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Genel barış ve Türki1 e 
Dış işler bakanımızın 
Birleşik Amerika'ya 

verdiği cevab 
Dış politikada Amerika ile 
görüş uygunluğu vard1r 

Amerika Birleşik devletleri Hariciye Nazırı B. Kordel Hull 16 tem· 
muzda muhtelif devletler drş işleri bakanlarına barışın umumi vikaye~ 
si hususunda bir beyanat göndermiş ve Birleşik Amerikanın da dış sı~ 
yasasını izah etmişti. 

Anadolu ajansı dün Dış işler bakanımız tarafından verilen cevab 
hakkında şu haberi neşretmektedir : 

fi>.ş işler bakanı 1 

Ankara, 1 (A.A.) - Amerika Bir· 
leş.ik devletleri Hariciye Nazın B. Kor
del Hull'ün 16 temmuz tarihli beyana. 
tına, Türkiye Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüştü Aras tarafından 20-8-937 

tarihinde Amerika Birleşik Devletleri 
Maslahatgüzarına aşağıdaki cevab tev
di edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hari
ciye Nazırının mühim beyanatını bü
yük bir ilgi ile öğrenmiş olan Hari
ciye Vekili bu babtaki tebliğatından 

dolayı Amerika hükümetince har te
şekkürlerini sunar. 

Dr. Aras, işbu beyanatın mümtaz 

I 
sahibi tarafından ızhar olunan arzuya 
uygun olarak, ekselans Hull tarafmdn 

l 
tetkike mevzu oln meselenin heyeti u
mumiyesi hakkında Türkiye ~uınhuri. 
yeti hüklimetin~n diişünce!:i.ni asağıda 

bildirmekle bahtiyardır: 

Hükümetimizin cevabı 
İlk önce şurasını belirtmek gerek. 

tir ki, sulh ve beynelmilel iş birliği da
vasında Amerika Birleşik Devletleri ha
riciye nazırınca takib edilen usul, bey· 
nelmilel hayatın tekamülünde faidesi
ni hissettirerek mesud bir yenilik teşkil 
eylemektedir. 

Filhakika, dünyayı kanştıran mese· 
(Sonu S incide) 

Birleşik Amerika Hariciye Nazırı 
B. KorJel Hull 

Meçhul denizal tI 

gene faaliyette 

1 Bir İngiliz 
muhribine 
·tecavüz etti 

Londra, 1 ( Hususi) - Royter ajan
sının verdiği bir habere göre, evvıelki 

gece ingiliz Hovok destroyeri Akde
nizde San Antonio burnu açığında meç
hul bi:- deni!altı gr m: ~· : .1 tecav!.izünc 
uğramıştır. Denizaltı gemisinin attığı 

mermiler İngiliz destroyerine isabet et
memiştir. 

Cebelüttarıktan alınan haberlere gö
re Hardy ve Lyperion isimlerindeki in
giliz harb gemileri birdenbire Akdeni
ze doğru hareket etmişlerdir. Bunlar 
taarruzun vuku bulduğu mıntakaya git
mektedirler. B. Eden yarın bazı kabine 
arkadaşları ile Akdeniz vaziyetine dair 
istişarede bulunacaktır. 

Venedik yoliyle 
Cenevreye gidiyor 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Dış 

bakanımız Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
cuma günü vapurla Venediğe ha
reket edecek ve İ tal yadan geçerek 
Milletler cemiyetin in toplantısın
da bulunmak üzere Cenevreye gi
decektir. 

Fuzuli bir telsir 
Ankara, 1 (A.A.) - Ankara hükü

met mahafilinden öğrendiğimize göre 
Sonposta gazetesinin Hariciye vekili
mizin Cenevreye giderken takib edece
ği yola hususi maksadlar atfetmesi ken
di icadıdır. Tahmine istinad eden fuzu
li tefsirler doğru değildir. 

Suriyede isyan büyüyor 
Yeniden çarpışmalar 

oldu 30 kişi öldü 
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lngiliz filosu 
bugün 
Istanbulda. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Beş gemi
den mürekkeb ingiliz filosu yarın sa
bah limanımıza gelecek ve merasimle 
karşılanacaktır. 

Misafir filo subay ve müretteba. 
tından ve mihmandarlardan şehir nakil 
vasıtalarında ücret alınmıyacaktır. 

Rarşılama ve ziyaret programım kısa
ca bildiriyorum: 

Yarın saat 8 de köprünün Haliç is
k elesinden hareket edecek hususi bir 
vapur filoyu karşılayacak, bu vapurla 
ingiliz elçiliğinden arzu eden zevat da 
gidecektir. Filo Selimiye açıklarında 

Şehri seHimlıyacak, seHima Selimiyeden 
lllttlr ıbele edilecektir. 

< ~ODLı ~ wcı say tada) 
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Suriycde son isyandan sonra hudud ıımuza iltica edenler Mardin polis 

komiserr ile konuşuyorlar 

Adana, 1 (Hususi muha birimiz bildiriyor) - Suriyeden alınan ha
berlere göre Suriyenin şimal kısmında, Mardin vilayetimizin karşısına 
isabet eden kısımda, Amudede, Hasiçe' de ve Kaınışl.ı' da çıkan isyan 
gittikçe büyüme~te ve şiddetlenmektedir. Nusay~inın t~ karşsıında 
bulunan Kamışlı da çarpışmalar olduğu haber verılroektedır. 

Bu hadiselerin sebebi şudur: cezi

reliler, taleblerini bildirmek için Hale

be bir heyet göndermişlerdir. Bu heyet 
hükümetçe tevkif edilmiştir. İsyan bu
nun üzerine alevlenmiştir. Dünkü çar
ptşmalarda otuz kadar ölü vardır. Ha
lebden Cezireye yeni kuvvetler sevke-

dilmiştir. Berut tan tayyare filoları geL 

miştir. Bunlar asileri bombardımanla 

tehdid etmektedirler. Korku ve heye
can artmaktadır. Dağlara iltica eden beş 
bin silahlı, Cezire heyeti serbest bıra
kılmazsa bu civardaki şehirleri yağma 
edeceklerini bildirmişlerdir. 

ı Hatay'da yeni Fransız 
delegesi işe başhyor 
Yeni delegenin söyledikleri 
« Ha tay anlaşması güzel bir eserdir ve H a t a y 

Türkiye ile Fransa arasında bir dostluk bağıdır> 
Kahire, 1 (A.A.) - A nadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Yeni Hatay fransız delegesi ve ha len Mısırda fransız maslahatgüzarı 8 
Roje Garo 31 ağustosda lskenderiyeden yeni vazifesine hareket etmi~ 
t ir: 

İskenderiyede dün A nadolu a 
jansının Mısır muhabiri taraf m 
dan yeni delege şerefine bir öğle 
ziyafeti verilmiş, yemekte lsken
der iye İş Bank müdürü Suat Onat 
ile Mısır gazetecilerinden bazıla
rı bulunmuştur. 

Delegenin beyanatı 
B. Roje Garo beyanatında ezcüm

le demiştir ki: 
"- Sancak meselesi enternas.yonal 

anlaşma ile hallolunmuş ve sancağın a
tisi Milletler Cemiyeti nezaretine bağ
lanmıştır. 

1939 da Suriyedeki fransız manda_ 
sının hitamına kadar fevkalade komi
ser mümessili olarak Sancaktaki yeni 
vazifeyi deruhte edeceğim, ondan son.. 
ra Milletler Cemiyetinden müntehab 
bir fransız murahhası bulunacaktır. 

Sancak, muhtelif muahede ve anlaş
malarla lehine olarak türk - fransız as. 

( Sonu S. inci sayfada ) Yeni delege B. Roje Garo 

Gündengüne güzelleşen ve bütün yabancıları hayrete düşüren güzel A nkara
mızdan bir manzara: yeni yapılan belediyeler bankası 

Bir isveç 

hakkında 

gazetecisi 

hayran Irk 

Atatürk ve Türkiye 

hislerini anla tryor 

Atatürk dünkü, bugünkü 
devlet adamlarının 
da en büyüğüdür 

Adana, 1 (A.A.) - Birçok İskandinav gazetesinin muhabiri ve aon 
zamanda Başbakanımız İnönü ile mülaka t yapmış olan İsveçli muhar. 
r ir A. J. F ischer şehrimize gelmiş ve üç gün ka larak sanayi ve kültür 
müesseselerimizi tetkik etmiştir. 

Büyük bir türk dostu olan B. 
Fischer Adanadan ayrılmazdan 
evel Türk Sözü'ne büyüklerimiz 
hakkında ve Türkiyede devam e
den 8 aylık görüş ve etüdleri neti
cesinde edindiği intibaları anla
tan güzel malumat vermiştir. 

B. Fiscehr istikbalimizden bahseder
ken Türkiyede gördüğü ileri hareketi 
daha evvelce ziyaret ettiği balkan mem
leketleriyle mukayese ederek demekte
dir ki : 

"- Bu milletlerle Tiirkiyenin en bü
yük farkı onlarda inkişaf hareketinin 
yavaş bir seyir takib etmesine mukabil 

( Sonu 3. üncü sayfarla ) 

Ekonomi Bakanımız 

B. Celal Bayar 
dün geldi 

İzmir Enternasyonal Fuarını açtık

tan sonra İstanbula gelen Ekonomi Ba
kanımız B. Celal Bayar dün sabahki 
ekspresle Ankaraya dönmüştür. B. Ce
lal Bayar Ankara garında, Ekonomi 
Bakanhğmm ileri gelenleri, ve dostları 
tarafından karşılanmıştır. 



Zirai meseleler 

Bize uygun bir toprak 
rejimi lizım 

Türkiyede toprak meselesi bakkm-
4.1.a Ulus gazetesine yazdığım yazıların 
1J!Yandırdığı alaka bu mevzua beni dön
me~ zorladı. Çok mühim ve hayati O

Jan bu iş üz.erinde iktısatçılarla, mü
tefekkirlerimizin yazılarını görmek ve 
onlardan ayrıca istifade etmek isterdim. 

Milletler arasında harb, büyük ha
diseler ve hailelerin sebebleri aranın
ca meselenin arazi ve toprak davasın
dan ileri geldiği görülür. Dünyanın 

birçok yerlerinde toprak meselesi o 
milletler için hastcı~ık halindedir ve 
çok defa bünyelerini sarsmıştır. Fakat 
Türkiyemizde vaziyet hiç de böyle de
ğildir. 

Bizde toprak, içtimai bir deTd ol
maktan çok uzaktır ve yalnız iktısad1 
bir meseledir. Onun için toprak işimizi 
diğer milletlere nasib olmzyan gönül fe_ 

rahlıklariyle halledebiliriz. 
Memleketimiz coğrafi ve iklim va

ziyeti dolayısiyle bir kıta halindedir. 
Geniş ve çeşitli iklimlerden vücud bu
lan yurdumuz büyük bir millet ve dev
let hayatı için lazım olan her şeyi ko
laylıkla yetiştirebilir kabiliyettedir. 

İklimin çeşidli, toprağın nüfusumu
za nazaran geniş oluşu tanzim edilecek 
i ktısadi bir toprak programınm, yur. 
dun her bucağında oturan türk vatan
daşlan dünyanın zengin insanları ka
dar mesud edeceğine asla şüphe edile
mez 1 

Bizde toprak işini iktxsadi şartlara 
uygun varlıktan çıkarmış olan amille.. 
rin başında geçen devrelerin mevhum 
adalet düşünüslerinden doğmuş ve tat.. 

bi k edilmiş olan kanunlar gelir. 
Yedi yüz elli bin kilometre kare 

arazisi olan memleketimizin ziraate el
verişli kısmı hiç olmazsa dört yüz mil
yon dönümdür. Bu dört yüz milyon dö
nüm arazi üzerinde şimdiye kadar her 
yıl yapılan çeşidli ziraat mikdarı he
men elli milyon dönümün içindedir. 
Ziraatin bu hadler içinde kalmasının 

bh<;<ok selıcblcri olabilir. Biz bu sebeb

lerin başında arazinin birçok yerlerde 
ufa k parçalara ayrılmasını yama halin
de serpilişini, ve nihayet bir aileyi ge
çindiremiv.ecek kadar inkısama uğrayı
şını görmekteyiz. Büyük arazileTde ise 
bozulmuş iktısadi nizamın zaruri bir 
neticesi olarak sahibleri arazilerinin ba
şmda değildir ve toprağı işletememek
tedirler. 

Toprağın iktısadi nizamı ve ölçü
sü ötedenberi o kadar bozulmuştur ki, 
iktısadçılarmıız bile, memleketin her
hangi yerinde ne kadar arazinin bir 
türk ailesinin _ cumhuriyet mefkfiresi
nin çıkarmak istediği seviyeye yükse
lebilmek için _ ne mikdar yere malik ol
masını henüz tayin edememişlerdir. 
Şu halde ilk iş olarak geniş ve çeşidli 
iklim ve topraklara malik olan memle
ketimizin muhtelif bölgelerinde köyde 
bir aileyi, cumhuriyet mefkfiresine uy
gun yaşatmak için asgari had olarak 
bir toprak rejimi yaratılmasına ihtiyaç 
vardır. • 

Asgari had olarak tayin edilecek top

rak parçaları üzerinde yeni arazi tak
simleri yapıhp satışları kaldırılmalıdır. 
Şurasını derhal kaydetmeliyim ki, ara. 
zi rejiminde ısrarımız yalnız küçük 
aile topraklan içindir. Orta ve bü
yük arazi meselesi bugün ve yarınki 
şeraite göre aynca bir had iç.ine alı_ 
nabilir. Bizde arazi nüfusumuza naza
ran daha çok olduğundan başka mem.. 
lek.etlerde yapılan bir zirai reformu. 
na asla ihtiyaç yoktur. 

Tayin ve tesbit edilecek asgari top
rak rejiminde aile arazi1.eri artık kati.
yen sınırlanacak, bunlahn etrafları 
dünyanın her yerinde olduğu gibi mey• 
veli ff meyvesiz ağaçlarla çevrelene
cektir. 

Asgari toprak rejimini bulup bir. 

<ıen tatbik etmek hiç şüphe yok ki, 
çok güçtür ve zamana muhtaçtır. Yal

nız şurasını hatırlatmak isterim ki, u_ 

ınumi harbtan sonra ölüm derecelerine 

gelmiş olan Türkiye, büyük evladının 

öne: düşmesi, ona kumanda etmesi saye

ainde bugün nasıl cihanda büyük bir 

mevkii olan şerefli bir millet ve devlet 

varlığı halinde tecelli etti ve asırlar İ
çinde yapılamıyan devrimler başararak 
IYenıli~ er• k;ıvustu ise işte !?'ene o bü-

yük Önder'in ve her i~te başkumanda
nın bu işi de halletmesi şüphesizdir. 

Netekim Büyük Önder geçen yıl 
Millet Meclisini açarken toprak ve a· 
razi işinin bize ve iktısadi bünyemize 
uygun bir tarzda halledilmesi zamanı 
geldiğini işar·;t buyurmuşlardır. 

Köy ve köylünün hemen kalkınma
sını teminde manivela vazifesini göre
cek olan toprak rejimi işinin her bakım
dan milli bünye ve cumhuriyet rejimi. 
mize uygun bir tarzda halledilebileceği
nin yaklaşmakta olduğunu hissederek 
sevinç duymaktayım. Bizde asgari top· 
rak rejiminde ölçünün ne olması ve na
sıl yapılması mümkün olabileceği hak -
kındaki düşüncelerimi aynca yazacağım. 

T.KAN 

Bina vergilerinde 
yapılacak tenzilat 

Finans bakanlığı bina vergilerinden 
yüzde yirmi beş tenzilatın ne suretle 
yapılacağını tesbit ederek teşkilatına 
bildirmiştir. 

Bilindiği üzere, bu tenzilat 935 yılı
nın 30 ikici kanun sonuna kadar katile 
şen vergiler üzerinden yapılmaktadır. 

Fakat kanunun emrinin yerine getiril
mesi için, 1340 senesinde başhyan umu
mi tahririn tatbikinden sonra bu bina 
iradları üzerinde hiç bir tadilat yapılma
mış olmak lazım gelmektedir 1932 ma-
11 yılı sonuna kadar tesbit edilen irad
lar üzerinden vergi verenler tenzilat
tan istifade decekler ve tahrir komis
yonlarının kararlarına itiraz ederek 
tahrir, İstinaf ve temyiz komisyonların
dan karar alarak bina irad tahminleri
ni tadil ettirenler istifade edemiyecek
lerdir. 

Orta tedrisat kadroları 
Kültür bakanlığı orta tedrisat mek

teblerine aid kadroların hazırlığını bi
tirmiştir. Kadrolar bugünlerde mekteb· 
lere gönderilecektir. Bakanlık orta ted
risat mualJimleri arasında yapılacak 

nakil ve becayişlere aid liste üzerinde 
son tetkiklerini yapmaktadır. Listenin 
önümüzdeki hafta içinde son şeklini al
ması beklenilmektedir. 
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Gölgede 33 derece 
Dün şehrimizde hava az bulutlu ve 

sertçe rüzgarlı geçmiş, ısı gölgede 33, 

güneşte 62 derece olarak kaydedilmiş· 
tir. Dün yurdun her tarafında hava 
kısmen açık, kısmen kapalı geçmiştir. 
Hiç bir yerde yağış olmamıştır. En dü
şük ısı Kayseride 10, en yüksek ısı da 
İzmirde 30, Adanada 34, Diyarbekirde 
36 derece olarak kaydedilmiştir • 

Kiralarımız ! 
.4..nkara'dan lstanbul'a gidenler, 

orada büyük, geniş ve konforlu a
partmanların kirasını, Ankara kira
lariyle mukayese edince : 

- Monşer, lstanbul dehşetli u
cuz ! 

Hükmünü veriyorlar. 
Halbuki lstanbul kiraları üze

rinde incelemeler yapan yabancı bir 
mütehassıs, bu kiraları, bir çok Av
rupa şehirlerindekine nisbetle çok 
yüksek. çok pahalı bulmuştur. 

Raporun bu hükmünü Ankara 
kira/arma tatbik edecek olursanız, 

artık, ne neticeye varırsınız? Siz dü
şünün ! 

Ankarada kira kunturatlarının 

bitdiği, yenilendiği, kiracıların şu

radan şuraya göç etmeğe başladık
ları bir mevsimde bulunuyoruz. 
Birisine soruyorsunuz : 

- Kuzum, sizin taraflarda mü
nasib bir ev, bir apatman var mı ? 

Ve şu cevabı alıyorsunuz : 
- Bir hafta evvel vardı, tutul

muş/ 

Ankarada oturanlarrn çoğıı, kon
forun manasını, anlamış, rahat etme-

lJ 1 iT s 

Ankara' da 
Sebze fiyatları 

tesbit edildi 
Şehirde satılmakta olan sebzelerin 

toptan ve perakende fiatlan arasında 

büyük nisbetsizlikler olduğunu müşa . 
hede eden Ankara belediyesi. bazı seb
zelerin perakende fiatlanru tesbit ede _ 
rek esnafın bundan fazlaya satmalarını 
yasak etmiştir. Her türlü domates, bü
ber ve patlıcanın dükkanlarda satış fiatı 
ikinci bir ihbara kadar 6 kuruş olarak 
kabul edilmiştir. Haldeki sebzeciler, da
ha düne kadar on kuruştan aşağı satma
dıkları bu sebzelerin üzerine fiatlanrun 
6 kuruş olduğunu gösteren etiketler ya
pıştırmak mecburiyetinde tutulmuşlar
dır. Belediye. dükkanları sıkı bir kont _ 
rol altmda bulundurarak bu tedbire har
fiyen riayet edilmesini temine çalışmak
tadır. 

Yalnız ayak satıcıları daima gözö -
nünde bulunmadıkları için narhtan ha • 
beri olmıyan halka gene tutturabildikle· 
ri fiata satmakta devam etmektedirler. 
Halkımız, bu gibiler tarafından aldatıL 
mamaya dikkat etmelidirler. 

Kırklarelin'de 
Atatürk büstü 

törenle açıldı 
Kırklareli, 1 (A.A.) - Vilayetimi

zin Üsküp nahiyesindeki Atatürk büs

tü binlerce halkın iştirakiyle ve Trak· 

ya umumi müfettişi general Kazım Di

riğin hu.wru ile yapılan bir törenle a
çıldı. Şarbayın, köylünün Büyük Şefe 
ve rejime karşı duyduğu bağlılığı an· 
latan sözlerinden sonra general Dirik 
bir konuşma yapmıştır. General Dirik, 
inkıJab tarihinin sönmez ve ebedi biı 
sembolü olarak gönüllerde yaşayan A
tatürkün anıtını diktiklerinden d<>layı 

Kırklareli halkını kutlamı~tır. Atatürk 
için saadetin, halkın huzur ve neşe ve 
bahtiyarlığı olduğunu söyliyen umumi 
müfettiş: "- Bir kederiniz olursa, bir 
zorlukla karşılaşırsanız Atatürk'ü ha· 
tırlayın, onun büstünü ziyaret edin,, 
demiştir. 

Bu uzun ve değerli konuşma alaka 
ile dinlenmiş ve çok alkışlanmıştır. Va
limiz ve tüm komutanı ve vilayetten 
gelmiş pekçok kimseler hazır bulun
muştur. 

Yeni subaylarunız 
bugün İstanbula 

gidiyorlar 
30 ağustosda Harbiye Okulunda and 

içme merasimi yapılan ve diplomaları 
tevzi edilen yeni subaylarımız yarın hu
ıusi bir trenle İstanbula gideceklerdir. 
Bu münasebetle genç yar subaylarımız 
Harbiye mektebi tıalebesi tarafından tö
renle uğurlanacaklardır. 

nin zevkini tatmış kimselerdir. O
nun için ev sahiblerinin istedikleri 
yüksek rakamlara, rahattan ve kon. 
lordan fedaHrlık etmemek için : 

- Eyvallah! diyorlar. Fakat hiç 
şüphesiz, yüksek ev kirası, bir çok 
aile büdcelerini sarsmaktadır. 

Sonra nüfusunu artırmak az-• 
minde olduğumuz baş ~ebrimize gel-
mek isteyenlerin gözünü, kiralardan 
ürkütmemek de lazım değil 
mi? - T.İ. 

Acaib ıeyler 

* - Bundan bir asır önce, Avru
panın bir çok yerlerinde köylüler, 
ba,larmı değil, ayaklarını ya•tık Üze
rine koyarak uyurlardı. Sebebj ne
dir biliyor musunuz Çünkü bu adam
lar, daha ziyade yorulduğu için ayak
larının fazla istirahat etmesi lüzumu
na kanidiler. * - Madame de Maintenon, 1684 
de on dördüncü Lui'nin sarayına gir
diği zaman, kendi hekimi kadıncağızı 
haftada bir defa hacamat ederek kan 
alırdı: Sarayda söylenmesi mutad o
lan çirkin ve ayıb hikayeleri dinle
diği zaman fazla kızarmasm diye. * - Dünyanın en acaib zahire ve 
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Orman G. direktörlüğünde 

Memurlar arasında terfi 
edenlerin tam listesi 

Orman Genel Direktörlüğü teşkila
tında terfi edenlerin isimlerini aşağı. 
ya aynen koyuyoruz. Beşinci dereceye 
terfi edenler şunlardır: 

Orman mütehassıslarından BB. Ha
lil Erkut, Sadullah, Balıkesir orman 
müdürü Emin, İzmir orman müdürü 
Sami, Kocaeli orman müdürü Cemal, 
amenejman başmühendisi Sıdkı. 

Altıncı deı·eceye terfi edenler: 
Şube müdürlerinden Nejad, Seyfet

tin, Fikri, amenejman başmühendisi 

Hilmi, enstitü şeflerinden Kemal, ame
nejman başmühendisi, Remzi, amenej
man başmühendisi Şakir, Kars orman 
müdürü Ali Rıza. 

Yedinci dereceye terfi edenler 
Sinob orman müdürü Şevket, Turne 

orman komiserı Lütfi, Köprüçay orman 
komiseri İsmail Faik, Zingal orman ko
miseri Celal, Karamuk bucak orman 
fen memuru Vecdi, Muzvadi orman ko
miseri Abdullah Cevdet, Çorum Küs 
orman komiseri Tevfik, Ankara orman 
müdürü A laettin, Denizli orman mü
dürü Cafer, Kürtkınğı orman komiseri 
Şerafettin. 

Sekizinci dereceye terfi edenler: 
Zonguldak orınan müdürü Bekir Sıd

kı, Kastamoni orman müdürü Nazım, 
Konya orman müdürü Ali, Muğla or
man müdürü Fuad, Isparta orman mü
dürü Asrm, Eskişehir orman müdürü 
Osman Nuri, amenejman başmühendis 
muavini Cevad, amenejman başmü
hendis muavini Aziz, Maraş orman mü
hendisi Ethem, Çatacak orman komise
ri Hakkı, Kadıncık orman komiseri Sa
mi, Antalya orman müdürü Saffet, Bo. 
lu orman müdürü İsmail, Çanakkale or. 
man müdürü Kemal, Edirne orman mü
dürü Yakub, Eskişehir orman mühen· 
disi Hayrettin, Sinob orman mühendi
si Rıdvan, Trabzon orman mühendisi 
Hikmet, Alanya orman mühendisi Fa
zıl. 

Dokuzuncu dereceye terfi edenler: 
Ankara orman mühendisi Arif, An. 

kara orman mühendisi Süreyya, Bur
sa orman mühendisi Hakkı Süha, Bar· 
tın orman mühendisi Halil, amenejman 
mühendisi Celal, orta orman mektebi 
müdür muavini Salih, Cehennemdere 
orman fen memuru Said, Eğriceova or. 
man fen memuru Eşref, Göktepe Soyuk 
orman fen memuru Şükrü, Helkeme or. 
man fen memuru Ethem, Zingal orman 
komiser muavini Rifat, Karapınar or
man komiseri Zakir, Kömürsu orman 
komiseri Mustafa, Çığıh ~araorman 

komiseri İbrahim, Ankara orman mü
hendisi Suad, Bolu orman mühendisi 
Fehmi, Antalya orman mühendisi Az· 
mi, Balıkesir orman mühendisi Selim, 
Denizli orman mühendisi İbrahim, İs
tanbul orman mühendisi Necati, Yalo
va orman mühendisi Sabit, Adapazarı 

sebze borsası F elemengin paytahtı o
lan l..ahey ıehrindedir. 

Yirmi kadem enliliğinde bir kanal 
bu borsa binasmm büyük ve genit ha
linin ortasından geçer. Borsa azala
n, bu suyun iki yanına konulinuş san
dalyalarda oturur ve sebze, meyve 
dolu geçen mavnalardan alış verişle
rini yaparlar. 

* - Tokyonun en pahalı lokan
talarından birisinde memleketin en 
güzel kız ve kadınları garson ve me
mur olarak kullanıldıklan gibi, bura· 
da bulunan bir güzellik enstitüsünde 
bu kızlarm • sinema yıldızlan gibi • 
her türlü tuvaletleri yapılır. 

* - Asırlardanberi saatçilerin 
yapmak hülyasında bulundukları da
imi hareketli saat, nihayet yapılınış, 
piyasaya çıakrdmıştır. Bu saat, ha
vayi nesimiden aldığı bir hareketle 
işler ve havada bir derece mikdarm· 
da hararet değiımesi bu saate 120 sa
at işlemek enerjisi verir. 

* - Malaysia'nın bazı yerlerinde 
her iş kadınların elindedir. O derece
ye kadar ki bazı zengin kadınlar, 
''harem" daireleri açarak burada bir 
çok erkekler bulundururlar. 

orman mühendisi Muharrem, Muğla or. 
man mühendisi Necmettin, İçel orman 
mühendisi Ragıb, Seyhan orman mü
hendisi Arif, İstanbul orman mühen<li
si Abdullah, İzmir orman mühendisi 
Zeki, Emin, Ankara orman mühendisi 
Kamıran, Edirne orman mühendisi 
Fehmi, amenejman mühendisi Faruk, 
Halit, Lütfi, Yakub, Remzi, Avni, Adi 
Balıkesir orman mühendisi Hasbi, Düz 
ce orman mühendisi Yekta, Uludağ or
man komiseri Zeki, Karkalmaz orman 
fen memuru İzzet, Karasakal orman 
fen memuru Ziya. 

10 uncu dereceye terli eden orman 
mühendislerile, amenejman ve 

diğer ziraat memurları: 
Boludan Hayati, Taşköprüden Rem

zi, İzmirden Ali, Fakülteden Murad, 
Yağcıdan İbrahim, Feridun, Zongul
daktan Hasan, Kütahyadan Celal, Gey
veden Kemal, Kandırcadan Nebhan, 
Erzurumdan Ali, Oltu'dan Emin, Üs
küdar<lan Enis, Yalovadan Seyfi, Ay. 
dından Fahri, Denizliden Nazmi, Çan
kından Ziya, Safranboludan Kemal, 
Amasyadan Münir, Araçtan Fahri, İç
elden Ömer, Burdurdan Hilmi, Bolu· 
dan Fehmi, Mihalı(_(çıktan Celal, Krrk
larelinden Turgud, Eskişehirden Per
tev, Bursadan Niyazi, Gebzeden Sa
lahattin, Murtaza, Samsundan Mehmed, 
Ödemişten Ayni, Rıdvan, Zeliil, 
Kastamoniden Mustafa, Feyzulah, Ek
rem, Dereçeşmeden Eşref, Karaburun· 
dan Abdürahman, Uludağdan Behzad, 
Zingalden Necib, Kızılalandan Tevfik, 
Kunduzdan Nuri, Acıpayamdan Cafer, 
Saimbeyliden Kadri, Çatalcadan Sabri, 
Çineden Enver, Celal, Devrekten Vasfi, 
Karasudan Şevket, İstanbuldan Fikri, 
Seyhandan Muzaffer, Edremidden Şefik 
Alanyadan Hilmi, Antalyadan Seyid, 
Devrekten Hamid, Safranboludan İs
mail, Bartından Galib, Necati, Tar. 
sustan Hakkı, Hendekten Hüsnü, Kon. 
yadan Nail, Zonguldaktan Fahri, Ereğ
liden Hüsnü, Sandıklıdan Hüsnü, Nev
zad. 

11 inci dereceye terli edenler: 
Zingalden Gıyas, İspirden Bekir, 

Bigadan İsa, Islahiyeden Sıdkı. 

12 inci dereceye terli edenler: 
Demirköyden Reşid, Ankaradan Fah 

ri, Orhan, İbrahim, Cemal, Sarıkamış
tan Ali, Şarkikaraağaçtan Süleyman, 
Bergamadan Cemil, Çubuktan Osman, 
Kemalpaşadan Cemal, Kerim, Bodrumdaı 
Necib, Lapsekiden Memduh, Kocaelin
den Ekrem, Adapazarmdan Reşad, Se
yidgaziden Sakıb, Geyveden Hıfzı, Gi
resundan Mümtaz, GümÜşhaneden Hüs. 
nü, Boyabad'dan Avni, Ereğliden Rab. 
mi, Maraştan Avni, Göynükten Nev
zad, Ankaradan Kudsi, Kızıkahamam
dan Nuri, Antalyadan Hatem, Xorkut
elinden Hüseyin, Mengenden Mustafa, 
Gemlikten Kemal, Çorumdan Hasan, 
Gülnardan Niyazi, Tosyadan Ahmed, 
Antebten Kt!zım, Niksardan Necati, A
dalardan Can, Eğrigözden Cemil, Gök
sundan Fazlı, Simavdan Cavid, Berşe. 
birden Hamdi, Akçakocadan Taıyyib, 

Fenikeden Saffet, Kozandan Avni, Si
lifkeden Hakkı, İneboludan Nuri. 

Dörtyoldan Şükrü 13 üncü dereceye 
terfi etmiştir. 

14 üncü derecey terli eJenler: 
Marmaristen İzzettin, Bursadan 

Mehmed, Niğdeden Kemal, Aksekiden 
Remzi, Turneden Ziya, Karaburundan 
Halil, Ereğliden Asım, Eskişehirden 
Müeyyed, Ankaradan Kadri, Kemal, 
Kayseriden Nurettin, Gönandan Sala
hattin, Dalyadan Fehmi, Boludan Muh
sin, Mudurnudan Turgud, lskilipten 
Kemal, İznikten Said, Şavşattan Feh
mi, Burçkadan Süleyman, Boıdağından 
Halil, Keşandan Hüsamettia, Vizeden 
Süreya, Midyeden Nazmi, Ceyhandan 
Mukbil, Şileden Mustafa, Kuşadasından 
Feyzullah, Akhisardan Tahsin, Gördes· 
ten Fahri, Tortumdan Hami, Gedizden 
Şerif, Milastan Mehmed, Çar~badan 
Tevfik, Refahiyeden Cahid, Kaş'tan 

Osman, Tursunbeyden İbrahim, Orhan· 
elinden Şükrü, Safranboludaa Hilmi, 
Ilgazdan Kazım, Sadurdan Tahir, Ka
dırlıdan Arif, Köyceğizden Nihad, Çı
ğılıkaradan Abdullah terfian tayin e. 
dilmişlerdir. 
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Büyük devlet • 
adamlarının Japon kıtalan Şanghayda yenıden 

en büyüğüdür büyük askeri harekata başladllar 
,....,.. O& o aJ10S o ıtJ1.-wS tiJSJ1IJtE 

(Başı 1. inci sayfada) 

Türkiyede reformların baş döndürücü 
bir sürat almış olmasıdır. İnsana en çok 
pşkınlık ve hayranlık veren şey Türki
ye gibi çok sıcak bir iklimde parasızlık 
içinde insanların tekamüle karşı göster
diği bu derin sevgi ve inkişaf arzusunun 
ortaya koymuş olduğu muazzam eser
lerdir. Bu kanaatimi tamamiyle ifade e
debilmek için bir türk dostu olan İsveç 
sefirinin şu sözlerini tekrarlıyacağım: 

"Bir stepten ibaret olan eski Ankaranın 
yerine bugünkü modern Ankarayı gör
dükten sonra burada sekizinci acaibi 
sebanın meydana gelmiş ve Türkiyede 
büyük bir mucizenin vuku bulmuş oldu
ğuna inanmamanın imkanı yoktur. 

Benim kanaatime göre Atatürk 
tarihteki büyük adamlar arasında ol
duğu gibi bugünkü büyük devlet a
damları arasında da en büyüğüdür. 

Filhakika bugün bir çok memleket
lerde de inkılab yapmış büyük insan
lar vardır. Fakat, hiç birisi Atatürkün 
yaptığını yapamamıştır. Hiç bir 
milletin bugü11kü Atatürkün ife 
başladığı zaman içinde bulundu -
ğu şartlar altında elden çıkmış bir 
vatanı kurtarmamış ve bu kurtu.lmuf 
harabeyi kısa bir zaman içinde mazi 
ile mukayese edilecek olursa bir ma
mure denilebilecek hale gtirmemiştir. 
Atatürk Türkiyeyi kısa bir zamanda 
avrupalılaştırmaya ve kuvvetli bir 
devlet yapmaya muvaffak olmuştur. 

Atatürk tarafından bir gazetecinin 
kabul edilmesinin çok şerefli, binaen
aleyh çok güç bir şey olduğunu biliyo
rum. Fakat benim gibi Türkiyenin en 
candan dostu olan ve Türkiyeyi olduğu 
gibi İskandinav memleketlerine tanıt· 

mak istiyen bir insan için Atatürk ta 
rafından kabul edilmek hayatmm en 
büyük şansıdır. Binaenaleyh bu §ansı 
denemekten çekinmiyeceğim. 

B~bakanımızın kıymetli şahsiyeti 

İsveçli gazeteci Başbakanımız hak
kındaki ihtisaslarını da şu suretle an
latmıştır: 

··- İsveç ve Norveç elçileri ve daha e
velce görüşmüş olduğum diplomatlar 
bana İsmet İnönünün çok değerli, çok 
sevimli büyük bir devlet adamı ve dip
lomat olduğunu söylemişlerdir. Fakat 
kendisiyle görüştükten sonra İnönünuı 
hakkmda söylenilenlerden daha çol< 
yüksek ve kudretli bir şahsiyet, sevim
li, mütevazi ve en insani hislerle meşbu 
asil bıı ınsan olduğunu gördüm 

Gezdiğim 18 memleketteki devlet 
adamları arasında onun değerinde bir 
insana rastlamadım. Hayatta büyük 
işler yapmanın, muvaffak olmanın in
sana verdiği bir tevazu vardır. lnö
nün de bu tevazu azami derecede mev
cuddur. 

İnönü hayatımın en mühim hadi
selerinden biri olan lutufkar davetleri 
esnasında bana dünyayı alakadar eden 
politika meselelerinden derin bir görüş 
ve vukufla bahsettiler. Bu konuşmamız 

onun ne kudrette, ne emsalsiz bir insan. 
bir devlet adamı oluğunu is.bata kafi 
idi. Bu mülakat bana onun yalnız 1.1u 
yük bir devlet adamı, büyük bir diplu 
mat değil, aynı zamanda nadir rast ge· 
linen bir insan olduğunu da anlattı. E
ğer biz gazetecilerin rastgeldiği ve gö· 
rüştüğü devlet adamları hep İnönü gi
bi olsalardı gazetecilik mesleği mev· 
cud mesleklerin en tatlısı ve en hoşu o
lurdu. 

Şimal milletleri ve Türkler 
Şimal memleketleri ile Türkiye ara.. 

sında bazı karakter ve ruh yakınlığı 
gören İsveçli gazeteci bu görüşünü de 
şu satırlarla anlatmaktadır: 

"- Bilhassa finler ile türkler ara
sında büyük bir karakter yakınl ı ğı var
dır. Bu benzeyiş hiç şüphesiz finlerle 
tUrkler arasında kan ve orijin akrabalı
ğından ileri gelmektedir. Finlandiyanm 
yaşamış olduğu inkılab ve meydana ge
tirmiş olduğu eserlerle Türkiyede bugün 
meydana gelmekte olan muazzam işle
rin biribirine çok benzemekte olması bu 
karekter ,,. ruh benzeyişini bariz bir su. 
Jett-e iz;ıh .... Runun içindir ki, finlan· 

Japon filosu da bütün Çin 
kıyılarında harekete geçecek 

Bombardımanlar yüzünden harab olan Şanghay'dan başka bir görünüş 

Londra, 1 (Hususi) - Şanghaydan bulan şiddetli muharebeler esnasında 
bildiriliyor: japon kıtaları, takviyelerine imkıln ol • 

Çin kıtalarmm şimal istasyonunda mıyacak şekilde tecrid edilmişlerdir. 

ve Kiangvanda tahaşşüt etmelerine en
gel olmağı istihdaf eden geniş ölçüde 
askeri harekata bu sabah başlanılmış

tır. 

Bir taraftan japon tayyareleri bom
balar atıyor, diğer taraftan japon donan
ması ile karadaki japon bataryalarının 
topları bombardıman ediyordu. 

Japonların Vusung ve Kiangvandaki 
Çin kıtalarmı tecrid etmek istemekte ol
dukları sanılmaktadır. 

V usung'un şimalinde ki Paoşan şeh
ri japonlar tarafından zabtedilmiştir. 

Diğer taraftan resmen bildirildiğine 
göre japon donanması harekatını bütün 
Çine teşmil ederek bütün Çin tayyare 
meydanlariyle askeri müessesatma karşı 
hava hücumları yapacaktır . 

Japonlar aynı zamanda Çine yapılan 
mühimmat ithalatına engel olmak için 
icabeden tedbirlerin de alınacağını bil
dirmektedirler. Çintaodaki japonlar ta
mamen boşatılmıştır . 

Tayyare bombardımanları 
15 japon tayyaresi dün öğleden son· 

ra Hangçeu'yu bombardıman etmişlıer 
ve ehemiyetsiz hasarlara sebeb olmuş • 
tardır. Çin tayyareleri bunları kaçır

mıştır. 

Nankin'in tahliyesi devam ediyor 
Muhtemel bir japon taarruzuna kar· 

sı Nankin şehrinin boşaltılması işi faa
İiyetle devam etmektedir. Şimdiye ka
dar şehirden 700.000 kişi tahliye olun • 
muştur. 

Çinlilerin tecrid ettikleri 
japon kıtaları 

Central News ajansı bildiriyor: Los
ten civarında son iki gün içinde vuku-

diyahlar Türkiyenin inkişafını büyük 
bir alaka ve sempati ile takib etmekte
dirler. Ben şimal insanları ile türkler 
arasındaki en büyük benzeyişi misa
firperverliklerinde ve civanmerdlikle

rinde buluyorum. 
Bu yüksek ruh asaletini insan İsveç 

ve Norveçin en uzak köylerinde buldu
ğu gibi Anadolunun da her hangi bir 
köşesinde kolaylıkla bulabilir. Ben ev. 
velce böyle bir misafirperverliğin ancak 
şimal memleketlerinde bulunabileceğini 
zannederdim. Halbuki Türkiyede de da
ha fazlasını gördüm. Anadoluyu gezme
miş olan bir yabancının Türkiyeyi ve 
türk inkılabını anlamasına imkan yoktur,, 
B. Fischer Adana hakkındaki duygula
rını da şu suretle izah etmiştir : 

Adana 
"- Adanada en çok nazarı dikkati

mi celbeden şey, şayanı hayret derece
de ilerlemiş bir içtimai hayatın mevcu
diyetidir. Sonra cenub memleketlerine 
has olan sıcak, çekici ve insa • 
m bağhyan bir kuvveti var. Burada in
sanlar hep sıcak, insanın yüzüne gülen 
bir fizyonomi taşımaktadırlar. Diyebili
rim ki, Adana da Ankara ve İstanbuldan 
sonra hatta onlarla haşhaşa gittiği an
laşılan bir inkişaf ve garblılaşma hare
keti var. 

l ehol bölgesinde 

Çin kuvvetleri japonlarm muanni· 
dane hücumlarına rağmen Şuyungku· 
anı ellerinde bulundurmaktadırlar. Bu 
müddet içinde Kvantung ordusuna ınen
sub bir japon müfrezesi Jehol'dan iler
lemekte ve Çin kuvvetlerini geriden 
tehdid etmeğe uğraşmakta ise de şid • 
detli bir mukavemete maruz kalmakta· 
dır. 

Japonya İngiliz notasına ne zaman 
cevab verecek? 

Tokyodan bildiriliyor: japon dış ba
kanlığı namına söz söylemeğe salahi· 
yetti bir zat, Çindeki ingili.z büyük el
çisine yapılan tecavüz hakkında japon 
makamlarının yapmakta oldukları tah
kikat henüz bitmediği için japon ceva
bı hakkında yapılan tahminlerin mev
simsiz olduğunu söylem.iştir. 

Şanghaydan bildirildiğine göre ya
ralanan ingiliz büyük elçisinin sıhati 
gittikçe düzelmekte ve memnuniyet ve
rici bir şekil almaktadır. 

A merikan oapuruna Yapılan 
tecaviiz etrafında 

Nevyorktan bildiriliyor: B. Hull, 
Presiden Huver vapuruna yapılan teca
vüz hakkında beyanatta bulunarak, Çin 
dış işler bakanının hemen tazminat ver

mek hususundaki isticalinin hükümet
çe takdir edildiğini, amerikan gemileri
nin Şanghay }imanına uğramamaları ka

rarının ise bir ihtiyat tedbiri olduğunu 

söylemiştir. 

Şanghay yabancı imtiyaz 
bölgelerinde 

Kolera vakaları dolayısiyle ingili.z 
kıtıalarrna aşı yapılacaktır. Şanghayda 
dört senedenberi kolera görülmemişti. 
Hastalık mültecilerin gayri sıhl şartlar 
altında yaşamalarından ileri gelmekte
dir. Enternasyonal imtiyaz bölgıesinde 

ışıkların saat 22 yerine 23,30 da söndü
rülmesi kararlaştırılmıştır· 

Çin hükümeti düşmana yiyecek sa -
tanlan şiddetli surette, hatta idamla ce
zalandrracağını ilan etmiştir. 

Papasları kaçıran haydudlar yanm 
milyon dolar istiyorlar 

Pekinden bildiriliyor: Fransız papas 
mektebini basarak muhtelif milletlere 
mensub papasları alxp götüren şakiler bun 

lan geri vermek için beş yüz bin dolar 

istemektedirler. Bir japon müfrezesi ha

dise mahalline gitmiştir. Fakat hava. 
nm bozukluğu takibi güçleştirmektedir. 

Sovyetler Çin'e tayyare mi 
göndermi§ler? 

Domei japon ajansma göre sovyet
ler Şensiye 72 tayyare göndermişler
dir. 44 tayyare de yoldadır. 16 sovyet 

tayyaresi de evelki gün Kantona var
mıştır. Bunlardan eki.zi muhtelif yerle

re gönderilmiştir. 

Mançukoda 
• 
ısyan mı 

çıkmış? 
Londra, 1 ( A .A.) - Mançes

ter Guardian gazetesinin siyasi 
muhabiri japonların Mançukoda 
büyük güçlüklere Tastladıklarını 

bildirmektedir. Bu hususta az taf
silat alınmış olmasına rağ.men iki 
Mançuko taburunun Mukden ci
varında isyan ettiği ve Jehol'da 
çıkan karışıklık esnasında iki ja
pon generalinin öldürüldüğü öğre-
nilmiştir. Bunlardan biri maiyetin
deki askerler tarafından öldürül
müştüı·. 

ftlllllllıs A UJIOb~ 

15.000 metre yükseklikte 

Sovget pilotları 
ilmi tetkik 
yaptılar 

Moskova, 1 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 30 ağustos saat 6.40 da as
keri tayyareci Ukalnski ve Alekseef 
Moskova civarında 52 dakika içinde 15 
bin 100 metreye kadar yükselmişler ve 
15,200 metre yükseklikte ilmi müşahe
de tetkiklerinde bulunduktan sonra İ· 
vanovo bölgesinde yere inmişlerdir. U
çuş sımsıkı kapatılmış bir gondolla ya· 
pılmıştır. Tayyareciler gerek yükselir· 
ken, gerek inerken kara ile telsiz irti
batını devamlı surette muhafaza etmiş
lerdir. 

B. Samiy Moskovaaan 
ayrıldı 

Moskova, 1 (A.A.) - İran harıcıye 
veziri B. Samiy dün Moskovadan hare_ 
ket etmiş ve istasyonda Sovyetler birli
ği dış işler halk komiser vekili Potiem
kin, dış işler halk komiser muavini Sto. 
moniakov ile İran ve Afganistan büyük 
elçileri tarafından selamlanmıştır. 

Uşak'ın kurtuluşu 
Uşak, 1 (A.A.) - Uşak bugün 15 

inci kurtuluş bayramım yaşadı. Prog • 
ram mucibince şehre ordu ve askerler 
girdiler. Bu sevinçli güne bütün halk 
iştirak etti. Kurtuluş günü hakkında muh
telif hatipler tarafından söylevler ve • 
rildi ve gece de büyük fener alayları 

tertib edildi. 

iş Bankası 
ikramiyesi 

Dün 1 ş Bankasında küçük hesab sa
hibleri arasında çekilen 1 eylul piyango· 
sunda 2000 liralık ikramiye 1 ş Bankası 
Mersin şubesinde kayıdlı 1381 numara
lı küçük hesab sahibi Bay Mehmed !-la. 
lile isabet etmiştir. 

BASIN iCMALi 

İnkilab ölçüsünde 
gazetecilik 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, ba
zı memleketlerde görülen medhiyeci Ye 

kontrollu gazeteciliğin bu memleketler 
kamoyunda uyandırdığı fena intibalan 
anlatarak memleketimizde tamami,.ı. 
demokratik bir gidiş görüldüğünü, bu
nunla beraber, ara sıra halk arasında 
çıkan menfi şayialar ve yalan haberler
le mücadele için türk basınına düşen bir 
çok vazifeler bulunduğunu hatırlatarak 
gazetelerimizin kendi seviyelerini yük • 
ıeltmek; mem!eket işlerini olduğu gibi 
ve yerinde tetkiklere istinaden bildire
rek gizli kapaklı fısıltılara zemin bırak
mamak, olgunluklarını isbat etmek 1111-
susunda çalışmaları gerektiğini söylii
yor ve diyor ki: 

"Müsbet bir münakaşa havasr içi.a
de çalışmaya rejimin mani olduğunu iıL 
dia etmek, rejime karşı en haksız bir if
tiradır. Bizce en büyük fenalık, gazete
cilikteki çalışma tarzındadır. Bir gBZD

teci, ortadaki dedikodulara ve belki de 
hususi menfaat sahibleri tarafından ile
ri sürülen menfi sözlere kapıtıruy.. 
rak bir memleket işini tetkik edecek ff 
"bu işte şu hata, şu mahzur var. Şu yol
dan gidilse mem1eket için daha bayırlı 
ve verimli olur." diyecek olursa bundan 
müteessir olacak hiç bir devlet adanu ta

savvur edemiyoruz. Bunun aksine olL 

rak, kendi faaliyet sahasına yakmd• 
alaka gösterilmesi her devlet adamım 
hoşnud eder. Müsbet tenkid hiç bir za
man hüsnüniyet sahibi bir insanı kız.. 
dırmaz. Ancak yarım malumata dayana
rak yazılan, belki de umumi menfaat 
perdesi altında hiç fark edilmeden bir 
hususi menfaat sahibinin iddiasını güdea 
haber ve düşünceler; ısırıcı ve mübbem 
imalarla dolu yazılar, yalnız iş başında 
olanları değil, her dürüst vatandatı kıa
dırır. Bu yoldaki yazılar müsbet faaliyd. 
lere sed çeker ve ancak memleketin bir 
düşmanının arzu edebileceği bir dediko.. 

du havası doğurur." 

HAZIRIZ! 

CUMHURIYET'te Peyami Sar.. 
Türkiyenin sulhçu siyasetinin ve salla 
dostluğu pı·opagandalarmm milleti barb
tan soğutacağı düşüncesinde olanlara 
cevab vererek Türkiyenin uzun bir aul
ha ne kadar muhtaç olduğunu ve bu aal
hu elde etmek en büyük gayesi bulun -
duğunu, fakat bunun, türk milletinia 
her hangi bir tehlike karşısın~a hareke
te geçmiyeceği manasını ifade etımiye • 

ceğini söyliyerek diyor ki: 
" Fakat bütün türk muharrirleri we 

bütün halk bilir ki sulh demek, hadt 
tehlikesinin hiç farkında olmıyarak, ea.. 
dişesiz bir huzur içinde habire esnemelı 
ve kaşınmak değildir. Bilakis, sulh, g~ 
miş harbların derslerine gelecek barbla
rın hazırlığını katan gergin bir dikkaı 
ve uyanıklık devresidir. 

Barışçıyız, fakat lapacı değiliz. Bea, 
kendi payıma, gene bu sütunlarda, ıulh 
edebiyatının afyonuyla mücadele edem 
birçok yazılar yazdım. Bizim ıulhumu
zun iki gözü de açıktır, iki kulağı da te

tiktedir. Uyumuyoruz. Tehlike, ufukt. 
ilk boyunu gösterdiği gün, sulh iştiya -
kımızı derhal bastıran bir müdafaa q -
kiyle, dimdik, ayağa kalkacağız: ve yeri
mizden fırlamağa hazır olacağız. 

Sözü daha kısaltalım. ''Olacağız•. 

değil, tek kelime ile: hazmz. 

YENi TOTON MAHSULÜMÜZ 

Cumhuriyetin "ikbsadi hareketler 
sütununda verilen malumata göre: b. 
sene Ege mıntakasının tütün mahsuli 
25 milyon kilo olarak tahmin edilmek -
tedir. Geçen sene bu mmtakadan alılYll 
mahsul 37 milyon kilo mikdarında olda
ğu için bu sene üçte bir nisbetinde bir 
azlık vardır. Buna mukabil memleketi. 
bazı kısımlarında geçen seneye nazaru 
mahsul fazlalığı müşahede edildiğinde. 
geçen sene elde edilmiş olan 68.106.000 

kiloluk umumi yekuna bu sene de van

lacağı kanaati hakim olmaktadır. O. 
keyfiyeti müşahede ederken geçen sene
ki rekoltenin 932 ye nazaran üç misli. 
934 ve 935 e nazaran da iki misli bir 

yükseklikle bir rekor teşkil edildiği göz.. 
den ırak edilmemelidir. Geçen sene ~e 

mahsulün bu kadar bereketli olmasın11 

rağmen tütünler çok iyi fiatlarla sabi -
mıştır. Bu sene de alıcı fazladır. Bu se

ne kalite itibariyle mahsulün geçen ıe -
nekinden yüksek olacağı görüldüğün · 
den, tütün ihracatından geçen se'\eye na 

zaran daha fazla geii.r temin ı ıniz 

beklenilebilir. 
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Ziraat bakanlığında 
Terfi eden memurların 
isimlerini; neşrediyoruz 

Ziraat bakanlığı r.eni teşkilat kanu
nuna göre, terfi eden memurların isim
lerini dün neşre başlamıştık. Bugiin de 
bu terfilerin son kısmılarını koyuy:oruz: 

P1 inci dereceye terf.i. edenbsıı: 
Ziraat işleri tJ. mildtirlüğünde ER

rem, Hulüsi, Zat işleri milmeyyizi (!)_ 
mer Cütfi, ziraat memurları ~nkaradmr 
Gıyasettin, Bel1çet, Sökeden Cavidan, 
Bursadan Kazım, .A:lanyadan Faham, 
Rize.den Hüsnü, Adanadan TaHi:t, Hay
manadan Yusuf BaHri, Konyadan Sad• 
rettiıı, Ereğliden Reşat, Beyşehirden K?ff
zım Açar. Maraştan RUştü, Uşaktan Rıf
kı, Adapazardan E:ltrem, Tavşanlıdan A
rif, mücadele meımırları: Ankarad'an 
Nazım, Seyhandan Bel<ir, İzmirden Ce
lal, Klrklarelinden Faz ıl, Bursa böcel!

çilik ensti tüsü asistanı ARif, Kışlalt me
muru S-.ade ttin, Bursa böcel<çilik mex
tebi müdür muavini Nusret, Amasya-dan 
Hidayet, Dıyaröekı rden Recep, Esltişe· 
hir toHum ıslah istasyonu asistanr Saim, 
!brahım Halıl, A:dapazarı, Tohum ıs-laH 
istasyonu as i stanı Mulisin Berkult, An
kara mücadele memuru Sait, İçeldell' 

Mehmed, rstantlulfüm Ali Rtza, Niğde
den Enis. Gemlikden MeHmet, Orlian• 
gaziden İrfan. 

1'2 inci dereceye- te.rli.t edsnlsr: 

Ziraat ışleri ımimeyizi Galip1 Kü
sey in Dhnı. Polatiı zi raat memuru Ze
kai. Canl<ırıdan Rrzır: Giresundan Rem .. 
zi GUmilşlianetlen A:üdurraliman, ICır
şeHirden hmıhim, A-Ksaraydan Cevdet, 
Pınarbnındatr Pltlsan Basri, Kcroaeiiden 
Yunus. SHifi<eden T'ayyar; Lületiurgaz 
dan ~ecati 'I'uran, ~ramiç-den Tev. 
fik Kılıç; A:masyadan itli Haydar, B\ıt"'-
sad ~ın M'cviüt, Btırsadan '\taşar, tnebo• 
ludan Biıııyamin, Ankaraden şemsi Gli-· 

nay. Deni/.liden Şc.v.ket Keskinkaya, 
Erıin ... aııdan Halid Asal. Tekirdağdan 
Yuımf K~nan, ~rcnköyden $adi, B"ile
cı ... ı n Cev.det, T 'ar.susdan Zekeriya, 
G m ıktc:.n Ahmet, .Bbrsadan Plüsnü, 
ba.ıaırnıaclan f\'1esu t, Bursadan Kema 

Edırneden f1yas. Bursadan Cemal, Hay
ret.in, Aynettin, NfeHmet E"mın, Şarköy-
1.Ln 1 n..,1 Hakkı. 

13 anczi d.ereaeJ.~ ter!iı edenler.: 

B rg. er Ziraat' me"'lttrn Necıp- Pi. < 
car, Manisadan Cevad Kaymakçı, Çum
radan SHkı. Konyadan Sait, Kayseriden 
M u.ı:a ff er. l<nkaradan Reşat; İstantiul • 
dan R\ıı han, Rizeden Rauf. 

14. üncü. d eıl(tC~~e terfi edenler:. 
Zi.ı:aau lıt MtidürJüğü müme..~Y,izi Rı· 

za, l.atıg Celfil 011lüer. Şemsi Günay, A
tiye Okan Vicdan Karaoamano.ğiu, Mıı
ammen. Sabri, Celal ~algüner, asi.st.an.. Ke
mal A:.yır.ttnanı 'tunocliden Ali Rıza. 
Erz.urwndan ~emil, İ'Staııbuldan IW:roal, 
Kütah~ adan F~ıI. K.rr~hirden Şükrü, 
Ankaradan SaHihaddin, <;.orumdan Bar 
lit, İ:Zmirden Ragıp. Ay;dından Ali. IU
mnl, I>ört~aldan Cüne~t. Unyeden Ha
lil, 'Ila.fonnitliın Aıhmet. Cey;handan Sü
lcymanı Ankaradan Şinasi, Seyhandan 
Salih, De.mirköy,den Nabi, Bursadan 
F ehmi, Manisadan Yusuf, Kozandan 
Tu~a n. Mu clanyadan Ömer, Tavukçu-

1 
luk. enstiti.isü asistanı Hasan, A:nbar 
memuru Hasan Seymen, muhasebe me-

l rnuru ve mutemedi Asım. İzmirden Bah
tiyar, merkez mücadele enstitüsü Jabo· 
ram Zelii, S&)lhandan Sadık, merkez zi, 
raa~ mü~atlele enstitüsü laboranı Ab
dülaziz, Adapazarından Ziya, Çorum
dan Hanefi, Ankaradan Mustafa, Esıci
şehirden Atıf, Ordudan Ziya, Eskişe
hirden İsmail, Eskişehirden Salahad
din, Ankaradan Taştan, Adapazanndan 
Nuri, Drayfanning istasyonu muteme
di İlhami, Çif.teler çiftliği muhasibi Ka
zım, 'f.rakya Devlet örnek üretme çift
liği mutemedi Vehbi, Çiftelerden Sey
men, Yeşilköy,den Hayri, İzmirden Şe
rif, Erenköyden Nadir, Manisadan Ab
durrahman, Malatyadan Asaf, Samsun
dan Ahmed. 

15 inci dereceye terli edenler: 
Tumir.den Turgut; Adanadnn Osman, 

Edirneden Muhsin, Yeşi.Uroyden Kemal 

16 ıncı dereceye terli edenler: 
.tznrirden Niyazi, Ankaradan Naci

ye, Bur.sadan Sacrettin, Esklşehirden 

Samiye, lstanbuldan Mürüvvet, Koca
eliden Kamil, Samsundan Mustafa, A
danadan Talip, Sıvastan Necati, Kon
yadan Vesim. 

l
. ___ ... R .. A.ôYöH-·-, 
••M-0-0HO•-··-·-M•-··--
AMK.AM - Öğıe neşriyat'!:: 12.30 

- 12.50 Muhtelif. plak neşriyatı. 12.50-
13.15 Pla.Jt: Tül'.k musikisi ve halk şar
kıları, 13.15-14.0 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyat!: 18.30-19.QO Muhte
lif alfill neşriy;atı. JS00-19.30 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (!Makbule... v..c:. aı:
kadaş)arı). 19.30-19.~ Saat. a}'arı v:e a
ra9ça. neşciyat. 19.45t2.0.l.5 Türk musi.ı
kisj ve. halk ırukıları (.Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 20.15-21.00. Plakla dan& mu
sikisi. 21.00-2.l..L'i Ajans haberleri 21 .15 

-21.55 Stüdy:o salon 011kesttası: 
1- Supe. Fraits de Bandits 
2- Verdi, 11 Trovatore 

3- Hanns Löhr, 1n Schönen 'tal de.r 
İsar 

4- Scress Rezso, Einsamer Sonntag 
21.55-22.00 Yarınki prQgram v e istiklnl 
marşı. 

- CENGEL KlTABl 
ve 

CENGEL HlKAYE~ERL 
Rud'yarcf Kipling taralın

drın yazrl1p Nurettin ART AM 
taraFından dilimize çevrilen 
ve ilii cila llalinde satı§a çık.a
nlan bu eşsiz kita6lar hakkın
da d eğer/JJ müaekkU/imi.Z lf.a
rullah At~ şu saırnlCll'ı. ıazdı ... 

"Nmeuin. Ar.tam, Kiplm
gio. o h~ik.ltlad. eaeıôei, Cen· 
ıt:l kitablnı iııôlixeden w-.. 
ciime etti: hem. ele Öl!nek diye 
gösterilebilec.df. bil' ter~ümeı.. 

O iki kitabı bala okumadı
nız ve çocuklarınıza okutmadı .. 
nızsa g\Uel şeyleri sevdiğiniz
den şüphe etmek caizdir.,, 

ULU! 

Ziraat Bankasında 

t ·akaüd 
sandığı 

Ötedenberi Ziraat Bankası memur
Jarr devlet memurlarının haiz oldukları 
bak ve i.mtiyazdan istifade e.tınekte ve 
tckaüdtuk haltları da devlet memurları· 
nm tabi olduğu kanun hükümleri daire. 
sinde tetkik olunmakta idi. Bunlar 
devlet meoıurlarn gibi aylıklannt hazi -
neden almakta idiler. 

1928 de çıkan bir kanunla banka me
m!U'Jarının da esk· kanun ve zeyillerine 
gwre tanınmış tekaüdlük haklarını mah
fuz tutuyordu. Fakat bunların e""1elce 
hazit11'den aldıklar.r a~lrklada y;eniden 
bağlanacak:: olanların bankaca verilınesi
ne Rarar verilmişti. 

1930 da meriret: nıevKiine giren bir: 
kanunla evvell:ti kanun lag'Te<iilın.iş ve 
bu tarihten sonra tekaüd aybklannm 
tedııfoi tazım geldiği tayin olunmuştu. 
BanRa ınemLidar..mdan tcka.üdlük hakkı:· 
na malik olanların lialtlarınm bu suret. 
le: tasfiyesi iızerine. ve tekaüdlük: hakkı 
oltnıy,an diger: memurların da müstaJt:. 
bctll vaziyetini koruınall için memurin 
rnuaye.nct aandtğ} namiy)e bir: tesis vih 
cude: geticildi. 

Fakat: cı:umhuriyet liükümeti bir.. lfa
nunla bu meşkuk vaziyetleri ıslah, banka 
memurlarının tekaüd haklarnu ihya ve 
bu işleri yapmak üzere bir sandık tesis 
etmiştir. Buna nazaran halen müstahdem 
olsun olmasm aev letteli:i ve bankadaki 
tekaüdltik:: hak1arma mukabil tasfiıı;e 
tazminat; vey;a ı:nülga memurin muave 
net sand1ğından nihai yarchın parası a· 
tanlar bu kanunun neşrinden İtibaren üç 
ay zarfında ver.eccklcri bir beyanname 
ile reLaüillük haklarınr muhafaza ede -
celUerdlr. 

Bu taltdirdeo tazminat namfyte veya 

yarrlın:ı ırandığm<lan aldlkiarr para:far 

vergiler hari!i_ olmak üzere namlarına 

borç yazılır. Borırlulardan umumi mu -

vazeneye dahil veya mülhak büdce ile 

idare olunan d•tirelcrie hususi- idareler

de belediyelerde devlete bağlı olan ve

ya olmıyan bütün müessese ve !tirketler

de liarcıra11 hariç oinınk üzere vaıı:ife 

mukabılı istıhkak kcsLedecekleri para -

lar<lan <f(1 10 u ve isti!ıkaklan ayda 200 

liray..ı. tecavüz ettiği takdirde bu mik -

dara kadar, % 1 O ve fazlasının % 20 si 

bu daire ve şirketlerce mtkik: olunarak 

tekaüd sandığına yatırılmak suretiyle 

tahsil olunacaktır: 

Kanunun bu hükümlerinde gösteril

diği şekilde mahsub edilecek borcun tas

fiyesi için öorçlularm diğer emvaline 

müracaat edilmiyeceği gibi ölenlerin ka

lan borçları da ara.nınıyacaktır. En son 

kanunun hükümlerine. göre tekaüdlük 

hakkını muhafaza etmek istiyenler ka

nun meriyete girdiği lZ-6-937 den iti

baren.üç ay zarfında yani ız eymr 1937 
tarihine kadar birer beyanname vererek 
bu haklarını muhafaza etmeleri llizım
dır. Bu kanunun neŞTihC' veya Üi$ aylık 
müddetin inkızasına kadar öleniet'le
kendiletine tekaüd aylığ~ tahsis edilen
ler bu beyannameyi veı:miş gibi muame
le göreceklerdir. 

Cumhuriyet hükümetinin banka mün 
tesibleri hakkında bu kanunun vazetti-

BIBLIYOGRA~ 

ÜLKÜ 
Kıymetli alimimiz Fuad Köprülünün 

idaresi altında, büyük bir intizam ve 
olgunlukla çıkmakta:. olan bu değerli 
mecmuanın 55 inci sayısı, 6 forma ola
rak intişar etmiştir. Mecmuanın, bun· 
dan böyle hep 6 forma olarak çıkaca
ğını haber vermesi muhakkak ki büyük 
bir memnuniyetle karşılanacaktır. 

Ülkünün son sayısında şu yazıları 
görmekteyiz: 

Falih .Rlfkı Atay: Tarih kongresi, 
Nahid Sırrı: Abdülhak Hamidin tiyat
ro eserleri, Prof. Rauh: Altlak ve ruhi
yat (Çeviren Ziyaettin FahTi). Prof. A. 
Mez: Orta zaman türk - islam dünya
sında kara yolları. Dr. Ali Nihad Tar
han: !.i:an edebiyatmda Rllma, Dr. Mu
zaffer Şerif: Roosevelt A.merikasmda 
terbiyede ferdcfüğinı ~rkıhşr, Saffctt 
Engin: tbnisina111n felsefesi ve Avru
pa kültürüne tesirlet1i, Dr. İng. İbra
hinı O.Kay Gümrük ehenriyeti, teşekkülü 
Nurullah Ardıç: AnadoJu I?rehistorya
sma toJ?lu öir: bakış, Kemal 'O nal: 1931 
büdcesi, Cemal Köprülü - D.r. Shaeder: 
Eski şark ve şimal miletleci; AbdüJka
diı:t İnan : Dede Korkud kitabındaki ba
zı ~oti:fılell ve kelimelere aid notlar, 
Behçet. Kemal: Halkevleri~ çalışma
lar ve beliren değeı:ler, Naliid Sırrı : Bir 
okuyucunun notlar~ 

Ülküyü bütün okurlarımıza hararet
le tavsiz e ederiz. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

yardımlan 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer

kezi tar.afından geç_en ayın 15 inden bu 
ayın birine kadar 15 gün zarfında 2306 
çocuğa yardım. edilm~tir. Bunlardan: 

21 O hasta çocuk ve anne genel mer
kez e01ik1iniklerindc bakılmış ve tedavi 
edilmiştir. 

Ay1 1ca diş bakımt!vinde de 285 ço

cuğun dişlcrinct balolınış ve tctdavi edil • 

miştir. 

816 çocuk ve anne geıtc:l merkezin 

banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 88 çocuğa 

süt verilmiş ve on beş günde yek(ln o

larak 755 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Altı çocuğa 1966 kuruş para yardımı. 

yapılmış, üç çocuğa elbise, bir fakir an

neye yiyecek ve yakacak verilmiştir. 

Genel merkezin bahçesindeki yüzme 

havuzundan 901 çocuk istifade etmiştir. 

Lise ve orta mek.teMere ginnek için 
yaş kaydı 

Kültür bakanlığı talimatname ile 
tesbit olunan çağdan bir yaş küçük ve 
iki yaş büyük olanlarla mektepJeie 
kayıt ve kabul zamanı geçtikten sonra 
müracaat edenlerin, kaydoJunmak is
tedi.kle.ı:i mektepletde Y,er varsa yaş 
farklaona va müracaatlaı:ma bakılmı· 
yarak kayd ve kabul olunmalarmı ka. 
rarlaştırmışt.ır. Bu. karar yalnız liseler
le orta mektepler için vcrilhıiş bulun
maktadır. 

ği tekaüdlük rejiminin banka ailesine 
dahil olanların müstakbel hayatlarını 
emniyete alan koruyucu biı: himaye eli 
olduğu inkar kabul etmez biı: hakikattir. 

2 - 9 - 1937 

İstanbula giden 
Türkkuşu tayyareleri 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Hava haf

tası münasebetiyle bugµn şehrimize 

Ankaradan 6 Türkku;;u tayaresi geldi. 
Tayareler şehir üzerinde uçuşlar yap
tılar ; halkı hava kurumuna yardıma 

teşvik eden beyannameler attılar. 
Filo yarın sabah !zmire, oradan da 

Bursaya gidecektir. 

Rüşvet davasr 
İstanbul, l ('Telefonla) - /(sliye bi

rinci ceza mahkemesi rüşvet al(irğı id
diasiyle tevkif edilen Yeniköy nahiye 
müdürü Bay Alaeddiiı hakkındaki du
ruşmayı bitirdi. Müddeiumumi suçun 
sabit olduğunu ileri sürdü. Nahiye mÜ
dilrünün avukatı da uzun bir müdafaa 
yaptı ve cürüm unsurları tamam olma -
d~ğı için beraet kararı verilmesini istedi. 
Karar cumartesiye bırakıldı. 

İrarun Türkiye kons.olostı 
vefat etti 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Dün Bük

reşt.en alman bir telgrafta orada mezu

nen bulunmakta olan lranm '.Dürkiye 

konsolosu B. Ferruh'un ölümü bil

diriliyOTdu. 

Cenazenin İstanbula ge.tirilmesi muh· 

temeldir. 

Üç buçuk senedenberi memleketi
mi.ıde jencral konsolosluk eden B. Fer
ruh komşumuz dost İranın değerli biı; 
hariciye memuru idi. 25 gün kadat evel 
mezuniyetini kullanmak üzere Bükre§e 
gitmişti. 

ÖJüm haberi şehrimizde derin biıı 
tee!!aiir uyandırmıştır. 

1 Kt:lÇ.UK. iÇ HABERLER ı ----lstanbul'da tifo vakaları - 24 saat 
zarfmd:ı dört tifo vakası olmuştur. 

t.iman tarifeleri - İstanbulda yeni 
liman tarifeleri tasdik edilerek iade o. 
lundu. 15 eylfilden itibaren tatbikine 
başlanacaktır. 

Yiik hayvanlarının muayenesi - İs
tanbulda yük ve binek hayvanlarının 

yıllik sıhi muayenelerine başlanmıştır. 

Belçika kabinesinin 
istif ası bekleniyoı:: 

Brüksel, 1 (A.A.) - Toplanmakta 

olan bakanlar meclisi neticesinde kabi

nenin istifası beklenmektedir. Çünkü 

gelecek hafta yapılacak olan parlamen· 

to görüşmeleri hükümete milli banka 

hakkında açık bir tarz takınılmasına 

imkan verecek v:e hissedadar da statü

ler ve rejans konseyinin kuruluş tarzı 

hakkındalti reylerin; bildireceklerdir. 

Parlamento konuşmaları sırasında l{a. 

bine buhranı ihtimalden hariç görülme• 

mektedir. 

Kadın Esirgeme Kurumu elişleri 
§ubesi aç,ıldı. 

Karun Esirgeme kurumundan: 

Kadın Esirgeme Kurumunun e1işle

ri şubesi açrlnnştrr: Elişi öğrenmek isti

yen Bayanların, her gün saat lZ ye ka

dar Çocuk Sarayındaki Kadın Esırgeme 

Kurumuna müracaatları kabul edilir. 

Tehik.aı: No. 11.3 lursa bu servet nihayet bulacaktıı;. Bu gü
neşe kar dayanır mıydı hiç? Lak.in ona bu.
nu ltim söyliyecekti? Bu dalkavuklar mı? 
Onların menfaati 'Fimon'un gözü kapalı ol
masında idi. Bir defa, beyhude yere, uşakla
rından. Flavius, böyle biıı. teşebbüste bulun
muş, gözlerinden yaşlar akıtarak ve önünde 
diz çökerek efendisine, işlerinin ne halde 
gitiğine bir bak.masnu; bit parça hesablı 
davranmasnu Li.ca etmişti. 

dü. çünkü s.?frada kann doyururken söyle
nen güzel sozler, .medhler, aç kalınca unu
tulrnağa namzeddıı ve bir kıs bulutu görü
nür görünmez, bütün bu si~ekler ortadan 

Timon, artık, her ne kadar. elinde, a vu
cunda ne varsa uçup gittiğini düşündükçe 
hiç olmazsa bunu kötü işlere harcamad'ığr-

Yazanlar-: Mary ııe... Charles. Lamb 
Ç~vit-en: NureUin ART AM. 

Atin.alı 7 imfHt 
Vıerdiği ziyafetlerde sofrasını dolduran 

bu dalkavuk.. alayı, bu sahte dostlar orada 
Timon'wı kendisini yiyip bitirirler ve sıhati
ne le.tikleri şarab kadehlerinde onun iliğini 
kurutur ve ocağına incir ağacı dikerlerken 
o zavallı sahici bir dostla bir dalkavuk ara
sındaki farkL sezemiyor, keselerini biribi ... 
rinden a)ı:ınmyan böyle kardeş gibi bir çok.: 
dostları olduğu.. iç.in fıeviniyor, haline şültr. 
ediyordu. (Halbuki bütün bu masraflar yaliıız 
onun kesesinden ödeniyordu.) Onun gözün
de bu toplantılar, dünyanın en karcfeşçe, en 
samimi dernekleri idi. 

İşte bu halde, sanki altın tanrısı Plutus, 
yanında bir çömezmiş gibi o, bütün altınla
rını ha rcar, herkesi ihsana boğarken düşün
miyorclu k~ bu i-;pfa nihayet vermiyecek o-

Caküı 'Fimen, onu dış~ı.rı çıkartml§ ve la
kırdıyı değiştirerek başka ~yler kanuşma
ğaı öaşlanuştr. Çünkü insanlar servetin yok
sulluğa, saadetin f eJ.3.kete döneceğini söy
leyen seslere: karşı sağır olurlar. 

Çok defalar. bu namuslu, sadakatli uşak, 
Timon'un evinde sofralar kurulur, Ü:lerinde 
mürai üısanlar trkm.re. bütün l\afrlarm üze
rine şarablan dökülür, odalarda ış_ıklar ya
nar ve her tarafdan musiki sesleri duyuiuı::
ken tek başına bir odaya kapanır ve şarab
ların fıçılardan dökülüşündcn daha hızlt ağ
lar, günün birinde bu servet tükenince,. şim
di efendisini öğen, önünde bin türlü dalka
vukluk yapan insanların nasıl yüz çevire
ceklerini, ağız değiştirec.elderini düşünür-

kaybolacaktı. .. 
Fakat artık oyle bir zaman gelmişti ki 

Timon ou sadık ve namuslu uşağının doğnt' 
sözlerine kulaklannı ttkayannyorcfu. Para 
lazımdı. Bu parayı bulmak için Flovius'a 
toprakların.dan bir- kısmını satmasını em
rettiği zaman sadık uşak, vaktiyle kendisi
ne bunu anlattığı halde dinlemediğini, hal
buki şimdi toprakl~rın.clan bir çoğunun ya 
satılmış, ya zabt edılmış olduğunu elde ka
lanların parası ise borcunun yarısı~ı edeye
mtveceğini söyledi:. 

-Bu söz karşısında hayretten dona kalan 
'Fimon: 
• _ Fakat, dedi., benim topraklarım Ati

na.dan Lasedemon"a kadar uzanır. 
Flavius şu cevabı verdi : 
-Ah benim güzel efendiciğim, dünya 

dünyadır. vct dünyanın üstünde her şeyin 
bir hudiıdu vardır~ Hep sizin olan şeyler, 
bakın, gözünüzü kapatıp aç_mcaya kadar na
sıl elinizden. avucunuzdan çıkıverdi! 

nı, eşiyle dostu ile güle oynaya yediğini ha
tırlayarak kendi kendini avutmak istiyor
du. Onuru için önünde hüngür hüngür ağla
yanı sadııt uşağına müteessir olmamasını 

söyledi. Madam ki bu kadar asil d0stla111: 
vardı; hi§ bir zaman çaresiz ve parasız kat .. 
mazdı. 

Timoıı, artık dostlarına haber göndere
cek, onlardan borç para alacak; öir- zamanı 
nasıl onlar kendiı parasm'I yemişlrerse, şim .. 
di de o, onların parası ile geçinecekti. Buna 
karar vermişti. Bunun üzerine vaktiyle Ren
disinden saY,ısız iyilikler, ihsanlar görmüş 
olan Lusyus'a, Sııkullus'~, Sempronious'aı+ 

bi.rı de borçlarınL ödeyerek kendisini haJ?İ&.o 
ten kulitarmış olduğu Ventidius'a 'Ki baba.
sının ölümünden sonra konduğu miraslaı 

memleketin en zengin adamlarından birisi 
olmuştu) haberler gönderdi. 

(Soru.ı. var) 
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Küçük antant konseyi 1 Genel barış 
çalışmalarını bitirdi ve Türkiye 

(Başı l incı Sdyıfada) 

Antanf 1 n balkan an.ıa ntı·yte leler karşısında hükümetinin aldığı va-
:1' ziyeti tasrih etmek ve bu sarahat hakkın-

da diğer memleketleri idare edenlerin 

O ~an Jıesa P.'\ u•• d iı •I Jıey 1• d ed ı' I d 1• görüş tarzlarını sormak hususlan, :nüş-
1.' I ' 1 I' ı ı 1 U I' terek biı:: uyuşma ve işbirliği formülü 

bulmakta mcnfaattar bütün devletler a
rasında karşılıklı anlaşmayı kolaylaşBükreş, 1 (Hususi) - Küçük antant daimi konseyi 30, 31 a~s~~s 

tarihlerinde Sinayada toplanarak muhtelif meseleelr hakkında goruş
tülden sonra çalıtmalarını dün akşam bitirmiştir. 

Toplantıdan sonra neşrolunan 
resmi tebliğde, Çekoslovakya, Yu
goslavya ve Romanya dış bakan
larının gözden geçirdikleri bütün 
meseleler üzerinde tam Dir görüş 
beraberliğine vardıkları kaydedi
lerek, vaziyetin Herdeki inkişafla
rı ne olursa olsun küçük antantın 
sulhu sağlamlaştırmak yolundaki 
gayretlerini esirgemiyeceği ilave 
olunmaktadır. 

Küçük antantın Milletler cemiyeti-
ne olan bağlılığını teyid eden tebliğ, 

Cenevre paktının mulitemel tadilinden 
bahsederek, bunun tadiline lüzum ol
madığı, fakat pakt hükümlerinin iler
de tatbik mevkiine konulması esnasında 
eski tecrübelerden istifade olunarak 
bunların kuvvetlendirilmesini mümkün 
kılacak usullerin göz önüne alınması 

yolundaki küçük antant görüşünü tek
rarJamaktadrr. 

Tebliğde, yeni Lokarno hakkındaki 
küçük antant görüşünün değişmediği 

bildirilmektedir. 
İspanya meselesine gelince, küçük 

antant bu işin başlangıcından beri ta
kındığı bitaraf tavrı değiştirıniyecelt 

ve bir enternasyonal anlaşmazlık tehli
kesini uzaklaştırmak için, kontrol teş
kilatına yardım edecektir. 

Amerika dış bakanı B. Kordel Hul'un 
16 temmuz tarihli beyanatı esasen kü
çü kantantın dış politiK:ası iç.in bir il
ham unsuru olmuştur. Konsey bu beya ~ 
natı sempati ile. selamlamaktadır. 

Muahedelerin muntemel tadili ise, 
bütün alakalı devletlerin serbestçe kabul 
ettikleri kati anlB§malar bulunmadıkça 
kararlaştırılamaz. 

Küçük antant devletleri Tuna havza
sındaki diğer devletlerle ekonomik ve 
politik münasebetlerin itimad havası i
çinde cereyanına bilhassa ehemiyet ver
mektedirler. 

Yeni yapılan ticaret anlaşmaları sa
yesinde küçük antant devletleri arasın
daki ekonomik münasebetlerin arttTğı
ni memnuniyetle kaydeden tebliğ, Prag· 
daki ekonomik merkezin aldığı i,yi neti. 
celerden bahsetmekte, ekonomik silah
sızlanma için B. V'1n Zeelandın yaptı
ğı tetkik1eri ve Belçika kıralı leopoldun 
bu mesele hakkında mumaileyhe yazdı
ğı mı:ktubu hararetle selamlamaktadır. 

Küçük antant konseyinin gelecek 
toplantısı, Milletler Cemiyeti asamble
sinin toplantısı dolayısiyle, eyliU için• 
de Cenevrede yapılacaktır. 

Antoneıkonun beyanatı 

Küçük antant daimi konseyinin içti
rnaları sonunda üç dış bakanı gazeteci
leri kabul etmişlerdir. 

Konsey reisi, B. Antonesko, tebliği 
okumuş ve bundan sonra aşağıdaki be
Yanatta bulunmuşur.: 

"Küçük antantın sağlamlığı, gittik-
çe daha ziyade fazlalaşmaktadır. Bu 
kurumun hedefi, andlaşmalarm istikra -
rı üzerine kurulan sulhun idamesidir. 

Küçük antant • Balkan antantı. 
tesanüdü 

Bu politikanın otoritesi ve müessirli
ği, küçük antantı balkan antantına bağ
layan bağlarla çok mühim surette kuv
\7et1enmiş bir haldedir. Bu iki kurum a
rasında tesanüd, Romanya ve Yugos • 
lavyamn aynı zamanda her iki kurum -
da da müştereken mevcud buhınmala -
ttndan normal bir surette doğan tesa
:tıüdden çok daha derin ve samimidir. Bu 
tcsanüd, iki kurum esası muharrik pren
sıplerindeki ayniyet üzerine müess.es:tir. 
İntikrar ve bütün diğerlerinin hukuku -
na nürmet üzerine kurulmuş ve r,ru1et. 
ler arasında daha iyi bir anlaşma ve da
ha geniş bir işbirliği ile varltlımş bir 
sıılh, i~te beş devleti ve 70 milyon in -
san1 ha ·.,aten çevik, ahenktar ve teorili 
bir politıka sisteminde birleştiren istek
ler bunlardır.,, 

B. Stoytıtlinoviç de. sonradan beyanat. 
ta buluuaı ak küciik antant devletleri a
rasınrJ.ı ki t~saniidü ve küçük antant ile 

Balkan antantı arasındaki ahengi teyit 
eylemiştir. 

8. Antoneakonun ziyafeti 
Dün akşam B. Antonesko-, BB. Sto

yadinoviç ve Krofta şereflerine büyük 
bir ziyafet vermiş ve bu ziyafette bütün 
baltanlar, kordiplomatik, sivil ve askeri 
yüksek zatlar ve gazeteler mümessille· 
ri de hazır bulunmuştur. 

Ziyafetin sonunda BB. Antonesko 
ve Krona, küçük antantm sağlamlığını 
ve tarihin yarattığı bir varlık olan bu 
tesekkülün takib eylediği sulhperver 
hedefleri tebarüz ettiren çok samimi nu
tuklar teati etmişlerdir. 

88. Stoyadino&Jiç ve Krofta 
Bükreşten ayrılJılar 

BB. Krofta ve Stoyadlnoviç, gece 
saat 1 de biri Prag'a, diğeri Belgrad'a 
hareket etmişler ve Sinaia istasyonunda 
Romanya dış bakanı Antonesko, dış iş
ler müsteşarı B. Baduleslro ile daha bir 
çok yüksek zatlar ve gazeteler mümes -
silleri tarafından selamlanını~ardır. 

Habeş ilhakının tanınması için 
bir teşebbüs 

Küçük antant konferansı ile beraber 
iki mühim hadise kaydedilmiştir. Ciddi 
bir kaynaktan alınan malumata göre, 
Biikreş'teki italyan büyük. elçisi, yaptığı 
birkaç görüşme esnasında, küçük an • 
tantın Cenevrede Habeşistamn ltalya
ya ilhakının tanınması lehinde bir teşeb
büste bulunması için gayret sarfetmiş • 
tir. Bu hususta küçük antantın intizar 
vaziyetinde kalmağa ve Fransa İngilte
re ile müttehiden hareket etmeğe lf3rar 
verdiği bilinmektedir. 

Macar elçisinin teşebbüsleri 
Diğer cihetten Macaristan elçisi Bar. 

dozzy; küçük ~tant delegelerine, her 
üç memlekette de macar ekalliyetleri le
hinde en elverişli rejim tatbik edilme • 
sinden ibaret olan Macaristan telkinleri

ni bildirmiştir. 
Konferans mahfillerinde Badozzy ta. 

rafından yapılan teşebbüsün Tuna me
selelerinin halledilmesine. imkan vere -
cek görüşmelerin hareket noktası olabi

leceği söylenmektedir. 
~acaristan'ın telkinleri sonradan da

ha esaslı bir surette gözden geçirile • 
cektir. Bu münasebetle izhar edilmi~ o. 
lan uzlaşma kapıları ehemiyetle kayde

dilmektedir. 

lngiliz filosu 
/Jugün lstanbulda 

(Başı ı ıncı sayıtad<1) 

Gemiler demirlcdiltten sonra türk 
donanma komutanı namına bir subay 
filo komutanını z~yaretle selamhyacak
tır. Deniz komutanı da aynca aıniralı 
ziyaret edecektir. . 

Saat 10 da İngiliz amiralı yavuzu zı
yaret edecek, saat 10,30 da türk donan~ 
ma komutanı ingiliz amiralma ziyaretı

ni iade. edecektir. 
Misafir amiral 11,30 da Dolmabahçe

ye çıkacak ve rıhtTmda bir deniz filo· 
su tarafından selamlanacaktır. Amiral 
hususi deftere imza ettikten sonra va_ 
1i ve İstanbul komutanını ziY.aret ede. 
cektir. Vali ve komutan bu ziyareti 17 

de iade edeceklerdir. 
Yarın aksam 20,30 da B. Muhittin 

Üstündağ P~rapalas'ta misafirler şere_ 
fine bir akşam yemeği verecek, bunu 

bir suvare taldb edecektir. 

Programda ulak bir değişiklik 
İstanbul, 1 (A.A.) - İngiliz filosu

nun karşılanma programında aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır: 

1 - 3 eylül cuma günü Büyükada 
yat kulübünde harb filosu kumandanı 
Amiral Mehmed Ali taraf1ndan veril
mesi takarrür eden gardenparti aynı 

günde saat 17 de İngiliz Amiral gemi
sinde yapılacak kabul resmi dolayısiy
le geri bırakxlmıştır. 

İngiliz amirali V ells davetlilerin 
kendi davetlileri olmasını rica etmek-

tırmak suretiyle en hayırlı neticeleri 
vermekten geri kalmıyacaktır. 

B. Hull'ü tebrik 
Türkiye hariciye vekili, Amerikanın 

mümtaz devlet adamına bu bahta en ha
raretli tebriklerini sunmayı lüzumlu ad
dediyor. 

Beyanatın esası hakkında Dr. Aras, 
pek muhtelif fırsatlarla devlet reisi ve 
türk siyasetinin mesul başkanları tara
fından va.ki olan beyanatın cumhuriyet 
hükümetinin icraatıyle daima teeyyüd 
etmiş ve bu sözlerle bu icraatın da ge • 
çen 16 temmuzda vaki olan amerikan 
beyanatı dairesinde tecelli edegelmiş 

olduğunu hatırlamağa müsaraat eyler. 
Görüşlerdeki bu uygunluk dolayısiyle • 
dir ki, Dr. Aras, Amerika Birleşik dev
letleri hariciye nazırına, beyanatının 
Türkiye cumhuriyeti hükiimetinin gö -
rüşlerine uyduğunu ve heyeti umumi -
yesiyle de, hem tasavvur hem tatbik ba· 
k1mından, Kemalist Türkiyenin harici 
siyasetine esas olan prensipi ifade etti
ğini bildirmek imkanım bulmaktadır. 

Halayda geni 
Fransız delegesi 
işe başlıyor 

(Başı ı ıncı sayfada~ 

keri garantisi altındadır. 

Yeni anl<J§ma güzel bir eserdir 
Yakında tatbik mevkiine geçecek ye

ni anlaşma Sancakhların koUektif me. 
nafiini göz önüne alarak meydana gel. 
miş güzel bir eserdir. Bu hususta Sand. 
ler ve Milletler Cemiyeti delegeleriy
le eseri meydana getirn tarafeyn dele
gelerini bir kere daha takdir ve saygı 

sunarım. 

Sancak devleti, mesud yaşayarak a
ralarındaki ahenk ve tesanüd ile bütün 
yakın şark için bir model olacaktır. 

Arazisinin zenginliği, transit tica. 
rctinin ve bilhassa İskenderun türk lL 
man ve serbest mıntakasiyle Türkiye 
cenub vilayetleri !skenderun ve San
cağın iktısadiyat ve ticaretinin inkişaf 
ve refahında büyük amil olacaktır. 

Hatay, dostluk rabıtast 
Sancak fransrz • tür~ dostluğunun 

verimli bir işberaberliği olacağı gibi 

bilhassa Suriye _ Türkiye arasındaki 

dostluğun bir rabıta halkaSI ve faydalı 

i~birliği sahası olmalıdır. 

Hulasa, alınan netice, bulunan en 

güzel hal çaresi, herkesin hakiki ınena 
fii ve arzularını tatmin edicidir. 

Halkın olgunluk ve dirayeti alaka. 

darların yardımı ile verimfl ve güzel 

bir eser meydana getireceğ;miz ümidiy

le yeni vazifeme gidıyorum. 

Belgrad' daki müttefik 
ajanslar toplantısı 

Belgrad, ı (A.A.) - Müttefik Tel

grafı ajanslarının mümessilleri kraliyet 

hükümeti tarafından tahsis edilen hu

susi trenle dün saat 16 da Splite gel

mişlerdir. 
Müttefik ajansların mümessilleri 

Belgradda iki giin kalacaklar ve muh

telif yerleri ziyaret edeceklerdir. 
Müttefik ajansların mümessilleri 

Dalmaçya sahilerinde yaptıkları güzel 
seyaahtin üzerlerinde derin bir tesiı 
bıraktığı ve gösterilen hüsnü kabulden 
dolayı müteşekkir olduklarını söylemiş~ 

terdir. 

tedir. 
2 _ Harb filosu kumandanı Amiral 

Mehmed Ali ingiliz filosu ~efine Bü
yükada yat kulübünde 6 eyl~ saat 13 
de bir öğle yemeği verecektir. Davet
liler için saat 10 da köprünün Haydar
paşa iskelesinden bir vapur hareket e-

decektir. 

.................................................................... _. ........ 
Cülh©llfi1 lh~ır~ölfll<dJ~ 

~1nt~Doc~lll1~ ~ervü~ 

Y . HARBDA ENTELİCENS SERVls.: ŞEFL1GlN1 azan: YAPAN ŞiMDiKi INGJLJZ iÇ BAKANI 

Samael Hor -
No:4 Çeviren: Hikmet TUNA 

Rus eebhesindeki harb başarı ile 
cereyan etnıediğinden Kitchoer 

kaygu içinde idi 
İnzibat subayı sıfatiyle 1\'idton'· 

dan gelen ve beni, bilmediği işitmedi
ği bir. dille uğraıırken bulan, benim 
bir alman casusu olmaklrğım ihtima
lini aklına getiren Prens Freddie Du
leep Singh'in hayretini asla unutamı
yacağım ! 

Yılrn en güzel kısmını etüdlerimle 
geçirdim. ilk baharda arbk Y eoman· 
ry'dc hafif işler görefülecek kadar i
yileşmiştim. Zaten alayın da tertibi 
değiştirilmiş olduğundan, bu andan i
tibaren, Norwich'de idare merkezi di 
ye tanınmış ol.an deponun kumandam 
oldwn. Esas itibariyle vazifem her i
ki alay için: de adam yetiştirmek idi 
ki, bu işi her hangi bir işçi bile, haf
tada iki saat meşgul olmakla pek ala 
başarabilirdi. Bu itibarla ileride tat
bikini düşündüğüm fikirlere hiç bir 
vazife, bu kadar elve~ gelemezdi. 

Orlow, elçilikteki vazifesini temel
li olarak bırakamıyacak bir vaziyet
te idi. Bunun iÇin Norwich'e gelip be 
niınle rusca konu~ak için, Londra· 
dairi rus ltillııesiniıı şarkıcısı ile gö
rüşüp, sözleştim. Artık ondan sonra, 
hayvan pazarı yanındaki büromda 
daima kendisiyle beraber oturuyor ve 
yeni kura efradma yemin verdirmek-
le meşgul olmadığım zamanlar, etr.zır:. 

fımızda, sanki J'eomanry deposu bir 
dii§man ihanetinin merkezi imi~ tesİ· 
rini bırakan bir dille, ardını arkasını 
bırakmadan gevezelik edip duruyor
duk. 

Günün birinde bu ~rkıc~ kilisesi
ne dönmek zorunda kalınca, kendisi
nin yardımiyle fevkalade mükemmel 
bir genç buldwn. Bu delikanlının ad.J 
Stefanoviç idi ve o güıılerde, Mogo
listanda bir konsolosli.ık hizmetine 
girmeğe hazırlanmak maksadiyle çin· 
ce öğrenmek için, Londraya gelmişti. 

Utangaç ve aynı zamanda miyop 
bir slav olan Stefanoviç, çok acaib ve 
tuhaflıkla dolu bir adamdı. Fikrince, 
çinceyi yalnız İngiliz müzesi civann~ 

da öğrenebileceği İçİJtj İngilizce bil
mediği halde Londraya gelmitti. O
na. Nol'.wİch'in hatırı sayıfır pansiyon· 
larmdan birinde Barınacak bir yeı 
buldum. Kendisiyle birlikte oturanla
nn çoğunu, kilise ve kilise ile müna
sebeti olan şeylerle alakalı Kadınlar 
te~kil edil'ordu. Hiç değilse bir defa 
olsun, onlarla bir arada bulunmayı 
çok isterdim. Bu kadınlar,. mütemadi· 
yen onun bozuk İngilizce.sini dinleme· 
ğe mecbur olayorlardı. 

O, bu kadınlan bYiç oynımıağa da
vet ediyordu. Kendisi ise her birine 
ayrı ayrı, diğer kadmın anımla evlen
mek istediğini• fa.kat bu derece bol o
lan arzuları yerine getirmeğe yetecek 
kadar uzun müddet ll:alamıyacağını 

anlatarak, kendi kendini avutuyordu. 
Bu a.ca.ib insanla mütemadiyen has
bihal ediyordum. Onunla kırlara gİ· 
derek uzun gezintiler yapıyor ve 
Mouschold Heath'a gelmiş olan yep 
yeni tip tayyareden tutunuz da orto
doks mezhebi gibi en ağır. meseleler 
hakkında kon~p görü~yorduk. 

Her giin, Times ve Eastern Daily Press 
ile beraber Novoye Vremya ve Reç a
dında iki rus~ gazete, her hafta da 
Neva adındaki haftalık. rus mecmua
sı geHyordu.; artık ne evde ve ne de 
büroda tel< bir masa kalmamıştı ki, ~ 
zerinde Tolstay. Turgenyenf, Çehof 
ve Kuprin l>ulunmamış olsun. 

En nihayet bir gün, Stfanoviç'in 
konaolosluklardan birine tayin edil
me :ı:amanı geldi ve o da, resmen staj 
gÖrmck için Peb-agrad'a geri döndü. 
Fakat, ondan sonra da maktublaştık 
ve bana son yazdığı şey, bolşeviklerin 
kendisini Kaşgar.'daki makamından 
kaldırmış olltukları haberi idi. 

Stefonoviç Norwicli'den ayrıldı· 

ğı zaman, rusçayı artık İngilizce gibi 
kolay okuyabiliyor ve oldukça selis 
konuşuyordum. Bir de, her hafta be-

nimle beraber iki üç saat konuşmak 
lütufkarlığında bulunan bi~ Madam 
ile tanı,mak bahtiyarlığına kavuş
muştwn. Bu kadın tramvay direktö
rüniin karısı idi ve KiyeP.de yaşa:ınq
tı. 

Planım artık tasavvur ettiğim: öl
çüyü bulmuştu. Tercemanlık edebile
cek kadar rusçayı ·iiğrenmiştim. Bu j. 
tibarla, bir vazife almak için bir par
ça muvaffal( olmak ümidi vardı. 

Rus çephesindeki barb pek de mu
vaffakiyetle cereyan etmemişti; onun 
için K.itchner kaygı içinde idi. Anla
şılan biri ona Birkbeck'den ve kendi
sinin Rusya ile olan münasebetinden 
bahsetmitti. Kitchner, o hiç yamlmı· 
yan tabii sevkiyle, kendisini Londra
da çeviren rus İfleri mütehassıalar.ın
dan müre-kkeb küçük çevreyi aşarak, 
bu asilzadeye Londraya gelip kendi
sini görmesini rica etti. Birkbeck'in 
bu görüşme hall:kında bize verm.İ§ ol
duğu izahata göre, Kitchner'in; Rus
yadaki vaziyetinin Tehametini kav
ramış oJdoğu besbelli idi. O ana ka
dar hiç bir Britanya devlet adamının 
aklıma gelnıiyen ist.idlalleri, o, müs
bet bir bilgiden ziyade tabii bii- sevk
le buluyord~ Bir ç~ rug ordula
r:mmı Berliıı üzerine yürüyüşünün rÜ· 
yasını gördükleri zaman, o, kendine 
has olan kurnazca ve muannid eda
siyle hadiseleri beğenmediğini ve haki
katin izini bulmak istecliğini söylü
yordu. 

Birkbeck'e demişti ki: 

"- Çarı tanıyorsunuz:, rusça bili

yorsunuz ve Rusyada bİr ço1' dosUarr

nız var. Niçin oraya gidip dostlaruu:ı:

la görüşmüyor ve Rusya'nın harbta 

nasıl bir rol oynaclığmı gösteren bir 

çok şeyleri meydana çıkarmıyor ve 

ondan sonra da tekrar geri dönerek 

bu hususta İyice ölçülüp biçilmış fi

kirlerinizi bana söylemiyorsunuz?''. 

Birkbeck bu talebei memnuniyetle 

kabul ederek Norwich'e avdet etti ve 

büyük adamm kendisine söyledikleri, 

en ufak teferruahna varıncaya bana 

izah etti. O bana bu göriişmeyı an

latırken, derlial benim aklıma, beni 

de l>eraber götürmesi geldi. Parla

mento azası sıfatiyle rus diploma.tla

riyle görü§iirkeıı, ilıtinml ki kendisi

ne yardım edebilird"ıın; rusça bilen 

bir İngiliz olarak da, hiç değilee, bir 

müşahjd sıfatiyJe ona faydam doku

nabilirdi. 

Onun için kendisine birlikte git

mek istediğimi ileri sürdüm. Bu tek

life muvafakat etti ve derhal bunun 

tatbik imkanlarını araştınnağa ko

yuldu. E'akat. teklif, harbiye dairesi· 

ne arzedilince, Bunun pratik bir şey 

olmadığı bildirildi. 

Denildi ki. yapacağı i~n muvaffa

kiyeti, ziyaretinin tamıuniyle resmi 

bir mahiyet taşımasına bağlıdır. Bu 

ziyaret dostlarmı görmek mali:sadiyle 

Rusyaya yıa9bğı bir çok seyahatler• 

den biri gibi olmalıdır. O :ı:aman kim

se şüphelenmez v& o da tesir altında kal

madan işl~rin llalüki vaziyeti hakkında 

bi•· fikn- edinmiş ahır. Fakat. •ıa. 

mnda bir de parlamento azası ve 

hem de yüzbaşı rütbesinde olan bın 

bulunursa, o zaman bu ziyaret, restnİ 

bir ziyaretten farklı olmaz, ve "lkis
Jeri itilaf memleketlerinin d~ma bile 
taşar. 

Harb dairesinin hakkı vardı; bu 
vaziyet karşısında cennetten gönde· 
rilmiş tesirin yapan bir projeden is
temiye istemiye vaz geçmek mecbuı·!
yetind kaldım. 

( Snırıı · ) 
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Etibank'ta;• ı 
Mühendis aranıyor 

Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere al
manca lisanına vukufu olan makine veya elektrik mü
hendisleri aranmaktadrr. 

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

Nafia vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Mende~ec ıslahı kana11~

rmdan Sağlık kanalının 7 + 510 uncu kilometresınde yapılacak bu
yük Şüt inşaatı 

Keşif bedeli (116.747) lira (6) kuruştur. 
2 - Eksiltme, 21 eylül 937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 

de nafıa vekaletinde sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (5) lira 
(84) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; (7087) lira (50) 
kuruşluk muvakkat teminat .. ver~eleri ve Iac:kal (50:0?0>. yraltk 
mümasil nafıa işlerini teahhud edıp muvaffakıyetle bıtırdıgıne ve 
bu kabi1 işleri başarmakta kabi~iyeti ol_duğuna dair ~afca vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesıkasını ıbraz etmelerı. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evelin'e kadar sular umum müdürlüğüne 'makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2948) 2-4487 

Ank.ara Valiliğinden 
Nafıa dairesi için lüzumu olan (160) ton Zonguldak Blok ma

den :Cömürü açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 13.9.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet encümeni 

riyaset odasında olacaktır. 
Muhammen bedeli (3680) liradlr. 
İstekliler (276) liralık ~~minatı muvakkat~ ~e ticare~ oda~ı v: 

sikalariyle birlikte aynı gunde saat 15 de vılayet encumenı daı
misine müracaatları. 

İstekliler buna aid keşif ve şartnameyi nafıa müdürlüğünde g~ 
rebilirler. (2851) 2-4337 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden · 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 3 adet sigara maki· 

nesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.. . 
2 - Muhammen bedeli 30000 lira, muvakkat temınat 2250 hradır. 
3 - Eksiltme 12.X.937 tarihine rastlayan sah günü saat 15 de 

Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname 150 kuru~ mukabilinde her gün yukarıda adı ge• 
çen komisyondan alınabilir. 

5 - Münakasaya girebilecek makineler (Molens) (Standard) 
(Müller) fabrikalan makineleridir. 

5 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve % 7.5 teminat 
akçasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç sa
at 14 de kadar adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi-
linde verilmiş olmalrdır. (5534) 2-4504 

Ank.ara Nafia müdürlüğünden 
Keşıt bedelı (13146> lıra (47) kuruştan ibaret bulunan Ankara 

Haymana yaz .yolunun .bazı mahallerinde bataklık yapan yer~erc 
menfez ve büz inşası ve kaldırım yapılması kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3.9.937 tarihine müsadif cuma günü saat 15.5 de Nafıa 
müdürlüğü odasında toplanacak Nafıa komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin teklif mektupları, ticaret odası vesikası ve (985) lira 
(98) kuruşluk muvakkat teminatları Nafıa vekaletinden aldıkları 
937 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesikalariyle birlikte aynı 
gnn saat 14.5 kadar komisyon reisliğine vermeleri. 

İstekliler keşif evraklariJe şartnamesini Nafıa müdürlüğünde 
..,. =-- .,.r1Pn "er.irehilirler (2825) 2-4300 

iktisat vekaletinden: 
Ankara vilayetinin Kalecik kazasına tabi Mahmutlar köyünde şi

ınalen Avluca tepesinden Çidem tepesine hattı müstakim, şarken 
Çidem tepesinden başlayıp Kıranardı tepesinden geçerek kum Çcv
lik kayası tepesine hattı münkesir, cenuben Kum Çevlik kayası 
tepesinden Kızıl Kırmalar tepesine hattı müstakim. garben Kızıl 
Kırmalar tepesinden hudud başlangıcı olan Avluca tepesine hattı 
müstakim ile mahdud ve mesabai sathiyesi 319,2 hektardan ibaret 
arazide Agah, Mazhar ve Salih tarafından 31 mayıs 934 tarihli ve 
1/18 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıka· 
rılanLiğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihalesi 
icra olunacağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddele
rine tevfikan bir gfına itirazı olanların 1.8.937 tarihinden itibaren 
iki ay içinde Ankarada iktisad vekaletine ve mahallinde villlyet 
makamına baistida müracaat eylemeleri ilan olunur. 2-3814 

Yenişehirde Kiralık dükkanlar 
İnkilab sokağı ile Emciler caddesi köşesinde 19, 20, 23, 5, ve 

28 m2 sathında bodrumlu 4 dükkan inşa edilmektedir. Bunlar ayn 
ayrı ve yahud bir arada tek mağaza halinde kiraya verilecektir. 
Talihlerin ihtiyacına göre tadilat yapılabileceğinden şimdiden 1997 
No. va telefon edilmesi. 2-4360 

İnhisarlar U~um Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri mucibince 2 adet sigara paket makines1 a:a

pah zarf usuliyle münakasya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 

liradır. 
3 - Eksiltme 12.X.937 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de 

Kal>ataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komisyon
dan alınabilir. 

5 - İdarece (Yagenberg) makine alınması mutasavver olup 
münakasya girecek makine (Yagenberg) dir. Münaaksaya iştirak 
etmek istiyen başka firmalar fiatsiz fenni tekliflerini münakasa
dan 15 gün evel tetkik edilmek üzere İnhisarlar tütün fabrikalar 
~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair vesika 
•imaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iş
tirak vesikasiyle % 7.5 teminat akçasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar eksiltme günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen 
komisyon başkanlrğına makbuz mukabilinde verilmi~ olmalıdır. 

(553~) 2--4505 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ı 
Rektörlüğün.den: 

1 - Enstitü ile yemek mütehhidi arasında yapılmış olan mu· 
kavele fesh edildiğinden yüksek ziraat enstitüsünün 595 talebe ve 
memurlariyle 140 müstahdeminin 5.9.937 tarihinden mayıs 938 so
nuna kadar 9 aylık sabah, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf U· 

suliyle eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - 3 eyltil 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de ihalesı 

yapılacaktır. 
3 - Talebenin beheri için 50 müstahdeminin beheri için 30 ku

ru§ günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 
4 _ Muvakkat teminat tutarı olan 6595 liralık banka mektubu 

veya vezne makbuzlariyle teklifleri muhtevi zarflarını ihaleden 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ve ihale sa
atmda komisyonda hazır bulunmaları. 

5 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerin 
yüksek enstitüsü daire miidürtüe;üne müracaatları itan olu-
nur. (2844) 2-4324 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 
ELAZİZ NAFİA MUDURLÜGÜNDEN : 

ı - Elaziz . Palu ve Elaıız · Keban yollarında betoııarroe Ali
şan ve Çipçayı köprüleri 64000 lira keşif bedeli mucibince ve ka
palı zarf usuliyle eksıltmeye konulmuştuı. 

2 - Bu ışe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A . Bavındırlık işleri genel şartnamesi 
B • Fenni şartname 
G • Hususi şartname 
D • Eksiltme şartnamesi 
E - Keşif cetvelı 
F . Vahidi fiat cetveli 
C • Proje 
H . Mukavele 
İstekliler bu ~artname ve evrakı vilayet Nafıa müdürliiğünde 

görebilirler. Vekalette köprüler dairesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 7.9 937 tarihine musadit salı günü saat 15 d~ El· 

azizde Nafıa müdürlü!Zü odasında müteşekkil artırma ve eksıltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4450 lira muvak· 
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları göster· 
mesi lazımdır: 

A . Nafıa vekaletinden ahnmış 937 senesi için muteber asgari 
altmış bin liralık ehliyetname bu gibi köprü inşaatı yapmış oldu· 
ğuna dair vesika. 

B • 937 yılma aid ticaret odası vesikası 
C - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis bulun

duracağına dair teahhütname. 
5 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçün· 
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması dış zarfın mühür mu· 
mu ile iyice kapatılmış bulunınas1 şarttır Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. ( 5537) 2-4533 

Ankara Valili~nden: 
568 lira 76 kuruştan ibaret keşifli Bala kazası dispanser binası

nın tamirine talib çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 7 inci mad
desinin ikinci fıkrasına göre bir ay müddetle pazarlığa konulmuş
tur. 

İsteklilerin her pazartesi ve perşembe günleri sat 15.30 da vi-
layet daimi encümenine müracaatları (2841) 2-4304 

Arlliye V Pkal~tinden 
Vekalet zat işleri U. müdürlüğünde açık olan (50) lira ücretli 

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

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

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

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

Alıkara Valil~nden 
Vila~et aygır deposu hayvanatmın. senelik iaşe ihtiyacı olan 

36.000 kılo yulaf ile 25.000 ita 36.000 kılo kuru ot açık eksiltmeye 
konularak talibi çıkmadığından 12.8.937 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. Talib olanla:ın şartnamesini gör· 
mek ve pazarlığa girişmek ÜT.ere her pazartesı ve perşembe günle
ri vilayet daimi encümeninde saat on beş buçukta müracaatları i· 
lan olunur. (3023) 2-4527 

Adana lt~lediyt.. riyasetinden: 
1 - Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına llizum gö

rüldüğü için ihalesi tehir edilen cenaze otomobili yeniden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

ye encümeninde yapılacaktır. . .. .. .. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işlerı mudurluğündedir. İstiyen· 

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

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

İstanbul Sıhhi müesseseler artırma ve 
eksiltme komisyoriundan: 

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

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

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 13-9-937 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda 

İstanbul sihat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartları 
proje ve keşif hülasası ile buna müteferri diğer evrak 410 kuruş 
bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

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

2. 9. ı~::f/ 

l(onya vilayeti daimi 
encümeninden : 

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

- 6 + 200 km. arasında şose için taş ve kum ihzaratı. 
2 - Keşif bedeli: 18630 lira 45 kuruştur. 
3 - Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat ıs de Konya vilayeti 

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

. kabilinde Konya Nafıa müdürlüğünden tedarik olunabilir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1197 lira 28 kurut

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

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı 93• 

atten bir saat eveline kadar vilayet daimi encümeninde teşekkül e
decek komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi
dir. 

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

İzmir isk~an l\füdürlüğünden : 
İzmir viliiyetir.ın Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Kuşadası, Fo

ça, Ber~ama, Çeşme, Dikili kazalarında yerleştirilmiş olan göç
menler için kerestesi iskan dairesi tarafından verilmek ve anahtar 
teslimi suretiyle inşa edilecek 826 adet tek köy tipi 94 adet çift 
köy tipi 45 adet şehir tipi kargir evler münakasaya konulmuş ve 
~3-8-937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer bulıvımu' 
ıse de talihlerin evsaf ve şeraiti kanuniyesi haiz bulunduğuna dair 
vesaik ibraz etmediklerinden 24-8-937 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla ihalesi tekarrür etmiş ve pazarlığa iştirak edecek
lerin şartnamesini ve keşfini görmek üzere her gün pazarlığa gi
rişmek üzere pazartesi ve perşembe günleri İzmir iskan müdürlü
ğ~nde müteşekkil alım satrm komisyonuna teminat makbuz ve ve· 
sıkalariyle birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. (2954) 2--4574 

İnhisarlar Umum Müdürlüğündeıı 
l - Şartname, ve planı mucibince Paşabahçe ispirto fabrikası 

arasında yaptırılacak kılıf anbarı binası kapalı zarf usuliyle müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (25094.80) lira ve muvakkat teminat 
1883 liradır. 

3 - Eksiltme 6.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 126 kuruş mukabilinde her gün inhisarlar in
şaat şubesinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve yüzde 7.5 gü
venmek parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 de kac.ar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına ve-
riltr.e1idir (2926) 2-4386 

Gönen Belediye Reisliğinden: 
Tahminen 200 hektarlık Gönen kasabasının hali hazır haritası

nın alınması 150 hektar meskQn yerin hektarı 25 liradan 50 gayri 
meskun yerin hektarı 13 L. dan muhammen bedelle 6 eylül 937 pa
zartesi günü saat 15 de ihale ediimek üzere açık münakasaya ko· 
nulduğu ve taliplerin daha fazla matumat almak için belediyeye 
müracaatları ilan olunur. (5538) 2-4534 

(~urc1ur haşl{anlı~ filarm~)nik 
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. İmti
handa kazananlar çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira üc
retle angaje edileceklerdir. 

Salon müziği ve caz için: 
Bir piyanist, · bir birinci kemancı 
Bir ikinci kemancı (başka bir a1et de çalabilecek) 
Bir tonor Saksafon (Bandonien yahud Akordiyon çalabile

cek) 
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 vesaiklc bir· 
likte imtihan edilmek üzere 6 eylillden itibaren 11 ey1ül 1937 cu
martesi gününe kadar İstanbulda Galatasaray lisesine ve Ankara
da imtihana girecek namzetlerin ise 15 eylQlden 20 eylQl pazarte
si gününe kadar Cumur başkanlığı filarmonik orkestrası şefliiHne 
başvurmaları lazımdır. 

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

Kültür bakanhğından: 
Muhtelif vekaletler hesabına bu yıl Avrupaya tahsile gönderi· 

lecek 1936-1937 ders yılı lise olgunluk mezunları sınavı hakkında 
evelce gazetelerde yapılan ilanda mevcud şartlardan bir kısmı aşa
ğıda yazılı olduğu üzere tadil edilmi~tir: 

1 - Muhtelif kollardan açılacak sınavlara, 1936-1937 ders yılı li
se olgunluk mezunlarından başka 1934-1935, 1935-1936 ders yılı me
z~nlarından halen başka bir yüksek okuldan mezun olmıyan ve hiç 
bır makam ve müesseseye taahhüdle bağlı bulunmayanlar da iş
tirak edeceklerdir. 

2 - Sınava iştirak etmek istiyenlerin mezun oldukları okullarca 
aday seçilme müddeti 25.9.937 tarihine kadar uzatılmış ve sınavla
rın baslan11:ıç tarihi de 27.10.1937 g-ününe bırakılmrştır. (3087) 2-4595 

BıElxJ:r: :rJ:ı: :ı: T T m :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :Lx1x1,.1x1x1x1ı 

Türk Jla va K tı rumt 
BÜYÜK PİYANGOSU 

5 inci keşide 11 eylill 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10 Ot)(J) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini de~iştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerinrleki hakkı ~akıt nlur 1.301,. 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma 11 
Komisyonu Hanları 

--~~~--------~ ________________ __. 

Nafıa Vekfiletinden 
Diyarbekir • Cizre - Irak hududu hattının 65 inci kilometresi 

ile Irak hududu arasındaki kısmrnm etüdü ve -ayni hattrn Diyarbe
kir. ile I~. h~d~du arasında~i kısmının aplikasyonu ve bu hat ü
zerındekı bır ıltısak no'ktas1 ıle Tatvan arsamdak'i kısmının etüa 
ve ap1ikasyo_?U kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 LAN 
1 - Manisa merke:dnde bulunan kıtaat ve müesesat hayvana

tmın ihtiyacı olan 541800 kilo 4rpa ve yahud yulaf kapalı zarfla ve 
•yrı ayrı ~artnamelerle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri arpanın 149 ve yulafın 163 kuruş mukabilin
de Manisada tümen satın alma komisyonundan alrnabilir. 

3 - Miinaka.sları 24.9.937 cuma günü saat 10 da arpanın ve sa
at 17 de yulafın Manisada tümen satın alma komisyonunda yapı
lacak ve tümence arpa veya yulafa teklif edilecek fiatlar üzerin
den tetkikat yapılarak birisnin ihalesi yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedeli arpanın kilosu 5.5 ve yulafın 6 kuruş
tur. Muvakkat teminatları arpanın 2235 lira yulafın 2439 lirad·ır. 

5 - İlitekli1er ticaret odasında kayıdlı olduklarına vesika gös
teı ecekler ve muvakkat teminatlariyle teklif mektublarını ihale 
ıaatından en az bir ~aat eveline kadar mezkur komisyona vermiş 
hulunacaklardır. (3129) 3-4678 

1 L A N 
1 - Eı;kişebir garnizonunda yaptırılacak olan ve bir adedinin 

h~if bedeli 2451 lira 69 kuruştan ceman 19613 lira 52 kuruştan İ· 
baret bulunan sekiz depo kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 1471 lira 1 kuruştur. Keşif plan ve şartna
meleri Eskişehir Lv. amirliği satın alma komisyonunda görülebilir. 

2 - Eksiltme 20.9.937 günü saat 16 da Eskişehir Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarflar saat 15 e kadar komisyon başkanlığına verilme
lidir. İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklaı ına dair nafıa meclisin
den almış oldukları 937 senesine aid ehliyet ve ticaret odasından 
mali vaziyeti tevsik eden diğer bütün vesaiki komisyona ibraza 
mecburdur. (3111) 3-4677 

1 L A N 
1 - Pınadüsar hayvanatının 517 ton kuru otu ile Demirköy kıtaatı 

hayvanatınm 126 ton kuru otu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Pınarhisar otunun tahmin bedeli 18095 lira ilk teminatı 
1358 liradır. Demirköyün otunun muhammen tutarı 5040 lira ilk 
teminatı 378 liradır. İhaleleri ayn ayn 18. eylül 937 cumartesi gü
nü saat 11 de Vizede tümen satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi her .gün komisyonda görülebilir. 

3 - 'İ1;teklilerin 2490 sayılı kanunun Z. 3 CÜ maddelerindeki ve
sika ve teminat m.akbuzlariyle teklif mektııblarını ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3110) 3-4676 

t LA N 
1 - Tümenin İzmit garnizonunun 76800 kilo sığır etinin ka

palı azrfla eksiltme~inde beher kilosuna teklif edilen Z2 kuruş 90 
sandm fiat pahalı görüldüğünden bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuş olup i lk pazarlığı 6.9.937 pazartesi günü saat 15 de yapı
lacaktır. 

2 - Sığır etinin beJıer kilosunun muhammen fiati 21 kurus 90 
santim hepsinin utarı 16820 lira ve ilk teminatı 1262 liradır. · 

3 - Sartnamesi Anlcara, İstanbul, Eskisehir levazım amirlikle
ri ve tümen sa trn alma komisyonlarında h~r gün görülebilir. 

"4 - ltste'R:lilerin 22190 sayılı ıkanunw1 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbu zlariyle yazılı gün ve saatte mezkur komis-
yona müracaatları . (3085) 3--4675 

t L A N 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı ihtiyacı için kapa

ı: zarfla eksiltmede bulunan ve 24Jt937 salı günü saat 16 da ihale
sı vapı1aca1t olan 110200 kilo sı2'1r etinin tstanbul levaı.nn amir
li:lli. satın _alma komisyonundan ilan edildiğine dair telgraf gelme
dıgınclen ıhalcsi vapılamamış ve yeniden kapalı zarf usuliyle 13. 
9.937 pazartef. · ı;ünü saat 16.30 da İzmirde Xıslada satın alma ko-
misvon unda yapılacaktır . · 

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

3 - İsteklilerin .ticaret odasında kayıtlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun '2, 3 üncü maddelerinöe yazılı vesika
laı ile ilk teminat mak+ıuı ve teklif mektuplar mı ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermeleri. (3064} .2-4550 

1 LAN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 32500 kilo sı· 

ğrr eti laıpa'lı ızar'fla satm alınacaktır. 
2 - Sığır etinin bebe rkilosu 30 kuruştan 9750 lira ve muvakkat 

teminatJ 7.Sl lira 25 kurştur. Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir 

3 - 1h.:lesi 6.9!137 pazartesi günü saat 16 da Çanakkale müs
tahkem mevki satm alma komisyonunda yapılacaktn. 

4 - lsteklilerin 2~90 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve emin.at rruı!·buzlariyle teklif mektublarını ihale 'liaatın
dan en az bit saat eveline kadar mezkıir komisyona vermeleri. 

(2814) 2-4318 

.:lLAN 
1 - Konyada Sillede yaptırılacak 6 adet bina kapalı zarf usn· 

liyle eksiltme} e konulmuştur. 
2 - Şartname ve planları Konyada kolordu ve İstanbul Ye An· 

kara levazım amirlik~eri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
3 - Her ahı binanın toptan keşif bedeli 16693 lira 56 kuruş ve 

ilk teminatı 1252 liradır. 
4 - Kapalı zarf:la eksiltmesi 14.9.937 salı günü saat 16 da Kon

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

vesika ve ternınat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar mezklır komisyona vermeleri. 

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

İLAN 
. ld~releri lstanuul levazım amirliğine bağlı müessesat ıçın 86 

hın kılo yoğurt 15.9.937 çarşamba günü saat 15.30 da İstanbulda 
Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16340 lira ve ilk teminatı 
1225 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile beraber tek.lif ımektuplarmı ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyona vermeleri (3097) 2-4590 

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

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

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

radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülebilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlz olmaları şart bulun

tnakla beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar mezkfir komisyona vermeleri. 

(2941) 2--4438 

İLAN 
1 - Denizli garnizonunun ihtiyacı olan 230100 kilo asker! ev

saftaki un kapalı ızarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 11 de Isparta tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
. 3 - Unun muhammen bedeli 11 kuruş muvakkat teminatı 23.74 
lıradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
. 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

s1ka ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatinden 
e~ az bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2879 ) 2-4420 

1 - ~sıltme 11?.9.:9.37 tarihinde saat on beşte vekaletimiz de
miryollar ınşaat daıresınde eksiltme komisyonu odasında yapıla· 
caktır. 

2 - Bu etüd ve aplikasyon isinin muhammen bedeli iki yüz 
altmış bin liradır. · 

3 _ Mu.vak~at teminatı 14150 liradır. 
4 - ~u ışe aıd mukave~e projesi, eksiltme şartnamesi, bayındır

lık işlen genel şartnanıesı, ıstasyon mevkileri hesabatına aid 210 
numaralı tip ile di.ğ:r r:ıüteferri evrakdan müteşekkil bir takım 
münakasa ev~akı on u~. hra mukabilinde demiryollar li.nşaat daire
sinden tedarık olunabılır. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 nmarah arttırma elcsilt
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları e~rak ve 
vesikalarla vekalet.imizden verilmiş 937 senesi içinde muteber etüd 
mütea:hhidliği vesıkasmı havi teklif zarflarını mezkilr kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlayark 17.9.937 tarihinde saat on dörde ka
dar demiryollar inşa~t dairesindeki komisyona makbuz mukabilin· 
de vermiş olmaları lazımdır. (3093, 3-4674 

Sihat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

Hutlud ve Salı.iller Sıhhat 
umum miidür1üiii_nden: 

Bir numaralı Müdürler apartımanınm sıva tamiratı eksiltme
ye konulmuştur. ~ahmini keşif bedeli 6944 lira 25 kuruştur. 

Bu işe aia eksıltme şartnamesi, mukavele projesi, kefif cetve
lini istiyenler 35 kur~.ş bedel m~~abilinde umum müdürlükten alabilir 
]er. Eksiltme 18 er,I~l 937 tarıhınde cumartesi günü saat 10.30 da 
açık eksiltme us~lu ı.le yap~l~caktır. 

Eksiltmeye gırebıl~ek ıçın isteklilerin 520 lira 81 kuruş mu
vakkat teminat. ve!mesı, ve bundan başka aşağıdaki vesikayı haiz 
olup göstermesı lazımd.rr. 

Eksiltmeye en az ~.ır .. pa.~çada ~000 liralık bina inşaati yapmış 
olduğuna dair nafıa mudurluklerinden vesika almış olanlar eksilt-
meye girebilirler. (3123) 3-4679 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdiirliiğü Satınalma Komisyonu Hanları 

İLAN 

J 
İlk eksiltmesi feshedilerek yeni eksiltme günü bilahare bildiri

leceği iHin edilen ve beher tonunun ımuhammcn bedeli 52,50 lira olan 
takriben 450 ton lokomotif ,otomotris ve ocak ateş tuğlaları 18.10. 
1937 pazartesi günü saat 115.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida
re binasında satın a1rnacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 1771,88 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat H.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler para:-.ız olaral<: Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3008) 2-4615 

İLAN 
Muhammen bedeli 19224 lira olan muhtelif 14 kalem vagon akü- ı 

mülatör plak ve teferruatı 14.10.1937 perşembe günü saat 15.30.. da ı 
kapalı ıarf usuli ile Ankarada idare binasında satın alınacaktrr. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin 1441,80 liralrk muvakkat teminat ile t 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aym gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme- , 
leri lazımdır. 1 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağ:ıtılmaktadır. 

(2999) Z--4613 
1 LAN 

Muhammen bedeli 5222,50 lira olan muhtelif dört lkıı.lem telgraf 
ve elektrik izolatörleri için deve boynu ve düz demir mesnetler 29. 
9.1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usnlü ile Aııkarada ) 
idare binasında satın alınacaktır. : 

Bu işe girmek istiyenlerin 391,69 liralık muvakkat teminat ile ,. 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 1, 

tekliflerini aynr gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler P.arasız olarak Ankarada ma~zeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellum ve sevk şefliğinden aagıtılınaktadır. 

(3000} 2-4614 
İLAN 

Muhammen bedeli 343750 lira olan 25000 ton Krible alman ma· 
den kömürü 18.l?.1937 pazartesi günü saat 15,15 de kapalı zarf usu
lü ile Ankarada ıdare binasında satın alınacaktır. 

'Bu işe girmek istiyenlerin 17500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.15 e kadar kıomisyon reisliğine ver
meleri ıa:mndrr. 

Şartnameler 1719 kuruşa Ankara ve Haydarpasa veznelerinde 
satılmaktadır. (3007) 3-4673 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu İlanları ------------- ------------- ' 

t L A N 
1 

. YAPI: Harb okulunda yapılacak inşaat _işleri kapalı zarfla ek
sıltı:neye koı:ın:ıuştur. Keşif tutarı: (7121) lir~ 20 kuruştur. Ke§if, 

1 
pro1e. ve şartnameleri parasiyle inşaat şube.s1nde:n alınacaktır. 1-
hales'.: 4.IX.937 cumartesi günü saat on bırdedir. İlk teminatı: 1 

534 hra 9 kuruştur. Eksiltmeye gir.ecekl;rden ilgili bulunanlar 
2490 s~yılı kanunun 2, 3 cü maddelert~de ıstenen belgelerle birlik
te temınat ve teklif mektublarmı havı zarfl~r ihale günü saat ona 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna verılecektir. 

(2848) 2-4322 
BtLlT , 

1) Beher adedine biçilen ederi 125 kurut olan 9600 adet mintan ı 
kapalı zarfla eksilmıeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 900 liradır. 
3) İhalesi 18 eylül 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4~ Eks~Jtm.eye gireceklerin 249~ sayılı ~anunun 2,3 üncü mad

delerıı:de ıstenilen belgelerile birlıkte temınat ve teklif mektu • 
larınr ıhale günü en geç saat ona kadar M.M.V. satın alma komi~-

' 

_Y_o_n_u_n_a __ v~erm~e~l~er~L:...:(~3~14~5~)------------------3-..... -4~6~8~6---------- l' 

Ankara valiliğinden: 
, 1 - Ankara merkez ilk okullaona asgari 240, azamı 300 ton sö

mı kok kömürü kapalı zarf suretile alınacaktır. Beher tonunun mu
hammen heaeli 29 liradır. 

. 2 -:- Münakasaya g1recekle:in ınu~ammen bedelin yüzde 7.5 
nısbetindeki muvakakt akçesinı ?ususı .-?1uhase1!e veznesine yatır· 
~lan ve makbuz.unu kanuni tarıfata gore tanzun edecekleri tek-
lif mektubı.mun i5ine koymaları l~ı~rr. , 

3 - İhale 16.9.937 perşembe gunu saat 1~,5 da vilayet konağın
da da_imi encümeninde yapılaca~tI~: ~ ~steklı~.erin Prtna.ın.eyi gör. 
mek üzere hergün Kültür direktOl'lugune muracaatları. (3143) 

1-4685 

'' ı ___ A_slcıeri __ A_a_f_b_r_ikaJar Umum M-· diırlü Satınalm:n. l 1! Komisyonu ilanları 1 --:--------

-

5 TON MUKAVVA 
Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdan ~ cin,;.l 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko .. 
mis}"Onunca l7.9.937 c.uma günü sut 14.'SO da açık eksiltme i1c ibalc 
edilocektir. Şartname paraı;;ız olara.k omisyondan ver.iliı:. Taliple
rin muvakkat teminat olan 318 lira 7 5 kuruş ve 2490 numaralı kımu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte kamis· 
yona müracaatları. (3069) 2--4593 

Kırıkaklede yaptrrılacak inşaat 
Kesif bedeli 5139 lira 56 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as

keri f~brikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 13 ey
lül 937 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname 26 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihle· 
rin muvakkat teminat olan 385 lira 47 kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saat-
te komisyona müracaatları. ( 3016) 2-4529 

1000 KİLO CİV A 
Tahmin edilen bedeli 3500 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsı 

yazıb malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 17.9.937 cuma -günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 262 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanu• 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. (3067) 2--4591 

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

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüiTü satın alma ko· 
• b 

~ısyonunca 15.9.937 çarşamba günü saat J.4.30ı da açık eksiltme ile 
ı~ale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lıplerin muvakkat teminat olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numara1t 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle meT.kfir gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (3068) 2-4592 

( l\.nkara Be1ediye Reisliği İlinJar1 
----------------- _________________ ı 

1 LAN 
2 eylül 937 den itibaren francalaya 13,75 kuruş azami fiat ko-

nulmuştur. 3-4689 
İLAN 

1 - Kavaklıaerede 1299 uncu adada 3 parselde 67 metre murab
baı belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2 01 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 15 liradır • 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerinde 14-eylfil-937 salı günü saat 10,5 da belediye 
encümenine müracatları 2-4585 

İLAN 
1 - Su idaresi depoları için alınacak 3250 adet ağaç 15 gün müd 

detle açık eksihmeye ıkonulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3187 ,50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 239 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek .istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 

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

1 LAN 
1 - Yangınyerinde Aydın sokağında 691 inci adada 73 metre 

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

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

İLAN 
1 - Yenişehirde 1166 ıncı adada 24 parselde 18 metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açrk arhrmaya konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 45 Iir.adır. 
'3 - 'Muvakakt teminatı 3.37 liradır. 
4 - ,lcırtncmıesini görmek .istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 14 eylül 937 salı günü saat 10,5 da belediye 
encümenine miiracatları. 2-4584 

1 LAN 
1 - ~enişehirde 1042 inci adada 5 parselde 49,35 metre murab· 

baı beledıye malı arsa 15 •gtin müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhaımnen bedeli 197.40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 14.80 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek 'stiyenlerin her gün yazı iıleri kale

min.~ ve .isteklilerin de 3-9-937 cuma günü saat 10.30 da belediye 
encumemne müracatları. (2888) 2--4375 

!LAN 
.. 1 - Samanpazarı bahçeainin tanzimi ve purgula inşası 15 gün 

muddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 3794,69 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 189,73 1iradrr. 
4 - Şartnamesini görme kistiyenlerin her gün yazı işleri kale

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

1 LAN 
Su idaresine alınacak 5518.45 lira muhammen bedelli demir bo

ru ve teferruatı 21-9-937 sah gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla 
alınacağından isteklilerin her cuma ve salı günferi saat on buçuk-
ta beldiye encümenine müracaatları. (2902) 2-4379 

l LAN 
A Su idaresine .. al~nacak 25000 litre benzin ve 18000 litre gaz 3. ey· 

lul. 937 cuma gunu saat 10,5 da pazarlıkla alınacağından isteklile-
rin belediye encümenine müracaatları. 2-4582 

Hozatta Seyyar piyade alayı 
satın alın~ k-omisyonundan: 
. 1 .. - ~eki.de~ se:yyar J. alayı ihtiyacı için iki yüz elli dört 

hin aç yuz yırmı dört kilo yedi yüz gram un satın alınacaktır. 
2 - ıA.lınacak unun evsafı ile ımahalli teslim ve şartlan ;Şartna

mesinde yazıbdrr. 
3 - 'Eksiltme !kapalı zarf usulü ile. 
4 - 23 ey!ül 937 )perşembe günü saat dokuzda Mamekide S\". 

J. alayı satln alına komisyon binası içinde yapılacaktır. 
5 - Tahmin edilen bedeli otuz sekiz bin yüz kırk sekiz lira 

yetmiş kuruştur. 
6 - Şartnameler Mamekideki Sy. J. alayı satın alma komiı;yo. 

nundan parasız alınabilir. Nümunesi de görülebilir. 
7 - Kapalr zarflar 23.9.937 saat sekize kadar satın alma komis .. 

yonuna makbuz mukabili verilmiş olacaktır. 
8 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar mu

vıi.kkat teminatın bulunduğu zarf içerisine konulacaktır. 
9 - Muvakakt teminatı iki bin sekiz yüz altmış bir lira on beş 

kuruştur. ( 3140) 3-4682 

Polath l\lalmiidürl~öünden 
.Pola~ın ~~utlu n~i~esi hükümet konağının 2000 Jira be

deli ~eşfı mucıbı°:~e tamın ınşaa.tı~a .~.ksiltıne ~nünde talih sık
madıgından 4. eylül 1937 cumartesı gunü ıaat 2 de ihalesi yapıl-
mak üzere on gün daha uzatıldığı ilan olunur. (3147) 3-4681 



8 ULUS 

Taksitle fotoğraf makinası. Dikkatli ve süratli amatör işleri 

Kumbar&t biri 
1 

TURKIYE . 
CUMHU RİVETI 

2IRAAT.B 
Ja11darnıa genel komutanlı~ı 

Ankara ~atınalma komisyonuntlan: 
'Müstakil J. taburu hayvanları ihtiyacı için açılan açık eksilt

mesine istekli çıkmamasından bir kilosuna iki buçuk k~ru~ fiat 
biçilen otuz bin kilodan elli bin kiloya kadar kuru otla hır kılosu
na altmış para fiat tahmin edilen aynı mikdarda saman eksiltmesi 
10 9.937 cuma günü saat ona kadar uzatılmıştır. ilk teminat (187) 
lira (50) kuruş olan ve şartnamesi parasız komisyondan verilen bu 
eksiltmeye gınnek istiyenJerin ilk teminatları ile belli gün ve sa-
atte komisyonda bulunmaları. (3142) 3-4684 

Harita Genel Direktörlüğünden 
l - Muhammen uedel (1023) lira Harta fotoğrafhanesi için 

(16) kalem fotoğraf eczası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

KIZILAV 
HAST ABAKICI 

HEMSiRELER . 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hazarlanmaktadır. Okul gecelı ve 
parasızdır. Okul, genç bayanların hasta bakıcı ve zi
yaretçi hemşire yetiterek, hastanelerde ve umumi sı
hatla alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mah
sustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Dersler hususi doktor prdesörler ve muallimler tara
fından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tah
sili bitirmit olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla 
izahat için yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda 
Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müracaat edil
mesi. 15 eylôl 1937 den sonra müracaatlar kabul edil-
miyecektir. 3--4653 

Juvantiıı 

saç l>0yalaı·ı 
Daima Sabit 
Daima Tabii 

Memur Aranıyor 
Orman 

Çiftliğinden 
Fabrikalarla idare ve muha· 

sebe itleri için muhtelif dere· 
celi memurlar alınacaktır. As· 
kertikle alakası olmayanların 
hergün vesikalariyle birlikte Or· 
man çiftliği umumi idaresine 
müracaatları. 2-4509 

ZAYİ 
Ankara memurlar kooperati

finden aldığım 164 No. tu hisse 
senedimi kaybettim. Yenisini a
lacağnndan eskisinin hükmü yok
tur. 

Posta isleri katibi mütekaid 
Mehmed Necib 3-4687 

Mobleli Bir Oda 
Banyosu var kiralıktır. Çift

lik ma~azası yanında macar lo· 
kantasr sahibi Bayan Hes'e mü-
racaat. 3--4671 

2-9-1937 = 

Halil Naci Mıhçıo~ u 

Anafarta ar 111 le: 123 1 

Orman Çiftliği 
--........... 

Sütü ile besıenen Çiftlik 
çocuklar 

Cebeci merkez has
tahanesi dahili hasta· 
hklar mütehassısı 

böyle olur. 
Ormaa Çil tıtl't Mata-latı 

KADIN 
BERBER 

HASAN KUPR 

ANKARA PALASTA 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gi
receklerin de (76) lira (73) kuruş muvakakt teminat makbzularile 
17 .9 937 cuma günü saat 3 de Cebecide harta satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (3137) 3-4680 

Ho~.att .. eyyar piyade jandarma 
ala. ı satı ı alma komisyonundan: 

1 - Mamekidekı seyyar J. alayı ihtiyacı için üç yÜ7 yirmi beş 
bin yedi yüz altmış kilo arpa satın alınacaktır. 

lH~lll .. "dill.Ull '"l.J:dllC::.ı 1a0<> 

ratuvarlarında hazırlanan Juvan· 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen art olup 
saçlara tahii renklerini bah,~der. 
Juvantin saç hayaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk ll.ze. 
rinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOI. KANZUK 
ROMATİZMANIN KATI 

DRVA~TDTJ? 

ZAYi 

NEŞE VE 
ZEVK 
YARATIR 

- Arpanın evsafı ile mahalli teslim ve şartları şartnamesin
de yazılıdır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile. 
4 - 23.9.g37 perşembe günu saat on birde Mamekide Sy. J. ala

yı satın alma komisyon binası içinde yapılacaktır. 
5 - Tahmin edilen bedel on dokuz bin beş yüz kırk beş lira 

altmış kuruştur. 
6 - Şartnameler Mamekideki Sy. J. alayı satın alma komisyo

nundan parasız alınabilir. Nümunesi de görülebilir. 
7 - Kapalı zarflar 23.9.937 saat ona kadar satın alma komis

yonuna makbuz mukabili verilmiş olacaktır. 
8 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar mu

vakkat teminatın bulunduğu zarf içerisinde konulacaktır. 
9 - Muvakkat teminatı bin dört yüz altmış beş lira doksan iki 

kuruştur. (3141 )' 3-4683 

Ankara mektehlari satın alnaa 
Tahmin Muhammen Muvakakt 

Cinsi Miktarı Fiatı bedeli teminatı 

1930 senesinde Ankara bele
diyesinden aldığım amatör oto, 
mobil ehliyetnamesini kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Alaeddir, Bekir Alpar 

lmtivaz sahıbı "e Hd,,,mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi ne,riyatı idare 
eden Vazı İtleri MüdUrU 1 
Mümtaz Faik FENiK. 
Ulus Basım~vı: ANKARA 

komisyonundan: 
Münakasa ihalenin fekli 

Kuru, Lin Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 
Zeytin yağı 11.600 kilo 75 8700 00 652 00 10.9.1937 15 Kapalı zarf 

1 - Komisyonumuza bağlı Ankara yatılı okullarının ihtiyacı olan miktarı, muhammen fiatı, 
muhammen bedeli ve %7.5 teminatı yazılı zeytin yağı 4-8-937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf 
usuliyle münakasaya ltonulmut iken şartnamesindeki hatadan dolayı ihaleye vazedilmediğinden ye
niden kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhale 10-9-1937 cuma günü sat 15 de mektebler 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2 ve 3) cü maddele
rine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı 
şartlar içinde Noterlikten alma vekaletnameleriyle komisyona başvurmaları; 

3 - Kapalı zarf e.ksil~esinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapa
lı zarf mektublarına ıstenılen belgelcı ve teminat makbuzunu veya Banka m"?ktubunu koymak sure
tiyle zarfların üzerine tekliflerinin hang: işe aid olduğu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarflar 
mühürlü olarak belli gün ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına 
verilmesi lazımdır. Belli gün ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektubları ka
bul cdilme:ı. Teminatların eksiltme saatlerinden evvel Ankara mcktebler muhasebeciliği veznesi
ne yatırılmış bulunması lazımdır. Eksiltme şartnamesini görmek istiyenler mektebler muhasebeci
liğinde komisvon katibine müracaatları ilan olunur. (2022 2-4431 

Y ENi Si N f~l\·1 ALA K il A 1 K 
BU GECE 

AKŞAM GÜNEŞİ 
Gündüz iki film 

1 - AKŞAM GÜNEŞİ 
2 - KIZIL ÇAYIR 

Halk Matinesi saat 12.15 de : 
YIKILAN BELDE 

Yeni mevsim hazırlığı 
dolayısiyle bir kaç gün 

kapalıdır 

Halk matineleri Yeni Sinemada 
devam edecektir 

Ş E H l R BAHÇESiNDE 
Bu qf'Ce sııllt tam 21 ,30 da 

S A M S O N 


