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Askeri terfi listesi çıktı 
Sancak'ta yeniden kanlı 
vak'alar oldu Antakya'da şimdilik 

nisbi bir sükun göze 
çarpmaktadır. Kapalı 

olan dükkanlar tek tük 
açılmağa başlamıştır. 

Süveydiyede türklerden üç 
kişi yaralandı bir kişi öldü 
Adana, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) -

Suriyeden alınan malfunata göre Süveydiyede gene 
çok kanlı hadiseler olmuştur. U sebecilerle, halk 
arasında çarpışmalar olmuştur. Türklerden üç ya
ralı, bir ölü vardır .. Hadise yüzünden bütün şehir 
halkı korku içindedir. Hadiseleri önlemek için An
takyadan kuvvet gönderilmiştir. 

nn dükkanları hala kapalıdır. 
Tevkif edilen türklerin tahliye edilecekleri bil

dirilmişse de henüz bu hususta müsbet bir eser gö
rülmemiştir. 

Suriyede politik vaziyet karışıktır. Şamda yük
sek tahsil gençleri Vatanilere karşı muhalif bir 
parti kurmaktadı:t?r: 

Antakyada kısmen sükun vardır. Halk parti
sinin teminat vermesi üzerine tektük türk dükkan
ları açılmıştır. Fakat türk dostu olan diğer unsurla-

Suriye başvekılının hasta olduğu bildirilmekte
dir. Son vaziyetleri tetkik etmek üzere kabine baş
vekilin emrinde toplanmıştır. 

Gündelik: 

İzmir fuarı 
Kemal ÜNAL 

Milli mücadelenin ilk sembolü, 
İzmirdir. Henüz muntazam ordu 
haline girmiyen sivil kıtalarda, 
en vazıh hedef, lzmir olmuştur. 
Milli kuvvetlerin kumandanları, 
gönüllü askerlerine zaferi, İzmir 
kordonunda gösterirlerdi. Bilinen 
ve bilinmiyen bütün kahramanlık
lar ona kavuşmanın yakıcı hasre
ti içinde yapılmıştır. 

Atatürk orduları, Akdenizi he
def alarak büyük zaferlerini lz
mirae taçlandırdılar. 

Şanghay' da ingiliz elçisinin yaralanması 

lngiliz notasının metni 
telgrafla Tokyoya verildi 
Japon diplomatik mahfilleri .notayı 

kagğı ile bekliyorlar 
Londra, 28 (Hususi) - lngilterenin Tokyodaki maslahatgüzarı ta

raf mdan japon hükümetine lngilterenin Çin büyük elçisinin yaralan· 
ması hadisesi hakkında vereceği notanın metnı teigrafla Toky"ya gön
derilmiştir. Nota japon hükümetine tevdi olunduktan sonra neşredile
cektir. 

Tokyodan bildiriliyor: Japon makamları, lngilterenin notasına 
mümkün olduğu kadar çabuk cevab verebilmek için İngiliz büyük el
çisinin yaralanması hadisesi tahkikatının süratle ilerletilmesi hakkında 
talimat vermiştir. Hükümet ve resmi mahfiller hadiseden cidden müte
essirdirler. 

Listeyi aynen neşrediyoruz 

Ordumuz bu sene on üç 
general daha kazandı 

Orgenerallığa terli eden 
Korgeneral Asım Gündüz 

Askeri terfi listesi yüksek tasdika ( 
iktiran etmiş ve terfi eden subay ve as
keri memurlarımızın kıtalarına terfile 
ri dün tebliğ olunmuştur. Bu yıl, or
dumuz yeniden 13 general ve bir amiral 
kazanmaktadır. 

Büyük Erkam Harbiye ikinci reisi 
Korgeneral Asrın Gündüz OrgeneralJi -
ğe, tüm general Hüsnü Kdkış Korgene· 
ralliğe, tuğ generallerimizden M. Zihni 
Toydemir, İbrahim Rahmi Peken İzzet, 
Necib Kadri Demirkazık, M. Nazmi 
İnan, Seyfeddin Akkoç, M. Faik Sutunç 
A, Fevzi Akarçay, Osman Tufan, Nus. 
ret Başaran, Reşid Güneray, Kamil :Şay-

Korgenerallığa terli eden 
Tümgeneral Hüsnü Kdkıı 

re tüm generalliğe terfi etmişlerdir. 

Yeni tuğgenerallerimiz 

Piyade albaylarından Hakkı Özgüner. 
Abdullah Enis, Topçu albaylarından Ya
şar Yelkencioğlu, M. Vehbi Kocagüney. 
kurmay albaylardan Receb Ferdi, il. 
Fahri Uluğ, M. Zeki Erokay, A. Rem.d 
Yiğitgüden, İsmail Hakkr, l. Hakkı Ök
öz, M. Sabri Beşe, Kurtcebe, Rıza Ur
cun. 

Deniz albayı Huhisi, Tuğamiral ol

muştur. Diğer terfi eden subaylarrmı
zın listesi beşinci ve onu takib eden 
sa yfala rımızdadır. 

İzmir; artık, kendi toprakla
rında müstakil ve müreffeh çalı
şan Türkiyenin ekonomik sembo
lüdür. Türk tarihinin her devrin
de olduğu gibi bugün de, Ege, 
Anadolunun en güzel ve en verim
li bir parçasıdır. Yüksek yayladan, 
tatlı bir meyil içinde ve sulak va
diler halinde Akdenize inen bu 
kıtada karanrn kıymeti ile denizin 
serveti biribirini kucaklamış bir 
haldedir. Burada, ovalar, dağlar, 
müstesna iklim şartları içinde 
dünyanın emsalsiz mahsullerini 
verir. Bu mahsulleri dünyanın her 
yerine taşıyacak vasıtalar hemen 
kıyılardadır. Bu hilkatin müstesna 
bir ahenkte yarattığı Egede, türk 
zekası eserini vermiştir. 

Japon gazeteleri hadiseyi iç --------------------------------------------

sayfalarında mevzuubahs etmekte Harbı·ye 104 yaşında 

Şimdi bunu başaranların kar
deşleri, memleketin diğer kısım
larrm kendi iklim şartları içinde, 
birer Ege yapmak vazifesini al
nuşlardır. Ve geniş bir kalkınma 
hareketi içinde bu vazife başarıl
rnaktadır. Ancak yurdu saran bü
yük hıza Ege de katılarak her za
manki ileri mevkiini elinde tuta
caktır. 

Egenin yurd coğrafyasında ve 
tarihinde aldığı yere göre; İzmir 
fuarı da, hüviyetinde birkaç vazi
feyi bir arada taşımaktadır: bu 
vazifelerden biri, onun herkese 
Ege mahsulerini ço kiyi tanıtma
sıdır. Egenin bakımlı ovalarını, 
Yeniden kurulmakta olan şehirle
l'ini, güzel sahillerini görerek fua
rı ziyarete gelenler; her yıl biraz 
daha iyileşen ve hacmi artan Ege 
ınahsullerinin örneklerini yüksel
ll'lİf rakanılarm grafiği yanında 
görürler. 

İzmir fuarı, yalnız Egenin de
ğjl, bütün memleketin endüstri ve 
ZJraat mahsullerinin örneklerini 
ele kendinde toplamaktadır .. 

Ankarada ve İstanbulda mu
ayyen mevzularda sergiler açıl
r'l!\kla beraber, ziraat ve sınai is
tl!ısalın gitgide ve bir arada teşhir 
euıld=ği yer, lzmir fuarıdır. An-

(S"nu 7. inci sayfada) 

veyahud bu mesele hakkında hiç-
bir şey yazmamaktadırlar. Diplo· 
matik mahfiller sakindir ve yan-
lışlık dolayısiyle vukua gelen bir y h b • d b •• •• k 
hadise için lngilterenrn vahim ka- arın ar ıye e uyu 
rışıkhklar çıkarmaktan kaçınaca-

rosıa:ne·a .... ••~ .-~ 

Bugün 
12 

sayfa 
ğına emin bulunmaktadır. b• ı•• 1 k 

Japon diplomatik mahfilleri ır o ren yapı a ca D....-:ııoc • ıoarlOIJ!l&JllJ10t.T 01d7U11li1'1 
kaygıda 

Bununla beraber diplomatik mah - U m U p 1 nar a 
filler, seri halinde hadiselerin alakalı bü- Geçı·d , esminden sonra bu sene çıkan 
yük devletlerin müşterek bir hareketine 1 k 
yol açması ihtimalinden dolayı kaygı b l d l l ., k yapı a ca duymaktadır ve bunun için de japonla- su ay ara ip oma arı verı ece 

(Sonu 7. inci sayfada) yarın kahraı.nan ordumuzun kara ve hava subaylarım yetiştiren b • • • ı k t • • 
Harbiye mektebinin ~uruluşunun 103 üncü yıl dönümünü kutlayaca- Uy U Q ren 

Mareşal Fevzi ğız. Mekteb komutanlıgı bu mutlu gün için güzel bir program hazır-
lamıştır. .. 

Ç k k Bu programa gore, sabah saat sekizde mektebden merasim meyda-
Q ma nına gidilecek, orada geçid resmi yapılacaktır. Geçid resminde hazır 

varın geliyor bulunmak üzere b:Jc~nlarınuz, birçok büyüklerimiz ve büyük rütbeli 
~ 1 subaylar davet edılmışlerdir. Geçid resminden sonra genç subaylar 

Büyük Trakya manevralarına giL Ulus meydanına gele~e~ler, abideye çelenk koyacaklardır. Bu seneme-
miş olan Genelkurmay başkanı Mare- zun olan talebeden hırı tarafrndan bir söylev verilecektir. Mektebe 
şal Fevzi Çakmak yarm şehrimize dö- döndükten sonra saat.15.30 da andiçme ve diploma verme merasimi 
necek ve törenle karşılanacaktır. yapılacaktır. ~u s~nekı mezunlar mektebin Ankaradaki ilk mezunları 

olması hasebıle torene çok büyük chemiyet verilmektedir. 

AnkaraJa Harbi ye mektebi binaaı 

Yetiştirdiği evladlarile memle-
kete en faydalı ve feyizli bir ocak 
ola.n mektebin yddönümünü yal
nız harbiyeliler değil, onu heye
canla bağrına basan ankarahlar 
da kutlayacaklardır. Hatta bu kul
lama yalnız ankaralılara da mün
hasır kalmıyacak, en ince sevgisini 
orduya ve onun subaylarına ver
miş olan tül'k milleti de ay m bay
ram gününü beraber Y.aşıyacak
lardır. 

İtaat, inzibat ve intizam ve bilgide 
mükemmeliyet esasını daima düstur 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Yarın Başkumandanlık 

meydan muharebesinin 
15 inci yıldönümü 

Başkumandanlık meydan muharebe
sinin 15 inci yıldönümü münasebetiyle 
30 ağustosta Dumluprnarda meçhul aa
ker abidesinde büyük bir tören yapıla
caktır. Törene civar vilayetlerden he
yetler gelecek, Afyon vilayeti içinde 
bulunan kasaba ve köylülerimiz de tö
rene iştirak edecektir. Törende muh~
lif garnizonlardan gelen askeri kıtalar 
bulunacak ve töreni müteakib büyük 
bir geçid resmi yapılacaktır. 

Milli müdafaa bakanlığı törenin o 
günün büyüklüğüne layık olmasını te
min için bütün haznlıklarını yapmıf
tır. 

Bu büyük törende şehrimizi temsil 
etmek Üzere dün akşam Afyona bir be.. 
yet hareket etmiştir. 

(Sonu 7. inci sı yfari;ı) 



=========================ULUS 

Kritik ve otokritik: 

e rupa 
Avrupa, geçirmekte olduğu beşeri krizin henüz sonunu bulmamış

tır. Avnıpacla, caddelerin ışıklılığı ve günlük hayatın cazibesi azal
mamıt olabilir. Mağmumluk ve kannlık gönüllere çökmeğe devam et
mektedir. En genç gönüller bile bundan kurtulamamaktadır. 

Geçenlerde Türikiyeye gelen İsviçreli genç bir gazetecinin buradaki 
bir tanıdığına yazdığı mektubtan bir parçayı birlikte okuyalım: 

"Yeni Türkiye %ihnimin bir tiirlü istediğim Riratle hazmedemediği 
bir fenomendir. Yeni Türkiye, bir tetkik mevzuuclur. 
Eğer size hayatla erişilmeye layik bir gayeleri ve bir vazifeleri olan 

gençlerinizi gördükçe bizlere yani garbi Avrupa gençlerine arız olan 
acaib duyguları iz.ah edebil.eydim, ne elemek istediğimi ,abuk anlar
dınız.. 

Bizlerde Avrupa'lı olmanın oerdiği bir züppelik oe gamsızlık var. 
Bunlara ancak yıllanmış §araplara atfedilen değere benzer bir baha 
bi,ebiliriz.. Çünkü eminiz ki, yakında bir muharebe daha olacak ve 
400 yıldanberi birikmiı maddi oe maneoi değerlerin geride kalanını 
silip •Üpürecektir. Eğer bizlerden bir kaçımız sağ kalacak olursak, 
bunlar Aorupalılığın ıöhret ve prestiji ile Orta Avusturalyada yaşı
yan Zenci kabileleri nc:z.dinde bellıi öoiinebileceklerdir. 

Türkiye halbuki genç, zinde ve kuvvetlidir. Onu olsun böyle gör
mek insana ferahlık veriyor." 

Genç adam, görülüyor ki, mamur, zengin ve güzel Avrupaya acı
yor. Çünkü onu, kendi içinden kendi çoculdan tehdid etmektedir. Şu 
var ki, Avrupanın bu ihtilaçlannda, onun kendine hu olan dinamiz
mi de mevcuddur. Kendi kendini ıslah etmek kendi kendini tenkid et
meğe dayanır. Kendi kendini tenkide cesaret etmek, bayatı red değil 
bayab kabul ve tasdik etmek hassasının delilidir. Biz bu genç ada· 
ma, yalnız şunu hatırlatmak isteriz ki, Türkiyede görüp beğendiği ve 
kıskandığı fCY ''avrupalıhk" dediği feyİD ti kendisidir: Medeniyetin, 
taze omuzlar üzerinde yükselmesi. 

Malul gaziler 
Bir/ığinde 
Seçim yapıldı 

Birkaç gündenbcri Orduevinde de

vam etmekte olan malul gaziler birliği· 

nin senelik kongresi dün sona ermiftir. 

Kongrede senelik çalışma raporu 

okunmuş ve kabul olunmuş. malUllerin 

tedihleri için son yapılan kanundan 

dolayı malüllerin şükran ve minent his

lerinin alakalı makamlara bildirilmesi

ne karar verilmiş. birliğin tadil edilmiş 

nizamnamesi üzerinde görüşülmiif ve 

maluller araamda karşılıklı bir aigorta 

işinin yer alınası görüıülerek merkezi 

idare heyetinin salahiyetli yerlerle te

mas ederek ma1i'ıller için en iyi ve ko

lay şeklin tesbitine ve tatbikata girişil

mesine karar verilmiştir. 

Bundan sonra merkez heyeti ile 

haysiyet divanı seçimi yapılmış, mem

leketin yükselmesine, malullerin refa

hına yardım gösteren büyükler tazim
le .anılarak toplantıya son verilmiftir. 

Kongreden sonra toplanan merkez 
heyeti ve idare heyetine seçilenler top
lanarak reis ve azaları seçilmişlerdir. 

Merkez heyeti reisliğine BB. Ferid. 
ikinci reisliğe Sabri , Genel sekre
terlige Cenani, muhasebeciliğe Fahri, 
azalıklara Saim, Selimi, Nazmi, Zihni, 
Vehbi, Nadir, İsmail. 

İdare heyetine BB. Sadettin, Ccnani, 
Saim; haysiyet divanına ve mürakabe he
yetıne Vasfi Nezihi reis, Sadi sekreter, 

Asım ve Huliisi aza seçilmişlerdir. 

Ziraat Bakanlığının 
yeni teşkilatı 

Ziraat Bakanı B. Şakir Kesebir, Zi
raat Bakanlığı yeni teşkılat kanunlUlun 
tatbikı etrafında çalışmalarına lıaşlamı§· 

tır. B. Şakir Kesebir dün öğleden ev· 
vel ve sonra siyasi müst~rlar BB . .A.li 
Rıza ve Tahsin ile idari müsteşar B. 
Naki ile birlikte yeni teşkilat ve kadr"
lar üzerinde geç vakitlere kadar meşgul 
olmuştur. Kadrolarda yapılan değişik -
liklerle, memurlar arasında yapılacak 

terli ve nakillerin bugün tamamen tes· 
bit edilmesi beklenmektedir. . r-··········---··-·······--···-····: 

• H A V A ! 
:.-···········-····-····-····················= 

Hava gittikçe serinliyor 
Dün şehrimizde hava kapalı ve rüz

garlı geçmiş, ısı gölgede 24, güneşte 
S5 derece olarak kaydedilmiştir. Dün 
yurdun Kocaeli, orta Anadolu mınta
kalan yağışlı, diğer mıntakalarx da bu
lutlu geçmiştir. Dün en çok yağış Ko
caelide olmuş ve karemetreye 36 kilo
gram su bırakmıştır. 

Dün en düşük ısı Sivasta 9, en yük
sek ısı da 1stanbulda 28, Antalyada 29, 
1 tT' de 30. Adanada 32, Diyarbekirde 
34 d rece olarak kaydea:ımiştir. 

Burhan BELGE 

Musiki muallim mekte
binden mezun olanlar 
Musiki muallim mektebi mezunları_ 

nm sayısı bu yıl 16 ki idir. Bunların 

bir'.isi kız, üçü erkekdir ve o~ra kıs

mındandırlar. İki kişi flarmonilı: orkes

trasına girecek, lbir kİJİ de Riyaseti

cümhur bandosunda yetişecektir. Ge

riye kalan dokuz ki~i de orta mekteb 

musiki muallimi olacaklardır. 

Haber ahndığuıa göre bu acne mu

•iki muallim mektebinin birinci sınıfı

na talebe alınmıyacak, yalnız tiyaro ve 

temsil kısmına 20 kadar kız ve erkek 

talebe alınacaktır. Bundan başka 20 ka

dar talebe de opera kısmına alınacak_ 

tır. Talihler için seçme imtihanı eylUl 

sonuna doğru yapılacak ve günleri ga

zetelerde ilan edilecektir. 

Çivili geçidlere dair 
Galata köprüsüne yayaların bir 

taraftaa bir tarafa geçebilecekleri 
geçidler.i göstermek üzere sarı çivi
ler çakıldı. Bu çivilerden gazeteler, 
birçok mevzular çıkardılar: ciddiye 
aldılar, başmakale yazdılar, .Jal:aya 
aldılar. nükte yaptılar. 

lstanbıılun mahalle kahvelerinde 
ise halk, muhat.b.Jc, .şöyle dü~aü

yordu; 

- Belediyenin geliri azaldı: ne 
yapsam da yeni gelir bulsam diye 
dü§ündü. işte bu çiviler, onan için 
çakılmı§tır. Yanılacaksınız, çıvısız 

taraflardan geçeceksiniz. Bir polis 
sizi yakalayıp karakola götürecek: 
hemen şıprn işi bir lira mı, iki lira mı 
ne isterlerse vereceksin. Yaman ka
rar doğrusu ... 

Dikkat ettinizse, hemen aynı gün
lerde, mahalle kahvesi ba~ka bir şa
yia da çıkarmıştı: cigaradan cigara 
yakanlardan para ceuısı alınack di
ye •. Bu şayianrn uydurmaca ~·e ya
kışt.ırmaca olduğu çok geçmeden an
laşılmı§tır. 

"Dedikodu,. denilen salgının bu 
kadar didiklediği köprü çivilerini 
ve balkın bunların arasından nasıl 

gelip geçtiğini gördünüz mü? Ora
dan geçen yayanların, • istedikleri 
kadar ağır geçsinler - iki tarafında 
tramvay, araba, otomobil, motosik
let bütün bu nakil vasıtalar.ı durmak
ta ve yayan gidenlere yol vermekte
dir. lstanbul belediyesinin ilk defa 
verdiği bir kararla tek ayaklı topal
lar bile çivili geçidlerdcn hi~ telaş 
etmeksizin gelip geçebilmektedir. 

lstanbulda yayanlara ilk defa iti
bar gösteriliyor; fakat işin tuhafına 
bakınız ki bu itibarı maha/lc kahve
sini dolduran yayanlar çekiştirmek 

istiyorlar. Çünkü <mlar, cana kıyan 

Zafer bayramında 

Yapılacak 
maçlar 

Ankara Gücü - Kırıkkale grupu ile 
Demirspor karşılaııyor 

Epiyc.e zamandanberi Ankara'da, 
futbol hareketleri biraz duraklamıştL 

Bundan tahminen bir ay evvel Demir
sporl uların Çankaya ile yaptıkları maç 
bu devamlı durgunluğun arasına gir
miş ve geç~n mevsimden sık sık maç 
seyretmiye alışmış olan Ankara halkı
na güzel bir spor güuü yaşatmıştL Ad· 
mira ile yaptıkları maçtan sonra De
mirsporlulan bir kere de Çankayanm 
karşı ında boy ölçüşür görmüştiik. Bu 
maçta Demirsporlular çok hakim bir 
oyun ç.ıkararak Çankayalıları 3_ 7 gibi 
büıYük bir farkla yenmiş ve kuvvetle. 
rini göstermişlerdi. Bunu takib eden 
günlerde de Demirsporlular hiç boş 
durmadan haftan.n muayyen günlerin· 
de antıenemanlanna devam ettiler. Bu 
sayede hem beraberlikleri ilerlemiş ve 
hem de nefesleri artmış oldu. Kombi
ne bir halde bulunan Demirsporlula
rm yeni sene li'k maçlarında iyi bır 
vaziyet alacaklarını kuvvetle sanıyo

ruz. 
30 ağustos büyük zafer günü de 

Ankaragücü Kırıkkale gropu ile De
mirsporlular anlaşmışlar ve aralarında 
hususi bir maç yapmayı kararlaıtır

mışlardır. Buna göre bu iki takım Ö

nümüzdeki pazartesi günü saat 16,30 
da Ankaragücü sahasında karşılaşa

caklardır. Kır kkale1iler bugünkü va· 
ziyetlcriyle Ankaragücünün diğer bir 
grupunu teşkil etmekle beraber bu

lundukları yerde sıkı bir nezaret altın
da gerek ferdi ve gerekse cemi olarak 

muntazaman çalışmaktan geri durma
m1flardır. İstanbuldan ve sair yerler
den yeni yeni elemanlar celbcderek 
belki de aralarında bugüne kadar gör

mediğimiz oyuncularla alana çıkması 
pek muhtemel olan Kırıkkalelilerin De
mirsporlular karşısında alacakları ne
tice merakla beklenilmiye değer bir 

şey olacaktır. Biz bu şekle göre her iki 
:tırafın alacağı netice hakkında 'imdi
den müsbet bir mütalea yürütebilecek 
vaziyette değiliz. Bunu pazartesi gü
nü sahada göreceğiz. 

kayıdsızlıkla, hayatı koruyan disip
linin hangisi daha iyidir; öğreneme
diler. - T. 1. 

ilk filmler 

Amerika'da il kfiliın, 1895 ıenesin • 
de gösterilmittir. Bu ilk filimlenle bir 
İspanyol dansözünin dansı, bir kopeğin 
takla atması, bir diıçinin gaz kullanmak 
suretiyle dit çekmesi gibi ıeyler göıte· 
riliyordu. 

ilk mevzulu filim ise 1903 ıeneıinde 
gösterilen "büyük tren çapulctduğu" 

-isimli filimdir. Fakat bütüa bwalar. pelı 
geri ve acemi bir teknikle yaprlmıı ıey
lerdi. Daha sonra D. W. Griffith bu sa
hada yenilikler Tiicude genrmiı, sine • 
maalık da ondan sonra ıeliıerek bu • 

günkü haline ~lebilmiıtir • 

ihtilal yapan 45 millet 

Büyiik barbın birçok değişikliklere, 
birçok ziyanlara ve kayıblara ıebeb ol
duğunu bilirsiniz. Bunlardan bir kısmı 
harbın içinde olmuıtar. Harbtan sonra 
da iısizlik gibi, para buhnuaa, ticaret ek
ıiliıi cibi bir takım tesirleri sörüldü. 

Fakat büyük harbın patlaclıtı gün
den it.ibaren geçen 20 sene içinde İbtj. 
laller, kıyamlar ve isyanlar cösteren mil
letlerin sayısını bilir misiniz? Tam kırk 
beı millet. Bunlarm memleketleri de 
biribirine eklense yeryiiziinün tam yarı. 
aı kadar ediyor. 

Fare deyip ele gefmeyiniz! 

Bugünkü günde ingiliz adaların
da fare besliyen binden fazla İnsan 
vardır ve bir hafta geçmez ki bir yer
de bir fare gösterİ§İ ve yahud bir fa
re yarııı yapılmıı olmasm. 

Bu çılğm merak o derece ileri 
gitnüıtir ki nadir renkte bir fare 750 
dolara aablmıftır. Bir çok fareler de 
elli dolara satılmaktadır . 

Makbul olan fareler yaJnı:z beyaz 
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ipek kadm çorapları 
ipek çorapların kaliteleri 

temamen tesbit edildi 
Kalite f enalığının orta dan 

düşünülen tedbirlerin en 
kaldırılması ıçın 

mühinuni alındı 
lpek ve suni İpek kadın çorapla n ıtandard nizamnamesi De•let 

Şurasının tetkikinden geçerek İcra vekileri heyetinin kaarrma iktiran 
etmiş bulunmaktadır. Bu suretle hal kımızın çok haklı şikayetini mucib 
olan ipek çoraplarrn kalite fenalığı nın izalesi tedbirlerinden birisi ve 
belki en mühimmi almmıı bulunma lrtadır. 

Mekteblerde 

Okutulacak 
kitablar 

Kültür bakanlığı önümüzdeki ders 
yılında lise ve orta mekteblerde okutu
lacak kitabların tesbitine devam et· 
mektedir. Bakanlık Ankara erkek lise-
si tabiiye muallimlerinden B. Hayri Ar
dıç tarafından liselerin birinci sınıfla
rında okutulmak üzere yazılan biyolo
ji, Ankara erkek lisesi kimya muaJlimi 
B. İzzet Kemal tarafından orta mek
teblerin üçüncü ~ınıflarında okutulmak 
üzere yazılan kinrya kitabını, kültür 
müfettişlerinden B. Refik ile Gazi ens
titüsü tabiiye muallimi B. Cemil ve 
Balıkesir kültür direktörü B. Emin ta
rafından orta mekteblerin birinci sını~
larında okutulmak üzere yazılmış olan 
tabii ilimler kitabını kabul etmiştir. 

Her üç kitab basılmak üzere Devlet 
matbaasına gönderilmiştir. Kitabla ı 

derslere başlanmadan evci absılmış o-
lacaktır. 

Orta mekteb muallimliği 
için imtihanlar 

1 eylülde lstanbul üniversitesinde 
yapılacak orta mekteb mualimliği imti
hanı için Kültür bakanlığına müracaat
lar devam etmektedir. Şimdiye kadar 
176 ilk mekteb muallimi bu imtihana 
girmcğe talih olmuşlardır. İmtihanlar 

riyaı:iye ,türkçe-edebiyat, tabiiye, tarih
eoğrafya ve lisan mualimliği için ya
pılmaktadır. 

ve siyah renkte olanlar değildir. Kır
ımzı, çikolat rengi, mavi, lurem ren
fi, leylak ?e pmpanya rengi fareler 
de pek rağl>ettedir. 

En mükemmel farelerin burunla
nndan kuJTUklarma kadar olan m:an· 
laktan en az yedi ıekiz inç ol;nah • 
dır. Kuynık boyu da Yiicuda möaa:~i 
iae o zaman farenin değeri artar. 

Fare besliyenlerden çoğu, bu hay· 
vanları sergilerde teıhir ederek 25 
ile 50 dolar arasmda mükafat kaza· 
nabilmek için buna merak aardırmıı
lardır. 

Bir kısmı meraklılar da doktor· 
lardır. Bunlar fareler üzerinde yiye
ceklerin kıymetini tecrübe ederler. 

Bir f arnin bir yemeğe karşı göster
diği reaksiyon, hemen hemen bir ço
cuğun göstereceği reaksiyona benzer 
ve daha çabuktur. 

Değiştirilen bir gıdanın yapacağı 

tesir bir farede bir saat içinde görü
lür. Aynı değiımenin tesirini bir be
bekte görmek için bir hafta beklemek 
lazımdır ki bu müddet içinde bir fe
li.ket baJ göstermesi de ihtimal dahi
lindedir. 

işin bir de endüstri tarafı vardrr: 
Bazı kadın manto lan için fare deri
si :ziyadesiyle aranır. Tam bir elbise
ye dört yÜz deri gider ve bu da 350 
dolara sablır. 

Fare beslemek, tarla faresi besle. 
mek gibi güç değildir, kolaydır. Çün
kü fareler arasında hastalık çıkmaz. 
Bunları beslemek ucuza da mal o
lur. 

Bir fare abamda • hay.li öyle di· 
yelim • 3000 fareyi beslemek içiıı bir 
günde 50 yahud 75 santim masraf 
etmek kit.fi gelir. Bununla onlara yu
laf, çiğ yumurta, süt ve ekr-ek veri. 
lir. Fakat kanların• kızışt•racağı için 
peynir verilme.1:. 

Çorabın ipeği, iptidai madde 
cinsine, çorabın yapıldığı maki
nenin sikletine, malzemenin ka
lınlığına, iıleme ve ihzar esnasın
daki dikkat ve itinaya göre değİ· 
şır. 

Nizamname bu hususlarda riayet e· 
dilmesi lazımgelen bütün esasları tesbit 
etmiş bulunmaktadır. 

iptidai madde cinsi: 
En iyi ~orap halis ipekten yapılan 

çoraptır. Sun'i ipekten işlenmiş olan
larda sun'i ipeğin kalitesine göre deği. 
§ir. Mevcud 15un'i ipeklerden en iyil'!ri 
Kuttener ve Bembcrg ipekleridir. 

Bu itibarla nizamname çorapların ü. 
zerine, yapıldıkları maddelerin cinsine 
göre (ipek) veya (Bemberg), (Kut
tener), (Viskos) gibi sun'i ipek kalite. 
sini gösteren isimlerin konulmasını 

mecburi kılmıştır. 

Malzeme kalınlığı: 
Kalın veya ince ipek kullanıldığına 

göre çoraplar üç sınıfa ayrılmıştır. Ka
lın, orta, ince, kalın en mukavim ve 
en kalın ipekten yapılandır. İnce, en 
az mukavim ve en ince ipekten yapı
landır. Orta ise vasat kalınlıkta olan 
ipekten yapılmış vasat mukavemette 
çorabı ifade eder. Bu vasıflarda ço. 
rapların üzernide kalın, orta ve ince 
tabirleriyle gösterilecektir. 

M akina sıklğının tesiri: 
Bu her sınıf çorapta işlendiği ma

kina sıklığına göre muhtelif evsaf arz 
eder. Buna gör~ her sınıfa dahil ço· 
rapların beş kalitesi tefrik edilmiştir. 
Bu kaliteler çorapların üzerine kl, k2, 
k3, k4, ve k5 işaretleriyle dam,galana
caktır. Kl sıklığı en müsait makinada 
yapılan çorabı ve bu bakımdan en iyi 
olanını, k5 en fena olanını, diğerleri 

de bunlar arasındaki dereceleri göste. 
recektir. 

Çorapların imalinde gösterilen dik. 
.kat ve itina: 

Çoraplar, imal esnasında dikkatle 
işlenip işlenmediğine göre de hatalı 
riya hatasız olabilir. Bu bakımdan ço
raplar üç kama aynlrnı§tır: 

Hatasız itlenenler, az hatalı işle

nenler, çok hatalı işlenenler. 
Bu vasıflar, şu işaretlerle çoraplar 

tlzerinde gösterilecektir: 
Sl, s2, 13. 
sı en dikkatle işlenen çorabı, s3 en 

u dikkatle i§lenen çorabı, iyi ı2 ise 
naat dikkatle işlenen çorabı ifade e. 
deccktir. 

Bu esaslı hulasalardan sonra nizam
name çorapların uzunluğunu ve lastik, 
taban, topuk ve burun kısımlarının 

haiz oldukları vasıfları da teabit et
miı, bulunmaktadır. 

Vazedilen hükümlere gör.e uzunluk 
en az: 70 santim olacaktır. Lastik to
puk, burun ve taban kısnnlarmm tak
viyesi için riayet edilmesi lazımgelen 
kalmhk ve değişiklik gösterilmiştr. 

Yeniden imal edilecek çoraplar 
l Bu nizamname meriyete giriş tari
hinden itibaren imal edilecek çorapla· 
rın yukarıda gösterilen evsafa uygun 
olması ve her evsafa ait işaretleri taşı
ması lazımdır. Halkımız bu işaretlere 
dikkat ederek alışverişte bulunmaları 
icab eder. Ayni zamanda fabrika ve 
mağazalarda. nizamnamenin meriyetin.. 
den evvel imal edilmiş çorap stokları~ 
nm tasfiıYesi için altı aylık bir müh
let bırakılmıştır. Ellerinde nizamna
me hükümlerine aykırı çorap bulunan 
fabrika ve mağaza sahibleri bu müd
detin hitamından evvel bu ço=apların 
miktar ve cinsini göstermek üzere bir 
beyanname tanzim ederek bu beyanna
meleri mahalli ticaret odasına veya 
bulunnuyan yerlerde belediyelere ve
recekler ve bu çorapları bu makamlar. 
da damgalattıracaklardır. Halkımızın 

bu damgalara da dikkat etmesi, aldığı 
malın nizamnameden evvel yap Jdı<Tını 
göstnm• i itibari ,y,, lii?tırrı,.,.ı .. ~ 



=== 29. 8. 1937 

Dış Polit:ika J 

Çin - Japon kavgası 
Uzakşark'taki silahlı mücadele 

enternasyonal kamoyda en vahim en
diıeler uyandırmakta devam ediyor. 
Çin . Japon düşmanlığı, geniş ölçüde 
bir kavga, karakteri itibariyle uzun 
süreceğe benziyen bir harb karşısın
da bulunduğumuz higsini vermekte
dir. İki hükümet arasında hakiki ma
nasiyle münasebetlerin kesilmiş ol
nıamaıu kimseyi yanıltmamaktadır. 

Bugün hatıra gelen tek sual, Japon
yanın askeri itibarını korumak ve si
yasi taliini temin etmek maksadiyle 
büyük kuvvetlerini barba sokup sok
ınıyacağı, ve Çinin, silahlarının bu
günkü vaziyetinde, birçok cepheler
de birden inkişaf edecek uzun bir 
harbı idame edecek halde olup ol
madığıdır. 

Şanghay bölgesinde arazi üzerin
deki vaziyet oldukça karışık kalmak· 
tadır. Çinin reaksiyonları çok şiddet
lidir ve japonlar Şanghay ile Vosung 
arasında 50.000 kadar tahmin edilen 
takviye kıtaları çıkarmaya muvaffak 
olmuşlardır. Bu çıkarma, japon de
niz kuvvetleri tarafından Çin mevzi· 
lerinin şiddetle bombardımanı altın

da yapılmıştır .. Endişe verici hadise 
şudur ki kavgaya tutuşmuş olan iki 
tarafın faaliyetinden yabancı nüfuz 
bölgeleri müteessir olmakta devam 
etmektedir. Dün enternasyonal böl
gede patlamış ve yüzlerce kişi öldür
müş olan bombalar büyük dvletlerin 
alakasız kalamıyacakları bir buhran 
mevzuubahs olduğunu trajik bir su
rette göstermiştir. iki muhasım tara
fın imtiyaz bölgelerine saygı göster• 
meleri temin edilmedikçe daha fena
sından da korkulabilir. lngilterenin 
ilhamiyle ve Fransa ve Amerikanm 
iştirakiyle yapılmış olan te§ebbüs, bi
lindiği gibi, Çin ve japon kıtalarının 
aynı zamanda geri çekilmelerini is
tihdaf ediyordu, bu takdirde her iki 
taraf tebaalarının emniyetini üç dev
let kendi vasıtalariyle temin edecek
lerdi. Ne Tokyo, ne de Nankin, bu 
pro.ieye muvafakate temayül etmedi
ğinden, bu teşebbüsün, bugünkü şart
lar içinde, muvaffakıyete erişmesi i
çin hiç bir şans olmadığmı kabul et· 
tnek 'azımdır. Her gün arazi üzerin
de acil bazı tehlikelerin önüne geç
mek için teşebbüsler yapılmaktadır; 
fakat kavga sahasının sıkı bir surette 
tahdidini istemek maksadiyle yeni· 
den bir teşebbüs yapılması şimdilik 
mevzuubahs olamaz. 

Hakikat şudur ki Japonya ve Çin 
"topyekun'' harb etmeye karar ver
miş görünüyorlar. Nankin hükümeti 
"milli seferberlik,, i ilan etmiştir. 
Tokyo hiikümeti, uzun bir harb için 
gerekli kredileri istemek Üzere Diyet 
meclisinin üç eylUldeki fevkalade top
lantısını beklemektedir, fakat İmpa
rator harb halini ilan edebilir, bu da 
gerek askeri ve bahri kuvvetlerin, ge
rekse milJi ekonominin umumi sefer
berlik haline girmesini intaç edebilir. 
Nişi-Nişi gazetesi dün, başvekil prens 
Konoye'nin, siyasi partiler liderlerini 
harbın ister istemez genişliyeceğin

den haberdar ebniş olduğunu yazı
yordu ve Japan Taymis bu harbm en 
az bir sene ve belki de daha fazla 
sürebileceğini yazmakta tereddüd et
miyordu. 

Bununla beraber japon harb bakanı 
general Sugyama'nın, Japonyanm u
zun bir harba sürüklenmesine müsa
ade etmiyeceğini ve seri bir muvaffa-
k yet kazıınmak için hareketleri e• 
nerjik bir surette idare edeceğini, 

ınüdafaa taktiğini terkedeceğini ve 
taarruza geçmek için Çinin tahrikle
rini beklemiyeceğini söylemiş olması 

dikkate değer. Onun tezi, çinlilere 
ltıukavemetin faydasız olduğunu an
latmak için Japonyanın hareekte geç
nıesi İcab ettiğidir. Bunun Japonya-
nın iyi anlaşılmış menfaatlerine te
kabül ettiğinden şüphe edilmemekte
dir. Basit bir "tedib seferi,, ne çıkıl
ltıışken, büyük bir devletin pek iyi 
hazırlanmış olmadığı uzun bir barba 
girişmeye mecbur kalması ciddi suret
le mahzurludur. 

ULUS 

lspanya'da Gijon limanı 
bombardıman edildi 

Uç lngiliz gemisi hasara uğradı 
tayfalardan iki kişi yaralandı 

Bir ayda yapılan tecavüzler 15 i buldu 
Londra, 28 (Hususi) - Oviedo'nun şimalinde kain Gijon şehri dün 

şiddetle bombardıman edilmiştir. Bombardıınanda·n bilhassa liman 
müteessir olmuştur. Liman'da Hilda Moler, African Trader Atnbridge 
ve Stanwood isimlerinde dört İngiliz yük gemisi bulunmakta idi. 

KOÇUK D iŞ HABERLER 

X Nevyork - İki gündenberi de • 
vam eden şiddetli yağmurlar yüzünden 
muhtelif yerlerde suların seviyesi yük • 
selmiştir. Birçok yerlerde yollar kesil • 
miş ve su altında kalmxştır. 

X Varşova - Bir müddet Fransa
da dinlenen Başbakan Skladovski Var -
şovaya dönmüştür. 

X Bertin - Ekonomi Bakam Dr. 
Şaht'la münakalat bakanı Dr. Dorpmül
ler bir köprünün açılışında bulunmak ü
zere Danimarkaya gideceklerdiı. 

X Varşova - BB. Bek ve Sandler, 
maiyetleriyle birlikte Krakovi'ye gel -
mişlerdir. 

X Bükreş - Harb Bakanı General 
Anglesko istifa etmiştir. 

X Bükreş - Küffü olnuyan bir ka
dınla evlendiği için memleektten çıkarı
lan Prens Nikola'nm Romanyaya döne
ceği hakkındaki haber tekzib olunmak • 
tadır. 

X Kambera <Avusturalya) - Avus
turalya hükümeti 1938 yılı büdcesini 
parlamentoya vermiştir. Milli müdafaa 
için mühim tahsisat konulmuştur. 

Nazi kongresi için hususi 
kartpostallar basılacak 

Bertin, 28 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: Alman posta idaresi, nasyo

nal • sosyalist partisi kongresi için hu· 

susi kartpostallar bastnacaktır. Bu 

kartpostallara ilk defa olarak Führerin 
resmi ve parti tarihine aid mühim ha
diseleri gösteren resimler konulacaktxr. 

muhakkak sayılabilir. Alman mual
limleri tarafından başarılmış olan e
ser neticelerini vermeye başlamıştır, 

ve bilhassa havacılıkta ve modem 
silahlar hususunda çinlilerin bugün, 
ehemiyeti iyice takdir edilm.iyen va· 

sıtalara malik oldukları görülmekte
dir. Bundan başka sayı itibariyle üs
tünlük onlardadır; fakat sayı, ancak, 

safa konulan kuvvetler hakiki bir 
tecanüse malik ve kafi derecede ta
lim ve terbiye görmüş iseler bir ma-

na ifade edbilir. Japonlar için tehli
ke harb cephelerinin çoğalmasıdır. 

Şu dakikada başlıca üç cephe var

dır: Pekin - Tiyençin cephesi, Çahar 
cephesi, Şanghay cephesi. Şantung

da da dördüncü bir cephenin teessü
sü variddir, japonların Tsing-Tas'da

ki tebaalarını tahliye etmeleri de bu 
ihtimali kuvvetlendirecek mahiyette

dir. lrndi, şu dakikada elimizde bu
lunan malumata göre, japonlarm ,j. 
mali Çinde ancak 150.000 ve Şang
hayda 50.000 ki ceman 200.000 uker

leri vardır. Gerçi imparatorluğun bü • 
tün kuvvetlerini harba sokmadan da
ha büyük bir gayret de sarfedebilir-

ler. Bununla beraber, harb cepheleri 
çoğaldığı takdirde, hareketlerini da· 

Hilda Moler' vapuru mürette
batından iki kişi yaralanmıştır. 

Vapur teknesinde basıl olan 
rahneye rağmen Staınwood vapu
ruyle birlikte limanı terketmiştir. 

Makinelerine bir mermi isa
bet eden Stanbridge vapuru Gi
jonda kalmıştır. 

Tecavüzlerin sayısı 15 i buldu 
İngiliz amirallxk dairesi, "African 

Trader., ismindeki ingiliz gemisinin 
Gijon civarında bombardıman edilmiş 
olduğunu teyid etmiştir. Gemi, hasara 
uğramış ve iki torpido muhribi gemiye 
yardım etmek emrini almxştxr. 

Bu münasebetle bildirildiğine göre, 
bu ay içinde ticaret gemilerine yapılan 
hücumlar 15 i bulmuştur. 

Asi sallarında kargaşalık mı? 
Valensiya müdafaa bakanlığmın bir 

tebliğine göre cenub cephesinde Hope
ra'da bulunan asi garnizonunun bir kxs
mı isyan etmiştir. 

Tge'nin cenubunda asiler Argalla
uos, Sierra Dregosa ve Sierra Lazaro 
da biribirleriyle çarpışmışlardxr. Tala
vera'da şiddetli bir tüfek ateşi işitil
miştir, 

V alan•iyada bir i•yan çıkmış 
Perpinandan Pariste Le Jurnal ga. 

zetesine bildiriliyor: 
"Hükümetçi İspanyadan gelen yoL 

cular Valansiyada bir isyan hareketi
nin başladığmı bildirmektedirler. Bu 

Düz hat üzerinde mesafe rekorunu 
kıran sovyet tayyarecisi Gromof 

Moskova - Amerika 

Gromof un rekoru 
tescil edildi 

Moskova, 28 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: Sovyetler Birliği hava ku
lilbünün spor komisyonu, tayyareci 
Gromof, Yumaşef ve Danilin tarafın
dan yere inmeden katedilen mesafenin 
10,148 kilometre 293 metr.e olarak tes
ciline, alınan neticenin düz ve münke
sir hat üzerinden Sovyetler Birliği mil
li rekorlarından biri olarak tanınması
na ve keza bu neticenin beynelmilel 
rekorlar arasxnda ve düz hat üzerinden 
de dünya mesafe rekoru olarak tescili 
için icabeden vesikaların beynelmilel 
alakadar teşekküle gönderilmesine ka
rar vermiştir. 

hareket Valans ve Barselonda komü
nistlerin hakimiyetine karşı yapılmak. 
tadır. 

İsyan hareketi Valans kıtalarmın 
kumandam miralay Ed.en tarafı:ndan 
çıkarılmxştır. Her iki şehrin sokakla
rında çarpışmalar olduğu söylenmek.. 
tıedir. 

Miralay Odon, bilhassa komünist 
tarafdarı olan general Miajanın aley
hine harekete geçmiştir.,, 

Her şey, Çinin hakikaten sahibi ol
duğu askeri kuvvetlere bağlıdır, ve 
bu hususta sarih malômat gahibi bu
hınrnıyoruz. Çin ordusunun ne askeri 
terbiye ve disiplin, ne de teçhizat iti
"ariyle 1932 dekinin aynı olmadığı 

ğıtmak mecburiyetinde kalacaklardır 
ki, bu da onları harekatı istedikleri 

kadar süratle ileri götürmekten alı
koyacaktır. Harbın daha şimdiden gö
ze çarpan güçlükleri belki iki tarafı 

müzakere kapısını açık bırakmaya 

sevkedecektir, Uzakşark meseleleriy

le alakalı başlıca devletler o zaman 

bu müzakereleri kolaylaştırırmak fır

satını bulabileceklerdir. 
(Lö Tan gazetesinden) 

Bu küç~~ ankaralı, suya girmekten çekinir gibi görünüyor. Fakat 
herhal~e yuzmeye P_~k me~aklı .• Şimdiden Karadeniz havuzunda a
yaklarıyle. myu tecrube edıyor .. Yarın belki bu havuzun en tanınmış 
yüzücülerınden olacak .. 

BASIN iCMALi 

Korkunç bir bilanço 
Ismail Müştak Mayakon, Cumhuri

yet gazetesinde yazdığı yol yazılarınm 
sonuncusunda, Paris sergisindeki sulh 
pavyonundan bahsediyor. Muharririo 
anlattığına göre bu pavyonda bilhassa 
harbın insanlık için sebeb olduğu fela
ketlerin canlı bir surette anlatılmaa 
maksadı güdülmüştür: 

" Sulh pavyonunun kapısından girlıı
ce gözünüze kar§ılıkh iki tablo çarpar. 
Bunların biri harb kuvvetlerinin İnsan 

hayatı ve dünya servetleri üzerinde yap. 
hğı tahribatı, diğeri sulh idealini haki -
kate ulaştırımak ve sulhu harbm pençe
sinden kurtarmak için yapılması li.zıta 
gelen işleri gösteriyor. 

Harbm tahribatı hakkındaki tablo 
bize §u malumatı veriyor: 

İhtilali kebir ve Napolyon devri 
harblarından başhyarak Kırım, Prusya -
Rusya. Fransa • Almanya, Rusya - J• 
ponya, Rusya - Türkiye, Balkan muha
rebelerinin bütün zayiatı harbı umumi
nin tek baıına yaptığı zayiattan çok ıqa
ğıdır. 

Harbı umumide on milyon asker te
lef olmuştur. Dört sene süı·en bu harbm 
her dakikasına dört ölü isabet ediyor. 
Bu harbta her dakika dokuz asker sa -
katlanıyor, her dakika dünya servetle -
rinden 2.560.000 frank mahvoluyoı·du. 

Harbı umumide iki gözünü birden 
kaybedenlerin adedi 13.000 dir. 100.000 
kiti bir koldan, 200.000 kişi bir bacak
tan mahrum kalmıştır. Harbı umumi yü
zünden verem illetine uğrıyan insanla -
rm adedi 200.000 yardımcısız kalan aıle
lerin adedi 100.000 dir. Harbı uırumt 

3.200.000 kadını dul, 6.000.000 çocuğa 
öksüz bırakmııtır. 

Bu felaket hesabına sekiz milyon ,.,. 
ralmın ıstırabını ve altı milyon esına 

mihnet ve meıakkatını ilave etmeyi u
nutmamak lazımdır. 

Harbı umuminin saçbğı sefalet, ae
lık, mahrwniyet yÜ%iinden cephe seri • 
sinde ölen sivil insanların adedi S3 mil
yondur. 

Yer yüzünü dört sene kana boya)'U 
ve medeniyetin en mübarek eserlerini 
yıktıktan sonra İnsanlar arasına sönmez 
ve soğumaz bir düımanltk ve intikam 
ateşi bırakan umumi harb çılgınlığı Y• 
pılmasaydı, bu harbta ölüm vasıtafarma 
sarfedilen paralar beşeriyetin hayır ve 
refahına tahsis olunsaydı, bakınız, neler 
yapılabilirdi: 

20 milyar frankla 800 modern hasta
hane; 10 milyar frankla 200 yüksek tah
sil mektebi, 10 milyar frankla 400 bey· 
nelmilel kütüphane; 200 milyar frankla 
100 milyon aileye birer ev; 100 mil
yar frankla bütün Avrupa'nrn kasabala
rını biribirine bağhyacak yol ve birçok 
fabrika; 100 milyar frankla büt<in iş&İz· 
)ere çalışma ve kazanç imkanı verecelr 
sanat, ziraat ve ticaret müesseseleri; 40 
milyar frankla iki yüzbin münevveri ih
tisas !'ahibi yapmak. 

işte size 600 milyar frank gibi düa
ya kuruldu kurulalı hiç bir defterin kay• 
etmediği ve hiç bir bcsab hocasının hat
ta kara tahtaya bile yazmadığı bir ser
vet rakamı ki hayır ve refaha bedel şer 
ve öfüme sarfolunmuştur.'' 

Acaba insanlık bu korkunç felaket -
ten ne ders çıkarmıştır. Hiç İşte rakam
larla vesikası: 

•• 1913 de dünya barb büdcesi 6S 
milyar franktı 1937 senesi barb büdce
leri yekunu 165 milyar franğa çıkarıl -
mıştır. 

1917 de 16.000 harb tayyaresi var
dı. Bugün harb tayyareleri yekuu• 
35.000 dir. 1913 de bütün ordularda 
tankların adedi 1000 den fazla değildi. 

Bugün ordular 28.000 tanka malik bu
lunuyor. 1913 senesine nisbetJe büyiik 

topların adedi yüzde 20 çoğalmıştll'9 

halbuki harbı umumi dünya ordulan 

toplarının yarısından fazlasını tahrib et
miştir. Harbı umumide bütün alınan do-

nanması ve diğer devletlerin donanma
larından mühim bir kısmı battığı halde 

bugün saffı harb gemileri eski mikdan 
bulmuş, kruvazörler 300.000 tonilato 

daha fazlalaşmış, eskiye nisbetle beş mU. 
li fazla denizaltı gemisi yapılmıştır. 

Hulasa harb ve teslihat masrafı har
bı umumiye göre beş kat ziyadedir. Si

lahlar ise eskiye niı1betle yüz misli da· 
ha müessir ve mühlik olmuştur. 
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115 ö1ri1Cü yoO©lönüuınıü 
Ç or~~· .-:- ~~~~a .. şöyle bir. şey dü-

sunur musun az? K.cndı memle-
ketin.izde olan bir fabrikaya, bir yaban
cı devlet, bir sipariş veriyor. Siz de o 
ısmarlanan şeyi yapılıp bitirdikten son 
r~ o yabancı memlekette görüyorsu
nuz. Mal, sizin meleketinizin malıdır. 
Fak.at gördüğünüz eser size o .kadar ye· 
ni, o kadar güzel ve 'O .kadar ha_yaliniı:
dekine uygun geliyor ki, soruyorsunuz: 

"- Bunu nerede yaptırdımz? 
1 Aldığınız cevab sizi hayrete aü§ii

rüyor: Çünkü bu işi yapan mücssese
leraen sizin me1eketinizde de varaır. 
Ve bu güze1 eseri onlardan birisi yap
mıştır. Fakat şu kayıdla: Eserin şek
linin ve tipinin intihabını, onu ısmar
layanlar vermiştir. 

Manevra dönüşü 
top anan notlar 

Bir atcqezniliter, l7a lwutahane lwıkkındaki intibalarını fil ciim
lelerle i.lade etti: "- Ba laııstalaane büyük htubın en ıshraplı 
l:iir meczım o1an ~er tecrübe.ine dayanan modern, 
fennin Liiliin tedbirlerini i.hliva eden bir eserdir.,, Manevra yapan 
latalann hemen ~eıUi.nıle ikiyüz. yataklı bir şifa yurdu olan bu 
lıasta'haneler tipi <ger,elden bütün teknik cihazları kendinde 
toplamqtu. 

4 üncü gün 29 ağustos 
Düşmanı saran ihata 

cemberi gittikçe daraldı 
Uç gündenıberi geceli gündüz1ü de- Birinci ordumuzun 23 üncü ve 3 ün-

vam eden muharebeler, kahraman ordu- cü fırkaları Dumlupınara giden yolla· 
111U%U katl neticeye ço'k yaklaştırmıştı. rı kesiyordu. Bu iki fırka düşmanın 
Düşman mukavemet göstermek föyle sağ yanını geri itti ve vaziyete bakim 
dursDn mantazam ~ekilde geriye bile oldu. Birinci kolordunun 14 üncü fır· 
çekilemiyordu. Otomobil kollarımızın, kası Elvan paşadan, 57 inci fırka Balcı-

1şte böyle !\rir 
hadise, Trakya
nm ı:uan~a sa
hasma -dahil bir 
köyünde 'Oldu. 

O günkü pro
grama göre Ka
paklar köyün

Askerlermizin 
s ·hhat işleri 

tün tedbirlerini ihtiva eden bir escr
dit.H 

Manevra yapan lntaların hemen ge
risinde ZOO yataklı bfr şif.a yurdu olarak 
bulunan bu hastahne 'tipi. gerçekten, 
bütün teknik sihazlan kendinde top
lamıştır. Bu cihazlar arasmdaki gene 
türk tipi modern bir ameliyat çadırı; 
yabancıların üzerinde durdukları en 
büyük bu.5usiyet bu olmııştur. Bu ame 
liyat çadırında büyük §ehirlerdeki sa
bit ve büyük hastahanelerin içerisinde 
bulunan her türlü filat ve edevat vardır. 
Bakteriyoloji ve modern rontken ser· 

ıuvarilerimizin, hatta piyadelerimizin damına, 6 ıncı fırka da Toklusivrisine 
bile takibinden kurtulamamıştı. Dünya doğru harekete geçtiler. Toklusivrisin-
hub tarihinde bir harika addedilecek de mukavemette israr eden düşman 
şekilde l>üyiik bir sücatle ilerleyen kah- kuvvetleri taarruzumuz karşısında esir 
raman ordunun piyadeleri, iki günde düşmemek için süratle mevzilerini ter-
70 kilometre yol katederek insan taka- kettiler. 57 inci fırka taarruza devam 
tinin üstüne çıkmış bulunuyordu. Bu öy- ederek Banazı tehdid etti. Düşman mu. 
le bir süratdi ki, uykusuzluğa, açlığa, kahil taarruza geçince fırkamız geri çe· 
yorgunluğa rağmen elde edilmişti. Kah· kildi. Birinci ordumuz ciddi tertibat a-

deki bir sıhiye bölüğünü ve otomo-
billi - .arabalı hafif ambiilan hastahane· 
sini gezecektik. Dost ve müttefik dev
letlerin heyetleriyle, ataşemilitecler, 
harb eden ve hareket halinde olan bü· 
tün ..kuvvetlerimizi görmüşlerdi. Şimdi 
bir .de türk crdusu.nun ömek olmak de
ğerini taşıyan taraflarından birisini, sı
hiye teşki1atmın bir küçiıK: eserini 

göreceklerdi. 
Bir büyük hakika1;. işte bu küçük e

serin karşısında meydana çıktı. 
Hastahane, bir çok çadırlardan mü

rekkeb olarak genişçe bir meydanlığa 
kurulmuştu. Çadırların üzerinde ~ ad
ları okuduk: Ameliyat, yaralr, basta 
bekleme, eczahane, laboratuvar, hekim· 
ler ve 5airc ve saire •... 

Burayı gördükten sonra Türkiye
nin her kazasının, böyle bir 'hastahane· 
ye kavuşması dileği gôn1ümden geçti. 
Fakat benim, iÇiınde b.btıı hu -dilek, 
yab4cna dostlarım ağzınc:ia daha 
b~ka biT ~kilde, fakat gene bir has
ret halinde ifade edildi. Ataşeler., .has
tahanenin her ,&ezdikled yer.ini durma· 
dan .not alıyorlar, izah.at istiyorlardı. 

Bu hastahanenin bir çok ıJDa!zemesi; bu 
sualleri .soranlarm memleketlerinde ya

pılmı~t.ı.. 

B iz .hastaların daima biI sedye ii
z.erfode, iki kişi tarafından ta 

şındığını biliriz. Fakat bu türk tipi has
tahanede, insandan tasarruf ve hasta
yı yürürken sarsmamak için daba baş
ka bir çare bulunmuştur: Rasta, bir tek 
kişi tarafından taşınmaktadır. Fakat 
sakın sırtla götürülüyor sanmayınız. 

Gene sedyenin üstünde, ya1mz bir ta
rafında vasati boyda bir insanın beli
ne kadar gelecek bir lastik tekerlek bu· 
lunan bir sedyenin üstünde. Hasta, bu 
sedyeye konduktan sonra, basta bakıcı 
bir tarafından tutup ka1dı.rmakta ve uç
taki ıastik tekerlek 'hastayı hiç sars
madan istendiği yere kadar yoru1mak 
bilmez bir hasta balact varifesini göt'
mclttetlfr. Hastaha~tle her TTastlM!t'ğ'ı:
mız ~y. :\>u kaifat' pratikti ve bir ıyeni
lik, lbir hu!>lJ'Siyct taşıyordu. Meydanın 
tam ortasına, yiılı:se lttcn u~an tayyare
lerin bile göreceği büyüklükte 1bir kt
zrlay bayrağı &ermişlerdi. Biz ıgittiği-
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Yazan:--

Cema1Kutay 
nıizde hastahanenin rontken cihazı 

faaliyette idi. Ve cereyanı nereden al
dığı belli olmıyan bir devridaim maki· 
nesi gibi durmadan dönüyordu. 

H 
astalık aranır mı, ve insan hasta 
olmasını nasıl ister? Buna im· 

kan yoktur ama, günün birinde bizim 
köylerimizde d e ğ i 1 • vilayetleri· 
mizde bile hastalık mukadderse o za
man böyle bir hastahanede tedavi ol· 
mak bir mazhariyettir, buna inanınız .•• 

Bütün yabancı dostlarımızın, bütün 
gördükleri. arasında, şu bastahanemiz i
çin sayfalarca not almaları ve her ma
kinenin markasına varıncaya kadar yaz
ıma1arı, onların da bu hastahaneyi bizim 
:kadar, belki bizden fazla beğendikleri• 
ni anlattı. Trakya manevralarında, bi
zim olan1ardan beğenilenler arasında bu 
hastahane ön safta gelenJerden birisi 
oldu. 

Bu, küçük çadırlara sığınmış olan 
ıu hastahanenin bir de ne i\;lere yara
dığını anladıktan sonra, ona gösterilen 
alakayı haklı görmemeye imlcan yok
tur. 

Otomobolli • arabalı hafif ambülan 
hastahanesi adı verilen bu hastahane
lerden her kolorduda birk.a_ç tane bulun

maktadır. Bu hastahaneler; cephenin en 
ileri hatlarına kadar sokulabildiği i
çin iki kısma ayrtlıyor: Yaralı tedavi

ai kısmı, ezhirli gazlara ıı:nahsus !kısn:ıı_ 

Zehirli gazlara mah&us olan kısmı da 

gene ikiye bölüıımiiftür: İpcritlilere 
mahs.us hsım, esas ~ta mahsuı kı
smı. Böylelikle mstalığm her hangi 
bir sirayeti önlenmiş oluyor. 

B ir naşemilitcr. hastahane ıhak-
1lundaki intibalarmı, şn ci.imle

lerlc Jf.ade etti: 

"- Bu hastahane, büyük haibın en 
iztirablı bir mevzmı olan hastahaneler 
tecrübesine dayanan modern fennin bü-

visi portatif bir hale · · ttir. 
Hastahanede; modern harbın en kor

kunç silahı olan zehirli gazlara karşı 
da tedavi cihazları vardır. Zehirli gaz 
yutan her hastanın baş ucunda son sis
tem bir oksijen verme cihazı bulunu

yor. 

Ç 
adır deyince hatıra gelen ipti· 

dailik içine, yeni zamanların 

insan vücuduna sağlık verecek bütün 
buluş1arını sığduan bu güzel eseri; in
sanlık Uemine ilk defa türk doktorla 
rx hediye ettiler. Harbı, ancak bir mil
li müdafaa zarureti olarak kabul eden 
Türkiye cumhuriyeti, Trakya manev
ralannda yabancı dostlarına bu hasta
hanesiyle; vatandaşlarının hayat ve 
sağlığı için neler hazITladığrnı göster
tni} oldu. 

Milletini, bütün hayatı boyunca, hu
zur se sıhat içinde yaşatmak için bu ka
dar fikir yoran ve ortaya eser 'koyan bir 
rejimin sulhçu ve sükuncu alınalı: vasfı 
-nastl münakaşa götürebilir? 

Bu hastahane; tayyare, top ve mer
'Dli se5leri duyulan Trakya manevrala
mıda bizim sulh arzumuzun dalgalanan 
bir bayrağı halinde idi. 

Divanı muhasebat mürakib mua
vinliği imtihanında ııruvaffak 

olanlar 
Bundan bir müddet evel Divanı ı:nu

haaebatta açılan mürakib muavinliği 

imtihanına mülkiye, hukuk fakültele
rinden, maliye ve Divanı muhasebat 
memıırlarmdan otu.z dört genç İftirik 
C'tmiJtiL tktxsad, usulü defteri. umutni 
mahaaebe ve divan k.anunJarındaıı ıso
ıulan suallere 01Dbir kişi ce931> verebil
:mİftir. Muvaffak olanlanD tayinleri 
ımıcibtcn çıkmıştır_ Kazananlarm ad
lan BBA Ziya Nafiz Ozan, Salın ~ 

1 

Halil V.ehbi, Ra.hnıi Dinç, Kemal Gün. 
düz, Necati, 'Macid, Korlı:ııd, Hıfzı, 
Vasfi Kılıç, Mustafa Asım'dan ibaret
tir. 

raman Mehmetcik artık fizyolojik ih- !arak Hamurköy, Ulucak, Aslıhanlar 
tiyaçlarmı unutmuş, kendini heyecanı sahalarında yakalanan dü~man1a tema-
ve imanı ile beslemeğe başlamıştı. Çün- sını gece de muhaafza etti. 1kinci ordu, 
kü günlerden ve yıllardanberi çekilen Resulbaba şimalinden düşmanı takib etti 
istirabm sonu gelmişti. Bu hakikati bil· Düşman dümdarlarını kısmen esir, kısmen 
tün ordu en küçüğünden en büyüğüne mahvetti. Müretteb suvari fırkamız Sa-
kadar sezmişti. Artık kati neticenin a· rıbeyli'd-cn ilerledikten sonra lnonünü 
lınması bir saat bir gün meselesi idi. tutmak emrini alınıştı. Bu maksadla yü-
Kaçan düşman kovalanıyor, çelik çen- rüyüşe geçti. Suvari kolordumuz, düş· 
her gittikçe daralıyor, diişmamn bu manm şimalı garbiye çekilmesine mani 
çenber i_çinde imha edileceği gün yak- olmak için Kızıltaş deresi şimaline yer· 
taşıyordu. leşmişti. 

Bilhassa ordunun bugün yaptığı ha- Bütün bu izahat dü~nm her ta• 
reketler, büyük zaferin bir müjdecisi; rafının nasıl çevrildiğini kısaca anla-
ve bütün bir "düşman dünya" nm Ü· tıyor. Düş.mana çekilmek için kaçmak 
midlerinin &ona erdiği gün oldu. Bu için. ancak pek arızalı olan Kızıltaş de-
büyük günü hat.ulayan dahi baş kuman- resi kalmıştı. Düşman bozgun halinde 
dan, daha günJ.erce evel bu vaziyeti ricat ediyor, yollarda yüzlerce otomobi. 

görmüş ve düfmanm ''en çok umduğu- li, topu, cephanesi ve binlerce ölüsü gö· 
nu'' değil, "hiç ümid etmediğini" ba· rülüyordu. Suvari kolordumuz düşma· 
şarmıştı. na göz açtırmıyordu. Diğer tac~fdan 

29 ağustos günü artık düşman ordu- da tayyarelerimiz, havanın çok fena ol· 
su fect akibetini hissetmişti. Ölüm ~u- ınasına rağmen, ricat eden dü~mana ta-
kurunun kenarında bulunduğunu anla- arruz ediyor. Ak.an insan selini bomba 
yarak bugün en büyük kudretini gös- yağmuruna tutuyordu. 

termeğe azmetmiş ve muhakkak suret- 29 ağu&tosu, düşmanın çekilişi, çe-
te harbı kazanmak için kahramanca 

lik kıskacımuıın daralışt ve ordumzun 
döğüşmüştür. Ulucak - Hamurköy -

kati neticeye yaklaşışı diye tarif edebi· 
Çalköy - Asılhanlar üzerinden Dum-
lupınara inmek istiyen düşmanın 9 
uncu, 3 üncü, 5 inci, 12 inci ve 4 üncü 
fırkaları karşılarında birinci ordumu· 
zun 4 üncü ve 1 inci kolordularmı bul
du. Düşı:nan ordusu son kozunu oyna
dığını bildiği, kahraman ordumuz da 
zafere yaklaştığını sezdiği için bu çar. 
pışma çok müthiş oldu. Bu kanlı mu
harebeyi hakkını ve yurdunu koruyan 
1taraf kazandı. 

liriz. Yarınki nüshamrzda kad darbe-

nin nasıl indiğini ve 30 ağustos zafe
rinin nasıl elde edildiğini tüyleriniz 

ürpererek okuyacaksınız. 1 

Hava kuvvetlerini artıran 
ulus HAVA TEHLlKESl-ni 
azaltır. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Etibank'tan 
Mühendis aranıyor 

Makine ve tesisat şubemizde çalı§Dlak ÜT.ere al
manca Jisanma 'VDkııfu olan makine veya elektrik mü
henduleri aranmaktadır. 

Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) adresine 
ı yapılmalıdır. 2-4571 

seve seve ölebileceğini söylüyordu • 
Fakat Olivia, kendi kocasmı bırakabilir-

mi idi? Haykırdı ; 

Yaz.anlar: M ary ve C harles Lanıb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

gösterdiği sevgi ve alakaya karşı, asla 
karşı durmıyordu. Fakat bir taraf tan bu
mm nasıl olduğunu düşünüyor, Olivia'run ak
lı başında olmadığına hükmediyordu. Fakat 
bir taraftan da bu kadmm büyük ve güzel 
evi idare ettiğini, sözü, sohbeti yerinde ol
duğunu görerek kendisine karşı ne kadar i
yi muamele etmek laznnsa öyle yapıyordu. 

ve ondan sonra üç ay bu nankör gencin ken
disiyle beraber bulunduğunu anlattı. Fakat 
tam o esnada bayan Olivia evinden çıktığı 
için Dille, Antonio'nun hikayesini dinleye
nıezdi. 

- Efendi, dedi, şimdi kontes geliyor; 
sana gelince senin bütün hikayelerin deli 
saçması; çünkü bu delikanlı üç aydır~ benim 
yanımda bulunuyor. 

- - Benim Sezariom nereye gidiyor ? 
Viola şu uevabı verdi : 
- Kendisini hayatımdan fazla sevdiğim 

adamın arkasından . 
On ikinci gece 

muameleden dolayı özür diliyerek kendisi
ni tekrar evine çağırmıştL Bir taraftan tanı
madığı bir duşmanm kabaca hücumlarına 
karşı bu bayanın çok nazik davranışı Sebas
tian'ı nayrete düşürmedi değil; fakat gene 
Olivia'nın bu davetini istekli istekli kabul 
etti ve onunla !beraber eve döndü. Olivia, 
Se.zario'nun - O, onu hala Sezario sanıyor
du - durumunda bir değişme olduğunu, 
kendisiyle daha fazla alakalı göründüğünü 
görerek seviniyordu. Her ne kadar bu iki 
kardeşin yüzleri elifi elifine biri birinin ay
nı idise de, Sezario'ya - Yani Viola'ya -
aşkını açtığı zaman onun yüzünde görülen 
hiddet ve öfke çizğilerinden Sebastian'da e
ser y oktu. 

Sebastian, bu kadrom kendisine bol bol 

Oliva, sevgilisinin bu kadar iyi huylu 
olduğunu görerek ve biraz sonra belki de 
huyunu değiştireceğinden korkarak ona şu 
teklifte bulundu : 

- Burada bizim bir papaznmz vardır; 
o hemen nikfilılarımızı kıyrversin. 

Sebastian da bu teflif e razı oldu. Nikah 
töreni bittikten sonra Sebastian, Antonio
yu bulup ona başma konan devlet kuşunu 

anlatmak üzere sokağa çıktı. 
Aynı zamanda Orsino, Olivia'yı ziyaret 

etmek üzere evinin önüne gelmiş bulunu
yordu. Bu sırada zaptiyeler, yakaladıkları 
rnahbusu, Dükün huzuruna çıkardılar. Vio
la'da efendisi olan Orsino'nun yanında idi. 

Antonio, Viola'yı görünce - elan onuıı 
Sebastian olduğunu zannederek - Düka 
bu delikanlıyı denizden nasıl kurtardığım 

Bu sözleri söyliyerek Antonio'yu bir ta~ 
rafa çekmelerini emretti. 

Fakat aradan çok gecmeden kontes de 
Düka, Sezarfo'yu Antonf o gibi nankörlükle 
itham edecek sebebler vermişti. Olivia'nın 
kendi uşağına gayet sıcak kelimelerle hitab 
ettiğini. onun tarafından sevildiğini gören 
Dük onu intikam almakla tehdid etmeğe 
başlamıştı. Oradan ayrılıp giderken ona şöy
le seslendi : 

- Oğlan, benim arkamdan gel! bir fena
lık yapmak hususunda.ki fikrim olgunlaşmış
tır. 

Bir kıskançlık öfkesi içinde onun kendi
sini bir an içinde öldüreceğini anladığı hal
de Viola sevgisinden aldığı bir cesaretle e
fendisinin gönlünü rahat edebilmesi için 

Bunu.nla beraber, gene Olivia onun git
mesine mani oldu. Nasıl olurdu? Sezario, 
onun kocası idi ve nikihları kıyılah daha i
ki saat olmamıştı. Papazı çağırdılar. O da 
bu kızı üteki delikanlı sanarak, gerçekten, 
iki saat önce nikahlarını kıydığını söylemez 
mi? 

Viola'nm böyle bir şey olmadığı hakkın
daki protestolarını kimseler dinlemiyıorlardı. 
İşte hem Olivia, hem de pc:.paz nikfilıın kı
yıldığma şahadet ediyorlardı. Demek kendi 
uşağı olan Sezario, hayatının en kıymetli 
bir hazinesini Dükün elinden çalmıştı. Fa
kat artık yapılacak iş yoktu. Olan olmuştu. 
Vefasız sevgilisine ve genç dalavereciye ve
da etti. Tam Sezario'yc: kendi gözüne bir da
ha görünmemesini tenbih ederken (Onlar 

-Sonu Var-
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. Askeri terfi listesi yüksek tasdika ik- Yecliklile, Bedii İstanbul, Nuri Biga, r.ana *0 *'"*'-'2 u ..._ ............ ~~' ..... HAVA YÜ.ZBAŞILIGINDAN 
tiran etmiş ve terli eden subay ve askeri Ethem Sxvas. Jandarmada terfı• edenlerı•n HAVA B1NB~ILIGINA 
nıetııurlanmnruı kıtalanna terfileri dün PİYADE TEGMENLİKTEN TERFİ EDENLER: 

tebliğ eclilmij'tir. Bu yıl 13 generalimiz PİYADE Y'GZBAŞILIÖA Cemil Çanakkale. 

terfi etmekte ve ordumuz yeniden i3 ge- TERFİ EDENLER tam ıı•stesı•nı• neşrediyoruz new ve !bir amiral bzanmaktadıır. Terfi HAVA !I'E.CMENLİGİ.NDEN 
edem "Bubay TC askeri memurlaTıımznt Emin Cide, Hakkı Eyüb, İzzettin HAVA YıO'ZBAŞILIÖINA 
isimlerini :apğıya yazıyoruz: Erzurum, Hayri Sclanik, Avni Bolu. Jandarmaaa terfi edenlerin isimleri- Baflı, Tahsm Ulkii, ll. Emin Timçer, TERF1 EDENLER~ 

/Canna7 'J'arbaylılıtan fmnnay Ziya Erzincan, .Muırtafa Soma. !us: ni aşağıya aynen yazıyonu': Mehmed Aşıcı. Cemal Ksbr.ıs, :Ragıp Sarıyer, Ser-
alba.y/.tja terli e4eı7da h Bursa, Hüseyin Nip:ntaş, Su a· Yarbaylıktan albayhn terli edenlcc D"v t --L!ı vet Jıilardin, ~-habettisı Dcmirlrisar, 

• . ._ .. a. V-ecdi ~eyl-...ı-.,.; Kimil Erzuruın. o- ıger errKer ~ .nudüllıcadir, Fey%Ullah, Raif, Cavad, ........ ~ ~""J"" şunlardrr: Muamele mem.urlanndarı 3 ii.JJıcü 61_ Ziyaettin Edirne, Muhiddin Edirne, 
Gaho, A. R. Aman, A. Nusret, M. Ilı- Fazıl Trablu&gariı, Cemil Malatya, Se- Nuri Vural, Kamil Şarör:, Fehmi De- nıfa terfi edenler: İrfan Aktan, Cemal Hakkı Erzincan. Rüfttü Üsk.iida.l', H..ik-
ııan, Şükrü, M. Adil, H. Cev.det. lim Safranbolu, Naci İstanbul, Ziİya nizli, 1. Ethem YeneT, H. Hüsnü Tek • Tekin, muamele memurlarından 4 üncü met Tralnon, Muhicidin İstanbul 

Kurmay bı"nbn•ılıktan kurmay Unkaparu, Fehmi Erzincan, Zeynel ş· ~ H Rı C ~ :;'en, · za ivanbey, A. Zeki Bayrak- smıfa terfi edenler: Tevfik Kuleli. Mu-
yarbayllğa terli eden kodra, Ali Erenköy, Cemal Eğirdir, tar, M. Vehbi Sungur, A. Rrza Atemcr, amele memurlarından beşinci sınıfa ter-

Halid. Hidayet Kasımpal"l, Burhanettin Be- M. Halid Tecimer levazım albavlığma. fi C'denler: Neşet Erkaı:ı. 3 iiı:ı.cii mmf 
Kurmay yüzbCJ§ılı7ltan kurmay şiktaş, Fuad Kırklareli, Cevad Erkete, BinbQ§ılıktan yarbaylığa hesab memurıluğıına terfiden: B.. liiisni.i 

binbaşllığa terli edenler Bahaettin Kaysui, Necmettin Keskin, terfi edenler Arık.an. 
A. Turhan, Kimi, A. Rıza, S. Srm, Abdülkerim Priı:erin, Hikmet Bitlis, Kazım Sidal. M. Hakkı Noyanğil, S. Dörl/ancü sıml he.ab memurlu-

Hayati, Muzaffer, !Rahmi, Kcma\, A. Kadri Manastır, Hüsamettin Karahisar, Lütfü Baykara. ğuna terli ed'tmler 
Hamdi, Muhiddin, Servet, M. Zeki, Sa- Nuri Erzincan, Yusuf Erzincan, Neca· ôn yüzbaşılıktan binbQfılığa t. Hakkı Baysal, Saffet Erkı, Meh • 
dettin,, Celil, A. Kemal. Niyazi, Kema- ti Çanakkale, Şahin Kasımpaşa, Meh- terli edenler met Yazıcı, Abdullah Türlcer, Rasim 
leddin, M. Tevfik, Hüseyin, Asım, Y. med Bergama. Şchabett~n Eş, Nureddin Hi.inalp, Yücel. Vehbi Erkul, M.. Fcv2 i Şahin . 

Ziya, İlyas, Cem.al, Mithat, Şerefettin. PİYADE ASTEGMENLİKTEN Pİ· Cavad Dirim, Nazmi Özkök, Şııayp oğ:lu. Remzi Erta_ş, A. Karım OZJıner, 
Piyade yarbavlıktan rılbaYftğa YADE TEGMENLİGE TERFİ Dağdelen, 1. Hakkı Aksoy, Remzi Bö - E. Hakkı Bayıı.~ Ali Dir.çer, Muhtar 

terli edenler E D E N L E R lükbaşı. Hüseyin Altan, Sadettin Bulu~, Denktaş, Ahmed Benliay, M. Sabri Beş-
Muh.id ~:n. Zeki, Kemalettin, A. Rı- fi Sezai arslanoğlu, Nuri Öncd, o. Remzi kurt, Yusuf Ergin, Salih Ayunver, 

za, M. Nusret, Mustafa, Tevfik, A. Na. Cahid '.Lstanbul, Ali Üsküdar, Saim Hırkaişerif, Celil Yenişehir, Mehmcd Ergun, M. Avni Özgürer Kasını Selçuk, Mehmet lnal, Abdurrahman Süel, Vey-
zif, Asaf, A. Bahri, Hakkı, :M. Emin, Şe~ K a T l B k 1 M Balıkesir, Osman Van, Turan ktar•bu1. en n ezcan, M. Hamdi ınutaş. Atıf se ay .a • ustafa Ba1kal. 
rafrttin, Arif, Süleyman, Nazım, M. Zi
ya, Y. İzzet, Rasim. Abdürrezzak, Arif, 
S. Srrn, Lütfü, Arif, Rüştü, Vehbi. l\1. 
Şi.ilcri.i, lrJan, Kazım, Ömer, M. Altan, 
H. Hiisameddin, M. Tevfik, İbrahim. 
Mustafa, 1-1. T. Atcka~p. Cevdet, İ 
Hakkr, Hilmi, İ. Hakkı, H. Huhsi, İ'.1· 

san, Mchmed. A. Kemal. A. Rr::a. tsma
il Hakkı. 

PİYADE BİNBAŞIUKTAN 
PİYADE YARBA\"LIGA 

TERFİ EDENER 

M. Fahri, M. Tunçer, M. Şevket, 
M. Ener, Fehmi, t. Fehmi, t\. Nafi, K. 
Said, Ziver, Yüksel, Hamdi, Sadık, 

Nuri, Arif, Kazım, Mehmed, Nuri, 
Tevfik, Celal, Kemal, Nurettin, M. 
Feyzi, lbrahim, O. Saim, Ethem. 

PİYADE YÜZBAŞILIKTAI\ 

PİYADE B1NBAŞ1L1ÔA 

TERFİ EDENLER 

Lütfi, O. Fehmi, Rahmi, İzzet, Zi
yaeddin. Hiim'd, Abdürrahman, Reşid, 
Rıza, Sefik, Necati, Ömer, H. Fikri, 
Eşref. Fehmi, Mecid, Ahmed, M. Ulvi, 
M.. Müştak, Nuri İstanbul, Vehbi Bin
gazi, C. Oktavi Manastır, Mazhar Kan-
tarctlar, Kemal Erzurum. Nazrm Nevre· 
kop, Reşad Zeyrek, Mahmud Haleb, 
Hüsni.ı Akbıyık, Nüzhet Eyüb, Fuad 
Beylerbeyi, Faik Kastamoni, Lebfü 
Mısrata. Sabri Bursa, M. İhsan Fa
tih. Ulkunalp Arabkir, Münib Edirne. 
Hilmi Elmalı, Hüsnü Van, Neşet Ma
nastır, Kemal Beşiktaş. Ziya Van. Fu
ad Kudüs, Seyfettin İstanbul, Cevdet 
Nasliç. Cevad İstanbul, Zeki Van, İh
san Harput, İsmail Konya, Hamza Sı
vas, Nüzhet İstanbul, Abdülgafur Deb
re, Bedri Sıvas, Asım Trabzon, Nuri 
Rami, Neşet Eızincan, Berri Üsküdar, 
Kemal Mirgün, Baycan Balıkesir, Tev
fik Hasköy, Rıza lşkodra, Saracettin 
Gergük, Mehmed Hırkai~erif, Refik 
Harput, İrfan Manastlr, Münir tstan· 
bu, Daim Bergama, Haydar Havza, Ah
med Davudpaşa, Lütfi Bosna, Vasfi 
Kasımpaşa, Kuray İstanbul, Enver Es· 
kialipaşa, İsmail ScHinik, Saim Orta
bahçe, Ali San'a, Şemi Adakale, Ali 
lVIusul, M. Tunçman Beşiktaş, Şü1trü 
Humus, Abdülbahri Bitlis, Hamdi Es
kiyeni, Hamdi Erzincan, Remzi Süley
lllaniye, Hüseyin Sıvas, Şükrü San'<ı 

Hamdi Kırklareli, İsmet Şarkikarahi

sar, Tahir İstanbul, Faiz Aksaray, Sup
hi Birecik, Asım Adana, Basri Gere
de, Mahmud Eiaziz, Şakir Gergük, Et
hem Uluborlu, Salahattin Kadıköy, 
Fuad Kemalpaşa, Celalettin Al'ttmer
rner, Ethem Gergük, Selim Kıhçali, 

'Roylaz Üsküdar, Tayyip İstanbul, Mu
hittin Trabzon, Ercan İstanbul, Tev
fik Prizerin, Rüstü Sıvas, Cevdet Bur
sa, Seyfettin Sultan Ahmed, Kemalet
tin Altımermer, Sıdkı Anteb, Mümtaz 
E:renköy, Rahmi Erzurum, Kamil 1s
tanbul, Rasim Manastır, Sıdkı Trablus
garb, Şevket İstanbul, Kamil Midilli, 
Fehmi Trabzon, Kazını Üsküdar, Şev
ket Tophane, Ali Erenköy, Naim Fa
tih, Tevfik Trablusgarb, Kamil Rus
çuk, Sırrı Beylerbeyi, Mehmed Yeni
bahçe, Selim Manastrr, Nuri Üsküdar, 
Ta• · t 1 "' n Kara Feri ye, Celal stanbul, 
li'cvzi Ürgi.ib, Selami Beşiktaş, Selim 

Zt 1\:i Erzincan, Hasan Harput. Ahmed Uran, A. Fevzi Alpuğan, Zeki Tanrnan, Be~inci 8ınıl hesab memurluğuna 
Daziz, Şinasi Isparta, Muhtar lstanbnl. ö. Faruk Saymsoy, Hayri Esen, Feri- terli edenler 
Bcdrettin 'Beşiktaş, Rıza Aydın, Jçaydm dun Arm, Osman Arda Sadık Balkar, Bahri Aykut, Mithat Arkan. M. E-
Sultclnahmed, Reşad İstanbul, Şevki Or· Hikmet Tunç. Şükrü Tüter, Ömer, Se- min Akant, A. Hilmi Aytuğ, Abdurrah-
\akoy, Nihad Dinar, İbrahim Er.ıurnm. yid, Hüsnü Güler, Halid Önal. man Ardas, M. Sabri, M. Öztürk, M. 
N<!dim Üsküdar, Hayreddin Beykoz, Teğmenlikten yüzbCJ§ıltğı Ferhat Al pat, Mehmed Xeskin, Yusuf 
Zühdü Adapazarı, Haydar Denizli, Sadi terli edenler Akgün, Talib Işcan, t. HakK:ı Türkay, 
1starıbul, Süleyman Edirne. Rem-,.;i Ak· M. Nuri, İ. Kemal Turkçu, Dursun M. Nuri ~rek, M. Bahri Özmatlu, !. 
saray. Osman İstanbul, Hakkı Van. Ke· Koçoğ•u, Tevfik A1tan, M. Rıfkı Top- Hakkı Baloğlu. 
mal Selanik, Muammer Bıırsa, Acıl çul, H . IN.ıci Aydemir, İbrahim Tamer. Affinet sınıf hesa.b memurluialtQ 
Beyoglu, Hakkı Aksaray, SaJalıad,lin Aateğmenlikten teğmenliğe !ferli eılenl'6 
İstanbul, Sırrı Erı:urum, Kazım Bilı:dk. terli edenler Ali Ceyhun, Kasım Ünv.:rıııe-z, Be -
Enver Kırklareli, Celal 13ayburd, N"tya- B. Şükrü Dikmen, Fuad Ayyıldız, şinci sınıf imam olanla.c ~ Bekir Qelenö -
;:i lstanbul, Hüsnü Bursa, İhsan Elariz, M. Kemal Suer, Nihad Sanver, Bedri bet, beşinci sınıf tüfekçi olanlar: Cem.ı1 
11.'<.'Cdet İstanbul, Hüseyin Refahiye, Re. Görgün, Salahaddin Alpman, M. Reş<ı.tl Pilevne. Mazhar Ör.al. 

şad İzmir, Hikmet Kırşehir, Hamdi Di· ......._..._.___..............,....._ ._......_...._ .... .., 
mitoka, Mehmed Bursa, Suphi Euu - Bursa, Sabri Bursa, Fuad Kadıköy, Ah. mail Lütfipaşa, Şevki Firecik, Nazmi 
rum, Namık Bakırköy, Alaeddin Daday, med Üsküdar, Rami.ı: Fatih, Hılmi Bur- Erzurum, Aşir 1stanbu1, 
Abdullah Kemalpaşa, Nevzad Selarıik, sa, Sami A.dapazarı, Fahri İstanbul, 
Reşad Trabzon, Şi11asi BüyükdeTe, Re- Mehmed Tortum. Sabri Harp.ut, Cahid 
cai İstanbul, Şakir İstanbu1, Nihad Te· Enurum, Sadrettin İstanbul, M~hmed 
kirdağ, Cemil Bitlis, Kemaleddin Hrrkai Maraş, Alaeddin İstanbul. Envre .l\k • 
şerif, Yurdaöz Teşvikiyc, Saim 1stanbu!, saray, Hakkı Çanakkale, .Şev.ket Aksa -
Agah Üsküdar, Naim 1şkodra., Rahaet· ray. Şükrü Bursa, Yunus Bur5a. Ali 
tin İstanbul, Ziya Hasankale, Talat Üs- Karamürsel , Eyüb Erzincan, Kachi ls-
küdar, Burhaneddin Eyüb, Cavad Ça- tanbul, Zeki İstanbul, Sabri İnebolu, 
talca, Nureddin İştib, Yusuf Van, Kazım Beyoğlu, Celal Beşiktaş, Musta-
Sungurtckin Üsküdar, Mehmed Gel1bo- fa Beşiktaş. Niyazi Çal, Vahdf'ttin ts _ 
hı, İhsan tstanbul, Şükrü 1stanbul, Tev. tanbul. 
hid Sivas, Orgaç İstanbul, Fevzi Fatih, SÜVARİ YARBAYLIKTAN SÜVARİ 
Emin İstanbul. Kemaleddin İ,;tanbuı. A LBA YLIGA TERFİ EDENLER 
Basri İstanbul. Necati Üsküdar, Sadet- Şahabeddin Osküb, Necmeddm Ak . 
tin Bursa, Nihad Akhisar, Nasnhı :\da· saray Abdülvahid Erzurum, Kamil Nik-
pazarı, Ihsan E1aziz, Ferid Bursa, Nec- sar, Şerif Mustafapaşa, Selim Serez, 
mi Akhisar, Fuad Aydın, Salahaddin Ekrem Mat, Aziz Eskicuma. 

Beyoğlu. Nazrm 'Kütahya, Vedad tlskü- SÜVARİ BİNBAŞlLlKTAN SUVAR! 
dar. İzzet Atina, Nureddin Bilecik. th- y ARBA YLIGA TERFİ EDENLER 
san Erzincan, Kemal İstanbul. Zeki 
Trabzon, Bayram Denizli, Kemal istan· 
bul, Rifat Afyon, Akyıldız, Divrik. Ra· 
gıb Antalya, Ali Edirne, İn~ S=o.nyar, 
Şenyol İstanbul, Rasim Erzurum. Beh
çet Kırşehir, Bahri İstanbul, Eşref Or
du, Nihad Kilis, Burhaneddin Catalt:a, 
Cevdet Bursa, Osman Balıkesir. M uzaf
fer Erzincan, Nihad Harput, föyo;zi .Ka
sxmpaşa, İhsan Beşikta~, İbrahim Üskü
dar. Mi.inir İstanbul, Mansur Elaziz, 
Mustafa Saframbo1u, Şefik Balıkesir, 

Rüştü Akseki, Belentepe Kocaeli, Me

cid Edirne, Hakkı Eyüb, Niyazı Burs:ı, 
Cavid Beşiktaş, Hüsnü Erzurum, En . 
ver Üsküdar, Sedad Karacabey, Zeki İs
tanbul, Neşet Çorlu, Sadreddin Kadııı:öy. 
Servet Söğüd, Haldun İstanbul, İhsan 
İstanbul, Hayreddin İstanbul, Şı:vket 
Afyon, Tevfik İstanbul, Resul Eleskird, 
Nuri Üsküdar, Efdal Beyoğlu, Niycı7.ı 
Beyoğlu, Süleyman Koyulhisar, Ziıa 
Avanos, Faik Mihalıççık, Nüzhet İstan· 
bu1, İbrahim Daday, Eyüb Hırkaişerif, 
Talat Bursa, Necati Ankara. Nuri Üskü. 
dar, Esad İstanbul, Seıa~ Üsküdar, 
Emin Kadıköy, Receb Sivas, Salih Hu
kaişerif, Rasim Büyükada, Sabri Balı· 

kesir, Aziz Aksaray, Celaleddin Bursa, 
Refik Kemalpaşa, Ziyaettin Edirne, Sa· 
dettin İstanbul, Münir Fatih, Nuri Mar· 
mara, Osman Kütahya, Mehmed Balıke
sir, Nezir Mardin, Kamil Malatya, Ke
nan İstanbul, Mehmed Diyarbekir, Tah
sin İstanbul, Selami İstanbul, İhsan İs
tanbul, Ruhi İstanbul, Sadık Bakırköy, 
Hikmet İstanbul, Salim Ödemiş, Galib 
İstanbul, Muammer Milas, Abdülkadir 
Beylerbeyi, Tank Kastamonu, Mehmed 
Bilecik, Hamdi Karacabey, Abdülkadir 

Hüseyin K.arakilise, Rasim Zile, Tuğ
luoğlu İstanbul. Tahsin Selanik, Lütfü 
lsnnbul, Zeki Bağdad. 

SÜVARİ YÜZBAŞILIKTAN SUV ARİ 
BİNBAŞILIGA TERFİ EDENLER 

Behçet Süleyrnaniye, Hanım. Siws, 
Arif İstanbul, Necdet Ed~. 
SÜVARİ TEôMENLİKTEN SÜVf\Rt 
YÜZBAŞILICA TERFİ EDENl~ER 

SaHibaddin tstanbul, E~T~f İ'>Qnbtt4 
Sedad Krzıltoprak, Talat Üsküdar, Ey.üb 
Van, Şevki İstanbul, Hayreddin Üskü

dar, Vasıf Fatih. 
SUV ARİ ASTEGMENLlG1NDEN 

TEGMENL1GE TERFİ EDENLER 
Aziz Manastır, Mehtned Edirne, 

Vasfi Bozöyük, Ahmed Harput, Emin 
Üsküdar, Fuad İstanbul, Adnan Kadı
köy, Süreyya Tekiıdağ, -Salfilıaddin 
Üsküdar, Faik KaTacabey, Hamdi Kas.. 
tamonu, Kasrııı Van, Avni Krrkla-Teli 
Zeki Erzincan, Orhan Harput, Şevki 
Ordu. 

TOPCU YARBAYLIKTAN TOPÇU 
ALBA YI.-IA TERFİ EDENLER 

Sami Trabzon, Kemal Selartik, Meh.. 
mcd Tırnova, Ethem Edreı:nit Zeki 
Erzurı.nn, Mehmed Trabzon, Srtkı Si
irt, Rıza Enincan, Saffet Yanya, Fahri 
İzmir Kazurı Bolvadin Nizaıneddin 
İstan~ul, Celal .Erzincan, İhs.an Har_ 
put, K,eınal Yanya, Suphi Köprülü. 

TOPÇU B1NBAŞ1LIKTAN TOPÇU 
YARBA YLIGA TERFİ EDENLER 

Sezai Erzincan. Niyazi Sivas, CL 
hangir Bakfı, Şevket Batum, Kemal 
Van Behzad Trabzon, Halid İstanbuı.. 
Cün~yd tzmir, Sabri Tanblusgarb, İs-

TOPÇU YOZBAŞlLlKTAN TOPÇU 
B1NBAŞlLlôA TERFİ EDENLER 

Hüsnü Bursa, Zeki ÇoTlu, Arif ls
tanbul, Hayrettin 'Tunus, Zeki Trab. 
zon, Celal Beşiktaş, Nuri Selimiye, İs
met Davutpaşa, Asaf Miha.lıç. Nuri Se· 
lanik, Rahmi Nişantaş, Hüseyin Edir
ne, Remzi Süleymaniye, 1zzettin Ye
nipazar, İhsan Dimetoka, Edhem Kır
şehir, Sabri Erzurum, Kemal Girid, A
dil Selanik, Nusnt İstanbul, Esad Be
şiktaş, İsmet Taşlıca, Suphi Kandilli, 
Şefik Urfa, Galib Gelibolu, Vehbi Bit~ 
lis, Muhsin Divitciler, Celaleddin To
kat, Adil Bursa, Sadi İstanbul, Saded
din Kadıköy, Yusuf İşkodra, Ri.fat Div· 
rik, Hiisnü Denizli, Enver Diyarbekir, 
Hamdi Kastamonu, Nazif Davutpaşa, 
Musa KaUcandelen, Emin Ha.leh. Ke
nan Sarıyar, Arif F:atih, Talat İstan. 
bul. Ali Metroviçe, Hilmi Harput, Mü
min Valideçeşme, Sırrı Erzurum, Nu
reddin Erzurum, Lütfi İstanbul. 

TOPÇU TEGMENLİKTEN TOPÇU 
YÜZBAŞILIGA TERFİ EDENLER 

Tarık Metroviçe, Kenan Kadıköy, 

Abdu1lah Kevkili, Muza.Her Dedeağaç, 

Canib Tortum, Hayreddin Van, Rıza 

İstanbul, Fuad Sivas, Azi.2 İstanbul, 
Said İstanbul, Sadreddin Konya,, Ab.. 
dullah Hasankale, Galib Erzurum, 
Memduh Erzurum, Salim Trabzon, Or. 

nan E~r:incan, Cevad Prizreı:ı, Selimi 
İstanbul. 

TOPÇU ASTEGMENLİ:KTEN 
TOPÇU TEGMENLİGE TERFİ 

EDENLER 
Sami İstanbul, Fuad Kemalpaşa, Ve

dad lstanbal, Muhiddin İstanbul, Saıa... 
haddin Denizli, Kemal Malatya. Reşad 

Kars, Necib 1stanbul, Fikri Erzurum, 
Emin İstanbul, Kamil Aydın, Murad E-

dirne, Emin Edirne, Yaşar İstanbul, 
Sami Ermenak, 1hsan İstanbul, Sami 

İstanbul, Vasfi Nevşehir, lbrahim 1s. 
tanbul. Bahaeddin lstanbul, Niya.2i Mi
dilli, Salahaddin Diyarbekir, Kadir Ri
z.e. Alp Beylerbeyi, Ahmed Tortorum, 

Hilmi İstanbul. 

HAVA. BINB:AŞILJGINDAN HAVA 
Y ARBAYLIGINıA TERFİ 

EDENLER: 

Naim Erzincan, Hakkı Manastır, 

Remzi Trabzon, Hikmet Euurum. 

HAVA AS'l'EGJ4E.NLİGİNDEN 

HAVA TEGMENL1G1NE 
TERFİ EDENLER 

Zeki Niksar, Semih İstanbul, Lüt
fi Kema1pıi§a, İhsan Beşiktaş, Cevad 
İstanbul, Mümtaz Fatih, Şakir Rize, 
Kamuran Kadıköy, Hayreddin İstan

bul, Kemal Sunan, Ahmed Mümtaz ls
tanbul, Ömer Adapazarı. Şevki Bursa, 
Muammer Muğla, Şerafettin Erzincan, 
Lemi l2nılı Vehbi Yakacık. Cevdet De
nizli, Nihad Kuşadası, Vacid İstanbul, 
Niyazi Anteb, Rqid .Usküdar, Şev'ket 
Erzurum, Abdullah ls.tanbul, Medeni 
Kocamustafa.paş~ Enver Trab2on, Re
şad Aydın. RC§ad Hır.kaiş.eriI, Saffet 
Beyoğlu, Vedad Kartal, Kemal Eskişe· 
hir, Hikmet Van, Reşad Van, Hasan 
Kütahya, Haı;an Muğla. 

OTOMOBİL YÜZBAŞILIGINDAN 
OTOMOBlL B!NBAŞILIGINA 

TERFİ EDENLER 

Galib Bursa, lhsan 1stanbul. 

NAKLİYE YARBAYLIGINDAN 
NAKLİYE ALBAYLIGINA 

TERFİ :EDEN: 
~evket İstanbul. 

NAKLİYE BİNBAŞILIGINDAN 
NAKLİYE YARBA YLIGINA 

TERFt EDEN: 
Zeki Ammare. 

NAKLİYE YOZBAŞILIGINDAN 
NAKLİYE B!NBAŞILIGA 

TERFİ EDENLER: 
Ali lstanbul, Nedim Harput. 
MÜHENDİS YÜZBAŞILIKTAN 

MÜHENDİS BİNBAŞILIGA 
• TERFİ EDENLER~ 

Rahmi Trabzon, Raik t:tsküp, Ab
durrahman Kilis. 
FEN VE SANAT YARBAYLIKTAN 

FEN VE SANAT ALBAYLI(HNA 
TERFİ EDENLER: 

İbralı.im İstanbul. Cavid Osküb, Sa
mi Bingöl, Celaleddin İstanbul. 
FEN VE SANAT YÜZBAŞILIÖIN
DAN FEN VE SANAT B!N13AŞILL 

GINA TERFİ EDENLER 
Fikret İz.mir, Lütfi Beşiktaş. 

ASKER! FABRİKALAR BİN13AŞI
L!ClNDAN ASKERİ FABRİKA 

LAR YARBAYLIÖINA 
TERFİ EDENLER: 

Tahsin Serfice, Tevfik Manastır, 

Sabri lslimiye, 1hsan van. 
ASKER! FABRİKALAR YnZBA
ŞILIGINDAN ASKER! FABRİ

KALAR ~tNBAŞILIGlNA 
TERFİ EDENLER; 

Mehmed 1sta.nköy, Kemal İşkodra, 
Bahaeddin Kırkçeşme. Nail Kartal, Der. 
Y'~ Sıvas. 

İSTİHKAM BiNBAŞILIGINDAN 
İSTİHKAM YARBAYLIÔINA 

TERFİ EDENLER: 
Fikri Erzurum, Sabri Krrklareli, 

Nazım Yanya, Hilmi Beşiktaş., Fehmi 
Rodos. 

İSTİHKAM YÜZBAŞILlÖINDAN 
İSTİHKAM BİNBAŞILIGINA 

TERFİ EDENLER 
Şemseddin İstanbul, Saim Beşıkta!ı, 

Hamdi Üsküdar, İbrahim Bursa, Hatc
ml San:yar. Şeca.ettin Fatih, Cahid Geli
bolu, Nusret Enurum 
İSTİHKAM ASTEGMENLİGİNDEN 
İSTİHKAM TEôMENLlôlNE 

TERF1 EDENLER 
Sabih Elaziz, Fikret İstanbul. Vasfi 

Erenköy, Muammer İstanbul, Saim 
Edirne, Osman ilstanbu1. 
MUH!ı\BERE Y ARBA YLIGINDAN 

MUHABERE ALB:A YLIGINA 
TERFİ EDENLER 

Hardar İstanbul. 

MUHABERE YÜZBAŞILIGINDAN 
MUHABERE BİNBAŞILIGINA 

TERFJ EDENLER 

Nuri Isparta, Ali İstanbul, Tevfik 
Erzurum, Ziya Haçinkale, Mehıneı'I 
Kast::ımonu. 

(Lütfen sayfayı ceviriniz) 
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MUHABERE TECluı.tKTBH 
11UHABBRB YUZBAIJLICINA 

TJtUt BD:&Ml.ER 

terfi listesi çıktı 
llehmecl llanutır, Ali Adana, llm

tafa Bnurum, Abdurrahman Buna, 
Baydar l•t:uıbaL 

JWHABERE ASTECllENLl01NDEN 
MUHABERE TBOllENLlOIN& 

TERJl't EDBHLER 

Cemal Puinler, Selim BetDmt. ilam
.. Sinop, Faik Buru, ltep4 Bdlrne. 
Dmi1 Buna. 

DJPibtYOL TECJdanJOINDBN 
DBllbtYAL YOZBAIJLIOINA 

TBRP'l EDENLER 

BrtutruJ Adapuan, Nuredclhı la • 
taDba1. Kemal Sandıklı. 

BAJtlTA YADAftJOINDAH 
HARiTA ALll~~GINA 

TERltl BDbt .'R'R 

Ferid Baki Zafı'a. 

HARiTA BINBAŞILliINDAH 
HARiTA YARBAYLIOINA 

TDFl EDENLER 

Hidll)'et OlmOpM. 

BARlTA 'YOZBAŞIUOINDAM 
HAltlTA Bbm.qıLIOINA 

Ta.ti BDBlfLBR 

Turpa Er.daca. 

TIBBİYE YARBAYUCDıDAN 
TIBBiYE ALBA YLICINA 

TERFi EDENLER 

Şıdkı Sın., Sıdkı Çankırı, Mutafa 
Hay-,..., Maaecl Sofular, Cemil 
llaltıh, Aum Ankara. Rın Vesirtıekke, 
9'k1n Bukly, Kemalettin Fatih, lr
fa ıtana, Nahid Ercl•lr. A. O.ata t.. 
~· Cemal Ka••moal, Nuri Haleb. 
ferlfBltıta. 

TABia BINBAIILIOINDAlf 
TABIB YAmaAYLICINA 

TERP'I BDBllJLBa 

'1KiMft1t' 'tOnAflUGDll>d 
TIBBiYE BINBAŞILIOIN 

TERFi EDENLER 

s.tullala Anteb, C,emaı An1ran. 
Hayri Ecltme, lrün 1toılya, tbnldm 

med Buna. 

BAYTAR YO'ZBAIILICINDAN 
BAYTAR BINBAllLIGINA 

TERP'I BDBNLBR 

Zckli Sellnik, Seyfeddia latanbul, 
Abdullah Dqiatan. 

LEV AZill YARBA YUGINDAN 
LBVAZDI ALBAYUOINA 

TBUI BDBNLKR 

Sıd1a Kema1iJe, llkrl Utkldar 
Selim BabdB, Ballla Bana, Hilmi Nn· 
teBlr. Bedri ...... JPabrl O'iklldar. 
LEVAZIM BINBAIILIGnmAN LB-
V AZIK YARBA YUGINA TERJlt 

EDENLER 

lnki Eraurum, Cemil Valideiatlk, 
Silim Bola, Tüir il. SiDn, Omer Si
.... Ziya Hırblterif, Ruhi Sina. Tn
fik Bniacaa, Tarpd smm. Ceftet 
Girld, Rıza llanutır, Ahmed Virlca, 
Adil Bdirae, Dmi1 V1111, A~Ulfettah 
Diyarbeklı, Nuri ......... Aclh Kar
tal. Kemal BdlrDe. 

LBVAZDI Y'OZBAŞILIGINDAN LB
V AZDI INBAIILIGINA TERJl't 

BDBNLBR 

suıe,-. Bahcıl•, Kudret Sanctl
ı:eJ, t...n htanbal, llabiddin ille, Net
et K111nkale, Bmbı Babcıoflu, btan 
Manutır, Bahri Sellnik, Osman Bdir • 
ne, Naci Olkldar, CeJtJ 1'atih, Sami h
tanbul, Pelaml Tnbloa. 
LEVAZDI TBCllENLIQINDEN LE

VAZIM Y0zs4.IIL10INA TERJl't 
EDBNLBR 

Hilmi lıtanbal, Naim Çorum, Tmhan 
Iaparta. CeW Bnarum Nail Fırat. Ke
IDll Bnincan, Pw,d •Mreslr, Arif Trab
lua, Caftd Koca 11-.ıa,..1, Mllbr • 
rem Bquld. 

LBVAZDI ASTEQllBNLlOINDBN 
LEVAZIM TBOllBNLIOtNB TBRP'I 

EDENLBR 

ıı...n Cari lılllltafapap, 'hbir 
'Oakldar, ıı.aa lamir, Llltfi Amin, 
SIUlvıddbı Bqotla. tı..a Fatih, 11111-
tafa A'ftDOI, Sıtkı 'Orklp, Nuri Çala• 
rr, Cnüt latlıalla1, llMWdia 'Oüt
._, Kemalettla ........ IJbaml ..... 
can, TabllD Sıftl, fnbt Buna, lılu
affer Babkeeir, Smı T&YIL 

BtRINCI SINIFA TBRPI BDBH 
ASDIL HAKllılLD 

-.ıskem, Abdtllhay Sbıbir, Galib AD- HDmıl Klmmonu, Terlik RMoriftıe. 
talya, Ruhi Kilis. Ali Baybard, AWal- iKiNCi SINIPA TERFi EDBNLER 
lab Nitde, Sabri Konya. Dmil lttan-

Naci :aum, Cndet Bafra. 

'UÇ'ONCO SINIFA TBIU'l 
BDENLBR 

~ Dıfti' Çaaalr~ 1>w t•tanbal. 
O- latanbut. Hayrf Anan. Auf 
lltltron~e. Necdet t~r. Raluhi De. 
~ Necmettin Ankarl; Supbi lltaalnal, 

uri Konya, Balf t,bnıbut. thlln Ay· Nuif K"""P"P• BiW Samsun. Ya-
dın, Omer Haleb, Hqr1 Blkitehir, Ha- kub Bitlia, t-lri lıfamatd', Nuan la. 
Ud latanbal, Saphi tıtanbul, Rıza Y• ı· tıuıbul, Hakkı ToP!Dlt Hilmi Antalya, 
men. Ata lıtanbul, SAaettlD ....... llubar Vn. 
RIJhi latanbal. Aftli ......... '; ; tildad DORD'ONCO SJJllJl'A TBUI 
Radol, Galib ı>tpı,..; ',..'.· 'Tfabton. BDBllLBR 

ismet, Y~ fdlA t.ht!Ubu\ Şerafet- il _ _, Sera, Malllfın K1t11ıJa. 
tİil ı.a~ ecaetl tanbal. ,,,_. 

ıcez;; YARBAYLICINDAN BBlhtCI 8DllJl'A TBRJl'I EDBN' 

ECZACI ALBA YLION~ ~ Omı4 KlıJkandelen. 

TERFİ ED&NI.Elt ALTINCI SINIFA TERFi BD&N 
ilhak Çerket. Nail U.kldar. lltlnir lıtaabul. 

ECZACI BİNBAflLDlTAN ECZACI BiRiNCi SINIFA TDFI BDBN 
Y ARBA YLIGlNA T&JCli't BDENLBR ASKERi llUALLllılLBR 

HHan TrllNon, Nami lıletrorip. 
leffi llarpqt, 1taif latanhaı, BdbelD 
lataabW, Ama t.nir, 8u4 Patili, Ya. 
af Boyad, la Vu, HaJW sn., · 
l'.aik lliclilll. 

BCZACI TEGllBNLIG!NDEM BC
ZACI Y'OZBAIIUCtNA TKUl 

EDBN.tıtR 
Naim bmir, Ni)'Ui Pirifdm. 8ıtkı 
~ Hayri lfil.tc. Niyui ili& 
.JııUI. lıhmba Qaneq;. Saim o , 
CmMt .... Refet ~ 
J)llÇt Y'OZ9A11UODJDAN DIKf 
~CINA TERırl EDENLER 

~ DawdMa. lluhlia u .. 
Meler, T,riik llenıfon, Netet Hopa, 
c. ... bat. 
BAYTU YARBAYUOQIDAN SAY. 

TAJt ALBAYLIODIA TDP'l 
SDSNLBR 

Tevfik rap. had lehNlllinl, 
lıle m d Siitt, ı.tldl llltlDbal. 

BAYTAR BINBA DAN BAY· 
TAR YARBA YLI A TBRl'l 

EDENLE 
BaıiD Tokat, Ziyı Klltlhp, .... 

Hakla I>Jllellı 

iKiNCi SINIJl'A TBRPI EDBNLBR 

Hakkı ÇenplWJ, Omer Ktltalı,a. 
DORD'ONC'OSINIPATBRFIBDEN 

HBSAB lılBllURLARI 

Sadull6 ı.t.bul. Galib Antalya, 
ec-ı Brmram. llkrl Buna. Jlulal 
hmlr. 811.,...a Iaparta, Slclettln sa
lld. 11akb ~ Dam lçel, Tn
flk ....... Tnflk Konya, . 0..-
Karklareli, llabim Oüll>, ...a. 
Oirid, Suplal ...... l'elmai Bolclln, 
AWmrahmln Dlprlleklr, Felal ı .. 
para, Zeki Bninan, Hakkı Bitlis. 
llaatafa Kiramti, Nk ........ Llt· 
fi Ankara, t.mil Sanyar, Ahmed Edir
ne, Nari I~ Hakki Gene. lbra
hhn 'Urpib, Bua B*ltehlr, Rua Ba
lıkesir, Sihri Balıkair. ...... ... 
nt. Ali ~ Rua ır.,.en. Btref ı.. 
mit, Sille,.... Kırfehlr, Hakkı Ql. 
mllcene, AhaMt BaiW. Fent Vaa, 
lılutafa B9fdur, Bucl Bmya. 

JIEllNd SDllPA 1'BDI BDIDILBR 
Arif cw.. ........ &sin, Bmln 

Boyabad, llultafa E , •-... A'ftll 

Rumkale, AYDi Konya, Zülfükar Eli7.iı:, 
Rlbml Seres, Halda Oalrilp, lı:aet Ger· 
g6k. Ruhi Keskin, HdJa lıtanbul, AU 
Aydın, Hıı:ır Gerldik, Şevki Elhiz. Ri
fat 1atanbuJ, Lütfi Arma. Llltfll fmür, 
Osman OOsce, Ahmed Tufan, Tallt Ak· 
saray. Avni Sanclddı, Yup Antep, lı • 
mail latanbul. Ahmet Kutaınonu. Feh
mi latanbul, Şuayp Çorum. Sallhadclin 
latanbul, Cemil Kltabya, Niyui lıt • 
rmnca, Salih Gerkik, Said lılanaatır, 
Kaan yua., Abdarrabman Gerkilk, 
Nuri KutamoaU, Kadri ICiltabya, ZUh· 
ti bmir, CeWeddin lbnutır, Rifat 
Adsiye, Etbem Atina Emin Samsun, 
Yapr Eüiphir, Haydlr Dedealaç. Ha.. 
1D Antep, Ruhi ICirmuti, Remsi Anka. 
n. Ali Rı.a Aydm, irfan lıtanbul. Ni· 
yui Erzarum. Kemal Çerkq, Abdullah 
Taytmlı. Senet Enanun, Sabri Enin· 
can, Nuri Antep, Zlhtl Elkifdür. bı • 
mı Boyabld. Abidin Siva, Hamdi Trab
zon, Numi Ruhk. llkrl Edirne, Peni 
Aydm. Emin 0-Wnak. Riftl tıtan • 
bul. Hilmi CmnlM1I. Nuri Akhiur, Lilt
fll Gerede, A'ftli Dllace, Cemil Hateb, 
Haydar Anteb, Nuri Ersurum, Kimil 
nn. Vehbi Siftl, Rifat Oüiip. Nuri 
BnincUı. Emin lalir, Hayri Nazilli, 
Ahmed Edirne. llua Diyarbekir, Ethem 
Ger,Uk. Atıf lton11t Olman Ertuirul, 
Behçet Van. taa Kllbndelen, Halll ICU· 
tabya, Vud Simay, Osman Tra\Jzon, 
lbnbim 'Oakldlr, Hilmi Usunköpril, 
Hilmi EJlds, Ruhi latanbul, Emin E11. 
sis, Fevsi Bnuram, Şaban Antalya. 
Muhiddin Elkia, Hamı İstanbul. Ce
Weddin E1his. Ali Çqme. Sldettin 
Çamkkale, Halda llDh, Halid Gamiil· 
cene, Zeki Sakız, Pebnai Kudll, Hulu· 
ili Çankıri. Haua Çalan, Hilmi Şat • 
kly, Vehbi Çalan. Abclillkerim ltrtui· 
ruJ. Niyul ~ Ethem Bilecik, 
Dunun Bopbad, lluatafa Balıkesir, 

Teriik lılihalıççık, Remsi Eüifthir, 
pa,rı Bdirne, Tlhlia Kayaeri, Nadir 
Zie, Hilmi Çerket. lleluned Kayaeri, 
Receb &puta, Halid Edremld, Vufi 
Bnincan, Bapnet Gende, Hayri Kil· 
talaya, Nihad ltreDkly, Hamdi Gerede 
Pwa4 Qelibola, Hakla Araç, Rı.a lı:ınir 
llnlld Bnuram. ~ llalltya, 
ıı..n ı.tnw. ırem llaJatp. Hqim 
Trabson, 1t1pb Blblltan, Halda Pup, 
Burhalledclin Bnlncan, Hayri Enes, Ol· 
man Erdek. 
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TORK HA VA KURUllU 

1 

istanbUldan 
dağınık notlar 

Sapanca §eftalisine, plij modasına 

V a1lis mavisine ve belediyeye ve 

onu kalbde yaşatnuya d a i r ·-

S apanca iıtaayonunda iki kilo
ya yakın ftftaliyi OD kuruta 

satmak için lokomotifin dildiliüni1 duy. 
dutu nmandlnberi •cuan aatıc:ı, be
niin hayretle irkildiiimi cariince "te
minat.. vermek ltbumunu duydu : 

.. _ İnan baymı; bir kurut kuanaca-
ıun. 

"- Bu teftaliler senin bahçenin de
lilmi ? 

"- Bizde bahçe ne ener bayım? 
Biı: fil sakallıdan atuız... 

t1t11yon panna]dıtmm ite tara. 
fmda biı:im lmıuıpumın dinliyen n 
&itinde Ankara halkına bir aOn yete· 
cek kadar bol teftali ıtoku duran top
aakal kaJantur ihtiyar iddiayı hemen 
tavzih etti: 

·- Sen onun declipne balana ba
y.nn. Ben de ,eftalileri naha fU g6rdü. 
liln bahçe llhlblerinden alırllll. Benim 
de kuandıt1111 kırk paracık.. .... 

Biı:de hayat neden plhalıdır? Gör
dinU. itte: eıu metre u.aklıktaki tef· 
tali, tren yoluna gelinceye kadar 3 ku
rut iken iki mutavuutm etinden ge
çerek bet kurut oluyor. Sonra bis, An
karada Sapancanın bu güzel teftaJiai
ni yirmi kurup yeclilimiz saman ken. 
dimizi "ucua mal almıf,. aayarıs. 

Şu iç mübadele tetkilit11zhlı yok
mu, kolay ve UzilntU.tis para kuan4ır~ 
dıiı için mutavuutlıfı bir meslek ha;. 
line getirdi Ye bu hayatı bahalaştırmak 
mesleli. o kadar genitledi ki, memle. 
kette yapıhnuı bir çok lüzumlu it ve 
teftbilı llbaları bom bot ve adamsız 
duruyor. 

P endikde .. yaz lıtanbulluıu,. ile 
kart.lattık • Erkeklerde açık yaka 

bir g&nlek. ~ık ıeÖ bir ıpor pantolo-
nu, kıravat yok, p,P yok, caket yok, 
kadınlarda ima kollu. beli kemerli bir 
deniı tüvaleti, çorap yok ve aıd milhL 
mi ruj, podra. eaana kokum yok, niha
yet ikilinde de mllfterek olank tuzla 
su yanıtı bir cilcL Yu latanbulluaa 
tipi., .. 

Evlerin pencerelerinden treni sey-
redenler bile mayoludur. Sıcak otuz 
dereceyi seçince iıtanbaltular denizi 
nlerine eolanutlar. 

İçlerinde bir çok da ankatab bulun· 
dupDI tilphe olmıyan tık bayanlarm 
cl;rinitlerinde iki teY göze çarpıyor : 
Kırmızı temli,e, kıJ1D1sılı beyulr e. 
prb, ve maflıb ile tunakar arw, be
Jb renkli bir ipekliden • ve eter ya
mhmyonam taftadan • bir pl&j ~ 
letL.. Geçen yıllara kadar bqaalilrm 
boyanllnnda kulilb renklerini tqıyan 
eprblar gBrilnilrdU: ba aene hep kır
muı • beyaıa rutlmnamız, kuHlbcillük 
hillinin yerini, milli takım tarafdar· 
hpun alclıimı iDi ca.teriyor deniniı: 1 
Fakat ba lannızı modau o kadar Plllf" 
temiı ki, kmnuı pllj ayakkablan, be. 
yuludan fuJa idi. Bir de ı&k mavi· 
•i ili deniz mavi•i araamda acaib bir 
maYiyi sıkça ve çok pk bayanlarm be
rinde ıarilnce bunun da mı aııocla olda
fanu aordum. Gtllclller: 

••-Ay, ıizin biç bir teyden haberi
m yokmat deaenbe... •u Valllı ma. 
Yilidir. 

••- Vallia •vltı!l de ne demek? 
.. _ Can~ DllH dU Vıncleor'wı 

eYlenlrken biltttn tOvaletlerini pptır. 
clıp maYi renk.-

Şu moda ae IC8lb bilmecedir. 

T e .. lld olup lıtanbula yerlepne.. 
le Kiden kompartaman arlrada

pm, Pendikten Haydarpap,a bdn 
karpbklı yetipni9 •taçlara .. yefiJ ,.. 
lara bakarak: 

"- Acat. Ankara ne zumn blyle • 
lacalr?,. decU. 

Ba: çok ak duyclaiumuz bir ..ı 
n hllretle llyleaea bir teme•idir. 
TecrlbeH dostuma dedim ki: 

.. _ latanbal• bahçe içinde n .. 
laçlar aramdaki eYlerin, bUtiln tne1-

bnlere olan nilbetini iM tabmia eder.. 
liaiı: ? 

Uzunca llrea bir laeaabl._ dnre-

••• 
"- Ylzde yinni ••• 

•- PekllL Bu ~,.ltl.lt,.3L 
lun 101 bin nlnden 20 bini alaçlı 9'8 

bahçeli demektir. Hafbuki Ankarannı 
17372 evinden aelds bin 1rihlru ~ 
Ji ve aPÇklrhd r. Dedwelr ki Ankara. 
yfls bin eve uhib oldutu g6ıt lataa
bulun yirmi bini yerine onun elli bill 
ni ye,illik içinde olacak. 

"- Aını Ankarada yalnız akn,a 
yetitiyor dl 

•- Fakat bız akasyayı, _, ve çi
çek yetiıtırmek için bir vaııta olarak 
kullanıyoruz. S z ık s aya "anız" 1e 

dllU'll Yerildıtine balcmaymıa · Akuya 
Jetll Aakaranın kurul na. kahra. 
ma• ......_ etmittir Onun yere dl
ten ~ ltoaJur kay"mı 1vi tıp. 
rak kültflril ~ h a&'diltihnfla 
koca ağaçlar, altı yilz yı m 11.. 
dür Halbuki nihayet altmıt sene son
ra bOtGn Ankan ovasını çerçeve1eve. 
cetr olan Ankara afaçç 1 lı ı.tazrn bu. 
&fin kuraldıtmıı otan 1trtlamu yefil
lendirmenin. lnnmu ki de.Jet eline 

b nkildıimı tine ktir. " 

Cadde bostan caill tmn lraqr. 
ımdald tNmfty durak yer oe, flyle 
bir levha asılmıştır : 

• Be~diye bizim kalbimizde ,.
malıdır.,. 

Jtu yuı m1tbu delildir Elle JL 
._ıbnlfbr. itinalı .e gGzel yumm •bL 
bi ki.Sır. bllmiyorum. 1len orada tfllDo 

"' Wklerkea iki kasketh Hae talebesi ••dl Y ryı ytlkıek aeıle okuflll uı-

1caclatan• M•~ 
•-0eı beled yeyi blbımbcle 1'

ptabm .. ,. 

Öbiril ha~retle yGdbıe ba1rrvorda. 
Diieri. Ufalta tedd D lberiftclelri iDdr 
ataıcmdn dakfUmilt olad 1rlçlk incir. 
leri n yapraklan gösterdi· 

• - Caddeden unlan tetabHye
rek.., Ye &fenmeden onları teker teker 
toplad lar 

Yeni teli rlet: caddeyi tem z tut. 

mü için yu gO~inln altmcla yapnk 
.. mera kabuklamu toplıyanle be1edl. 

:reJi kalbinde ,.ttıjına ilbat eden ye
ni neliller içın kunaluyor .. , 

Cemol ICUTAY 
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( B~, 1 ıncı savı/ada J 
ittihaz ederek türk ordusu subaylarını 
yeti§tiren bu mukaddes yuvanı11 ytldö· Pire muhteliti, Galatasaray 

Beşiktaş mubtelitini 4-3 yendi 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Pire muhteliti bugün Taksim stadyo

munda Galatasaray - BeJiktaş muhtelit takımı ile kartılaştı. 3-4 galib 
geldi. Oyunun son dakikasında beraberliği temin edecek olan penaltı 
kaçırılmasaydı, maç 4-4 de beraber bitecekti. 

Misafir oyuncular alınacak me· .---------------
safelerdeki gecikmeler yüzünden 
her zaman tehlikeli değillerdi. 
Yunan takımı macarlara benzer 
bir üslübda oynadı. 

Galatasaray muhteliti devrelerin baş
larındaki onar dakika haricinde me ı:>i • 

min ilk oyununu başarmağa çalı:Jtığını 
belli ediyordu. Sahaya evvela Beşiktaş 
Galatasaray takınır Beşiktaş formasiyle 
çıktı. Sonra yunanlı misafirler ko.>~arak 
geldiler. Yunan kafile reisi İstanbul be· 
lediyesine teşekkür eden kısa bir nutul: 
söyledi. Buna stad müdürü B. Suarl ce-

vab verdi. 

Hakem B. Ahmed Adem idi Takım· 
!ar yerlerini aldılar. İlk akını misafir 
takım yaptL Hakkının ilk şütünü kale
cileri yumrukla karşıladı. Bizim muh· 
telit mütemadiyen tek kale oynuyordu. 
Pireliler tehlikeler atlatıyorlardı. 

MUalirlerin ilk golü 
Onuncu dakikadan itibaren mı'3::tfir 

takım açılmaya ve sıkı akınlara ba!}ladı. 
On dördüncü dakikada ilk gollerini kay· 
dettı1er. On dakika süren bir çalışml<lan 
sonra yunanlılar biraz gevşer gibi ol -
dular. Yirminci dakikada İshakın ~ek -
tiği favul kalecinin hatası yüzünden bi
zimkilere bir gQ.I kazandırdı. Yunanlıla. 
tekrar hücumlarını sıklaştırdılar. Otu 
zuncu dakikada bizim muhtelitte deği · 
şiklik yapıldı. Süleyman çıktı yerine 
Bülend girdi. 

Devre beraberlikle bitiyoT 
Bu sırada onlar da sol haflannı de-

ğiştirdiTer. Nihayet kırkrnc1 dakikada 
pirelilerin merkez muhacimi ikinci de
fa olarak topu kalemize soktu. Bu avan
taj çok sürmedi Haşim falsolu bir vu· 
ruşla bızfmkilerin ikinci golünü yap· 
tı ve bırinci devre 2-2 beraberlikle bit-

tL 

ikinci devre 
İkinci devreye Galatasaray - Beşik

taş ınuhteiitinde büyük bir değişiklik 
yapılarak oaşıandı. Bizimkiler ikinci 
devreye sıkı bit akınla girdiler. Beşin
ci -iakikada Pire muhteiiti üçüncü go
lünü kaydetti. Bizim takım yorgun gö-

rünüyordu. Fakat oyunu müsavi şekle 
s<ıkmağa çalışıyorlardı 18 inci dakikada 
Hüsnü yere yatarak topu kaleye gön· 
derdi ve dakikalarca alkışlandı. Misa
firler biı gol daha yaparak galib vazi· 

yete girdiler. 

Takımımızın üçüncü golü 
38 inci dakikada Hüsnü şahııi bir 

gayretle üçüncü golü yaptı. Tam 43 ün

cü dakikada gene aynr vaziyette kale
ye giderken yunanlı müdafi ile çarpış-

tı. Hakem penaltı verdi. Bu ceza iti· 
razları mucib oldu. Hakem kararında 
ısrar ettı. Nihayet Hüsnunun çekugı 

penaltı direği sryırarak avuta gitti 1 kı 
dakika sonra da o.yun vaziyeti deği~ 
meden Pire muhtelitinin 4-3 galebesıy
le neticelendi. 

Istanbul yüzme 
birincilikleri 

İstanbul, 7.8 (Telefonla) - Su spor
ları ajanlığı tarafından tertib edilen İs· 
tanbul yüzrr.e birincilikleri bugün Mo· 
da yüzme havuzunda yapıldı. Çıkan ba
zı hadiseler yüzünden geçen senenin 
yüzme şampiyonu olan Beykoz kulübü 
bu yarışlara girmedi. Yarışlar saat 14 
de ba§lryacaktı. Bu, ancak 16,15 de 
mümkün alda. Müsabakalara yalnız Ga
latasaray yüzücüleri girdiler. 

Müsabakalardan sonra gördüğüm 

beykozlu yüzücüler bana ~nları söyle· 
diler: ' 

" - Müsabakalar ajanlığın resmi 

tebliğiyle saat 14 de başlıyacaktr. Tam 
Vaktinde havuza geldik. Müthiş bir yağ· 
ınur yağıyordu. Hakem heyetinden 
kimseyi bulamadık. 20 dakika bekle· 
dik. Kimse gelmedi. Bu havada müsa· 
baka ,yapılamıyacağını tahmin ederek 

tvlerimize dağlld*· 
Sonradan haber aldık ki saat 16,15 

Gündelik: 

İzmir fuarı 
(Başı 1. ıncı saytada) 

cak burada, Orta Anadolu, Kara
deniz ve Marmara kıyılariyle 
Trakyanm mahsul ve mamulleri 
Egedeki.lerle yanyana yer almak· 
tadır. Yurd içinde fuara iştirak sa· 
hası her yıl şarka doğru ilerlemek· 
tedir. Bu yıl Sıvas ve Y ozgadı a
şan alaka hududu pek yakrnda 
Türkiyenin şarkına varacaktır. 

lzrnir fuarı bu hususiyetiyle 
yurd istihsalinin her yıl artan de· 
ğerini ve muhitlere göre tenevvu
unu göstererek bize en geni~ bil· 
giyi vermek vazifesini de üzerine 
almış bulunmaktadır. İyi başarı· 
lan bu vazife, Türkiye halkından 
da istediği geniş alakayı her yıl 
biraz daha artmış olarak buluyor. 

lzmir fuannm bir vasfı da 
miletlerarası olmasıdır. Fuar, yurd 
içine aid vazifeleri fevkinde ola· 
rak dış aleme karşı da birçok te
ahhüdler almış sayılır. Yeni Tür
kiyenin ekonomik hamlesini en 
iyi bir şekilde ifade ona düşmek· 
tedir. 

Her yıl, yabancı devletlerin İŞ· 
tirak hacminin artışı ve ecnebi zi· 
yaretçilerin çoğalışı bize bu vazi
fenin de başarlıdığını gösterir. 

İkbsad vekili Celal Bayar, a
çış nutuklarında fuarın muvaffak 
bir eser halinde hazırlanmış oldu
ğunu memlekete müjdelemiştir. 
Bu muvaff akiyet derecesinin her 
yıl artmakta olduğunu ifade et· 
mekle de gelecek yılların iyi ha
berini şimdiden vermiş oluyorlar. 
Vekilimizin daimi bir fuar binası
na ihtiyaç göstermeleri, bütün bu 
i,Lerin bir ay gibi dar bir mesafe 
içinde kahıuya.cak kuvvette iyi ve 
mükemmel olduğunu ifade eder. 

lzmir fuarın~ Kemalist rejimin 
başarılmış bir eseri sayan lktısad 
vekili,. ona çalışanları takdir eder
ken, bu memleketin de kendi hi• 
lerine katılacağını hatırlamış ola· 
caktır 

Kemal ONAL 

İzmirde gürbüz çocuk 
müsabakası yapıldı 
İzmir, 28 (A.A.) - Çocuk Esirge

me Kurumu tarafından tertib edilen 
gürbüz çocuk müsabakası fuar gazino
sunda birçok davetliler huzurunda ya
pılmıştır. Müsabakada kazanan çocuk
lara muhtelif hediyeler verilmiştir. 

de yarışlara başlanmış. Bu bir haksız
lıktır. Kaptanımız lazım gelen makam-
lara itiraz etmiştir. Zaten nizamname 

mucibince bir müsabakaya 2 kulüp i!)· 
tiark etmezse o yarış müteber değildir. 
Bahusus İstanbul birincisini tayin ede-

cek olan böyle müsabakada zamanında 

ne hakem gelmişti ve ne de hava yüz
meğe müsaiddi. Bu hakikatleri icab e
derse ispat edeceğiz ... 

Dün gece yaprlan eskrim 
müsabakaları 

Bölge eskrim ajanlığının tertib et

tiği eskrim teşvik müsabakaları dün 

gece yapılan epe müsabakasiyle sona 

ermi~ bulunmaktadır. 

Kalabalık bir seyirci kütlesi tara
fından alaka ile takib edilen müsaba

kalar çok ;,.untazam ve heyecanlı olmu~ 
ve kazananlara madalyalar verilmiştir. 

Teknik dereceler şunlardır: Birinci M. 

Arciman, ikinci: Esad, üçüncil: Küçiik 

Zihni. 

nümünü kutlaması, asil milletimizin 
hissiyatına da tercüman olması demek
tir. Bu münasebetle 1834 denb<::ri türk 
milletinin biricik iftihar ve gurur men
baını teşkil eden mektebin tarihçesini 
yazıyoruz: 

İlk harbiye mektebi sekiz bölüklü 
bir tabur halinde 1834 de Maçka kış· 
lasmda açıldı. Bütün iç hizmetle, ye
mek pişirmek kfunilen talebe tarafm· 
dan yapılırdı. 

1835 de ilk defa olarak Viyana, Pa
ris ve Londraya tahsil için zabit ve ta
lebe gönderildi. ve oralardan ecnebi 
muallim getirildi. Tahsil müddeti de 
muayyen değildi. Piyade ve istihkam 
dersleri nazari ve ameli olarak öğreti
lirdi. Hatta Ok meydanındaki harbiye 
tabiyesi de o tarihlerde bizzat harbiye 
talebeleri tarafından inşa edilmiştir. 

1840 da ders programına fransızca 
dili de ilve edildi. 

1842 de ilk sınıf olarak mektebteo 41 
birinci mülazim ve 20 mülazim çıktı. 

Bu seneler zarfında mekteb Maçka kış· 
tasından kaldırılarak Dolmabahçe sara
yında Çiniliköşke nakledilmiş ve 1847 
de Tophaneiamire adı verilen. tamir 
ve tecdid ile bazı kısımlar ilave edilen, 
şimdi yedek subay mektebinin bulun
duğu yerdeki bir katlı binaya yerleşti· 
rildi. Bu tarihte harbiye mektebi iki 
sınıflı ve mevcudu da 78 kişi idi. 

1847 de Fransa ve Almanyadan ay
rıca muallimler getirildi. Bu sene so
nunda yapılan imtihan neticesi olarak 
9 kişi yüzbaşılıkla mektebten çıktı. 

1852 de Kırım muharebesi dolayı· 

siyle mekteb, şimdi yüksek muallim 
mektebinin bulunduğu eski Taşkışla 
binasma taşındı. Pangaltıdaki binaya 

müttefikler ordusuna mensub franıuzlar 
yerleştirildi. Harbiye mektebi bu bina
da be~ sene kaldı. Bir müddet soma 
buradan Gülhanedeki eski tıbbiye mek· 
tebine nakledildi ve 1862 tarihine ka· 
dar orada kaldı. Pangaltıdaki bina bu 
tarihte fransızların dikkatsizliği yüzün· 
den yandı ve gene bu tarihte mekteb 
iki katlı olarak yeniden yapıldı, tedri

sata burada başlandL 
1872 de harbiye mektebinde ilk de· 

fa olarak tahriri imtihan usulü kondu. 
1875 de muharebe dolayısiyle mek

tebin Uç sınıfı birden zabit çıkarıldı. 
1882 den itibaren orduda ve harbi

ye mektebinde esaslı değişiklikler ya· 
pıldı. Bu meyanda talimnameler ve 
sistemler 70-71 muharebeleri tecrübe

lerine göre tadil edildi. 
1908 den büyük harb başına kadar 

mekteb iki taburlu bir alay halinde idi. 

1914 teınmuzunda büyük harb mü· 
nasebetiyle tedrisata nihayet verilerek 
mekteb evvela birinci ordu karargahına 
sonra da hastahaneye nakledildi ve 4 

ağustosta ihtiyat zabit nanızedlerine a· 
çılarak tedrisata orada devam edildi. 

1918. mütarekede ingilizler ışgal 
etti. Bu esnada roektebten kaldırılamı
yan kıymetli kitab ve eşya ingilizlerin 

eline geçti. 7 martta ~ekteb Kuleliye 
nakledildi. lngilizlerın burasını da iş· 
gal etmesi üzerine mekteb Halıcıoğlu-

na tasrndı. 
191~ milli mücadelede harbiye mek· 

tebi, "sanufu muhtelife zabit namzed· 
teri talimgahı,. adiyle Ankarada Cebe
cide Abidinpaşa köşkünde açılmış ve 
buraya ilk talebe ola~k Maçka kışla
sındaki zabitan mektebmden ve Kuleli 
askeri idadisinden 250 talebe gelmiştir. 
Ankaradaki bu talimgah birinci teşrin 
1919 da ilk devre zabit vekillerini çı· 
kardr. Talimgah 1 nisan 1922 de tekrar 
harbiye mektebi namını alarak dersle
rine devama başladı. 1922 eylfılünde 
mekteb tstanbula nakledildi. 

25 eyliil 1936 da mekteb Ankarada 
yapılan yeni binaya nakledilmiştir 

Dumlupınar da 
yapılacak 

büyük tören 
(Ba1ı 1 inci sayfada) 

Heyet, Halk partisi, Halkevi, ba
kanlıklar ve şehrimiz ilim müesseseleri 
adlarrna iştirak eden zatlardan mürek· 

kebtir. 
Heyet istasyonda kalabalık bir küt-

le tarafmdan ujhırlanmış ve Dumlupı-
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Şanghay'da lngiliz 
elçisinin yaralanması 
. (Başı ı ıncı sayıfada) 

nn seri bir zaferine ve bilhassa evr~n -
sel sinirliliği yatıştırmak üzere Çin or -
dularmın bozguna uğratılmasiyle, Şang· 
hay bölgesinde sükiin ve nizamın yeni
den kurulmasına güvenmektedir. 

Askeri mahlilerin fikirleri 
Japon askeri mahfilleri ise yabanc 

devletlerin bir müdahalesinin imkansız 
bulunduğuna kanidir. Bu mahfiller İn -
gilterenin bu hadiseden siyasi menfaat
ler teminine çalışacağını, fakat Japonya 
ile karşılaşmaktan çekineceğini tahmin 
etmektedir. Askeri mahfiller blöf devri. 
nin artık geçtiğini ve Japonyanın her -
hangi bir tazyik önünde kendi politika. 
smdan hiç bir fedakarlık yapmdmağa 

azmetmiş bulunduğunu ilave etmekte . 
dir. 

/ngiliz büyük elçisinin sıhl 
vaziyeti 

Şanghaydan alınan haberlere göre, 
neşrolunan son sıhhi raporu İngiltere
nin çin büyük elçisinin sıhhi vaziyeti

nin iyileşmekte olduğunu ve büyük eı. 
çinin sıhhi vaziyetinin memnuniyet 

verici bir şekil aldığını bildirmektedir. 

Şanghayla muhabere kesildi 
Dün öğledenberi Şanghay i

le yabancı memleketler arasın· 
daki kablo yolu ile telgraf mu
haberesi kesilmiştir. 

Şanghaydaki vaziyet hakkında 
bir japon şahsiyetinin beyanatı 

Japon bahriyesi namına söz söyle
miye salahiyetli bir zat gazetelere be
yanatta bulunarak dün kayda değer 

biç bir değişiklik vukua gelmediğini 
söylemiştir. Lotien bölgesinde çin kı
taları taarruza geçmişlerse de ağır za_ 

yiatla geri püskürtülmüşl<"rdir. 
Yangtse havalisinde bulunan çin kı_ 

talannın miktarı sC<kiz fırka oldrak 
tahmin edilmektedir. Fakat bu fırkala
rın topçu kuvvetlt"Ii m?.h fottur. 

Yangtsepu gamizonuyh Vusvı.g ci
varında karaya çıkarılan f.ipon kıtaları 
henüz birleşmemişlerdir. Japon ku· 
mandanlığı kati bir darb, hazırlamak. 
tddır. 

Çinliler garba doğru çekiliyorlar 
Şanghayda çinlilerin daha garba, 

başka bir hatta çekildikleri bildıril

mektedir. Yabancı müşabidlere göre 
bu çekilme çinlilerin lehinedir. Çüukü 
bu suretle çinliJ.er japon barb gemile
rindeki topların ateş menzili dışına 

çıkmı~lardıı. 

Çin ordusu namına !Öz söy emiye 
salahiyetli bir zat çin kuvvetlerinin 
takriben iki mil kadar geri çekilecı:k· 

lerini bildirmektedir. 

Enternas;ronal bölgede hayat 
normalleşti 

Çin krtalarının ağır ağır şehre bir 

buçuk kilometre mesafede müstahkeın 
mevzilere ç:kilmektt: olmaları beynel
milel ım1:ivaz nuntakası..ıda büyük bir 
sükun tevlid ttmiştir. Bu mıııt~kada 

hayat normal şeklini almaktadır Bir 

çok çinli tÜ<.farlar mağazalarını te~at 
açmışıc.rdır. 

Şanghayda mühim harekat 
beklenmektedir 

Tokyo'dan bildiTiliyor: Buraya ge -
len malfimat, Şanghay önünde Vusung. 
dan Liuhoşen'e kadar uzanan yeni böl
gelerde mühim askeri harekata intizar e· 
dilmek icabedeceğini gösteriyor. Filha· 
kika, yeni ihraç edilen japo ntakviye kı· 
taatı bu bölgede fasılasız bir cephe teş
kiline imkan vermiştir, 

Nankin. Şanghay demiryolunun 
müdafaası için 

Diğer taraftan çinliler de son defa 
ihraç edilen japonlarm tehdid ettiği Nan
kin - Şanghay demiryolunu müdafaa 
için mühim takviye kıtaatı getirmekte • 
dirler. Bunların içinde Nankin hüküme
tinin en iyi kıtaatı bulunmaktadır. 

Japon tayyareleri dün N'ankin aske· 
ri müesseseleriyle Çin muvasala hatla • 
rmı tekrar bombardıman etmişlerdir. 

Japon kıtaları şehre doğru 
ilerliyorlar 

Tokyo'dan bildiriliyor: Şanghay'm 

nar ~bidesine korunak üzere 30 a yakın 

çelenk götürülmüştür. 
Heyet salı günü şehrimize dönmüş 

bulunacaktır. C.H.P. adına Genyönku 
rul azasından B. Cevdet Kerim İnceda
yı da törene iştirak edecek ve oradıı 

Parti adına bir nutuk verecektir. 

§imalinde karaya çıkarılan japon kıta• 

lan Çin kuvvetlerini geri püskürterek 
§ehre doğru elverişli şartlarla ilerle· 
mektedirler. 

27 ağustosta japon tayyareleri ilk 
defa olarak Şanghayda Şopei ve civarı
nı bombardıman etmişlerdir. 

Şimali Çin'de japon ordusu Çın kı
talarınm geri çekilmesiyle hasıl olan va
ziyeti lehinde istismar edereJr iler

Jemeğe devam etmektedir. 

Japon tayarelerinin alaliyeti 
On iki japon tayyaresi Nanto'yu bom 

bardıman etmişlerdir. Cenub istasyonu 
civarında pek şiddetli dört infilak i~i -
tilmiştir. Bu bombaların şfoıcliye kadar 
atılan bombalardan daha büyük olduk -
Iarı zannedilmektedir. Şanghay'da şim

diye kadar görülmemiş büyüklükte tay• 
yareler dolaşmaktadır. 

Çin milletler cemiyetine müracaat 
edecek mi? 

Nan kinden bildiriliyor: Çin hükü -
meti, şimdiki Çin - 'apon anlaşmazlrğmı 
Milletler Cemiyetine bildirmenin ınüna
sib olup olmıyacağı hususunu gözden ge

çirmektedir. 

Harb uzun sürecek 
Royter Ajansının muhabiri Tokyo-

dan bildiriyor: 
Sansür dolayısiyle Tokyoda Çin

deki mücadelenin seyri hakkında bita
raafne bir hüküm vermek güçtür. İyi 
haber alan mahfiller, japon erkanıhar
biyesinin seri bir zafer elde etmek için 
azami gayret sarfetmeğe karar vermiş 
olmasına rağmen, mücadelenin hiç ol
mazsa ilkbaharc.. kadar ve belki daha faz. 
la süreceğini söylemektedirler. 20 mü· 
tekaid general fili hizmete davet edil
mi~ ve binlerce ihtiyat efradı silah al
tına çağrılmıştır. Üçüncü bir devlet 

müdahale emediği takdirde • ki bunun 
ihtimali yoktur • mücadele Çin kuvvet
lerinin ezilmesiyle bitmeden evel ja
pon ordusunun kuvveti iki, batta üç 
misline çıkarılacağı tahmin ediliyor. 

Abluka hakkındaki japon notası. 
Vaşington- verildi 

Dış Bakanlığı, Tokyodaki Amerikan 
Büyük Elçiliği vasıtasiyle, Çin kıyıla
rının bir kısmının ablokası hakkında 

japon dış bakanlığının 26 ağustos ta
rihinde neşrettiği tebliğin metnini al
mıştır. B. Hull, abloka meselesi hak
kında başka hiç bir haber ahnamadığm· 
dan, bu mesele hakkında herhangi bir 

fikir yürütmek istememiştir. 

Japonların nak[iyat yapmalarına 
izin verdikleri gemiler 

Domei ajansının bildirdiğine göre, 
japon hükümeti sahil boyunca ticaret 
münakalatını yapmak üzere ceman 100 
bin tonluk, Kuantung eyaleti limanla
nna mukayyed 20 gemi ile 5 v~bancr 
gemiye müsaade vermiştir. Umumiyetle 
sanıldığına göre, yabancı gem~lcı e tah
sis edilecek tonilato mikdarı, 300 bini 

bulacaktır. 

Kalgan cİıJarında japon lntalarrnın 
taarruzu 

Central Nemı ajansının Pading'den 
bildirdiğine göre 5.000 kişilik bir japon 
takviye kıta!l Kalgan civarındaki Çin 
mevzilerine şiddetle taarruz etmiştir. 

Muharebe devam etmektedir. 
Çinliler Nankeu keçidinin garbm

daki Mapaoçuen sırtım istirdad etmiş

lerdir. 

Çingtaodaki japonların tahliyesi işi 
Tokyodan Royter Ajansının muhabi

ri bildiriyor: Tsingtao'dan yarın dört 
bin japon tebaasının tahliye edilmesi 
muharebelerin bundan s;,nra Şanghay• 
da cereyan edeceğine işaret addedil· 
mektedir. Muharebe sahalarından gelen 
japon zabitleri Çin kıtalarının cesaretle 
çarpıştıklarım ve mücadelenin çetin 
olacağını söylemektedirler. Fakat <(İn• 
liler de kafi mikdarda harb malzeme-si 
ve bilhassa top ve motörlü nakil vası

taları yoktur. 

Adanaya telefon 
Posta, telgraf genel direktörlüğü•' 

nün şehirlerimizi telefonla biribime 
bağlamak için bir program hazırladığı• 
nı evelce bildirmiştik. Bu programın 

birinci kısmını teşkil eden Ankara .. 
Adana hattı bitmek üzeredir. Bu hattın 

tecrübesi 15 birinci teşrinde yapılacak, 
29 birinci teşrinde de halka açılacaktı:, 
Bu suretle Surryenin Avrupa ile mu.; 
haberesi temin edilmiş olacaktır. 
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1937 yılmm beş aymda l 
Dış ticaretimizde büyük 
bir inkişaf göze çarpıyor 
Beş aylık ihracatımızın artış mikdarı 

1934 senesine göre güzde güzdür 
1936 senesi ilk beş aylık ithalat ve ihracat tutarı 71. 739.000 lira iken 

1937 yılının aynı müddeti zarfında dış ticaretimizin yekunu 88.165.000 
liraya yükselmek suretile 16.426.000 liralık bir artış kaydetmiştir. 
T İcaret muvazenesi 

1937 senesi ilk beş aylık tica
ret muvazenesi 12.125.000 lira bir 
fazlalıkla lehimize kapanmıştır. 
Aynı müddet zarfında 1932 de le
himize 5.561.000 ve 1933 de 1 
milyon 341.000 liralık bir fark 
vardı. 

Almanya ile 
1icaref 
Konuşmalarr 
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Sonra 1934 senesinde aynı müdde
tin dxş ticareti 12.573.000 ve 1935 in de 
7.257.0000 lira açıkla aleyhimize kapan
mıştı. 1936 da ilk beş ay zarfında lehi
mize fark yalnız 291.000 lira idi. Sene
nin ilk beş ayx ihracatımızın bilhassa 
faal olduğu aylara rastlamadığı halde 
bu sene temin edilmişı olan 12 milyon 
liradan fazla fazlalık ,dış ticaretimizin 
ne kadar sıhatli ve sağlam bir inkişaf 
seyri içinde olduğunu anlatmaya kafi
dir. Bu inkişaf ithalattan ziyade bil· 
hassa ihracatta çok bariz bir mahiyet 
almıştır. O kadar ki beş aylık ihracatı
mızın artı~ mikdarı 1934 senesine naza
ran yüzde yüz fazladır. 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Ekono
mi Bakanı B. Celal Bayar bugün öğle
den eve! Türkofise gitmiş, müste
şarla ve Türkofis Asbaşkanı B. Nihad
la birlikte ihracat meseleleri üzerinde 
görüşmüştür. Bakan Almanya ile ara
mızda muallakta bulunan eski alacak
lar hakkında izahat almıştır. Akşam 

üstü müsteşar B. Faik Kurdoğluna 

Berlinde yapılmakta olan müzakereler 
hakkında yeni talimat vermiş ve müs
teşar Kurdoğlu Berline hareket etmiş-

Bu sene fuvar dolayrs iyle birçok turist celb eden güzel lzmirde yalrlar 

Muhtelif memleketlerle 
ticaretimiz: 

Muhtelif memleektlerle olan drş ti
caretimizde ihracatımızın geçen yıllara 

nazaran büyük bir yükseliş kaydettiği
ni görüyoruz. En fazla ihracat artışı 

miışahede ettiğimiz memleketler başta 

Almanya olmak üzere, Avusturya, Bel
çika. Çekoslovakya, Fransa, tn~iltere, 

İsviçre, İtalya, Rusya, Yunanistan Hol
landa ve Suriyedir. Beş ayltk ihracatı . 
mızdaki geçen seneye nazaran artrş mik

darı 2.296.000 lira iken ihracatımızdaki 
artış 14.130.000 liradır. 

Almanya ile ticaretimiz bu devre 
zarfında gent: başta gelen mühim mevki
ini muhafaza etmekle beraber, ekor.omik 
münasebetlerimiz şimdiye kadar çok e
heınıyetsiz şekilde kalmış olan baı-ı mcm 
leketlerle olan mübadelelerımiz de sarih 
bir surette canlanmıstır. Bu memleket 
ler arasında Belçika, İtalya. A.merika 
Hollanda, lsveç. Norveç. Romanya, Ja· 
ponya ve Mısır bilhassa zikre de~er. 

Gecen senenin beş vrlma nazaran ihra
catımızdaki artış mikdarı Çekoslo•ıakya 

için 527.000, Belçika için 497000, İn~il
tere icin 408000. Avusturya için 23::SOOO, 
İsviçre için 193000, Hollanda için l 09 
ve İtalya için 106.000 liradır. 

Bazı memleektlerden yaptığımrz it
halat da nisbeten artmıştır. Bunların 

ba:iında Amerika gelmektedir. 
İlk beş aylık ticaretimizın lt:himize 

bıraktığı fazlalık muhtelif m::mleketle
n: şöyle taksim olunmaktadrr Almanya 
3.155.000 , Çekoslovakya 2.147.000. 
Belçika l. 7 54.000, Fransa 1.586.000. Ti· 
caret muvazenemizin aleyh;miı:e hir 
noksanlık gösterdiği memlf!ketler ise: 
Suriye 1.916.000, İtalya 7 7 4 .000, Bre -
zilya 726.000, İsveç 628.tı)O, Romanya 
545.000 liradır . 

I hracat maddelerimiz: 
Tütün ihracatıın..zda 1937 nin ilk 

beş ayında 1936 nm aynı devre.üne na
zaran 3.133.000 liralık bir fazlalık vardır. 
Umumi ihracat bakımından ikinci e. 
hemmiyeti haiz olan buğday ihracatı
mız da geçen seneye nazaran fazlahk 
5.166.000 liradır. Üçüncü ehemmiyette 
gelen çavdar, darı, kuşyemi ihracatı 

geçen seneye nazaran tahminin üstün
de bir artış kaydetmiştir. 1936 senesi

nin ilk beş ayında bu ma'ddelerin ihra
catından memlekete ancak 980.000 lira 
girmişken, 1937 nin ayni devresinde ih
racat 2.330.000 lira değerinde olmuştur. 

Dikkate değer bir başka nokta da 
arpa ihracatımızda göze çarpmaktadır. 
1936 nın ilk beş ayında 1000 liralık gi
bi ehemmiyetsiz bir miktarda kalan 
arpa ihracatımız 1937 nin anıyi devre.. 
sinde 1.699.000 lira gibi nisbetsiz bir 
fazlalık göstermiştir. 

Bütün bu rakamlar, ihracat ekono. 
mimizin, memleket için çok sevindirici 
bir istikamette inkişaf yolunda olcluğu
nu açıkça isbat etmektedir. 

tir. 

Balkan festivali salı 
günü bitiyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Üçüncü 
İstanbul festivali salı akşamı bitmek
tedir. Yarm saat 14 de Modada yelken 
şampiyonası final müsabakası, Taksim
de türk - yunan muhtelit futbol maçı 

yapılacak, akşam Beylerbeyi sarayın

da Balkan eğlenceleri tertib olunacak
tır. Öbür gün zafer bayramı münase
betiyle Beylerbeyi sarayında mükellef 
bir balo tertib edilmiştir. 

Namrk Kemaloğlu Ali 
Ekremin cenazesi dün 

törenle kaldırıldı 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Ölümü -

nü teessürle haber verdiğimi? Edib Ali 
Ekrem'in cenazesi bugün Şislideki evin
den kaldırıldı Teşvikiye camiinde na -
ma7.r kılındı. Cenaze eller üzerinde Os
manbeve kadar getirildi. Burada otomo. 
billere . binildi ve Namrk Kemal zade 
Ali Ekrem. asri mezarlıkta Abjülhak 
Hfımidle Ubeydu11ah Efendinin yanla 
rında lıa7.rrlanan makbereye gömüldü. 

İran heyeti dün İzmire 
hareket etti 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Dost 
İranm askeri heyeti bugün İzmire ha-

rcekt etmiş ve rıhtımda törenle uğur -
lanmıştır. Heyet azasr İzmir fuarını gez. 
dikten sonra Ankaradan geçerek hana 

gidecektir. 

Afgan delegesi General Esadullah 

Han da Ankaraya hareket etmiştir. Esa· 
dullah Han Ankarada iki gün kaldıktan 

' sonra memleketine dönecektir. 

Sırtta, sırıkta omuzda 
seyyar sa trcılık yasak 
İstanbul, 28 (Telefonla) - 1 teşrirıi· 

evvelden itibaren şehirde, sırtta, srnkta, 
omuzda ve başta seyyar satıcılık yasak 
edilmiştir. Müddet uzatılmıyacaktır. Es
nafın şimdiden hazırlıklara başlaması 

istenmiştir. 

Paristeki enternasyoafü 
ceza kongresi 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Pariste 

toplanan enternasyonal ceza kongresi -
ne iştirak eden temyiz baş müddei umu· 
m1 muavinlerinden B. Cavad bugün gel

di. 

Hamalların istedikleri 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Hamal -

lar cemiyeti tarafmdan seçilen bir he -
yet bngün belediye reisliğine milracaat 
ederek tek tip araba nümunesinin biran 
evvel tesbitini istedi. 

[lZMIR RÖPORTAJLARI: 2 1 

Kültür parkta 
ne yapılacak? 

Geçen sene gelen turistler İzmir esnafına 

iki milyon liradan fazla para bıraktılar 

[Hususi surette giden aı·ktıdaşrmız yazıyor:] 
İzmir, 23 - Fuar açılalı henüz dört gün oluyor. Bugüne kadar fuarı 

ziyaret için İzmire gelenlerin sayıs1 30 bini geçmiştir. Bu müddet içinde 
fuarı gezenlerin sayısı da 100 bini bulmuştur. Bu rakamlar, fuarın 
yurdda ne kadar büyük bir turistik hareket doğurduğunu kolaylıkla 
canlandırab.ili_r. Aşağıdaki satırlar, fuarın nasıl kurulduğunu, ne safha
lar geçirdiğını ve nasıl bir şekil alacağını kısaca anlatacaktır: 

Fuarın ilk temeli 933 de atıldı tan sonra fuar kati şeklini almış bulu· 
ve 9 eylUl panayırı adı ile açıldı. nacaktır.,, 
O vakit enternasyonal mahiyeti 
haiz değildi. Fakat gene çok mu
vaffak oldu ve 240 bin ziyaretçı 
geldi. 934 de aynı cazibe ve ala
ka daha fazlalaştı. Fuar asıl şekli· 
ni 935 de aldı ve tnternasyonal bir 
hale girdi. 936 da fuar sahası. 
Cumhuriyet meydanından bugün
kü Kültürpark sahasına nakledil
di. Bugünkü kültür park sahası, 
lzmirin ortasında büyük bir yan· 
gın harabesinden başka bir şey 
değildi. 

360 bin metre murabbalık, molozlar

la dolu bir saha ... işte bugün cennet di

ye andığımız Kültür park bu harabeden 

ve moloz yığınından doğdu. Program

lı, devamlı bir çalışma kısa bir zaın;ın. 

da Balkanlarda ve hatta Avrupada bile 

eşi bulunmayan bu eseri doğurdu. 

lzmırın kıymetli valisi ve Parti re
isi B. Fazlı Güleç, bu yolda devam ede
cek çalışmaları bana kısaca şôyle anlat. 

tI: 

'' Kültür parkta yapılacak işlerin 
başında sergi sarayı gelmektedir. İlk 
iş olarak buna başlanacak, ve mühim 
bir manı çrkmazsa önümüzdekı seneye 
yetiştirilecektir. Sergi ~arayı Ankara. 
daki sergi binası gibi daimi olacaktu 
Kültiır parkın en mühim unsurlarından 
olan paraşüt kulesi ve srhat mü:.:esi vü
cud buldu. 

Ege ürünleri müzesiyle, Ata:ürk İn· 
krlab müzeleri de önümüzdeki sene ya. 

pılacaktır. Bunlardan başka Kültüı 

parkta bir stodyom ve bir açık hava ti

yatrosu yapacağız. Bir de Akvaryom 

yapmağı düşünyocuz. Bunlaı yapıldık· 

*** 
İzmirin çalışkan belediye reisiyle 

fuar sahasmı dolaşıyoruz .. O mütema· 
diyen emirler, direktifler veriyor. Biı 
teknisiyenin bile gözünden kaçacak ka· 
dar küçük hataları görüyor ve tashih 
ettiriyor. Sordum: 

- Fuar İzmire turistik bakımdan 
ne fayda temin etti? 

- Çok, herşey .... 

O, bu cevabı ile, bu faydaların sayı· 
lamıyacak, elle tutulup, gözle görüle· 
miyecek kadar sonsuz olduğunu anlat 
mak istiyordu. Bu faydayı rakamlarla 
tesbit etmek hususunda ısrar edince, 
geçen sene çıkarılan cedvellerden isti· 
fade edebileceğimi söyledi. Cedvelden 
şu rakamları aynen aşağıya koyuyo· 
rum: 

1933 141 
1934 155 
1935 
1936 

19 

348 
2 

37 

240.000 

286.500 
311.009 
361.527 

Geçen sene fuar müddeti içinde h
mire memleket içinden 103.588, memle
ket dışmdan 3.210 ziyaretçi gelmiştir. 
Bu ziyaretçilerin 40 bin kişisi trenle, 
diğerleri vapur, otobüsle gelmi§lerdir. 
Ziyaretçiler İzmir esnafına iki buçuk 
milyon lira bırakmıştır. Bu yüzden di
ğer şehirlerimiz ve nakil vasıtalarımız 
da yüz binlerce lira kazanmışlardır. 

Yukarıdaki rakamların belagati ve 
delaletiyle, kehanet göstermeğe hiç lü
zum kalmadan, fuarın bu seneki vazi-

/zmirde iuvar gazinosunun haz rrlık zamanrnda ttlınmrş bir resrm 

lzmir fuvarında Sümerbank pavyonu 

yetini şu üç dört güne bakarak lanmin 
etmek kabildir. Bu sene fuarı gezenle
rin sayısı yanın milyondan az olnuya
cak ve yurdumuza gelen ziyaretçilerin 
bıraktıkları para da liç milyo lirayı a~a
caktır. 

Fuarın bu elle tutulur gözle görll
lür kazancmdan başka manevi kazancı 
daha büyüktür. On binlerce yurddaş 

sade İzmiri tanımakla kalmıyor, yur
dun dört köşesini dolaşmak, cumhuri· 
yetin ve rejimin yeni eserlerini gömıek 
fırsatını da elde ediyorlar. 

Sabahattin SÖNMEZ 

Trakya gümrükleri 
teftiş ediliyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Trakya 
gümrüklerini teftiş etmek üzere Edir
neye giden gümrük ve inhisarlar ba· 
kanlığı müsteşarı B. Adil Okuldaş bu· 
gün şehrimize dönmüştür. Müsteıar 
Uzunköprü ve Kapıkale gümrüklerini 
teftiş etmiş, Çürük köyünde türk - yu
nan köylüleri tarafından kurulan pa
zar yerlerini gezmiştir. 

r arife harici ücret alanlar 
İstanbul, 28 'Tıelefonla - Eğlence 

yerlerinde ve mesireliklerde halktan ta
rife harici ücret alındığı anlaşılmıştır. 
Bunun için sıkı takibata başlanmıştır. 
İkinci teşrinde Şehir meclisinde bu iş 
için bir talimatname hazırlanacaktır. 

Dubrovnik dün gitti 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Yugo• 

lav Dubrovnik harb gemisi bu akşam 
Akdeniz limanlarını ziyaret etmek ü

zere İstanbuldan ayrrlmış ve törenle 
uğurlanmıştır. 

Bulgaristanm sonbahar 
manevraları 

Fölkişerbeobahter gazetesinin yaz
drğma göre, şarki Bulgari&tanda 26 a
ğustostan 3 eylfila kadar devam edecek 
olan ve büyük harbten sonra Bulgaria.. 
tanın yaptığı en büyük manevra oldu.. 
ğu söylenen !lonbahar manevralarına 

Almanya ile İtalya genelkurmayları 

da davet edilmişlerdir. Her iki devle
tin genelkurmayları hususi heyetlerle 
bu davete icabet edeceklerini bildir
mişlerdir. 

Manevralar kırat Boris'in önünde 
yapılacak olan büyük bir geçid resmi 
ile bitmiş olacaktır. 
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BlLtT 
636 lira 50 kuruş keşif bedelli fen ve sanat kimyahanesindeki tamirat 

pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Pazarlığı 2 eylül 937 perşembe 
~ünü saat 10 dadır. İlk teminat 47 lira 7 5 kuruştur. Şartname, ve 
keşfi M. M. V. satın alma Ko. da görülür. Pazarlığa girecekler te
tninatlariyle birlikte pazarlık gün ve saatında M. M. V. s:ıtın alma 
kornisyonunda bulunmaları. (3024) 2-4531 

BİLİT 

Aşağıda yazılı malzeme ve tamirat işlerinin eksiltmesi ayrı ay· 
rı pazarlıkla yapılacaktır. _ 

Paazrlıklarr 1 eylül 937 çarşamba günü saat 10 dadır. Pazarlıga 
gireceklerin muayyen gün ve saatte M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. 

1 - M. M. V. binası bahçe musluklarının tamiri, 
2 - Tutkal, civi, tahta. cam ve sair sekiz kalem malzeme, 
3 - 125 adet~koll!.ı tel mengene ve 125 adet tel bükeceği, 
4 - Üç kalem tel çiti kazığı çivi ve saire, (3025) 2-4532 

BİLİT 

1 - Bir tanesine tahmin edilen firatı 900 kurş olan 15 bin ila 
25 bin tane bataniye ile bir tanesine tahmin edilen fiyatı 210 kuruş 
olan 15 bin tane yün fanila ve bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 
230 kurş olan 15 bin ilii 20 bin kilo yün çorap ipliği ayrı ayrı ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Battaniyenin şartnamesini 1125, fanilanınkini 158 ve iplik
lerinkini 230 kuruşa almak ve örneklerin' görmek istiyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - Battaniyelerin ilk teminatı 12.500, fanilenin ilk teminatı 
2362 lira 50 ve ipliklerinin ilk teminatı 3450 liradır. 

4 - Battaniyelerin ihalesi 3.9.937 C. ertesi günü saat 11 de. Fa
nilenin ihalesi 5.9.937 P. ertesi günü saat 11 de ve ipliklerin iha
lesi 5.9.937 P. ertesi günü saat 15 tedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3. mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mektub
larmı ihale saatlaerinden en az bir saat evet M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (2701) 2-4183 

B t L t T 

l - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 30 kuruş olan 495.800 
metre haki astarlık bez ile bir metresine tahmin edilen fiyatı 24,5 
kuurş olan 120 bin ilii 167,000 metre çamaşIIlık bez ayrı ayrı kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Astarlık bezin şartnamesini 744 ve çamaşırlık bezin şart· 
namesini 255 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - Astarlık bezin ilk teminatı 8687 ve çamaşırlık bezin ilk te
minatı 3068 lira 63 kurstur. 

4 - Astarlık bezin. ihalesi 1.9.937 perşembe günü saat 11 de 
ve camaşırlık bezin ihalesi 1.9.937 preşmebe günü saat 15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2702) 2-4184 

B t L İT 

1) Beher metresine biçilen ederi 325 kuruş olan 12.000 metre 
krşJrk elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 39.000 lira olup ilk teminat parası 
2925 liradır. 

3) İhalesi 1. eylül 937 çarşamba günü ssat 15 dedir. 
4) Şartnamesini 195 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma ko

•nisyonunclan alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
Niimunesi komisyondadır. 

5) Eksiltmeye girecekler in 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad
delerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektublariyle 
birlikleri ihale gününden en geç bir saat evetine M.M. vekaleti satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2699) 2-4182 

B t L t T 

1) Beher metresine biçilen ederi 350 kurus olan 3000 metre ka
putluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuŞtur. 

2) Tahmin edilen bedeli 10500 lira olup ilk teminat parası 787 
lira 50 kuruştur Nümunesi komisyondadır. 

3) İhalesi 1. eylül 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4) Eksıl tmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
laı ını ihale gününden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. sa-
tm alma komisyonuna vermeleri. (2697) 2-4181 

1 LAN 
1) Beher metresine 36,5 kuruş kıymet konan 9000 metre minder 

kılıflığı bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Teminatı 246 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 15. eylül 1937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3086) 2-4594 

t LAN 

1 - Yerli v~ya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve her bir 
rnetresine tahmin edilen fiyatı 95 doksan beş kuru§ olan 157 yüz 
elli yedi bin metre ekmek torbahk bez kapalı zarfla alınacaktır. 
. 2 - . Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini görmek is

tıyenlerın her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 8707 lira 50 kuruş sekiz bin yedi yüz 

Yedi lira elli dir. 
4 - İhalesi 15.10.937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - ~ünakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

tnaddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
tnektublarmı ihale satından en az bir saat evel M. M. V. SA. AL. 
l<O. na vermeleri. (3053) 2-4578 

İLAN 

1 - Hre bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 180 yüz seksen ku· 
ruş olan altmış bin ila seksen bin kilo sarı sabunlu kösele kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 720 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 
:Yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 8450 sekiz bin dört yüz elli liradır. 
4 - İhalesi 15 eylül 937 çarşamba günü saat 11 dedir. .• 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ~u 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklıf 
ltıektublarmı ihale satmdan en az bir saat evet M. M. V. SA. AL. 
l<o. na vermeleri. (3051) 2-4579 

1 LAN 

1 - Yerli veya yabancı fabrikalar mamfilatı olan ve her bir met
l'esine tahmin edilen fiyatı 60 kuruş olan 141.000 metre arka çan.. 
talık bez kapah zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 423 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
:Yenlerin her gün komisyona gelmeleri. . 

3 - İlk teminat mikdarı 5480 beş bin dört yüz seksen lıradır. 
4 - İhalesi 15.10.937 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

tnadrlelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
~ektublarını ihale satından en az bir saat evci M. M. V. SA. AL. 

v. na vermeleri. (3052) 2-4580 

ULUS 

Yüksek ziraat enstitüsü 1 

rektörlüğünden: 
Bu yıl Ankaıa yüksek ziraat enstitüsüne ziraat, baytar fakül

tesine krz ve erkek orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, 
paralı yatılı ve yatısız talebe almacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için aşa~ıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını 
vererek bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış 
bulunmak lil.zımdu. (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk dip· 
!omasını almamış olanlar enstitüye alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orad aokudukları sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi 
kabul edilerek baytar, ziraat ve orman fakültesinin üçüncü sömestr· 
terine alınırlar. Ancak baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin 
birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan anatomi dersine de ayrıca de· 
vam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapma· 
tarı gereklidir. 

3 - Enstitüye ~irecek talebenin yaşı 17 den aşaJı ve ~~ d.en yu
karı olmaz. Neharı talebe yüksek yaş kaydına baglı degıldır. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be
den kabiliyeti ve sağlamhkları hakkında tam teşekküllü bir hasta 
evi kuru.tunun rapo:~ la~ımdır. Bu raporlard~ tale?enin ~er türlü 
askeri hızmete kabılıyetı olduıtu ayrıca tasrıb edılecektır. 

5 - Enstitüye ~azılan talebe iki ay içinde, yeniden s~~lık v_e 
sağlamı ık mu~yen~sı~d~~ geçirilerek ertiklerinin l~~u.°!. gost~ı:dı· 
ği beden kabılıyetını gostermiyenlerin enstitüden ılışıgı kesılı.r. 

6 _ Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çıft· 
tiğinde 1~ av staj gör":1~ğe mecburdurlar. Bu staj müddetine~ tale
beye 30 tıra ayh.k verılır. Yatacak yer çiftlikte par~sız sa_glanır. 
(Stajyer talebenın yemesi ve içmesi de enstitüde saglandıgı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 _ Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi. ~ç~nde 
her ne sebeble olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsılını bı
rakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan .mas
rafları ödeyecekleri hakkında verilecek nümuneye göre noterlıkten 
tsdikli bir kefaletname alınır. 

8 _ Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan baş
ka nüfus kağıdını, aşı kağıdrnı, polis veya uraylardan alacakları 
özgidim kağrdlarını, orta mekteb ve liselerde görmüş olduk~arı 
süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazx~ar~yle 
yazacaklan pull? bir .. dilekçe. ile ve altı tane fotoğ~~!~.Yle bırlıkte 
doğruca Ankara da yuksek zıraat enstitüsü rektörlugune baş ~u\ 
rurlar. Talihler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıd olunmak ıs· 
tediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında 
bir muamele yapılmaz. . 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pulJanmaınış olan ve ~ inci 
maddede yazılı kağıdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemış sa
ydır. Ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 

ıo - Birinci ve 8 inci maddede yazılı vesikalarla vak!inde .b.aş 
vuranlar arasından pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercı~ edı~ır. 
Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarıhlerıne 
göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceli.ler de baş 
vurma sırasına göre alınabilirler. Ayni şerait altında lıseden fen 
kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevab istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylülünün 

30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar 
kabu1 edilmez. (2298) 2-3795 

Bursa orman mektebi 
müdürlüğünden: 

Bursa ve Bolu Orman mekteplerine 
alınacak talebenin kayıd ve kabul şartları 

Bu sene mektcbimize ve mektebimiz derecesinde açılacak olan 
Bolu mmtaka orman mektebine müsabaka imtihanı ile parasız ya
tılı ellişer talebe alınacaktır. Bu mekteblerin tahsil müddeti üç se· 
nedir. İsteklilerden aşağıda yazılı şartlar aranır: 

1 - Türkiye cumhuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak, 
3 - Sağlık durum normal derecede yani, dil, göz, kulak ve vü· 

cudunda arıza ve noksanlık bulunı:naınak, arızalı ve dağlık yer
lerde yürüyüp gezmiye, hayvana biruniye bünye teşekkülatı müsaid 

ve dayanıklı olmak, . . . . 
4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahıbı ve geçınış mahkfuniyetı olma· 

~~ ak 
5 - Orta mektebi bitirmiş bulunm • 
6 - Bu şartları haiz olanlar, Burs~ orman mektebi müdürlüğü

ne hitaben yazacakları dilekçeyi, fotograflı olarak Bursada orman 
mektebine, taşrada, bulundukları mnıtakanın orman müdürlükle
rine verecekler ve istidalarına: 

a: Nüfus cüzdanı asıl veya tasdikli sureti; 
b: Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir tam te· 

şekküllü hastahanelerden veya bu hastahanelerin bulunmadıkları 
yerlerde hükümet doktorlarından alacakları tasdikli raporu (Tam 
teşekküllü hastahane olmıyan yerlerden kabul edilecek isteklilerin 
kayıdları imtihanı kazandıktan sonra mektebçe yaptırılacak muaynee 
neticesine kadar esalandırılmaz. Ve bu muayenede yazılı evsaf ken• 
disinde bulunmayanlar mektebe ahnmaz.) 

c: Çiçek aşısı evsikası, .. 
d: Dördüncü maddedeki yazı~a go~e belediye veya polis mer-

kezleri tarafından tanzim ve tasdık edılecek hüsnühal mazbatası, 
H: Orta mekteb şabadetnamesini~ asıl veya tasdikli örneğini, 
F; 6X9 ebadında altı fotoğraf ~glamal~dırlar. 
7 - Müsabaka imtihanına gıreceklerın naınzedlik kayıdları 

20.8.937 tarihinden başlayacak ve 13.9.937 tarihine kadar devam e
decektir. Bursa, Bilecik merkez ve kazalarından bizzat veya posta 
ile müracaat edecklerin kayıdları .. Bursa orman ?1ektebinde yapılır. 

Noksan evrak gönderenlere ~uracaat e.tmemış nazariyle bakılır. 
Mekteb için müracaat günlerı ~azartesı, çarşamba ve cuma gün· 

leri saat 14 • 17 ye kadardır. Bugun ve bu saatı.er haricinde müra
caat hıbul edilmez ve noksan evrakla gelenlerın kayıdları yapıl· 
maz. 

8 - Bursa Bilecik merkez ve kazalarından müracaat edecek is· 
teklilerin imtlbanları Bursa. Çekirge yolundaki mekteb binasında 
diğerlerinin, mensub oldukları orına.~ müdürlüklerinde iki gru~ 
(riyaziye ve biyoloji) dersten 13 eylul 1937 pazartesi günü saat 14 
de yapılacak ve Uç saat devanı _ederek 17 d.e bitecektir. 

Muayyen gün ve saatte imtıhan mahallınde bulunmıyanlar mü· 
sabaka harici bırakılır. . 

• 9 - Yukarıda yazılı şartları baız olanlar, müsabaka imtihanı ne
ticesinde muvaffak olarak mektebe. <!;lın.dıklrı takdirde tahsil esna· 
sında mektebi terkettikleri veya bıtırdı~ten sonra tayin olunduk
ları vazifeye gitmedikleri bal~e ~kteb~n yapm.~§ olduğu masraf
ları ödeyeceklerine dair kendılerıne. verılecek numuneye göre no· 
terlikten tasdikli bir taahhüd senedı .~erecekle~dir. Bu senedi ge· 
tirmiyenlerin mektebe devamların~ ~usaade edılmez. 

10 - İmtihan neticesi mektebımız tarafından gazetelerle ilan 
edilecek ve kazananların ınensub oldukları orman müdürlükleri· 
ne de bildirilecektir. 2-4418 

Q . 

• 

l 

1 
Askeri afbrikalar Umum Müdürlü Satmalma 

Komisyonu llanları - ~ 
Kırıkaklede yaptırılacak inşaat . 

Kesif bedeli 5139 lira 56 kuruş olan yukarıda yazılı ınşaat as
keri f~brikalar umum müdürlüğü satın alma ko~s~onunca .13 ey· 
lül 937 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ıle ıh~l.e edıle.cek
tir. Şartname 26 kuruş mukabilinde komisyondan verılır. Talıble
rin muvakkat teminat olan 385 lira 47 kuruş ve 2490 n:ı.marah ka
nunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gun ve saat-
te komisyona müracaatları. (3016) 2-4529 

1000 KİLO ctv A 
Tahmin edilen bedeli 3500 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü ~atın ~~ ko· 
misyonunca 17.9.937 cuma günü saat 14 ~e açık eksıl~~e ıle ı_hale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. Talıple
rin muvakkat teminat olan 262 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3, maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. {3067) 2-4591 

3000 KİLO KELLE KARPİT 
Tahmin edilen bedeli 750 lira olan yukarıda mikdarr ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın ~ma ~o
misyonunca 15.9.937 çarşamba günü saat 14.30 .da açık cksı~~e ıle 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (3068) 2-4592 

5 TON MUKAVVA 
Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü s.atm a.1~ ko
misyonunca 17.9.937 cuma günü saat 14.30.da açık eksıl~~e ıle ı.hale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. Talıple
rin muvakkat teminat olan 318 lira 75 kuruş ve 2490 numaralr ka~u
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkiır gün ve saatte komıs-
yona müracaatları. (3069) 2-4593 

• :ı: :ı: :ı: :ını: :ı: :ı: m . 
Türk Hava Kıırumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
5 inci keşide 11 eylfil 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet Uzerindeki hakkı sakıt olur.. 2-3016 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Ağrılan 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefaliıı 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 
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SEFA LIN 

Ona. SEFALIN 
:r'tiJsl~e '. E'tt!I~ 
,Ô:~~h.al A.lf(İ_j -~ 

Baş - Diş 
ağrıları 

Nezle - gripp 

Uşütmekien 

mütevellit 
bütün ağrıları 
derhal geçirir 
Eczanelerden 
1 Lik ve 12 lik 
ambalaiları 

ara .. qznız. 

Adanı~ heJediye riyasetinden: 
1 - Atatürk parkında projesine göre yaptırılacak çeşme ve ha-

vuz inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif tutan (5893} liradır. 
3 - !Muvakkat teminatı (442) liradır. 
4 - İhalesi eylfrlün 27 inci pazartesi günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. . 
5 - Şartname proje ve sair evrakı belediye fen ışleri müdürlü· 

ıığiindedir. İsti;yenler oradan parasız alabilirler. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şimdiye kadar yaptıkları 

işleri gösteren vesikalarile beraber ihale tarihinden en az 15 gün 
eve! müracaat ederek ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 - Talihlerin teklif mektaplarmı ihale günü saat 12 ye kadar Be· 
tediye reisliğine vermeleri ilan olunur. 2-3829 

ULUS 

ha~kaııJı~ı fihu·rnnııil{ (~uriltır 

orkestrası şefliğinden: 
Cumur başkanlığı filarmonik orkestrasına bağlı, aynı zamand.a 

salon orkestrası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkıl 
edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. Imti
handa kazananlar çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira iitı
retle angaje edileceklerdir. . . 

Salon müziği ve caz ıçın: 
Bir piyanist, • bir birinci kemancı 
Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
Bir tonor Saksafon ( Bandonien yahud Akordiyon çalabile-

cek) 
Bir Bateri 
!Bir kontrbas (başka bir alet de çalacak) 

- Bir Tromboncu (başka bir alet ~ çalabilecek) 
- Bir trempet çalan (Mşka bir alet de çalabilecek) 
- alınacaktır. 
İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir

likte imtihan edilmek üzere 6 eylülden itibaren 11 eylül 1937 cu
martesi gününe kadar f staııbulda Galatasaray lisesine ve Ankara
da imtihana girecek namze't1erin .ise i5 eylülden 20 eylfil paz.':~te· 
si gününe kadar Cumur baskanlrğı filarmonik orkestrası şeflıgıne 
başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtih<>n zamanı saat 10-13 arasındadır. 
(2722) 2-4214 

İstanbul Ziraat f\~ektebi 
Satın Aima Komisyonundan · 

9-9-1937 tarih persembe .günü saat 15 de İstanbulda l~seler mu
hasebe iliginde toplıınan ztraat mektebi eksiltme komısyonunda 
19780 26 li~a kesif bedeli Halkalıda riraat mektebinde yenıden ya· 
p.ılac~k makine ·han~arları inş.:>atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmus-u:ır. ~ 

Muk~lc. eksiltme. bayınclrrlık işleri genel hususi ve fennı 
fartnameleıi proje keşif hulasasiyte buna müteferri diğer evrak 
liseler muhasebeciliğinde görülecektir. 

!Muvakkat temiwt 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık bu 
işe h~nzer iş vaptığına dair Nafia vekaletinden almış olduğu 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını ve teminat makbuzunu 
havi kap.alı urfların 9.9.937 perşembe günü saat 14 e kadar liseler mu 
hasebeciliğinde toplanan komisyon başkanlığına makbuz karşılı-
ğında vermeleri lazımdır. (5508) 2-4475 

Belediye reisliğinden: 
Tayyare bayramı münasebetiyle ağustos'un otuzuncu pazartesi 

günü, saat 11 de İpodromda yapılacak törene gidecekleri taş~mak 
üzere, Ulus meydanından saat 9 dan itibaren otobüs seferlerı ya-
pılacağı savın halka bildirilir. (3058) Z-4556 

Emniyet umum ··d·· ı·· -·· d İstanbul Liman İşleri İdaresinden: mu w· agun en: 
Zabıta memurları için almacak kumaşm e. inci ihalesine talih 

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

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

2 - Beher metresine 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaş-
1ara aid şartnameyi a1mak ve nümunesini görmek istiyenlerin Em
niyet Umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk temi
nat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektub1arını 
ve 2490 saydı kanunun 2 inci ve 3 cii maddelerinde yazılı belgeler· 
4e birlikte eksiltme J6iinÜ saat 14 de kadar komisyona teslim etmiş 
:bulunmaları. (2689) 2-4176 

Anliara Yül{sel{ 
Rektörlüğünden 

Ziı·aat Enstitüsü 

l - Yüksek enstitümüzün önündeki kış m.ev~iminde kalorifer
li binalann kaloriferJe, kalorifer olmayan binaların, kok kömürü 
sobası ile 165 gün müddetle ısıtılması işinin kapalı zarf usuliyle 
müteahhide ihıl.Jesi ilan edilmişti. 

2 - Tayin edilen günde talip çıkmadığından eski şartlar için
de tekrar ilan olw:ıur. 

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

4 - İhale Yüksek Enstitü rektörlük binasmda toplanan komis
yon tarafından 4.9-1937 tarihine rastlay,an cumartesi günü .saat 11 
de yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının ihaleden bir 'Saat eveline kadar mak
buz mukabilinde komisyon reisliğine v:crmelm ve ihale saatinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız ~artname almak istiyenlerin 
Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (.2811 ~ 2-4298 

Adana heledive riyasetinden: 
1 - Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına lüzum go

rüldüğü icin ihalesi tehir edilen cenaze 'Otomobili yeniden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2400 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 180 liradır. 
4 - İhalesi eylülün 6 rncı pazartesi günü saat on beşte beledi· 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İstiyen

lere parasız verilir. 
6 - İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzla

riyle birlikte belediye encümenine müracaatları iHin olunur. 
(2920) 2-4385 

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

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

kurştur. Eksiltme günü 30.8.937 pazartesi günü saat (3) tedir. İs
tekliler şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye gireceklerin de 
teklif mektublarını ihale saatından bir saat evel Cebecide Harta 
satın alma komisyonuna vermeleri. (2730) 2-4168 

Ankara Va~nden 
Vilayet aygır deposu hayvanatınm senelik iaşe ihtiyacı olan 

36.000 kilo yulaf ile 25.000 ila 36.000 kilo kuru ot açık eksiltmeye 
konularak talibi çıkmadığından 12.8.937 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. Talib olanların şartnamesini gör
mek ve pazarlığa giri~mek üzere her pazartesi ve perşembe günle
ri v;· - · et daimi encümeninde saat on beş buçukta müracaatları i-
lan ' ur. (3023) 2-4527 

J 

Pazarlığı 25.8.937 çarşamba ,günü saat 10 için ilan edilen .An-· 
trepo inşaatının umumi şartnamesinin 9 ve 33 üncü maddelennde 
yazılı 8 ay müddetin çalışılabilir 240 gün olduğu tavzih ve pazar
lığın da 31.8.937 saat 10 na talik edildiği ilan olunur. (5585) 2-~53Q 

Arık.ara Valili~inrlen ..._ 
1 - Eksiltmeye konulan is: Ankara Kırşehır yolunun 64 ile 

69 uncu kilometreleri arasında yapılacak tesviyei turabiye, imalatı 
suıaiye ve şosa inşaatıdır. 

Keşif bedeli (33427) lira ( 53) kuruştur. 
2 - Eksiltme, 6.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15.5 

da vilayet daimi encümeni odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

3 - İsteklilerin teklif mektublarım, ticaret odası vesikasını 
ve 2507 lira 6 kuruşluk muvakkat teminatlariyle nafıa vekaletin
den aldıkları 937 yılma aid müteahhidlik ehliyeti fenniye vesika· 
smı hamilen ikinci maddede yazılı saatten bir saat eveline kadar 
encümen reisliğine müracaatları lazımdrr. 

4 - İstekliler keşif vt: şartnameyi lher gün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2905) 2-437D 

Anliard valiliğinden: 
Keşif bedeli (16989) ıını (46) ~ ibaret bulunan Anka. 

ra - Kayaş yolunun o+ooo ile 3+500 uncu kilometreleri arasın
da şasa tamiratı ve taş ihzaı:atı kapalı zarf ıısnliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Eksiltme 2.9.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15.5 da 
Ankara vilayeti daimi encümeninde ya~ılac.aktır. 

İsteklilerin teklif mektııblarını, tıcaret odası vesikasını ve 
(1274) lira (21) kuruşluk muvakkat te~in?tlarını, nafıa vekaletin· 
den aldıkları '937 senesine aid müteahhıdlık ehliyet vesikaları ile 
birlikte ayni günde saat 14.5 kadar encü~~ riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesını nafıa müdürlüğünde 
gözden geçfrehilirler. (Z7315) 2--4161J: 

Ankara merliez hıfzıssıhha mü
essesesi satın alma komisyonundan 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 740 lira olan seram şişeleri 
1.9.937 çar.şamba günü saat 11 de pazarlik suretiyle satın alınacak
tır. 

Z - Pazarlrğa iştirak etmek istiyenler 56 lira muvakkat teminat 
vermesi ve ayrıca bu gibi işlerle muamele yaptığını tevsik etmesi 
laznndrr. 

3 - Mavakkat teminat Hudud ve sahiller sıhat umum müdür-
lük veznesine vatmlacaktrr. (2833) 2-4296 

._. __ REÇET~LERINIZI---• 
( Sakarya Eczane } sinden vaptırtntz. Her Tstedi 

ğ'iniz yerli ve Avrupa ila_.:arı bulunur. Resmi, hususi ınüesst:· 1 

sata azamf kolavlık gösterilir. Ulus. Halk sinemaııı smısınd;; 
Telefon: 2018 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alına Komisyonundan~ 

1 - 4031 takını yazlık elbi&enin kapalı zarfla eksiltmesine :is
tekli çıkmad1fından 9.9.937 11erşembe günil saat 15 de pazarlığı 
yapılacaktır. 

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

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

29 - 8 - ltı-.:>' 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlttllti Maiazalan 

Ankara Valilipnden 
Keş.it bedeli 1500 liradc..n ibaret bulunan Stadyom toprak tribün 

tevsii işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 9.9.937 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encü· 

meni odasında yapılacaktır. İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 
112 lira 50 kuruşluk teminat mektubu ile nafia müdürlüğünden 
alacakları ehliyet vesikasını hamilen yukarda yazılı gün ve saata 
encümeni daimiy:: gelmeleri. 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesini nafia müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. 

(2961) 2-4452 

Anka.-·a valiliğinden: 
Stdyom sahasının sulanması için lüzum olan ma1zeme açık eı<

siltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 9.9.937 perşembe günü saat 15 de vilayet encümeni 

riyaset odaunda olacaktrr. 
Keşif bedeli (1694) lira 6 kuruş; muvakkat teminatı 127 lira 6 

kuruştur. İsteklilerin Ticaret odası vesikasını ve teminat mektubu 
veya makbuzlarla birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte vilayet en• 
cümeni daimisine müracaatları. 

İstekliler, keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2987) 2-4477 

P. T. T. müdürlüğünden: 
Meriyetc giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo sa· 

hiplerinin ağustos somına kadar en yakın P.T.T. merkezlerine mü
racaat ederek ruhsatname1erini almaları Hizımdır. 

1 • Ağustostan eve] alınmış ol.an ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhıatnamelcrini almryanlar evelce ilan 
edildiği gibi ağır cezalara çarptmla.cak ve bu müddet hiç bir su· 
retle uzatıl1111yacakt1r. 

937 ücretleri eylOl s.onuna kadar :verilebilir. Ancak radyo kul
lanxlıın kullanılmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerine verilmio olmaaı behemehal lazrmdrr. 

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiçbir para istenilmi· 
vecektir. (2770) 2-4224 

Afyonda inşa e~ecek P. T. T. 
binasının kapalı zarf usulile 

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

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

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

C - Eksiltme 2 eylül 937 tarihinde perşembe günü saat 15 de 
Afyonda P.T.T. müdürlüğü binası içinde toplanacak artırma Vf' 

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

teminat vermesi, 
F • İsteklilerin aşağıdaki şartları baiz olduğunu isbat etmesi la

zımdır. 

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

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

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

C • Teklif mektupları yukarıda C fıkrasmda yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Afyonda P.T.:r. mfüfürlüğü binası içinde artır
ma eksfltme komisyonu reisliğine makbuz mukabllinde •erilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ya kanda C fıkra
ı;.ında yazılı ıtaate kadar gelmi~ olm<rsı ve drş zarfın mühür mumu 
ile iyice "kapatılmış bulunması lazımdır. Po&tadil vaki olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (2767) ?-4?()7 
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Ankara Belediye Reisliği llanları ._______________ --------------
İLAN 

Otobüs idaresinde bulunan yanık yağlara istekli çrkmadığından 
17-9-937 tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla satılacağın~an ta· 
lib olanların her cuma ve salı günleri saat on buçukta beledıye en
cümenine müracaatları (2806) 2-4272 

tLAN 
Otobüs idaresine alınacak keresteye istekli çıkmadığından 

17-9-937 cuma gününe kadar bir ay içinde pazarhkla alına~ğmdan 
isteklilerin her cuma ve salr günleri saat on buçukta beledıye en
cümenine müracaatları (2810) 2-4267 

t LAN 
ı - Otobüs idaresine alınacak madeni malzeme 15 gün müddet• 

k kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 6147 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 461 liradır. . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ~alemı. 

ne müracaatları ve ihale 31-8-937 salı günü saat 11 de beledıye en. 
cümeninde yapılacağından isteklilerin teminatlariyle birlikte .tek
lif mektublarmı saat ona kadar belediye encümenine vermelerı. 

(2705) 2-4271 

İLAN 
ı - Yangınyerinde Aydın sokağında 691 inci adada 73 metre 

murabbaı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 365 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 27,40 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yaıı işleri ka.le

mine ve isteklilerin de 3-9-937 cuma günü saat on buçukta beledıye 
encümenine müracatları. (2889) 2-4376 

1 LAN 
1 _ Su idaresi depolan için alınacak 3250 adet ağaç 15 gün müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3187,50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 239 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka.ıe

mine ve isteklilerin de 3-9-937 cuma günü saat on buçukta beledıye 
encümenine müracatları. (2900) 2--4377 

lLAN 
1 _ Otobüs idaresine alınacak 6.200.000 adet bilet 15 gün müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 2480 liralır. 
3 - Muvakkat teminatı 186 liradır. 
4 _ Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri k~le

mine ve isteklilerin de 31-8-937 salı günü saat on buçukta beledıye 
encümenine müracaatları . (2807) 2--4268 

1 L A N 
Hipodrom karşısında otombil parkında. 850 metre tulfın~.e 

1929.50 lira bedel keşifli yontma taş borduru ınşası 31.8.937 sah gu
nü encümende pazarlıkla yaptırılacağından isteklilerin o gün saat 
on buçukta belediye encümenine mürac~atları. (3022) 2--4526 

lLAN 
1 - Temizlik müstahdeminine yaptırılacak 379 takım elbise ve 

kasket 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur . 
2 - Muhammen bedeli 3790 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 284.25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ~alemi

ne ve isteklilerinde 31-8-937 salı günü saat on buçukta beledıye en-
cümenine müracaatları. (2804) 2-4270 

tLAN 
1 - Samanpazarı bahçesinin tanzimi ve purgula inşası 15 gün 

ınüddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 3794,69 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 189,73 liradır. 
4 - Şartnamesini görme kistiyenlerin her gün yazr işleri k~le

mine ve ıstekli1erin de 3-9-937 cuma günü saat on buçukta beledıye 
encümenine müracaatları. (2901) 2-4378 

t L AN 
1 - Yenişehirde 1042 inci adada 5 parselde 49,35 metre murab

baı belediye malı ana 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 197.40 liradır . 
3 - Muvakkat teminatı 14.80 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı itleri kale

mine ve isteklilerin de 3·9-937 cuma günü saat 10.30 da belediye 
encümenine müracatları. (2888) 'l--4375 

t LA N 
1 - Sanai caddesinde 852 inci adada 8 parselde 59 metre mu

rabbaı belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konuL 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 590 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 44,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

min~ ve isteklilerinde 31-8-937 salı günü saat on buçukta belediye 
enc;_filıenine müracaatları. (2809) 2-4266 

1 L A N 
ı - Otobüs idaresi müstahdeminine alınacak yüz yetmiş dokuz 

takım elbise, palto ve kasket 15 gün müddetle kapalı zarfla eksilt
meye konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 5549 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 616.17 liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenlerin her gün yazı 

işleri kalemine müracatları ve ihale 31-8-937 salı günü saat 11 de 
belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatlariyle 
biri; kte teklif mektublarını saat ona kadar belediye encümenine 
vermeleri. (2808) 2-4269 

t LAN 
Ankazma takdir edilen 

Ada Parsel Mevki Cinsi kıymeti lira 
534 2 Anafartalar cad. dükkan enkazı 15 
534 3 " " •• " 15 
534 6 " " .. " 20 
534 8 ., Apartmıan ve dükkan enkazı 120 

Anafartalar caddesinde Ali, Abdullah ve diğer Alinin ve Halet, 
Hamdi. Sıdıka, Refia ve Salibin mutasarrıf oldukları apartunan .ve 
dükkanların istimlak suretile İmar müdürlüğüne intikal etmesın
den dolayı ankazları 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 46 mcı maddesinin "A" fıkrasına tevfikan pazarlıkla satılacak
tır. Taliplerin yüzde 7,5 dipozito akçelerile 31.8.937 salı günü saat 
16 da İmar müdürlüği.inde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(3094) 2-4586 

! LAN 
Su idaresine alınacak 25000 litre benzin ve 18000 litre gaz 3. ey

lul. 937 cuma günü saat 10.5 da pazarlıkla alınacağından isteklilerin 
belediye encümenine müracaatları. 2-4582 

İLAN 
1 - Temizlik hayvanatına alınacak 67.600 kilo yulaf ve 54.100 

kilo kuru ot için istekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uza. 
tıln ıştır. 

2 - Muhammen bedeli 3989 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 299,18 liradır. 

• .1 - ~"artnamesini görmek istiyenlerin rıes- guır ya:!S: işleri kale 
ınıne ve isteldilerin de 10 eylül 1937 cuma günü saat 10.5 da belediye 
encun enine müracatları 2-4583 

ULU S =======:==================== 1 ! 

Ankara belediyesinden : 
1 - Otomobil taksimetlerinin yeni tarifeye göre ayar ettirilme· 

si ve bu işin 1 eylül 1937 tarihine kadar bitirilmesi ilan edilmişti. 
2 - Bu tarihe kadar taksimetrelerin ayarlrnma işinin ölçüler ve 

ayar ~~müfettişliğince bitirilemiyeceği anlaşıldığından bu müddet 
1 teşnmevel 1937 tarihine kadar temdid edilmiştir. 

3 - Alakadarların verilen mühlet zarfında taksimetrelerini be
hemehal ayar ettirmiş bulunmaları lazımdır. Bu müddet içinde sa
atlerini ayar .ettir~iyen taksiler işten menedilecektir. 

4 '""'."" Taksı sahıplcrinin ayar ve ölçüler başmüfettişliği vasıtasiy
le eskı da~galarını iptal ettirerek yeni ayar edilen saatlerini dam
galatmak uzere mezkur müfetti,liğe müracaatları ilan olunur. 

(3101) 2-4587 

l(onya vilayeti daimi 
encümeninden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Konya • Ankara yolunun O + 000 

- 6 t 200 ~m. aras.ında !JOSe için taş -ve kum ihzaratı. 
2 - Keşıf bedeh: 18630 lira 45 kurustur. 
3 - Eksiltme 20.9.937 pazartesi günÜ saat 15 de Konya vilayeti 

daimi encümen odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltme şartna'mesi ve buna aid evrak 138 kuruş bedel mu

kabilinde Konya Nafra müdürlüğünden tedarik olunabilir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1197 lira 28 kuruş

luk muvakakt teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınmış yol 
müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

6 -. isteklileri? teklif mektuplarını 3 üncü ma~dede yazıl·ı· sa
atten bır saat evclıne kadar viiayet daimi encümenınde teşekkul e
decek komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi
dir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. {3065) 2-4596 

Çanl{aya tapu sicil 

Mevki: Aşağı Üveç, 
Cinsi: Harap bağ, 

muhafızlığından : 

Hududu: Şarkan dere, garben yol, şimalen Seket hoca oğlu Ah-
met, cenuben. b.abanın Hasan ile çevrilidir. . 

Tapu tescılınde kaydı olmayan yukarıda mevki ve hudud ve cın
si yazılı harap bağrn mürisleri Yakup Abdal köyünden hamal Hüse
yinin malı olduğundan bahisle hamal Hüseyin veresesi tarafından 
senetsiz namlarına tapuya tescili taleb edilmektedir. Bu iddia üze
rine tapu memuru tarafından 18.9.937 cumartesi günü mezktır gayri 
menkulün mahallinde ciheti hukukiyesi ve fenniyesi tahkik ve tet
kik ve tesbit edilecektir. Bir hak iddia edenlerin bu tarihe kadar 
Çankaya tapu sicil muhafızlığına veya tahkikat günü saat 10 da 
ınahallinde tapu memuruna müracaatları lüzumu ilan olunur. 

{3090) 2~4597 

İzmir isl{an l\f üdürlüğünden : 
İzmir vilayetinın Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Kuşadası, Fo

ça, Bergama, Çeşme, Dikili kazalarında yerleştirilmiş olan göç· 
menler için kerestesi iskan dairesi tarafından verilmek ve anahtar . 
teslimi suretiyle inşa edilecek 826 adet tek köy tipi 94 adet çift 
köy tipi 45 adet şehir tipi kargir evler münakasaya konulmuş ve 
23-8-937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer bulunmuş 
ise de talihlerin evsaf ve şeraiti kanuniyesi haiz bulunduğuna dair 
vesaik ibraz etmediklerinden 24·8-937 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla ihalesi tekarrür etmiş ve pazarlrğa iştirak edecek
lerin şartnamesini ve keşfini görmek üzere her gün pazarlığa gi
rişmek üzere pa:ıartesi ve perşembe günleri İzmir iskan müdürlü
ğünde müteşekkil alım satım komisyonuna teminat makbuz ve ve
sikalariyle birlikte müracaat etmeleri ilan ohınur. (2954) 2-4574 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

1268 lira 75 kuruş keşif varakasına göre BaHl kazası inhisarlar 
idare binası çatısının tamiri için 25.8.937 tarihinde yapılan açık 
eksiltmesi verilen fiatın haddi. layı~mda bulunmadığından 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesı veç~ıle açık eksiltme ve ihale 
6-9-937 tarihinde saat 15 de tekrar ıcra edilecektir. Tayin edilen 
gün ve saatte talihlerin 95 lira 16 ~uruş muvakat t eminat parala
riy le birlikte baş mlıdürJüğümüz bınasında toplanacak komisyona 

'' gelmeleri ilan olunur. (3060) 2-4577 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafia vekaletinden: 
l - İstekli çıkmadığından dolay~ i~alesi yapılamamış olan Er

zincan vilayetinde ve Erzincan • Kigı yolu üzerinde beton arrne 
olarak inşa edilecek Bey çayırı köprüsü bu defa yeniden münaka
saya konulmuştur. Kesif beledi (55500) liradır. 

2 - Eksiltme 14-9:937 tarihine müsadif salı günü saat 16 da 
Nafia vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksi~tme şartnamesi .. ve .~una ~ü::~erri diğer evrak (278) 
kuruş mukabılinde şose ve kop~uler r~ıslıgınden alınabilir. 

~ - eksiltmeye girmek _is.tıyer_ılerın <.4025) liralık muvaka.kt 
temmat vermeleri ve bu gibı ışlerı yapabıleceklerine dair vekale
timizden alınmış müteahhitlik ehli!eti fenniye vesikası ile ticaret 
odasına kayrdlı bulunduklarına daır vesaik ibraz etmeleri lazım
dır. 

. İsteklilerin teklif mekt~blarını. i~~~ci maddede yazılı satten 
hır sat evveline kadar komısyon reıslıgıne makbuz mukabilinde 
vermeleri mutazidir. Postada olacak geciktneler kabul edilmez. 

<2997) 2~4573 

t LAN 

1 - Yenişehirde 1166 rncı ad~.da 24 parselde 18 metre murabbaı 
belediye malı arsa on beş gün rnuddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 45 lira~ır. 
3 - Muvakakt teminatı 3.37 lıradır. 
4 - ~artnamesini görrnek .. istiyenlerin .~er gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 14 eylul 937 salı gunü saat 10,5 da belediye 
encümenine müracatlarr. 2-4584 

tL AN 

1 - Kavaklrderede 1299 uncu. adada 3 parselde 67 metre murab
baı belediye malr arsa 15 gün müddetle açrk artırmaya konulmuş-
tur. 1. d 

2 - Muhammen bedeli 2 Ol .ıra tr. 
3 - Muvakkat teminatı 15 lıradır ~ 
4 _ Şartınamesfnl görnıek lsdyenlerin .. h~r gUn yazı işleri llale· 1 

mine ve isteklilerinde l+ey!Ul-937 salı gunu saat 10,S da belediye 
encümenine müracatları ı--4585 

KREM B A L S A M t J\1 ,-. 

Kumnıl, Sau~m. Esır.ct her tene tevafuk eden yeg!ne sıhhi 
kremlerdir Cildi beslex Çil. Leke ve sivilceleri kaınilcn izale 
edeı Varım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 

dıkları srhhl güıefük kremleridir. ~~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~~ 
ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli ~ 

2 Kıem balsamin vıo.ğsız gündüz iç.in beyaz renkli 

3 Krem Ba~samin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 Krem Balsamin acı badem gece lçin penbe renkli. 

1NGİL1Z KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu • İstanbul 

Orman müdürlüğünden ~ 
1 - Kızılcahamam kazasr dahilinde Domuz pınarı ormanından 

4343 kental kuru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 6.9.937 pazartesi günü saat 15'.30 da Ankara Orman 

müdürlüaföıde açık artırma ile yapılacaktır. 
3 - Ôdunun beher kentalinin muhammen fiatı 17 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman mü

dürlüğünden ve Kızılcahamam orman idaresinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 55 lira 37 kuruştur. (3099) 2-4598 

İstanbul Sıhhi müesseseler artırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada sanatoryomunun ara pav-
yonu inşaatı. 

Keşif bedeli 81,913 Lira 81 kuruştur· 
Muvakakt garanti 6143 Lira 54 kuruş. 
Heybeliada sanatoryomuna yaptırılacak olan ara pavyonu ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme 13-9-937 pazartesi g~?~. sa.~! .. ıs d.e Cağaloğlunda 

İstanbul sihat ve içtimai muavenet mudurlugu bınasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartlan 
proje ve keşif hülasası ile buna mütefe.r~i diğer evrak 410 kuruş 
bedel mukabilinde komisyondan alınabılır. 

3 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle bu i· 
şe benzer 50000 liralık iş yaptığına dair nafia vekaletinden almış 
olduğu müteahhidlik vesikasiyle muvakkat garanti makbuz. vey.a 
banka mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklıflen· 
ni havi mektuplarını komisyona vermeleri. (5543) 2-4576 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUCUNDAN: 

Ankaranın Özgen mahallesi Kağnıpazarı sokağında kain 208 
ada 33 parsel 55/56 umum 14/ 16 kapı numaralı 122 metre murabbaı 
ahşap iki ev aşağıda yazılı şartlar dairesinde ve bir şartname ile 
satılmak üzere açık artmaya çıkarılmıştır.. _ 

EVSAF VE MÜSTEMILATI 
Çıkmaz sokağa nazaran 7 No.- lı kapıdan girilince genişçe 

bir taşlık solda bir hela ve bir zerdali ağacı ve üzeri saçla. ~r~lilü 
mutbak olarak kullanılan bir mahal, küçük bir kapıdan gırılınce 
tavansız zemini adi şap döşemeli bir aralık üzerinde sağlı ve sollu 
iki oda, sağdaki odanın döşeme11i tahta olup tavanı yoktur. Bu 
odada dolap olup arka tarafında genişce bir arahk vardır. Od~ 
pencereleri avluya mızndxr. Su ve elektrik yoktur. İnşaatr eskı 
çamur ve harapçadır. 9 ve 13 No. lı : Kapıdan girilince bir bahçe 
solda bir hela, sağda tavansız zemini tahta bir oda ve karşıda bir 
aralık üzerine zemini kiremit tuğla ile döşeli bir oda vardır.Üst 
kata merdivenle çıkxldı1<ta sağda etrafı adiyen örtülü ve üzeri 
saçla kapalı bir mutbak ve bir hela ve açlk bir koridor üzerinde 
yük dolabı havi eski oda vardır. Bu kısımda elektrik vardır. He
yet i umumiyesine 1700 bin yediyüz lira kıymet takdir olunmuştur. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satış peşin para olmak üzere Ankara icra dairesi gayri 

menkul satış memurluğunda 4-10-1937 tarine müsadif pazartesi 
günü saat 14-16 da yapılacaktır. Talipler takdir edilen kıymet 
üzerinden % 75 pey akçası veya banka mektubu veya tahvil vere
ceklerdir. Dellaliye ve vergileri satış bedelinden ödenir. Tapu ve 
tahliye masrafları müşteriye aiddir. Bu artırmada teklif edilen 
bedel takdir edilen kıymetin % 75 şini bulduğu takdirde üç defa 
nidadan sonra en çok artırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdir
de teklifte bulunan müşterinin teklifi baki kalmak şattile 19-10 
1937 tarihine müsadif salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak 
ikinci artırmada teklif edilen bedeli mühamm.cn % 7 5 şini bulmak 
şartile en çok artırana ihale edilir.% 75 ini bulmadığı takdirde borç 
2280 No. 1ı kanununun ahkamına tevfikan 5 sene tecile tabi tu. 
tul ur. 

2 - Her iki artırmada ihale yapıldığı takdirde bedel peşinen 
alınır. Müşteri isterse 7 gün kadar mehil verilir. Bu müddetin 
sonunda da verilmezse ve kendisinden evvel teklifte bulunan mü~
teri de almağa razı olmazsa 15 günlük bir artırma sonunda en ço~ 
artırana ihale edilir ve artırmadaki fark ve sair masraflar kendı. 
sinden tahsil olunur. 

3 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alacaklıların bu gayri men
kullerindeki haklarına ve hususile faiz ve masrafa dahiJ olan iddi
alarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize vermeleri la
zımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaktır. 

Artırma sartnamesi 20.9-1937 den itibaren 937-72 dosya mı
marasile herk~se açıktrr. Artırmaya i.ştir~k. edenıe:in daha A evve~ 
şartnameyi gayri menkulün imar vazı:yetını ve. ~aır hukukı vazı 
yetlerini görmüş ve bunları kabul etmış ad ve ıttbar olunurlar. 

l(ültür bakanlığından: 
Muhtelif vekaletler hesabına bu yıl Avrupaya tahsile gönderi

lecek 1936-1937 ders yılı lise olgunluk mezunları sınavı hakkında 
evelce gazeteler~e yapılan ilanda mevcud şartlardan bir kısmı a~a
ğıda yazılı olduğu üzere tadil edilmiştir: 

1 - Muhtelif kollardan açılacak sınavlara, 1936-1937 ders yılı li
se olgunluk mezunlarından başka 1934-1935, 1935-1936 ders yılı me
zunlarından halen başka bir yüksek okuldan mezun olmıyan ve hiç 
bir makam ve müessueye taahhüdle bağlı bulunmayanlar da iş
t irak edeceklerdir. 

2 - Sınava i~tirak etmek istiyenlerin mezun oldukları okullarca 
aday seçilme müddeti 25.9.937 tarihine kadar uzatılmı~ ve ıınavla
rm ~!angıç tarihi de 27.10.1937 gününe bırakılmıştır. (3087) 2-4595 



12 ULUS 

Taksitle fotoğraf makinası. Dikkatli ve süratli amatör işleri 

29. 8. 1937 -====' 

Halil Naci Mıhçıo~lu 
Anafartalar 111 Te: t23a 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 

Komisyonu ilanları 

lLAN 
1 - Kayseri kor merkez kıtaatıom eylUl 937 den 938 senesi ey

Jul nihayetine kadar ihtiyacı olan 400 bin kilo ekmeklik un kapa· 
İt zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 6·9-937 pazartesi günü saat 16 da kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Zarflar saat 15 e kadar kabul edile. 
cektir. 

3 - Unun muhammen bedeli 50.000 lıra ve muvakkat teminatı 
3750 liradır. Şartnamesi kor satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte ihale saatinden bir saat ev
veline kadar kanunun emrettiği vesaikle birlikte komisyona müra-
caatları. (2793) 2-4265 

İLAı-. 

1 - Sivas garnizonu birliklerinin ihtiyacı ıçın 110 bin kilo sı
ğır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Etin bedeli 165{)0 lira ve ilk temiııatı 1237 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İhalesi 2.9.937 perşembe günü saat 15 de Sivasta tuğ komu
tanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektub1arıoı ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2798) 2-4262 

İLAN 

ı - Eskişehir garnizonu için 16000 k~lo ~ade yağı kapalı zarf
la 2-9-937 perşembe günü saat 16 da Eskış::hırde askeri satın alma 
komisyonunda alınacaktrr. 

2 - Yağın tahmin bedeli 15040 lira ve t;?uv~~kat teminatr 1128 
liradrr. Şartnamesi her gün komisyonda görulebılır. 

3 - tsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te. 
minat makbuzlarım havi teklif mektublarmı ihale saatinden en az 
bir. saat evveline kadar mezklır komisyona vermeleri. 

(2799) 2-4263 

1 LAN 

t - Kayseri kor merkez kıtaatının eylül 937 tarihinden 938 se
nesi haziran nihayetine kadar ihtiyacı olan 360 bin kilo tutuşturma 
odunu kapah zarfla ihaleye konulmuştur. 

2 - İhale 8.9.937 çarşamba günü saat 16 da kor satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evveline 
'<adar kabul edilecektir. 

3 - Odunun muhan.men bedeli 9000 lira ve ilk teminatı 675 li
radır. Şaıtnamesi kor satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin bellj gün ve saatte teminatlarivle ve kanunun 
emrettiği vesaikle birlikte komisyona müracaatları . 

(2792) 2-4264 

t LAN 

ı - Merzifondaki kıtaatm ihtiyacı olan 150 bin kilo un kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Unun tahmin edilen bedeli 20250 lira ve muvakkat teminatı 
1519 liradrr. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

. 3 - thalesi 17 .9.1937 cuma giinü S<!at 15 de Merzifon da askeri 
hatın alıııa komisyonunda yapılacaktır. 

tst("klilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sıka ve tc::minat makbu:.-:arını havi teklif mektupla~ını ihale saatin
den en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3074) 2-4588 

İLAN 

1 - Merzifondaki kıtaatı hayvanatmın ihtiyacı olan 445 bin 
kilo arpa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18515 lira ve ilk temınatı 1388 lira 67 
kuruştur. Şartnamesi hergiın komisyonda goriilebilir. 

3 - th;ılesi ı 7.9.937 cuma gfüıii saat 16 da Merzifonda satın al
ma ·emisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve temınat maklıu?.!arını havi teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3075) 2~4589 

t LAN 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 86 
bin kilo yo~urt 15.9.937 çarşamba günü saat 15.30 da İstanbulda 
Tophanede levazım amırliği satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16340 lira ve ilk teminatı 
1225 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekli· 
]erin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyona vermeleri (3097) 2-4590 

[LAN 

1 - Sivas garnizonunda yaptırılacak altr adet pavyonun inşaatı 
kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 15324 lira 96 kuruştur. İlk teminatr 1149 lira 
53 kuruştur. Birinci keşif plan ve şartnamesi her gün komisyon
dan görülebilir. 

3 - İhalesi 16.9.937 perşembe günü saat 11,45 de Sivas tuğ 
komutanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaiki inşaat 
müteahhidi, mimar veya mühendis vesikalarını veya musaddak su
retlerini ilk teminat makbuzlarım havi teklif mektublarını kanu
nun 32 ve 33 cü maddeleri dairesinde ihale saatinden en az bir sa-
at evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (3063) 2-4575 

İLAN 
Muhammen llk 

NASlQllACl 
KANZUK 

En eskı n.ı~ırları bıle pek kısa 
bir zamanda tamamen ve k6!<ün· 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her ecz:meie t.ulu
nur, ciddi ve müessir tıi nasrr 
tlacıdıı. 

Kiralık Oda 
Kooperatif arkası Ağa oğlu 

apartmanı K: 2 No. 3 banyolu, 
mobilyalı vey<> mobilyasız. 

2-4568 

ZEISS 
Gözlük perıvıst . pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza Gözlükçü 

Memur Aranıyor 

Orman 

Çiftliğinden 
Fabrikalarla idare ve muha· 

sebe i~leri için muhtelif dere
celi memurlar alınacaktır. As
kerlikle alakası olmayanların 
bergün vesikalariyle birlikte Or· 
man çiftliği umumi idaresine 
müracaat lan. 2-4509 

Katib Aranıyor 
Avukat yanmda çalışmak Ü· 

zere bit katip aranıyor. 
Adliye sarayı yanında Mut· 

lu apart. No: 5 e müracaat. 
2-4567 

Kiralık 
Yenişehirde bir alman aile

si yanında kiralık möbleli bir o
da. 

Posta restant Yenişehir 
RUDOLF. G 

2-4572 

Ot. EM1R NECİB 
ATA KAM 

Doğ"um ve kadm hasta 
Irkları mütehassısı. Posta
hane caddesi B. Yusuf 
Hikmet apartımanr No. 3 
Saat 10 112 tan itibaren has· 
tal arına ba kaı '; 

- Telefon: 1816 -

lmtıvaı sahtbı "t :->a. ,,,, 
harrirl Falih Rıfkı ATAV 

Başmuharrır Muavini N« 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idaı ~ 

1 
eden Yazı İşleri Miidürü 
Mümtaz Faik FENlK 
Ulus Basımevı : ANKARA 

teminatı İhalenin Mikdarr Tutarı 
Cinsi Kilo Lira Lira Krş. Şekli Tarihi günü saati 

1800 Kapalı 6-9-937 pazartesi 9 
506 25 ,, ,, 9 

Un 120000 24000 
Sığır etl 4500() 6750 

450 
" .. .. 10 

337 50 Açık .. " 15 
101 25 

" .. 16 
168 75 

" 
,, 

" 16 

Odun 600000 6000 
Sade yağ 6000 4500 
Sabun 3000 1350 
Arpa 45000 2250 

135 ,, 7-9-937 Salı 9 
87 ,, 

" 
,, 9 

105 ,, .. 16 

Kuru ot 36000 1800 
Saınan 29000 1160 
Kuru fasulye 14000 1400 

Nohut 4300 430 32 25 ,, 8-9-937 çarşamba 9 
Bulgur 13000 1950 146 25 ,, ,, ,, 10 
Kuru soğan 10000 800 60 ,, ,. ,, 11 
Gaz yağı 2500 500 37 50 ,, ,, ,, 12 
Şeker 1700 578 43 25 ,, ,. ,, 13 
Pirinç 8000 2800 210 ,, 9-9-937 perşembe 14 
Patates 36600 1830 137 25 ,. ,, ,, ıs 
Kurı · ·;~Hm 4500 1125 84 38 ,. ,, ,, 16 

. Artv~n lrrtaatı ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı on yedi kalem erzak hizalarında göı
~~u.- 6'ün .erde eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin ilk teminat makbuzlariyle yazılı gün ve aaatler-
lt I\.• t.,r< .. aı..Keri satın alma komisyonuna müracaatları. (2778) 2-4258 

EN GÜZEL 

NEŞE VE 
ZEVK 
VARATIR 

f;'lll'AR 
~RUMOR 

Y ENi Si NEMALAR HAIK 
BU GECE 

SEVDA GECESİ 
LİAN HAİT - V. DE KOWA 

GÜNDÜZ 
İKİ FİLM BİRDEN 

1 - SEVDA GECESİ 
2 - CESUR MUHBİR 

BU GECE 
Iki büyük macera filmi birden 

1 - Hafiyeler Kralı 
2 - Korsanlar düşmanı 

GÜNDÜ7 
İki Film 

1 - Küçük Anne 
2 - Demir Yumruk 

ŞEHİR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

SAN FRANSlSKO 
(YIKILAN BELDE) 


