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on ya Çin rı 1 kıyı AMASYA CiVARINDA 
Amasya civa- • ka nnda seller al- ır ar 

u 1 r b tında kalan 
Gümüş hacı 

astı köyünü gösterir 
harta 

Bi Alman v~p ru yolda urduruldu 
İngiliz Elçisinin yaralanması 

lngiliz teşebbüsü 
kuru protesto 

mahiyetini aşacak 
Londra, 27 (A.A.) - İyi haber alan mahfiller

den bildirildiğine göre, B. Eden, Başbakan Çem· 
berlayn ile telefonla görüştükten sonra lngilterenin 
Çin büyük elçisinin uğradığı \narruz neticesinde ya~ 
pılacak teşebbüsleri bugün tesbit etmiştir. Teşeh· 
büslerin, basit bir protesto mahiyetini tecavüz eyli· 
yeceği sanılmaktadır. İngiliz büyük elçisinin, bu 
Nankin - Şanghay seyahatiniyapmaktan önce bütün 
japon askeri makamlarmt haberdar etmesi lazım 
geldiği hakkında japon mmateası manasız bulun· 
makta ve reddedilmekte~U!. 

Japonya tahkikat lla!Jtırıyor 
Japonyanın Londra büyük elçiliği ·namına söz 

söylemeğe salahiyetli bir zat, bu sabah hükümetinin 
lngilterenin Çin sefirinin yaralanması hadisesinin 
bütün tafsili.tını tesbit etmek üzere tahkikat yapıl
masını emretmit olduğunu söylemiştir. 

~ • 

Marmarada 
Yabancı denizaltısının 
batırıldığına dair haber 

doğru değil 
İstanbul, 27 (Telefonla) - iki gün

denbcri şehrimizde çlkan bir şayiaya gö
re meçhul denizaltı gemisinin Bandırma 
civarında görüldüğü, teslim ol emrini 
dinlemediği için de batmldığı soylcni -
yordu. Salahiyettar makamlardr.n yap· 
tığım tahldkata göre şayianın aslı yok· 
tur. Bandırma civarında böy)e bir de • 
nizaltı görülmemiş ve batırılmamıştır. 

Çin sahilelrini, Şanghayı ve Şimal cephesini 
gösterir harta 

B. Eden çin ve japon büyük elçilerile görüştü 
Hadisenin ne suretle cereyan ettiğrne dair Lon

draya malU.mat gelir gelmez İngiltere hükümeti 

Bu şayiaların çıkmasına sebeb son 
günlerde donanmaya mensub bazı gemi. 
lerin Bandırma ile Adalar arasında atıı 
talimleri yapmalarıdır. 

Bcısbetke -----

o alarımız 
Falih Rıfkı AT AY 

Cumhuriyet hükümeti memle· 
ketimizde bul un an ecnebi elçilik· 
lere iki nota vermiştir. Notalardan 
biri Bozcaada yakınlarında bir 
denizaltı tarafından Ciudad de 
Cadiz admdaki İspanyol ticaret 
gemisinin batırılmasına ve aynı 
adadan 2 mil mesafede gene bir 
denizaltı tarafından Armura isim
li İspanyol gemisinin karasuları
mızda batırılmak teşebbüsünde 
bulunulmasına ve bu geminin ka
raya oturmasına, ikinci nota da 
türk donanmasına mensub bir ge· 
minin Marmara denizinde yaban
cı bir denizaltı gemisinin varlığı 
imkanını farz.ettirecek şüpheli bir 
şey farkelmiş olmasına aiddir. Hü
kümet iki notadaki hadiseler hak
kında tahkikat emrettiğini bildir
mekte, ikinci hadise hakkında ise 
gerek Montrö mukavelesinin, gerek 
devletlerarası hukuk kaidelerinin 
kendisine yüklediği vazifeleri 
yapmakta tereddüd etmiyeceğiııi 
pek ciddi bir lisanla hatırlatmak
tadır. 

Tokyo hükümeti nezdinde icab e
den teşebbüsde bulunacaktır. 

B. Eden, bugün öğleden sonra, 
japon büyük elçisini bunu mütea
kiben de Çin büyük elçisini kabul 
etmiştir. 

/ngiltere ne gibi tedbirler alacak? 
Hadise hakkında, hükumetin ne gL 

bi tedbirler alacağı henüz bilinmemek. 
te ise de Şanghaydaki japonların sac'le
ce tecssiir izhar etmeleri meselenin hal
ledilmesine kafi gelmiyeceği tahmin 
edilmektedir. 

Siyasi mahfiller, hukukan çinde harb 
hali mevcud olmadığını ve yoldan ge. 
çen bir sivil arabanın bombardımanı 

mazur görülecek bir hadiae olmadığını 
ehemmiyetle kaydetmektedirler. 

Büyük elçinin ııhi vaziyeti 
Şanghaydan bildiriliyor: İngiliz 

( Sonu 5. foci sayfada ) 

Afyonun 
kurtuluşu 

Afyon, 27 (A.A.) - Şehrimizin kur
tuluşu yıldönümü büyük tezahürlerle 
kutlanmaktadır. Saat 15.30 da şehre gi
ren ilk kıtayı temsilen askerlerimizi is
tikbal için bütün Afyon halkı sokak
lara çıkmış ve istirdadın heyecanı ye
niden yaşanmıştır. Utku anıtı önünde 
nutuklar söylenildi. Geçid resmi yapıl
dı. Baştan başa tenvir edilen şehir neşe 
ve coıkunluk içinde çalkanmaktadır. 

lspan.IJada çarpışan ita/yanlar 
• r F r an o usoliniy 

tebrik telgrafı gön rdi 
Santanderin zabh dolayısıyle 

italyada şenlikler yapılıyor 
Roma, 27 (A.A.) - Santanderin zaptını tesid eden 

İtalyanın birçok şehirlerinde devam edilmektedir. 
nümayişlere 

Karıımazlık komitesi Başkanı 
(,ord Plimot 

Rarışmazlrk komitesi 
diiıı gene toplandı 

Londra, 27 (A.A.) - Tali karışmaz
lik komitesi, Amiral Van Dulm~'in kont
rol sistemini işlemeı:;i hakkındaki rapo
rundan rnatQmat almak üzere saat ıı de 
dış bakanlıkta toplanmıştır. 

Toplantı sonunda bir tebliğ netre • 
dilmittir. Bu tebliğde ezcümle denili _ 

B. Musolini, General Franko
dan aşağıdaki telgrafı almı,tır: 

"Kıymetli İtalyan lejiyoncrlerinin 
milli İspanyol kıtaatı ile sıkı bir iıbirli· 
ği yapmak suretiyle ve kardeşce San
tandere girmiş oldukları, ve böylece en 
parlak ve en müşaşa zaferini kazanmış 
bulundukları şu sırada da italyan leji
yonerlerinin emrim altında bulunmasın
dan duymakta olduğum gurur ve ifti
harı ve bu pek süratli ileri hareketinde 

(Sonu .S ıncı -;ayfada) 

7 
Zarar 
milyon 

r 

•• u 

Amasya, 27 (Hususı muhabiriıa& 

bildiriyor) - Dün Amasya vilayetin. 
de şiddetli yağmurlar yağmıştır. Bu 
yağmurlar bir saat kadar dolu ve şic!· 

detli sağnak halinde devam etmiş ve 

1u yüzden dereler taşmıştır. Vilayeti. 
nize tabi Gümüşhacıköy kazasını scL 
ler basmıştır. Felaket çok ani olmuı 
ve sel bu kazada 180 evi içer.sindeki 
eşya ve zahirelerle beraber kfunilen gÖ
tümıüştür. A!;ıJ işin feci tarafı, sel es
nasında 7 kişinin seller arasında bo.. 
ğulmasıdır. Bir kişi de kaybolmuştur. 
Seller tarlalarda bulunan bütün hu.. 
bubatı da mahvetmiştir. 

Sellerin yaptığı zarar bir milyon iL 
ra tahmin edilmektedir. Amasya vali
liği sel felaketine uğrıyanlara lamn 
gelen yardımı yapmak üzere derhal 
faaliyete geçmiştir. 

Kızı:aydan yardım beklenmektedir. 
Kızılay genel merkezinin bu felaket
zedelerin dcrh3l imdadına koşmak için 
hazırlıklara başlamıya karar vermesi 
burada büyük sevinçle karşılanmıştır. 

lstanbulda 

Elektrik 
Şirketinin 
Sa tın alınması 

İstanbul elektrik şirketinın .ı vlet 
tarafından satın alınması hakkında bir 
kaç zamandanbcri İstanbul gazetelerın.. 
de çıkan haberler etrafında tahkikat 

yaptık. Elde etti~imiz maliımat şudur: 
Bilindiği üzere ötedenberi hükfunet4 

le İstanbul elektrik şirketi arasında 
bazı ihtiUiflar vardı. Bilhassa bu ih.. 
tiHiflar arasında şirketin vaktiyle elde 
etmiş olduğu elektrik imtiyazı ve şart
namelerini iyi tatbik etmediği söylen.. 
mektedir. Şirketi eskiden idare eden.. 

ler birçok yolsuzluklar ve sui istimaL 
ler yapmışlardır. Bugün İstanbul elek· 
trik şebekesinin ihtiyacı karşılamıya.. 

cak derecede zayıf ve sakat taraftan 
olduğu ileri sürülmektedir. 

Bunun için, çok tabii olarak şirket 
idaresi ve mümessilleriyle Bayındırlık 
Bakanlığı arasında bir müzakere zemi. 
ni hazırlamak üzere muhabereler ce.. 

reyan etmektedi •. Bu suretle iki tarL 
fın bir defa daha karşı karşıya gele
rek bütün bu lhtilaflı meselelerin haL 
line doğru gitmeleri şüphesizdir. 

( Sonu 5 incı -;ayfada ) 

Akdenizdeki emniyetsizlik ha
vasının karasularımızı bulandır· 
ınasma cumhuriyet hükümeti as
la mlisamaha edemez. Bu emni
Yetsizli ği doğuran hadiseler baş
ladığı dakikadan beri ne kadar 
dürüst bir vazifeşinaslık ve bita 
raflık gayretiyle barış davasına 
müdafaa ettiğimizi cihan bilir. 
Fakat herkesin hemen ve pek kati 
olarak bilmesinde fayda gördüğü
ınüz diğer bir nokta Boğazlar ve 
kendi bütün hakları üstündeki 
türk garantisinin hafife alınmak
tan çekinilmenin doğru olacağı
dır. Türkiye hükümeti, pek yakın
dan alikah ve menfaatli olduğu 
Akdenizin bir an evel güven ve 
durluğa kavuıtuğunu gönnekten 
Ve bu denizde barıı ve dayanıf a· 
henf!'İl'İrı tekrar kurulmasına yar· 
dım kten gavri hiçbir sey dü 

şünmüyor: onun karasularrm ve 
bekçiliği altına konınut olan bo
ğazları dahi emniyetsizlik muhiti 
içine sokmaya teşebbüs edecek o· 
lanlara karşı ne kadar titizlenece· 
ğini ve bütün imkanlarını kulla·n
makta ne kadar tereddüd etmiye
ceğini tam zamanında haber ver· 
mek şüphesiz memleket içinde ve 
dışında büyük bir fer ahlık uyan
dırmıttır. Öyle zannediyoruz ki 
bu notalar ve hükümetin tedbirle· 
ri hi.diseci ve ıerküzeıtçi zihni
yetleri daha iyi dütünmeye ıevke. 
decektir. 

yor ki: 
"Azilar, enternasyonal büronun ra-

(Sonu S. inci sayfada) 

A.nkarcula büyük bir inıa faaliyeti vardır. Her yerde çekiç aeıleri ifititı 
yor. Yulcarıdalri reaimde Uluı meydanında ima bir ~man içinde yülueliv• 
ran Sümer Bank binıuını BÖriiyorsunuz. 
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Kritik ve otokritik: 

Çin ve Şanghay 
Japonya, Çin'le yapacağı çarpışmaları Şanghay civarrnda teksif 

etmek istiyor. Şanghay civannda muazzam yabancı sermayeler yat
maktadır. Japonya demek istiyor ki, eğer çin • japon harbı olacaksa. 
bunun sahnesi, yabancı servetlerin yattığı mıntaka olmalıdır. Yani, iki 
kavgacının gidip zengin bir yabancının nadide mobilyalar ve eşya ile 
dolu kabul salonunda dövü~mesi gibi bir şey. 

Bunun içindir ki, birçok bombalar, beynelmilel sahanın üzerine 
düımekte ve buradaki yalnız sermayeyi değil yabancı İnsanların haya
tım da tehlikeye koymaktadır. 

Ve birden işitiyoruz ki, Çindeki İngiliz büyük elçisini japon kur
şunları yaralamıştır. Japonya gerçi derhal tarziye veriyor. Ve ıimdilik 
hadise, buracıkta bitmişe benziyor. Şimdilik. Çünkü atılan kurşunlar, 
elçinin şahsına müteveccih olmamakla beraber, onun temsil ettiği bü· 
tün menfaatlerin, atılan kurşunlarm yegane hedefi olduğu hususunda 
da kimsenin şüphesi yoktur. Çünkü Japonya, harbı Yukan Çin'den 
Şanghay'a nakletmekle, 

- Beni Yukarı Çin'de rahatsız t:Uirdiniz, ben de sizleri Şangh(\y d
varında rahatsız ederim,, demek istemektedir. 

Fakat ingiliz hükümeti Şanghay dan çekilmemek kararını ,·ı.:::rmiş 
bulunuyor. Ayrıca, dostları (Anıeri ka ve Fran a) ile birlikte miısterek 
bir nota vererek, Şanghay'm harb sa hası dışında bırakılması lüzu

0

munu 
Japonyaya bir kere daha ihtar ediyor. 

Japonya Şanghay tecavüzünü bir japon zabitinin öldürülmesine is
tinad ettirmişti. Bir İngiliz büyiık el çisinin tecavüze uğraması, Anglo
sakson dünyasında acaba daha az mı aksülamel uyandıracaktır? 

Japonyanm, kendisine verilen notaya ne dereceye kadar kulak asa· 
cağını, yakında göreceğiz. İngiliz - amerikan - fransız tesanüdünün de
ğerini de bu vesile ile anlamış olacağız. 

Burhan BELGE 

DÜZELTME: Dünkü "Kritik ve otokritik,, de, 
paragraf ındakı dördüncıi cümle yaıı hf çıkmıştır. 
\leyi tehlikeler yaratır.,, özür diler, düzeltiriz. 

ikinci sütunun 
Doğrusu şudur: 

onuncu 
''Böyle bir 

Baba katili 
• 

müşahede 
altıııda 

İstanbul, 27 (Telefonla - Müddei 
umumili~ dün Kuruçeşmede işlenen 

feci cinayetin tahkikatiyle bugün de meş
gul olmuftur. Babasını ve kardeşini 
öldürmek suçu ile tevkif edilen Zeki 
tevkifhaneden getirilerek adli tıb da. 
iresinde muayene ettirilmiştir. 

Buglin Zeki ile konuştum. Bana 
şunları anlattı: 

"- Ben Halkalı ziraat mektebi ati
sinden mezunum. Uzun zamandanberi 
rahatsız bulunyordum. Doktor Hazrm 
Şakir süi..iınet ve istirahat tavsiye etti. 
Esasen veremim. Kan kusuyorum. Ba
bam çok zengindi. Benden parasnı kıs
kandı. Bana bakmadı. Arasıra "seni 
timarhaneye gönderir, orada kemikle. 
rini çürütürüm,. derdi. 

Nihayet iki gün evvel beni sevıni

yen sekiz kişiden mazbata toplayıp ti. 
marhaneye atmıya karar verdiklerini 
duydum. Çok müteessir oldum ve tem. 
muz ayında bile ayaklarım donuyor. 
du. Mangalda ısıtıyordum. Beynime 
hücum eden kanı sıcak su ile uzaklas
tırıyordum. Tab-ıncayı çekince ikisini 
de yere serd:m. Hiç nedamet duymi
yorum. Cünkü bu işte tamamiyle hak. 
lıyım. İızeti nefsine çok sahip bir a. 
damım. Babamın serveti varken neden 
millet parasiyle tedavi edilecektim.,, 

Adli tıb mfü,sc:esesi Zekiyi muaye 
ne ett;, l'vfüşahedc altına alınmasına 

karar verdi. 

Daimi sergi binası 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Şehirci. 

lik mıitehassısı Prost memleketine git
meden önce daimi sergi binasının ye
rini t·yin etti. Ekonomi bakanı B. Ce
taı B yar'la görüşecektir. Prost B. Ce. 
Jfil Bayar'a bina iç'n münasib gördüğü 
yerleri söyliıyecektir. Avan projeye 
hayvanat ve nebatat bahçeleri için la
zım elci} iliveler yapılmıştır. . 

Afyona giden üniveraitetliler 
lst nbul, 27 (Telefonla) - Üni

versite talebelerinden bir grop bugün 
Afyonkarahisara gitmiştir. Heyet 30 
ağustos zafer bayramında, Afyonda 
yapılacak törende hazır bulunacaktır. 

Gazi köprüsüniın inşaab 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Gazi 

ko nun inşaatını üzerine alan aL 
maı gro unun genel direktörü şehri
mıte el ı. Direktör belediye reisini 
z • ., i. Köprü meselesi hakkında 
~ ... 

lzmir telefon 
Şirketi salln 
Alınıyor 

Haber aldığımıza göre bir müddet
tenberi bayındırlık bakanlığı ile İzmir 
telefon şirketi mümessileri arasında ya
pılmakta olan müzakereler neticelen
miş ve bu şirketin satın alınması muka
velesi parafe edilmiştir. 

Mukavele esasları tetkik ve tasdik 
edilmek üzere bakanlar heyetine takdim 
edilmiştir. Kısa bir müddet içinde bu 
muamele bitirilecek şirketin devlete in
tikali temin olunacaktır • 

Şehirlerin haritaları 
Belediyeler imar heyeti şehir:crımi· 

zin haritalarının yapıhnası için beş •~· 
nelik bir program hazırlamıştır. Prog
ram tasdik edildikten sonra der!lal tat
bikına geçilecektir. Programa gnre 5 
yıl içinde 48 şehir ve kasabamızın hari
taları hazırlanacaktır. 1941 yılından iti· 
baren bu 48 şehrimizin yeni imar plin. 
lan münakasaya konarak ilıaleleri yapı
lacaktır. 

Vartan Efendi'ye dair 
lstanbul gazetelerinden birisin

de türk basrnınrn emektarlarrndan 
Vartan efendinin mezarına dikilen 
taşın cuma günü (dün) açılacağı 

yazılı idi. 
Bu vesile ile bu iyi kalbli, iyi 

duygulu ve dü:ıist adamı bir kere 
daha ht1tırladık.: 

Vartan'ın hayatı - hiç biri de 
türk vatanına zararı olmıyan - bir 
takım maceralarla dolu idi. Mesela: 
bazan bize Londrada nasıl latı Jo. 
kum sattığını anlatır ve : 

- Turkish delight ! Trırkish 

delight I diye nasıl bağırdığını 

söyliyerek kendi kendisinin takli
dini yapardı. 

Esprisi de çok kuvvetli idi. Biz 
gün kendisini uzun zaman görmi

yen bir tanıdığı ona : 
- Yahu Vartıın, hiç ihtiyarla

mamışsrn/ demiş ve rahmetliden 
şrı cevabı almıştı: 

- Yaşamıyorum ki ihtiyarlaya
yım. 

Hangi gazetelerde bulundu ise 
1 ngilizce, erme nice gazetelerden 
harıl harıl tercümeler yapmış, kıli
şeleri ve resimleri kendine mahsus 
bir usulle düzeltmiş, hülasa,, dur
madan, dinle1J11Jeden falışmıştı. 

Bı'r gün onu • beş altı sene ev
vel - tramvayda görmüştüm. Deh
şetli memnun ve bahtiyardı. Bilet-

N~ıkKemaIOğlu Adliye bakanlığında 

fl_lı Ekre~ Hakim, müddei ımumiler 
vefat ettı arası da terfi ve ta · er 
Kıymetli Edibimizin 

ölümü, edebiyat 
alemimizde büyük acı 

uyandırdı 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Namık 
Kemal'in oglu Ali Ekrem Bolayır 76 ya· 
şında oldugu ha de bugı.in hayata göz
lerini yummuştur. 

Bana merhumun son günlerini şöyle 
anlattılar; 

•·- Sıhati son günlerde iyic: düze]. 
mişti. Uykusunu uy.ıyor, muntazam ve· 
meğini yiyordu. Üç gün evvel hastah;ı. 
neye gideceğim d ye tutturdu, nanı ola
madık. Çok zayıflamıştı. Hastahanede 
çok kalmadı. Dun gece salJaha karşı şid· 
dctli bir kıriz geldi. Vücud muka.remet· 
siz kalb zayıftı. O sırada hasta bakıcı . 
!ardan birini kızı Selma'ya benze•ti · 

"- Kızım geldin mi diye, sorJu. bir· 
az yanıma gel de bakayım.,. 

Hasta bakıcı ile uzun uzadıyd tatlı 
tatlı konuşarak son nefesini verd:. Tek. 
rar ettiği başlıca vaı.iyet şu idi : 

'"- Cen..ızeme kimse çiçek r,etirme· 
ıin.,, 

Ham;d'in yanına gömülmesini isti • 
yordu. Her iki vasiyeti de yerine getiri· 
lecektir. Cenaze yarın fransız hastaha 
nesinden kaiaırıJacak namazı Teşvikiyc 
camiinde kılındıktan sonra büyük §air 
Abdülhak Hamid'in mezarı yanında ha· 
zırlanan ebedi istirahatgaha bırakılacak· 
tır. 

Ali Ekrem Bolayır Hariciye Vekale· 
ti siyasi müsteşarı B. Numan Menemen· 
cioğlunun ve Anadolu Ajansı Genel DL 
riketörü B. Muvaffak Menemencioğlu • 
nun dayılarıdır. 

Edebiyatımıza çok büyük hizr.netleri 
olan kıymetli edibimizin ölümünden do
layı kederli ailesine taziyet ederiz. 

Öğretici filmler 
getiriliyor 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlı!ı 

mevcuda ilave olarak yeniden türlü sıh
hi ve içtimai öğretici filmler getirtme. 
ğe karar vermiştir. Bakanlık bu husus. 
ta ve muhtelif alman ve amerika film 
kumpanyaiariyle temasa girişmiştir. 

Bu filmler bilhassa sineması olmıyan 
•ehir ve kasabalarımızda bakanlığın hu
susi makineleri vasıtasiyle halka göste
rilecektir. 

çi yanına gelirken elini eskimiş ca
Jcetinin iç cebine soktu ve karma 
karrpk kağıdlar arasından bir pa
so çıkardı. Gözlerinin içinden yıl
ba~ına oyuncak almış bir yoksul 
çocuğu gibi gülümseyerek bana de
di ki : 

- Bak pasoma: eksik olmasın, 
Nadi bey bana da bir tramvay paso. 
su verdi; para vermeden eve gidip 
geliyorum. 

Bu pasoyu bir kaç defa daha 
göstermiş, gene aynı kelimelerle 
sevincini anlatmıştı. 

Babıali caddesinde yosulluktan 
başka bir şey görmemiş olan Var
tana, galiba, bu paso ömrünün son 
günlerinde, ems:ı.lsiz bir mükflfat gi
bi gelmişti. Belki öldükten sonra, 
eski calcetinin cebinde o pasodaıı 
başka bir şeyler de bulunmamış
tır. 

Cuma günü (dün) açılmış olan 
mezar taşım da keşke, lstanbul 
basın kurumu yaptırsaydı/ - T. l. 

Japon zekası is koç şakası 

1900 senelerinde bir japon gemi 
kumpanyası, bir İskoç gemi tersane
aine iki tane gemi ramarlamı§tı. Bu 
tersane, istenilen gemilerden bir ta
nesini bir sene içinde yapıp tealim et
ti. Bunu talim alan japon memuru, 
fabrikadan, vapurun planını İstedi. 
Güya ikind pmi için bünun üzerinde 
bir takım tadiller yapacaklar, sonra 

Adliye bakanlığının h5kim ve müd· 
dei umumiler arasında tayin, terfi ve 
nakileri ihtiva eden son kararnamesi 
yüksek tasdiktan ~ıkmıştır. Bugün ilgi· 
lilere tebligat yapılacaktır. İsimleri ya· 
ıyoruz: 

90 lira ile tayin edilenler: 
İzmir Ağır ceza reisligine terfian 

aynı yer reisi B. Süreyya Orhan. 

80 lira ile tayin edilenler: 
Isparta Reislığine e:ski Sıvas İhtı

sas hakimi BB. Hasan Hayri, Malatya 
Reislibinc Diyarbekir Ihtbas hakimi 
Sadık. 

70 lira ile tayin edilenler, 
Burdur Hakimligine aynı yer reisi 

BB. Yahya, Muğla Hukuk hakimlitoıne 
temyiz raportörlerinden İbrahim Etem 

55 lira ile tayin edilenler: 
İstanbul Sulh hakimlıgine terfian 

İstanbul hakimi BB. Osman Nuri, E
mirdağ Ceza hakimliğine terfian De· 
nizli azası Ömer Hakkı, İstanbul Sulh 
hakimliğine terfian aynı yer Sulh ha
kimi Halil Kamil, İstanbul Sorgu ha
kimligine terfian aynı yer Sorgu haki
mi Abdulah. 

45 lira ile tayin edilenler: 
Başınüddei umumi muavinliğine ter· 

fian muavinlerden Suphi, Çiçek dağı 
hakimliğine terfian aynı yer hakimi 
Tahir, İstanbul Müddei umumi mua
vinliğine terfian aynı yer Müddei umu· 
mi muavini Cevdet, Silifke Müddei u
mumiligine aynı yer Müddei umumisi 
İsmail, Karaman Hakimliğine eski Ka· 
raman Hakimi Mehmed Hayri, Kayseri 
Mt.iddei umumi muavinliğine terfian 
aynı yer Müddei umumi muavini Ah· 
dülkadir, Karaman Hukuk hakimliğine 
eski Karaman azası Mehmed Sadık. 

Burdur Hukuk hakimliğine eski Bur
dur azası Mehmed Saffet, Tire Hukuk 
hakimliğine terfian aynı yer Hakimi 
Hasan Mehmed, Anteb Sulh hakimli· 
liğine terfian aynı yer Sulh hakimi 
Cevdet, Başmüddei umumi muavinliği· 
ne terfian muavinlerden Vehbi, fzmiı 
Müddei umumi muavinliğine İzmir 
Asliye azası Sedad. 

40 lira ile tayin edilenler: 
Kuıadası Cua hakimliğine eski Ka

raman aza muavini BB. Fevzi, Gircsurı 
azalığına Diyarbekir bakimi lllehmed 
Kaya, İstanbul Asliye azalığına terfi. 
an aynı yer azasr Tahir, Erdek Müd· 
dei umumiliğine terfian aynı yer müd· 

geriye vereceklerdi. 
Aradan zaman geçtiği halde ne 

planlar iade ediliyor, ne de ikinci ge
mi için sipariş veriliyordu. Günün bi. 
rinde ikinci gemiyi, aldıkları plana 
göre japonlarm kendi tersanelerinde 
yaptıkları görülmüştür. 

Her ş.eyi tamam olan bu gemi, 
denize indirildikten sonra devrildi ve 
battı. 

Bu hadiseden dolayı Tokyo telaş 

ve teessür içinde çalkalana dursun, 
Glaıkovdn fabrika mühendisleri ara
larında §Öyle konuşuyor, gülüşüyorlar
dı : 

- Böyle olacağı tabii idi; çünkü 
bizden pliinı istedikleri zaman biz, 
"merkez siklet,,i değiştirmİ§ de öyle 

venni~tik. 

Yankılar ve akisleri 

Bu yankılar sütunundaki fıkraları, 
istanbul'lu bir arkadaş, üstünd kı b ş· 

lığı arnbçaya tercüme ederek alı

yor. Helal, ho§ olsun. 

Geçen gün bunun farkına varan 
bir muharririmiz, ötekine dedi ki : 

- Yahu bizim fıkraları hiç değiş
tirmeden, alıp duruyorlar ! 

Öteki muharrir, bu İstanbul ıtezetc. 
ıini aldı; yukarıda söylediğimiz sütu
nu dikkatle okuduktan sonra güldü : 

- Nasıl değİ§tinniyorlar? dedi, 
değiştiriyorlar, azizim, her fıkrada 

Üç dört tane tashih hatası yapıyorlar 1 

I 
dei umumisi Hü,,eyin Hilmı, Hekımhan 
Müddei umumilibine Ayvalık Müddei 
umumisi Hıfzı, Urfa azalıgına Urfa 
Sulh hakimi Salim, Anteb Sorgu ha· 

kimliğine terfian aynı yer sorgu haki

mi Hamdi, Ulul.-ışla hakimliğine terfi
an aynı yer hakimı Nuri, Manisa Ceza 
hakimligine terfian aynı yer Ceza ha
kimi Abdülcelil, Urfa azahgına Diyar
bekir lhtısds sorgu hakimi Hayri, Bur
dur Sulh hfildm1igine eski Burdur azfi. 
sı Avni, Kayseri Sulh hakimliğine ter
fian aynı yer Sulh hakimi Hilmi, U
zunköprü Miıddei umumiligine terıian 
aynı yer Müddei umumısi Zeki. 

35 lira ile tayin edilenler: 
Bergama Müddei umumi muavinlt

gine Ulukışla Müddei umumisi BB. 
Cevdet, Ayvalık Müddei umumiliginc 
Eşme Müddei umumisi Nazmi, Siird 
Sorgu hiikimli~ine terfian Siird Sorgu 
hakimi Hasan Şükrü, Kastamonu Sor
gu hakimliğine terfian aynı yer Sorgu 
hakimi Hikmet, İzmir Sulh hakimligi
ne İzmir Aza muavini Hayrunnisa, Sı
vas Sulh hakimligine terfian Sıvas Ad 
muavini Rabia, Nevşehir Müddei umu
mi muavinliğine Hekimhan Müddei u
mumisi İsmail, Uşak Hakimliğine ter
fian Uşak Hakim muavini Hatice, U
şak Müddei umumi muavinliğine terfi
an aynı yer Muavini Fethi, Çorum 
Müddei umumiliğine terfian aynı yer 
Muavini Fatma Hidayet, Burdur Ceza 
hakimliğine Burdur Sulh hakimi Ali 
Galib, Burhaniye Sulh hakimliğine Bur
haniye eski Aza muavini Abdülkadir. 

30 lira ile tayin edilenler: 
Erzurum Aza muavinliğine Hukuk 

mezunu BB. Adnan, Cide Sorgu hakim
liğine Akdağ Sorgu hakimi Azmi, Pa· 
zarcık Müddei umumiliğine terfian ay· 
nı yer Müddei umumisi Azmi, Bursa 

Müddei umumi muavinliğine Divanı 

muhasebat mürakib muavini Salahad
din, Göynük Müddei umumi muavuıli
ğine Hukuk mezunu Fehmi, Bilecik 

Hakim muavinliğine Maliye mümey
yizlerinden Atıf, Ankara Sorgu hakim
liğine terfian aynı yer Sorgu hakimi 

Lütfi, Ulukışla Müddei umumi muavin
liğine Ağrı Aza muavini Abdi, Ordu 

hakim muavinliğine Malatya Aza mua
vini Turan, Çanakkale Aza muavinli~i
ne aynı yer Hakim muavını Saim, 
Trabzon Hakim muavinliğine İstanbul 

Hakim namzedi Emine, Balıkesir Hli

kim muavinliğine Bursa Hakim nam

zedi Umran, Zonguldak Hakim mua
vinliğine Divanı muhasebat mürakib 
muavini Memduh, İstanbul Aza mua
vinliğine Hukuk mezunu Nedim, Urfa 
Aza muavinliğine Hukuk mezunu Şe
rafettin. 

22 lira ile tayin edilenler: 
Balya Sorgu hakim vekilliğine Ka

racabey Sorgu hakim vekili BB. Mah· 

mud Nedim, Karacabey Sorgu hakim 

vekilliğine Balya Sorgu hakim vekili 
Nuri. 

Kıraat kitabı için bir müsabaka 
İstanbul, 27 (Telefonla) -· İstan • 

bul muallimleri yardım cemiyeti çocul 
kamplarına aid yazı ve resimleri ihtiva 
edecek bir kıraat kitabı yazılması içir. 
müsabaka açmıştır. Birinciye 150 iki~ 
ciye 50 lira verilecektir. 

~-···············································i 
: H A V A : ................................................... 
Havalar serinlemeğe 

başladı 
Dün şehrimizde hava bulut1u ve 

rüzgarlı geçmiştir. Isı gölgede 24, gU. 
neşte 55 derece olarak kaydeclilmistir. 
Dün yurdun Ege ve cenub Anadolu 
mıntakalarında hava az bulutlu, diğer 

mıntakalarında ise yer yer yağışlı geç • 

miştir. Dün en çok yağış Rize'de olmuş 

ve karemetreye 35 kilogram su bmık· 

mıştır. En düşük ısı Konya'da l O, en 

yüksek ısı da lstanbulda 22, E lirnı::de 

27, Bodrum'da 30, Adana'da 31, rıi~al' 

bekirde 34 derece olarak kayd..-:dı'miş• 

tir. 
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İzmir Fuarı 

Bu sene çok geııiş bir salıa 
üzerinde kuruldu 

Paraşüt binası ve büyük paviyonlar 
bilhassa nazarı dikkati celbediyordu 

lstanbul Şehir tiyatııosu da her gece 
bu bınada temsi/ere başladı 

Yalova kaplıccılan paviyonu en güzel 
paviyonlar arasındadır 

Hele KD.Itiir parka hergiin binlerce 
kişi dolup dolup bo!ialıyordu 

Misafir askeri heyetler 
gidiyorlar 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Manev· 
ra müna"ebetiyle Türkiyeye ge1en dost 
yunan genel kurmay heyeti bugün Çe
Jiyo vapuriyle memleketine dönmüş ve 
bir heyet tarafından uğur1anmıştrr. 

Romen heyeti de Romanya vapuriy
le Köstenceye hareket etmiştir. 

İran heyeti yarın saat 15 de !~ire 
hareket edecektir. Afgan generali E.sa· 
dullah Han da yarın ak~am trenle An· 
_karaya gidecektir. 

Af yon halkev !ilerinin 

Koca tepe gezisi 
Afyon, 27 - Halkevinin her vılki 

Rocatepe gezisi bugün yüze yakm .atlı
nın iştirakiyle yapıldı. Kafile şimrli Ko· 
cat~pe eteğinde Kalecik köyündedi.-. 
l<ocatepede merasimi halkevi başkanı 
Galip Demirer güzel bir söylevle açtı. 
Bayrak selamlandr. Hatipler heyecanlı 
"e kuvvetli sözler söylediler. Büyük 

kurtarıcının namı ve eserleri saygı ile 
•nılrlı. Atamıza bağlantı ve saygı duy
gulan telgrafla arzedildi. Kalecik lcöyün
de Halke\•i kafileye buyük bir yemek 

'ferdi. Bütün köy heyecan ve neşe için
de bu ulusal bayramı kutluluyor. 
Mili 1 oyunlar oynanarak halk ş;.ırkıla:ı 
ıöylencrek bayram senlikleri yaprlıyor. 

1 

ULUS 

D. 1 . Ş-·::·H A~B~E R LE R ·· . . . . . ~ -

Vusung'ta karaya çıkan Japon 
askerleri tamamen imha edildi 
Şimal cebhesinde Japonlar 

3.000 telef at verdiler 

B. Stoyadinoviç bugün 
Sinaya'ya gidiyor 

Belgrad, 27 (A.A.) - Naib Prens 
Pol, Başbakan ve Dış İşler Bakanı B. 
Stoyadinoviç'i kabul etmiştir. 

Londra, 27 (Hususi) - Central Nevs ajanıt! ~i!diriyor: Japon kıta
Iarımn Vusungda karaya çıktrk~arı sıra.~a köyde bulU'nan Çin kuvvet
lerinin süratle cepheye sevkedılerek duşmanla birkaç saat şiddetle 
çarpıştıkları öğrenilmiştir. 

Neticede karaya çıkarılan japon kıtaları dün sab;,.h tamamiyle im

B. Stoyadinoviç Türkiye, Almanya, 
Romanya, Yunanistan ve Arnavudluk 
elçilerini kabul etmiştir. 

Mumaileyh yarın Küçük Antatn Dış 
Bakanlarının toplantısında bulunmak 
üzere Sinaya'ya hareket edecektir. ha edilmiştir. 

Şanghayda Çin kıtaları Honkev 

ve Y angtsepo mıntakalarında şid
detle çarpışmakta ve nehre doğru 
ilerlemektedirler. 

Çinin şimalinde Fengshan ve Hi
angshiang civarında kain Pingyan, 
Pingtiushan ve Nakiyup'de cereyan e
den muharebelerde çinliler japon ağır 
toplarının ateşine rağmen mevzilerini 
muhafaza etmişler ve mukabil taarruza 
geçerek japonlarr geri püskürtmüşler· 
dir. 

Nankov cephesinde çinliler bir yan 
taarruzu yaparak müstevlileri ağır bir 
zayiata uğratmışlardır. 

İngiliz teklifi ve Çin 
Çin hükumetinin Şanghay mıntaka.. 

larmda muhasamata nihayet verilmesi 
hakkındaki ingiliz teklifi japonlarm 
da bu teklifi kabul etmeleri şartiyle 

kabul ettiği öğrenilmiştir. 

Şanghaydaki iyi malfimat almakta 
olan çin mahfilleri Şanghay ile Vu
sung arasındaki mıntakayı mühim 
miktarda ve iyice tahassun etmiş çin 
kıtaatının işgal etmiş olduğunu ve bu 
k!taatın japonların Yangtse sahiline 
çıkarmış oldukları kuvvetlerle Yangt
aepou'nm şarkını işgal eden kuvvetler 
arasında t<.hakkuk ettirmek tasavvu. 
runda oldukları birleşmeyi zorlaştıra-
caklarını söyJ,emektedirler. 

Takoungpoo gazetesinin bir muha
biri, çin kuvvetlerinin japonları Loti
enden sürerek Yngtse'ye doğru sıkış
tırmakta olduklarını görmüştür. Vou· 
sung, şehrin cenubunda Ouangpou 
nehri sahilinde bir kısmı müstesna oL 
mak üzere çin kuvvetlerinin işgali al
tındadır. Japonların işgal etmekte ol· 
dukları kısım da oraya takılıp kalmış 
illan ufak bir müfreze vardır. 

3000 japonun ölümü ile biten 
çarpışma 

Gcnetral Nevs bildiriyor: P.!kin
Hankeu demiryolu üzerinde Şang.Sin· 
Tiene 25 kilometre mesafede Fansinde 
mühim muharebeler olmuştur. 24 ağus. 
tosta altt bin japon hava kuvvetleriyle 
topçu himayesinde, çin mevzilerine 
hücum etmiştir. Üç bine yakın japon, 
ölü ve yaralı vardır. Çinliler, Fensin· 

de mukavemet etmektedir. 

Nankinde yangınlar 
Nan kin' den bildiriliyor; Japon tay

yareleri dün gece şehrin üzerine bir akın 
yaparak bir kaç bomba atmışlar ve muh
telif yerlerde yangın çıkarmışlardır. Si
vil halktan bir çok kişiler yaralanmış • 
trr. 2 japon tay;aresi düşürülmü~tür. 

Japonların tahrib ettikleri 
Çin. tayareleri 

Japon kaynaklarından bildiriliyor: 
14 . 25 ağustosa kadar olan zaman için
de japonlar 115 çin tayyaresini tahrib 
etmişler, 66 sim düşürmüşler ve 25 tay· 
yare hangarını harab etmişlerdir. Aynı 
müddet içinde 16 japon tayyare;:ıi düş -

müştür. 

Diğer taraftan Yangtse nehri üzerin

de Şanghay'a 100 Km. mesafede Çuju 
adlı Çin ganbotu iki japon gemisine c.teş 
etmiş, fakat batırılmıştır. 

Tokyoda bugün bir tebliğ neşt edil • 
miştir. Tebliğ şudur: 

" Bir japon tayyare filosu 26 agustos 
günü sabah saat 3 de Hankeu'nun 250 
kilometre şark cenubunda bulunan Şan 
tayyare meydanını bombardıman etmiş
tir. Tayyare filosu hic bir anzaya ma
ruz kalmadan dönmüştür. 

iki çin tayyaresi dü§ürüldü 
Şanghaydan Domei ajansının bildirdi-

ğine göre, Dün akşam Şanghayın Uı:erin
de uçmakta olan iki büyük Çin bvmbar
dıman tayyaresi, japon tayyareleri ta • 
rafından düşürülmüştür. 

Moğol kıtcdarının muvallakiyetleri 
Japonlarla birlikte hareket eden Mo. 

ğol kıtalan çinlileri her rastladıkları 
yerde ve bilhassa Şanghay'm 100 Km. 
cenubu garbisinde bozğuna uğratmış • 
lardır. Kuantung ordusu Kalgan civa· 
rında Çin kıtalarırun tabiyesine taarruz 
etmiş, japon tayyareleri ricat eden krta· 
ları izaç etmiştir. Pekin civarında Nank· 
vantsun bölgesinde çinlileri mevzilerin
den püskürtmüşlerdir. 

N ankov cephesinde 
Japon kttaları dün Nankov geçidi· 

ne sekiz mil mesafede bulunan Pataling 
şehrini zaptetmişlerdir. Nankinden bil
dirildiğine göre de, japonların Nan
kov önündeki muvaffakiyetsizlikleri 
bunları 89 uncu çin fırkasına kaqı ze· 
birli gaz t":ullanrna!.c mecburiyetinde bı
rakmıştır. Pekin civarında müstahkem 
bir şehir olan Fuailai de japonlar tara
fından azpte~Hmiştir. 

Japonlar Çinghay'a girdiler 
Japonlar, dün Çinghaiye girmişler

dir. Çinliler. ölü 500 telefat vermiş
lerdir. 1.0()u kadar da yararlıları var
dnr. Japonlardan 50 kıişi maktul düşmü§ 
ve 70 kişi y;ır;ıl;mmıştır. Japonlar, Man· 
kuastsur.. I\..i-~üda i:nliled mevzi
lerinden çıkarmışlardır. 

Çingtaodaki japonların tahliyesi işi 
Çingtao japon general konsoloshane

si dün akşam bütün japon tebeasının 
tahliyesini emretmiştir. Konsoloshane 
memurları 1 eylülde şehri terkcdecek
lerdir. Çingtao belediye reisi japonlar 

._K_O_ç_O_K_D....;IŞ;;;......H_AB_E_R_L.;...E~R-' 
X Moskova - Paraşütcü Kaytanof 

11.037 metreden 30 dakika süren btr 
iniş yaparak yeni bir dünya rekoru kur
muştur. 

X Budapeşte - Naib Amiral Horti 
İtalya, Avusturya, İsviçre ve Alman ya
da hususi mahiyette bir seyahate çık· 
mıştır. 

X Kudüs - 3 eyliılde Allahabad'da 
bir hind - arab kongresi toplanarak Fi
listin'in taksimini protesto edecektir. 
Hindistamn muhtelif şehirlerinde birç<.k 
tezahürler yapılmış ve tezahürcüler, 
taksim işi katileşirse ingiliz mallarma 
boykot edeceklerini bildirmişlerdir, 

X Moskova - İran Dış Bakanı B. 
Samy dün Bakfi'dan buraya gelmiştir. 

X Nevyork - 10.000 tonluk Hor.o
lulu zırhlısı Bruklin tersanesinde deni
ze indirilmiştir. Bunun eşi olan Filadel
fiya kruvazörü de son teşrin nihayetin
de denize indirilecektir. 

X Kopenhag - Alman Zohman 100 
kilometrelik Bari • Fon bisiklet yarış1m 
bir saat 35 dakika alarak kazanmrştrr. 

tarafından terkedilecek emlakin muha· 
fazasmı deruhte etmiştir . 

V cqingtond aki japon büyük elçiliği 
önündeki nümayiş 

11Harb ve faşizm aleyhtarları, cemi
yeti Çindeki askeri harekatı protesto 
için Vaşingtondaki japon büyük elçili
ğinin önüne bayraklı nöbetçiler dik
mişlerdir. Cumhur reisinin talebi üze
rine B. Hull nöbetçilerin kaldırrlması
m istemiş ve bu işin vaziyeti vahimleş
tireceğini söylemiştir. Cemiyetin s~k
reteri, Amerikada bütün japon konso
losluklarının önüne nöbetçiler dikilece· 
ğini söylemiştir. 

Saragos şehri hükümet 
toplarının tehdidi altında 
Akdenizde gine bir İngiliz ticaret 

gemisi tecavüze uğradı 
Londra, 27 (Hususi) - Valansiyada nbildiriliyor: Aragon cephe

sinde hükürnet kuvvetleri Villamayor de Galtego kasabasını işgal et
mişlerdir. 

Saragos ~u suretle toplarının menzili içine girmiştir. 
Saragos cıvarmd~ yapılan büyük bir hava muharebesi esnasında 

hükümel tayyarelerı beş asi tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Akdeniz.de gene bir İngiliz vapuru leceğini ve ingiliz ticaret gemleri ha. 

tecavüze uğradı sara uğradığı takdirde İngiltere hüku. 
Atinadan bildiriliyor: İngiliz metinin meseleyi pek vahim mahıyette 

bandıralı Bonford yük gemisi addetmek ıztırarında kalacağını bil-
Barseloodan Pireye gelmiştir. dirmiştir. 

Geminin kaptanı Barselona yir
mi mil mesafede miliyeti meçhul 
bir tayyarenin vapura hücum e
derek beş boınba attığını ve bom
baların denize düştüğünü söyle-

miştir. 

lngiliz hükümeti t~ar~uz hadisele-
rini vahim telakkı edecek 

Dış Bakanlığı gemilere Akdenizde 

yapılan tecavüz ~~iseleri hakkında 
bir tebliğ neşretmıştır. 

Bu tegH~a göre İngiltere hiikfıme_ 
ti, İspanyol asilerine ticaret gemileri. 
ne karşı geceleyin yapılacak taarruz
ların, bu taarruzları hangi millete 
mensup gemilere karşı yapdmı!ji olursa 
olsun "Hukuku düvel kaidelerini kül. 
liyen ihliil,, telakki edilmek lazım ge-

Santander şehri nasıl teslim oldu? 
Havas muhabiri Santander'den bil-

diriyor: Hükumet kuvvetlerine men
sup üç subaıy dün sabah saat altıda 

şehre iki kilometrelik mesafede bulu_ 
nan lejyonerlerin ileri karakoluna ka. 
dar ilerliyerek şehrin derhal teslim e
dileceğini, fakat Muriedas'ın şimali 

şarkisinde bulunan bir milis taburu. 
nun son nefere kadar çarpışmağa ka. 
rar verdiğini söylemişler ve bunların 

asi taraftarı bir çok sivi1leri de götür
müş olmaları ihtimali olduğunu ilave 
etmişlerdir. Bununla beraber subaylar 
şehrin kayıtsız olarak teslimini kabul 
etmişler ve milisler de teslim olmuşlar. 
dır. Şehir her türlü hasardan masun 

kalmıştır. 

BASIN iCMALi 

İş Bankasının yıldönümü 
CUMHURIYET'te Yunus Nadi, 26 

ağustosta başlayan meydan muharebe
sinin zaferle neticelenmesinden ve o za. 
lerin temin ettiği büyük inkılablardao 
bahsederken bu arada gene bir 26 ağus.. 
tos günü Ankaranrn mütevazi bir evin
de lrurulmut olan lş Bankasının geçir • 
diği tekamül safhalarınr bu inkrlfıbçı 

hamlelerin bir örneği gibi anlatıyor: 
''O zamana kadar bankacılık yalnı.c 

avrupahlarca anlaşılıp idare olunur ye 

her halde türkün gayris• kimseler elinde 
yürür esrarlı ve derin mar:fetll bir it 
sayılırdı. Atatürkün takdir ve tensibiy
le Türkiye 1 ş Bankasının başına g~iril
miı olan Celal Bayar o küçücük evin 
kendisine müdür odasr yaptığı daraC1k 
bir köşesinde türkün dahi pek ala ba
kacılık yapabileceğini isbata hazırlanan 
bir azim ve irade ile ilk işlerine koyul • 
muş ve ezcümle beraberine aldığ• ille 
ateşli arkadaşlarından başlıyarak mem
lekette behemehal ileri gidecek ve be
hemahal ileri götürülecek bu şube İçİll 
kıymetli ve kuvvetli elemanlar yetiştir -
meyi gözönüne alm~ bulunuyordu. Bu
gün iş Bankası on üç yaşını bitirınels 
üzere bulunuyor. On dört yıllık müddet 
nedir? Göz yumup açıncaya kadar geçe
cek kısa bir zaman fasılası değil mi? Da 
müddet zarfında İş Bankası Ankara ile 
beraber, Türkiye ile beraber öyle büyii
dü ki yalnız bu az zamanla katiyen m.. 
belsiz olan bu hayret ve zevk verici bi
yüyüşü ve dal budak sahşı bile kendi 
başına muazzam bir inkılab saymak cbı 
hata olmaz." 

ÖZ DiLiMiZDEKi YABANCI 
SÖZLER 

Peyami Safa, Cumhuriyet'teki fıkra
sında, bir okuyucusundan aldığı mek
tubta "müzisyen" gibi halis fransw:a 
bir kelimenin ne diye dilimizde kullıuul
dığının sorulduğunu kaydederek, bir 
baş muharririn de geçenlerde "din~ 
kelimesine sinirlenerek bunun için bi
tün bir makale yazmış olduğunu hatır • 
lattıktan sonra dilimize garb dillerinde
ki enternasyonal bazı kelimelerin gir • 
melerindeki zarurete işaret ediyor ft 

dinamit kelimesini itirazsız kullanM bir 
türkün neden "dinamik" kelimesinıt 1a:z. 
dığına hayret ediyor. 

"Müzisyen" sözünün de ''çalğıc.-"' rfi.. 
ye tercüme edemiyeceğimize göre h• 
halde "musikişinas" dan daha az çetr&
fil olduğunu ileri sürerek enternasyonal 
kelimelerin dilimize girmesine mani ola
mıyacağımızı, ancak bu kelimeleri alı ... 
ken sıkı bir tetkik ve kontroldan ?Ç6'. 
menin doğru olaacğmı söylüyor. 

MOTÖR SEVGISt, YOL SEV41SI 

CUMHURIYET'te Abidin DaWI\ 
Dahiliye Vekaletinin memleektte mo
törlü vasıtalarr ve bunları kullanaıılan 

artbrmak için bazı tedbirler alınması n 
teşvikler yapılması hususunda vila.fet
lere emir verdiği hakkındaki bir haberi 
kaydederek, devrimizin motör devri ol
duğunu, motörün milli müdafaanın ıb 
artık ruhunu teşkil ettiğini, bu itibula 
Dahiliye Vekaletinin bu yoldaki teşeb
büsünü memnuniyetle karşrladıktan su. 
ra, karadaki motörlü vasıtaların her şey-. 
den evvel yola ihtiyacı olduğunu sÖy· 
liyerek memJekette ınotör ve matörlii 
vasıtalar sevgisini yaymak için her şey
den evvel düzgün yolların çoğaltılması 
lüzumuna işaret ederek diyor ki: 

"Ordunun mevcud motörlü ~as1tala
rını kullanmak için olduğu gibi, mem
lekette çok mötürlü vasıta bulundurmak 
ve bol mikdarda motörden anlıyan, motÖt 
kullanan adam yetiştirmek için de yola 
ihtiyaç vardır. 

Hulasa, halka motörü, otomobili an
cak yol sevdirir. lstanbu1 civarının as
falt şoseleri, bunun en büyük delilidir. 
Onun için motör sevgisinden evvel yol 

sevgisi." 

ALATURAKA MUSiKi 
KURUN'da Hakkı Süha, alaturka 

musikinin "bahçe musikisi'' haline so • 
kulmasi.yle kıymet ve karakterini tama. 
miyle kaybetmekte olduğuna ve bir Ine7· 
hane sazı halinde tereddi etmekte oldu
ğundan şikayet ediyor. 

TERCÜMELER 
HABER'de Nurullah Ataç, artık 

mendeketimizde İngilizce ve almanca 
bilenlerin eskisine nazaran çoğalmış ol
masına rağmen hala bu dillerden yap1-
lan tercümeler için fransızcanm vaıd:.A· 
lığına müracaat edilmesinden şikayet 
ederek, tercümenin tercümeti olan esel'
lerin kıymetlerinden çok şey kavbcde
ceklerin.i ileri sürüyor. 
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Manevra dönüşü notları: Büyük taarruzun 3 Üncü günü 

Manevranın en ısa tarifi 28 ağustosta düşman tam 
bir hezimete uğruyor 

şudu • • 
O akikaları içine; bir milletin şeref 

ve müsbet karakterinin en gü· 

zcl eserlerini sıkıştırmış olan bu bü
yük manevrada her şeyi tesbit etme
ye hiç imkan yoktu. İnsana gurur, em
niyet ve huzur veren bir hadiseler se
risi karşısındayız ki, bunlar bir sinema 
perdesi üzerinde ve zaman mefhumu
nu bir tarafa bırakmış olarak, biribirL 
ni kovalıyorlar. Gözlerin tesbit kabili· 
yeti, muhayyilenin hatıralaştmna kud
reti bu akış karşısında ~ciz ve zavallı· 
dır. Hiç not almaya falan kalkışmayı
nız: Öyle bir yerde idik ki tarih hava 
zerrelerinin arasına sıkışmıştı. 

Yakın zamanlara kadar, ordumuz
da değerli vazifeler başarmış olan e
mekli bir mebus generalimiz yeni bir 
alem içinde her şeye dikkat etmeye ça· 
lışan bana gülert:k sordu: 

·•- Manevranın kısa bir tarifini ya
par mısınız?" 

Cümle yapmasını bilmiyen bir tale· 
beye, ikinci derecden bir cebir muade
lesi sorunuz: Ya birdenbire şaşalaya
rak yüzünüze bakıp kalacak, yahud da 
ister istemez gülecektir. 

Manevranın tarifi .•• Belki askerlik
te bunu en giızel ve kısa şekilde ifade 
eden bir cümle vardır. Fakat bir mem· 
le ketin bütün kuvvetlerini; onu hür, 
mustakil, mesud yapan bütün kuvvetle
rini kendi topraklarında topyekun a· 
yakta ve sulh adına seferber etmiş ol
mak vaizyetini nasıl bir cümle ile an
latabilirsiniz? 

Saçlarını bu yolda agartmış general, 
sualinin cevabını kendisi verdi:. 

.. _ Halimizin aynası!" dır dedi. 

M anevranın sayısı:ı hususiyetlerin
den birisi de eski generalleri

mızı tekrar vazife başında görmekti. İs· 
tiklal savaşında .ve ondan sonra ordu
muzun yenı esaslara göre kuruluşun

da mt.i!ıim işler görmüş olan generaJie

ri dinlemek ve intibalarını öğrenmek; 

güzel bir mikyas olacaktı. Onun için 
bir gün nıebuslarımızla beraber ordu 
safları arasında dolaştım. 

Bugünkü manevraların yapıldığı 

topraklard;ı bir çok harb hatıraları var
dır. Osmanlı türklerinin Rumeline ge
çişinden baştararak Balkan harbına ka
dar: A vnı pa topraklarında en çok çar
pışma buralarda olmuş denilebilir. Ku· 
mandanlarımız, bilhassa kendi yetiştik
leri devirlere aid olan lıatzralarını, tek
rar Trakyayı görmüş olmanın verdiği 
eski gunleri hatırlama hissiyle anlatı
yorlar: 

"- Biı gün koca bir kıta, karargah 
ile bütün alakamızı kaybetmiş vaziye
te düşmüştük. Ne levazım, ne iaşe, ne 
sıhiye hiç bir şey yok .. Üstelik bir de 
düşmanın taarruzunu bekliyorduk. A
layda senelerdenberi emirberliğimi ya
pan Mehmet onbaşıyı, bize karargah
tan verilen haberde yanımızda olduğu 
söylenen muhabere merkezine gönder
dim. Karanlık, soğuk, yağmurlu bir 
gece idi. Bu fedakar türk çocuğu, ya
nma iki arkada~ını alarak yola çıktı. 

Tefrıka · o 109 

alimizin aynası! Bu ağustosun son haftası, Türkiyeyi istiklale kavuşturan büyük ta • 
arruzun 15 inci yıldönümüdür. 26 ağustosta haşlayan taarruzun 28 a
ğustosta nasıl inkişaf ettiğini aşağıdaki satırlarda okuyacaksınız. 

Bugünkü manevraların 
yapıldığı sahada birçok harp 
hatıraları var: türklerin 

Rumeline ı.re<;işinden Balkan 
harbına kadar hatıralar 

Yazan:--

Cemal Kufay 
Sabaha karşı dönecekti. Mehmet onba· 
şıdan o gün hiç bir haber alamadık. 
Ertesi günü gene gelmedi. Aramaya 
bir çok asker gönderdim. Bulamadılar. 
Nihayet onun bir yerde şehid olduğu
na hükmettim. Büyük acılar duyarak 
künyesini kolorduya bildirdim. 

Bir kaç gün sonra Mehmet onbaşı
nın yanında götürdüğü neferlerden bi· 
risi, kıtaya döndü. Ondan kahraman 
onbaşının feci akibetini öğrendim: Ya
ralanmış, yarasını saracak sıhiye teş

kilatı ve ona bakacak bir hastahane ol· 
madığı için ölmüş. Bugün her kıtanın 
arkasında rastladığımız sıhat teşkila· 

tı, bana bu acı hadiseyi hatırlattı." 

F uad Bulca, gözleri semada müte
madiyen tayyare arıyordu. Türk 

hava kurumu başkanı; göklerde bir tay· 
yare gözüktü mü sanki içinde imiş gi· 
bi, bir sual yağmuruna tutuluyor. 

Cevdet Kerim lncedayı, eski bir ga
ezteci sıfatiyle, matbuatın "erkanı harb 
müşavirliği" vazifesini gördü. Bu ma
nevralar, biz gazetecilerin, askerlik sa
hasındaki bilgimizin de bir miyarı ol
du. Askerlik; yalnız harb sanatı değil· 
dir: Vücud kabiliyetinin en mütekfi· 
mil safhası ve zekanın en yüksek in
kişaf derecesi.... Onun içindir ki, sık 
sık suaJler sormaya mecbur kalıyorduk. 

Manevranın bittiği gündü. Bana, 
manevranın tarifini soran emekli gene· 
rale bir sual sormak hakkı taşıdığımı 
düşünerek yanına yaklaştım. 

"- Dünkü ve bugünkü türk ordu· 
sunun bir mukayesesini yapabilir misi
niz?" dedim. 

"- Bu, dedi. Çok uzun bir mevzu
dur ve bu uzun mevzuun bütün netice· 
leri, muhakkak ki bugünün lehine, hem 
de büyük farklarla neticelenecektir 

Bugünkü ordumuzun modern silah. 
lar ve tam cihazlar bakımından örnek 
bir halde olduğunu bir tarafa bırakı· 
nrz. Asıl mühimi şudur: Mehmedin iş 
kabiliyeti artmıştır. Sihati yerindedir. 
İyi yemekte, iyi içmekte. iyi giymek· 
te, iyi yaşamaktadır. Size çok entere· 
san bir şey söyliyeyim: Artık nüfus da-

irelerimizde, yaşlan küçük yazdırma 
adetine rastlayamazsıDlz. Bu neyi an
latır bilir misiniz? Asker olmanın bil
hassa köylü gözünde menfi telakkisi· 
nin silindiğine .... Yemen çöllerinin, 
Kafkas dağlarının, ondan evelde istila 
politikasının yarattığı bu askerliği ge· 
ri bırakma arzusundan bugün eser bi
le yoktur. Onun yerine şimdi neye 
rastlıyoruz bilir misiniz? Bir an evel 
asker olmak için yaş büyütmek hadise
lerine... Benden, dünkü ordu ile bu
günkü ordunun bir mukayesesini yap· 
mak istediniz: Ben size, balkın ordu i
çin dl.inkü ve bugünkü telakkilerini an
latan iki canlı misal verdim. İsterseniz 
bir de bunu nüfus memurlariyle konu
şunuz. Bu mikyas, size milletin kalbin
de iki ordunun nasıl yer aldığını an
latır." 

Eski generallerden, dünkü ve bu
günkü ordunun mukayeselerine aid bir 
çok hatıralar dinledim. Anlayabildi
ğim şudur: Cumhuriyet Mchmedi, yal
nız asker olarak değil, vatandaş olarak 

da yetiştirdi. 

Hariçten gelecek 
çimentolar 

Ekonomi Bakanlığı dış illkelcrden 
yurdumuza gelen çimentolara konan 
gümrük resmini yarı yarıya indirmiş, 
fakat bu çimentolar için bir takım şart
lar koymuş ve çimento normlarının çi
zilen formüle muvafık olmasını ve mu
kavemet derecelerinin tahlil edilmesi

ni şart koşmuştu. 
Bakanhk, dış memleketlerden gelen 

çimentoların istenilen şartlara uygun 
olup olmadığının ara~tırılması ve tah

lili işinin çimentoların yurda sokulma

sından sonra yapılmasınt, ve istenilen 

şartları haiz olmayan çimento sahible

ri hakkında tağşişin menine dair olan 

kanun hükümlerinin tatbik edilmesini 

kararlaştırmıştır. 

Kaymakamlar arasında değişiklik 
İç Bakanlık kaymakamlar ara-

sında yapılacak değişikliklere dair ye

ni bir kararname projesi hazırlarnaış 

ve projeyi yüksek tasdike arzedilmek 

üzere başbakanlığa vermiştir. 

İki gündenberi devam eden taarru· 
zumuz düşmanı ,aşkın bir vaziyete sok
muştu. Aylardanberi hazxrlanan müs
tahkem mevkilerin ıaldırmalarımız kar
şııında hiç bir mana ifade etmemesi, 
bilhassa suvari kolordumuzun harika 
addedilecek cesaretle düşman gerile· 
rine sokulup, düşmanı kılıçtan geçir
ıneai, kar91 tarafın maneviyatını çok 
sarsmıştı. Düşman ordusu iki günden
beri devam eden ve neticesi muhakkak 
ölüm olan bu mii§kil vaziyetten kurtul· 
mak için elinden geleni yapıyor, çaba
lıyor, vaziyeti kurtarmak için son e
nerjisini harcıyordu. Fakat şahlanan 
ordumuz hasma nefes aldırmağa bile 
vakit bırakmıyordu. 28 ağustos güni! 
imha pHinınm tatbikine başlandığı ta
rihi bir gündür. 

28 ağustos gününe takaddüm eden 
gece bazı tedbirler almak icab ediyordu. 
Bu arada düşmanın bazı mıntakalarda 

tutunması ve mukavemet göstermesi ih
timali göz önüne alınarak Dögerşarkı, 
Resulbaba tepeleriyle Bakırcık • Toklu 
sivrisi üzerinde lazım gelen tedbirler 
alındı. 27/ 28 gecesi, ikinci ordu sağ ya
m ile düşmanı sıkıştırarak, onun şima
le çekilmesine mani olacak; birinci or
du da sol yanını ileri sürecek ve garb 
yolunun kapıyacaktı. Suvari kolordumuz 
da düşman gerilerine sarkacaıdı. 

Bu emirler tatbik edildi. İkinci or
dunun mürettep suvari fırkası sabah
leyin erkenden Döğer'i zabtetti ve ak· 
şam da Saraybeyli'yi aldı. İkinci ordu· 
nun 61 inci fırkasiyle 6 ıncı kolordusu 
İhsaniye • Gazlıgöl hamamı hattını tut
tu. Üçüncü kolordu, Kütahya üzerin
den çekilecek olan düşman kuvvetleri· 
nin gerisine düşmek emrini aldı ve Dö
ğer - Altıntaş - Kütahya istikametinde 
yola çıktı. 

Birinci orduya gelince: İkinci ko· 
lordu Arablı çiftliği istikametinde i
lerledi ve rastladığı düşman fırkasiyle 
harbederek fırkayı şimale sürdü. 23 
üncü ve 3 üncü fırkalar da Köprülü, 
Balmahmud istikametinde çekilen düş
man kıtalarını yakalayarak bunları boz
guna uğrattı. Bu fırkalarımız bu mu· 
vaffakiyetten sonra Dumlupınar yolu
nu tutmak üzere garba dönmüşler, Düz· 
ağaç şimalinden Bakırcık sırtlarındaki 

dü§mana taarruz etmişler ve düşmanı 
şimale püskürtmüşlerdi. Dördüncü ko· 
lordu da düşmana taarruz ederek gar
ba çekilmekte olan düşmanı Beşkimse 
şimaline atmıştı. 

Aynı gece suvari kolordumuz iki 
fırkasını Akçaşehir garbından demir· 
yolunun ötesine geçirerek, düşmanın 
kolordusu ile 9 uncu fırkasının gecele
diği Ekres köyünü basmıştır. Bu fır
kalarımız bu akınlarını buradan cenu· 
ha çevirmişler, düşmanın Afyondan geL 
mekte olan bir otomobil kolunu azbtet
mişlerdir. 

Birinci suvari fırkası da Ayvalı şi
malinden garba çekilen ve dördüncü 
kolordumuz tarafından sıkıştırılan düş· 
man kuvvetlerine arkadan taarruz etti 

anlamıştL İçinde bu adamı kurtardııYından 
bahsettiği h~ya~ı~, gerçekten, kardeşi~in ha
yatı olması umıdi belirmeğe başlamıştı. 
Gerçekten de iş böyle olmuştu. 

ve dütmanı olduğu yerde tesbit etti. 
28 ağustos günü yaptığımız hücum

lar ve elde ettiğimiz büyük muvaffaki
yetler, iki gündenberi sarsılan düşman 
maneviyatını tamamiyle harab etmişti. 
Düşman, mevzilerinde tutunmak ve 
garba doğru ricatmı temin etmek isti
yor, büyük bir inad ve israrla, son e
nerjisini harcıyordu. Fakat düşmanın 
bütün bu teşebbüsleri çelik ruhlu ordu
muzun her hamlesiyle akamete uğru
yordu. Düşmanın ancak sol yanını teş
kil eden birinci fırkası ile bunu tak
viye eden 7 inci fırkası bir çok malze
melerini brrakarak kuvvetlerini garba, 
Dumlupınara kaydırabilmiştir. 

Bugünkü harbte, Fahrettin paşa ku

mandasındaki suavri kolordumuz, gös· 

terdiği büyük muvaffakiyetlerle, har-

bın cereyanı ve neticesi üze-

rinde kuvvetle müessir olmuş ve 

kurtuluş tarihimizin şanlı sayfaların

dan birini yazmıştır. 'Geri çekilmekte 

olan düşman kuvvetleri, aslan suvarile

rimizin israrlı takibleri karşısında, 

kendilerini kılıçtan kurtarmağa çok 

çabalamışlarsa da bu muvaffakiyet pek 

azına nasib olmuştur. Suvarilerimiz 

düşmanı kovalamak, nakliye kollarını 

kesmek, düşmanın hareketlerini ve plan· 

larmı alt üst etmek, onu şaşkı-

na çevirmek hususunda parlak 

neticeler elde etmişlerdir. Hiıliisa suva

rilerimiz her anda ve her yerde düşma• 

nın ya arkasında ya karşısında görün

müşler, düşmanda maneviyat namına 
bir şey bırakmamışlardır. 

28 ağustosta suvari fırkalanmız 

düşmanı perişan ederken piyadeleri
miz de düşmanı saran çenberin ağzını 
gittikçe daraltmağa muvaffak olmuş· 
lardır. Bugün düşmanın geri çekilme· 
si ricat mahiyetini kaybetmiş ve tam 
bir hezimet manazrası göstermiştir. 

Hava kurumunun Keçiören gazino
sundaki garden partisi 

Bu yıl 30 ağustos zafer bayramı 

dolayrsiyle Hava kurumu Keçiören ko· 

lu tarafından Keçiören köy gazinosun

da bir gardenparti verilecektir. Garden 

partiye kurtuluş savaşının başkuman

danlık meydan muharebesinde bulu
nanlar davet edilmişlerdir. Eğlence sa
baha kadar devam edecek birçok milli 
oyunlar oynanacak ve halk şarkıları 

söylenecektir. 

Türk havasını güvene ka
vuşturacak olan hava silahı 
"TAYYARE", ıade devletin 
ve devlet müdafaa büdcesinin 
mevzuu olarak kalmamış, bel
ki de daha fazla olarak halkın 
yurd sevgisine ve yurddaş ter· 
biyesine emanet edilmiştir. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Ya:ıantar: 
Çeviren: 

M ary ve C harleı lamb 
Nurettin ART AM 

testolarda bulunuyordu: Ne onu tanıyordu; 
ne de ondan bir kese mese almıştı. Fakat 
bu adamın kendisi için gösterdiği nezaket 
ve f edakarhğa karşılık olmak üzere elinde 
avucunda ne kadar parası varsa ona verdi. 

Şimdi de yabancı kLzcağızı nankörlük 
ve nezaketsizlikle itham eden sözler söyle
meğe başlamıştı. Dedi ki : 

İsmi .A.ntonio olan bu yabancı bir deniz 
kaptam ıdı. Bu adam, bir direğe bağlı ola
rak dalgaların üzerinde yalpa vuran ve 
bütün dermanı kesilmiş olan Sebastian'ı ken
di gemisine alınıştı. Antonio, Sebastian'dan 
o kadar dostluk umuyordu ki delikanlının 
her nereye olursa kendisi ile birlik
te geleceği kanaatinde idi. Bu delikanlı 
o zaman, Orsino'nm sarayını göstermek ar
zusunu gösterince kaptan Antonio'da kelle
sini koltuğuna alarak İllirya'ya gelmişti. 
Çünkü bir defa bir deniz savaşında kendisi 
Orsino'nun yeğenini fena halde yaralamış
tı. İşte kendisinin yaka paça tutulmasının 
sebebi de bu idi. 

dönmeyince, Antonio, ne olursa olsun diye
rek, sokağa çıkmış, işte bu sırada erkek kı
lığına girdiği için tıpkı Sebestian'a benziyen 
Viola'ya rast gelmiş, kılıcını çekerek onun 
hayatım müdafaa etmiş, fakat zaptiyeler ta
raf mdan yakalandıktan sonra da kesesini 
isteyince - Sebestian sandığı - Viola'nın 
böyle bir şey bilmediğini söylemesi üzerine 
onun nankörlüğüne hükmederek açmıştı ağ
zım, yummuştu gıözünü. 

On ikinci gece . 
Daha Viola, bu nazikane himayenin bu 

müdahalenin sebebini sormağa, hatta sor
mayı uüşünmeye vakit bulamadan bu nazik 
adam öyle bir düşmanla karşılaştı ki ona 
karşı cesaret de beş para etmezdi. Çünkü 
hemen o sırada zaptiyeler geldiler ve bir 
kaç sene önce işlemiş olduğu bir suçtan do
layı bu adamı enselediler. Yakalanan adam, 
bu sefer, Viola'ya döndü: 

- Bütün bunlar, hepsi seni aramak yü
zünden başıma geldi, dedi. ve şu sözleri 
söyliyerek ondan bir kese istedi : 

- Şimdi kesemi geri istemek zaruretin
'deyim. Ne yapayım ki senin için yapmak 
istediğim şeyi yapamadım. Biraz şaşırmış 
gibi duruyorsun ama, aldırma canım. 

Viola .gerçekten apısmış, kalmıştı. Pro-

- Burada gördüğünüz bu delikanlı yok
mu, onu ben ölümün pençes~nden kurtar
dım. Onun yüzünden Ollirya'ya geldim ve 
tehlikenin kucağına atıldım. 

Fakat zaptiyeler yakaladıkları adamın 
bu türlü sızlanmalarına kulak asmıyorlar
dı. 

- Bunlardan bize ne? diyerek herifi al
dılar, götürdüler. Adamcağız, oradan götü
rülürken Viola'ya Sebastian diye bağrıyor 
ve kendisini tanımazlığa geldiği için söyle
mediğini bırakmıyordu. 

Viola kendisine Sebastian diye hitab e
dildiğini duyunca işin esrarını sormak arzu
sunu duymuştu. Fakat zaptiyeler, adamı o 
kadar çabuk götürmüşlerdi ki buna imkan 
kalmamıştı. Bununla beraber, bu adamın 
kendisini erkek kardeşine benzettiğini de 

Antonio ile Sebastian, Antonio'nun Vio
laya rast gelmesinden bir kaç saat önce ka
raya çıkmışlardı. Antonio, cebindeki para 
kesesini Sebastian'a vermiş onu şehri gezip 
gönneğe göndermiş, öteki elindeki para ile 
dilediği şeyleri ala dursun, kaptan da han
da beklemişti. Delikanlı tayin edilen saatta 

Antonio gittikten sonra Viola tekrar bir 
çarpışma daveti olur korkusiyle hemen sa
raya doğru sıvışmıştı. O, daha çok gitme
den düşmanı gene onunla karşılaştım san
mıştı; fakat bu sefer karşılaştığı o değildil 
kardeşi Sebastian'dı. Herif, bu sefer : 

- Gene karşımamı çıkıyorsun? diye çı
kışarak ona bir darbe indirmişti. Sebastian 
korkak bir genç değildi. O da bir darbe in· 
<lirdi ve hemden kılıcını çehi. 

Fakat bu sefer de düelloyu bir bayan 
vurdu. Olivia o sırada oraya gelmiş ve Se
bastian'ı Sezario sanarak, uğradığı kaba 

(Sonu var) 
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Karışmazlık komitesi 
dün gene toplandı 

(Başı ı incı sayıfada) 

Porunun alakadar hükümetlere bildidl
ınesini kabul etmiitir. Cevablarm 10 ey· 
Hllden evvel gönderilmesi lbrmdır. 

Tali komite, kontrol planının nıali 

vaziyetini de tetkik eylemiş ve tediye -
lerini yapmamış olan hükümetlerin ek -
aeriyetinin, bundan evvelki tfili komite 
toplantılarından sonra, tediyelerini yap
nuş bulunduğunu müşahede etmiştir. 

Tali komite, tediyelerini yapmamış olan 
birkaç bükümetin mümessillerine mü • 
racaatta bulunmaya karar vermiştir. 

Komite, önümüzdek itoplant1s1m 10 

eylülde yapacaktır. 

Cenevre levkalôıle toplantıya 
lüzum görmüyor 

Cenevre, 27 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyi reisi, konseyin fevkala

de bir içtimaa çağrılması hakkındaki 

Valansiya talebi ile alakadar olarak, 

konsey azasından hiç birinin fevkalade 

içtimaa lüzum göstermemiş bulunduğu

nu bildirmiştir. 

İspanya meselesi, 10 eyliılde topla

nacak olan normal içtimada konuşula

caktır. 

ispanyada 
Çarpışan 
ltalganlar 

(Başı J ıncı sayı/ada) 
göstermiş bulundukları şevk ve vukuf 
karşısında hissetmekte bulunduğum 
hayranlığı ekselansınıza arzetmekle 
bahtiyarım.,, 

B. Mu•olininin cevabı 
B. Musolini, teşekkür makamında 

şu cevabı vermiştir: 

"Bundan böyle pek samimi bir ma
hiyet kazanmış olan bu silah arkadaş
lığı İspanyayı ve Akdenizi müşterek 
hizmetimiz aleyhindeki bütün tehdit
lerden kurtaracak olan nihai zaferin 
zımanıdrr.,, 

ita/yanların zayiatı 
Roma, 27 (A.A.) - Resmi bir teb-

liğ, İspanyadaki italyan lejyonerleri
nin 14 ağustos ile 22 ağustos arasın

da aşağıdaki zayiata uğramış oldukla
rını bildirmektedir: 

Zabitler: 16 maktul, 60 mecruh, 
Efrad: 325 maktul, 1616 mecruh. 

BİR AVRUPA KARİKATÜRÜ 

Sabun köpüğü 

[ La Tribün de Nasyon gazetesinde Derso ve Kelen'İn KarJş. 

mazlık Komit~si için yaptıklan bir k a r i k a t Ü r • ] 

Elektrik 
Şirketinin 
Satın alınması 

(Başı 1 inci sayfada) 
İşte şirketin satın alınması mevzuu 

etrafında müzakereler olduğu haberi 
buradan çıkmıştır. Vaziyete göre, Ve
kaletle şirket arasında tahsisen bir sa
tın alınma müzakeresi değil, yukarıda 
sayılan hususların hallini temin ede. 
cek bir temas yapılacaktır. Bunun için 
Şirket mümessillerinin bir heyet ha
linde Ankaraya gelmeleri beklenmek
tedir. Meselenin halli ve belki şirket 
tesisatının devletçe satın alınması bu 
tnüzakerenin seyrine tabi olacaktır. 

Bir haftada 103 kaçakçı 
yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümriik rnu
hafa;ı:a teşkilatı, bir yaralı, bir ölü, 103 
kaçakcı. 128 7 kilo gümrük kaçağı, 23 
ti.ırJ İt-: ... ;y, 200 altın lira, bir tabar.ca, 
5i4 · ""•1avvam ile 52 kaçakçı hayva
nı elt; g c;irmicıtir. 

Telgraf ajansları 
delegelerinin toplantısı 

Belgrad, 27 (A.A.) - Dubrovnik 
vapurunda toplantılarını yapmakta olan 
enternasyonal telgraf ajansları konfe
ransı dünkü celsesinde Naib Prens Pol'a 
ve B. Stoyadinoviç'e birer tazim tPlgrafı 
göndermiştir. Konferans Avala ajansı 
direktörünü fahri reis seçmiş ve muır.a
ileyh bu vesile ile bir nutuk vermiştir. 
Bundan sonra reislik divanı seçimi ya
pılmış, bu divanın reisliğine seçilen Ha_ 
vas ajansı direktörü de bir nutut. ver
miştir. 

Dubrovnik vapuru dün yugoslav sa
hillerinde bir dolaşma yapmıştır. 

İstanbul - Edime yolu 
Bayındırlık Bakanlığına gelen ma· 

lfimata göre İstanbuJ, Edirne asfalt yo
lunun İstanbul vilayeti hududuna kadar 
olan kısmı dün bitmiştir. İstanbul hu. 
dudundan Lüleburgaza kadar olan kı
sım da yakında bitecektir. Bu yolun a
çılma töreni İstanbul ve Trakya vila
yetlerinin iştiraki ile cumhuriyet bay• 
ramında yapılacaktır. 

ULUS 

1 8 . . d ı ZONGULDAK,DA urun ıçın e 
· h 1 Kozlu şirketinin 

eroın apı. yeni tesisatı 
Bir eroin mübtelası 

hastanede öldü 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Beşinci 

Asliye Ceza mahkemesi geçenlerde ero
in kullanmayı ibtila haline getiren ba • 
Ioncu Remzi adında bir akıl hastasının 
Bakırköy akıl hastahanesinde tedavi e • 
dilmesine karar vermişti. 

Baloncu Remzi dün jandarmalar ta
rafından aynı mahkemeye getirildi. Rem
zi mahkemeye girip çıkarken nasıl~a ya
rım gram eroin tedarik etmiş ve bir 
karamela kağıdına sararak sağ 'Junın de
liğinin içine yerleştirmiştir. Rcnızinin 
burnunda ahtapot bulunduğu için no • 
hud büyüklüğündeki bu eroin hapı bur. 
nunun yukarılarına doğru yürümüş ve 
Remzi mahkemeden çıkarak ha3tahane
ye dönmüştür. 

Remzi böylece hastahanedtki adli 
koğuşa girmiş, biraz sonra abtesaneye 
giderek burnundaki eroini çıkartmak 
için çalışmıştır. Nihayet bir arkadaşiyle 
beraber gece geç vakitlere kadar burnu· 
na teller sokarak eroini çıkartmaya ça
Irşan Remzi buna bir türlü muvaffak o
lamamış ve karyolasma girip uyumuş· 
tur. 

Gece saat 2 sıralarında ihtilaçlar 
içinde uyanan Remzinin feryadı i.\zf!ri • 
ne arkadaşları uyanmış ve nöbetçi dok
torunu çağırmışlardır. Tedavilere rağ -
men Remzi sabahın saat 8 inde ölmüştür. 

Gece geçen hadiseler üzerine cese -
din burnu yarılmış ve hakikaten eroin 
hapı cıkanlmıştır. Ölümün, eroinin kana 
karışmasından ve dimauı tahrib etme -

b 

sinden ileri geldiği anlaşılmıştr. Rem • 
ziye eroini kimin verdiği araştrılmak -
tadır. 

Eroin kaçakçısı 
Koçu oğlu Yani isminde 

hapishaneye eroin sokmaya 
yakalanmıştır . 

birisi dün 
çalışırken 

Mahsul bereketli 
Bu yıl bu~day ve arpa mahs1Jlü çok 

bereektlidir. Ciftçi ve köylü çok mem -
nundur 

onya Çi 
a a 

( µaı ·. ıncı sayfada) 

büyük elçısı .f>. Hugessen oldukça ra
hatsız geçen bir geceden sonra lıu sa
bah biraz sükunet bulmuştur. Çıkarılan 
sıhhat bülteninde, hastanın umumi ah
valinde iyiliğe doğru sarih ve mahsüs 
bir değişiklik görülmekte olduğu kayd 

edilmektedir. 
Japon deniz bakanı teessürünü 

bildirdi 
Tokyodan bildiriliyor: Japon deniz 

bakanı büyük elçinin japon deniz tay
yareleri tarafından yaralanması dolayı
siyle teessürünü bildirmiştir. Bakanlık 
nam:na söz söylemiye salahiyetli bir 
zat, mumaileyhe tayyarelerin kasden 
ateş etmelerinin tasavvur olunamıya
cağını söylemiştir. Bütün japon gaze_ 
'teleri deniz bakanlığının teessürüne 
iştirak etme kteclirler. 

Çin'in ablukası 
Londra, 27 <Hususi) - Japonyamn, 

Çine yabancı devletle~ tarafından silah 
gönderilmemesini temın etmek için Çinin 
şimali garbi sahillerini abluka e irceği 
hakkında bazı haberler dolaşm1şttr. Bu 
mesele hakkında Havas Ajansının Şang
hay muhabirine beyanatta bulunan ja • 
pon donanması namına söz ;;öyle.:neğe 
salahiyetli bir zat, bu meselede vaziyeti 

tasrih etmiştir. 
Mumaileyh, japon gemiJerinin ya • 

hancı tabiyetinde olan hiç bir gemiyi, 
hamulesi her ne olursa olsun, tutınıya. 
caklarrru bildinni,, Tokyo hükümctinin 
yakında bütün yabancı hükümetler nez
dinde teşebbüslerde bulunarak onlarda 
dostane bir surette anla~mazlığı uzatma
mak için Çine sirnh göndermemelerini 
taleb edeceğini ilave etmiştir. 

Çine satılan •ilahları gerekirae 
Japonya ıatın alacah 

Japon makamları, Havas ajansı mu
habirine, Japonyanın gerekirse Çine 
teslim edilıneii Ibım gelmekte olan si
pariş tere muaciıi silah siparişlerini ken-

törenle açıldı 
Zonguldak, 27 İş Bankası-

nın Kozlu'da kurduğu Kömüriş şirke

tinin yeni yaptığı tesisatın açdn,a töre· 
ni çok kalabalık davetli ve binden fazla 
halk ve işçinin iştirakiyle yapıldı. Zait 
yirmi yediden tahtelarz nakıs yüz raka
mına inen bir kuyudan bu teçhizat sa
yesinde günde 1600, senede 550.000 ton 
kömür çıkacak ve bu kömür insan eti 
değmeden lavuara kadar otomatikman 
gidecektir. Bu şekil maden tesisatı hav
zada ilk defa vücude getirilmiştir. Bu 
münasebetle sosyete genel dir.:ktörü 
B. İhsan Soyak bir söylev vererek bu 
tesisatın istihsaldeki tesirini izah etmiş· 
tir. 

İş Bankası tarafından Havza'da ku. 
rulan maden kömürü şirketlerinin ku -
ru1uş yrldönümü olmak üzere Türkiş 
şirketinde bir garden parti tertip edil • 
miştir. 

İkmal imtihanları 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Mı.ıallim· 

terin Tarih kurultayında bulunabilme • 
leri için orta mektebkrle liselerdeki ik
mal imtihanlarının günleri değiştirilmiş
tir. Yeni cetvele göre tarih - co;{ıafya 
imtihanları 9, türkçe ve edebiyat imti -
hanları 11, riyaziye imtihanları 14. fizik 
imtihanları da 17 ey!Cılde yaprlacaktrr. 

Erzurum' da imar faaliyeti 
Erzurum, 27 - Erzurum'un imarı 

faaliyeti büyük başarılarla devam etmek
tedir. Merkezden telgrafla gelen tahsi
satla etrafı açılan ve şehir meydanı ha
line konulan büyük Mimar Sina 1'm öl
mez eserlerinden Lalapaşa camisirıin et· 
rafı süslenmekte ve modem bir çeşme 

yapılmaktadır. 

Belediye de, yeni açtığı catidelere 
parke döşemektedir. Ana caddelerden 
bir kısmı asfalt olacaktır. 

Şehrin elektrik ihtiyacı için yakında 
esaslı faaliyete başlanacaktır. 

Bu yıl modern bir otelle 'iÜslenen 
Ilıca - Şifalı suları için yeni yapılacak 

büyük tesisata hazırlarulmaktadır. 

1 
di hesabına alarak ecnebi tacirlerin za 
rarlarım teJafi etmek tasavvurunda bu
lunduğunu bildirmişlerdir. 

Japon dış bakanlığının tasrih/eri 
Diğer taraftan, japon dış bakanlığı 

namına söz söylemeğe salahiyetli bir zat 
da aynı mevzu hakkında beyanatta bu· 
lunarak Çin sahillerinin abloka altına 

alınmasiyle hakiki bir abloka kurulmuş 
olmıyacağmı ve bu iş hakkında "müna. 
kalatın durdurulması" tabirinin kullanıl
ması daha doğru olacağını söylemiştir. 

" Diğer devletler tarafından sliku -
netle yapılan ticaret" e dair tebliğ edi . 
len madde "hüsnü niyetle" hareket eden 
gemiler hakkında tatbik edilecektir. 

Ablokanın ne suretle tatbik edilece
ği henüz tesbit edilmemiştir. Bu husuı. 
abloka tatbik edildikçe rastlamlan ha -
disclere göre tesbit edilecektir. 

Japon harb gemileri bir alman 
vapurunu tevkil ettiler 

Şanghayda bir japon kaynağından 
öğrenildiğine göre, Çine silah taşıyan 
Gneisenau isminde bir alman vapuru se
kiz gün önce Vusung açıklarında japon 
harb gemileri tarafından durdurularak 
Konçimento istenmiştir • 

Gneisenaunun kaptanı bu talebi red
ederek Şanghay istikametinde yol al
mağa devam etmiş ise de japon ve al
man konsoloshaneleri arasında yapılan 
görüşmelerden sonra vapur Çine silah 
çıkarmadan yoluna devam etmiştir. 

Nim resmi japon makamlarına men
sub bir zat Çin htikümeti namına silah 
taşıyan başka yabancı vapurları geldiği 

takdirde onlarla da bu suretle bir an
laşmaya varılacağını söylemiştir. 

Japonlann niyeti Londrada 
hoş karıılanmadı 

Japonların Çin sahillerini abloka e
decekleri 11akkındaki haber Londrada 
öğrenilince aUikadar mahfillerde nahuş 
bir tesir uyandırmıştrr. Londra mahfil
leri harb hali olmadıkça abloka teşeb
büsünün gayri meşru bir hareket sayı-

Avcı ar 
Bayramı 

5--· 

Ankara halkevi, geçen yıllar olduğıa 
gibi bu yıl da av mevsiminin açıJr::ıa 
bayramını 29 ağustos pazar günü An. 
karada bulunan misafir avcıların işti. 
rakiyle yapacaktır. Bunun için lazrın 

gelen hazırlıklar tamamlanmı~tır. 
O gün Ankara halkevinin spor şu. 

beıine bağlı avcılar sabah saat 4.30 da 
misafirler 7 de halkevinin öniindc:n o
tobüslerle hareket edecekler; (Nenek 
koruluğuna) gideceklerdir. Bayraklar
la süslene koruluğa gidildikten sonra, 
tertip heyeti avcıları groplara aynacak. 
avcılar ayrılan bu mıntakalarda saat 
12 ye kadar avlanacaklardır. Avın in_ 
tizamını temin için avcıhk nizamna
melerine riayet edilmesi şart konul. 
muştur ve günün neşe, sükun içinde 
geçmesi için tertib heyeti azamt gay
reti gösterecektir. 

Halkevi avcılar ve misafirleri için 
öğle yemeği verecektir. Yemek tamam 
birde yenecektir. Yemekten sonra milli 
oyunlar ve eğlenceler tertip edilecek_ 
tir. Satt 16 da da atış müsabakaları ya
pılacaktır. Av merasiminden sonra bü
tün avcı kolları ve misafirleri otobüs. 
lerle halkevi önüne gelecekler ve bu
radan dağılacaklardır. 

Avcılar kulübünün bayramı 
Ankara avcılar kulübü senelik av 

bayramını ayni gün Kayaşta İkisöğüt 
mevkiinde yapacaktır. 

Ankara Bölgesi 
yüzme birincilikleri 
Ankara bölgesi 937 yılı yüzme bi

rincilikleri bugünden itibaren Kara
deniz havuzunda başlamaktadır. Müsa
bakalar iki gün devam edecektir. 

Bugün müsabakalar saat ıs de baş
lıyacaktır. İki günlük program §Udur: 

28 ağustos cumartesi 
100 metre serbest, 100 metre sırtüs

tü, 400 metre serbest, Türk bayrak ya
rışı, 100 metre sırtüstü + 200 metre 
kaburgalama + 100 metre serbest. 

29 ağustos pazar 
200 metre serbest, 200 metre kurba

ğalama, 150 1 metre serbest. Atlamalar: 
Önden perende koşarak, geriye adi ba
lıklama, ileri çıkıp geri devrilerek at· 
lama. Koşarak: Bir perendeli ters atla
ma, önden bükmeli yarım burgu, 4x200 

bayrak yarışı serbest. 

Hakemler: başhakem Sabri Mengül, 
çıkış hakemi: Yekta, diğer hakemler; 
Berri Bökesoy, Ali İleri, Ziya. 

Su sporları ajanlığı müsabakaların 

muntazam olması için Karadeniz yüzme 
havuzunda icap eden hazırlığı yapmış~ 
tır. 

Bugüne kadar havuzun biricik nok
sanı atlama kalaslarının yaylanma kabL 
liyetinin azlığı idi. Ajanlık çiftlik ida
resiyle birlikte bunun önüne geçmişler. 
dir. Buna göre, bundan sonra, nizaır_. 
nameye uygun bir atlama yeri elde e .. 
dildiği gibi, yaylanma · rtibatının gü •. 

zelliği dolayisiyle atlamalar da zevkli 
ve eğlenceli olacaktır. 
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RADYO 
..................................................... ---·-.. ·--
ÖÔLE NEŞRİYATI : 13.30-13.50 

Muhtelif plak neşriyatı, 13.50-14.15 

Plak: Türk musikisi ve halk şarkıları. 
14.15-14.50 Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30-18.35 

Plak neşriyatı. 18.35-19.10 Çocuklar<: 
Karagöz: (Küçük Ali). 19.10 • 19 35 

Türk musikisi ve halk şarkılan (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 19.35-19.50 
Saat :iyan ve arabça neşriyat. 19.50-20.1 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları). 20.15-20.30 Şev
ket Süreyya (İktisadi konuşma). 20.30-
21.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Salahaddin ve arkadaşları). 21.00·21.15 
Ajans haberleri. 21.15-21.55 Stüdyo sa
lon orkestrası. (l - Fieyet Seduction. 
2 - Lehar Das land des LacheJins 
3 - Strauss aDs Leben ist doch schön 
4 - Serrano Seguidillas. 5 - Turim~. 
Romance.) 21.55-22.00 Yarınki program 
ve İSTİKLAL MARŞI. 

lac~ını ve her ablokanın icabından o
lan gemileri arama hakkının hiç bir za
man japonlara verilmireceğini beyan 
etmektedirler. 

Hu haber teeyyüd ett; ği takdirde 
İngiliz riceali meseleyi gözden geçir
me~c başlıyacaklardır. 



iiltiir hakanlığı levazım 
dire törlüğünden: 

1 - Dlttlr babnlıls bademe PbJOW iatuı ft mr tamiratı 
•k elaailtmeye koııalmuttur· 

2 - Maheınmen bedelf '71 lira 71 \unıttur 
s - llnülaat teminatı 72 lira tO lmnattaL 

4 - 1artmmf1 ILıqlf leftllm dlrekterltlpndetlir. Bbiltme stl
Afl 27....., cama ch8 uat 15 dedir 111lftkbt teminat baka mek
tubu ..,. -kbıu ile tnuaa dlrektlrltlltlade mtltefelrldl komle
yona mlncaatlar• ilin olunur. (2950) 2-4453 

a.. .. ~ik ve eytam bankasından: 
Kiralık apartman daireleri 

Ankarada lflldar ca4eainde t.naımu ald eaki Turban apar· 
tmwnmıla m. elektrik... H ban pa taiatnu baYi bot baluDlıD 8 
" 13 namarab daireler açık artırma tile bir ane mtıddetle kiraya 
Yerilecelrtlr. 

lhaıeü 31 aptoll 937 •h sini -• on birde yapılacaktır. 
8 Namarah daire tlc;tinc8 katti bet oda, bir matbah. biJ banyo. 

bir ball •• bir lrorWofdan; 
ıs Namaralı daire ite bodrum btmda bet oda. bir ... tbab. bir 

tlaJI ft bir koridordan ibarettir. 
Daireleri ılrlP pnnek iatiyealer .,artıman bpıcmma mira· 

caat eclebllirler. 8 numaralı dair~ dlposito puuı 75 lira ve 13 
8umuab dahenln ite 40 tlradn. 

istekli o11Dlarm ihale 111'1 Mat OD birden eni diposito pa· 
l'lliyle birlikte bankamu emwc ...w.e mlracutlan. 

(2'46) z-,.4432 

Ankara Valiliiin o 
Anma • lıtanbuJ yolunan 127+561 ile 134+000 inci kilomet· 

nJeri arMma (780) metre mllrtb t.lf Uuaratmm ihaleli U.937 per· 
.-be sini mt ıs ele ftllyet dahbl encimeninde yapdacütır. 

Betif bedeli (1907) lira (GO) lnarut ~ manklrat tembaatı (143) 
Ura (7) kurattar. 

istekliler ticaret odalı •e9İlrası n temiut .. lrtubu .,.,. mak· 
lnularlyle bu ite aid olmak here nafa mldlrlfllliadn aı.caklan 
•hliyet ftlikuiyle birlikte rabnda yuJb ... ft saatte enctlme
al dalmiye ıe1meleri. 

•;;p;.;•~~....,;;~•..-----....,~--.~~---ı tnekffler kefif n tartnameyi hu cUn nafıa mtldlrllpnde 11-
rebllltler. (2178) ....... 

Ankara 
Ha,_... ka111mm muhtelif ~ yapıhıcak Cealln 200 a

det aym tipte kerpiç llçinen kay eft 1.1.987 ~ llntl saat 16 
ela ....... .ıllyed binumdl topl•ıeak .....,,_ bazurandl ihl· 
leal ,.,.....,11 tkere- bpliı •rfll ebiltmep nm.ımuttm. 

1 - Keti fbedell beher n için (481) lire (51) bruftur. 
ı - 11u..tkat teminat (&065) lira (10) lnınattur. (Teminat iti· 

aJ1ıJ cemiyeti amuml merkesi namn11 ~ emenet 
bltıO'unlcötır) 

Allbclar1arın yubrıdı adı geçen pde teklifleritd ticaret ocle
• •llaını " teminat mektubu .epa mekbu*mı nibayit uat 
1$.30 a bdar Aabn •lllyeti evrak JıraJemiM teallm edip mubbl· 
inde bir llUIDatl pmuluı .ımatarı tutttt· 

lltiyenle .. ttname ve pllaJan Aakarl. ı._._. kirin lnGdtlr· 
lllkletlade 5"!'"llrleı'. (2'156) !;::!!5 

1 
lehria muhtelif mehallerlnde 15111.32 lira bedeli ketlfB .ıtı 

tane amaml abdnbene iftflU 31.8.'37 alı s8nil .. t OD bqukta )». 
lecliye encUmeninde pazarlıkla ftrileceiinden iateklilerta taclme. 
- mlracaatıan. (30Q2) ...... 

1 LA il 

ı - Halde balaıwa 2' numaralı cltlklrtu inekli p.._.ılm-
dan açık antıl'llllll 10 antılmqtlr. 

Z - 111 ....... n heclel1 flO llnıdır. 
S - Muvakkat teminatı 49.50 Hndır. 
4 - lertumealai ,armek litl,.nleria her &la ,... itleri ... 

lemine " ilteklllerin de U.937 - ibtl mt OD bapkte W.. 
•iye encialenine mDracaatlan. 1-4417 

l LAM 
eG0 İlra !IU!bMM!leD a.telll halde 10/1 .nwnJı cllkJrln ..... 

11ıa...1ından 24.t.937 cuma slnlae adar bir ., =., ... 
la icara ftrilecetlnden ilteklileria ., cami .. .... ... -
buçukta belecllye eadlmeıliDe ~ J-4415 

iLAM 
Acla Panel llewkl Clnal Anlruma takdir olaen lujat 
1072 7 Yeıüflhir Hde enkuı • Ura 

Yenifeblrde Kl&impqa caddelbule Mim otla .._ W le4et 
EfencJin.in mutuarnf olduklan bene ie.tPn111r turetile ı_. mlt
dtlrlflilne intibl etmesinden dolayı aakuı atat arürmla mretifle 
latıhıcakm. Talipler ylsde 7.5 dipositıo akçeledle lu.tsf penr
tai cinll mt ıt ela lmar mtıdUrl\lllnde mltıqekldl .... ,.. 
hasır bulunmaJan. (305t~ z-45$1 

ı lıi j, 
Tıp fdlteai ,..._. ... litfli!MI ~ .._ llllkM. 

elem ft KurtalUf maUllelerbMle fetia411e tlW Olaıt • llŞuıe 
lere yapıla ltirular 31.8.937 •lı cflntl aat on bet buçukta W.. 
diye encimenincle tetkik eclileceiinden itiru edenlerin belediJ.,. 
plmeleri ilin olunur. (3057) z-4555 

iLAM 
l - Yenipbirde 1045 inci ac!Ma 2 p111Mlale 2lf ...,. ..... 

1ıaı belediye malı ana 15 cOn mlkldılth ~ _....._.. llai ın: ı: ı 
tur. ._ 

z - llnbMIU!lft bedeli 1174 Jitli#. 
1 - llanbkt teminatı J0t lltecbr. -
4 - ~....- iatl1enlerin heraun ,... lf1eıi ....., 

mine " iatelrlileria 4e ıo.t.t37 cuma cllnll aut • La9# ~ 
cliye endlmeDine mlracaatlan. •I ....ıı ....... 

[ O..let DemU-,ollan n Limealan U
Mildürliiü Satmalma ~ lllıllan 

iLAM 
Muhammen becleli (16000) lira olen ~ lolromotlf w '* 

mahtefif kriko •• •eıealer • 
1-18-937 cuma llnll aat lJ.30 c1a lrapalı _, uaulll. ile ~ 

ela Were binamda .aua ılllllCÜtll'. 
8'a ite cirmelr iativenlerin (1200) Utebk muftkkat tıem1i1at ile 

kanumm tayin ettlll .ı"ffiblar, rtllld pseteaba 7·S.lm ... • 
3297 .eya 1·7-tS'l «la 3645 MO: b ....._ıade iatlpı etmlt ola • 
U-tmme dairesinde alılllDlf •llib ft teldlflerbai aynı ~ •• 
14-SO a kadar lromiıyon reilllline werl1meei 11.-ır. 

lartnameler padlU olarak A........, mıreme 
Baydarpqada tesellüm " ank teflilladtn "91 ... P.illll 

(29U) 

t LAM 
llulwmmea becle\i (46.400) Ura olan __ ..,_ •16 

'37 cuma cnno aet l5 de bpab sarf aall ne ~ .... 
ftldlleti biwmcle atın almacaktu. 

Bu ite ,ılrmelr iltiyenlerin (3480) lirllık lllUftkkat teminat 11t 
bnanun tayin ~ ftliblan " aafra mltemh!IWllk "9iblım 
"tekliflerim.,.. &in aut 14 de lraclar dnlet 4-nlryoDarr ..ı. 
seme daireımcleki merlrea komiayonu reilliiJae •enıaeleri •tıılndıt 

8artname1er (231) lnan111 Ankara " ~ ..,... .. .._ 
sat maktadır (27494 , 

1 
:!t:1? 

Kapalı Zarf . yle Eksi itme İlim 
Bolu afi· 



~ 28-81937 ====================-=ULUS 

[ 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 

Komisyonu Hanları _______ _ .__ ____________ _ 
t LAN 

1 - Antalya garnizonunun yıllık ihtiyacı olan 234000 kilo aı.· 
&eri evsafta un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. .. 

2 - Eksiltmesi 10.9.937 cuma günü saat 10 da İspartada tumen 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Unun tahmin bedeli 12 kuruş ve muvakkat temınatı 2633 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir . . . 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerındekı ~e
sika ve temınat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale sa~tın· 
den .!n az bir s at evveline kadar mezkür komisyona vermelerı • 

c~81o) 2~4439 

1 L A N 
1 - 759.0 o kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeve konulmuştur: 
2 - Arpanın muhammen tutarı 37950 lira ve rr;uv~~kat temı~~

tı 2845 lira 75 kur§tur. Ş;;rtnamesi 190 kuruş muıtabılınde komıs· 
yondan verilir. • . 

3 - Eksiltmesi 4 9 937 cumartesi günü saat 11 de Erzıncanda 
tümen karargahındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 _ 1steklilerın ticaret odasında kayıdlı olmakla berabet 2490 
sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve ~eminat ma~bıızla. 
riyle teklif mektublarını ihale sa::ıtından en az b r saat evelıne k::ı· 
dar me kur komisyona ermeleri. (2866) 2-4348 

t L A N 
1 _ Kapalı zarfla Beytişebab kıtaatı ihtiyacı için eksiltmeye 

konulan 126 bin kılo fahr ka ununa teklif edilen fiat pa})::ılı göri.il
düğündcn a nı rr.ikdar un tekrar kapalı zarf usulıyle eksiltmeye 
konulmuştur . 

2 - Eksıltmesi 16.9.937 perşembe günü saat onda Beytuşebab 
satın alma komisyonunda yapılacaktır Muvakkat teminatı 1708 Iİ· 
radır. Şartnamesi komisyonda her gün görüle?ilır. . . . 

3 _İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerındekı vesıka ve temı
nat makbuzlarını havi teklif mektublannı ihale saatmdan en az 
bir saat eveline kadar mezkur koniisyona vermeleri. 

(2817) 2-43'16 

1 LAN 
Edirne garnizonunun biı birliğinin ihtiyacı iıwin .189960 kilo 

arpa 16.9.937 perşmebe günü saat 11 de kapalı zarf ~sulıyl~ satın a
lınacaktır. Arpanın muhammen tutarı 5 .kuruş ve .~ı~ te?1.ınatı 713 
liradır. Şartname ve evsafı her gün komısy~nda ~orul.ebılır. lst~k· 
lilerin 21i90 sayılı kanunun 2. 3 cü mad~elerındekı vesıka ve t~mınat 
makbuzlarını havi teklif mektublarını ılıale saatından en az bır sa-
at eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (2973) 2-4469 

t LAN 
1 - t mir müstahkem mevki merkez kıtaatı ıhtiyacı icin 27950 

kilo sade yagı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur .. 
2 - İhalesi 6.9.937 pazartesi günü saat 17.30 lzmırde Kışlada 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
3 - Yağın tahmini tutarı 25714 lira ve muvakkat temınatı 192~ 

lira 55 kuruştur. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasına kayıdlı olmaları şart olmakla 

beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki belgeleriyle 
ilk teminat makbuz veya banka mektubları ve teklifnamelerini iha
le saatından en az bir saat evetine kadar mezkür komisyona ver· 
me eri. {2lS69) 2-4351 

iLAN 
1 - Erzincan birlikleri ihtiyacı için 26400 kilo sade yağı ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 15.9.937 ~arşamba günü saat 16 da Erzincanda 

tümen karargahındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yağın muhammen tutarı 23160 lira ve ilk teminatı 1782 li

radır. Şartnam~si komisyonda parasız görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları ,art bulun

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını h<ıvi teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2941) 2-4438 

1 LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki sahil kıtaatı ihtiyacı için 21.200 

kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 6.9.937 pazartesi günü saat 16.30 da Kışlada satın 

alma komiı.yonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı 19716 lira muvakkat teminatı 1478 lira 70 

kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları ~rt olmakla 

beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar İzmir askeri satın alma komisyonuna ver-
meleri. (28158) 2-4350 

t L A N 
1 - Erzincan kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için 444.200 kilo arpa 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
22210 lira ve ilk teminatı 1665 lira 75 kuruştur. Eksiltmesi 4.9.937 
!laat 10 da Eriıncanda tümen karargahında satın alma komisyonun
da yapılacaktır. isteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatmdan 
en az bir saat eve) mezkür komisyona vermeleri. (2867) 2-4349 

1 LAN 
1 - Siirdtüınen kıtaatı ihtiyacı için 300 bin kilo fabrika unu 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 7.9.937 salı günü saat 11 de Siirtte tümen satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı 45.000 lira ve ilk teminatı 3375 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2812) 2--4345 

İLAN 
1 - Erzincan birlikleri için 740 bin kilo odun kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 11 de Erzincan tü

men karagahındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Odunun muhammen tutarı 16650 lira ve ilk teminatı 1248 

lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 

beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezki\r komisyona vermeleri. 

(2912) 2-4425 

tLAN 
1 - Erzincan birlikleri için 740 bin kilo odun kapalı zarfla ek

ıiltmeye konulmuştur. 
. 2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazarresi günü saat 9 da Erzincanda 

tUmen karagahı binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Odunun muhammen tutarı 16650 lira ve ilk teminatı 1248 

lira 7 S kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir, 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdh olmalan ,art olmakla 

beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi. 
nat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale aaatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2911) 2--4424 

İLAN 
1 -:- Denizli garnizonunun ihtiyacı olan 230100 kilo askeri ev

saftakı un kapalı zarfla eksihmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 11 de İsparta tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
. 3 - Unun mu~amm~n bedeli ıı kuruş muvakkat teminatı 2374 
lıradır. Şartna~es.ı komısycnda görülebilir. . . 

4 - İsteklılerın 2'190 c:::..vılı kanunun 2 3 cü maddelerındekı ve
sika ve teminat makbuzlar 1yıe teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2879 ) 2--4420 

!LAN 
. Ç~talca~a göste.rilecek mahalde bir pavyon i~in ihale günü tek

hf edılcn fıat komısyonca pahalı görüldüğünden ihalesi tekrar ka
palı zarf.la 13.9.~37 pazartesi günü saat 16 de yapılacaktır. Muham
men keşıf be~elı 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her giın öi'i e· 
den evel komısyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 liralık ille temi
nat ~akbuz veya m:ktublariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 c~ mad
delcrınde yazılı vesıkalariyle berabeı ihale aatmdan en az bır saat 
evetine kadar teklif mektublarını Fındıklıda komutanlık satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (2914) 2-4427 

İLAN 
1 - Erzincan birlikleri için 1200 ton odun kapalı zarfla eksilt

meve konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesı gunü saat 15.30 da Erzincan· 

da tiimen karargahında satın alma komisyonunda yapılacaktır: 
3 - Odunun muhammen tutarı 27.000 lira ve muvakkat temına

tı 2025 liradır. $ '"tnamesi 1 5 kuruş mukabı inde komisyondan ve
rilir. 

4 - 1stekıılcı n ticaret oda::ıında kayıdlı olmal~rı ~art olmakl.a 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindekı vesıkn ve temı
nat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komi yona vermeleri. 

(2913) 2-4426 

İLAN 
Garnizonu Cin:;i Kilo Muhammen Muvakkat 

Miktarı Tutarı Teminatı 
Lira Lira Krş 

Bursa Un 479000 62270 4670 25 
Mudanya " 208000 27040 2028 00 
Bandırma •• 208000 27040 2028 00 

ı _ Bursa, Mudan}'.a, Bandırma garnizonları .. ~~in yukarıda 
miktarları yazılı ekmeklık unun 10.9.937 cuma gunu saat 17 de 
Bursa askeri satın ~lma komisyonunda kapalı zarfla eksilt~esi ya
pılacaktır. Beher kılosu 13 kuruş hesabiyle tutarları ve temınatları 
yukarıda yazıhdn. 

2 - Üç garni onun unu ay 11 ayrı isteklilere ihale edilebilir. 
Ancak istekliler teminat mektublarına ve teklif mektublarında u
nuna ıştirak edecekleri garnizonların isimlerini açık olarak yazma
ları şarttır. 

3 - Şartnamesi 580 kuruş mukabilinde komisyondan alınabi-
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun z. 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatinden en a
şağı bir saat evveline kadar kanunun 32, 34 cü maddelerine uygun 
olarak mezkur kom;syona vermeleri. (2931) 2-4429 

İLAN 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 32500 kilo sı
ğır eti kapalı ıarfla satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin behe rkilosu 30 kuruştan 9750 lira ve muvakkat 
teminatı 731 lira 25 kurştur. Şartnameıi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

3 - İhalesi 6.9.937 pazartesi günü saat 16 da Çanakkale müs
tahkem mevki satın almf' ~~isyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin l~<ı.; ıayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makb1.17.lariyle teklif mektublarını ihale saatın-
dan en az bir saat ev~- ~ rl"\r mezkur komisyona vermeleri. 

(2814) 2-4318 

.-• .. AN 
1 - Konyada Sillede ı.s:ı,..ınlacak 6 adet bina kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartname ve planı.ı.rı Konyada kolordu ve İstanbul ve An· 

kara levazım amirliklP.Tİ "'••·•~ alma. komisyonlarında görülebilir. 
3 - Her altı binanın toptün ı<c~ıt bedeli 16693 lira 56 kuruş ve 

ilk teminatı 1252 liradır. 
4 - Kapalı zarfla ek:iiltmesi 14.9.937 aalı günü saat 16 da Kon

yada kolordu satınalma komisyonunda yapılacktır. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 

vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden en az bir saat eveline k~dar mezkur komisyona vermeleri. 

6 - Taliplerin 16694 liralık ış yaptıklarına dair Nafıa vekale
tinden ve Nafıa müdürlüklerinden vesika göstermeleri mecburi-
dir. (2994) 2-4547 

t LAN 
1 - Giresun garnizonu ihtiya~ı için. 80 ton sığır eti kapalı zarf 

ile eksiltmeye ke>nulmu~tur. Eksıltmesı 16.9.937 per~embe günü 
saat 14.30 da Gireaıında alay satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

2 - Etin muhammen tutarı 18000 lira ve muvakkat teminatı 
1350 liradır. Şartnamesi hergün komisyonuda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu~un 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarile teklıf A mektuplarını ihale saatin
dan en az bir ıaat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3010) 2-4549 

t LAN 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı i~in .240 ton ekmeklik un kapa· 

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksıltmesi 16.9.937 perşembe 
günü saat 16 da Giresunda alay satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Unun muhammen tutarı 34800 lira ve ilk teminatı 2610 lira
dır. Şartnamesi hergün koınisyonda .. görülebilir. 

3 - hteklilerin kanunun 2. 3 cu maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını ihale saatinden en az bir saat eveline kadar 
mezkür komisyona vermeleri. (3009) 2-4548 

tLAN 
1 - Sıvastaki birliklerin. ihtyacı i5in kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan ve ihale günü isteklı ~ıkmadı~ından 700 bin kilo odun bir 
ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. . . 

2 - Muhammen bedeli 15750 !ıra ve ılk teminatı 1181 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi komisyo~d~ hergün görülebilir • 

3 - İhalesi 3.9.937 cuına gun~ sa.at 16 da Sıvasta tuğ komutan
lık binasında yapılacaktır. İst~klılerın 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesika ve temınat makbuzlarile yazılı gün ve sa-
atte mezkur komisyonda bulunmaları. (3030) 2--4546 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı ihtiyacı için kapa

lı zarfla eksiltmede bulunan ve 24·8.937 salı günü saat 16 da ihale
si yapılacak olan 110200 kilo s~ğ!r eti?i~ }stanbul levazım amir
liği satm alma komisyonundan ılan e~ıldıgıne dair telgraf gelme
diğinden ihalesi yapılamamış ve Y1enı~en kapalı zarf usuliyle 13 • 
9.937 pazartesi günü saat 16.30 da zmırde Kışlada satın alma ko-
misyonunda yapılacaktrr. . 

2 - Muhammen bedeli 30305 lıra olup ilk teminatı 2273 liradır. 
Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin ticaret odasm~a .~ayıtlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 ti~u maddelerinde yazılı vesika
larile ilk teminat makbu:ı ve teklıf mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermeleri. (3064) 2-4550 

7-~ 

Sanısunda e• · ecek • 
ııı'31a 

P. T. T. hinasınuı 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

A - Eksıltmeye konulan iş: Samsunda yapılacak posta, tel· 
graf, ve telefon binası inşaatı. 

İnşaatın keşif bedeli (57044) lira ( 42) kuruştur. 
B - Bu işe müteallik metraj cetveli ke~if defteri tahlili fiat 

cetveli fenni şartname fenni şartname Hiyihası elektrik tesisatı 
fenni şartnamesi su tesisatı ve sıhi tesisat keşif cetveli kalöri er 
tesisatı keşfi kalörifer tesisatı fennt şartnamesi kapalı zarf usuliy
le eksiltme şartname.,\ bayındırlık işleri genel şartnamesi elektrik 
tesisatı keşfi 13 parça proje 2 lira 85 kuruş bedelle Sam unda P. 
T. T. mı.idürlügünden Ankarada P. T. T. levazım müdürlti n-
den ve İstanbulda P. T. T. ayniyat şube lr1ü unden alınabiHr. 

C - Eksıltme 10.9 937 tarihinde cum., ünü saat 16 da Samsun 
P. T. T. miidiırlüğü binası içinde toplanacak artt rma \'e eksiltme ko· 
misyonunca vapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 
E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4103 dort bin yüz 

üç lira muvakkat teminat vermesi, 
F - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz o duğunu isbat et esi 

llizımdır. 

1 - 2490 No.lu kanunda ~azılı vesaiki göstermesi. 
z - Nafıa vekaletinden alınmış yapı mi.iteahhidligi vesikası 

göstermesi ve yaptıgı en büyük işın bedeli 30.000 liradan aşagı ol
maası lazımdır. İhale gününden laakal 8 gı.in evel nafıa vekaletin
den talebte bulunmamış olanlara işbu ehliy~t vesikası ita olunamı
yacarrının ve ben berin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin n • 
zarı dikkate alınması İcab eder. 

3 - Müteahhidin bizzat diplomalı mühe.ndis veya mimar olma
sı veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapması ve mukavele
yi birlikte imza etmsei lazımdır. 

G - Teklif mektubları yukarıda C fıkrr.sında yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Samsunda P. T. T. müdürlüğü binası içinde 
arttırma eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yukarıda C 
fıkrasında }'azılı saate kadar gelmiş olmasş ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vaki ola-
cak gecikmeler kabul idelmez. (2927) 2-4395 

Siva~ iskan lVlüdürlüğünden 
Şarkışla'nm Gemerek nahıyesınde ve bu nahıye civarında yapı

lacak 910 göçmen evinin inşası kısrm kısım, köy köy gurup· 
lara ayrılarak kapalı zarf usuliyle 16.8.937 den itibaren 31.8.937 sa
h günü saat 4 de kadar 15 gün müddetle mün~kasaya. konmuştur. 

1 - Lisanlı köyünde 50 tek ve 50 çift kargır evlerın muhammen 
bedeli 73.851 lira 50 kuruş muvakkat teminat mikdarı 4.942 lira 8 
kurştur. 

2 - Karakol köyünde 30 tek ve 35 çift kargir evlerin muhammen 
bedeli 49.095 lira 65 kuruş teminat mikdarı 3.683 lira 73 kuruştur. 

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

4 - Cepni köyünde 24 tek ve 24 çift kargir evlerin muhammen 
bedeli 35.448 lira 72 kuruş, teminat mikdarı 2.658 lira 65 kuruştur. 

5 - Tekmen köyünde tek kerpiç 20 evin muhammen bedeli 
10.559 lira 80 kuruş teminat mikdarı 791 lira 99 kuruştur. 

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

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

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

9 - Talibler plan, fenni ,idari şartnameleri görmek için tatil 
günlerinden mada her bün Sivas . İstanbul - Ankara • Kayaeri -
Samsun iskan müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

10 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
edeceklerin yukarıda yazılı günün muayyen aaatinden bir saat e
veline kadar zarflarını Sivas vilayetindeki komisyona vermeleri 
lazımdır. (2883) 2-4369 

Eskişehir 

ğünden: 
or man direktörlü-

1 - Eskişehir ilinde Mıhalıççık ilçesinde hududları şartnamede 
yazılı Değirmendere devlet ormanında numaralanmış ve ölçülmüş 
558 adede muadil 1532 metre mikab 592 desimetre mikab dikili ve 
416 adede muadil 377 metre mikab 767 desimetre mikab devrik ki 
ceman 1910 metre mikab 362 desimetre mikab gayri mamule muadil 
974 aded No.lı 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 maınul metre mi
kabının muhammen bedeli 460 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 659 liradır. 
5 - İstekliler teklif mektublarmı teminatlariyle birlikte muay• 

yen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zikre
dilen vesikalarla arttırma saatmdan 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 

Anliara melctehleri miillayaat 
lcom · syonu reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için kumaş ve bütün malzeme 
müteahhide aid olmak üzere 300 - 350 takım elbise kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 • eylftl - 937 cuma gü· 
nü saat 15 de Ankara mektebler muhasebecilif,i binasında yapıla
caktır. Tahmin edilen bedel beher takım için 34 liradır. İlk temi· 
nat 892 lira 50 kuruştur. Elbise siyah caket, siyah yelek ve çi gili 
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 

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 40?0 ton kreozotu1.1 kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksıltme şartnamesı ve teferruatı 1160 kuruş mukabilinde ve• 
kalet malzeme müdllrlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı 12850 liradır. 
İsteklilerin teklif m~ktubl~rı~} talif!latnamesine göre vekalet

ten alınmış malzeme muteahhıtlıgi vesıkası ile birlikte 1 birinci 
teşrin 937 cuma gtinü saat 14 de kadar vekalet malzeme müdürlü· 
ğilne vermeleri lazımdır. (2724) 2-4~1'.t 
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Askeri afbrikalar Umum Müdürlü Satmalma 
Komisyonu llanla;.;.r.;.ı ______ _. 

2000 kilo Kurşun üstübeç 
500 kilo Sülyen 

2000 kilo Bir kaynamış bezir 
1000 kilo Çiğ bezir 

200 kilo Sikatif vernik 
Tahmin edilen bedeli 2960 lira olan yukarıda yazılı malzeme 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca ~5. 
g.937 çarşamba günü saat 14 de açık eksilt~7 ile i~le e.dilecektır. 
Şartname parasız olarak komisyondan verılır. Talıplerın muvak
kat teminat olan 222 lira ve 2490 nuır.aralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mürac'!_atla-
rr. ( 3043) 2-4551 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 
Komisyonu Hanları 

----------------- ---------------~ 
İLAN 

ASANSÖR: Harb okulu yemek taşıma asansörü yapısının ek
ailtmelerine istekli çıkmadığından bu defa pazarlığa konmuş~ur. 
Keşif tutarı: 3060 liradır. Keşif proje ve şartnameleri parasıyle 
inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 3ıx.937 cuma gü~ü s_aat on 
bucuktadır. İlk te-minatı: 229 lira 50 kuruştur. Pazarlrga gırecek
lerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
istenin belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktinde M. M. V. sa-
tın o:lma komisyonuna gelsinler. (3055) 2-4552 

B1L1T 
ı - Eskişehirde yaptırılacak birinci sınıf bir çift hangar inşa-

atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Kesif bedeli 180 bin 925 lira 42 kuruştur. 
3 - İh~lesi 31 ağustos 937 salı günü saat ~5 tedir. 
4 - İlk teminat on bin iki yüz doksan altılıra 27 kuruştur. 
J - Şartname, keşif ve projeler 946 kuruşa M. M. V. satın 

J,a KO. dan alınır. · 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bu işi yapabile
ceklerine dair 937 yılında alınmış bayındırlı~ bakanlığr vesikası ve 
mali vaziyetinin bu işe müsaid olduğuna daır 937 yılında alınmış 
ticaret odası vesikası ile birlikte teklif mektublarnın ihale saatin
dan behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma Ko.na vermeleri. 

(2679) 2--4160 

t LAN 
YAPI: Harb okulunda yapılacak inşaat işleri kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. Keşif tutarı: ('7121) lira 20 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnameleri parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İ
halesi: 4.IX.937 cumartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı: 
534 lira 9 kurustur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanu

0

nun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlik
te teminat ve teklif mektublarını havi zarflar ihale günü saat ona 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna verilecektir. 

(2848) 2~4322 

t LAN 

ULUS 

Türkiye Cüınhuriyet 
Merlcez Bankasından : 

Ticareti Bahriye mektebi muallimi B. Hasan adına yazılı D 
sınıfından birlik 11820 numaralı bankamız aksiyonu kaybedilmiş 
olduğundan artık hükmü kalmadrğı ve sahibine başka numaralı 
yeni aksiyon verileceği bildirilir. 2-4541 

I 

1 - Turhal belediyesince yaptırılacak olan 13159 lira 45 kuruş 
bedeli kesifli ön kısmında beş ve arkasında altı mağaza üstünde iki 
ev kapalı' zarf usuliyle eksiltmeye konulmustur. 

2 - İhale müddeti 20.8.937 cuma günün°den başlryarak 19.9.937 
perşembe gününe kadar devam e?ecek ve 20.9.937 cuma günü saat 
ikide Turhal belediyesi encümenı huzuriyle kati ihalesi yapılacak
tır. 

Turhal Şarbaylığından : 

3 - İnşaata aid p11in, proje ve saireyi görmek istiyenler Tur
hal belediyesine müracaat etmel~ri ve hariçte bulunanlara müra
caatları üzerine posta ile gönderılecektir. 

4 - Talihler umumi ve hususi şartları kabul ettiklerine dair 
şerh vererek ikametgahı kanunilerini yazıp imza etmedikçe ihale
ye iştirak edemezler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7.50 nisbetinde 986 lira 96 
kuruşu ya nakden makbuz mukabilinde belediye veznesine yatır· 
mak veyahud bu mikdar banka mektubu ibraz etmek ve ihaleyi ka
tiyesini müteakib muvakkat teminat % 15 e iblağ edilecektir. 

6 - Teklif mcktubları ihle saatından iki saat eveline kadar 
beldiye encümenine verilmiş bulunacaktır. Bu saatten sonra gele
cek teklif mektubları muteber değildir. 

7 - Mukavele harcı pul dellaliye ve sair masraflar müteahhide 
aiddir. 

8 - Teklifler arttırma ve eksiltme nizamnamesi ahkamına uy
gun olması şarttır. 

9 - Daha fazla izahat almak istiyenlerin belediye encümenine 
müracaat etmeleri lazımdır. (5591) 2-4563 _, _____ _ 

Auk.ara valili~den: 
1 - Vilayet merkez ilk okulalrına 9.9.937 tarihinde talebe ka

yıd ve kabulüne başlanacaktır. 
2 - Bu yıl merkez ilk okullarına yalmz 930 doğumlu çocuklar 

alınacaktır. 
3 - Kayıd ve kabul muamelesi her ilk okulda 30 eylül 937 ta

rihine kadar her hafta pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat ıse
kizden on bire kadar ve on beş buçuktan on sekiz buçuğa kadar 
yapılacaktır. 

4 - Talebe velilerinin çocuklarını bizzat evlerine en yakın ilk 
okula götürüp kayıd ettirmeleri lazımdır. 

5 - İlk okullarda tedrisata 1 birinci teşrin 937 cuma günü baş-
}anacaktır. 

6 - Okul idarelerinin istiyecekleri vesaiki ihzar ederek her ta
lebe velisinin muayyen günlerde okullara müracaatlan ilan olu· 
nur. (3050) 2-.:...J554 

ZEISS 
Gözlük perivist • pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdrr. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza Gözlükçü 

Kasiyer ve Tezgahtar 
Aranıyor 

İstanbulda Babıali cadesinde 
Yıldız kırtasiye mağazamız An
karada bankalar caddesinde 48/2 
sayılı mahalle nakletmiştir. İs
teklilerin müracaatları. 

2--4564 

Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 
Aktaş srrtlarr denmekle maruf saha üzerinde elyevm kazıklarla 
tahclid edilen ve hartası çıkarttırılmakta olan arazi ciheti askeri
yece iizerine binalar yapılmak üzere menafii umumiye namına is
timlak edilecektir. İşaret kazıkları dikilen yerler elyevm biçilmiş 
tarladır ki yapılan soruşturmalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü halkına ve bir kısmının da şehir halkına aid olduğu 
Anlaşılmıştır. Binaenaleyh mal sahiblerinin hukuku ziyaa uğrama
mak için kendilerine aid yerleri göstermek üzere eylül 937 sonuna 
kadar milli müdafaa vekaleti inşaat şubesine müracaatları ilan o-
lunur. (3026) 2-4544 ı 1 
--------·-------- Dr. M. Şerif Korkut 

ANKARA İCRA DAİRESİ GA YRt MENKUL SATIŞ 
Anlcara Palas 

MEMURLUGUNDAN İLAN: Nümune Hastanesi 
Ankaıa Firenközii mevkiinde kain tapunun 103.19 numarasında Cerrahi Şefi 

kayıdlı 24.7.934 ve sayfa No.lu 3217 metre murabbaı bağ ve evi a- Her gün saat üçten sonra 
şagıda yazılı sartlar dairesinde satılmak üzere açık arttırmaya evinde hastalannr kabul eder. 
çıkarılmış. Telefon 1499 

Evsaf ve müştemilat: Adres: Kooperatif arkasr Ali 
Hududa: şarkım kasab Ali hoca verese;;i şimal en Behiye cenu- Nazmi Apart. No: 9. D. 5 

ben Lekafos yolu ve kısmen kayalık garben kısmen Behiye ve kıs- 2-3361 
men kayalık ile mahduddur. Bıığ harabtrr, evi ise harab olup ker-
piçten yaprlmış ve bir gözden ibaıet kulübe heyeti umumiyesine 
150 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Satış şartları: 

l - Satış peşin para ile olmak üzere 4.10.937 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayri men
kul satış memurluğunda yapılacaktır. Talibler mali takdir edilen 
kıymeti }'Üzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ve yahud kanunen teminat kabulü la
zım gelen tahvil vereceklerdir. Tapu ve tahliye masrafı ve harçları 
müşteriye malın müterakim vergisi ile dellaliye satış bedelinden 
ödenecektir. 

2 - Tayin edilen günde mala teklif edilen bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 3 defa nidadan 
sonra en çok arttırana ihale edilecektir. Teklif edilen bedel mala 
takdir edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
yüksek teklifte bulunan müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 
19.10.937 tarihine müsadif salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak 
ikinci arttırma sonunda gene teklif edilen bedelin kıymeti yüzde 
75 ini bulmak şartiyle üç defa nidadan sonra en çok artıran mü~
terisine ihale edilecektir. Bu arttırmada da teklif edilen bedeli 
muhamm~n kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
satrş gerı bırakılır ve borç 2280 numaralı kanun hükümlerine tev· 
~ikan 5 ~en:~ _tecil e.dilir, her iki arttırma sonunda mal müşterisine 
ı~ale edıl~ı~ı takdırde bedeli ihale derhal veya verilen mehil i
çınde teslımı vezne edilmezse ihale bozul ur ve kendisinden evel 
teklifte bulunan müşteri de teklifi veçhile almadığı takdirde yeni· 
den 15 günlük bir arttırma sonunda üç defa nidadan sonra en çok 
arttırana ihale edilir ve aradaki fark ve mahrum kalman faiz ve 
sair masraf evelki müşteriden hükme hacet kalmaksızın resen 
tahsil olunur. 

3 - a Arttırma şartnamesi. 

3 - 20.9.937 tarihinden itibaren 34/140 dosya numarasiyle da
l.rede herkes tarafından görebilirler. Alrcılar daha evel gayri men
kulün hususi vaziyetini ve satış şartlarım görmüş ve okumuş ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. İpotek sahibi 
alacaklılarla diğer aliikadar1arın gayri menkUl üzerindeki hakları
nı ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbi
teleriyle 20 gün içinde memuriyetimize bildirmeleri aksi halde 
hakları da tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin payların-
dan hariç kalacakları ilan olunur. 2-4523 

Katib Aranıyor 
Avukat yanında çalışmak ü

zere bir katip aranıyor. 
Adliye sarayı yanında Mut

lu apart. No: 5 e müracaat. 
2-4567 

ZAYİ 

• Ankara belediyesinden aldı
ğım 672 No. bisiklet numarası
nı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Nusrc.t oğlu Ecmel 
2-4565 

Satılık değirmen taşı 
Yeni ve kompile siyah zım· 

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

Ulus Basımevinde Necmet-
tin Akın 2--4457 ----------------
Memur Aranıyor 

Orman 
Çiftliğinden 

Bir çok senelerden beri sana
tındaki meharetiyle muhterem 
Bayanlarımızın memnuniyetini 
kazanmış olan kadın berberi 
HASAN eylCilün birinci günün
den itibaren Ankara palas bt'rbeı 
salonunda çalrşmaya başlıvacak-
tır. 2-4359 

Kiralık Oda 
• 

Kooperatif arkasr Ağa oğlu 
apartmanı K: 2 No. 3 banyolu, 
mobilyalı veya mobilyasız. 

2-4568 

Ankara Beşinci icra Memur
luğundan: 

Ankara tnuhasebei hususiye 
müdürlüğü kaleminde Emine An
kara sulh hukuk mahkemesinin 
17.7.937 Ta. -;re 657/523 sayılı i
lamiyle 36 lıra 70 kuruş borçlu 
Ankara Hacıbayraın Gazi Antep 
sokak 8. sayılı evde mukim iken 
ahiren ikametgahı belli olmayan 
terzi Ahmed hakkında ilanen teb· 
ligat icrasına karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilandan itiba· 
ren be~ !?ün içinde mumaileyhin 
dairemızı~ 937 /5219 sayılı dos· 
yasına muracaatl~ mal beyanın
da bulunması ve ı şbu ilanın ken
disine tebliğ edilmiş addedile-
ceği ilan olunur. 2-4540 

Kiralık Oda 
Yenişehirde konforlu bir oda 

kiralrktrr · 
Tel: 3568 müracaat. 

2-4566 

Y ENi 
BU GECE 

SEVDA GECESİ 

28 - 8 1937 .;: ~-= 

Türk Jia va I{ ıı r 11 

BÜYÜK PİYANGOSU 
5 inci keşide 11 eylfıl 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 

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

ilci adet miikafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. 2-301t> 

1 l! 

•t:rıxıı: :ı:\:rJ:r1x1xlffiLx1pox1xJo:r1x1x1x1x1r1x1xJ:r1x1zJ 

Adliye Vekalt~tindPn 
Vekalet zat işleri U. müdürlüğünde açık olan (50) lira ü~retli 

iki katiblik için 10.9.937 cuma günü saat 14 de müsabaka imtıhanı 
yapılacaktır. Bu i:ntihana girecek olan talihlerin memurin kanu
nunun 5 inci maddesinde yazılı vasıf ve şartları haiz olmakla be
raber, 

A - Fili askerlik hizmetini yapmış olmaları. 
B - Lise veya bu derecde tahsilleri bulunması ve yazı makine

si kullanmağı bilmeleri icab eder. 
Bu suretle imtihanda ehliyetleri anlaşılarak vazifeye alınacak 

olanların bir tecrübe devresinden sonra ücretleri arttrrıl.,cak veya 
maaşlı memuriyete nakledileceklerdir. İsteklilerin tahsil 7e asker
lik ve hüsnühal vesikaları ve 6.5X9 büyüklüğünde üç kıta fotoğ• 
rafla birlikte zat işleri müdürlüğü intihap bürosu umumi katib-
liğine müracaatları. (3061) 2-4558 

------------------------------------------------"'-
Aklıisar ~arhaylığından : 
180 lira ücretli belediyemiz mühendisliği münhaldir. Yüksek mAs 

hendis mektebi diplomasını haiz olması aranılan isteklilerin evra
kı nizamiye ve kısa hal tercümesiyle birlikte belediyemize müra-
caatları il1in olunur. {3045) 2-4560 

Bursa l{ü]tiir f)iı·ek~törlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa bölge sanat okulu karşısın-

daki arsada kısmen inşa edilmi~ demirhane atölyesi ikmal inşaatı. 
2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 23410 liradır. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Keşif cetveli, 
B - Proje, 
C - Fenni şartname, 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
E - Eksiltme şartnamesi, 
F - Mukavele projesi, 
Bu evrakın birer örnekleri Ankara, İstanbul nafıa direkt'Srlük· 

!erinde mevcudtur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirler. İsti
yenler 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge sanat okulu direktörlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 8.9.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat l!ı 
de Bursa i!baylık binasında kültür eksiltme komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1756 lira mt'4akkat 

teminat vermesi ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı imzala.-
ması ve aşağıda yazılı vesikaları göstermesi lazımdır. . 

2490 numralı kanunda yazrlı vesikalarla beraber 1.1.937 tarı. 
hinden sonra nafıa vekaletinden alınmış 15 bin liralık ehliyet ver 
sikası, 

7 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı sa
atten bir saat evetine kadar kültür ihale komisyonuna makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların niha
yet dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada o-
lacak gecikmeler kabul edilmez. (3044) 2--4559 

Siyasal Bilgiler Olculuna 
lcahu l şartlan 

Siyasal bilgiler okulu yüksek dereceli bir meslek ve ihtısaa 
müessesesidir. Son sınıfta okurlar mali, idari ve siyasi şubelere ay· 
rılırlar. Krıktan fazla alınacak talebe maliye vekaelti hesabına 
tahsil edeceğinden bu okurlar son sınıfta mali şubeye ayrılacak· 
!ardır. 

Namzed kaydı 25 ağustos 1937 den 25 eylül 1937 ye kadar An
kara'da siyasal bilgiler okulunda İstanbul'da yüksek öğretmen o
kulunda her hafta pazartesi ve perşembe günleri sabahleyin saat 
10 - 12 öğleden sonra 14 - 16 arasında yapılır. 

Kayıd için getirilecek evrak şunlardır: 
Diploma ve hüviyet cüzdanı asxlları 
6 tane 4.5X6 boyunda fotoğrafi 
Aşı kağıdx. 
Namzedler arasında türkçe kompozisyon ve edebiyat, tarih, 

coğrafya, tabiiye, riyaziye, felsefe ve lisan derslerinden 27 eylill 
1937 de başlryacak olan bir seçme sınavı yaprlacaktır. 

Fazla tafsilat için lise bulunan yerlerde maarif müdürlükleri
ne, Ankara'da siyasal bilgiler okuluna ve !stanbul'da yüksek öğ-
retmen okuluna müracaat edilmelidir. (3017) Z--4543 

Serveti fünun 
1891 UYANI~ ., 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevi.dir. Se
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuruş. 

SiNEMALAR HAIK 

Aııkara Birinci Mıntal{.a 
Kadastro Müdrlü2iinden : 

Fabrikalarla idare ve muha
sebe işleri için muhtelif dere
celi memurlar alınacaktır. As· 
kertikle alakasr olmayanların, 
hergün vesikalariyle birlikte Or
man çiftliği umumi idaresine 
müracaatları. 2-4509 LIAN HAİT - V. DE KOW A 

BU GECE 

KÜÇÜK ANNE 
FRANZİSKA GA)'L 

Yenişehirde kadastrosu yapzlmakta olan Maltepe civan mev
~dindeki bazı gayri menkOllerin fenni ve hukuki tesbit şekillerinin 
J,p.9.937 tarihinde tetkkine başlanılacağı Çankaya kaymakamlığı 
~ tahtasına talik ettirilen 114 No. lu ilanda müfredatı gösteril
nııştiJ 

"'etkik işine 20.9.937 taırihinde nihayet verileceğinden burada 
1nülKu ve alakasr olanların komisyona müra<:aatlarr il~n olunur. 

(3029) 2--4545 

İmtiyaz sahibı ve Başmu 
harrlri Fatih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumf ne,rlyatı idare 
eden Yan t,ıeri MUdUrO 1 
Milmtu Faik FENiK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

GÜNDÜZ 
İKİ FİLM BİRDEN 

1 - SEVDA GECESİ 
2 - CESUR MUHBİR 

GÜNDÜZ 
İKİ FİLM BİRDi N 

l - KÜÇÜK ANNE 
2 - DEMİR YUMRUK 

ŞEHiR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT 21.30DA 

(YIKILAN BELDE) 
SAN FRANSİSKO 


