
ADIMtZ, 

Çinde harp tekrar şiddetlendi 

Japonlar Ş nghay civarında 
Vusung şehrini zaplettiler 
Şanghay yeniden bomba 
yağmuru altında kaldı 

/· • 

Bombardımanlardan sonra harab olan Şanghay'ın leci manzarmı 

Londra, 31 (Hususi) - Çindengelen haberlere göre 29 ağustosta 
Şanghay'm şimalinde karaya çıkmağa muvaffak olarak evelce karaya 
çıkarılmış olan japon krtalariyle birlikte ileri harekete devam eden 
kuvvetler, Vusung'u zaptetmişlerdir. Bu kuvvetler, Çin bataryalannm 
hulunduklarl mevzileri de almışlardır· 

Akdenizde 

Bir Sovyet 
• • 

gemısı 

batırıldı 
Cezair, 31 (A.A.) _ Dün saat 20 de 

Dellis ve Tigzirt arasında sahilden 5 
mil açıkta 1078 tonluk Timiriasef ismin
deki sovyet vapuruna meçhul bir geıni 
tarafın dan iki torpil atılmış ve vapur 
babnıştır. Vapur kömür yüklü olarak 
Liverpoldan Portsaide gitmekte idi. 
29 kişiden mürekkep olan tayfası sağ 
ve salimdir. 

Bir İspanyol gemisi bir denizaltının 
tecavüzüne uğradı 

Brest'den bildiriliyor: Pazar akşa
mı biliruniyen bir denizaltı gemısı 

Ciudad de Reus adlı ispanyol gemisi
ne tecavüz etmiştir. Atılan torpil an
barlann hizasından vapurun teknesini 

vurmuştur. V apur burada bulunmakta

dır. Makinalarında arıza bulunan bir 

ispanyol hükilmetçi deniza1tr gemisi de 
buraya gelmiştir. 

Mevzilerinden çıkarılmış olan 
Çin kıtaları bu vaziyet karşısında 
şimal batısı istikametinde. yeni 
bir müdafaa lıattmm kurulmuş ol· 
duğu Lotien ve Kiating üzerine 
doğru çekilmektedirler. Japonla · 
rın yeni takviye kıtaları gelince 
tekrar taarruz edecekleri sanıl
maktadır. 

Şiddetli bombardımanlar 

Küçük antant konferansı 

Uç devlet arasında görüş 
birliği teyid olundu 

Sinaia, 31 (A.A.) - Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: Küçük 
antant konseyinin ilk celsesi umumi vaziyetin tetkikine tahsis edilmiş· 
tir. 

Japon kıtaları bu harekatı yaparken 
japon hava kuvvetleri de Şanghay'ın 

şimal istasyonunu bombardıman etmiş
lerdir. Hasar mühimdir. Aynı tayyare
ler ikinci bir akın daha yapmak istemiş· 
)erse de Çin hava bataryalarının ateşi 

karliısında geri dönmeğe mecbur olmuş
lardıı. 

Çin tayyarelerı de Y angtsepu mahal
lesini bombardıman etmişlerdir. 

Şanghayda vaziyet 
Bizzat Şanghay şehrinde, Çin tay -

yarelerinin her zaman yaptıkları akın· 
lar istisna edilirse vaziyet sakindir. Çin 
hükümetinin son kararı üzerine resmi 
makamlar askeri hizmete elverişli bütün 
erkekleri silah altına almaktadtr. 

Madam Çang Kay Şek harb 
meclisinde yer aldı 

Yirminci asır tarihinde ilk defa ola· 
rak bir kadın bir harb meclisinde yer al
mıştır. Bu kadın, Madam Çang - Kay -
Şek olup Nankin ali kumandanlığının 

konferanslarında ekseriya hazır bulun
maktadır. Madam. icra komitesinin tay. 
yarecilik meseleleri hakkındaki bütün 
mesaisi ile meşgul olmaktadır. 

Pekin' de bir Fransız mektebine 
tecavüz 

1000 kadar haydud Pekinde bir fran
srz mektebine hücum ederek müdürü 
kalçasından yaralamışlar, mektebi yağ· 
ma etmişler ve muhtelif milletler teba 
asından 27 papası rehine olarak alıp gö· 
türdükten sonra fidyei necat almak için 
müzakerelerde bulunmak üzere iki pa 
pası mektebe göndermişlerdir. J apon 
rnakamları hadise yerine bir müfreze 
göndermişlerdir. 

Şimal cephesinde 
J eholda Mançuko ve japon kıtaları 

harekete geçerek Giuseug'u işgal et. 
mişlerdir. 

Japon tayyareleri Kantonu iki defa 
bombardıman etmişlerdir. Hasar miL 
him rle i;-i ldır. Bir japon tayyaresi dü
§Ürülmüş, içindekiler ölmüştür. 

Çekoslovak dış bakanı B. Krofta ve 

Yugoslav Başbakam B. Stoyadinoviı; 

BOKS ŞAMPiYONLUGU 

Zenci boksör 
lngilizi yendi 

Fakat sayı hesabiyle 
yendi. Nakavut yapamadı 

Ağır sikletten zenci Joe Louis İngi
liz boksörü Tommy Farr'ı Nevyork'ta 
sayı hesabiyle yenmiştir. Sabaha karşı 
saat dört buçuktan altıya çeyrek kala
na kadar Nevyork radyosundan aldığı
mız maç tafsilatı beşinci sayıfamızdadır. 

Bu yazıda, Nevyork1ta yapdan ve 
üezcıinde milyonlarca dolar dönen mü
him maçı bütün heye(;aniyle takib ede
ceksiniz. 

İtalyan - Habeş anlaşmazlığı 
ile ispanya harbı neticeleri hak· 
kında üç drş bakanının bunda-n 
önceki toplantılarda verilen ka
rarlarda müttehiden ısrar ettikleri 
anlaşılmaktadır· 

Garb misakı hakkında Küçük antant 
garbın emniyetini şarki Avrupa'nm 
emniyetinden ayırmanın rnüınkün olma
dığı kanaatindedir. 

Tuna meselesi hakkında da üç mem
leketin tarzı hareketi deği~memiştir. 
Bunlar esasen Avusturya ve Macaris
tan ile siyasi ve ekonomik münasebet· 
lerini inkişaf et~rmek istemekte ve ser
best görüşmeler neticesinde, garanti 
verilmek şartiyle yaprldrğı takdirde 
bu iki memleketin tekrar silahlanması
nı kabul etmektedirler. 

Bakanlar aynı zamanda üç memleke
tin komsuları ile olan münasebetleri

( sonu J. üncü sayfada ) 
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Kira ücretleri çok pahalı A nkaranrn tayyareden gör-iinüşü 

Mesken buhranına ve 

yüksek kiralara karşı 

inşaatl teşvik için ne 
tedbirler almah? 

lstanbul belediyesi, şehrin mesken meselesi etrafında bir ecnebi müteha.uıaa 
tetkikler yaptırmış ve bu tetkiklerin neticesi mütehassıs tarafmdan belediyeye "°'" 
rilen bir raporda tesbit edilmiştir. 

Mesken buhram Ankaramızın en mühim bir derdi olduğu için lstanbulun mes.
ken kiraları ve inşaah hakkında ileri sürülmüş olan fikirler ankarablar için de 
istifadelidir. 

Mütehassıs evvela bizim Ankaradaki kira seviyesine bakarak çok ucuz zaıa.aela 
tiğimiz lstanbul kiralarını Avrupa'run büyük şehirlerine nisbeten yüksek bulmuı ve 
bunlan indirmek için inşaabn çoğalmaaını lüzumlu görmüş, inşaabn çoğalması içia 
de alınması lazımgelen tedbirleri saymışbr. Bu raporun mühim kısımlarını ikinci 
aayıfamızda aynen okuyacaksınız. 

1 lzmir fuarı 
• 

lz mir fuarında Bursa pavyonu 

Oteller ve pansiyonlar 
için tedbir alındı 

1 

İzmir, 31 (A. A.) - Fuarın kazan· 
dığı emsalsiz rağbete ,..rağmen İzimiri 
ziyaret edenler asla yer sıkıntısı çek
memektedirler. Fuar komitesi başka· 

nı ve İzmir şarbayı Dr. Behçet Uz bu 
münasebetle bir muharririmize şu iza. 
hatı vermiştir: 

"- İzmir enternasyonal fuarma 
karşı gösterilen büyük alaka, içten ve 
dıştan akın akın kafilelerin şehrimizi 
ziyaretleriyle hemen her gün tebarüz 
etmektedir. Yalnız bu münasebetle tav
zihi faydalı olan bir nokta otellerin 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

B. Celal Bayar 
Ankaraga geliyor 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Dört 
gündenberi şehrimizde bulunan ekono
mi bakam B. Celal Bayar, bugün An. 
karaya gitti. Bakan bir hafta ıonra 

tekrar İstanbula gelecektir. 

Fıkra 

Güzelliğin hiç bir 
düşmanı yoktur 

Karadeniz'den bir kartpostal aldım. 1 
Köşesinde beyaz yazı ile: Samsun! ve 

sahili üstünde birsürü vagon! 

Demiryolu lstanbula yaklaştığı za
man bazı kullar gf1ya saraya gitmişler 
ve sultana: - Efendimiz, tren sarat 
bahçesinden geçecekmiş! diye haber 
vermifler. 

Guya sultan: - Geçsin de, göğsü
mün üstünden geçsin! diyesi imiş.. 

Tren pek güzel başka bir yerde da
rabflir, yahud Saraybıırnu'nu tünelle a
şabilirdi. 

Her şeyi güzelliğe düşman kılan. 

bilgisizlik, zevksizlik ve kültürsüzlük .. 
tiir. Bir şu beton mühendis köprüleri
ne, bir de mimar Sinan'ın köprülerıae 
bakınız. Ne kusur çimentoda, ne de 
meziyet taştadır: birinde güzel duygu· 
suzluğu, birinde güzel a!jlu! 

Kuruçeşmedeki bugünkü facianıa 

ekonomik bir zaruret olduğunu söyli· 
yenlere gülünüz: çirkin şeyin hiç bir. 
mazereti yoktur. Boğaziçi'nin güzelliği 

karşısındaki duygusuzluktur ki o kı· 
yrlarr bu hale soktu! 

Şehirlerı belediyecilerin değil, sa
natkar ürbanistlerin eline teslim edi
niz: onlara çare bulurlar! Her işte gü. 
zel sanatların kontrol ve müdahale bak· 
kını tanryınrz. Garb şehırlerı bayındır
lığrnın esası budur. Bizim dış taklid .. 
/er yüzünden düştüğümüz garabetleria 
sebebi iç kültüre nüfuz etmemeldiği· 

mizdir. 

Garbta güzel şekil endişesinin hf.. 
kim olmadığı ne vardır? Göring'ia 
idam baltasında bile bir sanat eseri VÜ• 

cuda getirmek heyecanının ürperdiğial 
görüyoruz. 

Güzel ekonomik ve tüccaridir de ı 
birkaç sene evel Berlindekı evinde ken

disinı ziyaret ederken, masası üstünde 
yabancı cigara gördüğüm ve bizim İf• 

/erimizde çalışan bir alman demişti kit 

- Affedersrniz, türk türünü bulun· 
durmaklığım /azrmdı. Fakat salona ko
nahı Nr n:-"o•iniz vok! Fatay 



2 

Mesken buhranına ve 

yüksek kira ara karşı 

inşaat. teşvik için ne 
tedbirler almah ? 

letanbul belediyesi, ıehrin meaken meselesi etrafında bir ecnebf 
mütehassısa tetkikler yaptırmıJ ve bu tetkiklerin neticesi mütehassıs 
tarafından belediyeye verilen bir raporda tesbit edilmiıtir. 

Mesken bu~ranı, ~ en mühim derdi olduğu için, lstan
bulun mesken kıraları ve mşaab hakkında ileri sürülmü, olan fikirler 
an.karalılar için de istifadeli o]abilir dü~üncesiyle bu raporun ~ıdı~ 
ğı esaslan hulasa ediyoruz. ' 

Mütehassıs, evvela, bizim, An- yükselmeı.ine mani olmak üzere hükü-

karadaki kira seviyesine bakarak met ve yahut belediye tarafından inş.a-
çok ucuz zannettiğimiz İstanbul at için ucuz bir bedel ile toprak sat_ 
kiralarım, Avrupanm büyük fe- mak, 
birlerine nisbeten yüksek bulmuş 5 - Az kazançlı halk tabakalarına 
ve bunları indirmek için İnfa,.a.tm ikametgah tesisine imkan verilebilmek ü-
çoğalmasını lüzumlu gÖrmÜJ, in- zere, muayyen bir plan dahilinde elde 
fa&bn çoğalması için alınması la- daima istifadeye elverişli toprak hu-
zmıgelen tedbirleri saymrştır. lundurmak. 

Mütehassıs diyor ki : 6 - Muhtelif içtimai sınıflar için 
"İkametgah için ihtiyar'l zarur1 mas- ayni tipte ve inşa eden inşaat koopera-

raflar şunlardan ibarettir : tifleriyle inşaat şirketlerinin inkisafı_ 
1 - İkametgah kirası, na yardım etmek. · 

2 - İkametgahın tanzim ve iyi hal- 7 - Toprak ve binalar üzerinde ha_ 
de muhafazası, sıl olan fazla kıymetten amme menfa_ 

3 - Aydınlatma ve ısıtma, atine kullanmak üzere şerefiye vergi-
4 - İkametgah ile çalışma yeri ara- leri almak. 

ıındaki yol masrafı. 8 - Toprak ve bina spekülasyonu-
Modern şehrin esası, zaruri yol mas- na mani olmak için ikraz müsaadeleri. 

raf1anru asgari hadde düşürmektir. ni gayet sıkı surette mürakabe etmek. 

Bu maksadı elde edebilmek için : Yüksek 'faiz 
A) Şehrin büyüyebileceği hududu 

tayin ve tesbit etmeli. 
B) İkametgahları çalışma yerinin 

yakine getirmeli. 
C) Şehir dahilinde amme nakliyatı 

ile meşgul idareleri bir elde toplamalı 
ve idare masraflarından tasarruf temini 
we tarifelerin düşürülmesi için . 

İstanbul gibi emsalsiz bir iklime ma
lilc olan bir şehirde aydınlatma ve ısıt
ma .için yapılagelmekte olan maJıraflarıo 
indirilmesi münhasıran teknik bir iıtir. 
Burada bunun ehemiyeti garb şehirle
rinde ayni meseleye atfedilmesi zaru
ri olan -ehemiyete nazaran pek cüzidir. 
Bununla beraber, şehirde bugüne kadar 

t atbik edilmekte olan inşaat tarzı ıslah 

edilmeli ve evleri soğuğun tesirine da
ha ziyade mukavemet edebilecek bir 
~ekle sokmalıdır. Bu yolda inşaat ya
pılacak olursa, bu, yazm dahi SKağın 
ginner.ine mani olur, evlerin içini serin 
tutar ve halkın iş kudreti ve sihatı mu
hafıaza edilmit olur. 

Meskenlerin dahilen tanzimi ve iyi 
bir halde muhafazası i_şi hususi iktisad 
bakımından bir terbiye meselesi olup 
bu sahada bir amme müessesesinin te
siri az olur. Bu meselenin halli daha 
ziyade halkın gündelik gazetelerle ay
dınlatılmasına ve bilhassa gençlerin mek
teblerde irşadına bağlrdrr. Fakat ev 
sahibleri de aldıkları kiranın bir mik
tarını evlerinin tamir işlerinde kulla
nılmak üzere ayrıca bir bankaya brraJı:
mağa ve zaman zaman bu bankadan is
tikraz ederek tamir İflerinde kullanma
ya icbar .edilmelidir. 

Kiraların dii§ürülmm 
Kiraların düşürülmesi işi yukarıda 

sayılan meselelere nazaran daha mü
himdir. Kira bedelleri şu !millerin te&i
ri altındadır : 

A) Arsa fiatı. 
B) Jnşaatta kullanılacak sermaye-

nin faizi. 
C) Evlerin inşa masrafı. 
D) Sokakların inşası için ihtiyar 

edilmiş olan masraflar (su, elektrik, 
gaz yolları ve kanalizasyon için yapılan 
masraflar). 

İstanbulda arsa fiatları pahalıdır. 

Bu Hatların düşürülmesi için şu tedbir· 
ler alınabilir : 

1 - foşa sahalarından gerek yük
seklik, gerek genişlik itibariyle ancak 
nıuayyen nisbetlerde istifade edilmesi
ne izin veren yeni bir yapı ve yollar ka· 
nununun tatbiki .• 

2 - lnşaatm muvakkaten veya dai
mi olarak tahdid olunacağı nuntakala
nn tayini. 

3 - Herhangi bir binaya başlan_ 

mazdan evvel, Ü%eriııe bina yapılması 
istenen arsanın bulunduğu sokak ile 
buraya kanalizaııyon, elektrik, havaga. 
zı tesisatı vücuda getirilmesi için ihtL 
&-.ar olunacak masrafların şehir vezne
sine yatırxlrnası. 

4 - Hususi ellerde arş.a fiatlarınrn 

Sermaye ihtiyaçları pek büyük olan 
memleketlerde kredi faizinin yüksek_ 
liği az kazançlı halk tabakalarının ev 
sahibi olmalarına karşı bir engeldir. 
Bu vaziyete karşı şu tedbirler ahna
bilit": 

1 - İnşaat tasarruf sandığı namı 
altında bir sandık tesis olunmalıdır. 

Kendisine bir yuva kurmak istiyen her 
vatandaş muayyen bir hadde kadar bu 
sandığa inşaat tasarruf akçesi ismi al
tında para yatırır. Bu tasarruf haddi 
muayyen bir dereceyi bulduktan, yani 
vatandaşın bu suretle muayyen bir pa
.rası biriktikten sonra sandık üst tara_ 
fmr ekliyerek tasarruf sahibine bir ev 

yaptırmak imkamnı verir. Sandrk ta
rafından ikraz olunacak para tabii ıa.. 
yet" cüz'i bir faiz ile verilir. 

2 - Yeni bir kanunla bütün inşaat 
sahipleri, binalarının amortismanma 
karplık olmak üzere muayyen bir yüz
deyi inşaat bankasına yatırmalıdırlar. 

Bu suretle birikıeee.k paralar yine yeni 
inşaat aahiplerine müsait şartlar için· 
de ikraz olunabilir. 

3 - Gene hususi bir kanunla bütün 
ipotek bankaları, sigorta şirketleri, ta_ 
sarruf sandıklan, rnevcudlannm malı~ 
dud bir kısmını yeni inşaat için ucuz 
faizle ikraza mecbur tutulrnalıdrr. 

:Yapı mıurallanm indirmek 
Yapı masraflarmda şu amiller rol 

oynar: işçi gündeliği, malzeme fiatla.. 

Niçin havadan bahsederiz? 

Dikkat ettiniz mi, birçok insanlar 
ya lakırddarma başlarlarken, yahud 
sözlerini bitirirlerkea, yahud da söz ara
sında, mutlaka, bahsi havaya çevirirler; 
havanın sıcaklığından, soğukluğundan, 

rütubetten, yağmurdaıı bahsederler. 
Birçokları da konuşmaya böyle baş

byanlan kınarlar. Halbuki bunu ktna -
yanlar, insaruarın ne için konutmak ar .. 
zuıunu duyduklanm bilmiyenlerdir. 

Amerikalı Robert Lind'in yazdığına 
göre konuşmanın sempatik bir vızılb 
olması lazımdır. Bundan dolayı hava, 
konuşmakta faydalı bir ~zu olarak 
ıeçilir. Hava. bemee bütün inaanların 
tecrübe.si içinde bufonan bir meYzudur. 
Konu~an iki kiıi kolayca bu mevzuu 
parlaşabilir ve aynı nota üzerinde vızı~ 
dayabilirler. 

Bir defa arada bu abenk kurulduk· 
tan bu müşterek akord teessüs ettikteıa 
sonra artık bir notadan M>nra öteki no
ta gelir. Böylece ufak değişikliklerle 

konupna iki tarafı da tabJıin edecek bir 
melodi halini alır. 

Daima kar§J&ındakine semaptik ge
lecek yeni notalar bulmak, güzel konuş-
manın sırrıdır. 

lJ • lT s 

Mareşal F. Çakınak'ın 
teşekkürü 

Genel Kurmay Başkam MarqaJ 
Fevzi Çakmak, büyük zaferin yıl
dönümü münasebetiyle ordu namı • 
na almı~ olduğu resmi ve hususi 
tebriklere ayn ayn eevab vermek 
mümkün olmadığından bilmukabele 
samimi tebrik ve teşekkiirJerinin ib
lağına Anadolu Ajansını tavsit bu-
yurmuşlardır. (A. A.) L 

Festival heyetleri !erefine 
veda ziyafeti 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Üçüncü 
İstanbul festivali bu akşam Tepebaşı 
bahçesinde verilec~k olan bir veda zi. 
yafetiyle sona erecekti. Heyetler yor• 
ğun olduğu isin bu müsamere öbür ak
şama bıraktlmıştır. Heyetler şerefine 
yarın akşam Floryada bir veda ziyafeti 
haz .danmıştrr. 

lstanbul Halkevlerinde parasız 
motor dersleri verilecek 

Halkevlerinde parasız motor ders
haneleri kurulması kararı üzerine ilk 
defa olarak Eminönü, Beyoğlu, Beşik
taş ve kadıköy halkevlerinde birer ders 
hane açılacaktır. Buralarda halka mo
tora aid nazari ve ameli dersler verile
cektir. Bu arada motorluspor kulübü te
sisi de düşünülmektedir. 

rı, umumi masraflar, müteşebbis karı. 

İşçi gündeliği memleketimizde esa

sen ucuz olduğundan bu masraf ka

leminden tasarruf edilmesi mümkün 

değildir. İnşaatta ehemiyeti olan belli 

başh maddelerin - mesela tuğla, keres.. 

te, çimento, kireç, demir gibi_ fiatları 

esaslı bir tedkika tabi tutulmalıdrr. Bu 

tedkikler için şu noktalar göz önünde 

tutulmalıdrr : 

1- Belli ba~lı inşaat malzemesi için, 

amiller arasında bir fiat karteli var 

mıdır? böyle bir kartel mevcud olduğu 

takdirde f iatı düşürmek imkanı var mı

dır ( 
2 - Toptan V•e perakende fiatların 

tedkiki. 
3 - Malzemenin taşınıa masrafları 

indirilebilir mi? 
4 - İnşaat malzemesinde gümrük 

resimlerinin tesirleri. 
5 - İnşaat malzemesi ne dereceye 

kadar muayyen tiplere ve çaplara irca 
olunmuştur. Müteşebbis karları fazla
dır. Umumi masrafların nisbeti de 
yüksektir. Bu da şu aebeblerdıen ileri 
gehnektedir: inşaat projelerinin layı_ 
kiyle ve etraflı hazırlanmaması, inşaat 
tiplerinin çok değiştirilmesi, inşaatın 
umumi heyeti ve muhtelif kısnnlar1-
nrı1 tamamlanma tarihlerinin önceden 
tes.bit edilmemesi, inş.aat sahalarında 
~lışroamn rasyonelleştirilmiş olma.. 
rnası, inşaat işleriyle alikalı makamla
rın bir merkezde toplanmış bulunma. 

ma&L 

Kazı yapabilmek için hortlak 

kılığına b•irünen adam 

T aa11ub, hemen her milletin ilerle
me hareketinde menfi tesirler yapmak
tan reri kalmamtştır- Bu yüzden, bir 
takmı insanlar da faydalı ve lüzumlu 
hareketlerde bulunabilmek için ne çare
lere, ne hilelere baş vurmak mecburiye
tinde kalmışlardır, hepsini duysanız. 
hayret edersiniz. 

Bir misal verelim: 
Doktor Hawlr.icıa, Jııgiltere'de Vud

çester rektörü iken, mezar kazıcılar, me
zar kazarken eşi olmıyan bir takım Ro
ma mozaikleri bulmuşlardL Doktor, bu
nu görünce o~ada emsalsiz bir Roma 
kaldırımının mevcud olduğuna kanaa~ 
getirmişti. Burayı ~. bunları mey
dana çıkarmak lazımdı. Fakat mezarlık
ta akrabalannm, büyük babalarmrn ke
mikleri gömülü olanlar, böyle bir teteb
büse o kadar şiddetle muhalefet edecek
lerdi ki bunu başarrnağa imkan olamı· 
yacaktı. 

Buna karşı doktorun bulduğu çare, 
çok cesurane, fakat çok basit olmuştur. 

Hawkins, bu işte çalıştırmak Üzere 
ta uzaklardan işçiler getirdi; bunlara 
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Kültür bakanhğ nda 
fv1eslek mekteblerinde ve 
mekteblerde yapılan terfiler 

Kültür Bakanlığı meslek mektebleri 
muallimlerine aid terfi listesinin hazır· 
lığını ikmal etmiş ve liste Kültür Baka
nı tarafından tasvib olunmuştur. Liste
yi yazıyoruz: 

40 liradan 45 liraya terli edenler 
İstanbul sanat mektebinden BB. ve 

Bn. Celal, Üsküdar kız enstitüsünden 
Fatma ve Semiha, İzmir Ticaret lisesin
den Ali Seyfi. 

35 liradan 40 liraya terli edenler 
Bursa Necatibey kız enstitüsünden 

BB. ve Bn. Ayşe Sıdıka, Selçuk kız ens
titüsünden Zatiye, Trabzon orta ticaret 
mektebinden Şaban, Ankara ticaret lise
sinden Abdullah. 

3~ liradan 35 liraya terli edenler 
İzmir sanat mektebinden Haydar, 

Üsküdar kız enstitüsünden Cemile ve 
Hamdiye, Ankara lsmetpaşa kız ensti
tüsünden Refia ve Ziya, Bursa NecatL 
bey kız enstitüsünden Fahri, Adana or
ta ticaret mektebinden Zihni, Beyoğlu 

akpm kız sanat mektebinden Esad, An
kara Ticaret lisesinden Cavad, İzmir 
Ticaret lisesinden Enver. 

25 liradan 30 liraya terli edenler 
İstanbul sanat mektebinden BB. ve 

Bn. Ahmed, Bursa Necati Bey kız ens
titüsünden Bakiye, Selçuk kız enstitü -
sünden Tevhide, İzmir cumhut"iyet kız 
enstitüsünden Hüsniye, Ankara İsmet
paşa kız enstitüsünden Dürdane, Me
~ek ve Mediha, Edirne sanat mektebin
den Kemal, Üsküdar kız enstitüsünden 
Kamile, İstanbul terzilik mektebinden 
İhsan ve Zeki, Beyoğlu akşam kız sanat 
mektebinden Fahamet, İzmir Cumhuri
yet kız enstitüsünden Nuriye. 

20 liradan 25 liraya terli edenler 
Üsküdar kız enstitüsünden Mevhi

be, Rebia ve Hamide, Selçuk kız ensti· 
tüsünden Belkis ve Kazım, Ankara İS
metpaşa kız enstitüsünden Perihan, 
Beyoğlu akşam kız sanat mektebinden 
Nadide ve Mihrinisa, İstanbul akşam 
kız sanat mektebinden Münevver. 

:(. :/- :(. 

Muallim mektebleriyle lise ve 
orta mekeblerdeki memurlar 

Muallim mektepleriyle, lise ve orta 
mekteplerde çalışan memur ve katip
lere ait terfi listesi de bakanın tasdi
kından çıkmıştır. Bu yıl 91 memur ve 
katib terfi etmektedir. Birer derece 
terfi eden memur ve katibleri sırasiyle 
yazıyoruz: 

22 liradan 25 liraya ttrfi edenler: 
İzmir erkek lisesinden BB. ve Bn. A. 
smı, İzmir kız muallim mektebinden 
Hasan ve Rüşdü, Kastamoni orta mek
tebinden Hüseyin, Kastamoni lisesin
&n Münür. 

20 liradan 22 liraya terfi edenler: 
Erenköy kız lisesinden Fuad, $amlun 

ağızlarını sıkı tutmalannı tembih ettik
ten sonra bol bol gündelik verdi, adaım
cağızlan güzelce yedirdi, içirdi Bu işçi
ler, cündüzün mezarhğrn kilisesinde 

&izlenirlerdi. 
Gece onlan mezarda çalıştınnağa 

başlar, kendisi de beyaz bir çarşafa bü
rünerek kilise bahçesine çıkar; bir cadı, 
bir hortlak rolü oyruyarak o sırada dı. 
şardan İçCTİ girmek iatiyenleri korku
turdu. 

işte bu sayededir ki bugün bir kısmı 
Britiş müzeum'da bulunan kıymetli Or
feus ve hayvanlar mozaikleri toprağın 

altından çıkanlabilmİftİr. 

Güzellik ve akıl 

Amerikada lllinois'da akıl hastala -
nna mahsus olan devlet hastahanesinde 
kadın hastalar için mükemmel bir güzel
lik müessesesi vücude getirilmiştir. Bu
rada dıtardaki güzellik müesseselerinde 
olduğu gibi, bir takım mütehassıslı.u- ka· 
dın çehrelerini gÜzellC§tirmek için ne 
lazımsa yapmaktadırlar. Bu müessese • 
nin kadın akıl hastalarının iyileşmesi hu· 
susunda çok şifalı tesirleri görülmüştür. 

Bu enstitünün müdürü olan Dr. Ro
bert Smith şu sözleri söylemiştir: 

1
• Bir kadın aynaya baktığı zaman, 

lisesinden Faik, Galatasaray lis~sin

den Bektaş ve Tahsin, Kabataş lise
sinden Talat, Cumhuriyet orta mekte
binden Salahaddin, İstanbul kız muaL 
lim mektebinden İzzi, Denizli lisesin. 
den Şevket, Sivas orta mektebinden 
Şevki, Balıkesir muallim mektedinden 
Raşid, Niğde orta mektebinden Arif, 
Bursa lisesinden Fuad. 

17,5 1iradan 20 liraya terfi edenler: 
İstanbul kız lisesinden Osman Nuri 
ve Mümtaz, Süleymaniye orta mekte
binden Cemil, İstanbul muallim m ek· 
tebinden Lutfi, Eyüb orta mektebin
den Cevad, Antalya lisesinden Ali RL 
za, Sivas erkek muallim mektebinden 
Hamid. Bo?u orta mektebinden Musta
fa, Gazi Osman Paşa orta mektebinden, 
Salahaddin, Konya kız muallim mek. 
tebinden Faik, Kilis orta mektebinden 
Lütfi, Heğbeliada orta mektebinden 
Arif, Edirne kzz muallim mektebinden 
M. Güven, İzmir kız lisesinden Le

man, Erenköy lisesinden Bedriye, Kon· 
ya orta mektebmden Rıfkı, Kayseri 1.L 
sesinden H. LUtfi, Denizli lisesinden 
Cevdet, Çorum orta mektebinden Naz_ 
mi, Samsun lisesinden Enver, Erzu. 
rum lisesinden Mehmed, Kabataş lise
sinden Şinasi, Afyon lisesinden Şükrü, 
Edirne erkek muallim mektebinden 
Halil, Ordu orta mektebinden Sadred
din, Erzincan orta mektebinden Sa
lim, Erenköy kız füıesinden Nerime, 
Kabataş lisesinden Nizameddin, Mani
sa orta mektebinden Avni, Fatih orta 
mektebinden K. Balkrr, Nişantaş kız 

orta mektebinden Mehmed Ali. 
14 liradan 17 ,5 liraya terfi edenler: 

Galatasaray lisesinden Cemal, Şefik ve 
Hakkı, Üsküdar birinci orta mektebin
den Asım, Mersin orta mektebinden 
Tevfik, Konya lisesinden Ahmed. Edir
ne erkek muallim mektebinden Enver, 
Bandırma ortadan Zühtü, Rize ortadan 
Osman, İstanbul erkek lisesinden İbra
him, Bursa ortadan Ethem, Davudpaşa 
ortadan Şakir, Erzurum lisesinden Re
fik, Van ortadan Zeki, Kastamonu lise
sinden Faik, Urfa ortadan Vehbi, Trab
zon erkek ortadan Osman, Amasya or
tadan İrfan, İnegöl ortadan Ruhi, Yal
vaç ortadan Emi~ İzmit ortadan Melek, 
Edirne kız muallim mektebinden Behi
ce, Silifke ortadan Rüştü, Adana kız li
sesinden İsmail, Kasımpaşa ortadan Ke
mal, İzmir kız muallim mektebinden 
Neyyir Eskişehir lisesinden Mustafa, 
Çan kın ortadan Celfil, Vefa lisesinden 
Necati, İzmir kız muallim mektebinden 
Seniye, Pertevniyal lisesinden Talia. 

12 liradan 14 liraya terfi edenler: 
Adana erkek lisesinden Zeki, İstanbul 
erkek lisesinden Zinnur, Akşehir orta 
mektebinden Bekir. 

10 liradan 12 liyara terfi edenler: 
Samsun lisesinden Reşad, İstanbul er • 
kek lisesinden Muhsin. 

Mükteseb haklan 20 lira olanlar: 
Adana erkek muallim mektebinden Ke
mal, Bilecik orta mektebinden Mustafa. 

Su işleri için kornisyon 
Bayındırlık bakanlığr, hazırlanmış 

olan &u kanun projesinin bir kere da
ha gözden geçirilmesi ve teknisiyen. 
terden de mütalea alınarak daha iyi 
bir şekle getirilmesi için bir komisyon 
teşkiline karar verilmiştir. Bu komisyon· 
da finans, ziraat, ekonomi, adliye ve iç 
bakanlıkların mümessilleri bulunacak
tır. İlk toplantı 17 eylfilda bayındırlık 
bakanlığı sular genel direktörlüğünde 
yapılacaktır. 

····-·····-·············· ... ···-·· .. ··-········· . . . . 
: H A V A l . . ........................ -··-······················ 
Isı gece 15 derece idi 
Dün Ankarada hava az bulutlu ve 

hafif rüzgarlı geçmistir. Gecenin en 
düşük ısısı is, en yÜksek ısı da ~öl. 
gede 32, güneşte ve açıkta 60 dereceye 
kadar çıkmıştrr. Yurdun Trakya ciheti 
ve Karadeniz kıyıları bulutlu, diğer 
yerleri açrktır. 24 saat içerisiftde yur. 
dun hiç bir yerinde yağ~ olmamıştır. 

kendisini eskisinden daha güzel buluna 
hemen biraz daha iyiJeıir ve hayata kar· 
p bağlılığı artar.,, 
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President Huver Hiidisesiı 

Yaralı 
Tayfalardan. 
Birisi öldü 

Londra, 31 (Hususi) - Şanghaydan 

bildiriliyor: İngiliz Kümberland kru
vazörü President Huver vapuruna ya
pılan tecavüzde yaralanan yedi kişiyi 

Şanghaya getirmiştir. Tayfalardan bi
risi ölmüştür. 

Çin ve japon devlet adamlarının 
teessürü 

Çin dış bakanı, tayyarecilerin gemi
yi bir japon gemisi sanarak bombardı
ınan etmiş olmalan dolayısiyle teessür
lerini bildirmiş ve hemen tazminat ver
mek teklifinde bulunmuştur. Japon de
niz bakanı da bütün yaralı tayfalara 
sempatisini bildirmiş ve çinlileri ceza
landırmak için ortaya bir sebeb daha 
çıktığını ilve etmiştir. 

Amerikan gemileri Şanghayda 
durmıyacak 

Tecavüz hadisesi üzerine, Amerika
nın Asya filosu kumandanı Dollar Layn 
kumpanyası vapurlarının amerikan te
beasmı Şanghay'dan çıkarmak üzere bu· 
raya uğraması hakkında yaptığı taleb
ten vazgeçmiş ve bu kumpanya vapurla
rının Şanghayda durmamalarını bildir
miştir. 

Senator Borah'ın söyledikleri 

Nevyorktan bildiriliyor: Senator 
Buralı hadise hakkında beyanatta bu
lunarak Amerika halkının bu yüzden 
Çine karşı büyük bir sempati duyması 
muhtemel olduğunu, bununla beraber A
merikanın her hangi bir mesele çıkar· 
maması lazım geldiğini söylemiştir. 

KU<.:UK DIŞ HABERLER 

X Roma - Afganistan hava kuvvet
leri kumandanı General İhsan Han İtal
yadaki tetkik seyahatini bitirmiştir. 

X Londra - Fransız büyük elçisi 
izinli olarak Fransada bulunduğu için 
fran~ız maslahatgüzarı B. Eden'le gö
rüşmüştür. 

X Budape~te - Tifo yüzünden Kis
kunhalas şehrinde 30 kişi ölmüştür • 

X Bruklin - Amerika tenis şampi
yonası maçlarım Fon Henkcl • Kram 
çifti kazanmıştır. 

X Varşova - Stokholm'dan bildiri
liyor: B. Sandler Varşova seyahatinden 
iyi intibalarla döndüğünü söylemiştir. 

X Kahire - Mısır kabinesi, Mısrr 

askerinin Sudana iadesini kararlaşnr • 
mıştır. Bu sulhçu hareket memleket ta. 
rafından büyük bir sevinçle karşdanmış.
tır. 

lımir fuarı 
ı rl a~ı 1 ıncı s.ıyıtada) 

ve pansiyonların hınca hınç dolu ol
ması keyfiyetidir. Bu husustaki haber~ 
ler fuarın gördüğü yüksek rağbeti 

ifade etmek itibariyle yerinde ise de 
alınmış olan esaslı tedbirlerle hiç bir 
misafirin yer bulmakta güçlüğe uğra
mıyacağı da muhakkaktır. Otel ve 
pansiyonlardan başka bu yıl birçok İz
mirli aileler ziyaretçiler için evlerin
deri odalar ayırmışlardır. Yeniden bir 
çok evler pansiyon haline gelmiş oldu. 
ğundan otel ve pansiyonlarda daima 
talebe amade boş yerler bulundurul· 
maktadır. Esasen ziyaretçilerin doğru
dan doğruya yer aramak külfetine kat
lanmadan eve! fuar ransenyöman bü
rolarına telefonla dahi olsa müracaat
ları istirahatlarının teminine kafi ge
lecektir.,, 

Kaymakamlar arasında 
Gölcük kaymakamlığına Ünye kay

makamı BB. Mahmud Nedim, Ünye kay
makamlığına Eruh kaymakamı Avni, 
Eruh kaymakamlığına Şarki Karaağaç 
kaymakamı Nihad, Bakırköy kaymakam
lığına Emirdağ kaymakamı Ahmed, Ay· 
valık kaymakamlığına Osmaniye kayma
kamı Celal, Osmaniye kaymakamlığı · 
na Feke kaymakamı Gafur, Emirdağ 

kaymakamlrğına Finike kaymakamı Hü.. 
seyin, Osmancık kaymakamlığına Çi
Çekdağ kaymakamı Kemal, Yalvaç kay
t<ıakamlığma Akşehir kaymakamı Talat, 
Akşehir kaymakamlığına Cihanbeyli 
kaymakamı Mehmed tayin edilmişlerdir. 

ULUS 

Küçük antant konferansı 

Uç devlet arasında görüş 

N. 209'u bulmak için 

Şimal kutbunda 
bir iniş meydanı 

yapılıyor birliği teyid olundu Moskova, 31 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: (Başı 1. ıncı sayfada) 

ni de gözden geçirmişlerdir. 
Romen • Leh münasebetleri hakkın

da Antonesko iki memleket arasında 
siyasi mahiyette şifahi veya tahriri 
hiç bir antant hasıl olmadığını bildir· 
miştir. 

BB. Stoyadinoviç ve Krofta, bükü· 
metlerinin Roma ve Berlin ile müna
sebetleri hakkında izahat vermişlerdir. 
Nihayet üç bakan Çekoslovakya • Por· 
tekiz hadisesinde Çekoslovakyanın gö
rüşünü müdafaa etmeğe karar vermiş· 
terdir. Bakanlar bugün iki kere topla· 
narak bilhassa küçük antantm Ameri· 
ka dış bakanı Hull'in davetine verece
ği cevabla meşgul olacaklardır. 

Kıral Karol küçük antant dış 
bakanlannı kabul etti 

Sabah toplantısından sonra, Kıral 

Karol B. Viktor Antonesko'yu kabul 
etmiş ve bakan kendisine küçük anlaş
ma konferansının çalışmaları hakkında 
izahat vermiştir. 

Kıral bundan sonra sırasiyle BB. 
Stoyadinoviç'i ve Krofta'yı kabul et
miş ve BB. Tataresko, Stoyadinoviç, 
Krofta ve Antonesko'yu öğle yemeğine 
alıkoymuştur. 

Macar elçisinin temasları 
Küçük antant konferansının ruzna

mesinde antantın Macaristan ile oian 
münasebatı meselesi de mevcud olduğu 
için, macar orta elçisi B. Bardossi dün 
BB. Stoyadinoviç ve Krofta ile Anto• 
neskoyu ziyaret etmiştir. 

Doğru hava hattı mukavelesi 
imzalanacak 

Keza Roma, Belgrad, Bükreş ara
sında yeni doğru hava hattı mukavele· 
si de görüşülmüştür. Bu mesele hak
kındaki görüşmeler Sinaya'da cereyan 
etmiştir. BB. Stoyadinoviç ve Antones
ko ile Romanya hava bakam B. Radu
İrimesko İtalya orta elçisi B. Ugo So
la'yı kabul etmişlerdir. Elçiye İtalyan 
hava mütehassısı general Pellegrini re
fakat etmekte idi. Bu görüşmeler es
nasında B. Antonesko da hazır bulun· 
muştur. Hava mukavelesi pek yakında 
imza edilecektir. 

Tam görüş birliği olduğu 
anlaşılıyor 

Rador ajansı konferans tarafından 
neşredilecek olan son tebliğde küçük 
antant memleketleri arasında konferans 
ruznamesine dahi] bütün meseleler hak· 
kında tam bir mutabakat mevcud oldu
ğunun kaydedileceğini bildirmektedir. 

KÜ(.:UK iÇ HABERLER 

İstanbul, 31 (Telefonla) -
Y eşilköy - Filorya asfalb - Yeşil

köy - Filorya asfalt yolu cumhuriyet 
bayramında açılacaktır. 

Avrupaya gönderilecek talebeler - İs
tatistik umum müdürlüğü tarafından 
Avrupa'ya gönderilecek talebenin imti
hanlarına yarın başlanacak ve imtihan
lar 3 gün sürecektir. 

Komik Naşid Ankaraya geliyor 
Sanatkar komik Naşidin Ankara tiyatro 
mektebinde muallim olarak çalıştırılma
sı kararlaştırılmıştır. 

Yolsuzluk yapan belediye memurla. 
rı - Vazifelerini muntazam görmiyen 
İstanbu1 belediyesi memurları hakkında 
tebliğat yapıldıktan sonra itiraz kabul 

edilmiyecektir. 
üniversitede - İnkılab dersi ikmal 

imtihanları yarın sabah başlıyacaktır. 
Köy kanunu - Vilayet köy kanu

nunun tatbik edildiği ve edilmediği köy
lerin cedvelini hazırlamağa başlamıştır. 

Yeni bir pavyon - Cerrah paşa has
tanesine ilave olunacak yeni pavyonun 
inşaatı eksiltmeye kondu. 

Yol ve kanalizasyon için - Bu yıl 

belediye yol programına 150 bin, kana
lizasyon inşaatına da 200 bin lira har • 
cayacaktır. 

Eski dubaların sabşı - Belediye Un
kapanı köprüsünün dubalarını satacak
tır. Satışın 60 bin lira temin edeceği an
laşılmıştır. 

Cenevre konseyi 
İspanya 
eylô.lde 

notasını 

görüşecek. 
Londra, 31 (Hususi) - Cenevreden 

bildiriliyor: 21 ağustos tarihli İspanyol 
notasının 1 O eylül tarihinde yapılacak 

içtimaın muvakkat ruznamesine geçiri
leceği konsey azalarına bildirilmiştir. 

Diğer cihetten Cenevre'de Çin notası, 
Çin - japon ihtilafını Milletler Cemiyeti
ne bildiren ilk teşebbüs olarak telakki 
edilmektedir. 

Cephelerde 
Hükümetçiler Guadalajara'da asile

rin bir taarruzunu püskürtmüşlerdir. 
Asiler Santander cephesinde birkaç 

kasabayı işgal etmiş1er, Aragon'da da 
bütün hükümetçi taarruzlarını püskürt· 
müşlerdir. 

Madrid, 31 (A.A.) -Tage nehri
nin cenubundaki bölgede, asiler cumhu
riyetçilerin mevzilerine taarruz etmişler 
ve birçok yaralı bırakarak püskürtül
müşlerdir. 

Franko - Musolini arasındaki 
telgraflar 

Londra. 31 (A.A.) - Royter ajan
sının topladığı malUmata göre. Fran
sa'nm Londra'daki maslahatgüzarı tara· 
fmdan Hariciye Bakanlığına yapılan zL 
yaretten sonra, fransız hükümetinin 
Santander'in düşmesi üzerine B. Muso· 
lini'nin General Frankoya çektiği teb
rik telgrafından dolayı karışmazlık ko
mitesine bir protesto notası vermekten 
belki de vazgeçeceği sanılmaktadır. İn
giliz hükümetinin düşüncesine göre, 
böyle bir protesto bir sürü karşılıklı İt· 
hamlara yol açmaktan başka bir şeye 
yaramıyacağı gibi Fransanm her hangi 
bir suretle tatmini de muhtemel görül· 
memektedir. 

Bir futbol maçında 
tribüne yıldırım düştü 
Varşova, 31 (A.A.) - Dün burada 

bir fudbol maçı oynanırken seyircile
rin bulunduğu tribüne yıldınm düş
müş ve 7 si ağır olmak üzere birçok 
kimseler yaralanm .ştır. Ölen yoktur. 

Şimal kutbundaki istasyonda kışla
makta olan sovyet heyeti iki tayyre 
iniş meydanı hazırlamıştır. İstasyonun 
üzerinde bulunduğu buz parçası halen 
87,10 derece arzda ve bir dereoe şarki 
tulde bulunmaktadır. Buz parçası, Le. 
vanevski'yi arayacak olan Şevelef ida
resindeki tayyare filosunun konmasına 
müsaid derecede sağlamdır. 

Şevelef idaresindeki üç tayyareden 
mürekkep filo ise halen Amdermada 
uçuşlarına devam için müsait hava bek
lemektedir. Filo bundan sonra ilk 
merhale olarak halen kesif ve alçak bir 
sis tabakasiyle örtülü bulunan Fran
çois - Jozef arazisine gidecektir. 

Şimal kutbunda hava şeraiti iyidir. 
Hararet dün akşam sıfırın altında ye
di derece raddelerinde bulumakta idi. 

FİLİSTiN'DE 

Tedhiş hareket 
yeniden mi 
başlıyor? 

Kudüs, 31 (A.A.) - 48 saattanberi 
süikastler yeniden başlamıştır. Bir 
tedhiş hareketi ;1'ıkmasından korkuL 
maktadır. Bir yahudiye ait otobüse 
yapılan taarruz neticesinde iki arab 
öldürülmüştür. 

Tarlalarda öldürülmüş iki yahudi 
bulunmuştur. Muhtelif noktalarda ateş 

teati edilmiştir. 
Kudüs yolunda öldürülen yahudi 

terzi Barvovskinin cenaze töreni bü
yük bir siyonist nümayişine vesile teş
kil etmiştir. 

Komiser muavini mezuniyetini kı
saltmıştır. 

. Vaziyet gergin 
Kudüs, 31 (A.A.) - Dün akşam Ya

fa ile Telaviv hududunda bir bomba 
patlamış bir yahudi ile iki arab ölmüş • 

tür. 
Kudüs'te bir kaç yerde arbedeler çık· 

mış birkaç el silfilı atılmıştır. Bu hadi~ 

seler esnasında bir arab ölmüş bir kaç 
arab da yaralanmıştır. Vaziyet gergindir. 
Bütün Kudüs arazisinde polis harekete 
hazır bir haldedir. 

Jıtanbuldaki Zafer bayramına aid tafsilatı dün telgraf haberi olarak vermiştik. 
Yukardaki resimlerde geçid resmi töreninde MilJi Müdafaa Bakanı General 

~m Ozalp'ı ve geçid resminde bahriyelilerimizi görüyorııunuz. 

j ---

BASIN iCMALi 

Nazilli Fabrikası 
CUMHURlYET'in iktısadi hareket

ler sütununda okuyoruz: 
Be§ yıllık endüstri programımum 

- her biri ayn ayrı birer abidesi ve zafer 
olan - Bursa merinos ve Gemlik auni 
ipek fabrikasiyle beraber, Nazilli basma 
fabrikasının küşad resmi, önümüzdelııi 

günler içinde baş vekilimiz İsmet lnö
nünün uğurlu eliyle yapılacak. Buraa
daki merinos fabrikasının da, Gemlikteld 
suni ipek fabrikasının da sınai ve iktısa
di varlığımızda ayn ayn ehemiyetleri 
bulunmakla beraber, Nazilli basma fab
rikasında daha büyük bir hususiyet top
lanmıştır. 

Beş senelik endüstri prograllllDlll 
dokuma kısmından dördüncüsü olao 
bu fabrika. çalışacağı şube itibariyle ta
yanı dikkattir. Basma, bugün memle
kette kadın ve erkekli her sınıf hallan 
en geniş mikyasta kullandığı bir meta.. 
dır. Köylümüzün kadın kısmının elbise
sini daima ve daima basma teşkil eder. 
Erkek köylümüzün de ayağımn panto
lonu dokuma bezi ve mintanı hemen ve 
ekseriyetle basmadır. Bu bakımdan bu
ma, türk köylüsü için ekmek kadar ebe
miyetli bir ihtiyaç maddesidir. 

Nazillinin ilk basma nümunelerini pj. 
yaasya geldiği zaman görmüştük. Son
ra daha çeşidlilerini ve daha geniş mo
dellerini bu ayın 12 sinde kapanan 9 PD

cu yerli mallar serğisinde gördük. Bi -
zimle beraber bunları sergide gören her
kes güzelliklerinde ittifak ediyordu. 
Sergiyi gezen bayanları en ziyade ala -
kadar eden §ey NazilJinin nümunelik bu 
malan olmuştur. Onların bilhassa de -
senlerinde, renklerinde bizim olan bir 
yerlilik ve cana yakınlık göze çarpıyor
du. Sümer Bank erkanı da, o zaman, Na
zilli basmalarının, boyalarının hiç bir 
zaman atıruyacağına teminat vennİ§ler 
ve bu~u • kumaş parçalarım ıslatarak • 
tecrübe ile göstermişlerdi. 

Bunun için Nazilli fabrikasının ea 

mühim bir ihtiyaca cevab vereceğini tek· 
rar etmek istiyoruz.," 

lLIM VE HALK 

Hasan Ali Yücel, Akşam'da, Mosko
vada toplanan XVII inci jeoloji kongre
sinden ve bu kongrey~ iştirak etmİf 

olan türk heyeti azalarının gazetelerde 
vermiş oldukları izahlardan bahsederek 
türk heyetinden, kongrenin vardığı İl· 

mi neticeleri halka daha geniş ölçüde 
anlatması doğru olacağını kaydettiktea 

sonra diyor ki: 
''Bu vesile ile şu hakikati belirtmeye 

çalışacağım: yurd dışında ve içinde ya

pılmıf ve yapılmakta bulunmuı olu 
bütün ilmi araştırmalar ve çalıımalar • 
dan, bu mevzula ihtisaa şubesi olarak 
meşgul olmıyanlar dahi münevver ziim.. 
reden olsun veya olmasın - behemeıı..I 

alakalandırılmalıdır. 

ilim kurumlan; üniversitelerimiz. 
yüksek mekteblerimiz ve enstitülerimiz. 
birer ser olmaktan çıkıp tabiat kadar ce
miyetin ve mHJetin büyük varlığına 

kök salabilmek için mesailerinden halka 
haber vermeli ve varlığını halka sindir
melidir. En ileri memleketlerde bile mil
let ferdleri hep birden ilim adamı değil
dirler. Fakat işlerini ilmin gösterdiği 

yolda yapabilmek için bu vadide bilgi 
sahibi olanlardan istifade etmesini bilir
ler ve istifade ettirilirler. Her mÜneT
ver, kendi ihtisas şubesinde halka ba 
vadide yardım etmeyi esaslı bir vazife 
bilmelidir. 

Muharrir, jeoloji kongresindeki ça • 
lıımaların ciddiyet ve ehemiyetindee 
bNııederek diyor ki: 

" Türkiye topraklarının altında aaı:r
lardanberi uyuklıyan servetleri yeryü
züne çıkarmak himmet ve şerefini de 
cumhuriyet hükümetimiz kazanmıtbr. 
Maden Tetkik ve Araına Enıtitüıü, Eti 
Bank'm çalışma ve araştırma mevzuu 
olan madenler ve bu vadideki diğer mü
esseselerimizin faaliyetleri, krom. kur
şun, bakrr ve linyit gibi değerli madde
lerin keşfedilmesi, yeraltı servetlerimize 
sahib olmıya başladığımızın ümidli de
lil1erindendir. Bunları bulmak, çıkar • 
mak, işletmek ve işlemek, bir ilim ve ay
ru zamanda geniş bir teşkilat işidir. 

Büyük ~en müesseselerinin ve melr 
teblerimizin, her şey gibi ilmin de mem· 

leket ve nıiHet için <.•lduğunu göz önün· 
de tutmalal"ını ve İ>u işleri yapacak kud

rette insanlar hazıdamaJarını bu vesile 
ile hatırlatmaktan kendimizi alamıyona, 
alamıyoru1.:. 
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terfi 

rem· be inci d recesinc tedı 

eden .:r: Zat i~lcd m.üdürü Sabit T.un
çay, biri ci umumi müfettişlik müpvk 
muayioi Şeykkikinci umumi:.müfettiş -
lik .mu 8,vit muaYini Şevki~ iiçüncü..wou
mi nıüfetti lik miı avir muavini Kema
lettin Günay. 

&m:oıinaltınct derecesine-terfi eden· 
lerı Neşr:ıyat müdür.Ü Nihat Beu>ri. 

B remin yedinci: derecesine terfi 
eden· E-;rak müdilriLHaydar. 

Baremin sekizinci derecesine terfi 
edenlere E~rak milmcyyizi Rifat Eu~ 
mer. Denizli ~kçiJ.ik mektebi müdik 
ni Ekrem. Tefti bürosu mümeyyizi 
Halil 

Baremin onuncu derecesine terfi 
edenlere Zat işleri umum müdürlüğü 
münttyyizl<!rinden Abdullah Gören; lJu 
irnk mlÜŞ811İtliği tetkik~muru :;Muhsin; 

Baremin on :birinci derecesine terfi 
edenltr: 7.at · ş~ri ıtctkik mcınurttt:.Rasİmt' 
mu met Mehmet. Ut i ıtri birinci sr.: -
nıf memurluğuna hususi kalem katilii 
Ferid, A kara orman müdürlüğü ~
nmclarından lAta Uzuncfe, .LeMaznn.1111e• 
mur:u Mtıstafa. 

Blh"emin 12 inci derecesine terff: C"' 

demler: Levazım kfüiöi Şerif lçlı, tef • 

tiş bürosu katibi Muharrem. 

Baremin on dördüncü derecesine ter
fi edenler: Orman umum müdürlüğü 

kfitiblerinılen ..Mehmet. Evrak müdürlü
~u kattb\erindcn Silbri. evrak..müdürl~ 
ğu katiblerinden. Osman, hukuk müşa -
viri klitibi Saib. 

Baremin on beşinci derecesine terfi 
eden: Evrak katibi Mehmet SanaJ. 

TEFTİŞ HEYETİ TERFJ LlSJ'ESl 

Baremin üçüncü derecesine terfi 
eden T.dtiş heyet' reisi Bekir Şasa, 
dörduncü dereceye terfi edenler: Mü -
fett' Sal' , müfettiş Adil. mi.ilet · 
Mahfi, b inci dereceye terfi eden mü
fet · Hafdar~ altıncı dereceye terf 
eden.: miıfett~ Nuri, sekizinci dereceye 
terfi edenler; Trabzon Orman müdürü 
Tevfik, Usküdar veteriner müdürü Mu
harrem. dokazuncu.,clereceye terli eden: 
Zonguldak orman mühendisi Celil. 

~ UK 1ŞLb"'Rİ M0D0RL1lG0 
P.amuk' işldri müdürlüğünde: 
~şinci dereceye terfi eden-: Nazilli 

iırdrne çiftliği mütel1asusı Celal, altın• 
cı ~receye terfi.ı eden: Aflana Ziraat 
mektebı Müdürü Rahmi Öke. yedinci 
dereceye terfi eden~ Ankua tohum s 
lah isuu;yonu müdürü Seyfi Südcno A
dana pamuk tir.etme çiftliği şefi Akit 
sekizinci dcre~ye terfi edenler: Mmta:
ka mütehassısı Tahsin Erdem, mıntaka 
mütchassıısı Sadık: T<Qker, mmtaka mü-

Tefrika: No. 112 

i ifı kanunu a 

teh.a ı Salahaddıno dok>.ızuncu dere
ceye terfi eden: Neşriyat mümeyyizi 
ttilanet, onuncu dereceye terfi edenler; 
Nazilli pamuk üretme çiftliğinde fen 
memuru Ömer Onc~ A istao Esat Ka
rakoç, Malatya pamuk işleri asistanı Sa. 
Uh Z'eki, Allana pamuk' üretme çiftliğin
de asistan Senih, on birinci dereceye 
terfı eden: Nazmı pamuk üretme çiftli
ğinde oasistan Avni, on ikinci derece 
terfl edenler Nazilli pamuk' üretme çift• 
U~iı'lde asistan Hüseyin Faik', Atlana pa
muk' üretme çiftlığinde asistan İnsan: 

On dördüncü dereceye terfi edenler: 
Adana iltetme çiftliğinde pamuk k'ont
rol memurlanndan Safa, Nazmi, Kadri, 
Mehmet Peşteli, Hikmet, Cemil, Ziya, 
Mehmet Tuncer, Şamil, Bekir, Salim, 
Mehmet Karahan, Nazilli pamuk üretme 
çiftliğinden Salim, Muhiddin, Orhan, 
Sal~haddin, AlaMdin, Eskişehir Mayıs
lar pamuk tohumu ayırma müessesesin· 
den fen memuru Halil, pamuk kontrol 
memuru Nusrat, Naci, Ambar memuru 
Adem, Iğdırda pamuk' fen memuru Rüs· 
tem, Altalya pamuk k'ontrol memUTu 
Mehmet Yılmaz, Adana pamuk i.tretme 
çiftliğinde ambar memuru Öztürk, ay
niyat memuru N ri ve Mustafa. 

Ziraat Umum müdürlüğü 
Baremin dörtliincü cl~recesine 

terli eden 
Ziraat fen müşariri Aziz Meker. 

5 inci dereceye terfi edenler 
Hususi kalCOJ müdürü Servet Öz

doğancı, Mütehassıs Selim Herkmen, 
Şevket Arı, Şevket Tunçok', Süleyman 
Fehmi Kalaycıoğlu, Ankara ziraat mü
dürü Hamdi' Onat, Tekirdağ zin:at mü
dürü cevdet Balfm, Tunceli ziraatıınü
dürü Ahmed, Umir mücadele istasyon 
roüdürü Nihat Şevket .• 

6 ıncı dereceye terfi edenler 
Ziraat umum müdür muavini Esat 

Berkmen, Mütehassıs Mehmet Ali Ba
gana, Ş be müdüdi.. Receb Görkmen~ 
Atıf, Reııat Savcı, Hikmet 0.ktar, K%'
seri ziraat müdürü Zühtü, Konya ziraat 
müdürü Hilmi, Bursa ziraat_müdürü Av
ni, Dördüncü umumi müfettişlik ziraat 
roüşavir muavini Tevfik D.ündar, Kırk
lareli Amerika asma fidanlığ~ müdürü 
Fevzi Ülgüo, Yeşilköy tohum ıslah is
tasyon mütehassısı Mirza Gökgöl, Ye
şilköy ıslah istasyonu müdürü Kemal, 
Eski.şehir tohuuı ısUih istasyonu.. müdü
rü Emcet. İzmir ziraat mücadele baş 
müfettişi ıNadir Uysal, Tavukçuluk ens
titüsü müdürü Kadri Bilg,emre, Anka· 
ra mücadele müfettişi Raşit Saraçoğlu, 
ipek böcekçilik enstitüsü mütehassısı 

Tahir. 

7 inci dereceye terli edenler 
!Wıkesir zitaat müdürü Hüdai, İs

tanbul ziraat nıüdütü Tahsin Dilek', 

E9kişclıir zirat :müdiirü Receb, Diyarbe· 
lôr ziraat ;ııüdüıü Hilll Y:trcijmcr, Sey· 
han ziraat müdürü Nnri, Kastamonu 
ziraat müdürü A i Rıza, Maraş ziraat 
müdürü Hasan. Sivas ziraat müdürü 
Bahtiyar, Samsun ziraat müdürü Rem· 
z.i Apak, Manin ziraat mınttka müte· 
nassısı Ali Akkan. rı:incan ziraat mü· 
dürü Ö_ıncr Hilmi Gülsoy, Giresun zi-

bi tavırlar takınırlardı. 

Iar 
raat müdürü Remzi Eker, Drayfarming 
istasyon mütehassısı Numan Kıraç, An
kara tohum islali istasyonu mütehassı
sı Nejat Berkmen, Seyhan mücadele 
laboratuarı şefi Ali Haydar, Ankara to
hltm ıslah istasyonu mütehassısı Vamık 
Kemal, Trakya tohum üretme çiftliği 
müdürü Avni Akvardar, Ada-pazarı to
hlım isliih istasyonu müdürü Enver Di
ker, Eski§ehir tohum ıslah istasyonu 
müdür muavini Mahmut Engin. Ziraat 
müzesi müdürü Zihni, Aydtn mücadele 
müfettişi Nadir Birvar. Merkez müca
dtle müfettişi Sadi Bayılın, Ankara mü
cadele müfettişi Hüseyin Talat, Dört· 
yol müetl-dete müfettiıi Mustafa Eşref, 
Edirne ipekböcekçilik mektebi müdürü 
Asım, Antalya ipek böcekçilik mektebi 
müdürü İorahim T vfik Yılmaz Di· 
yarbek'ir ipek böcekçilik mektebi müdü
rü Faik lpeker, Rıza Narenciye ve çay.: 
fidanlığı mütehassısı K~mal A'till~ 

Tarsus Narenciye fidanlık mütenassı. 
st Vasfi Yertut. Erenköy Amerika as
ma fidanlığı müdiirü Burhan Sağun, 

Tekirdağ Amerika asma fidanlığı mü~ 
dürü Ata Ural, Manisa Amerika asma 
fldanhğı'tnÜ<iürü Reşat Idrl, Enstitü i
kinci sınıf 1aboratuar şefi A1Uddin. 

8 inci dereceye. terfi edenler 
Ankara mıntaka ziraat mütehassısı 

Umet Elgin, Afyon ziraat müdürü Tay
yar Tunçbilek, Aydın ziraat müdürü 
Halil Ünsal, Bilecik ziraat müdürü Ce
Jllal Tan, Burdur ziraat müdürü Cevdet 
Atanak, Zonguldak ziraat müdürü Feh-
mi Ayyıldız, Çorum ziraat müdürü Ali 
saip

1 
Tpkat ziraat müdürü seyfi, İSpar

ta ziraat müdürü. Halit, Kocaeli ziraat 
müdürü Hikmet, Kütahya ziraat müdü
rü F.uat Demiroğlu, Adana ziraat mü
dürü İbrahim Erdemli, İçel ziraat mü
dürü Avni Diker, Çanakkale ziraat mü
dürü Tahir Arman, Muğla ziraat müdü
rü şevket Aydemir, Ordu ziraat müdü
rü Suphi Özkurt, Denizli mıntaka zira
at mütehassısı Hasan Fehmi yirminci, 
Balıkesir mıntaka ziraat mütehassısı 

Nizamettin, Niğde mıotaka zirat müte· 
hassısı Ekrem Oıümeri, Samsun mınta
k'.a ziraat mütehassısı Etem, İzmir mın
tıka bağcılık mütehassısı Şemsi Çelebi, 
bmir mıntakası zeytincilik mütehassısı 
Ferruh Barlas, Tekirdağ mıntaka bağ
cılık mütehassısı SalShaddin Ünal, Muğ
la mıntaka zeytinlik mütehassısı Kad
ri Akçaal, Antalye çeltik mütehassısı 
Harun, Yeşilköy toh'.um ıslah istasyonu 
müdür muavini Rahmi Yıldıı:oğlu, Ye
şilköy tohum ıslah istasyonu şefi Saf
fet Ural, G. Antep ziraat Jnücadele mü
dürü Fazlı, İstanbul gümrük ziraat mü
cadele müdürü Abdurrahman, Niğde 
ziraat mücadele müdürü Ahmet 
Hamdi. Ç?>ruh ziraat mücade1c müdürü 
Fehim; Kastamonu rnıanHk müdürü 
Hilfui Ü}güo;ı; Ankara Aı:nerika asma 
fidanlığı müdürll. c~vdet K<>cata,kın. 
S~yhan ziraat mıntıka ruüteh&ssısr Ra-

uf. 

9 uncu dereceye terli eılenl.er 
Edirne ziraat roüdürü F.uat Kuşcu-

oğlu. Kıı:§ehir ziraat müdürü ·~evfik 
Sarpaş, Tırabzon ziraat müdürü Alli Rı
za. Bolu ziraat111üdürü Ali Emiri. Çan-

RADYO 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
Saat 12.30 - 12.50 Muhtelif plak neş. 

riyatı; 12.50 .. 18.15 plak: türk musikisi 
ve halk şarkıları ;13.15 - 13.30 dahili ve 
harici haberler. 

A"KŞA1\ıı. NEŞRİYATI. 
Saat 18.30 - 19.00 Muhtelif plak neş. 

riyatı; 19.00 - 19.30 türk musikisi ve 
halk şarkıları (Cevdet ve arkadaşları); 
19.30 - 19.45 saat ayarı ve arabca neşri
yat; 19.45 ~ 20.15 türk musikisi ve halk 
şarkıları (Servet A<Jnan ve arkadaşla. 
rı); 20.15 - 20.30 havacılık: Ş. Hazım 

Ergökmen; 20.30 - 21.00 plakla dans 
musikisi; 21.00- 2L15 ajans haberleri: 
21.15 • 21.55 &tiıdyo salon or:keııtraaı. 

1- IJCo Delibes Copelia, 
2 L-- Garı Erhard im frühlichen 

Zecherkresie 
3 - Carl Robercht Atlantis 
4 ;..._.K:ıı::l Blum Wintcr 

21.55 _ 22:<>0 Yarınki program ve htik
Jal marşı. 

Köylülerin getirdiği 
mahrıukat 

Ötedenberi geçimleri kendı vasıta. 

lariyle kasabalar ve pazar yerlerine 
~tirip sattıkları mahrukata bağlı bu
lunan k'"öylülcrin, hayvanla, arabalarla 
k:oyden getirmek ve dükkan açı;naksı· 
zm satacakları :roaruukatm lalzanç ver. 
~sine. tabi bulunmadığl kararlaşmı~tır-. 

\arı ziraat müdürü Ekrem Kınsu, O. 
Anteb ziraat müdürü Süreyya TUzün, 
Erzurum ziraat müöürü Cemal Tanış· 
man, Sinob ziraat mudürü Enver Akk
lin, Malatya-.ziraat miıöürü Fehmi Mar
tı, Utfa ziraat müdürü Fikri Oy-al, Yoz
gp.t ziraat müdürü Kani, Elaziz ziraat 
müdürü Mehmet Ali Aykut,; Zirat mü
dürü Omer Müftü Aygün, Kaıs~iraat 

müdürü Stıat Ünsala, Nazilli ziraat 
memuru Tevfik ldlçme.z, Maraı 
mütehassısı Rahmi Çeltik.; Y;.efil
koy tonum ıslah istaayonu fen me
muru Fuat Kurşuncu, Adapuarı tohum 
ıslah istasyonu fen memuru Cemal. An
kara istah istasyonu birinci sınıf şef 
Mehmet Sadi, Ankara tohum islih istas
yonu şefi Vahdi. Trakya çiftlik şefi 
Hulusi, Ankara tohum ıslah istasyonu 
şefi Fahreddin, Ankara ziraat mıntaka 
mütehassısı Bekir, Bursa ipekböcekçi
Uk mektebi müdürü Aziz, Adana müca
dele müdütü Sadettin, Kastamonu mü
cadele müdürü Ragij>, Kocaeli mücadele 
müdürü Salih. Malatya mücadele mü
dürü Eyup Sabri, Ordu mücadele mü
dürü Vasfi, Antalya mücadele müdürü 
Şevki, Edirne mücadele müdürü Receb 

Naci. 
10 uncu dereceye terfi edenler 
Afyon ziı:aat memunı Halit Şen, 

Merkez mücadele teknik şefi Nurettin, 
İstanbul zirat memuru Mecit, lzmir 
draat memuru Celal, Geyve ziraat me• 
rnuru Yusuf, Ankara mücadele rm:rotı· 
ru Hüseyin, Eski.ehli ıslfili istasyonu 
fen memuru A1l Haydat, Ye12ilköy ıslib 
istasyonu fen memuru Ati; Antep; müc:.a 
dele memuru Mesud K~mal, Gümüşane 
mücadele memuru Ali Rıza, Dörtyol 
mücadele memuru Osınan Nuri, Bitlis 
mücadele memuru Metec;akır, Kocaeli 
mücadele memuru Sadettin, Pazar mü
cadele memuru Hak1o. İslahiye müca· 
dele memuru Feyzullah. 

[ Diğer terifle.ri yarın yazRcağız. ] 
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Einans Bakanlığında 

Yeni gapllan . 
1 ayin ve terıfiıler 

Finans Bakanlığı malmüdürleri ve 
muhasebecilerle kendi avukatları ara. -
sında aşağıdaki tayin ve terfileri yap -
mıştır. Avukatlar: Ali Ulvi Soma hazi
ne avukatlığına, Ali Fahri Maçka hazi
ne avukatlığına, İstanbul avukatı Gü -
zide Alpar merkez avukatlığına, Asım 

Demirel Sivas hazine avukatlığına, Şa. 
kir Kiği hazine avukatlığına, Hüseyin 
İçel hazine avukatlığına, Devlet Şurası 
hukuk katiblerinden İbrahim Taylan 
hukuk müşaviri memurluğuna tayin o
lunmuşlardır. 

Malmiıdürleri ve muhasebeciler: 
Borçlar Umum Müdürlüğü memurların
dan Ahmed Akyol Çınar kazası malmü
dürlüğüne, üçüncü tümen muhasebe mü
meyyizi Celaleddin Dağ livası muhase
beciliğine, Dağ livası muhasebecisi Mus
tafa Lütfi Adana tümen muhasebeciliği
ne, Adana tümen muhasebecisi Fehmi 
Tunceli muhasebe müdürlüğüne. Kma
yazı malmüdürü Hulusi Şavşat malmü
dürlüğüne, Şavşat malmüdürü Fuad Ka
rayazı malmüdürlüğüne, Tunceli 'llluha• 
sebe müdürü Hasan Kadirli malmüdür. 
lüğüne, Dahiliye Vekaleti muhasebesi 
memurlılnndan Kftzım Mazıdağı mal -
müdürlüğüne, muhasebatttımum müdür
lüğü mümeyyizlerinden Töhir Barışık 

Gebze malrttüdürlüğüne, İ!kbblu mal -
müdürü Rıfkı Uşak malmüdürlüğüne, 

Gürele-roalmüdürü Sami Taşköprü mal
müdürlüğüne, Taşköprü malmüdürü 
A'kif İnebolu mahnüdürlüğüne, Zağra 
malmüdürü Fevzi Gürele malmüôürlü~ 
ğüne tay1n olunmuşlardırr 

Yeni veterinerlerimiz 
Yüksek ziraat enstitüsü V.etuin.er 

fakültesinin 1937 yılı mezunlarının 
adlarını ve tayin edildikleri yeri biL 
diriyotuz. Gençlere muvaffakıyetler 

dileriz. 
Turan Söylemez Koc~line, Mihri 

Belli Adapazaı:ına, Veysi Amaç. lçeli
ne, Hüseyin Erk İçeline, Dilaver 
Beşter Adapazarma, Şahin Akman Geb. 
zeye. Kemal Ak Çaoakkaleye, Fehmi 
Arıkan Sivasa, Halil Güçkaya Geyve
~. Faruk Yarını Kocaeline, Numan 
Beli Çanakkaleye, Cemal Erkan Siva· 
sa, Eeyzi Göncü Kocaeline, Sabire Gü
re Etlik merkez laboratuvarına, İbra
him Özler Çannakkaleye, Ahmed Kara. 
kaş Kocaeli ne (Gölcük), Baha Özbek 
Afyona, Fehime Erleyen Pendik bak
teriyoloji laboratuanna, Akif Özer 
SCyhana, Uhami Aosel Hendeğe, Şakir 
Tunatekin Kırşehire, İffet Tongay 
yüksek ziraat enstitüsü hıfzıssıhhası· 
na, Ali Atalay Kandireye, Fahri Or
hon Konyaya, Nevzat Özgen Karasuya, 
Mustafa Sarbaş Malatyaya, Mesrure 
Çevikçe yüksek ziraat enstitüsü hıf. 
zıssıhh.asına, Zihni Erençin Karamür. 
sele, Fethi Ö:zten Haymanaya, A'bide 
Kuray yüksek ziraat enstitüsü hıfzıs
sihnasrna, Süreyya Okbayrak Etlik 
mer~.z labbratuvarına, Nuriye Bayltıra 
P.endik öakttriyolOji laboratuvanna, 
Sabtlia Konuk Etlik merkez laboratu
varına, K-emel Ataman KoııyJya, Me .. 
sude Bayle.ln eendilt bakteriyoloji labo
ratuvarına, Fatma D~mirer yüksek zi. 
raat enstitüsü h1fzıssıhhaı;ına tayin e

rli lmişlerdir. 

ye etmişti. Onun kanaatince hiç kimse, eli
ne geçirmek istemediği Dır şeyi otunıp da 
uzun boylu meddetmezdi. 

Yazanlar: Mary ve Charles tamb 
Çeviren: Nurettin ARTJ\M 

Bu ziyaretçiler arasında ayaklarını yor
ganlarına göre uzatmadıkları için alacaklı
ları tarafından hapse attırılmış, sonra T.. -
mon'un yardimı ile kurtulmuş bir takım 
gençler de vardı. Bunlar, sanki, her ne ka~ 
dar servetleri o raddede değilse d~ gene 
lier taraf tan sevgi ve sempati kazanaDılmelt 
için har vurup harman savurmanın ve öu 
yolda Timon'u taklit etmenin lüzumlu ol
uuğtına kanaat getirmiş bir takım sefihler
di. Bunlardan birisi Ventidius isminde bir 
deli kanlı idi ki yanlış yapılinış bir kunturat 
yüzünden, 1.'r mon bunun borcunu beş misli 
ile ödemişti. 

Böylece Lusyus isminde bir adam, k<r> 
şurnları gümüşten dört tane süt gibi beyaz 
at hediye etmi ti; çünkü kurnaz adam, Tıi
mon'un böyle atlardan hoşlandtğını bir ve
sile ile öğrenmiş bulunuyordu. Uuk'.ullus is
minde: bir başleası da gene Timon'un beğen
diğini duyduğ\ı bir köpek: tasmasını ona ar~ 
mağan etmişti. 

Zavallı Tjmon, bu süı:ülerce dostun nıu
Haböetini, kendi dostluğu ve muhalfüeti gi
bi sanıyor, bir kırallık dolusu Hediyelerle 
annağanlarda bulunsa gene bundan ıtıkmak, 
usanmak nedir, bilmiyordu. 

Atinalı;. 1imon 
Kuyumcular kıymetli taşlarını, ipekç~

ler palialı kumaşlarım ona sun.arlardı: ~· 
mon'un lier zaman açık olan evınde bu tur· 
lü llir çol< mallar satın alınır, o zaman, san
ki bu satıcılar kendisine büyük bir lutufta 
bulunmuşlar, iyilik etmisler gibi Timon 
kendilerine, üstelik, teşekkür de ederdi. 

Böylelikle Tifnon'un evi çoğu öir işe ya
ramaz, fal<at şatafatı arttırır bir çok mal
larla tıklım tıklım dolmuştu. Ev, her gün 
kendisine allaha taptıkları zaman söyledik
leri gib1 sözler söyliyen, müdahanenin bi
nini birden harcayan öir çok şairler, res
samlar, tüccarlar, eşraf, bayanlar g~lir, e
vinde kalabalık eksik olmazdı. B..ı.mlar, o
nun yanında nefes aldıkları havayr da, san
ki. onun müsaadesi ve lutfu ile ~iırlarmış gi-

Bu :;onsuz ziyaretçiler arasında T1mon'a 
hediye gönderenlere de pek çok rast geli
nirdi. Bu eli aç.ık adam, bir köpeği, bir atı, 
yahud hiç değeri olmıyan bir döşeme takı
mını beğenmesin; hemen o nesne ertesi gün, 
değeri olmadığı mukaddemesi ve sahibinin 
saygılariyle birlikte ona gönderilirdi. Bunu 
gönderenler Timon'un bütiin bu hediyele
re öeş on misli ile mukabele edeceğ~ni bi
lirler., böylece kendilerine de okkalı kazanÇ: 
lar temin ederlerdi. 

Eyi ve açılt yürekli zengin, sahihlerinin 
kötü niyetleri oulunduğundan hiç de şüphe
Jenmiyerek, tabii, bu arma~nları kabul et
mişti. Bunları verenler de elmastan, mücev
herden hediyelerden yirmi defa daha palia· 
1ı mülmfatlarla mükfilatlandırılmıştı. 

Bu kadar cömert bir adamın bu ıkadaı:: gelen
ler gidenler arasında kendisine getirilenroal
larnızun uzadıya tetkike vakti de olmadığ.ı i
çin k:endisine göz alacak bir takım sahte ve 
çürük nesneler de sürülüyor-; hazan satılmış 
olan bir mal, yüzüne gülünerokı, karşısında 
dalkavukluk edilerek kolayca elinden alı
nırdı. 

Bir gün Tjmon, bir kaç gün önce kendi
nin bindiği bir koşu ha}'.varunı, hayvanı pek 
bei.,endiğ-inden baliis ile öğen birisine hedi-

Şu var ki Timon'un bütün serveti öu ya
bancı dalkavuklara gitmiyordu. O cömerd
liği yüzünden hayırla anılacak işler de gö· 
rüyordu. Bir defa uşaklarından birisi .zengin 
öir atinalmın kızma aşılt olmu~. fakat heın 
sımfı, hem de parası müsaid olmadığı için 
onunla evlenememişti. O zaman '!limon bu 
uşağına bir çok paralar vermiş ve onun ser· 
vetini kaynanası olacak olan zenginin iste.. 
diği miktara çık:armıştı. Fakat daha ziyade 
mürailer, yalancı dostlar etrafını-alıyor, pa• 
rasım sömürüyorlardı. 

O, etrafına toplananların sahiden ken• 
disini sevdiklerini sanıyordu. Onlar yüzü .. 
ne güldükleri, sözleri.ne kavuk salladıkları 
zaman, bunları iyi niyetle ve akıllıca yaptık .. 
larma inanıyordu. 

Devamı ~ar 
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Dünya boks şampiyonluğu 

Zenci Joe Louis Tommy 
F arrti sayı ile yendi 

Sabaha karşı Nevgorktan radyo ile 
aldığımız maç tafsil atı 

Nevyork, 31 (Sabah saat dört bu
çuk, radyo ile) - Bütün dünya spor
cularının sabırsızlıkla bekledikleri maç 
şimdi başlıyor. Bu maçın sonunda dün
ya ağır siklet boks şampiyonu anlaşı
lacak. 

Boksör zenci Joe Louis ile ingiliz 
Tıom.my Farr karşılaşıyor. Nevyorkta
ki büyük Yankee stadında belki 60 bin
den fazla seyirci var .. Bu seyircilerin 
kimisi daha sabahtan gelip, yer tut
muş. Herkes heyecanla maçı bekliyor. 
Yanlarında sandöviçleri, termos şişele
riyle gelenler bile görülüyor. Fiatlar 
dehşetli pahah. Ring sıralarındaki yer
ler 23 dolar, belki de iki taraftan biri, 
beş dakika içinde nakavt olacak ve 23 

dolar birdenbire yanıverecekti. Fakat ne 
ziyanı var? Bir öküzü bile derhal öldü
rebilecek kadar kuvvetli olan 500 kilo
luk yumruğun bir insan üzerinde teı. 

rübe edilmesini görmek 23 dolar. Değ-
.' mez mı ... 

Kim galib gelecek? 
Har ıem mi. J oe Louis mi? 
Yoksa Gal'li bir maden amelesi o

lan Tommy Farr mı? .. 
Porodok'u yenen J oe Louis'io şansı 

çok kuvvetli ... Herkes onun kazanaca
ğına emin! Hatta bahse giriyorlar. 
1 e karşı 7, 8 le oynıyorlar. Jltfilyonlar
ca dolar bir yumruğun altında saklı!.. 
Herkes joe Louis'in kazanacağını tah
min ediyor... Ve hatta Amerikalılar, 

zenci diışmanı olmasına rağmen Joe 
Louis'i tutuyoı-Jar. Çünkü Joe amerika· 
lıdır. Halbuki Tommy ingilizlerin son 
zamanlarda biitün sp:>rlarda olduğu gi
bi boksta da aşağı kalmamak için Goe 
maden amelesi arasından bulup çıkar
dıkları ve ıleri sıirdükleri bir boksör
dür. 

İkisinin vaziyetlerine bir bakalım! 
J oe Louis 23 yaşındadır. Boyu 1.88 

dir. Ağırlığı 89,700 kilodur. Nefes al
dı~ı zaman göğsü 1.12 metre, nefes vcr-
digi zaman 1,02 metredir. Pazularr 
0,355 dir. Beli 0.86 dır. 

Vakıa Tormny Far da 23 yaşında

dır. Fakat Joe'<.len biraz daha boysuz 
yani 1,85 ve ondan biraz daha ağır ya
ni 90.600 kilodur. N cfes aldığı zaman 
göğsü 1,25, nefes verdiği zaman 1,12 
dir. Yani ne!esi daha kuvvetlidir. Pazu
su 38 bel de 89 santimdir. Kuvvetçe J oe· 
den dııha fazla görünmektedir. Fakat 

onun kadar mahir mi? Filhakika şimdi

ye kadar Tommy Langhran'ı. Bob Olin'i 

Ben Feord'u ve Max Baer'i yenmiştir. 

ama bunların joe Lou.is karşısında ne 

ehcmiyeti olabilir. 

Maç bCUJlıyor ... 
Şimdi nerede. ise iki boksör de saha

ya çıkacak? .. Bu maçta acaba bir dala
vere tarafı var mı? .. Yoksa ikisinden bi· 
risi birkaç saniyede nakavt olacak mı? •• 

Joe Louis hasmının çok kuvvetli ol
duğunu faakt onu en çok 20 ravund için
de yere sereceğini söylemişti Tommy 
de aynı fikirleri serdetmişti. Elbette 
hangi boksör ringe yenileceğim diye çı. 
kar? .. İşte önde Joe Louis arkada Farr 
sahaya crıkıyorlar ... Bütün tribünler al
kıştan inliyor ... Bazdan birisini alkı§lı
yor, diğerini ıslıklıyorlar .. Spor gayreti 
mi? Hayır, çünkü ikisinin üzerine para 
ile oymyanlar var. 

İkisi de halkı selamlıyor. Nihayet 
omuzlarından bornuslarını atıyorlar. Ve 
clele tutuşuyorlar. Gonk çalıyor hakem 
aralarından geçiyor .•• 

il.k ravund 
İki boksör de birbirlerini deniyor

lar .. Şiddetli hiç bir hamle yok. Sağdan 
soldan yumruk yağıyor. Fakat bunla
rın hepsi karşı tarafın eldivenlerinde 
kayboluyor. 

Tommy"nin bacakları daha süratli 
harcekt ediyor. Yalancı hamleler yapı
yor. Ve Joe'nin yüzünü örtmesinden is
tifade e{lerek ilk yumruğu göğsüne vur
mak istıyor. Fakat Joe ondan daha çok 
akzllı. Bu yalancı hamleleri çabuk anlı
yor. 

İkinci, üçüncü, dördüncü ravundlar
da hamleler daha şiddetli oluyor. Joe 
Tommy'den çok daha iyi Punch yapma· 
sını biliyor. Çabuk ve mütemadi hare
ketler yapıyor .•. 

Yumruklar artık hedefsiz değil.. Fa
kat Tommy dev gibi. Beş yüz kiloluk 
yumruk ciğer gemiğinin üzerinde bir 
sinek gezintisi hissini bırakıyor. Tom
myde de kroşeler var. Bir arahk ikisi 
biribirine girdi. Ve hakem aralaı:ını 

açtı. 

Halk müthiş beyecaıl! içinde tri· 

bünlerde bayılan kadınlar var.. bere

ket versin vaktiyle tedbir alınmış. Der

hal sıhat memurları koşuyorlar ..• 

Joe dehşet! yaşa Joe ! ... Yaşa Joe ! .. 

J oe bir vuruş vurdu ki o yumruk 

altında maden amelesinin yüzü maden

den çxktığı :amanki hali aldı! 

Tommy sendeliyor. Herkes nakavt 

bekliyor. Toınmy iplerde ... 

Fakat çabuk kendine geliyor. Ve 

ilerliyor. 

Bir yumruk daha 
J oe bu ilerleyişi derhal ve yeni bir 

hamle ile kesiyor.. Hasmının üzerine 

çullanıyor. Yeni bir Dunch ... 

Joe böyle giderse nakavt etmese 

bile sayı hesabiyle galib gelecek! 1 e 

karşı 7 ile Tommy için oynıyanların 

vay haline.. Ravndlar birbirini takib 

ediıyor. Joe en küçük zaaf eseri bile 

göstermiyor. Vakıa o da Tommy'nin 

ağır yumrukları altında sendeliyor ve 

hazan ringin kenarına iI?lere kadar gi

diyor. Fakat bütün bımlar hamleleri 

kırmak için yapılan oyunlar ... 
Biz Tommy'nin sahte hamlelerde 

daha mahir olduğunu zannediyorduk. 
Fakat Joe daha mahir çıktı •.. 

Bir yumruk .... Joe düşüyor .. Fakat 
daha hakem bir demeden kendini top
lıyor ve belki de mahsus düştü. Çünkü 
birdenbire kalkıyor ve zıplıyor. Tommy 
artlk yumruk yağmuru altındadTT. 

Tommy'nin burnundan kan mı geliyor. 
Belli değil ..• Zencinin vücudü ise pro· 
jektörlerin kuvvetli ziyası altında ter~ 
den yağlı kayış gibi parlıyor ... Yine 
gong çalıyor .•. Ravund bitti. 

Maçın sonuna çok a:z var 
Belki ek mahsus oyun uzayor. Ve 

sona doğru Tommy'nin bir nakavtmı 
bekliyebiliriz. 

Eğer Tommy bir yumrukta hasmını 
yere seremezse, şimdilik mağliib vazi

yettedir. 

Halkın heyecanı dehşet!... Tommy 

saldrrıyor. Bir yumruk! fakat bu yum

·ruk çmara vurulan bir tekme kadar de. 

ğersiz kalıyor .... 

Maç bitti. 

Harlevtli zenci Joe homis, Tommy'e 

karşı sayı hesabiyle galib ! 

[ Bu maç bizim saatle sabah saat 

altıya çeyrek kala bitmiştir ] 

lstanhulda motörlü nakil vasıtala
rının yıllık muaVPJrelf' .. : 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Bazı 
mücbir sebebler yüzünden motörlü na
kil vasrtalarının yrllık muayeneleri on 
gün daha uzatıldı. Bu müddet zarfında 
müracaat ederek muayene numarasını 

alınış olanlar nihayet bir buçuk ay: için· 
de muayeneye girmiş olacaklardır. 

Orman muhafaza kıtaları bugün 
işe başlıyorlar 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Orman
larımızın korunması yolunda vazife a
lan efııad ve subaylar yarın sabahtan i
tibaren yeni işlerine başlıyacaklardır. 

Koruma teşkilatına aid kadrolar mahal
lerine. bildirilmiştir. Her hangi bir kö
mür ihtikarmı önlemek için ormanlar
daki kesme müsaadelerine aid mukave
lenameler şimdiden imzalanmıştır. 

ULU! 

İzmirde 
iran Kurmay Heyeti 

şerefine ziyafet 
İzmir, 31 (Hususi Muhabirimizden)

Şehrimiz İran konsolosu İran bi.iıyük 
kurmay reisi şerefine bugün fuarda bir 
ziyefet verdi. Ziyafette vali, kuman
danlar, saylavlarla misafir heyetler bu
lundular. Toplantı geç vakte kadar ne
şe içinde devam etti. 

Misafir kurmay reisi Türkiye hak
kındaki ihtisaslarını şöyle anlattı : 

"- Türkiyeyi güzel bir memleket, 
türk memleketini bahtiyar, misafirper
ver val'an sever bir millet olarak buldum. 
Her tarafta bir çok ilerleme eserleri 
gördüm. Azimkar türk milleti sayesin
de daha yüksek ilerlemelere intizar o
lunabilir. 

Askeri manevralarınız şayanı takdir
dir. Türk ordusunu mütevali harblerde 
elde edilen tecrübeler ve kıymetli su
baylar yetiştiren askeri' mektebler saye
sinde dünyanın nazarı dikkatini üzeri
ne çeken ordulardan biridir. 

Fuar takdire değer. Bize karşı gös
terilen misafirperverlikten dolayı son 
derece memnunuz. ,, 

Beyoğlu Halkevinde 
Namık İsmail Gecesi 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Güzel 

sanatlar akademisi eski müdürü mer

hum sanatkar ressam Namık İsmail için 

bu akşam Beyoğlu halkeinde bir ihtifal 

yapıldı. Salon çok kalabalıktı. Başkan 

Ekrem, bir hitabe ile toplantıyı açdı. 

Gelen mektub e telgrafları okuduktan 

sonra Namık İsmail merhumun hayat ve 

eserlerini anlattı. 

Diğer hatibler de Namık İsmail 

hakkındaki nutuk ve ihtisaslarını söy· 
lediler. İhtifal nezi bir hava içinde 
nihayet buldu, 

Sanayi Umum Müdürü lstanbulda 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Sanayi 

umum müdürü B. Reşad bu gün ~bri
mize geldi. Yarın kendisinin reisliği 
altında sanayi müesseseleri müdürleri 
toplanacaklar, serbest idlı.alat rejimi
nin başladığı günden itibaren karşıla. 
şılan güçlükler üzerinde görüşecekler

dir. 

lstanbula gelecek İngiliz filosunu 
karşılama hazırlığı 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Şehrimi
ze geleceğini haber verdiğim İngilte· 
renin Akdeniz donanmasına mensub 
filo öbür sabah 9 da limarumrzda ola
caktır. Filo Bakırköy açıklarında do~ 
nanınamıza mensub gemiler tarafından 
karşılanacaklar ve filo kumandanı sa
bahleyin resmi makamları ziyaret ede
cek ve akşam vali filo kumandan 
ve subavları serefin Perapalasta bir 
ziyafet ~erec~ktir. Bu ziyafeti bir sÜva

re takib edecektir. 

Bir macar muallİDlİ memleketimiz 
hakkında rtaaleler neşretti 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Macar 
musiki muallimlerinden Jan Bon adlı 
türk dostu bir zat rnem!eketinde bir kaç 
Türkçe mektup bularak hunları tedkik 
etmiştir. Macaristanın ~ürk idaresinde 
bulunduğu zamanlara aıt olan bu mek. 
tuplar hakkında B. Jan türkçe ve fr".in. 
sızca birer risale neşretmiştir· 

Belediyeye gönderilen ceza evrakı 
poM.ada. kayboldu 

İstanbul. 31 (Telefonla) - Belediye 
reisliğine gönderilnıek üzcre postaya 
verilen belediye snclarma aid ceza ev
rakınrn kaybolduğu anlaş1lm1ştu. Bu 
gibi evrak bundan sonra teahhüdlü ve

rilecektir. -Memleketimizdeki yabancılar 
hakkmd'\ki hükümler meriyete 

giriyor 
İstanbul. 31 (Telefonla) - Memle

ketimize.: girei:ek olan Y.ahancılar hak
kında hazırlanan yeni kanun yarından 
dan itibaren rneriyete girecektir. Tür
kiyeye alınmaması, yahud alındığı hal

de çıkarılması icabed~nler ~akkında 
yarından itibaren tatbıkata geçilecektir. 

3 günde 1~ tifo vabsr 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Son Ü<i 

gjin içinde 12 tifo vakası tesbit edildi. 
Tifo vakaları ~ehrimiz.de gittikçe azal

maktadır. 

' <Cihan harlbirrı<dle 

eır=rlt~Döccens ~ervö~ 

: 

' 

1, 
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1 ._ _______ Samuel Hor 
No:3 

Eskiden bir kaç dil ögrenmiştim 
şimdi neden Rusça öğrenmeyeyim? 

Hayat görgülerimiz uman zaman; 
istila ve tayyare alarmlariyle tazeleni -
yordu. Yüksek makamlarm izahlarmı 

taşıyan telgraflar yağıyor ve bunun üze
rine tekmil Norfolk, ~kirge istilasına 

uğramış gibi, Y eomanry alaylan tara. 

fından istila ediliyordu. Bu alaylar, kır 
yollarında dolaşıyor, büyük bir gayretle 
haritaları tetkik ediyor ve sonra harb 
istasyonları denilen yerlere doğru hız
lanıyorlardı •. Muayyen bazı zamanlarda 

bu alarmlar o kadar ciddi telakki edildi 
ki, sahil boyu halkının muhtemel bir tah
liyesi gö:.ı önünde tutularak planlar ha
zırlandı. Kendi mülklerim de sahil bo -
yunda olduğundan, kiracı ve komşula -
nmla, bir köy toplanhıımda işlerin te -
ferruatını kavrıyabildikleri kadar anlat
bm. Haklı veya haksız bilmiyorum ama, 
şahsım itibariyle ben, her hangi bir is -
tilaya imkan olacağı kanaatinde değil -
dirn; her halde, tahliye için hazırlanmış 
olan plan1ar, benim için garib denecek 

derecede pratik olmıyan bir mahiyette 
idi. Köprü ve yollar, kaçıp geçecek olan 
köylü balkın sayımıa asla yetnöyecek
ti; kağıd üzerindeki planlarm çoğu de
ğersiz kalacakb. Bereket •enin, alman 
tertibattan herhangi birinin tatbikine za· 
ruret hastl olmıyordu; bu alarm ve 
kontluktaki hareketlerin verdikleri neti
ce, Y eomanry alaylarmm dikkatlerini 

yÜkııeltmek oldu. 
Askeri faaliyetten asırlarca u-

zak yaşamış olan fıalk, "yabancı" •· 
dmı taktıkları bu insanların istilası· 
na karşı besledikleri antipatiyi gizle
miyorlardı. Sir çok köylerde "teki.lifi 
harbiye" yapılıyordu. insanın malı üze
rine çullanıldığmı henüz görmemiş olan 
zavallı "korucumt• avlanma nizamı 

Norfolk'daki kadar şiddetli olmı -
yan bir semtten gelmiş bir Wallis li
vasının dehşeti karşııımda kendinden 
geçmiştir. Ancak. benimle bir hafta 
avda dolaşan bir subay grupunun, bir 
kaç gün sonra sellemehüsselem benim 
malikanemde av hayvanlanmı avla
dıkları zaman beyninden vurulmuşa 
döndü. Bu grupun en yaşlı subayına, 
ywnU§ak dille bir protesto mektub~ 
yazınca, aldığı yegane cevab kendı
sine çattığı için korucuma taarruz et
mek oldu. O günlerde bile, bu hadise
ye gülmekle iktifa ettik. Bugün ar· 
tık eğlenceli hatıralardan &aşka bir 
şey ol.mıyan, fa.kat o sıralarda, mah· 
dud muhitimizde gündelik konuşma 
mevzuanu teşkil , eden teferruat i~n 
tipik bir hadise ohnamı§ olsaydı, on

dan biç bahsetmezdim. 
Cuu.&lar hakkındaki masallar da 

bizi heyecan içinde bırakıyordu. Bu 
masallar o kadar çok ve biribrinin 
aynı idi ki, artık, itiyad halini almış 
olan uydurmalar için darbımesel ol· 
muştu. Rivayete göre jeplinlere işaret 
veren ve onlara da, kim bilir ne za· 
man ve nasıl, Norfolk şehir ve tarla· 
farını bombardıman ettirecek olan 
şüpheli otomobilleri tevkif ebnek i
çin gece gündür. sokak başlarında 
devriye va.zifeııiıı.i görüyorduk. Sayı· 
sı:.r; otomobil durduruyorduk; fakat 
bunlar, Norwich pazarma giden veya 
pazardan geri dönen Norfolk çiftçi. 
terinin otomobilleri idi. Şüphelenecek 
birini bulamamak. her halde bizim 
kabahatimiz. değildi- Sonradan ken 
di gizli teşlWatımızda çalıştığım SJ• 

ralarda grdüm ki lıarb devam ettiği 
müddetçe, büyÜk Britanyada düşman 
tayyareleriyle iş.LreUeşen bil otomo· 
bil bile gör.übnemiştir. 

Böyle ara sıra duyduğumuz heye
canlar ve her gün, bir saat makinesi
ni andıran hayatın tecrübeleri arasın
da pek çabuk geçiyordu; içimizde 
hemen hemen hiç kimse, başını alay
daa ve kendi işinden başka bir tarafa 
çe'Viremiyordu. O zaman bir çokları 
gibi ben det bir Jeomanry alayına ya
liud subayma ihtiyacı olan yerlere va· 
racak bir yalda yürüyordum. 

Ancak mukadderatım n ani ola
rak başka bir istikamet alması lazım 

, a-eldi. Son bahann kötü havasında 
kapbğım bir ha.stalık; beni, noelde a

tıl bırakb; hekimler, mutlaka uzun 
bir mezuniyet almakhğım ve belki de 
silihsız kıtalara kaydedilmekliğim 

lazım gelecğini söylediler. But kötü 
ve ezici bir ihtimaldi; bütün dostla
nmm parlamentoyu bırakıp gittikleri 
bir anda, benim geri dönmem icab e
diyoru. Tam yepyeni bir hayat tarzı
na alı§tığun bir sırada, caz..ibesini 
kaybetnıiş olan eski bir yaşayı§a av
det etmiş olacaktım. Atiyi ve kamo
yu alakaJandıran esas- hadiselere av

det etmeğe nasıl muvaffak olacağımı 
düşünürken, şimdiye kadar bir çok 
kimselerin girmedikleri bir yola sap
manın en muvafık bir hareket olaca
ğı nettcesine vardım. 

Eier Fransada bana bir yer bu
lunmauat bir ingilizin hizmetinden 
istifade edebilecek kenar köşe cep

helerden birine çıkan bir yol bulama
yacak mı idim! 

Eskiden bir kaç yabancı dil öğ
renmiştim. Neden rusça öğrenmeme
li ve kendime rus ordusunda bir iş 
bulıaamah idim? Tam o günlerde de 
Rusya hakkında bir çok Jeyler ııöyle
niyorda. Rus silindirine karşı besle
nen iman gev~meğe başlaml§b. Rus 
cephesinde korkunç değişiklikler ya
pdıyordu. Petroğraddaki entrikalar 
ve hiyanetler hakkında ortahkta es
rar dola rivayetJer doJaşyordu; hatta 
bu dedi kodular lngiltereye kadar u

zamışh. Şarkta neler olup bittiğini 
garbta hiç kimse vazıh bir surette bil
miyordu; Nisbeten pek az ingiliz rus
ça konuşuyordu; rus politikası ve ha
ya tr hakkında ise, pek azının malu
matı vardı. Bir: kaç ay içinde terce
man olarak çalışabilecek kadar rus-

çayı öğrenebildikten sonra, zaman 

zaman rus ordusuna gönderilen he

yetlerden birinde vazife almak için, 

imkan bulunabilirdi. 

Sonu ne olursa olsun, bu dü~ünce 

bana hastalığımın tasasını unuttuı·du 

ve aynı zamanda, bütün fikirleriını 
yeni ve çekici bir faaliyet Üzerin<le 

topladı. Bir tali eseri olarak, Rusya ve 

rus meseleleri etrafında İngilterede 

her hususta herkesten iyi beni tenvir 
edebilecek mevkide olan bir yeğenim 

vardı. 

Herkes t.arafmdan Johnny Brik
beck diye çağrılan bu zatın adı, uzun 
zamanlar Ostangeln'deki banka me
selelerine ve sosyal yardım faaliyetleri_ 
ne kar~h. Vakit ve hali yerinde 
old.ai• için Nokwich' de kendine bir 
malikane satın aJDllJ ve orada yaşa
mağa başlamıştı. Kendisi bir tarih a
limi idi; fakat o tarihi mektebde de
ğil daha ziyade kendi kendisine çalr· 
şarak öğrenmişti. 

Bir ilahiyat ilimi olarak da, İngilte
re' de ender bulunan §ahsiyetler a
rasında yer alnuştı. Bu itibarla, rus-

luğa ve ortadQksluğa dair her şeye 
karşı. büyük bir alaka gösteriyordu. 
Rus edebiyatx hakkında geniş bir bil
gisi vardı; bir çok defalar Ruııye<ya 
gitmişti. En yakm dostlan arasmda 
bir kaç tane rus devlet ve kilisesinin 
çok büyük nüf02lu ~si.yeti de vardı. 
Yalnız: kardeş çocukları ve kom~v o
luşumpz değil, ingjliz kilise politıkası 
da bizi birleştirmişti; geçmiş yıllarda 
kil.ise mekte.bleri ve İngiliz - ke tolik 
meseleleri ile epeyce 11ğraşmıştrk. 

Zamanım, en çok, yabancı mem]e
ketlerden getirdiği sülünler, ı-us mez
lieb kitablan oraya gelip yerleşmiş olan 
dosttan arasında geçirfrd;. 

Velhasıl rusca Öğrenmek ve bir 
ı:usca hocası bulabilmek buauunda a

kıl danışmak maksadiyle Birkb!?ck'e 
baş vurdum. Onun yardımı say~,_ınde, 
bir iki gün sonra, l"ns e!çihğjnde u
zun yıl!ar baş nıüte ·cimlik etmiş olan ih
tİya7 Odow ıle baş ha ıı vernıi:oı cnhş
m ğa başlamıştık.. 

( S ı'11 vn1·) 
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Tarsus American Colloge 
Amerikan Erkek Lisesi 

DERSLER 28 EYLÜLDE BAŞLAR 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edil

miştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 230 lira. nehari ücret 50 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

2-3888 

Ankara numune hastahanesi 
haştahihliğinden: 
Hastahanenin aşağıda yazılı ihtiyaçları 22.8.937 tarihinden 

6.9.937 tarihine kadar on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme açık eksiltmedir. Teminat mikdan ve muhammen be
delleri hizalarında işaret edilmiştir. Bu üç kalem malzemenin hep
si birden ihale edilecektir. İhale 7.9.937 salı günü saat 14 de An
kara Nümune hastahanesinde teşekkül eden hususi komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameler Ankarada Nümune hastahanesinde ve 
İstanbulda sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki 
evrak komisyonca alrnamıyacağından bunları vermek istiyenler i
hale gününden eve! hastahaneye müracaat ederek teminatlarını 
maliye vekaleti veznesine yatıraC'aklardır. 
Beher metresi 

Muhammen bedel 
Lira kuruş mikdarr 

11 105000 M. 
23 5000 M. 

25 
{2875) 

2000 M. 

muvakkat teminatı 
288 lira 75 kuruş 

93 " 7 5 " 

37 .. 50 JI 

Ziraat vekaletinden: 

Cinsi 
( gazhıdrofil 
sargılık ameri -

kan bezi 
Tarlatan bezi 

2-4391 

Vekalet makam binek otomobili için açık eksiltme ile (5000) 
litre benzin, (5) büyük teneke(A), (3), büyük teneke "B.", "2" 
büyük teneke (B. B.), mobiloil yağı ile (4) büyük teneke gres ve 
( 12) ufak teneke valvalin alınacaktır. 

Eksiltme 14.9.937 sah günü saat 15 de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen be
deli olan (1095) liranın yüzde yedi buçuğu 82 lira 12 kuru~ 50 san. 
timi muvakkat teminat olarak eksiltmeden evet mal sandıgma ya
tıracaklardrr. Bu işe aid şartname vekalet levazım müdürlüğünden 
parasız verilir. (2758) 2-4340 

Anli.ara inhisar lar 
Başmüdürlü~nden 

1 - Baş müdürlüğümüz idare binasının dahili ve haricinde Oo· 
ya kısımlarının tecdidi ve asfalt caddenin yapılışından sorra dış 
cephesinde vukua gelen çöküntü ve çıkıntılarının izalesi, keşifna· 
me, şartname ve mukavelesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (5063) lira 45 kurştur. . . 
3 - Aleni eksiltme 3.9.937 tarihinde cuma günü saat 16 da ınhı

sarlar baş müdürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

4 - Şartname, keşifname ve sair eksiltme evrakı baş müdürlü· 
ğümüz muhasebe şubesinde görülebilir. 

5 - fsteklierin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair resmi ve
sika ibraz edeceklerdir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu olan (379) lira 75 kuruş teminatı muvakkate paralariyle 
birli kte tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olu-
nur . ( 2873) 2-4356 

Sanısunda inşa edilecek 
P . T. T. binasının 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
A - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda yapclacak posta, tel

graf, ve telefon binası ınşaatı. 
İnşaatın keşif bedeli (57044) lira (42) kuruştur. 
B - Bu işe müteallik metraj cetveli keşif defteri tahlili fiat 

cetveli fenni şartname fenni şartname layihası elektrik tesisatı 
fenni şartnamesi su tesisatı ve sıhi tesisat keşıf cetveli kalörifer 
tesisatı keşfi kalörifer tesisatı fenni şartnamesi kapalı zarf usuliy
le eksiltme şartnamesi bayındırlık işleri genel şartnamesi elektrik 
tesisatı keşfi 13 parça proje 2 lira 85 kuruş bedelle Samsunda P. 
T. T. müdürlüğünden Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğün
den ve İstanbulda P. T. T. ayniyat şube nı\idrlüğünden alınabilir. 

C - Eksiltme 10.9.937 tarihinde cum:ı günü saat 16 da Samsun 
P. T. T. müdürlüğü binası içinde toplanacak arttırma ve eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

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

üç lira muvakkat teminat vermesi, 
F - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olduğunu isbat etmesi 

lazımdır. 

1 - 2490 No.lu kanunda yazılı vesaiki göstermesi. 
2 - Naha vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası 

göstermesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 30.000 liradan aşağı ol
maası lazımdır. İhale gününden laakal 8 gün eve! nafıa vekaletin
den talebte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunamı
yacağrnın ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin na· 
zarı dikkate alınması icab eder. 

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

G - Teklif mektubları yukarıda C fıkrasında yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Samsunda P. T. T. müdürlüğü binası içinde 
arttırma eksiltme kom:syonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet yukarıda C 
fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş olmasş ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vaki ola-
cak gecikmeler kabul idelmez. (2927) 2-4395 

Adliye Vekaletinden: 
Temyiz mahkemesi ihtiyacı için (3455) .Jlefter (3.555.000) 

matbuanın tab ve ciltlenmesi açık eksiltmeye konmuştur. 
Kağıd, mukavva ve bez vekalete ve diğer malzeme ve masraf-

lar müteahhide aiddir. 
Tahmin edilen bedel (2000) liradır. 
Muvakkat teminat (150) liradır. 
Şartname ve listeler vekalet levazım ve daire müdürlüğünden 

hedelsiz alınabilir. 
Eksiltme 15.9.937 çarşamba günü saat 15 de Yenişehirde temyiz 

oınası içinde vekalet eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Teminat olarak banka mektubiyle hazine makbuzu kabul edilir. 
İsteklilerin teminatlariyle birlikte eksiltme gün ve saatında ko-

misyonda hazı · h11lıınm::ıl::ın (7,Q95) 2-4489 

ULUS 

Ankara Defterdarlığından : 
Askeri ve mülkt tekaüd ve yetim ve dulların eylül ile teşrini sa· 

ni 937 üç aylık maaşlarına aid muamele ve tediye günleri a§ağıda 
gösterilmiştir: 

ı _ Maaşlarını bankadan alan askert ve mülki tekaüd ve dul ve ye: 
timlerin muameleleri 1.9.937 çarşamba ve 2.9.937 perşembe günlerı 
yapı lacalı:tır. . 

z _ Maaşlarını vezneden al~nlara tahsis edilen tediye günlerı: 
A • Askeri mütekaid ve yetımlere, dullara: 

3.9.9397 cuma günü ı - numaradan 500 numaraya kadar. 
4.9.937 cumartesi 500 numaradan 1000 numaraya kadar 
6.9.937 pazartesi 1000 numaradan 1500 numaraya kadar 
7.9.937 sah 1500 numaradan 2000 numaraya kadar 
8.9.937 çarşamba 2000 numaradan 2500 numaraya Jradar. 
9.8.937 perşembe 2500 numarad~n yukarı. 
• Mülki mütekaid, dul ve yetımlere: 

B . 10.9.937 cuma ı numaradan 500 numaraya kadar. 
11.9.937 cumartesi · 500 numaradan 1000 numaraya kadar. 
13.9.937 pazartesi 1000 numaradan 1500 numaraya kadar. 
14.9.937 salı 1500 numaradan yukarı . 

(3098) 2-4616 

Nafıa Vekaletinden 
ı _ Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahat_ ameliyatı 

sahasında yapılacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşutları ınşaatı. 
Keşif bedeli: (130.444) lira (44) kurştur . . ... 

2 _ Eksiltme: 20 eylül 937 tarihine rastlayan pazartesı ~unil 
• saat 15 de nafıa vekaletinde sular umum müdürlüğü su eksıltme 

komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır .. 
3 _ İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesı, bayındır· 

!ık işleri genel şa,rtnamesi .fenni şartname ve projeyi (6) 1.i~a (53) 
kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alab.ılırler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7772) hra ~23) 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralrk nafıa s~ ı~lı;
rini teahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil s~ ışlerı· 
ni başarmakta fenni kabiliyeti ol.duğuna dair ~afıa vekaletınden a· 
lmmış müteahhidlik vesikasını ıbraı etmelerı. 

İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatte? 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz ~ukabı
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edılmez. 

(2925) 2-451::........ 

Aukara vali liiinrlen: 
ı _ Vilayet merkez ilk okulalrına 9.9.937 tarihinde talebe ka

yıd ve kabulüne başlanacaktır. 
2 _ Bu yıl merkez ilk okullarına yalnız 930 doğumlu çocuklar 

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

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

4 _ Talebe velilerinin çocuklarını bızzat evlerıne en yakın ılk 
okula götürüp kayıd ettirmeleri l~ı.mdır. . .. .. 

5 _ İlk okullarda tedrisata 1 bırınci teşrın 937 cuma gunu baş· 
!anacaktır. 

6 - Okul idarelerinin istiyecekleri vesaiki ihzar ederek her ta· 
]ebe velisinin muayyen günlerde okullara müracaatları ilan olu· 
nur. (3050) 2-4554 

mektebleri mühayaat Aıık.ara 

liomisyonu reisliğinden: 
Siyasal bilgiler okulunda yaptırılacak donanma tesisatı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10.9.937 cuma günü saat 15 de 
Ankara mektebleri muhasebeciliği binasında olacaktır. Tahmin e· 
dilen fiat 3776 lira 3 kuruştur. İlk teminat 283 lira 25 kuruştur. 
Plan, keşif ve fenni şartnameleri görmek istiyenler okula müracaat 
etmelidirler. (2907) 2-4443 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafia vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamtş olan Er

zincan vilayetinde ve Erzincan • Kigi yolu üzerinde beton arme 
olarak inşa edilecek Bey çayırı köprüsü ?u defa yeniden münaka
saya konulmuştur. Keşif beledi (55500) Iı7adır. 

2 - Eksiltme 14.9.937 tarihine müsadıf salı günü saat 16 da 
Nafia vekaletinde şose ve köprüier reisliği eksiltme komisyonu 
odasında kaı;ıalı zarf usuliyle yapzlacak~~r. . . ~ 

3 - Eksıltme şartnamui Ye buna ~u~~~errı dıger evrak (278) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reıslıgınden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin \4025) li~alık muvakakt 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabıl~ceklerıne dair vekale· 
timizden almm_ış müteahhitlik ehliyeti fe?n~ye vesikası ile ticaret 
odasına kayıdh bulunduklarına dair vesaık ıbraz etmeleri lazım· 
dır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı satten 
bir sat e;'veline kadar komisyon reisliğiX:e makbuz mukabilinde 
vermelerı mutazidir. Postada olacak gecıkmeler kabul edilmez. 

(2997) 2-4573 

KREM 

1 - 9 - 1937 

Cumur ba~kanlı~ filarrnnnik 
orl~estrası şefliğinden: 

Cumur başkanlığı filarmonik orkestrasına bağlı, aynı zamanda 
salon orkestrası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil 
edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. imti
handa kazananlar çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira üc
retle angaje edileceklerdir. 

cek) 

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

Bir Bateri 
Bir kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
Bir trempet çalan (başka bir alet de çalabilecek) 
alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir
likte imtihan edilmek üzere 6 eylOlden itibaren 11 eylül 1937 cu
martesi gününe kadar İstanbulda Galatasaray lisesine ve Ankara
da imtihana girecek namzetlerin ise 15 eylUlden 20 eylill pazarte· 
si gününe kadar Cumur başkanlrğı filarmonik orkestrası şefüğine 
başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. 
(2722) 2-4214 

lnsaat usta okulu .. 
direktörlü~nden: 

19.8.937 tarihinde açık eksilemeye konulan 1400 metre bej 
renkteki kumaşa talih çıkmadığından bu ihale on gün müddetle te
hir edilmiştir. Bu kumaşa aid alım satım komisyonu 6.9.937 tari
hinde okullar sağışmanlığmda saat 15 de yapıJacaktır. İsteklileri 
muvakkat teminatlariyle birlikte müracaatları ilan olunur. Mu-
vakkat teminat 47 lira 25 kuruştur. (3018) 3-4644 

Ankara Valil~nden 
Naha dairesi için lüzumu olan 2bin teneke benzin kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6.9.937 pazartesi günü 
saat 15.S vilayet encümeni riyaset odasında olacaktır. 

Tahmin bedeli (6650) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ticaret odası vesikası ile 498 li

ra 75 kuruşluk muvakkat teminatları birlikte aynı gün ve saat 14.S 
a kadar encümen reisliğine vermeleri. 

istekliler buna aid şartnameyi nafıa müdürlüğünde gözden ge-
çirebilirler. (2836) 2-4316 

Ziraat vekaletinden: 
Vekalet kalöriferinde kullanılmak üzere açık eksiltme ile (120) 

ton türk antrasiti (sömikok) alınacaktır. 
Eksiltme 13.9.937 pazartesi günü saat 15 de vekalet satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Eksıltmeye iştirak edecekler muham
men bedeli bulunan (3360) liranın yüzde yedi buçuğu muvakkat te
minat olarak eksiltmeden eve! mal sandığına yatıracaklardır. Bu 
işe aid şartname vekalet levazım müdürlüğürıden parasız verilir. 

(2760) 2-4341 

Akhisar şarbavhbndan: 
180 lira ücretli belediyemiz mühendisliği münhaldir. Yüksek mü· 

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

l 
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Komisyonu ilanları 
------- B l L 1 T -------

Yapı: İki gara) yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif tutan: (32.036) lira 84 kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler. 
parasiyle inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 7-ıx-937 sah gü· 
nü sat 11 dedir. İlk teminatı: (2402) lira 76 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü madde· 
terinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarmı 
havi zarflar ihale günü saat ona kadar M.M.V. satın alma komisyo· 
nuna versinler. (2830) 2-4294 

1LAN 
Eyer Sabunu: 5000 kilo eyer sabunu açık eksiltme ile satın alı

nacaktır. Hepsinin tutarı 3000 liradır Evsaf ve şartnamesi para
sız komisyonumuzdan verilecektir. İhalesi: 3-ıx-937 cuma günü sa 
at 11 dedir. İlk teminatı 225 liradır. Eksiltmeye gireceklerden il· 
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktinde M.M.V. satın alma ko· 
misyonuna gelsinler. (2828) 2-4292 

B t L t T 
Papı: Mızıka mekteb binasının ikmali inşası kapalı zarflaek

siltmeye konulmuştur. Keşif tutarı: (43.476) lira 35 kuruştur. Ke
şif, proje ve şartnameleri parasiyle inşaat şubesinden verilecektir. 
İhalesi: 6.9.937 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı: (3260) 
lira 73 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayıl rkanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte te
minat ve teklif mektupların havi zarflar ihale günü saat ona kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna versinler. (2829) 2-4293 

B f L t T 
1) İki adet perçin imal makinesi kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 18.500 lira olup ilk teminat parası 1387 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 18 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cücü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub· 
larını ihale gün ve saatında en geç bir saat evetine kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. (3054) 3-4639 

B t L t T 
Yapı: - Harb okulu ahırında çatı arası bölme yapısı açık ek

siltmeye konmuştur. Keşif tutarı: 4895 lira 51 kuruştur. Keşif ve 
şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alınacaktcr. İhalesi 17.IX. 
937 cuma günü saat 10 dadır. İlk teminatı: 367 lira 16 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 

2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(3056) 3-4640 

Eminyet umu m müdürlüğünden 
1 - Ankara polis enstitüsü için elde mevcud nümunesine ve 

şartnamede yaztlı vasıflarına göre 350 battaniye açık eksiltme u
suliyle 17.9.937 cuma günü saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Battaniyenin beher tanesine 12 lira kıymet biçilmiştir. 
3 - Bu işe aid şartnameyi almak ve nümuneyi grmek istiye!l· 

lerin Emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaat 
eylemelerj. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 341 lira 25 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubiyle 2490 sayılı kanunun 2-3 cü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü tam saat on beşte 
komisyona gelmeleri. (3103) 3-4643 
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Komisyonu llanları 

._ --
1 - Kapalı zarfla Beytişebab kıtaatı ihtiyacı için eksiltmeye 

konulan 126 bin kilo fabrika ununa teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden aynı mikdar un tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konu \muştur. 

2 - Eksiltmesi 16.9.937 perşembe günü saat onda Beytüşeba? 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 1708 li
radır. Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarım havi teklif mektublarını iha1e saatından en az 
bir saat eveline kaaar mezkur komisyona vermeleri. 

( 281 7 ) 2,...-4346 
!LAN 

1 - Erzincan birlikleri için 740 bin kilo odun kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 9 da Erzincanda 
tümen karagahı binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun muhammen tutarı 16650 lira ve ilk teminatı 1248 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü1ebilir, 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bu saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2911) 2-4424 
t I. A N 

1 - İzmir mü5tahkem mevki sahil kıtaatı ihtiyacı için 21.200 
kilo sade yağı kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6.9.937 pazartesi günü saat 16.30 da Kışlada satın 
all:na komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutan 19716 lira muvakkat teminatı 1478 lira 70 
kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en u , 
bir saat eveline kadar İzmir askeri satın alma komisyonuna ver-
meleri. (2868) 2-4350 

t LAN 
1 - Antalya garnizonunun yıllık ihtiyacı olan 234000 kilo as

keri evsafta un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 10.9.937 cuma günü saat 10 da İspartada tümen 

satınalma komisyoınunda yapılacaktır. . 
3 - Unun tahcnin bedeli 12 kurus ve muvakkat temınatı 2633 

liradır. Şartnamesi her gün komisvo~da görülebilir · . 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerındeki ve. 

sıka Y'e- teminat makbuzlarını havi teklif mektublarınr ihale saatin
den ~ az bir '!'la.at evveline kadar cnezkur komisyona vermeleri . 

(2870) 2--4439 
t L A N 

1 - 759.000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Arpanın muhammen tutarı 37950 lira ve muvakkat temina

tı 2845 lira 75 kurştur. Şartnamesi 190 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

3 - Eksiltmesi 4.9.937 cumartesi günü saat 11 de Erzincanda 
tümen karargahındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmakla beraber 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde.ki vesika ve teminat makbuzla
riyle tckri m ktublannı ihale saatınd.an en az bir saat eveline ka-
dar mezkfır komisyona ermeleri_ (2866) 2-4348 

t L A N 
1 - Deniııh garniı,onu hayvanatı ihtiyacı için 474500 kilo yulaf 

kapalı zaı:floı. eltsil tmeye konubnuştur. Eksiltmesi 15.9.937 perı,em
be günü saat ı 5 de İspartada tümen satm alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Yulafın beher kilo muhammen fiyatı beş kuruş ve mu...ak· 
!tat teminatı 222.S. liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. 

3 - lsteklılerin 2490 sayılı kanunlIIl 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve tem·nat makbu:ılaruu tıavi teklif mektobl:arını ihale saatın
dan en aıı bir saat evdine kadar mezkUr komisyona verıneleTi. 

(2993) 2-4516 
t LAN 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı ihtiyacr için 27950 
kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6.9.931 pazartesi günü saat 17.30 İzmirde Kışlada 
satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yağın tahmini tutan 25714 lira ve munkkat teminatı 192~ 
lira 55 kuruştur. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasına kayrdlı olmaları şart olmakla 

beraber 24'90 sayıh kanunun 2 Y'e 3 eü maddelerindeki belgeleriyle 
ilk teminat makbuz veya banka mektubları ve teklifnamelerini iha
le saatından en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona Y'er-
meleri. (Z869) 2-4351 

l LAN 
1 - Erzincan birlikleri içiı:ı 740 bİn kilo odun kapalı zarfla ek

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

men karagahın<talii satuı alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Od'unnn muhammen tutan 166.50 lira ve ilk teminatı 1248 

Jira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasınd<l' kayıdlı olmaları şart olmakla 

beraber 2490 savılr kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makfluzlarmı havi teklif mektublarmJ ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2912) 2-4425 
lLAN 

l - Siirdtümen lota.atı ihtiyacı için 300 bin kilo fabrika unu 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 7.9.937 salı günü saat 11 de Siirtte tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 45.000 lira ve ilk teminatı 3375 liradrr. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat malkbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadaT mezkfir komisyona vermeleri. 

(28.Iı) 2~45 
t LAN 

1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 80 ton sığır eti kapalı :ıarl 
ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16.9.937 perşembe günü 
aut 14.30 da Girnunda alay satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

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

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarile teklif ımktu.plarını ihale saatin
dan en az bir saat eveline kadar mezktlr komisyona vermeleri. 

(3010) 2-4549 

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

meye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da Erzincan

da tümen karargahında satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Odunun muhammen tutarı 27.000 lira ve muvakkat temina

tı 2025 liradır. Şartnamesi 135 kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi teklif mektublarrnı ihale saatmdan en a:ı 
bir saat eveline kadar mezkfır komisyona vermeleri. 

(2913) 2-4426 

ULUS 
İLAN 

Balıkesir_ kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 350 ton un kapa
lı z3:rf usulıyle 13.9.1937 pazartesi günü saat 15.30 da ihale edile
cektır. Unun muhammen bedeli 42000 lira ve muvakkat teminatı 
3150 lirad_ır •. İAsteklilerin ş~rtnamesini görmek üzere hergün ve ek
siltmeye ıştı?'k e?eceklerın de gösterilen saatten bir saat evetine 
kadar kanunı vesıka ve teminat makbuzlarile teklif mektuplarını 
Balıkesirde kor satın alma komisyonuna vermeleri. (2019)) 2-4530 

İLAN 
Çatalca~ göste.rilecek mahalde bir pavyon için ihale günü tek

lif edilen fıat komısyonca pahalı görüldüğünden ihalesi tekrar ka
palı zar~a 13.9.9_37 pazar~esi günü saat 16 da yapılacaktır. Muham
men keşıf be~elı 30424 .. lı~a 64 kuruştur. ŞartnamC8i her gün öğle
den evel kom1syonda gorulebilir. 1stekli1erin 2282 liralık ilk temi
nat makbuz veya m~ktubl~riyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesıkatarıyle beraber ihale saatından en az bh saat 
enline kadar teklif mektublarını Fındıklıda komutanlık satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (291-t) 2-4427 

t LA N 
I - Gire~un garnizonu ihtiyacı için 240 ton ekmeklik un kapa

lı zarfla eksıltmey.e konulmuştur. Eksiltmesi 16.9.937 perşembe 
günü saat 16 da Gıresunda alay satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Unun muhammen tutarı 34800 lira ve ilk teminatı 2610 lira
dır. Şartnaınes! h:rgün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklılenn kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını ihale saatinden en az bir saat eveline kadaı 
mezkfır komisyona vermeleri. ( 3009) 2-4548 

t 1. A N 
ı _ Erzinca.n kıtaa~ı hayvanatı ihtiyacı i~in 444.200 kilo arpa 

kapalı zarf us~hyle e.ksıltmeye konulmuştur. Tahmin edılen bedeli 
22210 lira ve .ılk temı~~ı 166.5 lira 75 kuruştur. Eksiltmesi 4.9.9::17 
saat ıo da Erızncanda _tu~en karargahında satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. İsteklılerın ticaret odasında kayıdlı olmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublannr ihale saatrndan 
en az bir saat e.,eı mezkur komisyona vermeleri. (2867) 2-4349 

l LA N 
1 _ Harb o~u.ıu .ihtiyacı için açık eksiltmeye konulan 10 ton 

rezaki üzümün ıkıncı defa yaptlan eksiltmesinde istekli çrkmarlı
ğından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - 1lk pazarlı~ı 10 9,937 cuma günü saat 11 de levazım amir
liği satın alma komısvonunda yapılacaktrr. 

3 - Üzüm?n tuta.~ı 1200 lira olup muvakkat teminatı 90 lira
dır. Şartnames.ı h~r gun komisyonda paıasu olarak göı:~ür. 

4 _ fsteklılerın kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesıka ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(3062) 2-4641 

fLAN 
1 _ Karaköse garnizonu için 200 bin kilo, kağrzman garnizonu 

için 200 bin kilo, Iğdır garnizonu için 300 bin kilo, Sürbehan gar
nizonu için 300 bin kilo askeri evsafta fabrika unun kapalı zarfla 
ihalesi günü istekli ırıkmadığrndan pazarlığa çevrildi. 

2 - Karaköseye aid unun tahmin bedeli 28 bin lira ilk temina
tı 2160 lira. I~dıra aid unun tahmin bedeli 51 bin lira ilk tem'natı 
3800 lira, Ka~ızınana aid unun tahmin bedeli 30 bin lira ilk temi
natı 2250 lira, Sürbih;ın garnizonunun ununun tahmini bedeli 51 
bin lira ilk teminatı 3800 liradı:r. 

3 - Pa:ıar1ıklan 25.8.937 tarihinden itibaren bir ay içinde her 
hangi gün talibi çıktığL takdirde paıar.lrğı yapılacaktır. 

4 - İhaleleri Karakösede satın al:na komisyonu binasında ya
pılacaktır. Şartnameleri komisyonda her gün görülebilir. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 ci.i maddelerindeki ve
sika ve teminat' makbuzlariyle komisyona gelmeleri. (3109) 

t LA N 
Ekmeklik un 

kilo 
300.000 
196.000 
196.000 
75.000 
96.000 
86~000 

İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

3-4662 

1 - İzmit birliklerinin yukarıda garnizonlan ve mikdarları ya
zılı un kapalı zaı:f1a 15.9.937 çarşamba günü saat 15 de lzrnitte tü
men satın alma komisyonund• satın alınacaktır. 

2 - Unun muhammen fiatı Bolunun 14, diğer mevkiler 12 ku· 
ruş 50 santimdir. Hepsinin iTh teminatı 8333 Hradrr. Şartnamesi 
l.zmitte tümen ve Ankara, İstanbul levazım amirlikleTinde görüle
bilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesi
ka ve teminat makbuzlarile teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2974) 2!.........4513 
t LAN 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Miktarı Fiatı teminatı 

İhale günü 
ve saati 

Kilo Krş. Lira 
Makarna 62000 K. zarf 23 1070 16. 9_ 937 16 
Makarna 8100 açık 23 140 16. 9_ 937 16 
K. fasulye 45600 K. zarf 15 513 16. 9. 937 16 

,, ,, 45600 ,, ,, 15 513 16. 9. 937 11 
,, .. 11400 açık 15 . . ~g 16. 9- 937 11 

Çanakkale müstahkem mevki bLrlıklerı. ilı.tiyacı olan yukarda 
cins ve mi~rlariyle tutarları ve muvak~t teı:ninatları yazılı er
zaklar bent gün ve saatte Çanakkale nıustahkem mevki satın al 
ma komis~~:munda ihale edilece~tir. lste~ilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, .3 cu ~derelerindeki vesıka ve temınat makbuzlartyle ihale 
saatlennden hır saat evveline kadar mezkur komisyona müracaat-
ları. (3108) 3-4661 

,. ır ... ~~ 
1 - Me.rzifon kıtaatı ihtiyacı ıçın kapalı zarfla eksiltmeye ko

nul~ una ıstekli çıkmadığından tekrar 167 ton un kapalı zarfla 
eksıltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltmesi l6. 9. 937 perşembe günü saat 15 de Safranbolu 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen bedeli 14 kuruş V'e muvakkat teminatı 
1754 liradır. Şartnamesi her gün k~~syonda görül~bilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cu maddelerindeki Tesika ve te
minat makbuzlariyle teklif mekt~la.rını ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar mezk{ir komısyona vermeleri. (3127) 3-4669 

tLAN 
v Sarrkamış birlikleri ihtiyacı ~~i~. ~~siltmeye konulan sade ya
gma teklif edilen fiat pahalı göruldugiinden tekrar 30 bin kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksiltmeye ko.~u.~muştur. 

Eksiltmesi 16. 9. 937 perşembe gunu saat 10 da Sarıkamışta as
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Yağın tahmin bedeJi 
25500 lira ve ilk teminatı 1912 lira 50 .. kuru~tur. Evsaf ve şartname
sini görmek istiyenler komisyon_a mu~acaa~ları. lsteJdilerin 2490 
sayılı kanunun Z, 3 cü maddelerınde~ ftsı.b ve teminat makbuz
la.riyle teklif mektuplarını ihale s:ıatınden en u bir saat eneline 
kadar mezkUr komisyona verınelerı. (3124) 3--4666 

!LAN 
1 - Trabzon garnizonu ihtiyac~ için 256 ton un kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltoıesı 16· 9. ~7 per:ı;.embe günü saat 
16 da Trabzon kalesindeki satın alma ~mısyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30720 lır~. ve muvakkat teminatı 
2304 lirad.n:. Şartnamesi 154 kuruş mukabilınde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı Jı:anu~un ~ 3 cU maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklıf mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evveline kadaı: mezktlr komisyona vermeleri 

(3126) ~4668 • 

/-= 

Urfa Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Urfa vilayeti hükümet konağının 

tadilen orta okul haline ifrağı ve hellilarmın yeniden inşaatı c .up 
keşif bedeli 8284 lira 59 kuruştur. 

2 - Eksiltme 10.9.937 günü.ne müsadif cuma günü saat ı ı de 
Uda nafıa müdürlüğü odasında te~ekküI edecek eksiltme ko
misyonu marifetiyle açık eksiltme usuliyle yapriacaktır. 

3 - İstekliler bu işe aid evrakr fenniye ve saireyi nafıa mü
dürlüğünde görebilirler. 

4 - EksiTtmeye girebilmek için talihlerin 1521 lira 34 kunrş 
muvakkat teminat vermesi ve ayrıca 937 senesi ticaret odası vesi
kası ile nafıa müdürlüğünden almmış müteahhidlik ehliyet vesikas 
ibraz etmesi lazımdır. ( 5689) 3--465.5 

Bayramiç}. 2 inci Alay 8atınalma 
Komisyonu Başkanlığın<lan · 

Erzakm cinsi Jlv{iktarı tutarı 

Kilo L. K-
Ekmeklik un 439000 52680.00 

Teminat 
muvakkatesi 

L. K. 
3884 00 

İfıafe günü 
saati 

17-9-937 cuma giınü 
15 de 

Sıtır eti 102300 25575.00 1918 00 ,, .. .. ., 
1 - Yukarda mikdarı yazılı iki kalem erzak Z490 sayılı arttırma 

eksiltme ve ihale kanununa tevfikan bir ay içinde pazarlıkla ihale 
edilecektir. 

2 - Taliplerin teminatlarile bilikte komisyona müracaatlan 
ilan olunur. ~5620) 3-4657 

İzmir ili daimi encümeninden: 
İz~de Ağamemnun ilıcalarında yeniden yaptırtacak binalar

la tesıatının projesinin tanzimi işi 4 ay müddetle müsabakaya ko
nulmustur. 
. . 1s_t~nilen bu projenin tdnziminde birinci gelecek olana 2000 
ıkıncıye- 750 3 üncüye 250 lira mükafat verilecektir. Tanzim oluna
cak bu projenin vaziyeti planiyle şartnamesi İzmir - Ankara - İs· 
t~nbul baymdılrık direktörlükle-rinde mevcud olduğundan istek
lıler adı geçen direktörlüklüğe baş vurarak inceleyebilirler. 

~anzim olunacak projenin birinci kanun 937 nihayetine kadar 
İzmır bayındırlık direktörlüğüne yollamaları ilan olunur. 

(3121) 3--4659 

Elaziz isl{an direl{törlüğiinden : 
Elaziz merkezinde gö~menler için yaprlmak üzere 3.7 .937 gii

nünde kapalı zarf usuliyle münakasaya çrkarılmış olan bir numa
ralı ş.ehir tipine uygun 74 tek ev ile Sivrice kaza merkezinde yaptı
rılmak üzere 6.8.937 gününde açık eksiltmeye konulmuş olan 6 nu
maralı tipte 11 çift ve bir tek evin inşasına, keşif bedellerinin azlt
ğından dolayı talib zuhur etmediği için her iki tip evlerin keşiıf 
bedeleri arttırılmış ve 25.8.937 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ayrı ayrı ve pazarlık suretiyle yeniden açık eksiltir.eye konmuştu. 

1 - Mecmu bedel keşifleri, Eiaziz merkezinde yaptırılacak 74 
ev için 38568 lira 80 kuruş ve Sivrice'de yaptırılacak 11 çift bir tek 
ev için de 12072 lira 99 kuruştur. 

2 - Bütün malzeme, işçiliğiyle beraber müteahhide aid olmak 
üzere ve anahtar teslimi suretiyle yapılacaktır. 

3 - % 7.5 tan tutarı olan, muvakkat teminat bedelleri ihaleden 
üç saat evel verilmiş alınası Jazımdır. 

4 - Fenni ve idari şartnameler ile planlar, istekliler tarafın
dan parasız olarak Elaziz iskan müdürlüğü dairesinde her gün gö
rülebilir. 

5 - Talib olanların pazarlığa girebilmeleri için kanunun gös
tudiği şekilde ehliyet vesikalarım ibraz etmeleri şarttrr. 

6 ~ -. İ~teklilerin 25.8.937 gününden 8.9.937 gününe kadar, pa
zar~ıga ıştırak etmek üzere her gün Elazi:ı iskan müdrülüğü dai
reınnd~ müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5714) 3--4654 

P. T. T. Levazım l\lüdürl~Oiiııden 
1) - İdare ihtiyacı için 15.000 kilo saf çinko kapalı zarfla 

eksiltmeye korunu!}tur. 
2) - Muhammen bedeli 6750 muvakkat teminatı 506 25 lira o

lup eksiltmesi 18 teŞrini evel 937 pazartesi günü saat (IS) de An
karada P. T. T: satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklıler, mu\7akkat teminat makbuz veya banka mektu
b~nu, ticaret o?ası vesikasından ba§ka müteahhidlik ehliyet ve
sıkasım ve teklıf mektubunu muhtevi kapalı zarflarını 0 gün saat 
(14) e kadar mezk.ılr komisyona tevdi eyliyeceklerdir_ 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğünden, 
İstanbulda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilir. 

(3070 3--4648 

Manisa C. H. P. ilyönkurul 
Başkanlığından 

1 - Manisada yapılacak stadyom tribünleri mşaatma talih çrk
madrğmdan bu iş bir ay içinde pazarlık suretiyle talibine verile
cektir. 

2 - 1n~aatm keşif bedeli (29222) lira (80) kuruştur. 
3 - İş kimin üzerine ihale olunursa müteahhidten yüzde on 

beş hesabiyle katl teminat alınacaktır. 
4 - Keşif evrakını görmek ve fazla malfunat almak isti yenlerin 

C. H. P. İlyönkurul bürosuna müracaatları ilan olunur. 
(3100) 3--4642 

Anliara mektehleri mühayaat .. 
komisyonu reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için kum~ ve bütün malzeme 
~ü~ahhi~e ai<l olmak üzere 300 - 350 takım elbise kapalı ra.rf usu
lu ıle eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 • eylfil • 937 cama gji
rrü saat 15 de Ankara mektebler mubasebecilif.i binasında yapıla
caktır. Tahmin edilen bedel beher takım için l4 liradır. llk temi
nat 892 lira 50 kuruştur. Elbise siyah caket, siyah ye1ek ve çiz'gili 
pantalon olacaktrr. Kutna'Jln evsafını, dikilen elbise nümunesini 
ve şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak için her gün Ankara
da cebecide siyasal bilgiler okulu idaresine müracaat olunmal'rdır. 

Cinsi 

(2903) 2--4442 

t LAN 

• .fuhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli teminatı 

Kilo Lira Lira Krş. 
tarihİ 

tbalen.itı 
günü saati 

Un 650000 84500 5130 11-9-9'37 cuına 9 
Sığır eti 150000 25500 1912 50 ,, ,, l ı 
Arpa 600000 15000 1125 ,, ,. 15 

Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlariy
le muhammen bedel ve muvakkat teminattan yanlr üç kalem er
zakııı yukarda yazılı gün ve saatlerde Sarıkamış askeri satın alma 
komisyonunda kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 syılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesilta 
ve teminat makbuzlariyle teklif mektuplarmı ihale saatinden en 
az bir saat evvel mezkGr komisyona vermeleri. (3125) 3-4657 
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Ankara Belediye Reisliği 1lanları 1 ,_________________ _ ______________ ...... 

tLAN 
ı - Yenişehirde 1045 inci adada 2 parselde 229 metre murab

baı belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artrrmaya konulmuş-
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1374 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 103 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale· 

mine ve isteklilerin de 10.9.937 cuma günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatlarL 2-4S69 

1 LAN 
1 - Temizlik hayvanatına alınacak 67.600 kilo yulaf ve S4.100 

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

2 - Muhammen bedeli 3989 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 299,18 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 10 eylül 1937 cuma günü saat 10.5 da belediye 
encümenine müracatlan 2-4S83 

iLAN 
Ada Parsel Mevki Cinsi Ankazına ta1.<dir olunan kıymet 
1072 7 Yenişehir Hane ankazı 800 Lira 
Yenişehirde Kazımpaşa caddesinde Mizan oğlu Fuat ve Sedat 

Efendinin mutasarnf oldukları hane istimlak suretile İmar mü
dürlüğüne intikal etmesinden dolayı ankazı açık artırma suretiyle 
satılacaktır. Talipler yüzde 7.5 dipozito akçelerile 13.9.937 pazar· 
tesi günü saat 16 da İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 
hazrr bulunmaları. (3059) 2-4SS7 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Fort marka 9 kamyonun 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 23.400 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. G?rülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1755 Jıral~k .vezne ~~buzu 

1eya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle bı;lık~~ o .. ~.n ~aat 
14 de kadar teklif mektublarını Galata eski ithalat g_umrugu hına
nndaki komutanlık satinalma komisyonuna vermelerı. 

( 5638) 3-4658 

Askeri afbrikalar Umum Müdürlü Satınalma 
Komisyonu llanla::,r:..• ______ _. 

2000 kilo Kurşun üstübeç 
SOO kilo Sülyen 

2000 kilo Bir kaynamış bezir 
1000 kilo Çiğ bezir 

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

askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 15. 
9.937 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan 222 lira ve 2490 numaralı kanunun Z. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkO.r gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3043) 2-4551 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürliiğü Satmalma Komisyonu llanlan 

l LAN 
Muhmınen bedeli 18.450 lira olan 7 kalem muhtelif kazan ve kü

rek 15.10.937 cuma günü saat ıs.ıs - de kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.383,75 Hralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte~hidlik_ v7~~kası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.15 - e kadar komısyon reıshgıne ver
meleri lazımdır. 

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

{3028) 3-4645 

tLAN 
Muhammen bedeli (10.800) lira olan sabit asatilen cihazı ve bu· 

na müteferri şebeke malzemesi lS.10.937 cuma günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (810) lirlık mu~akkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7.5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 G. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay

darpa§ada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktdır. 
{2998) 3-4646 

Bergama şarbaylığından : 
ı - Muhammen bedeli 55820 lira olan Bergama kasabası elek

trik tesiatı 22.9.937 çarşamba günü saat 16 da Bergama belediye en
cümeninde kapalı zarf usuliyle ihalesi yapzlmak üz;re 2490 sayılı 
kanuna tevfikan eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe girmek istiyenlerin 4041 lira muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikaları ve nafıa ve
kaletinden musaddak ehliyet ve müteahhidlik vesikasını aynı gü
nün saat 15 ine kadar belediye encümen reisliğine vermeleri la-
zımdır. 

3 - İstekliler fenni tarifname, keşifname, fenni şartname ve 
projeleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bergama belediyelerinde göre
bilecekleri gibi beş lira mukabilinde suretlerini de Bergama bele· 
diyesinden alabilirler. 

4 - İhale günü saat lS den sonra gelecek teklif evrakı posta 
gecikmesinden dahi olsa kabul edilmez. (5575) 3-4652 

AÇık Eksiltme ilanı : 
Bolu nafia müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Bolu • Düzce yolunun 28+264-

40+819 uncu kilometreleri arasına 6756.60 metre mikab toplama ta' nakli ve kırılması ve istifi keşif bedeli 8107 lira 92 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Toplama taşa dair fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif hülasası mesaha cetveli, • 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı sairesini Bolu, Ankara ve 

İstanbul nafıa müdürlüğünde görebilirler. · 
~ - Eksiltme 6.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Bolu

da ni~i'~et konağında daimi encümen salonunda yaprlacaktır. 
4 - Fksiltme açık olarak yapılacaktcr. 
E i- EL:<ıiltmeye girebilmek için isteklinin 608 lira 9 kuruş mu-

vakı<at tr • .. ~ .. ..., .. ._j Hi,.rrr-ı,hr (S<;Ol \ 3-4651 

Aktif 

--------
Kasa : 

Altın safi kilogram 21.044,71'6 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler : 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altrn safi kilogram 5.054,474 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakt nak
tiye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Scnedat cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı : 

. -· 
Cumhuriyet Merkez Rankasuun 

26 Ağustos 1937 Vaziyeti 
LlRA 

29.601.076,63 
17.588.875,

__ 1.005.907 .~ 

1.060.036,-

7.109.521,60 

29.075,83 

- 3S.225.797,76 ,_ 

1S8.7 48.563,-

13.496.827,-

3.000.000,-
3S.108.915,61 

URA 

48.195.895,11 

1.060.036,-

42.364.395,19 

145.2S1.736.-

38.108.915,61 

Sermaye : 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı naktiyt 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak
tiye baki yesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduatı: 
Döviz teahbüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif : 

-
Pasif 

LİRA 

2.105.17Z,40 
4.Sl6.007,70 

158. 748.563,-

13.496.827 ,-- -
145.251. 736,-

19.000.000,-

, __ 9_.o_oo.ooo.-

726.596,66 

31.051.678,38 

URA 
15.000.000,-

6.621.180,10 

173.251 . 736 ,-

12.596.980,17 

31.778.27S,04 

106.143.844.26 Deruhte edilen evrakı 
A ı naktiyenin karşılığı es

ham ve tahvilat (itiba-
ri kıymetle) 38.109.564,30 

B Serbest esham ve tahvilat 1 __ 3_.7_96.331.60 41.905.895,90 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

62.562,18 
8.715.057,07 8. 777 .619.25 

4.500.000,-
15.227 .558,Sl 

345.392.015,57 Yekun 
1 , ___ iiiiii_....,_ 

2 Mart 1933 tarihinden itibar• n: İskontr 

Yekun 345.392.015,57 

haddi % 5 1/t altın üzerine avans o/(I 4 • ı , / 

Ankara belediyesinden : 
Nafia 

Bina İşleri İlam : 

vekaletinden: 1 - Otomobil taksimetlerinin yeni tarifeye göre ayar ettirilme
si ve bu işin 1 eylül 1937 tarihine kadar bitirilmesi ilan edilmişti. 1. İstekli çıkmamış olan Ankara Gazi terbiye enstitüsü yanın

da yapılacak müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatı ayni şartlar
la yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu tarihe kadar taksimetrelerin ayarlanma işinin ölçüler ve 
ayar başmüfettişliğince bitirilemiyeceği anlaşıldığından bu müddet 
1 teşrinievel 1937 tarihine kadar temdid edilmiştir. Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 

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

2. Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 15 de nafıa vekaleti ya· 
pı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında pazarlık
la yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Taksi sahiplerinin ayar ve ölçüler başmüfettişliği vasıtasiy
le eski damgalarını iptal ettirerek yeni ayar edilen saatlerini dam
galatmak üzere mezkur müfettişliğe müracaatları ilan olunur. 4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 ku

ruşluk muvakkat teminat vermesi nafıa vekiiletinden alınmış yapı 
müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

{3101) 2---4587 

Memur Aranıyor 

Orman 
Çiftliğinden 
Fabrikalarla idare ve muha

sebe i§leri için muhtelif dere
celi memurlar ahnacaktır. As
kerlikle alakasr olmayanların 
hergün vesikalariyle birlikte Or· 
man çiftliği umumi idaresine 
müracaat lan. 2-4509 

ZAYİ 
937 yılında Kızılcahamam ya

tı okulundan almış olduğum şe 
hadetname ile nüfus tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

3-4670 Halit Koçak 

Mobleli Bir Oda 
Banyosu var kiralıktır. Çift

lik mağazası yanında macar lo
kantası sahibi Bayan Hes'e mü-
racaat. 3-4671 

ZAYİ 
İstanbul askeri sanat oku

lundan 1927 senesi almış oldu
ğum şehadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

No: 144 Şüşkü Erel 

ZAYİ 
2143 numaralı kamyon pla

kasını zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

Haşim 

Acele sa tıhk 
V - 8 FORT OTOMOBİLİ 

Kapah ve iyi kullanılmıt 
Soğuk kuyu No. 31 Tornacı 

ramazan usta dükkkanmda Ham
di ustaya müracaat. 

3-4665 

1 İmtiyaz sahibi ve Basmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAVDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENfK. 

Ulus Basımevı: ANKARA 

ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldı

ğnn 117 numaralı fayton pla
kasını zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Hüseyin Tosya 

3---4663 

5. İsteklilerin vesaiki havi zarfları makbuz mukabilinde ko-
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. (3048) 3-4647 

Tapu ve l\.adastro Umum 
Müdürlüğünden 

Kadıköy kazasrnın kadastrosu yapılacaktır. 2613 numaralı ka
dastr.o ve tapu ta~rir ~anununun 8 inci maddesi mucibince keyfiyet 
gayrı menkul sahıblerınce de malQm olmak üzere ilan olunur. 

(3089) 3-4650 

Ankara mektepleri sabnalma komisyonundan : 

Cinsi 
Yerli kok kötnürü 
Kıriple kömürü 

Mikdarı 
2457 Ton 

290 Ton 

Muhammen 
Fiyatı 
Kuruş 

2800 
2200 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 
68796 00 
6380 00 

% 7.5 Teminatı Münakasa 
Lira Kr. Tarihi saati 

5159 50 
478 50 

20-9-937 lS pazartesi 
20-9-937 15.30 

K · pazartesi 
1 - omısyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan mikdarı, muhammen bedel ve ilk teminatı 

kCU:şılarmda yazılı kok ve kıriple kömürleri ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. İha· 
lesı 20-9-~t' pazartesi günü saat 15 ve 15.30 da Ankara Mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

.. 2 l . ~ıltnıeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine 
gore e] erın e. bulunan belgelerle komisyona gelmeleri; 

3 - !s.teklılerin teklif mektublarmı 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ihale saatmdan bir saat 
evv~~ !.0':ıskon~ makbuz mukabilinde vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Mektebler Muhase-
becılıgın e omısyon katibine müracaatları ilan olunur. (3072) 3-4649 

Kütahya 6 Sayılı J. Okulundan · 
Lira Kr. Kilo 'Gr. Kilo Gr. Tahmin bedeli % 7,S teminat 

Kur. SA Lira Kr. İhale gunu sa. 
18 000.- 200 000 190 000 9 1350 2-0.9-937 10 1 inci nevi ekmek 

8 ~~~ 50 000 40 000 17 50 656 25 20-9-937 10,30 sığır eti 
7 y k 6 .ooo 4 000 120 540 20-9-937 11 sade yağı sızdmlmıf 
~.-: u ar~a cıns ve mikdarı yazılı üç kalem erzak kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İha

le gunu ve s~atı ~rzakların hizalarında gösterilmiştir. 
2 - T~lıplerın kapalı zarf mektuplarını kanunda yazılı şartlar dahilinde muayyen saatten bir saat 

evvel komısyon Baş; makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
3 - Şartnameleri görmek istiyenlerin komisyon işyarlığına müracaatlan ilan olunur. (5685) 3-4656 

Y ENi SiNEMALAH HAIK 
BU GECE 

AKŞAM GÜNEŞİ 

BUGÜN BU GECE 

İki muazzam film birden 

1 - HAFİYELER KIRALI Almanca sözlü harikülade bir film 

Gündüz iki film 

1 - AKŞAM GÜNEŞİ 

2 - KIZIL ÇAYIR 

Ş E H l R 

2 - KORSANLAR DÜŞMANI 

Halk Matinesi saat 12.15 de 
N E R O N 

BAHÇESiNDE 
Bu gece saat tam 21,30 1a 
SAN FRANStSKO 


