ : 

- E.et bu iki lutt.ileyi bantbnaak 
la:znnthr. Fakat nasıl Alriknda birçok 

ormanlara insan giremezse Monmarter 

ormanına da henüz insan giremiyor. 

. 
Bina ve arui vergilerinden tahak· 

kuk senelerine nazaran beş yılı tamam

lamış olanları kanunevvel 1937 sonunda 
mürüruzamana uğramaktadır. lç bakan· 

hk viliyct huauai idareleriaia en mü

him gelirlerinden bulunan biDa ft ua
zıi wrgilerinden henüs tahsil edilme· 
mit olanlarının miirurmaman müddet· 
lerini önlemek üzere alınmam lizJDı ge
len tedbider bakında tefkilltına bir e
mir göndermiştir. Bakanlık bu emrinde ; 
kanunda mükelleflerin haczi caiz mal· 

ları, alacak ve hakları üzerine konula

cak hacizlerin müruru.zamaru keseceii 
yuıb olduğundan ve, bu tarihe kadar 
vergilerini •ermemit mükellefler bak· 
kında kanunda yazılı takibatın yapıl· 

masmı ve bu suretle vergi müruruzama
nma meydan verilmemesini bildirmek
tedir. 

......... ·-··············-----.............. : 
i H A V A i : ............................... -.••.....•....... 

Gölgede 29 derece 
Dün feJırimizde hava kısmen bulut· 

lu ve rilzglrlı geçmiş, ısı gölgede 29, 
gUneşte 60 dereceye kadar çıkmııtır. 

Dün yurdun Trakya, Eğe ve cenubt A
nadolu mıntakalarmda bava açık, diğer 
mıntakalarda ise kısmen bulutlu geç
miştir. Dün en çok yağış Rizede olmuş 
ve karametreye 15 kilogram su bırakmıt 
tır. 

Dün en düşük ısı Eskişebirde 9, 
en yüksek ısı da İzmir ve Adanada 32, 
Bodrum ve Malatyada 33, Diıyarbekir

de 35 derecedir. 
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Moskovadaki 

kongresi ıjaponlar Şanghayda kat i bir 
Delegelerimiz memnun 

olarak avdet ettiler 
İatanbul, 23 (Telefonla) - Mosko

va'da toplanan enternasyonal jeoloji 
kongresinde hükümetimizi temsil etmiı 
olan heyet bugUn döndü. Kongrede 
Ekonomi Bakanlrğı maden tetkik ve a
rama enstitüsü reisi Re§id Gencer, jeo. 
loji ordinaryüs profesörü Hamid Nafiz, 
mühendis Bedri Bekiroğlu bulunmuş

lardır. 

darbe vurmağa hazırlaiııyor 

Profesör Hamirl intibalarını şöyle 

anlatmıştır: 

- Bu kongre enternasyonal jeoloji 
kongrelerinin 17 incisidir. Kongreye:: al
man lar ve İtalyanlar müstesna olmak Ü

zere diğer bütün milletler iştirak etmiş
lerdir. Yalnız Amerika 150 delege gön
dermiştir. Konuşma mevzularının siklet 
merkezi dünyadaki petrol meseleleriyle 
petrol ihtiyatları kömür yatakları ve 
bunların memleketlere göre tevzi sureti 
ve nihayet her memleketin jeolojik bün
yesiyle maden yatakları arasındaki mü

nasebetler idi. 
Sovyetlerin kutub mmtakalarında 

yeni yaptıkları jeolojik araştırmalarla 

orta Asyanm jeolojik bünyesi ve ma
den servetleri konuşulan mevzular ara -
stndadır. Heyetimiz Türkiyedeki yeni 
kömür havzalarına aid jeolojik mesele -
leri ve Türkiyedeki üçüncü zaman ara
zisini ve bu zamanda teşekkül eden tin.. 
yit yataklarını kongreye tebliğ etmiştir. 

Bu mesele kongrede büyük alaka ile 
dinlenmistir. Kastamonu civarında tetki
kine yeni baslanan Azdavay ve Karafa
drl kömür yataklariyle Ereğli - Zongul
dak havzası arasındaki münasebet teba-

.. ~p· 

H,..qQ' a :l:> O O 

rüz ettirilmiştir. Bunlar kömür havza -
mızın cenuba doğru uzandığı mevzuunu 

meydana çıkaracağı icin verilen malfi -
mat kongrede büyiik bir dikkatle · talı:ib 

edilmistir. 

Şimali Cinde de harb 
şiddetle devam ediyor 

Edinilen faydaların en mühimmi ve

nlen yeni maliımatla dünya kömür ve 

petrol rezervlerinin son vaziyetinin an
lasılmıs olmasıdır. Kon~re kararları ha

ritalarla ve ilmi tebliğlerle bütün dün -

yaya bıldirilmiştir. 1913 yılında Sovyct 
Rusya arazisinin kömür ihtiyatlarımn 

mecmuu 230 milyar ton tahmin edildiği 
halde yeni yapılan araştırmalar netice-

sinde bu mikdarın 1.600 milyar tona 

yiikseldiği. bunun dünya kömür ilıtiya. 
tının yüzde yirmisine yakın olduğu an
lasılmıştır. 

Kongre çok mükemmel bir şekilde 

organize edilmisti. Alınan ~rtibat saye
sinde 1800 jeologa bildikleri dillerle 
kongre görüşmelerini takib imkanı ve -
rilmiştir. Kongrede fransuca, almanca. 
İngilizce ve ru:.ça konuşulduğu sırada 

hatibin konuştuğu dili bilmiyenler ku • 

laklarmdaki mikrofonlarla kiir:.üde aöy· 
lenen dilin, İngilizce, fransıTca, rusça 
veya almanca tercümesini dinliyebili -
yorlardı. 

Bilhassa heyetimize karşı gösterilen 
hususi sempati ve alaka kayda değer. 

Kongreden cok faydalanarak dönüyo -
ruz.'' 

Profesör Hamid Nafiz raporunu ver
"nek üzere bu akşe:m Ankaraya hareket 
tti. 

( 811şı ı wcı saytada) 
bunlardan beşini düşürmüştür. 

Japon gemileri uzakltl§mıyorlar 
Fransıı, ingiliz ve amerikan ami

ralleri, Çin bataryalarının at-eş açmala
rı takdirinde kendilerine ve bitaraf ya
bancı halka zarar gelmemesi için japon 
gemilerinin daha uzakta demirlemesini 
japon amiralinden rica etmişler, muma
ileyh himayesini deruhte ettiği mınta

kadan uzaklaşmıyacağını, ancak bir ta-

arruı vukuunda kendiliğinden yerini 

değiştireceğini cevaben bildirmiştir. 

Ôlenler, yaralananlar 
Topçu ve tayyare bombardımanları 

her gün yabancı halktan birçoğunun 

ölmesine sebeb olmaktadır. Nankin ve 

Şe kiang yollarının birleştiği noktada 

bulunan ingilizJere aid büyük binanın 

üzerinde bir takım obüslerin patlaması 

neticesinde burada yaralanan ve ölen

lerin sayısı 250-350 olarak tahmin edil. 

mcktedir. Patlamanın şiddetinden bü
tün şehir sarsılmıştır. Enkaz altında 

yüzlerce cesed görülmektedir. Gene en
ternasyo~al bölgede patlayan bir bom. 
ba 4 yabancıyı öldürmü~ ve Nevyork 
Taymis muhabirini de yaralamıştır. 

l ngiliz teklifi etralınd a 
Şanghay'ın bitaraflaştırılrnası hak-

Kahraman tayyarecimiz 1 

Romanytı Genel Kurmay Başkanı general Nediç kalıraman tayyarecimiz 
Sabih1 Gökçen'i tebrik ediyor 

1 
kındaki İngiliz teklifi Nankin mahfil
lerince elverişli bir şekilde karıtlan
mıştır. Çin hiikiimetinin buna muvafık 
cevab vereoegı tahmin olunmakta
dır. İki fransız taburu, fransız tebaası
nı himaye için Şanghaya doğru yola 
çdrnnf bulunmaktadır. 

Çinliler mahkumları salıveriyorlar 
Çinliler Şanghay hapishanesinde 

bulunan mahkumları sahvermeğe ba:?
lamışlar, 500 mahkilm serbest bırakıl
dıktan sonra japon makamlarının mü
dahalesi ii%erine tahliye işi durdurul
muştur. Hapishanede 5.400 mahkfun 
daha vardır. Tayyare ve topçu hücum
larından ölmemeleri için alınan bu ted. 
bir neticesinde serbest kalan mahkO.m· 
tarın gönüllü yaıılmalarından korkul

matkadır. 

Nanlıinde hava hücumları 
Nankine japon tayyarelerinin hü

cumları devam etmektedir. Bunlar as. 
keri istibkamlardan tayyare meydan
larından başka hükümet daireleriyle 
phsi evlere de bombalar atmaktadırlar. 
Bliyilk bir binanın önünde iki obüs 
patlamıttır. Birçok kişilerin ölmüş ol
masından korkulmaktadır. 

Çingtaodalıi i~nlar gidiyorlar 
Çingı:ao'da Japon aleyhtarlığının 

artması ve vaziyetin çok gerginleşme
ıi üzerine ouradaki japonların çrkarıL 
ması i1i hararetle devam etmektedir. 
Şimdiye kadar 8000 kadın -ve çocuk çı· 
karılmıştır. Sayısı 12.000 olan erkekle
rin tahliyesi de yakında başlıyacaktır. 
Bu şehirde japon mağaza ve dükkan
ları taman :n kapalıdır. 

Şimali Çinde 150.000 japon 
a•keri var 

Tiençindeki" japon mahfillerinin 
bildirdiklerine göre, şimali çinde 150, 
000 kişilik bir japon kuvveti vardır. 
Her gün 8,000 kişilik kıtalar ve bir çok 
mühimmat ınalzeme ve cephane gel
mektedir. Tangki'ye çıkarılan kıtalar, 
bura ile Tiençin arasındilki 50 kilometre
lik mesafeyi ekseriya yağmur altında 
bir günde almaktadırlar. 

Liangsiangda çarpışmalar 
devam ediyor 

Laingsiang da bir japon fırkasiyle 
30 bin kişiden mürekkep bir çin ordu
su arasında çarpışmalar devam etmek
tedir. Japonlar şimdiye kadar bütün 
çinli taarruzlarını püskürttüklerini bil· 
dirmektedirler. 

Şahar'dan Mançukuo'ya girmiş o-

Yukarıda japon adalarını, ja- ı 
pon nüfuz bölgelerini, Mançu
koyu ve Çin sahillerini göste
rir hartayı, a,ağıda, Şangha
ym kabartma planını görüyor
su·nuz. Bu planda japon, fran· 
sız, İngiliz, amerikan imtiyaz 
bölgeleri, Çin mahallesi, En
ternasyonal mıntaka teferru
atiyle gösterilmiştir. 

lan 3000 kişilik bir çin kuvveti de Ku
antungdaki japon ordusu tarafından püs
kürtülmüştür. 

Nankeu civarında da. japonlar çin 
kıtalarının taarruzlarını püskürtmüş

ler ve çin seddi boyunca olan mevzileri 
işgal etmişlerdir. 

Pekin civarında da çinlilerin üç fır
kasmm yaptığı bir taarruz püskürtül
müştür. Japon tayyareleri Kalagan ci
varındaki çin kıtalarını bombardıman e
derek bunlara mühim zayiat verdirmiş
lerdir. 

Çek ve Romen 
başbakanları 

arasında görüşme 
Bükreş, 23 (A.A.) - B. Hodza ile 

B. Tataıesko'nun konuşmaları hakkın
da tafsilat g-elmeğe başlamıştır. 

Bu konu~malar, B. Hodza'yı Sig
het'e getirmiş olan salonlu vagonda iki 
uzun konferans ~eklinde vukua gel
miştir. İki devlet adamı, beraberce 
Transilvanya ve Bükovina hududunda 
Borskaya kadar beraberce seyahat et

mişlerdir. 

B. Hodza ile B. Tataresko, orada i~ 
bakanı B. Nistor tarafından karşılan· 

mıslar ve bazı davetlilerle birlikte bir 

diizüne kadar otomobile binerek dağ. 

lara gitmişler ve orada açık havada bir 
öğle yemeği yemişlerdir. Öğleden son

ra Borska'ya dönülmüştür. Gece B. 
Hodza, Romanyadan ayrılmıştır. İki 
devlet adamı. biribirlerinden ayrılma

dan önct: kucaklaşmışlardır. 
Bu konuşma hakkında Bükrcşte hiç 

bir teblig ne:ıredilmemiştir. İyi mah1-
mat almakta olan mahfiller. görüşmeler 
esnasında Cekoslovakya ile Romanya· 
nın muhtelif sahalardaki i~birliğı me
selelerinin gözden geçirildiğini ve bu 
konuşma Romanya - Çekoslovakya mü
nasebetleri ve küçük antantın mütesa
nid icraatı üzerinde pek yakmda tesir 
yapacak surette hal ve fasledilmiş ol
duğunu temin etmektedirler. 

BASIN iCMALi 

Meçhul denizaltı gemisi 
CUMHURIYET'te Bozcaada yaku:ı.. 

larında bir İspanyol gemisini batrraa 
meçhul denizaltı gemisi hakkında )'llZI· 

lan bir fıkrada deniliyor ki: 
" Hiç türk kara sularında gemi batı

rılır mı suali sorulamaz bile. Medm 
milletlerce kabul edilmit beynelmilel b.. 
idelere riayet etmemeğe karar verea 
her hangi korsan zihniyetinin dünyaam 
her yerinde alelgafle böyle şeyler yqa
bileceğine §Üphe yoktur. Bizim bu lııOl'
aanbklara karşı yapabileceğimiz teF. 
onların tekerrürüne meydan vermiyc. 
cek en ciddi tedbirleri almak ve koraaa
ları yakalayınca ise hangi millete mea
sub olurlarsa olsunlar bilamerhamet te. 
pelemektir. 

Muhtelif ihtimaller üzerinde konut
mağı tamamile zaid sayarız. Biz İngiliz 
ajansının General F ranko grupuna at
fen Rusyadan İspanyol hükümeti be.. 
sabına yapılan nakliyatın Çanakkale dı
şında abluka edilmek istenildiğinde. 

bahsetmesi abestir. Bir kere henin der
letlerce ve bilhassa devletimizce ka.b .. 
edilmis bia· General franko devlet n 
hükümeti yoktur, ve fazla olarak ls -
panyol asilerine muhabirlik hukuku ta

nınıruş olmadıktan başka buı·ada .ı.. 

lukanın ne yeri vardır, ne de şartları. 
Başlıca Avrupa devletlerinin bir md. 

karalık haline 10ktukları İspanyol ma

cerası serpintilerinin - kimin tarafmda 
olursa olsun _ türk ka..-a sularına ka_. 
getirilmesine asla ve kat'a müsaade e
demeyiz. Bizim bildiğimiz ve katiyetle 
yapacağımız işte budur. 

SURIYE'DE.Kl lSY AN 
KURUN'da Asım Us, Suriyede ç.. 

kan isyanın türk kamoyunu ne dereca. 
ye kadar ilgilendireceğini tebarüz etti
ren ba, makalesinde diyor ki: 

Türk efkarı umumiyesini yakmd.. 
alaka!andıran hafta hadiselerinden biri 
Surive isyanıdır. Bir hafta evvel e..._ 
Nusaybin kasabasının karşısında bir kit 
iken Kürt ve Ermeni gümrük kaçakçı... 
tarafından büyütülerek adeta küçük bir 
şehir haline getirilmiı olan Amıule ÜDt

rine silahlı hücumlar olmuştur. Ve ha. 
gün bu küçük şehir tamamen tabrib .. 
yağma olunarak yerinde harabeden bat
ka bir ıey kalmamışhr. Daha ıOl\ra CL 
len haberlerden anlqıldığına töre S. .. 
riyede başlayan bu İsyan İptida unıt• 
ğı gibi sadece bir aşiret çapulcutu;... 
dan ibaret değildir. Muayyen bir sip. 
si maksadi istihdaf eden bir ibtilil ha .. 
reketidir. Bu hareketin maksadı da EL 
cezireyi Suriyeden ayırmak ve burada 
müstakil bir idare kurmaktrı . 

Suriye isyanı o hale gelmiştir ki berı
gün Türkiye hudutlarına bu·çok mült&. 
dler gelmektedir: 

Bu itibarla da Suriye isyanı tüne fi. 
karı umumiyeıi için dikkate değer lıir 
mahiyet almaktadır. 

TÜRKLER VE AMER1KALLAR 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, Trak. 

yadaki askeri manevralanmızda bulu -
nan Amerika ataşemiliteri ile ye,ptıja 

mülakat dolayısiyle yazdığı bir maka .. 
lede diyor ki: 

41 Amerika ataşemiliterine Ru:r:veltie 
Atatürke yazdığı mektuptan, gelen ce -
vaptan en son zamanda da s .. ~ 
pakb münasebetiyle Amerika taran• • 
dan derin alaka ve ıe,•giden bahiı aç -
bm. 

Eski gazeteci bana dedi ki: 
- Biz haricin hiç bir işine karışına.. 

mayı, kendi halimizde kalmayı meslek 
tuttuk. Yalnız dünyada sulhun köklet
mesine alakamız vard1r. Bu yolda bir 
hareket görünce kayıtsız kalamıyorwı.. 

Alaka \'e sevgimizi kendimize mahna 
hararetle gösteriyoruz. ltte Amerikaıum 
Türkiyeye karşı duyduğu derin alakan• 
sebebi, Türkiyenin trpkı Amerika cihi 
bütün ideallerini, bütün siyasetini sami... 
mi sulh prensiplerine bağlamasıdır. 

Denizaşırı bir sahada kardet bir ndt,. 
bir yol arkadaşı buluyoruz .-e hissetti -
ğimiz yakınlığı hararetle ortaya koy"

yoruz. 
Bilir misiniz ki ben aı·aınızdaki bet.. 

zeı-liği yalnız bu gaye yakınbğıntlaa 

ibaret bulmuyorum .. Türk ve amerifo.a 
seciyeleri arasında sıkı bir benzerlik 
vardır. Türkleı· arasında bulununca ken
dimi Amerikada, amerikalılar arasında 
sanıyorum. 

Bizim biribirimizi az taıumamı7 ve 

bu sıkı benzerliğin farkında olmamanuz 
çok yazıktıı· .. Benim Amerikaya dönıı'1• 
ce bütün hayatım için İş edineceğıw 'ir 
gaye vaı-dır .. O da türklea·i amerik ~ c.• 

ra hakkiyle tanıtmak ve lavık olduktan 
derecede sevrliı-mekı i . 
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1 Askerlik ballisleri 1 

a bl rde tayyaren · 

B ua!:'~11U.::::b~ıa.u': Bom ba 'tayya relerl 
reıaila en llratli bomba ta71arelerbıde 
rMıd olarak bulundum. Ta,,aremiz 
Bnatol Blenbeim modeli idi. Balutla
na arlllM karlfbpu •e &fAiıda top
rak ıs mil makta bir balı libi prtin
clliii ...... bu ıiiratli lillbm bedef'9 
ne .armada türib cdi•maine 1111111 
imkin buluma? diye fitWlm. 

Bu Blebeim'de buDdan IODI& 71pı· 

acu daha ıiiratli tayyarelerin bh mUj· 
decilidır. 

Bütü llfChirler yibek infilikh .e 
patladıcı aman 3000 aaııtant bararet 
hw1 nerü JDllll çıkaran bombalar 
içia pyct -sık •• ICAİf Jaedcf)erclir. 
Bu 7anpa ~bir kmDı da 
düpıeden puc-Jamrlar. O zam her 
parça ayn bir 1-.- pkaqcala ipa • 
tmda bulaman fehir, hemen cebeDDem 
..... ,. •• aıu. 

Tarihin her ukeri detıiade llir li
ıa bulunmuftur ki liyikiyle tatllik •• 
iltımal edıldığı takdirde o dcnia barb
lenndeld mubdcleratı tayla eani9tir. 

B• ônna o ıürlii ıiWn da bomba ..,, .... 
....... .,... .,,..... kartı 

emmyeti •• ıettna .., ..... idi. 
Be,tlk a.rMa ... .-mn JI lı>ıten 
bir pis .. ,,........... •• ,.. 
... ..., .... hlılllt ........ ... 

dM 1m14n • tıpa • .... ı1ea • lllr 
.. ıtdet lrlfl ............ 

flmdl kiri lıCSrlne .... aletlerl .. 
oeomatlk pilotlu l&Jftln4le tan-eler, 
balatm " .ıer aramda açdr, ....,_ 
il ~ bdu- .... apblbnekte-

Gece 1JÇl1f yapab11mel: lifn ay lfllma 
ihtiyaç duyulan devirler artık geçnıit-
tir. 

Kombria eski blyilk taJY&ftDla lr
ıa.taclul jenl Hayaya yaptılr aı a· 
SUf, modern tayyarenin eJere ...Ulye
tl oJdupnu ..,_rmıp. 

u .. ,.,.,...,... bmandaaı ola ,Uz· 
.... Peni bnahkaa ,..... aı

tmda •e bulutlar içinde Ye ıiiqılr• kar
fi um eelda ma. hit bir flJ o1na11ra,. 
Dil uplUftUı. 

Uçupn ne demek oldaiumı bile. 
ler, llldlD lla ...... lıartl ...... ın 
ne olecapu W i• n ..wir ••tdet. 
...... ,.. ,....,;..,,. 1 .. 

NıWr"'*,_ ..... .... 
"' .. ...., ............. , .... fır-
tımlı .. .ıak ...... tpıde ........ 
..... lla1-lti __ t_ 

........ ~.,.ateW.,.._ .. 
ohs ..... yapıhlıfau ...... ıa,-, 

°'Jltftum iki taıafsada ...._ 
mdJo ~bit .. ,.... 
olmabızın Kaabria'nm kaptanı, ı• 
millik bir meuf.,.t 9" •ft•· 

O, tene ince M,le 1'1r 9'Uf lmWn1 

harbte n ele r yapar? 
Hücmn edenlerin muha
sarasına kuvvetle muka
vemet eden Bilbao, aca
ba tayyare bir hücum ve 
taarruz silahı olarak 
kullarulmasa idi düşer 

. di' mıy . 

Degli 
Herald, dan: 

ıız 1&yılırdı. Ba .... ima bir deYn 
içinde uçucuJupa • ..._ terakki ... 
tliiai clilftlnUnÜS 1 

a-.-ıar, mlb•'8du, IJlmler w 
iatad pilodar. bir maldı: rlJa1I ne Jr. 

• dar .......... ~, 1 
• ., Mil .. ,, ...... 1lllpnbll iti. 

llmt ..... • ,,... ... tabiatl)le. ........... 
Bununla beraber, bomaJa ta71areaini 

llkal lıir al1lh olarak 1ııullıtı• ıM itti
,... 1* ldmH, sft,..... aeler yası· 
11 oNslm•..... ..... l!Uhlr ...... 
Tadlda Wt bir Auıeelncle onthD eace
ii llarb ... tmı ita ka4n defiftlre11 
ltir lnkifaf o1lnlanftn' • 

E .tı ........... ....... .... MMI 
lladllarmm ptireceli A•' ııalltd 

llnablıyan uJrad • h•le•, .-. 
........... .U.idı W.iı iı'' n 
milletin eaıiyetlal tllallkeye ., .... 
-ta PJNt etmeH411rlet'. 

Allaha flllirkl henüs '9llJ61r .O. 
1et1er1n llnlıda prpllbldanm serme · 
.., 1914 dea 1918 e b4ar .,., ....... 
an k11·- laalad7lıt ~ lhd
yaç •e lnunandaJanna wrDmftd. ~ -*· tllj'J•• afü '-"lel'4e bir 
l11lb o1arM b11mulmıftlr: 
~beraber ............ ı., 

,...,... .. Çlncle .. ,,.. ....., ..... 
aMılı tftll tberbMle ml111lr ohmmar 
mıdır 1 

Politik her buli bk tarafiirlili 
bertlnf ,._. 11Dn 11'•: Blcum e
denlerin lllld'lalaralma kunetle 11n1U. 
ftlDet. ....._ ...,. ...... ,,... bir 

blcmD " tamu liUlu oı...at Jnıııa. 
........ •ııariy.U l 

Eğer Japonlar, tayyarelerini tered
dlt etmebisin derhal harekete pıçir
llİf olmaaalardı, 1ca1ıa tUm1 Hopeide
ld hareketleri bu a• çabuk ialdtaf 
edebilinDi icli ? 

,....,.... jlıpoa ..,,........ 

....., clüilra ..... im huı ppnle-
d Çia ........- .......... .,... 

·--'~ .... ,..,. ..... 
....... W fiaHJer P'fhıla --.........,, .. ......... .-•. ,..-: 

- ..... & ..... • ,,. ......... 
... ...aru idi; ..... ı.,..,....ı 
lmb p.dip 1aM1u ilk Mtlcep ...
_. 1 

....... wncelim ... paclar: 
- hpapda bir taafa IElfi ._.. 

.. ~ •JJ•eleri ftdnls: 
Jmb ........ a.iJlaJet lmtac.ktlr ..... 
.-..... olclula sibL 
~..,,...... .. ... 

el " rw4 .. ,, ............. . 
Anm KamarMlllde tı NRD OD 

dolnasaaca .... ak ..,u,a llr s.. 
fJ Pap Croft pneral ırr.1ııo taaf1D. 
.. ,....,. kadar , • ..,.,. ptiriJID ..,,..._..ZJ, ................ ı. 

....... 
........ aacakl7tmllll ..... 

.. ,, ...... , Geri ..... - ......... 

...... " ncı .. ,, •• lerldk. 
AAllll Mtlceyi ................ 

bir ı.oa-ba ıayyaıteıi pyeı ipi bir aure'" 
tr ce,tıııe i;e mhiz r.HlıwlWir. 

Alman ...... muJıanilttMclen ..., 
Rudolf Von Kailander'e ı&re Madricle 
ya,daa ilk hücımlarü 100 J.iJnlik 
boın*• lmllMıl•"*"· BumJa. tepla• 
la Uf bdan boywada nüfus etmiflerdir. 

Mactridl pyet iyi tanı4i1ain JsiD ba
.IUI takdir edebillfim. Çiinktl 91hria bir 
tok aokaklan, bafU ......,.lıra. kartı ı.. 
J1k bir mukavemeti olan panit tlıflarl7· 
le diSfeliclir. 

lkat düa ıonra 550 lilıırelik llcm: 
blJar k11lanılmca tetir .. mm 

Wlabiitüa farklı bir - •• ıta AJ. 
ta Utb binalann ÜlliM cllfen .. .. 
ıu. _... Udlı iflemit, ,.. .,. .... 

lllJu demir •e betoela ~ Mf Jrat.. 
b wleri deHp ce'1'itk'dir • 

~lece bir ha• lııUlrilıde ia"-
.....,, ... edellilmelr .... h •• , ... 

..,... ..,. .... iM • ,, ..... .. 

.................. ır: 
l) llaayyen bir te,ebile slritlHr

kea ...._ ta)7atellrlnla _,.. WI 
'1lrecede olmabclır • 

2) Bunlar hectef " ....... muma 
aere lcabeden bUy81'JU1ıte boolbalar ta. 
f178bllmeUdirler • 

Bomba tayyaıeai bir taısda lnıllud. 
dalı tü4irde munffm1•t mubaldrö· 
hr. Bunun ıebebhıi ımJamak da ,Uç de
lildir. 

Siiratle harekete ıeçınek buaaaun. 

Atatürk'ün Çanlmıya 
ayak basbğı gün kutlandı 

Çaalmı 11 (H-S) - Atatlrkla 
ıı yıl ance phrl ilk defa 9ereftendlr
meleri münamebetiyle bugün parlak 111-,..._ ,.,.. ... 
Kıskançlık yüzünden 

bir cinayet 
1>9nk, 2S (a.-1) - ....... 

ya mahalleainde 55 yaflannda HOie· 
,.. admda birW Jnabaslık ,. ..... 
lldpacllldlr& 

EreiJide tifo vaka1an 
görüldü 

s-,a. • (8911111) - ......... .... .., .... , ............. 
TecllllrJer ......_ 

v anhl bir haber 
ı .... ı-ı • (T ...... ) - llpnr 

....... ,.. lr .,., ........... 

... bir ,... ,... llMer ...., 

.... ttfr. 

o ...... adliJe •. - ,... • 
NaNdıli• •z' 1 1 +lrj ....... _,_ 

IMarH, 2J (T ..... ) - UüUar 
.. ,. .......... ,....... ..pa Na-
,.Unln .... ._ ""- ......... 
llmfiJe lradar 25 .-W diDJeadi. Tall
ldlrat enakı 150 ..,,.,. balda: 8orp 
Wr Ud p daha llrecektir. 

1937 yılı yüzme 
birincilikleri 

T, 1. JL Aalr.ua MAtıai • ..-ıarı 
ajaah,_..: .._....,,...,.... .... 
c1Hlr1eri 21 • • ... , 1111 .. hrt J9PI• 
lacaktır. JH1&baka pncıamr lfill•t• 
)'Ullcblı ,ekil .. tnbit edilmlt*. 

18 .. tos~ .... mat 15 
ele: lOI metre terbeat, iti metre mrt 
Bati, 400 metre 1erbeat, T\irk baJrak ya 
llfl: IOO IDltft aırt 1111 ~ - • . llııar· 
bafa1ama + 100 11. lft'belt. 

29 a ..... puar pial IMt 14 de: 
200 metre ....ı.e.t. 180 metre lautaalla
-. 1588 .... Mrbelt. UJemalar: 0..
.. perende 110f1ıra1r. ,m,. idi llalık· 
ı-, Deri t*'P teri ..mJenk .... 
... Kofaralı bk penMeli ......... 
inden b&kme11 ,anm ...,..., - ..,. 
n1r J8Tlf1 eeıt>eat. 

da bomba tayyaresi, mncud ılllblann 
hepshı4en tlatlnftr. B1111lar, ı..a 1nl-
~ ........ , ....... ku9, 
hem ....... larnetlerine hlc1m ... 
bilir: pmihıia ,... ...... mani 0-

llblllr. KıtaJaım ilcrleyipi durdura· 
bilir • 

Topçuya bub safı dıfIDI çıkarabi· 
Ur. 

M()yıııya parmak ,... •• ~ 
tan eonn da ................ ... 

GllıyidW,... .... .., ..... 
... p.i om berUaia &kebileccli 
bdar meydndedır. 

Bomba ta71arniniıı barb pmilerine 
de, ondan hapa bir çok atllhJıra da 
BltUnliiiil böylece aabit olduktan IOD• 

ra cllyeblllrlz 1d: En kuvvetli bomba 
ta71areai fl1oıumı mlb otan ınem1e-
1ret. var nm harbtnl kazanacakhr. 
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Şekspirden Hikayeler 

Y ••••: ,,_7 .. c,,_,_ ı.n1> 
ÇM,...: N,,,.,,., ART All 

Artık Olivia, tu sözleri söyliyerek Vio
la'ya kapıyı gösteriyordu. : 

- Haydi, efendinizin yanma gidip ona 
söyleyiniz: Kendisini sevemem. Bir daha 
da bana böyle haberciler Jöndcrmeain. 

kasından bir .aı ile bir dmaa yüzük gön
derdi. Gilya, hlı ~ Orsino'nun gönder
diği bir hediye ile birlikte Sezario orada u
nutmuft'l· Upk ktndİ9İllı böyle eöyliyecek
ti. 

On ilcinc_i gece 
- Bier efeadimio- aevdip gibi, ben lili 

lelalit olaydan, kapımda kendime IÖğiit· 
ten bir kameriye yapar, adıma çağmr, Oli
via için blbimia fikiyetleriai anlatan tiir-
111' ,..... w: bmalan gecenin derin karaalıiı 
Jcinde terennüm ederdim. Adam bOttln te
pelerden ... verir, benden mlara ywıJar 
ptenti. Hnanm içindeki fmltdar Olivia 
adını tekrarlardı. 

Fakat ıis, yolunu diiferae, bir daha ut
raym ft ba haberi naml karşıladıtuu bana 
antatm. 

Vlola, kendisini "Glizel zalim" diye ıe
limhpnk cıktı. ptti, O gittikten sonra 
Olivia kendi kendine tekrar ediyordu : 

"'Tali ve bahtlmm üsttinde, vaziyetim 
iyidir. Bir efendiyim,,, 

Soma yüksek selle töylendi : 
- Yemin ederim ki öyledir. Dili, çehre

li, blcaklın, hareketleri, ruba açıkça ıös
teriyor ki kendisi, ıerçekten, bir efendidir. 

Böylece uatabJcb bir tarzda Sezorio'ya 
bir y6zf1k hediye etmek ....ayle Mactiline 
karşı bir temayill ıa.tenHIW ...... °" 
lacaktL 

Sabiden de Viola beyle bir '-1111• 
ıtıpbelaıdi. Ç6nldi Onino, biç bir ..,. 
dermit 4eiildi. 0..- toara .............. 
Olivia'nm hayran..,.... .......... ...._ 
)adı. Demek ki ef ... in ...... -
tulmuttu· 

- Heyhat. dedi. sa.uı .,._ lllJ'9 

Bavan Afet Bükrete 
gidecek 

kta.b.1 21 (Telefonla) - Türk 
Tarih S--- Atıbefbnı Ba)U Afet 
yalanda Blkreıe gidecektir. 

8ir yugos)av mekteb 
gemisi geliyor 

fnmbal, 21 (Telefonla) - Do1t 
yupillw büri111iae memub Dubrov
nik mekteb ıemiai yamı aabah lbna· 
amma p1eoektlr, 

Oniversite imtihanlarmm 
günleri tesbit edildi 
t.eMlıul. 23 (Telefonla) - Omftr

üte qlll demm Jmtibam tariJaleri ta
Wt edilmiftir. Hukuk faldlltealnin ik
mal fmtiblnlan 6 eylüle mpyac.ır, 

._.talebeye 9 gün isin vedlecektir. 
l5 qlOldc tifahl JmtihaaJara beplana -
caktlr. 

ırea füWteai imtib•aJan 9 • 10 ey
lllde ,pblalcı di1 ikmal Jmtihuları da 
l .,ıtıcıe yapılacaktır. Edebi,at fakiil • 
e.ialo lmtihıa ıflnleri heJlib teabit ... 
dlJrcriplr. 

Ziraat Bankasına 

alınacak memurlarm 
imtihanlan 

ı.taoMJ. 23 <Telefonla) - Buıün 
Zinet Banbwm memur olarak alma -
clk Hae ve yüksek mekteb mezun1aruun 
imtibanJan ticaret odıllDda yapıldı. 

1 KOÇOK iÇ HABERLER J 
X R*ir döDcli - latanbul iniver

ll&ai Rektlril B. Cemil BiJICl Vip'den 

~--'"8.,..... -latanbul 
IDiftniteaiode b11cl w bbul l qMUde ....,...... 

x • ...,. .... ~ •• ., .. -
PelN1J••• ........ il ldlilik ...... 
Wtebfilalipleeelrdr, 

)( C-.. ı•I r-loal411t8tteİ• 
taabulda tramvaydan atlıyaa 11. ..,.... 
- ...,... 5, Dprl ....... .,.... 
JV)eftlen seçen 44, be1e4lJe alamlen. 

na rta,et ebulıen Uf ldtl cı111I :Lııl-

4'1. 
)( Utdınle .. ,... - htanba1 .. 

lariJlt orta mekteblerlnde b)ftl ft ıra. 
bal • q161e bdar cleftm edecektir. 

X Dm9 " laaacale ladan - fa.. 
tanhalda ekmek •e franca1a tlatlan lb8r 
alDdeıı ldbaren ıs sen 1ç1n eaklal slbi .......... 

)( len.-...; - tttanbal mtlddel. 

daiftJe ..... l!M!''N karar ftftlllttlr, 

B'sm• mn r l\I ı.tl•PIMllH. 

..... ulaalan• .... k119ftt1e
riai ate.-k i9n ~ .... 
........ ftnlili ..... ,.lqpAeo 
atrdiiktea aoma, llnaPlıpa bisim 
icia Wı faatesi oı.ütaa pis uü. 
canla 'hafla unlacak bir ana it oı, 
4u1uDu bir kil dalla m•lf •ıu. 
•yora. 

TUU HA VA KURUMU 

O zaman toprak ve bna msurlan an
amda rahat yapymnu, t.na merhamet eder· 
dmiz. 

Ketke bu Seairo, Dük oluydıf bunu ne 
kadar iaterdim, Soma bu aevginbı yllrefine 

mm ... ~r lılrdea bire bily-le bir teYdaya y jçiD kendi kcn-

yı seviyor. lu labk deiittirlDllı ı.a lir 
feyaUI meter. 8imdi oda, ..... " Onillo i
çin yaptığım gibi, hopa hopa clltla pelrip 
duracak. 

Viola, Onino'D11D IU'aJlllA c1ladlltl .. 
man, yaptıklan k• ........ lrOd ....... 
çıktJiım, Olivia'ma lir mha kendWnl ra
batau etmemeaini tavsiye ettifhil bildirdi. 

ŞARIC' 

E7 ilim .-J, ~ilim pi: 
- Daha çok şeyler yapllbiliniinis. Fakat 

ıb:in anamz babanız kimler? 
Viola 111 cevabı verdi : 

Talih ve bahtımm tistünde, YUiy~ 
tiln 171ttir Bir efendiyim. 

diaine çılaftı, F imnlarm kendi ku-
IUl'luım gtir'dükleri aman yaptıklan bu çı
lapnalann kökü derinlerde değildir. AraJa.. 
nadaki fark ne oluna ollrilıı, Olivia, bu Se
Ario'dan o kadar hotlamıuftı ki hemen ar· 

Bununla Wraber, hali ıevpsindcn vaz
geçmiyen ve nazik Sezario'nun ne yapıp, ne 

.. ,. ..,. .,,,,,.. yalqlm; 

u, "' ••. 111 ıJt ,.,.., 
aa.ı bir m hnim i•mma 6'nli. 

Devamı var 
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N. 209 dan gene bir taktml Akdenizdeki tecavüz 
hadiseleri ü z er in e 

anlaşılmaz İşaretler geldi 
Araşt1rmalar devam e~.iy~r 

M ak 23 (A.A.) - Hükümet komisyonunun 22 tarıhlı te?.lıg ı_ne 
&öre 

0

Le:~vski'nin tayyaresindeki telsiz postasının dalgası ;zerr
den tekrar bazı itaretler ahnabilmit ve fakat yalnız birkaç har açı a· 
hilnıiştir. 

Bu tayyare telsiz postasının 
alıcı makinasının sağlam olduğu 
aııJaıılarak kutup telsiz istasyonu 
alınan arafbmıa tedbirleri hak
kında günde birkaç defa tayyare 
nıürettebatJ için neıriyat yapmak
tadır. 

Vilkins'in tayyareiii Kopermin neh
r inin ağzına varmıştır. 

Matzianski'nin tayyaresi Nordvik 
Yakınındaki Kolevnikof'da karaya in· 
mi,tir. 

Golovin'in tayyaresi Ebe üzerinde 
Raride karaya inmitir. 

Fairbanksdan alınan malumata göre 
Mattern'e havada benzin verecek olan 
tayyare s·s yüzünden Fairbanks'nin 4 
tni1 cenubunda mecburi bir iniş yapar
ken hasara uğramıştır. Kimseye bir şey 
olmam ştır. 

Krasin buzkıran vapuru ağır buz 
tabakalarından çıkarak, kendisine kömür 
getirmekte olan Behring boğazını geç
miş bulunan Mikoyan vapuruna 71 de
rece b tıya doğru ilerlemektedir. . 

Çenelef sefer heyetinin tayyaresı 
dün kontrol uçuşları yapmışlardır. Tay
yare'er n mukemmel bir halde oldukla-
rı görülmiı tur 

PRAG' LA L I Z B O N 

ARASINDAKi HADiSE 

Çekoslovakya bir 
teblığ neşretti 
Prağ,23 (A.A.) - Çekoslovak hü· 

kümcti, Portekize verilecek silahlar 
meselesinin tarihçesi hakkımla uzun ve 
mufassal bir tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğde tasrih edildiğine göre, 
göri.ışmelerin son safhasında Çekoslo 
vııkya, halen çekoslovak ordusunda mü
hirn nıikdarda mevcud bulunan başka 
bir tertib silfilı ve mühimmat vermek 
teklifinde bulunmuş ise de portekiz bu 
nu reddetmiş ve çekoslovakların silah
lanma programının sıkıntı doğurabile
cek mahiyette bulunan iddialarında is
rar eylemiştir. Bundan sonra portekiz 
Çekoslovakya ile olan diplomatik mü
nasebetlerini katedmiştir. 

Sovyetler Birliğinde 
yeni tayinleı 

Moskova, 23 (A.A. ) - Tas aJansı 

bildiriyor: Merkezi icra komitesiyle 

Sovyetler birliği halk komiserleri kon· 

seyinin neşredilen bir kararına göre 

tnckanik inşaat demirden başka madeni 

rnamulat fabrikaları ağır sanayi komi

serliğinden ayrılmıştır. 

İhdas edilen yeni komiserliğe B. 
VaJeri Mejlauk ve agır endüstri komi
ser muavinliğine de yollar ve münaka
lat komiseri B. Lazar Kaganoviç tayin 
tdilmi~tir. 

B. Kagano'li ıçden açılan münakalat 
komiserli· ine muavinliğinde bulunan 
Aleksi Bakulin geçmiştir. 

[ KUCUK DIŞ HABERLER 1 
X Londra - Berlinden çıkarılmış 

olan Taymis gazetesi ba muhabiri B. 
liorman Ebbut buraya dönmüştür. 

.K Kork (İrlanda) - Patrik Okal
lagan adlı bir atlet 16 librelik bir çekici 
196 kadem mesafeye atarak dünya re
korunu kırmışttr. 

X Paris - Hava bakanlıgı, İstr -
Şaın - Paris yarışına giren hava ekiple
rine bir akşam ziyafeti vermiştir. 

X Paris - Ob vilfiyeti radikal • sus
Yalist senatörü eski bakanlardan Alek -
&andr lsraeli ölmüştür. 

X Var~va - Köylülerin grev yap
maları yüzünden birçok yerlerde kanlı 
Çarpışmalar olmuş. 20 kişi ölmüstiiı . 
Rzosszov adlı } erde 10.000 köylü toplan
dığından yeni hadiseler çıkmasınJ:ın 
korkuluyor. Birgi.ın önce tevkif edilen 
~ebus Gruska"yı, köylüleri yatı'itırması 
1 • 
cın, serbest bırakmıştr. 

X Londra Tredünvonlar umumi 

Gündelik: 

ilk tahsil 
(Başı 1 rncı sayıtada) 

olarak bunları iatiyenler, isteklerinin 
yapılnıamı§ o1masından istirab duyar
Jar, bu hal insanı ye'se kadar götürür. 

Bu isteklerin yapılması gayretine 
gelince bu hal müessesesinin asıl iş1e· 

yişini bozar, fazlası aranırken. elde e· 
dilmekte olan normal neticeden de mab· 
rum kalınır. Bu itibarla ilk tahsilin 
türk çocuğuna ziraati öğretmesi mev· 
zuunda durmakhğnnız gerektir. 

İlk tahsil beş senede yapı1maktadır. 
Tahsil günlerinin, bir yıl içindeki 

hacmi ise, bilhassa köy muhitinde, ya
rıyı aşamaz. Böyle bir zamanın hudud
ları içinde çocuk; okuma yazma ögre· 
necek, eski ve geri bir terbiyeden kur
tulup mim bir terbiye alacak. 
Dünyayı, yurdu, tarihi bilecek, yaş11ma 

ve çalışma için ilk bilgileri edinecek, bu 
arada zevkini inceltirken vücudunu da 
sağlamlaştıracak, kısaca çevrelediği· 

miz bu tahsil ve terbiye faaliyeti için
de şüphesiz ziraat işleri de ayrı bir ata
ka merkezi olacaktır. Ancak bu, çocuğu 
hiç bir zaman iyi ziraatçi yapacak ma· 
hiyette olamıyacaktır. Böylece bugün· 
kü ilk tahsilin zaman ve şahsi unsurları 

ziraatçi yetiştirmek davasını çözemiye
cektir. Ancak or ta tahsildir ki memle
kette ileri bir ziraat sınıfı yaratabi1ir. 
Bu da, büyük harb yıllarında tecrübe e
dildiği gibi, sınıfların adını ve müfre
dat programını değiştirmekle başarıl
maz. Ziraat idadileri denilen bu müesse
selerde tek ziraatçi yeti memiştir. Çün· 
kü buralara hakiki manasiyle ziraat öğ
reticiler• konulamamış, hiç bir tedris 
vasıtası da temin edilmemiştir. 

Cumhuriyet yıllarında, memleketin 

bir kaç yerindeki ort a ziraat müessese

lerinin geçirdiği tekamül merhalesi de 

hatırlanmalıdır. Bütün bunlardan sonra 

diyeceğiz ki ilk tahsil her iş §Ubesin

de muvaffak olacak ılk bilgi ve kabili

yeti veren bir müessese olarak kalacaktır. 

İyi ziraatçileri, hakiki öğretici kadro· 

larla kuvvetlendirilmiş orta ziraat mek· 

teblerinden bekliyeceğiz. Bunlar mu

hitlerine göre ıhtısaa sahibi müstahsıl· 

Jer yetiştireceklerdir. 

Ankarada kurulan yüksek ziraat 

enstitüsü bu orta ziraat mekteb1erinin 

yalnız şahıslarını değil, vasıtalarını da 

bize hazırlayacaktır. Bu mekteblerden 

yetişenler, devletten vazife alarak veya 

bizzat teşebbüs sahasına girerek muhit

lerindeki müstahsil kütlesinde teknik 

bilgi yaratacaktır. Bu istikametteki ça
lışmaların da, ilk tahsilde olduğu gibi 
yeni bir hız aldığını görmekteyiz. 

Kemal VNAL 

Atina en temasyonal 
emraz kongresindeki 

profesörlerimize nişan 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Atina· 

da toplanan enternasyonal mukayeseli 
emraz kongresine Türkiye adına işti· 
rak eden profesörlere Atinarlan n : an
lar gönderilmiştir. Profesör Akil ~ uh
tar'a Feniks nişanının ikinci rütbesi, 
tıb fakültesi dekanı Nurettin Alive kı· 
raJ birinci Jorj nişanının üçüncü rüt
besi, profesör Obendorfer, Muzaffer 
Esad ve doçent Fahriye Feniks nişa
nının ücüncü rütbesi, muallim doktor 
Süheyl'e de kıral birinci J orj nişanının 
dördüncü rütbesi verilmiştir. 

Rektör, birer hatıra olan bu nişan

ları sahiblerine verecektir. 

meclisi toplanarak senelik raporunu ç.ı. 

karmıştır. Raporda lngilterede 40 saat
lik haftanın tatbiki meselesi ile f span
va işinden bahsolunmaktadır, 

Va lan siya 
Cenevre ye 
Başvurdu · 

Cenevre, 23 (A.A.) - Valansiya bli
kümeti, bir kısım vapurlarının son za -
manlarda Akdenizde, İtalyan deniz. kuv
vetlerine atfettiği torpillenmesi mesele· 
sinin Milletler Cemiyeti konseyinin ruz:· 
namesi.ne konmasını, paktın ikinci ınad.. 
desine istinaden MilJetler Cemiyetinden 
istemiştir. 

Va1ansiya hükümeti, bu mesele için 
konseyin hemen fevkalade bir toplantı

ya çağınlması hakkında ibir karar ver -
meyi konsey reisi ile genel sekretere bı
rakmaktadır. 

Valansiya hükümeti, ispanyol gemi
lerinin torpillenmesi meselesinin Millet· 
ler Cemiyeti konseyi ruznamesine aım. 
masını isteyen telgrafında aşağıdaki ha
diseleri saymaktadır : 

Kampeador - ı ı ağustos, Konde 
Albasolo - 13 ağustos, Ciudekoa - 18 
ağustos, Chıdad de Kadiz - 15 ağus· 

tos, Armura - l 9 ağustos. 

Kurutulan bir gölden 
3000 cesed çıkarıldı 

Madrid, 23 (A.A.) - Kasa del Kam-
pa golünün kurutulması yakında bite -
cektir. Bu işle uğraşan cumhuriyet kıta
ları gölden 3.000 kadar faslı askerin ce. 
sedlerini çıkararak gömmüşlerdir. Bu 
cesedler büyük kısmı geçen son teş
rinde İspanya hükümetçilerinin Kasa 
del Kampo'da işgal ettikleri mevzilere 
hiicum ettirilen faslı askerlere aiddir. 

Almanya Franko nezdindeki 

selirini gai çağınyor 

Berlin, 23 (A.A.) - Almanyanın 

General Franko nezdindeki sefiri Gene· 
ral Faupel'in geri çağınlIDJŞ olduğu ha
beri alınmıştır. 

Resmi mahafiJ, generalin sıhi scbeb
lerden dolayı istifa etmiş olduğunu be -

yan etmektedir. 

B. Metaksas Elen 
sulhculuğunu 

anlath 
Atina 23 (A.A.) - Atina ajanaı bil. 

diriyor: ~ir serginin -~ç ı~ışı dolayısi
le Hackisde bir nutuk soylıyen başvekıl 
B. Metaksas. bugün Elen milletinin ba-
. f t şk"ıl eden tam birliğini t~ -nz vas mı e 

barüz ettirdikten sonra ezcümle demiş-

tir ki: 

.. _ Başlanan büyük es5rin fedakar· 

lıklarm istediğinden daha evvel sizleri 

haberdar etmiştim. Gayretler imizin ilk 
senesi zarfında kalbten gelen bir arzu 

ile bu fe~karlıklara katlanmaya rıza 
.. t . ldug· unuz dan dolayı size cid-gos ermış o 

d . t t m Fakat bu fedakhlıkla-en mınne arı · 
but.• lıg·ı·yıe bundan sonra da ih· ra un var .... 

• 'm butün d" tiyacımız vardır. Bızı unya 
d d ·ı·wanına)a devam ederken urma ansı a . 
Y · ta ku·•vetlerını daha ziyade 
unanıs nın " 

fazlalaştırmasını düşünmek mümkün de
ğildir. Bu sebeblerden dolayı, askeri kuv-

1 • · · daha ziyade fazlalaştırmak vet erımızı A 

. . b d böyle de fedakarlıklarda bu-
ıçın un an . . 
1 w ş·ımdiden bu keyfıyetten ıtız-
unacagız. . . 

]eri haberdar etmeyi kendıme hır vazife 

bilirim. 
. lkt,, ,, Biz harbı se11meyız, a a ... 

B. h b seven bir millet değiliz 
ız, ar · 

Fütuhat arkasından koşmuyoruz. Diğer 
milletleri hırpalamak arzumu~ da yok-

B" tam surette sulhçu hır milletiz 
tur.b .. tı:, o"'teki milletlerin istiklfiline, 
ve u un . • 
h kl e vaziyetıne hUrmet etmek -a anna v 

. F k t her ne pahasına olursa ol. 
teyız. a a ; .. r b ...... ..,,_

1 
.. ğ .. 

mı .... n müJkı Uıuu U UOÜ mil· sun vatanı .. . 
dafaaya ve bunun için de lüzumunda 

k Son damlasını vermeye de 
anımızın . . 

Vakla bizi kimse tehdıd etmi -
hazırız. • "h 1 b·ı· • 

Bu cihetten rnüsten o a ı ınz. Fa. 
yor· k h tü l"" 0 h · 
k b. mı"11et anca er r u ı timal -at ır · w • • • 

1 •-rc:ı hazır bulundugu ve kendi ıstı-ere r;a.-s • • • h 
h huzurunu temın ıçın er t Ur-ra at ve w 

1 .. vasıtalara malik bulundugu zaman 
u.. ih olabilir Sulh ve aükiln, bu iki mu ster · . 

büyük iyiliği her dakıka kuvvetimizle 
elde etmeye hazır bulunmalıyız. Ve bu 

tle eınniyet altında bulunduktan 
sure . . "dahild 

d r ki kendimu:ı e yapıcılık sonra ı • 
işlerine verebiliriz.,, 

B. Metaksasın bu &Ci%leri şiddetli ve 
sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 
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' MEMLEKET RÖPORTAJLARI ı 

Adana'lı sıcakDarda 
n asoO bôır a~ serfinU~r 

Çukurova, Toros 
yaylaları ve pl8j 

Cenubwı Akdeniz kıyılarından 

kırk kilometre içeride uçsw: ovanın 
ortasında Seyhanın sağ kıyısına ya
yılmış olan Adana doğu ve kuzey do· 
ğu Anadolunun transitidir. 

Adananın kuruluşu pek eski ol· 
makla beraber bur ada yalnız türk dev
rine aid eserler göze çarpar. Adanada 
minareden yüz misli fa.zla fabrika ba
cası, kubbelerJen çok iri pamuk depo
ları, okyanuslardaki kumlar kadar por. 
t akal ve limon vardır. Bu, sıcağı ka
dar çok bereketli yerin kendine has a
detlerı, yaş.ayışı vardır. 

Ağustos ayında bulunduğumuz dü
şünülürse, Adananın sıcaklarını kayde 
lüzum yok. Şehir, kışa nazaran çın çm 
ötüyor. Umumi caddelerde bu hissedil
miyorsa da iç mahalleler, Adananın bo. 
şaldığını anlatıyor. Her kapıda bir ki
lid, her taraf örümcek tutmuş. Niçin 
mi?. Çünkü adanalı yaylacıdrr. 

Yalnız adanalının değil, bütün Çu· 
kurovalının yüzde yetmiş beşi bu mev· 
simde yaylada, bağlarda ve plajlarda
dır. 

"Bağlar,. deyince, ~akın akla Kon. 
yanın meram ve yahud asatiri irem bağ
ları hatıra gelmesin .. Çünkü Çukurova
da her ağaç gölgeliğine bağ c~rler. 

Fakat yaylalara ge1ince: Toroslar, 
şüphesiz Anadolunun İsviçresidir. 

Adana'nın başlıca yaylaları, Bü
rücek, Namrun, Gillek'tir. AsırJar · 
danberi h e r y a z yaylalara göç 
eden çukurovalı, her yıl buralarda kur
duğu yayla evleriyle Güleği, Namrunu,
Bürüceği birer dağ şehri haline getir
miştir. Buraları birer dağ ki>yü değil 
dağ şehridir, çünkü bu yaylaların her 
birinde beş on değil, 500 - 1000 ev ku
rulmuştur. Şunu kaydetmeli ki, çukur
ovalı yaylalarındaki bu şehirlesmeden 
asta memnun değildir, şimdi buralarda 
kahveler, kasab dükkanları, oteller, 
bakkallar kuruldu. 

Artık çukurovah eti yayladaki köy
lü kasabtan, südil. yoğurdu, yağı "aşi. 
ret kadını., nın elinden almıyor. Şimdi 

bunları bakkaldan tedarik ettiği için 

memnun değildir. Yayladan zevk almı
yor, çünkü yaylalarda eski, Robenson • 
hayatı kalmamrştır. 

Bir çok ai1eler bu yıl kendilerine 
sakin, köy yaylaları aradılar ve orala_ 
ra tasındılar. Çünkii oralarda hayat da
ha u~uz, daha sakin! ..• 

önümüzdeki sene yapılması mu. 
karrer olan yayla yolları inşa edildiği 
ve otobüs servisleri ve dağ otelleri te
sis edildiği takdirde artık Çukurova
nm Namrun ve Bürücek yaylasına 

"yayla., değil Bürücek şehri, Namrun 
şehri demek daha yakışır. Kısaca : 
Toroslarda şehirler kuruluyor .. 

Fakat öyle şehirler ki. sakinleri 

hep misafirdir. 
Toroslarda hava, ~u her şey güzel .. 

Çukurovalının sihati için yaylalar bi

rer kaynaktır. Fakat Ç.u~u~~anı~ .ik.
tisadi, içtimai hamlelennı, yukselışım . 
tekamülünü baltalıyan, çukurovahyı 
şehirden sürükliyen yerdir buraları ... 
Çünkü çukurovalının yaylacılığı, fst~n
bulun, İzmirin sayfiyeciliği gibi bı.r 
kaç ay için değildir. Çukurovalı, sayfı
yede istanbullu. İzmirli gibi bir iki ay 
değil, yaylasında altı ay kalır. Kışa ha. 

zrr1rksız girer. 

Bu yıJ çukurovalı pek o kadar yay
lalara rağbet göstermiyor .• Çünkü ce
nubta yeni başlıyan plajcılık, h er cep
heden daha güzel ve daha müsaid bir 
durumdadır. 

Namrun - Gürek yaylaları Adana
ya 100 _ 110 kilometredir, halbuki "Ka
rataş,, plajı 45 kilometre .. Bu sene Ka
rataş plajındaki çadırların sayısı. de.n~· 
bilir ki yayla kulüblerinin adedını 

geçmiştir. Yüzlerce aile Karataşta 
kamp kurdu. Bu vaziyetten en çok 
memnun kalan Adana erkekleridir. lş 
güç sahibi bir erkek yaylaya ancak haf
tada bir gidebilirdi. Çünkü 100 - 110 
ki1ometrelik yol çekilir şey değil şüp· 
hesiz ..... Fakat plaj çok yakın olduğun
dan, kesesi müsaid olanların. hemen 

her akşam aileleri yanına gidip sabah
leyin vazifeleri başına dönmeleri me
fCkkatsizce kabil .•. 

Önümuzdeki yıl Adana belediyc:
sinin, Karataş plajına otobüs servisleri 
temin ve buyük bir otelle, gazinolar 
tesis etmesi çok muhtemeldir. Beledi
ye, bu tasavvur · üzerinde etüdler yap
tırmaktadır. 

Karataş, şimdiye kadar imar bakı
mından el değmemiş bir sahil olmakla 
beraber, su kısmında zerre kadar bir 
ameliyeye muhtaç değildir. Denilebi
lir ki, Karataş Anadoluda ve batta Av
rupa sahillerinde eşi olmıyan öyle bir 
sahil ki... Yalnız ince musaffa kumu, 
berrak ve sakin denızi ile değil, sayısız 
hususiyetleri ıle öğünebilir. Karataş 

plajının suyu Çukurovamn havası gL 
bi ılık, sahili gene ovanın uçsuz diJz. 

lükleri kadar diız ve sığ, havası da bü. 
tün bunlar gibi sakin ve durudur. 

Öyle görülüyor ki, plalcılık ve pi
laj, Çukurovadaki yaylacılık ve yayla-

yı unutturacaktır. 

Nihad TANGÜNER 

Manevralardan 
sonra 

(Başı ı. ıncı sayfada) 
mı§lardır. 

Başbakanrmız saat 17 de Tarab _ 
yada Tokatliyan otelinde misafirler şe -
refine bir çay ziyafeti vermişlerdir. Bu 
ziyafette Dış İşler Bakanrmız Doktor 
Tevfik Rüştü Aras ve ataşemiliterler de 
bulunmuştur. 

Manevralarda misalir heyetlerin 
bütün istirahatleri temin edildi 
Tekirdağ, 23 (A.A.) - Tam bir in

tizam ve mükemmeliyet içinde cereyan 
etmiş olan manevraların devamı müd • 

derince halkın kahraman orduya, büyük 
kumandanlara ve ordunun muhterem 

misafirlerine karşı yaptığı misli nadir 

görülür tezahürat, türk milletinin on.lu

suna ne kadar bağlı olduğunun bir ke

re daha müşahedesine hrsat vermiştir. 

Müttefik ve dost devletler genel 

kurmay heyetleriyle atasemiliterlc:rin 

manevraları rahatça ve iyi bir surette 

takib edebilmeleri için genel kurmayca 

her türlü tedbir ittihaz edilmi~, gerek 

heyetin bulunduğu İzmir vapurunda, gc 
rek manevraları takib için her gün yap

tıkları uzun otomobil yolculuklarında en 

ufak bir anza olmamı~trr. 

Kurtuluş saVCl§ının filmi 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Ordu 

film merkezi tarafından kurtuluş s • 

vaşına aid film hazırlarunaktadır. Film· 

de rej isörlük vazifesinı harb akademisı 

görmüştür. Sahneleı çok açıktır. Film 

iki aya kadar ikmal edilecek, kopye e

ri yapılarak sinemalarda ve Halkevle
rinde gösterilecektir . 

Bir sene içinde 50.337 
boşanma 

1936 da alman mahkemeleri 50.337 

boşanma kararı 'ermişlerd i r. 1935 yılı

na göre bir kaç yüz tane fazla olan bu 

rakam, 1913 senesinde verilen kararh:ı

rın üç mislidir. Kararların yiızde elli· 

si kadınların lehine, yüzde 20 si erkek

lerin lehine olarak verilmiştir. Vüzde 

30 u ise hem kadını, hem erkeği haksıı 

çıkarmaktadır. 

Hiç durmadan milyonla11 
emen havacılığa para yetiştir
mek, ancak bütün ulusun aynı 
cömertlikle ;ardıma koşması
na bailıdır. 

TÜRK HAVA KURUM U 
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Jmnftlr. Ytldne bôıJwum: hiç tellaı
tı ft husumas 4eli1- Olen W..mn 
koc:.mm Ye ollumm ardınclan 1Caflru 
dliJarma Ye ,.... çlllerlne cloiru ,... 
lar, ana ,.nar bot bir lmldle balamt
tır. Ta-. pDtliji. ba uma beldeme 
7dl.rlfli berat.er ılçlp cltımiftir. Onu 
Y19h .... baht.a eden .. acı llatın.. 
lar ttlrk anuıaa Jıldııur ·~ korkutma
~· llemlebt itin. ... lçhl.. A
na.toı. ~ Jd lnınal....,.. Mrl la 
defa olanlc, )'inal ~ haret;Jl
d &irmecli. 

"-Nlu, ~......_alayda? .. _ ~ '*"'-,,.,,,altıncı bilik. 
fiP.ncil .. , •• ı•• ,,....., .. *" ..... '* bdar ... 
tt •r• ....,,. •,.ar. ne taıla
.... Anin lftl; llyu,.bilir. 

.. _ Olal,.Olllar .. - pçecek· 
ler? 

"- Bea uaa haber woririJD nine.. 
Aıa, 1~ .._ ..eı oaa ba-

ber n~ı.. ..,..._ ... pUninia yar. 

dmiyle ineli. ........... -~ dayana 
bltbe'-ta prdL Bııt. lu aeW " ora
da kendine bir yer~ . ..,., . ..,..,... 

45 iaci alay, Mlta t1rk alayları p
bi yeri utilrd " Mutafa • bildin 
tlti ederi pbi; ptu ,.. ... tu ..... 
-..-ıyle~ceçwkeafta.. 
tiJlr illneaki ~ - iki 
.... ,.., ~deU,eri. kupa ... Diiftn,.... ....... ~in 
çiip .. ri ...... ..,.1\hL 

.._ .......... ıetiyor. eledi .... 
tafam.. Bvia6a biricik temel clirelL 
Allala onu llliltete n .... ~ 

a.ntt ddııete .. -- kendhi;ae .. 
Bu •I• j..._.~ ackna Mykel 
......,.. bllılU .... memleket toptak• 
tim dkk anası .. ,_ ..... lıeybUe 

dolu'dı. ... 

mi nedir, bU ordq geçi§inde, bir milli 
bayram gilnllnde ana fttana yeni yerle. 
ıen tUrkler la safta yer alıyorlar. 

Türk ırkmm tarihi cüzelliğinin ka
raberiltik tiplerilUlen biri olan Bulp
rietan dirlderi. Trakpnm bu bavaliai
ne yeriqtirilaüf. Qepd töreni bize on· 
lamı aııavatanda ne kadar meaud ve he
yecanlı olduklarmı ela görmek f ınatı
nı vereli. 

Qlslerinin rengi Tunanın aularmı 

hatırlatan. dins yapılı ihtiyar bir ıöS
menle konUfUyorua. Her elli metre de bir 
dikilen büyük bayraklardan birinitı tam 
altında dunma,. Ondan unk kaldılı 

aeaeleria acısını, fimdi onunla llafbata 
kalarak Ulllltmak .... pbidiı'. 

Bau llRll uun ve içinden ıelerek 
.. )'Ul'clcfiıo ..... gblerin acı .. 
_.. ~: •- C)mlpq arıyor IB\ISU· 

mW1 ................. : 
"- 8-a oı..btı yerlerde biz 

miaafiris. ı .......... ~ten 90Dr& 

)'llNuıcı 1raldıtı yeri hamlar mı?., 
lılustafanın Midesi dbi. o da tol'unu 

tbrabimi ıBnQeye aeJmittir. o da pce 
yola tııa.u. sabütaaberi .... bekle
mektedir: cumlıari,etı; AaaclOhalu tOrk 
niaeli ile ı...ıpriaaınb ttlrk dedetinin 
ıalilni birleftlrdt 

tbrahimia dedeli de tonlftq,. llnta· 
fe kadar yitft ve 11& alıcı lnla4en p 
çıerken iki daaDJa ek fafl 4fttL -Din· 
yata bitlerin ft dlltlnlfleriD tMlllr• 
terim ba bılar Wrftiiriae ...._.... 
yer yok lihüllr. Se..taÇ, &6• nt1t 611. 
hqecaa, .........._t .. itlma4I ~.,.. 
........... .,.. clsflhda ...... 
... ~· y......, tllhırhttle 
Auclola ~ bnmm-.. a
!atdc1ıtnu Wlen ..... bir ptıeQt;rı.. 
C-..Uriyettetı , .. Qd onlu ~ 
~: 

.. _ :l.alrer, ... : ~ 

telı: bir defa pçerclL. memJekftia ... 
aa ritmek igiL _..... TA Mkat 48iaer 
4i ••ya ISll ldinye.i pHnlt.. 

Sonra '° .... ,aaeıa ......... 
pçmifin ..ıartyle bos1mk i-..a libi 
altta . ... 
~ nioeSİ ve lbrabicDJo ~ 

cleıai. bu __..ketin blrriyet ve glller ,az 
tllqll içba ba we CllllDll verme• biat. 
ni ... ._..._ mi• .ıan bir lllSiJ )'e· 
tiftirdiler ,. oau aaı• Mr ili,.._ ft 
lllk6n umuru olM camhuıiyethı cliı;e 
emanet ettiler.- lluatafaııın niMti 'H 

tbntUaün declelİ: A,aadolunun laa..t
•i• n ..,..., BiP ilk dede ve nın.t o
lacaklatdtt. Bu.ndaa IOlll'*ki ... ller 
aıımMa....,.. wı.üyen ve aau df· 
miyeo lldı çocutu blllaıımi,_..':" 

Şimdi .... Gsde ~ -
ptinde Jeai nrw,.un kurcl~ '* 
ordunun W- Qrettili bir çok hakikat· 
1erden Wr taMllİ de ifte budur. 

ııstanbul balkan 
festivaıı şenliği 

l•tanbul ae.zonu her tara/ta büyiilı 6ir tılaJ.i ile ~ oe,.,.,.... 
her tara/antla mahtelil eilencelfl'I', ,,,,.,,,.,. terti6 ol,,,.,,.,,,.. B"""'--. 
ra, timdi Ballran lemvali ıenlillm 6QflClmlffa'. Ba lalİHf iPn 6if6t 
Balkan memlelr•llerintlen, Bulgarütantlan, Y,,.u,.,7'1tla11, R~ 
Jan heyetler •elmiflerdir. Bu h•yetler milli o~anla, milli ,.,Ward• 
ve çalgılardaki ıöhretlerile tanımncf lıimMenlen mireüe6fir. 

Dün heyetler milli elW.eleriyle Atlotla. plı ~ damlar ,.,,,,.,,,. 
ve halk taralınd an bol bol alkqlan mqlardu, 

FeativalJe Bulgar heyeti milli elbiaelerile ve güzel danalarile 6illlaae 
herkain nazarı dikkatini celbetmqtir. 

Trabzon liman idaresinit I 
tasfiyesi 

İ9lanln11. Z3 (TelefOnla) - Trabıoft 

liman ıdareainin tufiyainde huır bu. 

lunmak UZete 'frabsoaa ~it olan he· 
yetin btıjlmu liman ~ mttftr mu
avini Haaüd Saraeoilu bUCfitl lstaab'Ula 
d'andti. Ven1en meldmata gire Trabıon 

limanındaki ambarlann lstanbulda ot 
dup cibi Tra~on liman idlr~ne 

devri için bır talimatname hazırlanmlJ· 



Hikavel 

İhtiyar kadın 
Erkek, koridorda durakladı. 
Araük kapıdan yatak odasına bir 

ıöz attı. Pervıni, sobanın yanında şez
ıonga uzanmış, kitab okurken gördü. 

Odaya girdi. 

Kadın, onun geldiğini duymamıştı. 
Ayaklarının ucuna basarak ilerledi. 

Yaklaştı. 

Pervin başını kaldırdı ve bir çığlık 
kopardı. 

- İrfan! ... Oh .••. Birdenbire kork
tum .. Beni korkuttun yavrucuğum.. 

Sarıldılar .. Erkek, kadının kolları a
rasından bir sevinç telaşı içinde kendi
ni istemiyerek sıyırdı ve cebinden çı
kardığı iki kağıd parçasını eliyle hava
ya kaldırarak sevinçle bağırdı: 

- Pervin •. Pervinciğim ..• İşte bilet
ler ..•. 

Üzerindeki karları daha erimemiş 
paltosunu sırtından çıkardı. Bir çocuk 
gibi Pervinin ayak ucuna ve yere otur
du. 

- Pervin .. Yavrum, hayatım ... Söy· 
le .. Söyle, artık mesudsun değil mi? 
Bilsen bu neticeye varmak, bugünün 
bu dakikanın saadetini ele geçirmek i
çin neler yapmadım .. Ne sıkıntılar çek
medim.. Yaptığım harekete sonradan 
pişman olmamak için kalbimle, vicda
nımla, kafamla ne mücadeleler yapma
dım ... Düşün ki bir hayatı kırmak ve 
yeni bir hayata atılmak için yaptığım 
bu harekette sana kar§ı olan aşkımın 
şiddeti ne kadar büyük .. Mazi yok ar
tık .• Mazinin bütün ıztırabları bitti ar
tık .. Şimdi yalnız sen varsın •. Ben va
rım .. İstikbal, saadet ve aşkımız var ... 
Hiç sönmiyecek aşkımız var ... 

Erkek sevgilisinin yüzünden gözü

nü ayırmıyor ve gittikçe heyecanlaşan 
sesi ile devam ediyordu: 

- Bugün her şeyi bitirdim. Her şey 
hazır. Banka besabları. seyahat planı, 
Yapur biletleri .. Hepsi ... Her şey hazır •. 
Yarın akJClDl beş buçukta ................ va-

puru bizi Karadenize kaçıracak ve ora
dan Balkanlar ve Avrupa .. Pervin .• Per
vincik.. Artık İstanbuldan uzaklarda 
biribrimize daha çok yakın olacağız. 
Daha çok mesud olacağız. 

Pervin, hala ayak ucunda diz cök
ınüş duran aşıkının başını elleri ar~ına 
aldı. .. Söyleyeceklerinin İrfan üzerin
de yapacağı acı tesiri peşinen hafiflet
nıek ister gibi saçlarını okşadı.. Ken
dini güç zabtcttiği belli bir sesle ve a
ğır ağır söu bafladı: 

- İrfan... lrfancığım.. Ben de me
•udum •. Çünkü senin beni sevdiğine e
minim.On senenin her günü benim için 
Jeni Ye tatlı birer hayat oldu .• Söyle
ınesi dile kolay .. On sene ..• Seni on sc.
ne evel tanıdım. O zaman çocuk dene
cek kadar gençtin ••• Ben ise gençlik za
Dlarunı çoktan geçirmiş, ihtiyarlığa 

Dattdiven dayamıt bir kadındım. Bu aşk 
lbacerasmı bir gün, nihayet bir kaç gün 
aii:recek sanmıştım. Halbuki on sene 
aiirdü. Benimle geçirdiğin bu uzun za
ınan .zarfında bana yqattığm meaud mı
ların minnet borcunu sana asla ödeye• 
ıntnı.._ 

Fakat.. Sen evli idin. Karının mev
cudiyeti bütün plinlanmızı istediği

lldz gibi tatbika mani oluyordu. Bunun 
brJıaında atkımızı daha ziyade kuv
~tlmdirdik ve kaçma kararını verdik. 
Ve nihayet işte bu kararın tatbik edile
ceği gün de geldi. Bugün her şey bite
cek.. Biz her şeyle alikamızı kesecek 
ve kaçacağız •. Fakat İrfan .. İyi diişü
nelim bugün •.. Bu son gün .. Son daki
kada yapacağımız hareketi iyi mubake
lbe edelim.. Acaba fena ve yanlış bir 
ley yapmış olmıyor muyuz? Hayır~ Ha
Yır ... İtiraz etmeden beni dinle .. Sen 

tilhdi tam otuz yaşındasın.. Ben ise 
lı:ıritbeşini geçtim. .• Şimdiye kadar genç 
~ir aşıkın genç görünen metresi olma
&a çalıJtım. Bundan sonra daha uzun 
2~n ayni suretle çallfilbilecek mi
Yun? Çalıysam bile muvaffak olmaklı-

~~ llnkinaız .• Biliyorum_ Beni seYdi
ı_ını ve ölünceye kadar seveceğini. ih
tiyarlıiuı. Yllf kaydının sevgi ile ala
kası olmadığını ıöyliyecekain ... Fakat 
bunlar senin bugünkü his ve düşünce
~.rin olacak ... Yarın .• Hiç de böyle dü
tunıniyeceksin. 

Biz, şimdiye kadar biribirimizden 
uzak ve gizli bir aşk hayatı yaşadık. 
Sevgimizin 'b' b' on sene gı ı uzun ır za-

man sürmesinin sebebi de bu .. Fakat bü
tün hayatını temelli olarak bana ... İh
tiyarlamış olduğunu pek çabuk anlaya
cağın bir kadına bağladığım gördüğün, 
sezdiğin zaman ne olacak? İstikbalden 
yalnız kendi hesabıma değil •.. Senin he
sabına da korkuyorum. Aşkımız bugün 
bitecek olursa ondan güzel, tatlı bir 
hatıra kalabilir. Fakat üç beş sene son
ı:a bu güzel aşk acı bir netice ile kapa· 
nacak .•• Bu muhakkak... Bugünkü se· 
vinç ve saadetimiz gözümüzün önüne 
isikbali göstermiyen bir perde çekiyor. 
Ben, bu perdeyi bir an için yırttmı ve 
arkasındaki acı hakikati gördüm. Acı 
hakikat: Saçlarına karasından fazla ak 
düşmüş, suratının yarısından fazlası 
buruşmuş ihtiyar bir kadın.. Halbuki 
senin genç, güzel ve seni sok seven bir 
karın var ..• Evine dön .. Mesud olabil
mekliğin için daha zamanın var •• 

İrfan, gözlerinden yaşlar boşanarak 
inledi: 

-Hayır .. Hayır Pervin •.• Yapamı
yacağım şeyi benden isteme ... Bu ... Bu 
imkansız ... Ben senden asla ayrılamam. 
Böyle bir şeyi şimdiye kadar aklıma 
bile getirmedim. 

Pervin, aşıkının elleri arasında tut· 
tuğu başını kendine doğru kaldırdı. 

Göz yaşlarından ısla~ış yanakların· 
dan öperek: 

- İrfancığım... Dedi, bunu yapa
caksın •. Yapmaklığın lazım ... Beni se-

versen ... Seviyorsan böyle hareket et

melisin .. 

- Peki sen •.. Sen ne olacaksın? .• 

- Bana balona .•. Biliyorsun ki vü-

cudum ve kalbim 5ok yorgun.. Şimdi 

mevsimi de.. Bursaya, kablıcalara gi

derim. Orada bir müddet kalırım. Son

ra da ... 

İrfan, Pervinin yüzüne, gözlerine 

baktı. 

- Pervin, dedi. Bunları söylerken 

hiç üzülmüyor musun? Bak, gözlerin 

kup kuru ... Sanki kendinle, kendimizle 

alakalı olmıyan bir şeyden babsediyor

mu~ gibisin. Bu kadar hissiz mi oldun?. 

- Hissiz değilim İrfan .. Fakat va

zifemi yaparken hissimi bir tarafa bı

rakmak lazım geldiğini de biliyorum .. 

Haydi. Haydi hemen git. Daha fazla 

burada kalacak olunan dayanamıyaca

ğım. Tahammülümün eridiiini his edi

yorum. Haydi İrfan .• İrfancığım, git ... 

- Bir daha görüşemiyecek miyiz?. 

- Görüifürüz. Fakat sonra .. Çok .• 

Çok sonra .. 

* * * 
İrfannın merdivenlerden inişini göz

leri ile takib eden Pervin, apartıman 

kapıamı kapattı. Bitkin bir halde, ide

ta ayaklarmı sürüyerek t e l e f o n 

masaamın başına geldi. Titreyen par

mağı ile bir numara çevirdi: 

- Allo ••• Necla sen misin?. irfan 
geldi mi? ... Nerede iae gelir ... Kocanla 

açıkca konuttum yavrum ••• Şüphelerini 

anlattım. Zan ettiğin gibi temelli bir 

rabıta değil.. Gelip geçici bir şeymiş. .• 

Ondan da va.z geçeceğine söz verdi •. 

Nasıl?. Hayır •. Hayır. Hiç üzülme kü

çük bey .• Bu gibi hadiseler yuvanın sa. 

adetini bo%mazlar, bilikia kuvvetlendi
rirler. Yeter ki dönüş samimi olsun ... 

Hiç bana teşekkür filan etme .. 81-
hassa bu ifi çok guli tut ... İrfana ben

den hiç bahsetme •• Bu meselede benim 

oynadığım rolü bilmemesi lazım. Anla

dın değil mi yavrum.. Yarın akşam mı. 

lmkansız ... Yarın Bursaya gidiyorum. 

Belki bir kaç ay sonra dönüşte •. Dedim 

ya. .. Teşekküre lüzum yok .. Haydi •. Al

laha ısmarladık ... 

Telefonu kapattı ..•• 

iki genç aranıyor 
Müessesemiz Çingokraf atelyesinde 

istikbalini temin edecek bir tekilde 
sanatkir yetiştirilmek üzere orta mek· 
teb mezunu iki genç stajyer olarak L 

lmacaktır. 
İsteklilerin Ulus müessesesi direk

törlüğüne müracaatları. 

il._ K_DT_A_P_L_A_R_A __ R_A_S_I N_D_A_I 

Şinasi hakkında neşredilen bir 
fl_nsiklopedideki yanlışları tashih 

Bay İbrahim Alaettin Gövsa, bir ı rak bu müddet zarfında karısına boş I 
kaç. senedenberi "Methur adamlar kağıdını göndermiş ve Pariste bulunan 
ansıklopedisi" adlı bir eseri parça evrakını almak behanesiyle Fuad Paşa-
parça neşretmektedir. yı ikna ederek tekrar ve üçüncü defa 

Şimdiye kadar kendisine müraca- Parise gitmiş \'e Fuad pa,a bu sıralarda 
at fırsatlllJ bulmadığım bu eserin, 94 ~is'te öldüğünden bir müddet daha Pa· 
No. fasikülünü alıp karı§trrırken ad- rıste kalmıştır. Bundan sonı·a Şinasi'nin 
ları geçen zevattan bazıları beni en- tekrar üçüncü defa olarak lstanbula ge-
terese ettiği için okudum ve mecburen !işi 1870 scnesindedir. 
eserin heyeti unıumiyesi ü:zerinde de Hallıuki İbrahim Alaettin Gövsa Şi-
k~§ ~tşı bir tetkik yapmağa lüzum nasi'nin Fuad paşanın tavassutu ile ls-
gordum. tanbula gelişiyle 1870 de avdetini yani 

~l<!sef JÖylece ~tığım hu tetkik- ikinci ve üçüncü gelişlerini biribirine 
te gozuıne '>arpan ~ntlt>rİn bi:·k:ıçı ~ :m· kanştırmakta ve buraları mübbem geç-
hştıB mektedir. Sonra Şinasinin bu son 1870 

en Y~lnız büyük edibtınit Ş1NASl gelişinde ga:zetesini tekrar çıkardığı 
~a~nd~J_ö yanlışlarr düzeltmekle ikti- hakkında verdiği malumat da yanlışbr. 
a ecegım. . . Çünkü, Şinasi bu son dönüşünde yalnız 
. Bay. lbra~ım Alaattin Gövsa, Ş:ıı'."- başına olarak Babıali karşısındaki mat-

sı bendındekı yanlışlarına; "Şinasının baasında, bir mü.ddet Mustafa Fazd pa-
Reşid paşanın ölümü iizerine resmi iş- şanrn konağında ve bilahare Cihangir. 
lerden çekilerek AGAH t>fendi ile bir· deki evimle oturmuş ve münhasıran 
likte "Tercümanı Ahval'' gazetesini le- mathaacılığm tertib kısmına aid bazı ke· 
sis ettiğini, yazmakla başlamaktadır. şiflerle ve saire ile me~gul olmuştur. 

Halbuki, Ali ve Fuad paşaların istirka· Ebüzziya Tevfike bu keşiflerine dair yaz. 
br yüzünden uhdesinde bulunan her üç dırdığı meyıar makalesinden dolayı 
resmi vazifesinden de ihraç edilen Şinası, Gövsa şüpheye dü~üyorsa söyliyelim ki 
Reşid paşa üçüncü defa sadaret meYkiine bu makale mevcud olmryan "Tasviri Ef. 
gelince 1268 de iadei memuriyet et - kir" da değil o :zaman Ebüzziyanm ça-
miş, Reşit paşanın 1274 de altıncı sacla- lıştığı "Terakki" gazetesinde çılnmşbr. 
retini ve vefatını müteakib bu himaye 187~ . de Şinasi öldüğü vakit onun 
Y uf ..,.,, ·ı · gazetecıhk hayatı .. T ·· Ahval'' us ~rnı pa~aya intikal ey1emat ve . . . .. .. • ercumam w : 

bu paşarun habn için berikiler kendisi- 10 yırmı dort nusbasmda ynzdıgı edebı 
ne ili"mekten vaz geçmişlerdi.r. Re~d ~zı Y.~zılar ve "Turiri E~' m iki 
paunın vefatı tarihinden üc sene sanra vuz nushasmdaki neşriyatiyle beraber 
"Tercümanı Ahval'' i Agah efendi ile kapanıyordu. Mumai!eyb öldükten son· 
beraber kurduldan vakit Sinasi Maarif- ra matbaasının Musbtfa Fazıl paşa tara· 
te idi ve istifa etmemişti. Bunun için en nn~an. satın ~Jınarak Namık Kemal'le 
kuvvetli vesika· "Tercümanı Ahval"- Ebuzz.ıya'ya verildiğini ve İbretin bu 
in birinci nüsh~sının ikinci sahifesi so- mat~a~ t~b edildiğini Namık Ke?ıal 
nunda "ihtar'' başbklı şu be!tddir: de hissesını Ebüuiyaya d"rtetmesıyle 
"Meclisi maarif ausmdan izzet:IU Şina- ~tbaanın münhasıran Ebözziyaya kal· 
si efendi mukaddema tetvikab kavliye dıgrnı_ ve "Tasviri Efkar" m 830 numara. 
ve filiyesiyle işbu Tercümanı Ahval ga- lık ılk ne~riyat kısmmdan son· 
zetemizin vücuda getirilmesine t.aıhca ra. Ebüzziya'nm bunu iadei meş -
medar olmuş olduğu misillu elyevm i- rvtiyette ve 1909 anıeainin 31 ma-
lerlemeaine dahi kalemen yardım etmek- yıaıncla yeni Tasviri Efkar adiyle tek-
te buhmmu, ve hatti mumaileybin cüm. ~.neşre başladığını, binaeaaleyh "Tas-
lei asan mevcudesinden olan eğlenceli vı.rı E'.flcar'' rn ikinci neşrinin 1870 de 
mensur bir komedya oyununun neşrine Şınası tarafından değil, 1909 da Ebfrızi. 
gelecek haftanın tefrikasmda başlanrl- ya tarafından olduğunu da biz habrla-
mak tasmim olunmuştur .. , talrm. 

Bay Gövsa'yı bu hususta şaşırtan cİ· Bav Gövsarun dördüncü yanb~ı da 
het· ş·masinı· bil"b "T · · Efk" ,._ şu bendinrledir: "Tercümanı Ahval'' le 

' n .a are asvırı ar T .. Efk" d k k 1 l . b .. • .. • 
1 

asvırı ar a çı an ına a e en ugun 
d~ muhım. ~e vakıfane yazııan dola- bile istifade ve ibret verecelıı: kıymette-
yısıyle kenclisıle dost olmağa çabşan dir 
Fuad paşa ile, hakkındaki hiddetinin ... 
şiddeti tavsıyan Ali paşanın. Şinasi Pa.. Bu hüküm "Tasviri Efkar'' dakiler 
ris'e kaçmadan evel Şinasiyi Meclisi için doğrudur. "Tercümanı Ahval'' de-
Vala Ualığına tayinini kararlaştrrddda- kilere gelince acaba bunlar hangisidir? 
n hakkında bazı kitab!arda geçen hemi- Şinasinin Tercümanı Ahval'le t~ri.. 
dir ki, böyle terfian bir tayin taaavvu- ki mesaisi ilk yirmi dört nü.basına mün-
runun, kendia.inin o zaman herhangi bir hasır kalmı•, n bu zaman zarfında ba-
memuriyette olmadığını anlatınıyacağı zı edebi kıtalar yazmak Ye yaztbğı lota-
meydandadır. lara nazireler a!malrtan '-tb "Terci-

Hem o zaman bir gazete İmtiyazı al- manı Ahval'' e yardım olarak; "Şair 
mağa Ye yahud guetelae siyasi ınakale E vleames~ komedisiai vermİf. gazete.. 
yumağa resmi memuriyetin mani olma- nİJa ilk nüshasına bir nmkaddeme yaz. 
dıiı emaaliy' ıneydaadadır. mq ve bir ele illiaci aumarada • zaman 

AsiJı efendi "Tercümanı Ahval" in neşrolunan bir kitabr kısa bir bendle 
İmtiyazım Hersek meclisi muvakkati a- methetmekten, yani bir nevi kı;tik yu. 
zayı sabıkı olup bir memuriyete tayinini maktan başka hemen hiç bir şey yapma-
beklerken alımt ve ıietekim guete de- mıştır. "Tercümanı Ahval" in bu yirmi 
vam ederken 1278 de Postahanei Ami- dört nüshası içinde Bay Gövsanın dedi-
re Nazırı olmuş ve son~a ilave olarak ği gibi bugün bile İstifade ve ibret 
uhdesine mühim memutıye!ler veri1miş- verettk kıymette,, değil. başka mevzu_ 
tir. Meşhur Adamlar Ansıklopedisinde larda bile alelade, genk ŞiDasi gerek 
muharririn yine kendi kaleminden çıkmış baJkalan tarafından İm2ab veya imza. 
olan "Namık Kemal" e aid kısım da bu aız yazılmıt ı.ir telı "mable,, gö~ 
ciheti teyit eder. Çülıkii doğru olan bu a"' olsun diyeceğim. Bay lhrahim Ali-
bendde, Namrk Kemal İçin töyle 
demektedir: "Bir taraftan Babıali ter
c:üme oclasma denın ediyor, bir blraf
tan da Tasviri Efkir saa.eteaindeki öz
lü ve kuvvetli gıakaleleri ile halk arasın· 
da tanınmağa başlıyordu.,, 

Gövaa'nm ikiaci yanhp; Tercama
lll Abval'in çıkq tarihini ~~95 ve Tas
viri Efkarın da 1~2 . gostennesiclir. 
Halbuki ''Tercümanı Ahval" 1860 ve 
''Tasviri Efkar'' 1861 de Çıkmıştır. 

Üçüncü yanlış olarak ü$tad diyor ki; 
"Abdülaziz'in fransaya seyahati esna
sında Fuad paşa Şinasi ~~e görüşerek o. 
nu memlekete dönınek uzere kandınnış 
fakat biraz sonra Fuad paşa Nis'te öl
müştü. Şinasi Fransa ile Almanya ara
sında çıkan harbın ~~c:nıda lstan
bula dönmüş ve ''Tuvan Efkar• ı yeni-
den neıre başlaınıtb.,, 

Şinasi, ~n~ ~İçin Avru.. 
paya gitıni§. dönutte. ~e malim 
nzifelere tayin eclilmitti. Eneıa Agih 
efendi ile "Tere~ Ah_val" i, sonra 
kendi başına ''Taavın Ellrir"ı nepet. 
miJ, "Tasviri Efkir" ın. ~ yüz niisha
aım kendi çılcarnUt• tafsili burada azun 
sürecek siyasi bir nkaclan kuıkuı.n.r.Jı 
Parüe ~n paeteyi Nanuk Ke
male ........... ._ N~ 1CemaJ 465 inci 
nQIDU'UlllA kadar ıdare ederek ... DL 

muacla ,.uclıiı ''ş.rk • .. •e_!esi" hatMd. 
malıaleainden dolaJı. hilriimet-;e ,_.. 
~ ...... , .......... ..... 
guete de 835 inc:İ ...... :ra ..... .... 
kalan ---- -.. edih"ıtir. 

Yukarda ,.sd&Pn Pli 8Taniri Ef. 
kar" m iki ~ niishamun neırini 
miiteeki1t ikinci defa olar.Is Pariee • 
den Şinas!; fi]hakilaı_ F~ paşanın :: 
nuutile lstanbula dö111111q, fakat '"Cour
rier d'Orient" matllutmcla 'beı p. kala-

ettin Gövsa'mn beıinci Ye miilUm yan

htma gelince, üstad bu yanlqlarau da 
fU aabrlufa İÜ etmektedir: "Şinui iJlı 
türk ıazeteciaidir. Bizde ıwteeiliiiıa 
pİl'İ odur' Kendinden eVYel tirk olma-
yanlar tarafnaa. llİrluıç pzete~ 
mıfb. Keulik hilriimıet tarafmclms 
"Takvimi Vebyi,. ele aepedilmifti. fa· 
kat Türkiyede bir türk tarafından çı
lcanlmı§ ilk türk gueteaİ onunkidiT •n 

Türkçe olarak çıbnlan ilk gazete
lerden; Takvimi Vekayi 1831, Ceridei 
Handis 1840, Tercümanı Ahval 1860 
ve Tasviri Efkar da 1861 de neşredil
meğe başlamıştır. Takvimi Vekayi res. 
midir. Ceridei Havadis'in sahibi bir İn· 
gilizdiT, bükümetçe sübYansiyone ecli
lerelı Ye muhtelif tdıiJlerde benimaene· 
rek yan resmi adcledilmiftir. ilk husu
si ve milli pzetema Wf ercimanı Ah. 
.,,.,. dir, Aha Asih Efendidir ve an• 
cak, bundan IODl'a çılraa "T aaviri Ef
kar,, m sahibi ele Şinasi'dir. 

Şinasi gueteye İll yuı yazmaya 
"Tercüman• AJıyaJ" ele baflamıfbr. Hal
buki "T aJmmi V eb,.i,, ile "Ceridei Ha
ndia" Mfredildiii tarihlerde yani "Ter. 
cimalll Ah"Yal,, ia ~ tekaddüm e
- kırk aeaıelik -""-t bayabmacla 
J'UI ymD tÜl'k ...t..rirleri aaymzııllr. 
Demek ki, Şinasiyi -.tlM amette ilk 
ıaaetecimiz aıdıle 'ı ,...,.a. Vuiyeti; res
mi " yan rami oluaıw hmai ft 

..asil bir tirk • ki APla Efeadi - bın-

..... çıbıdwt 1ııir pmtede ilı .. 
yamak gibi lıir la..-iyet içiade mata
.. etaek ~ lıa da daira oL•ax; 
çiinlrii onun, "I" erriimam Ah..r' de çı
kan edebi ~ ....._ gazeteci
lik vesikası adclediJelHlecek mahiyette dL 

ha kıdem.li yazr!an bulunma:.;111a muka
bil "Tercümanı Ahval" den ayrıldıktan 
soma ve "Tasviri Efkar" ı daha ne!fret
meden evvel "Tercümanı Ahval" de çı. 
kan ve Agah Efendiye atfedilen yazılar 
ilk hususi gazetecimiz olmak şerefini A
gah Efendiye bahşettiği gibi. "Terciıma
nı Ahval'' İn sahı"bi olmak dofayısiyle 
Tüı-kiyede ilk hususi ve milli türkçe ga. 
zete çıkaran türk olmak şerefi de sara
haten Agah Efendiye aiddir. Elyevm 
tabedilmekte olan; ''ilk hususi gazete
miz Tercümaru Ahval ve sahibi pirimiz 
Agah Efendi" adlı eserimde nihayet biı 
ay sonra arörö!ecek vesikalardan anlaşıl
lacağı veçbile, Meclisi Maarifin 12 ra
mazan 1276 tarih ve 701 numaralı maz
batasiyle "Tercümanı Ahval" in imtiya
zı, Şinasiye değil Agah Efendiye veril. 
miştir. 

Ostad, "kendinden evvel tüırk olmı
yanlar tarafından birkaç gazete çıkanl-
mışh" diye de 0Tercümanı Ahval"' den 
evvel gazeteleı; müphem surette kast 
etmektedir. Eğer türk ohmyanJar tara
fından diye yabancı dilli gazeteleri mu
rad ediyorsa onlarm tarihi "Takvimi 
V ebyi" İn İntİ§ar tarihinden otuz bet 
sene eskidir Ye bunlar birkaç değil, pek 
çoktur. Yok eğer bu ''Bir kaç" türkçe 
İae yukarda neşir tarihleri ile sıraladı. 
imı gibi, ''T ercümam Ahval" den evvel 
yalnız ''Takvimi Vekayi., ve -BiR- ta
ne de, ingilizin "Ceridei Havadia''i çık
bğıru tekrar hatırlabrım. Böylece, bü. 
yük edib Şinasi'nin ilk gazete muharri
rimiz ve illr :ıususi gazetemizi çıkartan 
değil, al'\Cak matbuat tarihimizin ilk saf. 
hau.,da - Tercümenı Ahval'i müteakib 
lrftıdiain.in çıkardığı Tasviri Efkar'da -
en kınıvetli gazetecimiz olduğunu tes. 
bit ederim. 

Hele istadm, Anrildopedi'ye Agah 
Efendiyi ahmrnaaı büyük bir hatasıdır. 
Çinlrii. bu zat; matbuat tarib.İmİ2de bir 
dönüm noktası yapmış, ilk hususi gaze
teyi çıkarmış, ilk hususi gazete muhar
rir ve muhabirlerinin üstadı o•~ •e-. . ..._.,, ... 
çınmesı gazeteciliğe münhasır iJk mes-

lekdaşlan yetittirmq, bizde bükümet 
tarafmdan kapablaıı ilk gazete onunki 
olmuş, Yeni Osmanlılar Cemiyetinin en 
mühim '8fısiyetlerinclen biri olup Na. 
mık Kemal, Ziya ve Suavi ile beraber 

tarihte "Çar Rüknü Hürriyet,, diye a
nılan kadroya geçmİf, ve Avrupada 
UHürriyet" gazeteainin nepinde bu İfİl1 
Wlhasaa, ımatbucıhk Ye gaetec:iliie 'aid 
teknilı lusmnu da idare etmit. bilahare 
ilk sürülen Ye sonra ilk sefir olaııt gaze
teci de o olmuf, daha IODrll Tiirlôyede 
ilk Posta Pulunu ela o ic:ad etmi!ftr. 

Resmi bayab bile bir ansildopediye 
gİrttld için lı:iıfi hasmiyetlerle dolu e-
11'n Agih Efendinin üstelik bir de türk 
gazeteciliğin piri olmak gibi mühim 
mazhariyeti de nazarı itibare :Jınarak 

kendisine Ansiklopedi'de müellif tara
fından bir yer aynlacağına eminim. 

Kaldı ki, bir ansiklopedinin okunup 
ablacak bir makale gibi ya.alışlara ta.. 
bammülü olmadığmı ve daima el altmda 
ı.uıundwıalac:ak bir kitab olduğunu bi
le. lllnılaiaı Alaattin Göysa'~ bir fır
sat temin ederek, Şinasi beadincleki 
,...,.,...., a taaihe mii....ı etmesi 
lııir YllZifedir. Muhterem üstaddan bu 
himmetleri lııelderiz. 

Sen-er ISKIT 

Kıral Faruk nişanlandı 
İskenderiye, 23 (A.A.) - Kıral Fa

rukun nişnalanmış olduğu haber veril
mektedir. 

[_ ...... -~ .. ~,_o_v_o __ J 
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-

herler. 
Akşam ne,riyatı: - 18.30 - 19.00 

Muhtelif plik nctriyatı. 19.00-19.30 
Türk musikisi ve alak şarkıları (Hik
met Rıza ve arkadôifları). 19.30-19.45 
Saat ayarı ve arapça neşriyat. 19.45-
20.15 Türk musikisi ve halk §arkılarx 

(Makbule ve arkada.fları). 20.15-20.30 
Operatör Şevket Pek (Sıhi konuşma). 
20.30-21.00 Plikla dans musikisi. 21.00-
21.15 Ajans haberleri. 21.15-21.55 Stüd
yo salon orkestrası . 

1 - Gounod 2 em. F. Faust 
2 - E. Kaimin Die Bajandere 
3 - Duval Sourire 
21.55-22.00 yarınki program ve 111 

tiklil marp. 
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!Hususi muhabirimizin 
! 

aldığı fotoğrafiar 

Topçularımız Sarayda yapılan bü)ük geçid re•minde 

nıoıo r o o o a · usr r m r s sa- a.ı 

Solda: fH.ıJirilmif topçular Sa. 
raydaki ı~itl resminde; -ağda, 
piyadelerimiz bölü1' nizamında 
ve munlamm c...-ımlcrla geçi
yorlar. 4.taiıda, ıolJa: traktör. 

- lerle cekilen toplanmızın Sa. 
raydalri geçfJ resminde alınmıf 
bir ba4kl' göriiniifÜ: sağda, bir 
ağır ınalıi11elr' füleh bölüiü 
munfttutm aclırnlarla geçici re• 

mi"J' 
'1IJll'5 o o URU o u u u u J't1'o s s ati 

1 
ı.. 

.-. o sa oo...., o o ses oo .. 
Yukarıda: Sarayda )'tıprlan bü

yük geçici resminde motörlii 
toplarımızın muntazam geçifle

rini, •olda, pİyaclelerimizin &ö
lük nizamında yürüyüflerini, 
aşaiıcl".. motörlere bağlı lopla
rımızclan birini ırörüyorsunuz. 

co•stJ!ScJIOZcoso~ 
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Sivas isl{an müdürl~Oiinden: 
Şarkışlanm Gemerek nahiyesinde ve bu nahiye civarında yapı

lacak ceman 910 göçmen evlerinin kısım, kısım, köy, köy gruplara 
ayrılarak ihalesi hakkındaki sihat vekaletinin emirlerine dayana
rak aşağıda gösterilen köy ve grupların kapalı zarf usuliyle 16-8-937 
den itibaren 31-8-937 salı günü saat 4 e kadar 15 gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Lisanlı köyünde elli tek ve elli çift karğir evlerin muham
men bedeli (73851) lira 50 kurus. Muvakkat teminat miktarı (4942) 
lira 8 kuruştur. · 

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

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

4 :--- Çepn~ köyünde 24 tek ve 24 çift kargir evlerin muhammen 
bedelı 35448 !ıra 72 kuruş ve teminat miktarı 2658 lira 65 kuruştur. 

5 -: Tekmen köyünde tek kerpiç 20 evin muhammen bedeli 
10559 lıra 80 kuruş ve teminat miktarı 791 lira 99 kuruştur. 

6 - 'Gemerek nahiye merkezinde 166 tek kargir evlerin muham
men bedeli :S6;i.33 Jira 28 kuruş teminat miktarı 5556 lira 66 kuruştur. 

7 - Ve gene Gemerek nahiye merkezinde 83 çift kargir evin 
~uhanımen bedeli 79426 lira 85 kuruş teminat miktarı 5121 lira 36 
uruştur. 

8 - Ve gene nahiye merkezinde 84 çift kargir evin muhammen 
bedeli 80383 lira 80 kuruş teminat miktarı 5269 lira 19 kuruştur. 

•. 9 - Talipler plan, fenni vo idari şartnameleri görmek için tatil 
gunlerinden maada her gün Sıvas, İstanbul, Ankara, Kayseri ve 
Samsun iskan müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

10 - 2490 sayıh kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
ede.ceklerin yukarıda yazılı günün muayyen saatinden bir saat ev
velıne kadar zarflarını Sivas vilayetindeki komisyona vermeleri 
lazımdır. (2943) 2-4445 

Anl{arn 1mektehleri mühayaat 
liomisyonu ~eisliğinden: 

.. Siyasal bilgiler okulu talebesi için kumaş ve bütün malzeme 
nıuteahhide aid olmak üzere 300 - 350 takım elbise kapalı zarf usu
l~. ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 - eylftl - 937 cuma gü
nu saat 15 de Ankara mektebler muhasebeciliği binasında yapıla
caktır. Tahmin edilen bedel beher takım için 34 liradır. İlk temi
nat 892 lira 50 kuruştur. Elbise siyah caket, siyah yelek ve çizgili 
pantalon olacaktır. Kumaşın evsafını, dikilen elbise nümunesini 
ve şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak için her gün Ankara
da cebecide siyasal bilgiler okulu idaresine müracaat olunmalıdır. 

(2903) 2-4442 

Ankara mektehleri mühayaat 
komisyonu reis~Oin,den: 

_Siyasal bilgiler okulunda yaptırılacak donanma tesisatı açık 
eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 10.9.937 cuma günü saat 15 de 
A_nkara mektebleri muhasebeciliği binasında olacaktır. Tahmin e
dı~en fiat 3776 lira 3 kuruştur. İlk teminat 283 lira 25 kuruştur. 
Plan, keşif ve fenni şartnameleri görmek istiyenler okula müracaat 
etmelidirler. (2907) 2-4443 

P. T. T. Levazım l\ılüdürlüğünden 
li ~) - İdare ihtiyacı için 50.000 metre çift, 100.000 M. tek nakil
k kı ceman 150.000 metre sahra kablosu kapalı zarfla eksiltmeye 
0nmuştur. • 
~ - Muhammen bedeli 10600, muvakkat teminatı 795 lira olup 

;ksıltınesi 8 - teşrini evvel - 37 cuma günü saat (15) de Ankarada 
.1'.T. satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

b 3) -;- İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu-
unu ,tıcaret odası vesikasından başka müteahitlik ehliyet vesika

sını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) 
e kadar mezkur komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 
ı 4) - Şartnameler, Ankarada P.T.T. levazım müdürlüğünden, 
stanbulda P.T.T. ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilir. 

(2886) 2-4441 

Belediye reisliğinden: 
8 

Cebeci - Baysal caddesinde yapılan boru tadilatı dolayısiyle 25. 
k·937 ı;arşamba günü saat sekizden on se~ize kadar bu caddeden su 

ı-~t E'l""ktfr. . 2- 4455 

ULUI 

Memur aranıyor 
Ordu Rvlne bir memur alına

caktır. Talihlerin en son 28.8.957 
tarihine kadar milracatlarr. 

2-4436 

ZAYİ 
Muhtarlık mühilrümll zayl 

ettim. Yenisini alacağımdan es-

i 
kisinin hükmü yoktur. 

Kızılcaşar köyü muhtarı 

i
' İbrahim Er 

2-4450 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Santimi Santimi 
Saıfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 ve 8 

200 
100 

30 

ı - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

ı - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme vefat ve kati alaka 
nanla;ından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 

" 
3 Aylığı 5 .. 9 .. 
Telefon: 
Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri : 1062 
Abone ve iHin: 1064 

KREM BALSAMİf\ ~: 
~~ . ~ 

Kumral, Sarışın, .Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi ~~ 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kfiınilen izale ~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan- ~ 

dıklan sıhhi güzellik kremleridir. ~ 
~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİF ~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli ~ 
2 - Krem balsamin y;:ı.ğsız gündüz için beyaz renkli ~ 

3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

Harita Genel Direktörlüğünden 
1 - Harta kıta erleri için (100) adet mahruti çadır kapalı zarf 

usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (6500) muvakkat teminat (487) lira (50) 

kurştur. Eksiltme günü 30.8.937 p~zartesi günü saat (3) tedir. İs
tekl~ler şeraiti anlamak için her gun v.e eksiltmeye gireceklerin de 
teklıf mektublarmı ihale saatınd~ hır saat evet Cebecide Harta 
satın alma komisyonuna vermelerı. (2730) 2-4168 

Ankara ValiliPnden 
~e~i~ bedeli 1500 liradan ibaret bulunan Stadyom toprak tribün 

tevsıı ı~ı açık eksiltmeye konul~~~tur. 
Eksıltme 9.9.937 perşembe gun':1 s~t 15 de vilayet daimi encü

meni odasında yapılacaktır. İsteklılerın ticaret odası vesikası ve 
112 lira 50 kuruşluk teminat mek.tubu ile nafia müdürlüğünden 
ala~~lar~ e~yet vesikasın~ hamılen yukarda yazılı gün ve saata 
encumenı daımiye gelmelerı. 

İstekliler- keşif evrakı ile şartnamesini nafia müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. 

(2961) 2-4452 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Batmız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2--2408 

\J - --

Kumbareıt biri 

TURKl)"E . 

21RMT.iETI 
Nafia veli.aletinden: 
Baladiz - Burdur hattı ihtiyacı için muhammen bedeli mec

muu 37000 liradan ibaret olan ceman 30000 metre ınikab balast ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 
10000 metre mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından 
B - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 metre mikı
bı Karakuyu İstasyonu civarındaki taş ocağından C - Muhammen 
bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10000 metre mikabından 5000 
metre mikabı Ba!adiz - Burdur hattının tarafeyninden toplama ve 
5000 metre mikabı da ocak balastı olarak verilecektir. 

2 - Eksiltme 9.9.937 tarihinde saat 15 de vekaletimiz demiryol
ları inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacak
tır. 

3 - Muvakkat teminat 2775 liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi, mukavele projesi ve diğer münakasa 

evrakı 185 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden ve
rilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralr artırma. 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları ev
rak ve vesikalarla 937 senesine aid olmak üzere vekaletimizden ve
rilmiş müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havıi zarflarınr mez
kOr kanunun tarifatı dairesinde haz1rlıyarak 9.9.937 tarihinde sa.at 
on dörde kadar inşaat artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (2916) 2 4444 

Bina işleri ilanı 
Nafia vek~aletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olan Ankara Yüksek ziraat enstitüsü staj

yer talebeleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaab 
aynı şartlarla yeniden eksiltmeye çıkanlmı§tır. 

Keşif bedeli 31646 lira 5 ku.ruştur. 
2 - Eksiltme 1.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa veldleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapxlacaktrr. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruf be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden almır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 45 kutut
luk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınm19 müto
ahhidlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazdı .... 
atten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2723) 2-4217 

Cenuh Deıniryollan işletme 
müdürlüğünden: 

Çobanbey - Nusaybin - Mardin arasındaki bat kısmılannda • 
tihdam edilmek üzere Türkiye vatandaşı iki yol fen memuruna 
ihtiyacımız vardır. 

Bu iki fen memurluğundan birini işgal etmeğe kendilerini 
muktedir gören namzedlerin (Gaziantep vilayeti • Barak nahiye
sinde Karkamiş istasyonunda Cenup Demiryolları şirketi Müdiir· 
lüğüne yazı ile müracaat ederek tercümeihallerini ve yedierindc
ki nüfus ve askerlik evrakının suretleriyle diploma1 hizmet şeha
detnamesi, tasdikname ve saire gibi diğer vesikalarının birer sa. 
retini göndermeleri rica olunur. 

Keyfiyet sayın ahaliye ilan olunur. 2-4090 

Nafia vek.aletinden: 
1 Birinci teşrin 937 cuma günü saat 15 de Ankarada nafıa ve

kaleti malzeme eksiltme komisyonunda 232.000 lira muhammen be
delli 4000 ton kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 1160 kuruş mukabilinde ve
kalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı 12850 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekalet

ten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 1 birinci 
teşrin 937 cuma günü saat 14 de kadar vekalet malzeme müdürlü-
ğüne vermeleri lazımdır. (2724) 2-4243 

l{illtür hal{anlığı levazım 

clirel{törl~Oünden: 
1 - ~ültür bakanlığı hademe pavyonu inşası ve sair tamiratı 

açık eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 971 lira 71 kurustur . 
3 - Muvakkat teminatı 72 lira 90 kuru~tur. 

4 - Şartname keşif ievazrm direktörlllğündedir. Eksiltme gü
nü 27-8-937 cuma günü saat 15 dedir. Muvakkat teminat bankam k· 
tubu veya makbuz .ile levaıım direktörlUğünde müteşekkıl Kb ıı;s
yona muracaatları ılan olunur. (2950) Z-4453 

' 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma ı ~ illi Müaafaa Vekaleti Satınalma 11 
Komisyonu Hanları '.Kıon)ısyonu llinJarı 
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!LAN 

ı - Es'lcışebir garnizonu "çm '75 bin kilo 'SlgTT -eti lkapa ı zarfla 
lZB.8.937 cumartesi eünü saat 12 de Eskişehirde kor satın a1ma ko
misyonunda alınacaktır. 

2 - Tahmin beclcli 20437 lira ve ilk teminatı 1532 lira 81 ku
ruttur. artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki flC. 

aika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
~n az bir saat eveline lkaaar Eskişehir kor satın alma komisyonuna 
wermiş bulunmaları. (2666) 2-4124 

l LAN 
1 - 6. ağustos 937 münakasaya konulan 167000 kilo una talih 

'ıkmadığıncfan ~h zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltmesi .27~9S7 cuma "giinli saat 16 da Safranbolu piya
radc alay satın ıalma komsiyoııunda yapılacaktır. 

3 - Unun mtibammen \beher kilo utan 14 kuru' ve mu..-ak· 
kat temınatı J'T/.54 Jir.adrr- 'Şm-t:m:mesi !komisyonda görhlc'bilir. 

4 - İstt'ldı erin 2490 sayılı llamunun 2, 3 cü madöeler:indeki ve
aika vt tt:minat 'mllköuzlariyle ı.telclif ıınektublarını ihale saatnwan 
~n az bir saat eveline bilar 'DJCZJrur :komisyona verme'leri. (2713) 

2-4142 
ıtlL:AN 

1 - Erzincan 'kıtaatı ibayvaDatJ ıihtiyaoı .i&in 4-4.'200 kilo arpa 
kapalı zarf usuliy1e eksiltmeye kon.u'lmutıtur. il'.ahmin o(IiJen be<leli 
22210 lira ve ilk teminatı i166S lira 7.5 1lcuruştar. Eksı1tınesi 4.9.~37 
saat 10 da Erizmanda tümen ıkarargihmda satın alma komisyonun
da yapılacaktır. hteklilcnn ticaret odasında ayıdb oo'hnaları şart 
olmakla beraber .2490 sayı1ı kanunun 2, :3 CÜ maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını bavi teklif mektılb1anm ihale saatından 
1tn az bir saıtt <evci mezKfır komisyona vermeleri. (2867~ 2~349 

1 L :A N 
1 - Sürdtümcn kıtaatl ihtiyaC'I içfo 300 bin kilo fabrika ıunu 

kapalı .zarfla <eks~ 'konulmuştur. 
:Z - Eksiltmesi 75.937 salı ıgünti san ill Siirttc .tumen satın 

atına ikoml5'f01?t1naa vapılaca'ktrr. 
3 - Mubammen tutarı ~5.000 lira ve ilk teminatı S3/5 lindır. 

Şartnamesi her .g.ün .komisyonda ,göriilebilir-
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sika ve teminat makbuzlarmı bav.i teklif me'kttib'larım ihale •~tın
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2812) 2--'11345 
ilLAN 

l - Erzincan kıtaatı ihtiyacı için llrapalr zarfla eksiltmeye lko
ımlan 'IJ.55 'bin kilo unun eksiltmesi 27.8.937 euma günü saat a6 da 
Errinoanda -tümen karargahında tıat'ttl .alma !komisyonunda yap ~a
caktır. 

2 - Umm 'tahmin edilen bedeli 2557.S ir.a ı0lup ilk enıina'tı 
!'918 Ura n ruştm. Şartnamesi il30 !kuruş mukabhincle komlı;
'}'ondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin ticaret odasında !ka}'lth '1maları şart <>lma'k1a 
lberabcr lkanunun <2, S üncü maddelerindeki vesfka ıve teminat ımak
wr1ariyle ~1if mektuplarını ihale 'Saatin en ıen iliz lbir saat ~i-
ne kadar komisyona vermeleri. (2635) 2-4104 

l LAN 
1 - 'l59JOOO kilo «rpa kapalı ızarfla -c'ksıitmey-e konulmuştttr. 
2 - All>8ftın mubammen ttttarı 37950 ilin 'VC muvakkat temina

tı 2845 lira 75 kurıtur. Şartnamesi 190 kuruş mukabilinde emis
yondan vermr. 

3 - Eksiltmesi 4!9.937 -cumartesi günü •saat ıt -de Errinoımila 
tumen kar-ar-gihrnda'ki satın alma komisyonunaa yapı1aca'kttr. 

'4 - l10telt1ilerin icaret: odasında ikayıdlı olmakla beraber ~90 
uyı'h lkanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ıv-e eminat ma'klbuzla
nylc teklif l'nCttublarmı ihale saatrndan en .:az bır Hal eve1ine ~a-
'dar me~kur komisyona ermeleri. (2866) 2-"4348 

1 LA. N 
1 - Erzincan birlikleri için sekiz yüz sekiz bin kilo un kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 10.9.937 cama .günü saaH6 ıda Erz:incanda tümen 

aarar.gihında ıoatın alma komisyonunda sapılacaktır. 
3 - Uaun tabmin eailcn 'bcClc'li 11'71'60 lira ve ilk teminatı 7108 

liraaır. Şartnamesi '586 kuruş mukabilinde vermr. 

B'İ Lİ T 
'Hava malzeme deposundaki 188 tane bidon satılacaktır. Artırma 

'ZS-'ağuStos·937 :çaı:şamba günü >Saat 10 da M.M.V. ıatın alman Ko. 
da yC\l)ılacakttt. 

Bi8on an görece'IC er ~1kköprüde hava malzeme deposuna mü
racaat ve artı:rmıura gir.ece'kler belli gün ve saatte M. M. V. satın 
alma Ko. "tla ıgelsin1er. (2937' 2-4430 

B 1 l. 1 T 
1) Be'her 'metresine biçilen ederi 325 kuruş olan 12.000 metre 

kışlık e1bıselik kuma, kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 39.000 lira olup ilk teminat parası 

2~5 lliradır.. 
..3) :ilhalesi 1. eylül 937 çarşamba günü ssat 15 dedir. 
O Şartnamesini 95 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma lto

nıisyoııundan ıalabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
Nümunesi komisyondadır. 

'S) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 neli mad· 
delerinde ıstenilen 'belgeleriyle teminat ve teıclif mCktu'ti ar.iyle 
birlikleri ilıa'le gününden en geç bir saat eveline 'M.M. lve'kaleti ısatm 
a"ltna 'komısyonuna "Vermeleri. (2699) 2-4182 

Btl.tT 
O ıBeher etr.esitıe .biçilen ıederi 350 kuruş ıolan 000 metre ika

putluk kumaş ~l::ı .zarfJa eksiltmeye konmuştur_ 
2) Ta'lımm eailen bede1i 10500 lira olup ilk teminat parası 787 

llıa SO kuruŞtur. Nümunesi komisyondadır. 
.J) ıthalesi ıl. 'ICylül 937 ~'şamba günü saat ı dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 uncü .:mad

delerinde menilen belgeleriyle birlikte teminat ıvc ıteklif mektub
larmı ihale gününden ıen geç bir saat evetine kadar M. M. V. sa-
tın alma komis~nuna qermeleri. (2697) 2--4181 

B iL t T 
1) Beher adedinin biçilen ederi 500 kuruş lan lsOtl aaet .aN:a 

çantası ile 1be'her 'adedine 1-biçıien lederi 200 kunış olan .2100 ıatıet e~ 
mek torbası 'kapah za'li"la e'ksiltmeye konmuşttır. 

2) "tlk teminat parası 877 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 25 ağustos 93/ çarşamba günü saat ilS ttedir. "4' Eksiltmeye girece~erin 2~90 sayılı kanunun 2, S ıilncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve <teldif :mcıctub
larrnı ihale -gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. sa-
tın -alma -komisyonuna vermeleri. (2590) 2....:...4051 

i LAN 
l - Bir metresine tahmin edilen fiatı 36.5 kuruş olan 200 bin 

ila 250 bin metre minder kı1ıflık bez ile lbir .lcilostma talımin edilen 
'f.iatı 160 kuruş olan SO bin ila 40 bin beş yüz 'kilo IPClnlUk çorap ip
liği kapalı zar'fla ayrı ayrı ahnacaktır. 

2 - Minder lnlıflık bezin şartnamesini ~56 ve ipligin şar.tna-
mesini 32"1 kuruşa almak ve örneklerini .görmelc ıistiyen'Ierin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - !tlınaer kılıflık berin ilk teminatı 5812.5 lira ıve ipliğin iTk 
teminatı «90 liradır_ 

4 - Minder kı1ıflık bezin ihalesi 10.-9-937 >euma -günü saat 11 de 
ve ipliğin ihalesi 10-9-37 cuma günü saat 15 deair. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve s. eü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektutJlarım ihale saatlarından en .az bir saat e~el .M.'M.V. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (2936, 2-4437 

P. T. 1"'. müdürlüğündt~n: 
..Meriyete giren 3222 "Sayılı elsi2 kanunu mucibince .radyo ısa· 

h~lerinin ağustos sonuna kadar en ~akın PTT. merkezlerine mü· 
racaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1 · Ağustostan evel alınmış olan ruhs:ıtname1erin 1hükrttü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar evelce ilan 
edildiği g'lbi e.ğn ıcezatara ~t:ı't'ılata\c ve ha müddet mc; bir sa· 
retle uzttrlmıvacaktır. 

937 ücretlerı eylGl sonuna kadar verilebi~K. Anoak r.adyo ku'l
lanılsm 'kuılanılmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T .. 
merkezlerine verilmiş olrnaS'l beheme'h1i1 Uzımtln. 

Ruhsatname vermelk için i amana .ai<ı 'h~ir para istcnilrrtı-
yece ktfr. l(-2i70) 2-4224 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu İlanları 

Doktor Aranıyor 
ilGolctilctc deniz abrika1arma ücretle bir doktor alınacaktır. Is

ı:te'klilcrin şeraitini öfrenmc'k üzere M. M. V. cleniz levazım şube-
ine mür.acaat'lan. (2828) 2-4352 

1t L A N 
Mu'haınmen beaeli ("16.400) lira olan 800 ton katran yağı 1.10. 

937 cuma ıgünü ısaat 15 ae kapa1ı zarf usulü ile Ankarada nafıa 
vekaleti inasınaa 'Srun alınacaktrr. 

!lu işe ıginnek istiycnlerin (3480) liralık muvakkat teminat ile 
lkanunun 'tayin ettiği vesikaları ve ncifıa müteahhidlik vesikasını 
'Ye ':te'lcliflerini .aynı ıgün ı:saat H ~e kadar devlet Ciemiryolları mal
ızemc &ircsinaclci mer'lcez komisyonu reisliğine Yermeleri lazımdır. 

Şartname'lcr ı(232) kuruşa nkara ve 1Haydarpaşa veznelerinde 
ıutılmalctadır. (2749) 2-4236 

Al.~ N 
M:uhammcn beae'li (16000.) ira ~an vagon. lokomotif ve sair 

mu'btelif kriko ~e v.er.enler. 
fS-l0..937 cuma unü saat 115.SO rcla kapalı zarf usulü ile Ankara

da "dare lbinasmda satın almacaktrr_ 
lhı işe "mıek istiyen erin (i200) lira"Iık muvakkat teminat ile 

!kanunun ayin -etti,gi vesikalar, 'l'.esmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
~97 veya 11-~937 gün .3645 NÖ. 'h nüshasınôa in'tifar etmiş olan ta
lımatnan;ıe dair.esinoe almmq vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
H-30 a 'ikadar 'komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

Şattnameler ıparasız olarak Ankarada ma1zeme dairesinden, 
'Hay.dal'.paşaoa tesellum ve sevk şefliğinden dağrnlmaktadır. 

(2933) 2-4446 
1 L :AN 

D. ID 8 numaralı mesajeri tarHesi :ı-9-1937 tarihinden itibaren 
A:vrupa hattına ela :teşmil :eailmiştir. :Razla tafsilat "çin istasyonla-
ra nıüraeat edilme'li(:lir_ (29-tl/~ 2-4447 

:tikaTa Belediye Reisliği --------------- -----------~-! 

Mu hal k si 
Cebeci 

" 
" 

İLAN 
Muhammen bedeli 

Sokak Cinsi Aaa Parsel Lira 
O Hane 522 36 125 
o " su 57 75 
..() .. ..522 86 uo 

.. 'O •• '522 169 ~5() 
Yukarıda .kayıdlar.ı çıkarılan hane ankazlar.ına 1alip .zuhur ıct· 

memesinden ..cıolayı artırma .eksiltme ıve ihale .kanu.ııuna tıeviikan 
31~.937 ıtarihin? müsadif salı ünü sut J6 da satrl~ı•aa ~lip
lenn %7.S eminatlariyle birlikte belediye .imar müdürlüğö bina-
sında müteşekkil komiı;y'°na müraoaadan. (2963) ..2-44S4 

llllllRlll~rtlllUfftlUllllHlllflfllUllflllllBRll 

~SUMER BANK § 
= -~ Umumi ınüdüı·lüğünden: ~ 
~ Memur namzedi ahnacaktu~ ; 
= Bankamıza lüzumu kadar lise mezunu memar namzedi .a- =: 
- lmacaktır. = 'Mektebten (P&l< l~.t) derece .ile mezun olan namzetler i: 

.unıihanS1z. iyi ve orta der.ece ile mezun olanlar müsabau im· - · ; ~ .uhanı ile seçilecekıerdir. 5 = Scçilenlellden bir ecnebi lisanını iyi bnenlere (8"0) <diğer- _ 
- let.irie (7-0) lira maaş ver.ilecek ve .Ankaraoa vazife alanlara ESE - -= - ayrıca mesken zammı da tah~kkuk ettırnecektir. == 
- İmtihan ıo eyJul 1939 tarihinde Ankara ve 1stanbuHle ay- := 
- nı .ızamanda yapılacaktır. T.aliplerin isimlerini kaydettiı:mek SE 
- fle izalmamey• .almak üzere {d eylül 937) tarin'iae cadar := 
- Ankarada Sümer Bank umumi müdürlüğü per~e, urvisi· ı-= ne, 1stanbulda Sümer Bank lstanbul ;şubesi ımiıiclarfiiğüne 

4 '-- İsteklilerin 2'90 sayılı :kanunun 2, 3 CÜ maddelerrncreln 'Ve
ıaika ve teminat ınakbuzlariylc tek1if me'ktub1armı ilıale saatinden 
ıen az bir saat evetine kaaar meikfit 'komisyon 'baş'kanlığmd ver-

= ımür.acaatJaııı ·ıan -<>hlnur. 2--4230 E: -------"""""""====--=-------, llittltttttHHM"M"'""lllMllllMtlltllllltlllllllllttllltllMlllRllllllRllllllllMii misy<>nuncla pazarlıkla sının alınacaktır. 
meleri. (Z637) 2-4'12 2 

JLAN 
1 - Manisa .tümen btaatmın ihtiyacı d_çin 24 ton IHloe y<\ğı lıta

ıJ>alı ızari .usıuliyle ek&iltmeye konulmuttur. 
.2 - Eksilı:mcai 2!1..8.937 cuma ,eüııü saat 'l7 .ae M.anisada tümen 

satın alma komisyonunda y.-.pılacaktır. 
:S - y~ .muhammen .bedeli 97 kurut se'kun tutarı 23.280 11ra 

w .mmıakkat ~aıatı 1146 lira4a. Sartaamcs1 ıber &\in parasız o
._.alı: Jııomisy.onda cörlilobilir. 

4 - lsteklileria .2490 sayılı lı:anunun 2. 3 cü maddcler.isMlelc.i vc
ıika ve teminat ısıa'kbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatınaan 
en az bir aaat evcline kadar mezkur tümen komisyonuna vermış 
bul unn:alms. f aBti 7. a---4:L2 5 

'tLAlN 
J - 1zmU mtisıahkeııa mevki aahil kıtaatı ihtiyacı için 21.200 

liito smle ytft llarpah 2'lt"Aa e'bi'ltnıeye konulmuştur. 
il - lAaıeai .U~ .paaa.rteai ~ saat 16.30 da Kıılada satın 

...ı- .&omüıronunda ~pıJacaktıc. 
3 - Muhanunen tutarı 19716 lira muvakkat teminatı 1478 lil'.a '10 
~- Şartaamesi Ger güa -.wayoııda cörwebilir. 

'4 - lstdtlileriıı ticaret oaumia hy:ıdlı olmaları şart olaıakla ....._r 2490 .aay.ıb bnııwm .2, .3 cü ımaddeler.indelci vıcs'ika ve te
aina.t malcbuzl&ıvu havi teklif mcktııblarını .iha'le eaatınaan <en ıaz 
.bir saat nııelinc kaclar İzmir aakerl satın .alma komisyonuna ver-
meleri. (2868) 2--4350 

t LA iN 
1 - Kapal'l zarfla Be~ b'taatı ikıtiy.acı için e'ksiltmeye 

'konulan 1'26 'bın 'lı:no 'fabrika ununa te'lı:1iI eanen 'fiat pabalı gorü'l
düğünden aynı mikdar .uıı ı:tekra:r ika.pah .ar! :usuli;vlc ~ksıhmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksil.tmesi 16.9.937 ıP«fCmbe .giinü nat onda .Beytüşebab 
.. tın alma komisyonunda yapılaca:ktır.. Muv.akbt teminatı 1WS ti
ıadır- Şartnamui s-ıisyon<Ja Jıcr gün ıgörwebilic. 

l - İatcklilcrln Jı:anwıun 2, .3 cii .ınaddclerindclci. veailr.a Ye temi
nat makbuzlarını havi teklif .mektublarmt ihale saatından -en az 
bir saat eveline kadar mezkOr Jcomi~ona vumcler.i. 

(2817) 2-4346 
İLAN 

1 - İzmir ımüstalılı:cm ımcv.1ti merkez ıltıtuo ihtiy.acı için 27950 
kilo aadc yağı kapah zarfla eksiltmeye koııu:lmuştur. 

2 - ihalesi '6.~!1.937 ;pazartesi .günü saat 1:7.30 tzmirde Kı.ş1ada 
aatın alma komisyonunda yap11acaktrr. 

3 - Yağın tahminı tutarı 25714 lira ve muvakkat teminatı 1928 
lira 55 kurnJtur. 

Şartnamesi hcrgün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasına byzdlı olmaları :tart ol111akla 

~eraber. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ maddelerindeki bclceleriyle 
ılk temınat makbuz veya banka mektublar.ı ve te.klifoameleriai ıha
Je saatından en az bir saat -eveline ikadar mezkilr komisyoıw ver-
meleri. (2869) 2-4351 

t LA .N 
l - Pınarhisar kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için517 ton kuru ot 

24 aı; ustos 1937 sıılı gün'ü saat l:S de Vizede ıtümen satınalma ko-

.2 - Otan mtı'hil11'lmcn utan 21976 ira ilk teminatı 650 lirıaClır. 
_Şartnamesi her gün komisyonda .görülebilir. 

3 - 1ste'ktnerin kanunun 2, 3 tü maddesinae"ki vesika ve temi
.nat makbuzlariyle birlikte yazılı g.ün ve saatte mezkfır .komisyona 
mür.acaatları. (.2813) 2-4'288 

ILAN 
i - lzmi: müstaltem mevki merkez kıtatı 'hayvanatı ihtiyacı i

çm kapa'lı zarfla eksiltmede 'bu'Iunan 9.8.937 .pazartesi günü saat 
J6-3C da ~i ~laGalc -0'lan .360 .ton Jwrıı <>tu11 .Ankar~ Jevaz.un 
amırliğ· satın alma komisyonundan il~ ~di.~diğine dair telgraf 
J'Clmt'dİginden ihalesi .J28 8~7 tumaTteSI ~U1'1U Salt ~İl bire b'tra. 
lnln:ıstır. 

'2 - Muhammen 'tutarı 15300 lira '01up nıuva'kkat teminatı 1147 
Jirn 50 lıturustur. Şartnamesi parasız olarak korniayon<la .,görülebilir. 

• 3 - tste'Kınerin 2ııgo sayilı -kanun~ 2, 3 cü madaelerfodeki 
vesıka ve 'temınat ma'kbuz1arım havi 'te'lı:lıl tne'k'tupları ve iticaret 
oCiasma bvıd1ı ol<ıuldarına daiı- vesikalarını ihale saatinden en az 
1bıT saat ev-eline 'kadar lzmir<~e kr~lada satın alma konıisyonun ver-
meleri. (2708) 2-4141 

t LAN 
1 - !Erzincan birlikleri ihtiyacı için '26400 kilo sade yagı ka-

pa11 zarıfb 1Mltmeye konulma~taT-. .. .. 
a - liksitt1rıesi 15.'9~37 çarşamba ıgunu saat llti da Emncanda 

tümen brargl'hındaki satın alma komnı.ronunda yapılacaktır. 
ll - Vağın muhammen tutan 23160 'lıra ve i1k ~minatı J782 li

radır. Şarıtnamesi komisyonda p&l'asız gôriilebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kay~~lı olmaları şart bulun

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cu maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi teklif nıektUblarını ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar mezlcUr !komisyona vermeleri. 

(2941, 2.-J4438 
1 LAN 

l - Antaly,a garnizonunun yıllık ıhtiyacı olan 234000 kilo as· 
keııi ~fta un kapalı zartla eksiltmeye :konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 10.9.937 cuma ,günü saat 10 da İspartada tümen 
ısatmalma komisyonunda JYapılacaktrr. 

3 - Unun tahmin bedeli 112 ikuruş v-e muvakkat teminatı 2~3 
liradır. Şartnamesi ber ıgün komisyonda ıgörülebilir . 

'4 - isteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü llladdelerindeki ve
sika ve teminat makbuziarmı ihavi teklif ımektUblannı ihale ı&aatin
den ıen az bir saat ıevveline ikaôar mez'kfir komisyona venneleTi • 

(2870) 2-4439 
1 LAN 

l - llarb IOikıllu "htiyacı için clcsi1trneC1e iken pazarlığa çevri
len 6400 kilo çil-ek reçeline ilk pazarlık ,gününde istekli çılmıaaı
ğmddn 7.9.937 talihine 'kaaar pazarlı~ı devanı edecektir. 

2 - Rcçc1lin ttıtan 2809 lira ı60 küt"UJ ve muvaktı:at teminatı 210 
lira 72 kuruştur. Şartnamesi her g:üıı komisyonda parasız görülcbi-
~ir. • 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maoaelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarile y.az.ılı güne kadar pa.zarlığı yapılmalı: üzere 
htt gün levazım amirliği <Satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2940) 2-'t44t 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATfŞ 
'MEMURLUCUNDAN: 

Ankaranm Babaharmaniımevkiinde kain 27. T. sani 927 T. ve G37, 
138, l:S9, IJ:40 No. aa lbyıdh ta~ B«.ı Nehıned oğlu a\i tariası, 
garben Çubuk fosesi, şimalen Toygar zade Neşid, cenuben .Aacı 
Mehmed ~la A.i aayı 1tal'llası ile 'tnalaatt4 '10 dönüm iki evlek 49 
arşın murabbaın4aki 7500 L. kıymetindeki tarla ile gene aynı mev
kide kain şarikan Çubuk 1f<>lD, {garbetı ~met Oğla 'Öma' 'fttescsi 
şi1na1en 'i'oy.gar Q!ate a'Şid 'Ye Bacı M.e'hmcd dentti ~18'ıt:11 miit-
rez tekiz telgraf ismyonuna ffe~ olunmuş mahal ile IWlahtud 
4800 lL. ~tinie :ve l40 ~nüm ırrliktarrnda'ki at!la .afltğlda yeııh 
şartlar tmresihÔe ay.rı rayrı ıtatttıamclet'Ioe <satııımak ıti~ ıas"' .nn-
~ tçtkM'ıhnr~ır. 

SA'ı'IŞ ŞAltTLAIU 
ı - Sa'tıl peşin ı>ara "l."'le olma\ iizcre 29.9.,37 urihitre ınti&a

cfü çaı,amba gtinü saır't 14-'ffi da )'apilacaktır. Talipler 'takdir -edilen 
kıymt't üzerinden %7,5 pey akçesi veya ban'ka mektubu veya tahvil 
~c~di't. 1'e11Shye 'Ve ~l'C'ri ~~ 'bede'litti!C'fı ~'tt. Tapu 
ve tahliye masrafları müşteriye •itidir. Bu artırmada teklif edilen 
bedel tak-dit' 'eelilen kı:y.metin '%75 ışini bulhğu talı:ôirile iiç 'defa 
nidadan sonra en çok artırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdir
de ıtelclifte bakman müfterinin ek1ifı.i baki kalmak prtiyle 14-10-93: 
tarihine müsaôif perşembe günü saat H - 16 ya 'kaaar yapılacak i
kinci arl'ımlada teklif ıcililen lbcdcl ımubaıımıen ~ ~VS fini 
bulmak ışal'tiyJe en .çok al1tırana iha1e edilir. %7:S ;.tP ıtJG'llnadl'ğl talr· 
dfrde ıbor"Ç 2280 No. u !kanun ;ahlclmma tedikan beş 1;tıne ttc:ile a
bi tutulur. 

2 - Her ıilci aıı:mnada ihale yap'ddrğ:ı ıtakdirck lbe<dcı pefinen .a
lın'lr, :rrıiifteri isterse yedi gün kadar bir ınc'hil verilir. Bu ımüd
detin eomuıda da ıveribaeac Ye dceneisinden-evvel ~ftıe eulunan 
müşteri almağa razı olmazsa on beş günlük bir artı~ma sonunda 
en -çok artrrana "hale !edilir. Ve ..aradaki far1< ~e sa.ir masraflaT ken• 
disinJen tahsil olunur. 

s - 'B-0rçfo ve alacaklılarla diger alfi'kadal'lann bu gayri men
kul üzerindeld hak1ırrını ve hususiyle faiz ve ımaffafa ıdair <0lan id
dialarını evrakı müsbiteleri iie 20 gün içinde dairemize vermeleri 
lizımdır. Aksi ha18e 1ha'k1arı 'tapu 'Sicili ile -sabit o1mac!rkça 'Satış 
bedelinin paylaştrrı1masından lhariç tutu1acaldardrr. Ar\ınna -şart-. 
namesi 10.9.937 den inöaren '931 - 41 ıdosya INo. ısiyıe lbeMesc <açık
tır. ~rtlrmaya iştirak ıedenleıin dana evvel 'Şa'rtnamcy'i, gayri men
kulün imar variyetini ve sair hcı'kuki variyet'ini gömniş '9'C banlan 
kabul etmiş ad ve 'itibar o1unar. ~~'Si 

Askeri labrikalar 
sandığı 

• 
ıgoı~ta 

reisliğinden: 
Askeri fabrikalar teavün ve sigorta s-andığı ~cin lbiıim:i ve ü

çüncü nevi tuğla alınacaktır. Tesellüm mahalli Ankara istasyonu 
vagon dahi1air. Bedelleri lJCşin verileeektiT. Talib1erin is'tasyon ar
kasında askeri fabtikalar umum mti ürfügü dah11indeki r&afR'lı'k mu· 

• hasebseine müracaatları. (2938) 2.-M\41 O 



24-8-1937 

~ üksek ziraat enstitiisü 
rektörlüğünden: 

· · •· ·· · aat baytar fakül-Bu yıl Ankara yüksek zıraat enstıtusune zır , 
tesine kız ve erkek orman fakültesine yalnız erkek parasız ~atıl~ 
paralı yatılı ve yatısız talebe alxnacaktır. Enstitüye yazılabılme 
için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. . . . 

1 - Türk ~abiiyetinde bulunmak ve lise mezu~uyet ımtıhanı~ı 
vererek bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk dıplomasını al~ ş 
bulunmak llizımdıı. (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk dıp· 
lomasını almamış olanlar enstitüye alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gel:c~~ 
olanlar orad aokudukları sömestrlerden muvaffak olmuşla'tsa, ıkıaı 
kabul edilerek baytar, ziraat ve orman fakültesinin üçüncü s~es~
lerine alınırlar. Ancak baytar fakültesine girenlerin bu fakultenın 
birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan anatomi dersine de aynca de
vam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapma-
ları gereklidir. _ 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşa_gı ve ~~ d_en yu
karı olmaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına baglı degıldır. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be· 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekkül_lü bir ~~st.~ 
evi kurulunun raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenın her turlu 
askeri hizmete kabiliyeti olduğu ayrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık v_e 
sağlamlık muayenesinden geçi_rilerek. ertikl~r~~in l~~u~. göst~~dı· 
ği beden kabiliyetini göstermıyenlerın enstıtuden ılışıgı kesılı.r. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çıft
liğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
he!" ne sebeble olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bı
rakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan mas
rafları ödeyecekleri hakkında verilecek nümuneye göre noterlikten 
tsdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan baş
ka nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları 
özgidim kağıdlarını, orta ~ekteb ve ~iS;C!er~~ görmüş olduk~arı 
süel dersler hak~mdaki ehlıyetnamelen ılıştirılerek el yazılarıyle 
yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
doğruca Ankara'da yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğüne baş vu· 
rurlar Talihler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıd olunmak is· 
tediklc:rini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında 
bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci 
maddede yazılr kağıdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sa
yılır. Ve bımlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve 8 inci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş 
vuranlar arasından pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. 
Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine 
göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de baş 
vurma sırasına göre alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen 
kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevab ist:yenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylülünün 

30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar 
kabul edilmez. (2298) 2-3795 -

Bingöl nafıa müdürlüğünden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Kigi kazasında yapılacak bükü· 
met konağı inşaatı olup keşif bedeli (39188) lira (24) kuruştur. 

Bunun (15000) liralık kısmı (937) senesinde yaptırılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık genel tartnamesi, 
D - Fenni ve hususi "ŞUtname, 
E • Silsilei fiat cedveli, metraj ve proje, 
istekliler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdür· 

lüğü ve Bingöl nafıa mlidilrlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 27.8.937 cuma günü saat (16) da Çabakçurda Bin

göl Nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Ekı;iltme kapalr zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1125) lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan ba~ka a~ğıdaki vesikaları haiz bu
lunması lazımdır. 

A • Ehliyeti fenniye veıoikası ve müteahhitlik vesikası 
6 - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı sa· 

attcn bir saat önceye kadar Çabakçurda Nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komiıyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecekt ir. 
Poata ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi· 
ce kapatılmış olması lizımdır. Postada olacak gecikme kabul edil-
mez. 2-4148 

Afyonda inşa edilecek P. T. T. 
bina ının kapalı zarf usulile 

eksiltme ilanı 
A • Eksiltmeye konulan iş: Afyonda yapılacak posta, telgraf 

ve telefon binası inşası. 
İnşaatın keşif bedeli (30560) lira 29 kuruştur. 
B • Bu işe müteallik projeler keşif evrakı ve teferruatı 1 lira 

53 kuruf bedelle Afyonda P.T.T. müdürlüğünden, Ankarada P.T. 
T. levazım müdürlüğünden ve İstanbulda P.T.T. ayniyat şube mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

C - Eksiltme 2 eylül 937 tarihinde perşembe günU saat 15 de 
Afyonda P.T.T. müdürlüğü binası içinde toplanacak artırma ve 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2293 lira muvakkat 

teminat vermesi, 
F - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olduğunu isbat etmesi la· 

aımdır. 

1) 2490 No. lu kanunda yazılı vesaiki göstermesi. 
2) Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası gös

termesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 15.000 liradan aşağı olma
ması lizımdır. İhale gününden Jhkat 8 gün evel Nafıa vekaletin
den talepte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunamı
yacağınm ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin na· 
zarı dikkate alınması icab eder. 

3) Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapması ve mukaveleyi 
birlikte imza etmesi lazımdır. 

C • Teklif mektupları yukarıda C fıkrasında yazılı saatten bir 
saat ev71ine kadar Afyonda P.T.T. müdürlüğü binası içinde artır· 
~a eksıltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet yukarıda C fıkra
:1nd_a _yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
1.e ıvıce kapatılmış bulunması lazımdır. Postada viki olacak ge· 
cıkrn· )( .. k:ıbul eüi1mez. (2767) 2-4207 

ULUS =====================================-=====::=============il===== 
Nafıa teknik okulu müdürlüğünden: 
. 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: İstanbul Be· 

şıktaş Yıldızda bulunan teknik okulu tedrisat binasında şertna· 
mesine göre yapılacak hedmiyat çatı inşaat; betonarme döşemeler, 
su ve elektrık tesisat ve teferrüatıdır. 

~ - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat 
e~ehne ka~ar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek m~hen· 
dıs mektebı muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lıra 82 
kuruştur. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kur~ bedel mukabilinde 
alınacak ma~buzun ibrazı şartiyle mektebimizce verilir. 

4 .-:- .~ksıltme 25.8.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 
de Gumuşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebeciliğinde 
toplanacak ola.n eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklılerin teklif mektublarını eksiltme saatından bir sa· 
at eveline. kadar yüksek mühendis mektebi muhasebesinde topla
nan komsıyon başkanlığına makbuz mukabi1inde vermeleri Jazım· 
dır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksilt.meye girebilmek için nafıa vekaletinden alınını~ ve 
en az 30.000 lıra tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair 
müteahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulun· 
mak şarttır. (4907) 2-4043 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz tecrübe hayvnalarının bir senelik yiyecekleri 
olan aşağıda isim ve mikdarları yazılı hayvan yemleri açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İJ:ıale 2.9.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 16 da 
Yüksek zıraat enstitüsü rektörlük binasında toplanan komisyon 
tarafından yapılcaalttır. 

3 - Muhammen bedel 3135 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 235 lira 13 kuruştur. 
S -:- F~l~. i~~h~t ve parasız şartname almak istiyenlerin Ensti· 

tü daıre mudurluğune müracaatları ilan olunur. 

İsmi 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kuru yonca 

Mikdarı Beher kilosunun Yckün tutarı 
kilo fiatı kuruş Lira 

37000 4.25 1572,5 
12000 1,75 210 
21500 3, 5 752,5 
12000 5 600 

Lira yek\ın. ... 3135 
(2692) 2~4133 

Esk.işehir 
ğüııden: 

ornıan direktörlü-

1 - Es~işehir ilinde Mıhalıççık ilçesinde hududları şartnamede 
yazılı Değırmendere devlet ormanında numaralanmış ve ölçülmüş 
558 adede muadil 1532 metre mikab 592 deı;imetre mik3.b dikili ve 
416 adede muadil 377 metre mikab 767 desimetre mikab devrik ki 
ceman 1910 metre mikab 362 desimetre mikab gayri mamule mu~dil 
974 aded No.b agacı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle art· 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 1 eylül 937 çarşamba günü saat 15 de Eskişehir 
orman direktörlüğünde yapılacaktır. 

3 - Dikili ve devrik ağaçların beher gayri mamul metre mi· 
kabının muhammen bedeli 460 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 659 liradır. 
5 - İstekliler teklif mektublarını teminatlariyle birlikte muay· 

yen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zikre· 
dilen vesikalarla arttırma saatından bir saat önceye kadar komis· 
yon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 

6 - İşbu ihaleye aid şartname ve mukavele projesini görmek is· 
tiyenler bu müddet zarfında her gün Eskişehir orman direktörlü· 
ğüne ve Ankarada Orman umum direkötrlüğüne müracaat edebilir. 
ler. (2693) 2-4129 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden 

1 - Baş müdürlüğümüz idare binasının dahili ve haricinde bo· 
ya kIBımlarının tecdidi ve asfalt caddenin yapılışından sonra dış 
cephesinde vukua gelen çöküntü. ve çıkıntılarının izalesi, keşifna
me, şartname ve mukavelesi veçhıle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (5063) lira ~5. kurıJtur. 
3 - Aleni eksiltme 3.9.937 tarıhınde cuma günü saat 16 da inhi· 

aarlar baş müdürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

4 - Şartname, keşifnaıne ve sai.r eksiltme evrakı baş müdürlü
ğümüz muhasebe şubesinde gör~lebılir. 

5 - 1steklierin bu gibi iılerı yapmı' olduklarına dair resmi ve
aika ibraz edeceklerdir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin bede~i ınuhammenin yüzde yedi 
buçuğu olan (379) lira 75 kuruş tcmınatı muvakkate pa.ralariyle 
birlik te tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ilfin olu-
nur. (2873) 2-4356 

Ankara valiliğinden: 
Haymana kaazsmın muhteli!. köy}erinde yapılacak ceman 200 a

det aynı tipte kerpiç göçmen koy evı 1.9.937 çarşamba günü saat 16 
da _Ankara vilayeti binasında toplana_cak komisyon huzurunda iha
lesı yapılmak üzere kapalı zarp~ eksıltmeye konulmuştur. 

1 - Keşi {bedeli beher ev ıçın ~481) lira (51) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat (60.65) lıra (10) kuruştur. (Teminat Kı

zılay cemiyeti umumi merkezı namına malsandıklarmca emanet 
kabzolunacaktır) 

Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini ticaret oda
sı vesikasını ve teminat mek!ubu veya rnakbuzlarmı nihayet saat 
15.30 a kadar Ankara vilayetı evrak kalemine teslim edip mukabi· 
tinde bir numara pusulası almaları Prttrr. 

İstiyenler şartname ve planları Ankara, İstanbul iskan müdür· 
lüklerinde görebilirler. (2756) 2-4225 

Sıvas inhisarlaı· 
başmüdürl~Oiinden: 

İkinci defa kapalı zarf . usuliyle münakasaya konulmuş olan 
Hargün tuzlasındaki 17661 Iıra 53 kuruş birinci keşifli memur ev· 
leri tuz anbarı amele hangarı ve fı~ın için bu müddet zarfnıda da 
talih çıkmadığından arttır.m~ ve e~s.ıltrne kanununun kırkıncı mad
desi mucibince 4.8.937 tarıhın~en. ı~barcn bir ay zarfında pazarlık· 
la ihale ve intacına karar verılmıştir. Şartnamesi ahiren istekliler 
lehine olarak tadil edilm~ş o~duğ~n~ talihler bu şartnameyi ve 
proje ve keşifleri her vakıt Sıvas ınhısarlar baş müdürlüğünde gö· 
rebilirler. 

Muvakkat teminat akçesi 1325 liradır. 
İsteklilerin bina inşa~tında ~ütehassıs olduklarmı gösterir mu

teber ehliyet ve fen vesıkasını. ıbraz etmeleri lJarttır. İhale Sivas 
inhisarlar baş müdürlüğü komısyonunda icra edilecektir. 

(2695) 2-4130 

Hava Yolları Devlet isletme 
' idal"e inden 

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

Şrtname ve projeler sözü geçen idare merkezinden bedelsiz O· 

!arak alınabilir. 
İsteklilerin 1395 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka 

mektubu ile ve İcab eden belgeleriyle eksiltme zamanından bir sa-
• at evel teklif zarflarını komisyona vermiş olmaları ilan olunur. 

(2877) 2-4392 

Ankara Yük'"' k Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğüııdeıı 

1 - Yüksek enstitümüzün önundeki kış mevsiminde kalorıfer
li binaların kaloriferle, kalorifer olmayan binaların, kok kömürü 
sobası ile 165 gün müddetle ısıtılması i~inin kapalı zarf usuliyle 
müteahhide ihalesi ilan edilmişti. 

2 - Tayin edilen günde talip çıkmadığından eski şartlar için· 
de tekrar ilan olunur. 

3 - Muhammen bedel 18000 onsekiz bin lira muvakkat teminat 
teklifin yüzde 7,5 dur. 

4 - İhale Yüksek Enstitü rektörlük binasında toplanan komis
yon tarafından 4.9.1937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 
de yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının ihaleden bir saat eveline kadar mak· 
buz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
En titü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2811) 2-4298 

Emni}1et umunı n1üdürlüğiind.-.n : 
Zabıta memurları için alınacak kumaşın 1 inci ihalesine talih 

zuhur etmediğinden on beş gün müddetle ikinci defa olarak mü· 
nakasaya konulmuştur. 

1 - Elde mevcud örneği ve şartnamesinde yazılı vasıfları da· 
iresinde zabıta memurları için azı 12900 çoğu 13500 metre grı renk
te kumaş kapalı zarfla 1.9.937 çarşamba günü saat tam 15 de sa
tın alınacaktır. 

2 - Beher metresine 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaş
lara aid şartnameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin Em
niyet Umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk temi
nat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını 
ve 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmiş 
bulunmaları. (2689) 2-4176 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN : 

1 - Tahmin edilen bedeli 53950 lira lan 65000 kilo sade yağı 
25 ağustos 937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de kapalı 
zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 3947 lira 50 kuruş olup şartnamesi ko· 
misyondan 270 kuruş mukabilinde her gün al\nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublannı en geç .belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığı· 
'ta vermeleri. (4899) 2-4072 

Aiıkara \ 7 aliliği11den 
Ha_fmana kazasında bedeli keşfi 581 lira 10 kuruş olan ilk okul 

binası 5atısının tebdili suretiyle açık kalan k?Smının tahta ile ka
patılmsaı 20.8.937 trihinden 15 gün müddetle açık ekailtmeye lfo· 
nulmuştur. İhale 4.9.937 cumartesi günü saat 11 de Haymana kay· 
makamlığında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. % 7.5 
n~sbetindeki ~uv~kkat teminat 63 lira 43 kurş olup ihaleyi mütea
~~-b % 15 şe ıblag edilecektir. Talihleri nvilayet nafıa müdürlü
gunden alacakları ehliyet vesikasiyle birlikte ;müracaatları. 

(2909) 2-4372 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden 
18904 lira 68 kuruş keşif bedelli Biga - Çan yolu üzerinde 

61984 metrelik katrancı varyantı inşaatı ile 11 adet ahşab tahliyeli 
m.e~fezin betonarmeye tahvili inşaati. Hülasai keşfiyede yazılı va· 
hıdı kıyası fiatların üzerinden 27 ağustos 937 tarihine rastlayan cu
ma günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 6.8.937 tarihinden itiba· 
ren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve nafıa vekaletince verilmiş senelik 
müteahhidlik vesikalarını kanunun gösterdiği şekilde encümen ri
yasetine vermeleri llzımdır. Teklif mekutblan 27 ağustos 937 cu· 
ma günü saat 14 de kadar Çanakkale vilayet ':makamında toplanan 
encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra ve
rilecek ve gelecek teklif zarflarının kabul edilmiyeceği ilfin olu-
nur. (5069) 2-4137 

Eskişehir Nafia Müdürlüğijnden : 
. 26.8.93? ta!ihine müsadif ~er~mbe günü saat 15 de Eskişehir 

vıta_yet dair:sınd~ to~lanan daımı encümeninde 17110 lira 75 kuruş 
keşıf bedellı Eskışebır memleket hastahanesi kalörifer tesisatı ek
siltmesi kapalı zari usuliyle icra edilecektir. 

4000 lirası 937 büdcesinden ve mütebakisi 938 senesi büdcesin
den. teaviy~ edilm~k şartiyle eksiltmeye konulmuş olan bu işe aid 
pro1e, k~şıf, . fennı şartname, talimat, eksiltme şartnamesi. muka
vele pro1elerı her zaman nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarına 937 senesi .için nafıa vekaletin· 

de~ alınmış müteahhidlik vesikasını en az 15000 liralık benzeri iş
len yaptığına dair bonservisleri veya salahiyetli bir mütehassısın 
mesuliyeti deruhte edeceffoe dair noterden musaddak taahhütna
mesini ve 937 senesi için ticaret odası referansını eklemeleri IS.
zımdır. Teklif mektublarının ihale günü saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyasetine verilmiş olması veya iadeli 
teahhüdlü olarak posta ile gönderilmiş bulunması şarttır. Postada 
teahhür nazarı itibare alınmaz. (2597) 2-4009 

Kültüı" hakanlıi!ından: 
Tüze ba_~nh~ı hesab~a hukuk ~e ceza kolundan muhtelif mem .. 

leketlere gonderılecek dort talebe ıçin İstanbul ve Ank h k k 
fakültelerinde 15 eylül 937 çarşamba gu""nü yapılaca· ara lu u. 
le_ ttı"ğ" · 1 .... 1 gını eve ce ı· 
ilIJ e ımız sınav arın goru en lüzum üzerine 7 10 937 b ....;L 
.. b ak ld • k d'l . • • . perşem e l!i .... 
n~: ır ı ıgı ve en ı erını aday seçtirmek için müracaat 1J. 
nunun ~ 10.9.931 akşamına kadar uzatıldıg· ı Han olu E 

(2932) nur. 
?.-4396 
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Orman Çiftliği 
--· .... 

Çiftlik Sütü ıle beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Ormao ÇtttJlğl lla~a&alan 

Türk Jlava Kıırumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

5 inci keşide 11 eylUl 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

Emlalc ve eytam hani a ından: 
Kiralık apartman daireleri 

• 

Ankarada ışıklar cadesinde bankamıza aid eski Turhan apar
tımanında su, elektrik, ve hava gazı tesisatını havi boş bulunan 8 
ve 13 numaralı daireler açık artırma tile bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

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

bir hala ve bir koridordan; 
13 Numaralı daire iıe bodrum katında beş oda, bir matbah, bir 

hala ve bir koridordan ibarettir. 
Daireleri görüp gezmek istiyenler apartıman kapıcısına müra

caat edebilirler. 8 nwnaralı dairenin dipozito parası 75 lira ve 13 
numaralı dairenin ise 40 liradır. 

İstekli olanların ihale günü saat on birden evel dipozito pa
rasiyle birlikte bankamız emlak servisine müracaatları. 

(2946) '2--4432 

---REÇETELERINIZI---• 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt, hususi müesse· 
sata azarnt kolavlık gösterilir. Ulus. Halk ainemasr sırusınd& 
Telefon: 2018 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 

1 - 4031 takım yazlık elbisenin kapalı zarfla eksiltmesine is.
tekli çıkmadığından 9.9.937 perşembe günü saat 15 de pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 22.170 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk .teminat olarak 1663 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Ga
latada eski ithalat gümrüğü binasında komutanlık satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (2820) 2--4315 

Ankara valiliğinden: 
Keşif bedeli (16989) lira ( 46) kuruştan ibaret bulunan Anka· 

ra • Kayaş yolunun o+ooo ile 3+500 uncu kilometreleri arasın
da şosa tamiratı ve taş ihzaratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Eksiltme 2.9.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15.5 da 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektublarını, ticaret odası vesikasını ve 
(1274) lira (21) kuruşluk muvakkat teminatlarını, nafıa vekaletin
den aldıkları 937 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesikaları ile 
bir lc•c ayni günde saat 14.5 kadar encümen riyasetine vermeleri. 

fs•ekl er keş"f evrakı ile şartnamesini nafıa müdürlüğünde 
gözC: n erirr lirler. (2736) 2--4164 

ULUS 

Dr. EMlR NECİB 1 
ATAKAM 

Doğum ve kadın hasta· 
hkları mütehassısı. Posta· 
hane caddesi . B. Yusuf 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/2 tan itibaren has· 
tatarına bakaı. 

- Telefon: 1816 

EISS 
Gözlük perivist • pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza Gözlükçü 

Satılık arsalar 
Erzurum mahallesi Yazıcı so

kak No: 3 e müracaat. 
2-4407 

Ank.ara Palas 
Bir çok senelerden beri sana

tındaki meharetiyle mu~trr~~ 
Bayanlarımızın memnunıyetını 

kazanmış olan kadın b:r~~ri 
HASAN eyllılün birinci gunun
den itibaren Ankara palas bt'rber 
salonunda çalışmaya ba,· • acak· 
tr. 2-4359 

Elektrik tesi~atlı 

Kiralık müstakil ev 
Topraklık mevkiinde Tu~ na

zırı bağı. Erzurum mahallesı Ya
zıcı sokak No. 3 e müracaat. 

2-4406 

~açları 
dök ii ı~n IPr 

KOMO JEN KANZUK 

Saç Ek~iri 
Saçların dökülme:.ine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası ıwardır 
Komojen kanzuk saç eisiri ma· 
rrnda buiunur. 

Kiralık Oda 
Kooperatif ao.ası Aga oğlu a· 
partman K: 2 No. 3 banyolu mo
bilyalı veya mobilyasız. 2-4449 

ZAYİ 
A'lkara memurin kooperatif 

şirketir.in 1063 No. hisse senedi
mi zryi ettim yenisini çıkartaca
ğrmdan eskisinin hükmü yoktur. 

Şevki 
2--4448 

ANKARA İKİNCİ İCRA 
MEMURLUÔÜNDAN: 

Mahcuz olup satışına karar 
verilen 35 modeli Şevrole mar· 
kah biri çift lastikli diğeri tek 
lastikli ikşer ton istiabmda iki 
adet 750 şer lira kıymetinde faal 
iki adet kamyonun 7.9.1937 ta· 
rihin emüsadif sah günü saat 
14-16 da Ankara belediyesi satış 
salonunda birinci açık artırmaya 
çıkarılmıştır. Talib olanların 
yevmi mezkürda hazır bulunma
ları ve daha fazla malfımat al
mak istiyenlerin 934/1831 num~
ra ile dairemize müracaatları ı· 
lan olunur. 2-4456 

Satılık değirmen taşı 

Yeni ve kompile siyah zım
para ile çakmaktan mamul ekstt:a 
ekstra ve pavalye markalı b~r 
çift değirmen taşı satılıktır. Mü
racaat. 

Ulus Basımevinde Necmet-
tin Akın 2--4457 

İmtiyaz sahibi ve Baı;mu· 
harri ri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumf neşriyatı idart' 

1 eden Yazı İşleri Miidürü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basımevt: ANKARA 

Ank.ara Bölge Sanat Ol{ulu 

24. 8 - 1937 

n.ıHAR 
\..!,RESMOR 

Direktörlüğünden 
Okulumuz talebeleri için aşağ da cins, mikdar ve tutarları yazılı 8kalem çamaşır ayrı, iskarpinle 

terlik ayrı, ve haki elbise ayrı a( ık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte 
6.9.937 tarihine tesadüf eden paza rtesi günü saat 15 de Ankara okullar sağışmanhğında toplanacak o-
lan okullar alım satım komisyonuna müracaatları (2853) 2-4336 
C i n s i Mikdarı M. fiyatı Tutarı % 7 .5 teminatı 
Don (nümunesi gibi) 350 adet 55 K. 192.50 
Gömlek ,, ,, 175 ,, 150 K. 262.SO 
Çorap ,, ,, 525 çift 25 K. 131.25 
Havlu ,, ,, 200 adet 45 K. 90.00 
Atlet fanilaP· ,, ,, 350 ,, 60 K. 210.00 
Mendil ,, ,, 525 ., 10 K. 52.50 
Yün fanila ,. ,. 100 ,, 275 K. 275.00 
Kasket ,, ,, 175 ,. 100 K. 175.00 
İskarpin ,, ,, 17 5 çift 495 K. 866.25 
Terlik ,, 100 ,, 100 K. 100.00 
Haki elbise ,, 175 takım 700 K. 1225.00 

Jandarma genel k!lmutanlığı 

105.16 Ura 

72.47 " 
• 91.87 ,. 

.. 

Ankara satınalma komisyonundan~ 
1 - Müstakil Jandarma Taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiyecek, yem. yakacak isim. 

rnikdar, alım usulü, ilk teminat ve ihale tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Bunlara aid şartnameler pa· 
rasız olarak komisyondan alınabilir. . .. 

2 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesı ıçın şartnamelerinde yazılı belge ve 
ilk teminat makbuz veya banka mektubu içinde bulunduracaklar! teklif mektubunu en geç vaktinden 
bir saat eve} komisyona vermeleri ve açık eksiltme için aynı vesıka ve teminatı saatinde komisyona 
ibraz etmeleri. 

Mikdarz Tahmin bedeli İlk teminat Eksiltme 
Cinsi Kilo Kuruş Lira K usulU İhale terihi Gün Saat 
Sığır eti 15000 den 25000 kadar 27 506 25 Kapalı zarf 25.8.937 çarfBIDıba 10 
Zeytin yağı 1000 - 1500 " 70 ) 
Zeytin tanesi 1000 - 2500 ,, 36 ) 247 50 Açık eksiltme 25.8.931 " 15 
Sabun 2000 3000 " 45 ) 
Sade 4000 - 6000 ,, 90 
Beyaz peynir 

) 441 00 
" 

,, 26.8.937 perşembe 10 
1000 - 1200 " 40 ) 

Pirinç 3000 - 6000 ,, 18 ) 
Kuru fasulya 8000 - 12000 " 16 ) 
Tarhana 700 1000 ,, 15 ) 
Mercimek 1500 2000 ,. 15 ) 
Nohut 1500 3000 ,, 15 ) 
Kuru soğan 2500 5000 " 

5 ) 492 45 Kapalı zarf 26.8.937 perşembe 15 
Çay 40 60 ,, 360 ) 
Kırmızı biber 400 500 ,, 50 ) 
Bulgur 7000 - 12000 .. 10 ) 
Kuru üzüm 2000 - 3000 

" 25 ) 
Arpa 75000 -100000 ,, 4,5 337 50 Açık eksiltme 27.8.937 cuma 10 
Kuru ot e.0.000 - 50000 3,5) 187 50 Açık eksiltme 27.8.937 ,, ıs ,, 
Saman 30000 - 50000 " 1,5) 
Odun 125000 -140000 ,, 2,5 262 50 Açık eksiltme 28.8.937 cumartesı 10 

(2571) 2-4058 

YENi SiNEMALAR HAl K 
Bugün gündüz iki film birden 

1 - ÇILGIN GENÇLiK 
Baş Rollerde : 

William Powell • Joan Harlow 
2 - KIRALlÇE MERl 

Canlandıranlar : 
Katherine Hebburn • Frederic March 

Gece 
KIRALİÇE MERİ 

Bugün gündüz ve gece 2 film birden 

1-lNTlKAM BOMBASl 
Baş Rolde : DlCK FORAN 

2-YUMRUK KIRALI 
Baş Rolde: RICHARD TALMADG 

Halk Matinesi 12.1 S de: 

ŞEHiR BAHÇES 
MESELE YOK 

1 N O E 
BU GECE SAAT 21.30 DA 
ROZ MARl 


