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Bir İngiliz petrol gemisi bir 
sovyet vapuru daha bat ı 

Havok destroyerine taarruz İngilf erede 
büyük heyecan uyandırdı. Kabine toplandı 

Londra, 2 (Hususi) - Havok adlı İngiliz harb gemisinin Akdeniz· 
de uğradığı tecavüz hakkında yeni tafsilat gelmiştir. Bu tafsilattan an· 
laşıldığına göre Havok kendisini torpiUemeğ~ ~eşebbüs eden denizaltı 
gemisine müteaddid defalar topla ateş etmıştır. Ancak bu mukabele
nin netice verip vermediği hakkında bir şey öğrenilememiştir. 

!!_aş bet ke : 

IVlanevradan 
sonra .. 

Falih Rıfkı ATAY 

Taarruzu yapan denizaltı ge· 
misinin hüviyeti bu ana kadar tes
bit olunamamıştır. Şimdiki şartlar 
altında da hu ana kadar gelen ma· 
lômattan fazla bir şey elde olun· 
mruuna ihtimal verilmemektedir. 

Bir İngiliz petrol gemisi de 
taarruza uğradı 

Buraya gelen haberlere göre, 6.987 
tonluk ingiliz Vudford petrol gemisi 
Kolümbertas adaları ile İspanya kıyıları 

u'!-i ipek ve gün 
fabrikaları 
İstanbul, 2 (Telefonla) -

Başbakanımız İsmet İnönü 14 
eylfilde Ekonomi Bakanımtz 
B. Celal Bayarla birlikte Gem
liğe giderek swıi ipek fabrika
sını açacak, oradan Bursaya 
geçerek merinos yün ipliği 
fabrikasının açılış töreninde 
bulunacaktır. 

lngilterenin Akdeniz filosuno mensıtb hi1· 7-ırhlı 

Dost filo büyük 
törenle karşllandı 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Amiral Velsin kumandası altında Dispeyç 
ve Delbi kruvazörlerile Aliks, İzis, lngilfilt torpido muhriblerinden mü
rekkeb İngiliz filosu hu sabah saat dokuzda kendilerini karşılamağa 
giden torpidolarıınızın refakatinde İstanbula gelmiştir. 

Trakya manevralarında motör
lü vasıtalar çoktu. Türk askerini 
her tarafta makina başında görü
yorduk. En nazik mekanizmaları 
muvaffakiyetle işleten hu asker
ler, dünkü Anadolu köylüleridir: 
hani iptidai saban kullandıkların
dan zerzevat ekmeyi bilmedikle
rinden, iyi meyva yetiştiremedik
lerinden, karatoprağı kullanama
dıklarından şikayet ettiğimiz köy· 

arasmda torpillenmiştir. İkinci çarkçı ------------------------------ lngiliz filosu liman açığında •e 
içinde top atarak şehri selamlamıf 
ve buna Selimiyeden ve Dof ma
bahçe önünde demirli bulunan 
Yavuz zırhhsından mukabele e
dilmiştir. 

1 .. 1 u. .. 
Bu·nlar bir buçuk senede en 

eski ziraat medeniyeti vasıtaların
dan en yeni makina medeniyeti 
vasıtalarına geçmişlerdir. Bir tay
yare topunun cihazı üstünde te
reddüdsüz işliyen bu el, bir buçuk 
sene öncesine kadar, baltadan, 
kazmadan, çapadan başka alete 
el dokundurmamışlardır. Atatürk 
bir makinah tüfek neferine önün
deki silahın ne olduğunu sorduğu 
zaman, köylü 20 inci teknik asrı
nın bir dersini okuyor. Onbinler
ce asker, hepsi ,en yeni talimna
melerin bütün hükümlerini kolay
ca tatbik ediyorlardı. İnsanın, a
dım başrnda derin bir azahla sora
cağı geliyor: 

- Sincan köyünün iptidai çift
çisi bu mudur? 

Evet, budur! Bu cevab bizi fe· 
rahlandırıyor: bir seneden biraz 
fazla müddet içinde en ileri harb 
tekniğini kavrayan bu köylü, şüp
hesiz daha az zamanda en ileri zi
raat tekniğine, en yeni hayat a
detlerine alışacaktır. Ordu terbi
yesi gibi bir köy terbiyesi lazım! 
Muayyen yaşta köylüleri askere 
alıp onları yirminci asır askeri 
yaptığınız gibi, muayyen merkez
lere kadın ve erkek çiftçileri top
layıp onları yirminci asrın toprak 
hizmetleri için yetiştireceksiniz. 
Bir senede tank kullanmağı öğre· 
nen köylünün kız kardeşine bir 
kaç ayda çocuk bakımını, ve er· 
kek kardeşine meyva ağacı dik
rneği, aşılamağı, türlü ziraat yap
mağı öğretmek şüphesiz daha ko
laydır. Nazari köy sevgiciliğinden 
umumi köylü yetiştiriciliğine ge
çeceğiz. Eğitmenler ilk adım
dır. Tıpkı şimdiki eğitmen mer
kezleri gibi ,ev bakımı, çocuk ba
kımı, daha iyi beslenme, ve topra· 
f>ın bin türlü hizmetinin daha iy 
tanzimi usullerini öğreten merkez· 
ı~r k;;v murahhasfarı ile dolup bo-

ölmüş, altı kişi yaralanmıştır. Yarıalanan· 

(Sonu ~ tn<'.ı ı:;;ıyfarla) 

raat Bakanımız 8. Ş. Kesebir 

Ziraat 
işleri 

Ziraat Bakanımız 
Gazetemize kıymetli 
beyanatta. bulundu 
Yeni Ziraat bakanlığı teşkilatı 

kanunu 1 ağustostan itibaren yü
rürlüğe girmiştir. Bir arka.daşımız 
dün Ziraat bakam 8. Şekır Kese. 
bir'i ziyaret ederek, kendisinden, 
gerek bu teşkilat kanunu ve gerek 
diğer ziraat işleri hakkı?da malfi. 
mat rica etmiştir. 8. Şakır Kesebir 
arkadaşımıza şu izahatı vermiştir: 

· ' '- yeni teşkilatın esası, yük 
sek tahsil görmüş veya yüksek 
mekteblerden çıkmış olan meslelt 

(Sonu 5 ıncıde) 

şalacaklar, türk köyünde istihsal 
ve hayat, Trakya manevralarında 
gördüğiimüz ileri askerlik seviyesi 
ile bir nisbete çıkacaktır. Bir ka
biliyet verme mücadelesi değil, 
varolan iyi bir kabiliyeti sadece 
terbiye etmek mücadelesi yapmak 
roevkii-nde bulunuşumuz bahtiyar
hktır. 

Bükreş'te toplanan enternasyonal arkeoloji ve 

antropoloji kongresinde türk murahhas heyeti 

Bayan Af et çok güzel 
iki nutuk söyledi 

Bükreş, 2 (A.A.) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Tarihten evel arkeoloji ve antropoloji beynelmilel kongresi bugün açıl-

Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı 
• Bayan Afet 

Dr. Aras bügün 

Cenevreqe gıdigor 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Dış ba

kanımxz Dr. Tevfik Rüştü Aras yarın 

Cenevreye gitmek üzere şehrimizden 

ayrrlacaktrr. B. Aras yolculuğu Vene_ 

dik yolu ile yapacak, İtalyaya çrkmr_ 

yacaktır. 

Bayındırlık Bakanrrnrz 
istanbul'da 

İstanbul, ı (Telefonla) - Bayın

dırlık bakanrmız B. Ali Çetinkaya bu

günkü ekspresle şehrimize gelmiş, is

tasyonda birçok zevat tarafından karşı-

lanmıştır. 

dı. 
Türk murahhas heyeti namına 

Tarih kurumu ikinci başkanı Bn. 
Afet, kongre içtimaında bir nutuk 
söyledi. 

Bn. Afet ikinci defa tekrar söz a-
larak Türkiyede cumhuriyetten beri 
arkeoloji ve antropolojiye verilen e. 
herniyeti, Türkiyede muhtelif yerlerde 
yapılan kazxlarrn verdiği mühim ve 
zengin neticeleri izah etti. Kongre aza
sı Bn. Afete söze ba~lamadan evvel, 
nutku sırasında ve nutuktan sonra u
zun alkışlarla büyük bir muhabbet ve 
takdir alakası gösterdi. 

Bn. Afet her iki nutkunda da mu
vaffak olmustur. İfadesindeki açıklık, 
soğuk kanhhğı, temiz telaffuzu ve ifa
de edilen şeylerin haiz olduğu ehemL 
yet, birçok miUetlerin gönderdiği a
limlerden müteşekkil olan bu heyet Ü· 

zerinde gayet müsait bir tesir basıl etti. 
İçtimaa riyaset eden şeref komitesi 

azasından eski fransız nazırı arkeolog 
B. Marin söylediği nutkunda Bn. A. 
fetin iiyelerin üzerinde uyandırdrğı 

müsait tesire tercüman olarak takdir 

ve tebriklerini alenen söylemiştir. 

İzmir paraşüt kulesinde 
tecrübeler 

İzmir, 2 (Telefonla) - Bu sabah 

yeni paraşüt !m1esinclen ilk atlama tec

rübeleri yapıldı. Tecrübeler çok mu· 

vaffakıyetli oldu. Sovyet paraşütçülük 

mütehassısı Romanof ve paraşütçü 

Abdurrahman beşer defa atladılar. 

Türkkuşunun uçuşları 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Türkkuşu 

tayyare filosu bu gün uçuşlar yaptı. 

Yarın Bursa ve İzmire gitmek üzere 

şehrimizden 1yrılacaktır. 

Misafir filo Do1mabahçc önünde de
mirlemiştir. Saat 10 da ingiliz amiralı ve 
maiyeti erkanı, Yavuz zrrhlısma gele
rek, amiral Şükrü Okan'ı ziyaret etmiş 

(Sonu 5. incı <;aylada) 

A fll k:©ıtr©ld@l 

örrn~~ DŞ u ~lrll 

Sebze hali'nin önündeki eski bir bL 
na yıkılıyor, şüphesiz ki burada yeni 
ve güzel bir bina yükselecektir. 

Netekim Türk Hava Kurumunuo 
arkasında motörlü tayyare mektebi bi
nası çok az zaman içinde yükselivcr
miştir. 

Radyo stüdyosu binasmm da h;itiin 
duvarları yapılmıştır. Bina kısa bili 

müddet içinde bitecektir. 
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Kritik ve otokritik: Finans Bakanlığında • Veteriner işleri genel 
Bu seferki Cenevre Yapıla~ terfı direktörlüğünde terfi er 

Geçenlerde yazdığımız "Asayişsiz dünya,, adlı yazıda, Akd~niz em- ve tayınler .v""'.n" ;şı.n di<0ktödüğünde ye- dot, Yalovadan _cevd~t, (Jri•dan Rua, 
niyetsizliğinin sebebleri ve manası üzerinde durmuştuk. O gundenhe· nıden bırçok tayinler ve terfiler yapıl- An~aradan Zekı, Husnu,. Gıresundan 
ri bir sovyet vapuru torpillenmiı ve ingilizlerin Havok muhribi~ meç- Finans bakan!Iğr merkezde ve hariç· m.xıtır. Bunları sırasiyle neşrediyoruz: Ulvı, Sıvastan -ı_:urgut, ~rzıncandan Ab-

' deki muhasebecileri ve memurları ara.. . d .. d"" .. d . fi durrahman Argadan Fıkret, Kuşadasm· 
bul denizaltının hücumuna maruz kalmışbr Baremın or uncu erecesıne ter e- d Al" v' d T h"t F"k · B 

• smda terfi ve tayinler' yapılmıştır. an ı, an an ev ı ı rı, ursa· 
Cüret, muvaffak oldukça ve cezasız kaldıkça, cüret olmaktan çıkar denler §Unlardır: dan Cevdet Nuri, Malatyadan Zeki, Us-

ve tehlikeli bir hesabsızlığa inkılah eder. Büyük demokrasilerin ses çı- Bunları yazıyoruz: Mütehassıs BB. Cevat Akgerman, küdardan Ferit, Gemlikten Etem. Zon-
karmamaları. korsan gemilerinin cüretini işte böyle tehlikeli bir istika- Finans bakanlığı evrak müdürü Ha. Pendik bakteriyoloji enstitüsü müdiirii gul~akt~ Muhit.tin, lzmirden. O~man 
mete sevketmiştir. ( lim 55 lira maaşla, zat işleri müdürlü- Şefik. Kolaylı, Etlik merke.z laboratu- Zekı,_ Kılı~ten Hıda~et, ~k_işehirden 

B ·ı · ·d d d l k d. l k tl · · ğü memurlarından Halid Akpınar 25 .. d .. - Et E Tevfık, Sokeden Mıtat, Bılec.ıkten Os-
üyük demokrası erı ı arefke _en a am. ar,_ en ıd memh e .e elt''ınbı.n varı mu uru em ren. man Senai, Yozgattan Fahri, Tuncelin-

il h - lira maaşla, hariciye muhasebesinden efkarı umumiyesi · e ci an e arı umumıyesı arasın a e emıyet ı ır Beşinciye terli edenler den Kazım, Bergamadan Sabri, Sinob-
mutabakat görmedikçe, kolay harekete geçemezler. Karşı tarafın cü- Ahmed Canbolad 25 lira maaşla, e"VTak Mütehassıs Nurettin Aral, mütehas- tan Asım, Trabzondan Hilmi, Kırklarc-
ret haddini ideta çocukça bir düşüncesizlikle &Jması, büyük, demok- müdürlüğü memurlarından Fahamed. sıs Kamil Onat, mütehassıs Muzaffer linden Refik. Pmarbaşmdan Hasaı:ı Fch-
rasilerin ekmeğine tereyağ sürmüştür. Nitekim, iıitiyoru.z ki, Millet- din 20 lira maaşla terfi etmişlerdir. Bekman. Afyon baytar müdürü Sıtkı, ~· dM. KRemf.aık pDaşad_anl_dMehRn;ıfcttATli, k~ar-
1 • •• · b f ki pl da ç· J } 1 · ·ı Mahkemei temyiz eski azalarından .. koy en e ı , enız ı en ı a , e ır-er cemıyetı nın u se er to antısm , ın ve spany_a mese e erı ı e, İstanbul mucadele mütehas.sısı Ab~ur- da ~ından Mitat, Kütahyadan Haşim , 
A '-d · k }-'-'- - be be ·· ·· üJ• ek Ame k d bu h Hasbi İzmir tedkiki itiraz komisyonu G k 1 g ~ enız orsan .uw:u-ı ra rce goruş ec Ye n a a are- rahman ö se · Tokattan Zihni, Tarsustan Şerafcttin, 

kete herhangi bir şekilde iltihak edecektir. Bir habere göre de, .~ransa, reisliğine, harita umum müdürlüğü mu- Altıncıya teTli edenler Şavşattan ~vni~ Konyadaı:ı ~ec.~ _Edir-
lspanya işlerine müdahale etmemek prensipinden ayrılarak mudahale amele memur namzedlerinden Ali le- Şube müdürü İhsan, fen müşaviri neden_ Refik, l~dırdan ~ilm~. Mılasötan 
tmek ek fikri deci. vazrm müdürlüğü memurluğuna, Faul .. .. .. Necatı, Balıkesırden Salahattin, dc-

e ~sasına geçm. . ı . n ır. . . .. .. . . • Tahsin, şube muduru Nazım, Aydın misten İzzet, Boludan Fuat, Balyadan 
• Vazı~e~ ~raukovıçın h_~I~.ssa na~br. Çunku !a denızalb .ge~ılerı- tali maliye muhasebe müdürlü~ü me- mücadele reisi Lütfi, Sıvas müdürü A- Es~t. Vandan Şükrü, Geliboludan Faik, 

nm kendısınm oldugunu soyhyecektır; o zaman bırkaç devletın bırden murluğuna, Bursa varidat memurların- lcif, Silifke mücadele reisi Ali Rıza, Kır- Çerkeşten Hamza, Poshoftan Şükrü, 
hukukun.a.tecavüz ~etmi~_ol~uğu için mukabele g~~ece.ktir. Ya, g~ile- dan Feyzi muntazam borclar umum şehir müdürü Zeynelabidin, Edirne mü- Gey~ed~ Mehmet Ali, U~n~ö-prüden 
rin kendmın olmadığını söylıyerek, bazı devletler u.zennde temerküz e- müdüt.lüğü memurluğuna, Kırşehir dürü İsmail Hakkı, Tunceli müdürü Fahrı, Cızre<len ~evdet, Buyukçekme-
d ·· h l t ··d mı· lacaktır tahsilat komisyonu memuru Hamid ceden İhsan, İspirden Kemal, Erbaadan 

en şup e er ~Y!.° e Jf o . •. . . Rıza, Trakya müfettişi Şefik, Pendik Ömer, İneboludan Nuri, Emirdağdan 
Herhalde, küçük antant konseyını~ tebhgler~n~, . daha şimdi: Seyhan teşkilat şefliğine, Eskişehir müdür muavını Mavruoğlu, nalbant İsmail Hakkı, İstanbuldan Şemsi, Erzu-

den göze çarpan noktalar, Mılletler cemıyetı nın bu seferkı tahsilat kontrol memuru Hüseyin Hüs- mektebi müdürü Hamdi, Sultansuyu rumdan Nuri, Karacabeyden Süleyman 
toplantısında ehemiyetli müzakerelere ve kararla~ yol ~çacağa benzi: nü Kırşehir tahsilat kontrol memurlu- harası müdürü Şevket, Çifteler harasr Ze!_d. İnanlı ~nekbane_sind~? Env:e~ ~k-
yor. Çünkü Berlin - Roma ve Paris - Londra mihverlen arasındaki ğuna, Manisa kontrol memuru Eşref müdürü Tevfik. dogan, Pendık bakt_erıyolo11 en~tıtusun-
menfa.at ihtilaflarının yaratbğı gerginlikler bugün artrk o kadar had Manisa tahsil şefliğine, Çankırı muha. dSen.hMd. din~kreKm, Et1

1 
ık seru?1 musttal_lzar~ 

ki iril. · fakl b""t·· A d 1 '- Yedinciye terli edenler ala a , arta muavın ve ermen bir raddeye çıkmış bulunuyor , ı u ı _u un vrupa ev ebe- sebe eski muamelat memur muavini Ce. Mahı"r. 
1- l b lir Samsun müdürü Abdülkadir, Maraş rinin vaziyetleTine sa_rahat vermeleri arcuı geunış sa .. YI a. i . . . vad Çankırı tahsilat şefliğine, Kamil Oıwncu"a terfi edenler 

ı d lr dd ıik müdürü Hakkı, Diyarbekir müdürü Ne- " llegal hareket, hır p.hıs tarafm an yapı ısa mu eı umumı çe Kaynak askeri fabriıralar muhasebe Bakanlıktan mümeyyiz Süreyya, Ma-
ba k ı E bu h k · f ·ı· ·zı· h" · t cati. Erzurum müdürü Ziya, Bursa mü- Al' R B " taki ta maruz a ır. gver a.re etm aı ı gı ı ır cemıyetse, a- memurlug~una, Ankara hususi muhase.. · A nisadan Receb, Seyhandan ı ıza , ıt· 

ı dürü Şükrü rpa~ay, mücadele veteri- t b ı G'" 
kibatm ölçüsü, tehlike nisbetinde genişler. Eğer il egal hareketler gizli be ayniyat memuru Emin Gökten ha- neri Feyzurrahman. İzmirden Cemil, listen Lütfü, Bandırmadan k a •.. u-

cemiyet tarafından açığa vurul~rsa, bu aı:ı11k ko1mhitacıklık, t~rrör ve is- riciye muhasebesi memurluğuna, maa- Antalya müdürü Aziz, Kastamoniden :a~a;~1:nıs~f;.~ae~~~~~~~n D~~;~İ. 
yan gibi bir şey olur. Fakat eğer hır devlet ı ega are etlerm başına rif muhasebesi birinci mümeyyizi Mu- Kazım, Kayseriden Srtkı, Tokattan Ra- dan HulUsi, Niksardan Osman Nuri, E-
geçerse, o zaman tehlike, hesab edilemiyecek kadar büyüktür. hiddin Ergün, hariciye muhasebesi bi- tip, Muğladan .Hasan. Cankmdan Aziz lazizden Şükrü, Geredcden Hayati, Bur 

B d b · ·ıı 1 h kuk - d t f k - t - Muştan H ullısı. Elazizden Mazhar, G. F Ali S . Ak hi d irkaç zaman an n mı et eraraıı u u a e a e e ugra maga rinci mümeyyizliğine, muhasebe me- Antebten Cemal, Ispartadan Fuat, Ço- sadan uat, ve amı, şe r en 
matuf hareketlerin kah muahedelerin tek taraflı olarak yırtılması, kah muru Avni mümeyyizliğe, Ankara le- ruhtan Nafiz, Adana mezbahasından Salahaddin~ Ankara~an Neş~t, ~klar-
h. l k . . r .k k ı b" .. d h 1 kAh b. k ·ıı t elinden Edib Kırkagaçtan Zuhdu, Kon-
) 

ır. mern ~ e~ın ıç po ıtı asına an ı ~~ meku l~ da etve ll~ L~~~ .mı e • vazım amirliği muhasebe katibi Ahmed Sadık,. İstanbul tahaffuzhanesinden Ali. yadan Ziya, 'çiftelerden Nail ve Faik, 
erın gemılerıne ve karasularına tecavuz ş ın e ece ı. eUJH:1er~, zerre Remzi, Tayyar terfian. evrak müdür- Diyarbekir: müfettişi Sabri, İnanlı inek. Mercimek aygır deposundan Sezai, Pcn. 

k d ·· h ·· ·· ki b··t·· A kıt ""'""" hane müdürü Mitat, Mercimek aygır N .1 F h ~ a ar şup e goturmez , u un vrupa asmm -Y•t ve nızammı lüg~ü memurlarından Fahri terfian mu- dikten Galip ve Eşref ve aı e mı, 
hl.k k k d deposu müdürü Rifat. Balıkesir müfet- k Fik . S kı te 1 eye so ma ta ır. hasebat umum müdürlük memurlug·una, p d"k Ş f" R .f Ib Etli ten rı ve ıt . 

b 1. ki tişi Fehmi, en ı e ı aı , na ant O b. . . f' d l Barışa taraftar olduğunu söyliyen her millet İ il' ·, asayiJs.iz barı- İzmir vilayeti muhasebe ikinci mü... mektebi muallimi Besim. n ırıncıye ter ~ e en er . 
şm on paralık kıymeti yoktur. Asayi,,.siz barı..t"'n, asayi ... li harb çok da- Merkezden. m. ümeyyız Sıtkı, İbrahım 
- :ı- j',..,. :ı- meyvizı· Ziya birinci mümeyyizlig·e S k. "ncı"ye terlı· edenler v d t lic d İ f S kamış h h d' ·· kü d h h M·n 1 · f' · bu f ki t e ızı ar ar smaı e en r an, arı -

a e vedn 1~ ~uhn d~l a vkazkı tır.l r etber. c_ebmı1ye 
1 mn Ala se er _!_1°P: terfi etmişlerdir. Ankaradan Kemal, Çorumdan Va- tan Şe~ket, Pazardan Sadık, Hopadan 

lantısm a ıttr az e ı ece arar arın, u ıtı ar a, mana rı ve t~a.rrı.en hit, Galatadan Fahrettin, Afyondan Sa- Lütfi. Dadaydan Hüsnü, Şileden Cev-
büyük olacaktır. Burhan BELGE 1,L.etme umum müdürlüğü maliye lih; Adanadan Adil, İçelden Hilmi. Si- det, Dikiliden Cemil, Kırşehirden Ziya, 

Yeni subaylarımız 
istanbula gittiler 

Bu yıl Harbiyeden mezun olan yeni 

yar subaylarımızdan piyade, hava ve 
jandarma sınıflarına mensup olanlar 
dun cıkşam saat 21 de hususi bir trenle 
İstanbula hareket etmişler, istasyonda 
arkadaşları tarafından teşyi olunmuş-

!ardır. 

Diğer sınıflara mensup yar subay
larımız yarın sabah saat dokuzda ikinci 
bir hususi trenle İstanbula gidecekler· 
dir. 

Ecnebi ve ekalliyet 
mekteblerinde 

okutulan kitablar 
Ecnebi -Tc ekalliyet melrteblerin

de okunan türkçe ve kültür dersleri ki
tabları bu tne.ktcb muallimleri.o.den mii· 
teşcklril bir komisyon tarafmdan, bu 
mekteblerin huusiyetleri göz önüne a
lınarak yeniden yazılacaktır. 

Meccani leyli talebeler 
Bu yıl lise ve orta mekteplere alı

nacak meccani leyli talebenin imtihan
larına. yurdun her tarafında olduğu gi
bi dün, ~hrimizde de başlanmıştır. 

İmtihanlar cumartesi gününe kadar 
devam edecektir. 

! ____ .__.. ... 

i H A V A i . . ........................ ·---··-····· ... ·-··· 
Hava fırtınalı geçti 

Dün Ankarada ba~a bulutlu geç· 
miştir. Saat 17.30 da şimali şarkiden 

fırtına olmuş ve rüzgarın sürati saniye· 
de 18 metreyi bulmıı.ştur. Gecenin en 
düşük ISISI 17, en yüksek ISISI da gölgede 
31, güne§te ve açıkta 61 dereceye çrkmı~ 
tn:. Yurdwı Kocaeli mmtakasiyle Kara
dcnizi.n prk kıyıları yağışlı, Trakya 
ve orta. cenubi Anadolu mıntakaları 

bulutlu, diğer mmtakalar açıktır. 24 sa
at içindeki yağışların kare metreye bı
raktığı su miktarı Tekirdağmda 23, Kırk

larelinde 18, Sinopta 6, Zonguldak ve 
Kastamonuda 2, Edirne, Çorlu ve Ça
nakkalede 3 kilogramdır. Yurdda en 
düşük ısı Erzurumda 10, en yüksek 
ısı Diyrırbekirde 37 derecedir. 

Hususi mekteblerde 
muallimlerin vaziyeti 

Türk hususı mekteplerine tayin e-

dilen muallimlerin her hangi bir se-

bebden dolayı vazifesine nihayet ver

mek lazım geldiği zaman mektep di-

rektörleri bunu maarif idarelerine ha

ber verecektir. Maarif idareleri yapı

lacak tahkikat neticesinde bu muallim. 

muhasebe servisine aid bazı irtten Hüsnü, Kayseriden Ferit, Trab· Kayseriden Necmi, Diyarbekirden Srt-
tayin lle terfiler zondan Abdurrahman, Eskişehirden Ni· la, !stanbuldan Kemal, Muğladan Rauf, 

Emin Akatay Adana işletme müdür- yazi, İçelden Hüsamettin, Antalyadan Lüleburgazdan Haydar, Düzceden Ham. 
Ziya, Boludan Hakkt, Ordudan Asını, d.i Gire5undan Nahit, Ereğliden Saffet, lüg·u muhasebe memurluğ~ Vacıık • 
Karstan Abbas, Amasyadan Vehbi, M. Kemalpa~adan Necdet, Edremitten 

Atamer, Kemal Birgün, Ömer LOtfi, Burdurdan Hilmi, Manisadan Kadri, İz- Safa, Seyhandan Hakkı, Adapazannd~n 
Nizami işletme umum müdürlüğü mu- mirden Avni, Niğdeden Murat, Aydın- Nazrm, İnegölden Emin, Çıldırdan . zı-
bascbe memurluğuna, H'llYfullah Ce- · dan Cemil, Mardinden Sabri, Bingöl- ya, Göleden Refik Bora, Zaradan Zıya, 
mal Topaloğlu masa şefliğine, Hüse- den Selim, Rizeden Hıfzı, Haydarpaş~ Eskişehirden Mehmet, Ankaradan Ha-

dan Rifat, İstanbuldan Hasib, Göle miyet, Karacabeyden Sadi, Rasim Ak-
yin Yargan Kayseri işletme müdürlü- inekhane müdürü Mümtaz, Karacabey tuna, Ahmet Kılı~, Etlik merkez labo-
ğü muhasebe memurluğuna tayin ediL harası mütehassısı Behçet ve Süleyman ratuvarı Muhasibi Necmettin Narin, 
mişlerdir. Sami, Sıvas aygır deposu müdürü Ce- müstahzar Naci Örpen, Hayvan sağlık 

lal, Pendik bakteriyoloji şefi Ekrem. memurları ve nalbant mektebi idare a-
Yenişehir başkomiseri Etlik laboratuvarı şefi Abidin ve Mitat miri Rıza Namık. 

lerin vazifelerinden affedilmelerini ha- kalp sektesinden öldü İhsan, Zeki, Serum mütehassısı Nazım, On ikinciye terli edenler 
nalbant mektebi muallimi İsmail, Kara- Yozgattan Hidayet, Karacabeyden 

kanlrg·a bildirecekferdir. Mektep direk- Yeru·-ıehı·r başkomiseri B. Cevad dün b hara -t hassısı Salih Çı.fteler 
., ca ey sı mu e , Etem, y alovadan Kenan, Develiden 

törleri arzu ettikleri muallimlerin va_ kalb sektesinden ölmüş ve cenazesi ar- deposu müdürü Nuri. Vehbi,. Tekirdağdan Cevad, Çorludan 
zifesine nihayet Yermek salahiyetini kad~lan tarafından ihtifalle kaldırıl- Dokıuımcııya terli edenler Kazım, Osmaniyeden Hulusi, Karami~r. 
haiz olamıyacaklardır. mıştır. Ankaradan Sait, Hakkari.den Cev- selden Nurettin, Şebinkarahisardan Zı-
----.:.-~-=----------~~--~--~--..:_ __ ..:_ ______________ ~------------~--------------.....::.....-------------- ya, Gebzeden Fahri, Konyadan Zeki. 

Yabancı kelimeler akını 
Dışarıdan gelecı::k tıcareı eşyası

na gümrüklerimizin kapısı, ne büsbü
tün kapalı, ne de kayıdsız, Şaitsız 

açıktır. Usulüne uygun olarak ge
len yabancı mallarını alırız; usulsüz 
eşya da piyasamıza giremez. Eğer 
böyle yapmamış olsaydık, mağaza. 

larımızın rafları ve depoları yabancı 
ticaret eşyasının istilasına uğrardı. 

Son zamanlarda hududlarrmızın 

içine kayıdsız, şartsız girmiye baş
lıyan bir tek yabancı malı görüyo
ruz: kelimeler! 

Gazete sütunlarrnda rastladığı

mız yabancı kelimelerin yekiı11u her 
gün biraz daha kabarıyor. 

Yabancı ticaret e§yasr, nasıl, güm
rük niza.ınlarımızın kontrolımdan ge. 
çiyorsa, bu yabancı kelimelerin de 
salahiyetli şahıslar veya heyetler 
ltontrolundan geçdikden sonra ka
bulü gerekmez mi? 

Eğer kullandan kelime bir terim 
(ıstılah) ise bunun bilginlerden mü
rekkeb bir heyetin damgasını taşı

ması lüzumludur. Onun dışındaki 

kelimeler de, nihayet, salahiyetli e
dibler tarafından terviç olunabilir. 

Yakın vakta Jcadar iransız keli. 
melerini, hem de bütün ekleri ve 
fransız gramerine göre yapılmış ter
kipleriyle alıyorduk. Son günlerde 

başka yabancı kelimeler de acayib 
imliilarla dilimize girmiye başladı. 

_ Jleşel~ evvelki güc bir Kazetede in
gilizce "kura çiftçilik.. manasına 
Kelen ve aslında dry - farming şek_ 
linde yazılan kelime drayiarming 
şeklinde alınmış, kallanılım~ı. 

Yeni mefhumları ifade edebilmek 
için garbdan kelime idhaline mec. 
buruz. Fakat bu mecburiyetin de 
sınrrları vardır; kontrolu gerekli_ 
dir. Yok.sa yabancı kelimeler de ya. 
hancı ticaret eşyası ve yabancı ordu_ 
Zarı gibi istila meraklısıdır! - T. 1. 

Bizim bilmediğimiz kurslar 

Bi~ takım üniversitelerde bir takım 
kurslar ve sınıflar vardır ki buralarda 
öğretilen dersler, yapdan tecriibeler, 
belki de, biae tuhaf gelir. Birkaç tane 

misal verelim: 
1 - lndianapolls'deki Butler unı. 

versitesinde boş zamanlan nasıl geçir • 
mek laznn geldiğini öğreten yeni bir 
kurs açılmıştır. Burada çaıhşan insanlna 
fizik ve kültür bakımından faydalı ve eğ
lenceli bir surette vakit geçirme dersle· 
ri verilmektedir. 

Bu kursun müfredat programuıda gü
zel konuşmak, müzik, okuma, ağaçlan 
budamak ve dilmak, çiçeklerle, otlarla 
uğraşmak ribi maddeler vardır. 

2 - Mişigan üniversitesinde Detroit 
radyo istasyonu şeflerinin idaresinde bir 
lı:urs açılmıştır ki buraya devam eden 

100 talebe, radyoda spikerlik etmeyi, 
gündelik cazib pı-ogramlar hazırlamayı, 
istasyona kazanç kaynaklan bulmayı, 

hulasa bir radyo istasyonu için lüzum. 
lu olan her §eYi öğrenir ve tatbikat ya
parlar. Buradan mezun olanlar, sonra 
miUi radyolarda vazife almaktadırlar. 

3 - Nevyork üniversitesinde 1500 
talebe, dünyaı:u.n en cazill ve enteresan 
mevzuu üzerinde tetkiklerde bulunmuş
lardır: Kendi şahıslan üzerinde. 

Şebsiyetia nasıl tekamül ve inkişaf 
edeceğini gösteren bu kursta bunlar, 
perde üzerinde kendi fitimlerini, gramo
fonlarda kendi seslerini dinliyerek gay
ri talıii ve antipatik olan taraflarını ar>

lamağa uğraşımşlardır. 

Burada talebeler, kendi inisiyativle
ri, müşahede, intibak, bilgi, rehberlill, 
ifade kabiliyeti, ve başkalan üzerinde bı
raktıkları tesirler gibi hususiyetlerini 
tetkik ve tenkid ederek noksanlarmr dü
zeltmeğe çahşll"lar. 

Talebenin bu çalışmalardan aldığı 

neticeler, psikoJoglarm da yardımı ile 
incelenir ve bu suretle her çocuk kendi 
profilini: anhyank en kuvvetli Te en za
yıf nolrtalarım tesbit eder. 

4 - Y OTa • Vassar ve Siraküz üni-
veraitclerinde bir izdivaç kursu açılmıı
br. Burada evlenmeden önce ve sonraki 
vaziyetler münakaşa olunduğu gibi ço
cuk vücude getirmek, bunlan bakıp bü
yütmek nıevzulan da hem psikoloji, hem 
de fiziyoloji bakımJanndan incelenir. 

Çanakakleden Ziya, Elbistandan Mak
bul. Amasyadan Namık, Kütahyadan 
Sadiy Merzifondan Mesrur, Bayburttan 
Halit, Tercandan Nuri, Seyitgaziden 
Cemal, Eğirdirden İsmail Hakkı, Boz
öyükten Şerif, Uşaktan Ali Rıza, Sam
sundan Hüsnü, lstanbuldan Kadri, Kar
taldan Rifat, Boludan Eşref, Beykozdan 
Nimet. Kozandan Mustafa Sait, Polatlı
dan Mennan, Bigadan Resul, Ercğliden 
Emin, Ulıtktşladan Nail. 

On üçüncüye terfi edenler 
Kocaelinden Nedim, Karamandan 

Ekrem, Üsküdardan Naixn, Kandıradan 
Kenan, Sultansuyundan Mebmcd, Kara· 
caheyden Hamdi, Pendikten Tevfik, 
nalbant mektebinden Abdülhay, Keşan
dan Sahip. 

On dörJüncüye terli edenler 
Merkezden katib Süleyman. Şcfikt 

Susuzp Abidin, Şevket Özakıncı. Hik· 
met, Cemal. İbrahim, Şükrü, Ahmed, 
Hilmi Ses, Mehmed Emin, Muammer 
Onat, lçelden Emin, Sıvastan Muam. 
mer, Konyadan Mehmed Ali, Ex.zurum.. 
dan Nafi, Diyarbekirden Şevket, Çifte
lerden Muharrem, Ali, Srvastan Rahmi, 
İnanlıdan Fuat ve Fahri. Erzincandaa 
Fehmi, Pendikten Faik, merkezden Şa.
ban, Tahir ve Behçet. 

On beşinciye terfi edenler 
Merkezden Abdurrahman. Mustafa, 

Nafiz, Karstan Hüseyin, Samsundan Za· 
rif, Seyhandan Muzaffer, Trakya mü~a. 
dele müfettişliğinden Mustafa. İzmır• 
den Cahit, Ankaradan İsmail. 

On altmcıya terfi edenler 
Sıvas aygır deposun.dan Kanll4 Sul• 

tansuyu Harasuıdan Fazıl, Sıvas aygır, 
deposundan Mazhar, Mercimek aygır 
deposundan Ahmed MahiT, Erzincandaı: 
Ahmed, Etlikten Mazhar. 

[Hayvan sağlık memurları üç dere
ceye tefrik edilerek kıdemleri itibariyle 
baremin 14. 15 ve 16 ıncı derecelerine 
terfi ettirilmişlerdir.] 
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Prens Pol 
Başbakanımızı 
Taziye etti 

Ankara, 2 (A.A.) - Başvekilimiz 

Jşmet lnönü'nün kardeşinin ölümü mü
nasebetiyle S. A. Yugoslavya Naibi hü
kümeti Prens Pol aıağıdaki telgrafı 

ıöndermiştir: 
S. E. Başvekil İsmet İnönü 

ANKARA 
Uğramıı olduğunuz büyük ziyaı 

tbndi öğrendim. Sizden büyük kederi
bize iştirakime itimad buyurmanızı ri. 
oa ederim. 

1 Başvekilimz İsmet İnönü aşağıdaki 
\elgrafla cevab vermiştir: 
1. A. Re>yal Yugoslavya Naibi hükümeti 

Prens Paul 
Altesinizin göndermiş olmak lutfun. 

• bulunmuı olduklan telgraftan dola
.,. hararetle teşekkür eder şükranlarnnı 
ft derin hün:netleriml arzederim. 

iSMET INONO 

Bükreş'te 

8 inci Balkan 
atletleri 

müsabakaları 
İstanbul, 2 (Telefonla) - 5 eylUl

de Bükreşte yapılacak olan sekizinci 
Balkan oyunlarma iştirak edecek türk 
okipi bugün Romanya vapuriyle Kös
tenceye hareket edecektir. Ekipimiz 
föyle teşkil edilmiştir: 

100 metre; Raif, Vedad, 200 metre: 
Raif. Vedad, 400 metre: Melih, Füru
zan, 800 metre: Receb, Galib, 1.500 
metre: Receb, Galib, 5.000 metre: Rı
n, Artin, 10.000 metre:: Rıza, Artin, 
110 mania: Faik, 400 mania: Faik, yük.. 
ıek atlama: Polat, Necdet, Sırık atla
ma· Haydar, Uzun atlama: Faile, 3 a
dnn atlama: Polat, Melih, Dis atlama: 
Veysi, yunan diski: Veysi, İrfan, gül
Mı: İrfan, Veysi, cirid: Melih, Rasim, 
Çekiç: İrfan, Maraton: İbrahim, Şev
ki, İhtiyat: Nazmi, İbrahim (Bursa). 

Romen radyosu neticeleri 
neşredecek 

Bükreş, 2 (A.A.) - Skizinci Balkan 
atletizm müsabakaları münasebetiyle, 
Romanya radyoları, aşağıdaki hususi 
neşriyatta bulunacaktır. 

5 eylül pazar: saat 16 dan 17 ye ka
dar: Bükreşte "Principe Carol,, stadyo
mundan naklen 8 inci balkan atletizm O

yunlarının küşad resmi. 
Saat 22.40: birinci gündeki mühim 

ıal müsabakalarının plak üzerine alın
' yapılışları ve romen lisaniyle umu
teknik neticeler. 
8 eylül çarşamba: Saat 22.40: ikin

gündeki mühim final müsabakaları

nın plak üzerine alınmış yapılışları ve 
romen lisaniyle umumi teknik neticeler. 

Saat 23.55: fransızca ve almanca o
larak, ikinci gün müsabakalarının umu
mi teknik neticeleri. 

12 eyli'il pazar: saat 22.40: üçüncü 
\Te son gündeki mühim final müsabaka
larının plak üzerine alınmış yapılışları 
ve romen lisanı ile umumi teknik neti
celer. 

Saat 23.55: fransızca ve almanca o
larak üçüncü ve son gün müsabakaları
nın umumi teknik neticeleri. 

Bundan başka, Romanya radyoları, 

3, 4, 6, 7, 9, 10 ve 11 eylfıl günlerin
de saat 22.30 da da balkan atletizm mü· 
&abaları hakkında mütemmim malumat 
\Terecektir. 

Saatlar, Romanya saatıdır. 

Para İçin 
Bir baba üvey kızını 

öldürdü 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Feri kö

)'linde bayram yerinde Anamık soka
lında oturan Ömer, dün övey kızı Rem
.tiyeden bir lira istemiş, fakat kız bu 
P&rayı vermemiştir. Bu vaziyete hid
detlenen Ömer eline geçirdiği kundu
racı bıçağı ile Remziyenin karnını altı 
)'erinden yaralamış ve kaçmıştır. Kız 
~lınüştiir. Katil baba biraz sonra yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. 

B.MazariK 
hasta 

Prag, 2 (A.A.) - B. Mazarikin sihi 
vaziyeti telaş uyandıracak bir haldedir. 
B. Benesle B. Hodza hastanın başını 

beklemektedirler. 
Prag, 2 ( A.A.) - B. Mazarikin si. 

hi vaziyetinde hafif bir salah hasıl ol. 
muştur. Ancak vahamet zail olamamış
tır. 

B. Hodza, Praga dönmüştür, B. Be
nes, hastanın başı ucundadır. 

Hongkong'da 
nıüthiş 

bir tayfqn 
Şehir viraneye döndü 

bir çok ölü var 
Hongkong, 2 (A.A.) - Bu gece, 

şimdiye kadar misli görülmemiş şiddet
te bir tayfun çıkmıştır. Rüzgarın sü
rati, saatte 130 mile varıyordu. Şehir, 

bu sabah hazin bir manzara arzetmek
te idi. Şehir bir hava bombardımanına 
maruz kalmış gibi idi. 

Şehirdeki telefat mikdannm yüze 
baliğ olduğu söylenmektedir. Bu telefa. 
tın limandaki gemilerde daha fazla ol
ması muhakkaktır. 

Çin mahallesinde bir yangın çıkmış
tır. Enkaz altından on beş cesed çıkarıl
mıştır. 

Sokaklar, yıkılmış duvarların enkazı 
ile kapanmıştır. Gemilerin uğramış ol
duğu zayiat ve hasarların şimdiden tah
min edilmesine imkan yoktur. Zira bir
çok gemiler liman haricinde Punt-bay. 
da bulunuyordu. 

16.97 5 ton hacmindeki Simar adlı 
japon gemisi ile birçok yük gemileri lL 
manda karaya oturmuşlardır. Birçok 
ufak gemilerin sahile atılmış olmast ih
timali vardır. 

Şanghay ile münakalat kesilmiştir. 

Kablo ve telsiz servisleri de inkıtaa uğ
ramıştır. 

Kolera salgın bir surette devam et
mektedir. Geçen hafta 347 vaka ol
muştur. Musab olanlardan 219 kişi te
lef olmuştur. 

Bir italyan vapuru da 
karaya oturdu 

Hongkong. 2 (A.A.) - 18.765 ton 
hacmindeki Conte Verde adlı italyan 

gemisi de karaya oturmuştur. Kasırga 
yüzünden hasara uğramış olan gemile
rin mikdarı yirmiyi tecavüz etmektedir. 

T aipod a vaziyet 
Hongkong, 2 (A.A.) Taipo'da 

bir takım binaların yıkılması yiızünden 
elli çinli telef olmuştur. Asama adında. 

ULUS 

Tiençin sokaklarında krı.m torbalarından yapılan siperler 

Şanghay civarında 
Japonlar Lotieiıle Vusung 

arasında iltisakı temin ettiler 
Paoşan şehrini de japonlar aldı 
Londra, 2 (Hususi) - Şanhay'dan bildiriliyor: Şehrin içinde ve 

etrafrnda nıuharebeler devam etmektedir. Liuho ve Vusung etrafında 
şiddetli bir muharebe olmuştur. Çinliler Lotiene karşı mukabil bir ta· 
arnız yapmışlarsa da mukavemetle karşılaşmışlardır. Japon kıtaları 
Lotien'le Yusung arasında iltisak temin etmeye muvaffak olmuşlardır. 

lltisakı temin eden müfrezenin 
enternasyonal imtiyazlı bölgeye 
girmesi, buralarda japon tebaası 
tarafından alkışlarla karşılanmış
tır. Şimdi buralardaki japanların 
emniyeti garanti altındadır. 

Küçük Antant tebliginin 
Macaristan' daki akisleri 

Budapeşte, 2 (A.A.) - Macar mah. 
fillerine göre küçük antant tebliginin 
Tuna havzası memleketleriyle olan 
münasebetler hakkındaki fıkrası an-
tant devletlerinin iyi n~yetlerini gös
termektedir. Bu iyi niyetten şüphe et-
miyen Macaristan, bu münasebetlerin 
normal bir hale sokulması için, mühim 
fikir ayrılıklarına sebeb olan azlıklar 
meselesinin halli lazımdır.Diğer taraf-
tan Macaristan yeniden silahlanma 
meselesinde küçük antant devletlerine, 
isterlerse, bir garanti vermiye de hazır
dır. Ancak, formaliteden ibaret olan bu 
garantiye karşı Macaristan da azlıkla. 
rın vaziyetlerinin halledileceği hakkın
da garanti istemektedir. Bu son nok. 

tada Macaristanla küçük antant müna
sebetlerinin normalleşmesine büyük 
bir ölçüde yardım edilebilir. 

ki japon gemisi, tekrar yüzdürülnıüştür. 
Ciddi hiç bir hasara uğramamış olan bu 

gemide telefat yoktur. 
18.160 ton hacminde bulunan Ane

isemau adındaki alman gemisi, 600 met. 

re üzerinde demirini taramış ise de her 

hangi bir hasara uğramamıştır. 

Paoşan da japonların elinde 
Japon kıtaları Vusungun 4 kilomet

re şimalindeki Paoşanı da işgal etmiş
lerdir. Çnililer buradan çekliirken 1500 
cesed bırakmışlardır, Çarpışmaların 

başlangıcından beri, japonlar çinliler 
tarafından kullanılan dumdum kurş;:ın
Iariyle de karşılaşmışlardır. 

Şanghayda vaziyet 
Gece japonların beş nakliye gemisi 

ile malzeme yüklü bir vapur karanlık
ta karaya asker ve mühimmat çıkaımış
tır. Şanghayda muharebe sabahleyin 
yeniden başlamrştır. Çinliier Putung
dan ateş etmişler ve kendilerine liman· 
daki japon harb gemilerinden mukabe-' 
le olunmuştur. Üç alman Yangtse ma
hallesinde gezerken atılan kurşunlar

dan yaralanmışlardır. Bunlardan biri
sini)'). yarası vahimdir. Taarruzun ne 
gibi şartlar altında yapıldığı belli de
ğildir. 

Bir kızılay müfrezesine tecavüz 

1 iran askeri heyeti geldi! 

Japonlar Şanghay civarındaki T;t
fangda bir kızılay müfrezesini bom
bardıman etmişlerdir. İki kişi ölmüş
tür. Japon tayyarelerinin Vusung yakı
nında bir otobüs istasyonuna yaptıkları 
taarruz neticesinde de 200 yaralı mül
teci ve asker ölmüştür. 

iki yabancı gemiye taarruz 
Vusung açıklarında Şinking adın

daki ingiliz gemisine düşen obüsler nü
fusça telefata ve maddi hasarlara sebeb 
olmuştur. 

Büyük Trakta manevralanna iştirak etmek üzere yurdumuza gelen ve ma
nevralardan sonra lzmire giden general Rıza Kulu'nun reisliğindeki lran askeri 
heyeti mihmandarlariyle birlikte dün sabah ıehrimize gelmişler ve istasyonda kar
şılanmışlardır. General Rıza Kulu ve diğer lran askeri heyeti Orduevinde misafir 
edib-ıişlerdir. Askeri heyet pazar günü akşamı Toros ekspresiyle ve Nusaybin yol. 
Jiyle memleketlerine avdet edecektir. Heyet şehrimizde kaldığı günler zarfında 
muhtelif ziyaretler yapacak, Orman Çiftliğini, Çubuk barajını, Harbiye mektebini 
de gezecclcLiı·. 

Lungşan adındaki bir İtalyan vapu
ru da henüz belli olmayan hal ve şart
lar içinde bombardıman edilmiş, fakat 
hasara uğramamıştır. 

Çinliler Çingtaoya girdiler 
Tsingtaodan Domei ajansına gelen 

bir telgrafta Çin kıtaatrnm geçenlerde 
japon konsoloshanesi memurlarının çe
kilmesi üzerine Japonya ile aktedilmiş 
olan itilafname ahkamını ihlal ederek 
Tsingtaoya girmiş oldukları haber ve
rilmektedir. 

Yeni pakt hakkında Çin dı§ 
bakanının bir tekzibi 

Çin dış bakanlığı namına söz söy· 
lemeye salahiyetli bir zat, Çin • Sov
yet paktının harb levaznnı verilmesine 
müteallik gizli maddeleri ihtiva etmek
te olduğu suretinde ortada dolaşan şa
yiaları kati surette tekzib etmiştir. 

Japon dış bakanının beyanatı 
Tokyodan bildiriliyor: Japon Diye

tinin açılışı arifesinde gazetecilere beya
natta bulunarak Çin samimiyetini isbat 

BASIN ICMALı 

Bir gazete düellosu 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, so"

yet gazeteleriyle Cumhuriyet ga;ı;etesi 

arasındaki bir münakaşayı mevzuubahs 
ederek, tamamiyle suitefehhüm eseri o
lan bir ihtilaftan dolayı bütün menfaaL 
leri daima dost kalmayı amir olan iki 
devlet matbuatı arasında böyle sinirli 
kavgaların yersizliğine ve lüzumsuzlu
ğuna işaret ediyor: 

''Biz bu düelloda kimin haklı, kimin 
haksız olduğu meselesinde ısrar etmeyi 
de faydalı görmiyoruz: bizce ortalığa 

hakim olması lazungelen bir tek ölçü 
vardır ki, o .da Türkiye ile Sovyetlerin 
esiri ve samimi dostluğu ve dünyama 
barış cephesindeki müşterek vaziyetle
ridir. Her türJü gazete münakaşalan bu 
dostluğa ve bu müşterek barış alakası· 
na zarar verecek bir şeydir. Bunun için 
gerek Cumhuriyet'ten ve gerek lzvesti
ya ile Pravda' dan ricamız, gazete mü.. 
nakaşalarma bu yüksek düşünceler do
layısiyle nihayet vermeleridir.,, 

NÜFUSU ARTlRMAK lÇlN 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi 1840 
da nüfusu 1 milyondan az olan Cezayi
rin şimdi 6 milyondan fazla nüfusa ma
lik olduğunu söyliyerek, bu seri artışta 
iktısadi şartlarla birlikte bilhassa sıhi 

şartların düzelmesinin amil olduğunu 
söyliyor, fakat hiç şüphesiz bu husus
larda daha mükemmel şartlara malik o
lan F ransada nüfus sabit kalırken Ceza. 
yirde böyle inanılmıyacak bir nisbette 
artışının sebebine işaret ediyor: 

"Cezayirin bu hususta nefsi Fran
sa'dan farkı şuradadır: Cezayirde do
ğum, Fransada olduğu gibi mahdud ve 
sayılı değildir, fazladır. Bir asır zarfın. 
da her yıl daha ziyade teşmil edilerek 
tezyid ve tekmil olunan sıhi tedbirlerle 
bu fazla doğuma karşı bilhassa küçük 
yaştaki çocukların ölümü azaltılmış ve 
işte bilhassa ölüm aleyhine kazanılan 

bu zaferdir ki Cezayirde bu harika ne
ticeyi temin etmiştir. Bu misali bilhassa 
bir Örnek olarak ileri sürerken fazla do. 
ğum itibariyle Türkiyemizin Cezayire 
benzerliğini göz önüne almış bulunuyo
ruz. Eğer içtimai kolaylıklarla ana baba· 
nın şevkini arttırırsak doğumun şimdi 

zaten az sayılmamak lazmıgelen mikda
rınm daha ziyade olacağında şüphe 

yoktur. Biz dünyaya on dört çocuk ge
tirmiş köylü aileleri biliyoruz. Daha dü
ne kadar tek ana ve tek babadan alb 
yedi ve hatta bazen sekiz dokuz çocuk 
normal bir haldi. Ve bunlar ilk anlarda 
ölümden artakalanlardı. 

Şimdi acı hakikati söyliyelim: türk 
ana babanın bu kaygısız ve hatta şevk
li çocuk yaı·atıcılığı büyük bir afetle 
karşılaşıyor: doğanların büyük bir kmm 
iki yaşına kadar ki en nazik devrede 
ölüyorlar, sıhi şartların noksanından 
dolayı ondan sonra da kurbanlar ver
mekte devam ediyoruz. l§te önüne ge
çilecek musibet buradadır. 

Cumhuriyet bükümeti bu işleri ih. 
mal ediyor değildir. Fakat mesele yal
nız hükümetin halledeceği meıelelerdea 
değildir. Hükümetin tedbirlerine bütün 
milJetçe hepimizin göstereceğimiz ala
ka ve himmetleri de kataraktır ki ba 
meseleyi halledebiliriz.,, 

T ATBIK EDILEMIYEN GÜZEL 
BiR TEŞEBBÜS 

CUMHURlYET'in ikbsadi hareket
ler sütununda okuduğumuz bir yazıda, 
iki ay evel Türkofisin, memlekette müs 
tahsil!erle müstehlikleri ticaret odalan 
vasıtasiyle doğrudan doğruya temasa 
getirmek suretiyle hayatı ucuzlatmak 
hususunda bir teşebbüs yapmış olduğa 
hatırlatılarak aradan bu kadar zaman 
geçtikten sonra hiç bir taraftan bu te
şebbüsün layık olduğu ciddiyetle karşı
lanmamış ve unutulmuş olduğu ileri 
sürülüyor ve böyle faydalı bir teşebbüs 
ten vaz geçmenin doğru olmıyacağı ka,. 
dediliyor. 

ettiği ve Japonyaya karşı olan tavnnı 

değiştirdiği takdirde, japon kuvvetleri
nin geri çekileceğini ve Çine el uzatıla
cağını söylemiştir. Bakan şimdiki an. 
laşmazlığın sebeblerine temastan kaçm 
mış, fakat Japonyamn sulhçu bir hal 
tarzı elde etmeğe çalışacağını söylemiş. 
tir. Muhasamatın başlamasına sebeb o
larak da B. Hirota Çinin 1932 mütare
kesini bozarak yasak bölgeye munta· 
zam asker göndermesini göstermiştir. 
B. Hirota, şimdiki anlaşmazlığı Çin di
rijaolarının japon aleyhtarı hislerine 
atfetmektedir. 
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Esrarengiz Şanghay 
Şımdi4,5 mzlgon nüfusu olan bu şehir, 
400 milyon nüfuslu Çın'in kapısıdır 

Bataklık bir 
k3rfe.zde, sivrisi 

nelderin ufunetleı· 

tirdiği boğucu sı

caklar altında, a. 
aırlardan beri -

Çin~ zaman öl
çülebilir mi? • bir 
k<ıç tıefi~ balıkçı 

JJ_.i bakunılon lronıaız nülca böl,c.i, c11ıernayoıeal 

imtiyaz böl,eai ve Çin ıclari ""•yla iif• ayrılan Şan•· 
ltay, dünyanın en ~gin tclariJir. Ayıu zamanda hii

tün yasak İfler, kaçakçdıJır H cauluJr llolaucreleri bu

rada çevrilir. Çin, goliblarini )'Ulocaltta. Bir lıt.ıf ne.il 

pçce41k v. Utilcicılar Ç İll lıütlui ~· eriyip lroybola

calıl.artlır. uacn Çinin bütün tcrilti "• IHMlur. 

ailetıi yaşamaktaydı .... ----------·--------------
Şimdi, tamamiyle aynı saha üzuin-

de, dünyanın döııdüncü 'ehri yükseli-
Vü - Lü Meanuasından : 

Bütün keyf verici iliçlann, afyo
nun. eroinin gizli ticaret mer:kezi Şang
haydır. Bu gizli alış verişin mikdarı 

milyonlarla rakamlanmaktadır. 

ULUS 

1 BiBLiYOGRAFYA 1 
İş Terbiyesi 

Amerikan alimlerinden Booher T. 
Vaşington'un bu eseri kıymetli kültür
cülerimizden Hıfzırrahman Raşid ta· 
rafından dilimize çevrilerek ne9redil
mitti. İlk basıllfmın mncudu tüken
mi' olan bu değerli eser, Ahmet Halid 
kitabhaneıi tarafından ikinci bir defa 
basılarak 50 kuruf fiyatla utıp çıka. 

nlmııtır. 
El iflerinin terbiyesini mevzu ola

rak alan bu eser, el itleri öğretmenle
ri için kıymetli bir rehber olmak mezi
yetinden başka. her müncner için de 
faydalı bir hüviyet tafırna.ktadır. 

Mütercim, kitabın ba4ma koyduğu 
ön .özde diyor ki: 

yor. Daha doğrusu bir şehirler mecmu· 
ası ki mecmu nilfusu dört buçuk mil
yondur; Bu şehrin en u.zak iki ucunun 
biribirne mesafesi 42 kilometredir. (Pa
riste 16) . Burada dev binalar düzine· 
lerle sayılmaktadır. Büyük caddeleri o
lan Bund ve Nankin • Road dünyanın 
en lüks caddelerindendir. Uzak şarkın 
mali merkezi buradadır. Çin ticareti
nin üçte ikisinden fazlası burada te
merküz eder. 

İçeri Çinde yırı haydud, yarı gene
ral "harb derebeyleri" kaynaşmak
tadır. Bunlara silih, cephane ,tayyare 
lazımdır. Şanghay dünyanın en büyük 
kaçak silah pazarıdır. 

Normal zamanlarda ay geçme.z ;ki 
Şanghay yeni bir isyanın patlak ver
diğini görmesin. Siyasi mücadeleler, 
tahrikçi unsurlar, şu veya bu istilacı 

devletin bulanık suda balık avlamak 
istemesi. Her vasıta mübahtır .... Ve çin
liler açlıktan ölmektedir. 

'"Biz bu eseri cveli memleketimizin 
refah ve saadet mücadelesinde bupn 
tiddetle muhtaç bulunduğu faaliyet ter
biyesi hakkında güzel fikirler tatıdı· 
ğı, sonra da hayatın salim bir gönıs 

nü verdiği için naklediyoruz. Kanaati
mizce bu hayat, cumhuriyet mefkuresı· 
ne en uygun olan bir hayattır. Cu• 
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burada en büyüğünden en küçüğüne ka
dar "ister dimağ ister el ile'' hizmet et
mek ve calışmak düsturu vardır. 

Diş sağlığı 
Avrupa milletleri Çine nüfuza baş· 

ladıkları ve kendilerine nüfuz mınta
kaları elde ettikleri zaman, bu batak· 
JJk ovanın ekonomik kıymetini takdir 
ettiler. Şanghay Yang • Tse nehrinin 
bir kolu olan Vang • Pu'nun mmaabm
dadır. Yang. Tse, 2500 kilometresi sey
rüsefere elveriıli olan dünyanın en bü
yük nehirlerinden bir idir ve bütün fi· 
mali Çini sular. Bu nehir Çinin kalbi
ne doğru tek nüfuz yoludur. 

İmdi ha.tırlarunalıdır ki dünyada en 
aşagı dört yüz milyon çinli vardır. 
Diınyanın dörtte biri çinlidir. Dünya
nın en büyük ekQnOmik pazarı. Giydi
rilecek. beslenecek. modern inunm da
ima artan ihtiyaçlarına allftırılacak 

dört yüz milyon insanı Şangbaya ha· 
kim olan Çin pazarına hakimdir. 

Üç §'!hir 
• lcıari bakımdan Şangbay üç 
şehre ayrılır: Fransız nüfuz böl
geiöi. c n t e r n a a y o n a l nü
fu& bölgew ve Çın tehri: Pu • 

Tong. Bunlar dan ılk ikisi Vanğ • Pu'

nun sol sahilinde, üçüncüsü sağ sahi
lindedir. Pratik bakımdan cntema&yo
nal şehir İngilizdir. Bu bugün içinde 
yapyan, çırpınan, birleşen, dü~ olan, 
caliusluk eden otuz bin avrupalı, otuz: 
bin japon ve dört milyondan fazla çin
li vardır. 

Fransız Jehrinde üç yüz bin kişi ya

şamaktadır. Buradaki fransızlarm sa

yısı ancak iki bindir. Kom;;ularm ibti

raslıırını bileyecek bir vaziyet degil 

mi? Fakat fransız harb gemileri daimi 

olarak Vang - Pu nehrinde demirlidir: 
bir alay asker ve Şanghaydaki framız 
polisi bu şehre muhafızlık etmektedir. 
180 franaızın kumanda ettiği Aıınam'

lı, çioli ve rua iki bin adam. Bu kunet. 
en mükemmel silihlarla (tank. mitral
yöz. zehirli pz) mücehhez olarak dai
mi bir tayakkuz halinde bulunmaktadır. 

Dinya kaç~Jık merlıni 
• Muhakkak ki Şanghay enternaa-

• yonal kaçakçılığın hükümet mer
kezidir. Burada pamuk, çay ve ipek sa
tılmıyor mu? Şüphesiz. Fakat daha 
başka şeyler de. 

Tefrika: No. 114 

O zaman polis harekete gelir. Stra
tejik noktalara bir kaç tank, bir kaç 
mitralyöz takımı .. Bir kaç idam ..• Ve 
yelecek sefere kadar mesele kapanır. 

Ayrı atlli nizamlar 
• Hepsi bu kadar değil Üç ayrı 

şehrin adli nizamları biribirinden 
farklıdır. Hiç bir avrupah, konsolosu
nun miüaadesi olmadan tevkif edile
mez. Bütün çinliler biribirine benzer
ler ve sabit isimleri yoktur. Bu itibar
la, adam kaçırmalar, dolandırıcılıklar, 

ıilahlı tecavüzler, intikam kasdiyle ka
tiller biribirini kovalar. 

Asya, karııık müzakereler, muvak
kat ittifaklar, mahirane politika oyun
larının sahasıdır. Muhtelif casusluk 
servisleri Şangbayda birleşir. Avrupa
da. franaız ikinci bürosunun, "çifte ca
ıus" farla başı bclidadır. Şanghayda, 

casuslar, denilebilir ki beş hükümcte 
birden hizmet ederler. 

"Profesyonel öldürücü"lüğün Şang
haya has meiileklerden biri olduğunu 
söylersek şaşar mısınız? Umumiyetle 
adam öldürme tarifesi yüz dolardır. bu
nun yarısı peşin verilir, yarısı da iş 
görüldükten sonra ödenir. 

Bir sene kadar önce, zengin bir çin
li Çin yehrinin küçük bir sokağında 
maktul olarak bulundu. Bu, bir kaç gün 
için Şanghaya gelen nankinli bir tüc
cardL Hiç bir dilf1J1anı yoktu. Katil hır. 
sızlık maksadiyle de yapılmamlftI. 

Sonra, bir başka cinayet dolayıaiy
le Li adında biri yakalandı. Sorguya ÇC· 

kilince, büyük bir sükil.netle cinayetini 

itiraf etti : 
- Nankinli tüccar mı? Onu ben öl

dürdüm. Çok teessüfe de~er bir iş. Pas · 
Tsen isminde birini öldürmek için pe· 
tinen 5() dolar almıştım. Onu bana ta· 
rif etmişlerdi. Nankinli bu adama ben 
ziyordu, yanılmışım. 

Sordular: 
- Pek ala, avansı geri verdin mi? 
- lhc:et yoktu. Oç gün sonra, ha-

Sıhat ve içtimai muavenet vekaleti 
neşriyatı ıerisinin 45 inci sayısını teş
kil etmek üzere "Diş sağlığı, diş te
mizliği" admı taşıyan bir broşür neş
redilmiytir. Dişleri korumak, sağlam ve 
temiz tutmak için yapılması gereken 
pratik işleri açık ve sade bir ifade ile 
anlatan bu kitab balkınuzın sıhat ter
biyesine hizmet edecek eserlerdendir. 

Halk kitablarma dair 
Faruk Rıza Güloğlu i.ınaaını tatı

yan bu 70 sayfalık eserde halk kitabla

rmın nevileri, harf inkilabının bu ki

tablar üzerindeki tesirleri, halk kitab-

!arının satışı, halk kitabı karşısında 

münevverlerimiz mevzuları itlenmekte, 

bazı halk kitablarından örnekler veril
mekte, matbuat umum müdürlüğünün 
halk kitabları neşretmek kararı etrafın
da muhtelif muharrirlerimizin mütale
aları bir arada toplanmaktadır. 

kikiıini öldürdüm. 

Şimdi? 
• Bombardımanlar..... Binlerce ö-

lü ... Müzakereler gölgede devam 
ederken harbın bütün felaketleri biri
birini kovalıyor. Şimdi Şanghayın mu
kadderatı mcvzuubahistir. 

Japonlar şehre bakim olabilecek 
midirler? Ortada yalnız çinliler olsay
dı, belki. Fakat beyazlar ve bilhassa a
merikalılar "As yanın anahtarı" denilen 
şehrin ellerinden çıkmasına müsaade 
edecek midirler? 

Şu halde? Kruvazörler mi harekete 
geçecek. Yoksa ıizli muahedeler mi? 
Harb mı sulh mü? Bu yarının sırrıdır. 
Manttkan ... Fakat ihtiyar Aıyad.I man
tıktan bab~ imkan var muin? 

Muhakkak olan bir tek fCY vardır. 
Çin, sayısız nüfusu, mükemmel mede
niyeti, herkesin kapıldığı cazibesiyle 
ıömürgeleştirilemez bir kuvvettir. O, 
galiblerini yutacaktır. Bir kaç nesil ge
çecek ve istilacılar Çin kütlesi içinde 
eriyip kaybolacaklar. Bu istilalar ve 
onları takib eden etnik eritmeler, Çi
nin bütün tarihi budur. 

ıunuyordu. 

Bir yıldıza 
tapan aşk 

delileri 
Kadınlar bir artisti 

az kalsın Londra 
garında parçalıyor !ardı 

Bir ıenedenberi şöhreti bütün dünyaya 
yayılmıJ olan ve bazılarınea mcflıur Va
lantinonun yerini tutmaya namzed sa
yılan sinema artisti Rober Taylor'un 
Londraya yaptığı bir seyahat esnasında 
gerek amerikan ve gerek ingillz kadın
larından gördüğü müthiş alakanın polis 
kordonlarını yaracak bir nümayiş haline 
geldiğini gazeteler yazdılar. Fransız mu
harrirlerinden Lui Latzariıs bu münase
betle Entransijan gazetesinde şunları ya
zıyor : 

Robcr Taylor'un canı sıkılmaktadır: 
Kendisi lüzumundan fazla seviliyor. 
Nevyork ve Londrada trene bineceğini 
veya ineceğini gazeteler yazdırlar mıydı, 
yüzlerce ateşli kadın koşup kordonları 
yarmakta ve üzerine saldırmaktadırlar. 
Bunlar, çılğınhğı, caketinio düğmele
rini koparıp hatıra diye saklamaya ka
dar vardırmaktadırlar. Eğer poli& memur 
lan hazır bulunına&a, onu parçalıyarak 
tanınmaz bir ha.le gelen uzuvlarını ka
pıpcaklardır. İşte etwltiri devirleri ha· 
tırlatan ve bize pek ,eref vcrmiyen ha
diseler! bu deliler alayı ne umabiliyor
lar ve kızarmasını bilmiyorlar mı? Ça
buk, itfaiyeyi çağırınız ve en kuvvetli 
tulumbalarla bu kudurgan kadınlan 

yıkasınlar, 90nra da hekimler bu illetle 
metgul olswılar. 

Halbuki o, Amerika reklam fabrika· 
törlC1"inin dedikleri gibi "Dünyanın en 
a.evilen adamı", "dirilen Don Ju.an.. de
rin sure'tt~ tiksiruniıtir. Gazetelere ver· 
diği beyanat kadar acı komiklikte ,bir 
fCY okuduğumu hatırlıyamıyorum: "da
ha bir sene önce, diyor, henüz tanılmı
yan bir adamdım ve rahat ve mesud bir 
hayat geçiriyordum.. Biliyorsunuz, 
bu yeni hayatta en muvazeneli adamın 
sinirlerini bozmaya yetecek şey var
dır.,. ve anlatıyor ki kendisi Nebraska-' 
nın basit ve dürüst bir çocuğudur ve 
hayranlarının emellerine karşı tama
miyle kayıdsız kalmaktadır. "Bütün 
hayatımca bekar kalmağa inanacağım 

geliyor,, diyor. 
Ona hak vermek lazım. Bu kadar 

kalabalık ve bu kadar kolay sevgilere 
hiç kıymet vermemekte haklıdır. Onun 
tarafından sevilmek ihtimali olacak tek 
kadın onu istihkar edecek veya hiç ol
mazsa ihmal edecek olandır. Nevyork 
ve Londranın kızışrnışları nasıl oluyor 
da bunu fark etmiyorlar? Saymz ata 
sözlerimiz arasında mükemmel bir derıı 
vardır: .. Aşkı takib ediniz, siz~n ka
çar. A~ktan ka~ıntz, arkanızdan gelir.,. 
Adeta bu meselin yabancı kadnılarm is
tifadesi için kimse tarafından tercüme 
edilmemiş olduğuna inanacağımız geli· 
yor. Hatta bu sözü mzde de unutuyor· 
tar. Genç bir Normandiyalı geçen gün, 
kendisine aşk veya ölümü teklif i~in 
Matmazel Misteget'in odasına girmeye 
teıebbüs etti. Derhal hep bir ağızdan 
bağrışıldı: ''Bu bir delidir.,,. G~çi bu 
matmazel Mistenget için pek nazikane 

3. 9 - ·~~7 

Ecnebi ve 
Akallıget 
Mektebierınde 

İstanbul, 2 (Telefonla) - DU ders 
yılı için ecnem ve ekalliyet orta mek
teblerile liselerine tayin olunan türk 
direktörler dünden itibaren vazifeleri
ne başlamışlardır. Bunlar mektebin 
türkçe ve diğer lriiltiir derslerinin mun
tazam bir surette devamını temin ile 
mükellef tutıılaıuflardır. Kültür bakan
lığı ecnebi ve ekalliyet liae ve orta 
Dlelrteblerindeki direktörlerin çalıpna 

tekli hakkında bir talimatname bazırla
rrııttır. 

___ R_A_D_Y_o ___ ] 

ANKARA Öğle neffiyatı :- 12.30 
- U.50 Muhtelif plik ncfiiyatL 12.50 -
13.15 Plik: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
bedcr. 

Akşam nC1riyatı: - 18.30 • 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 • 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Mah
mud Karındaş ve arkadaşları.) 19.30 -
19.45 Saat ayarı ve arabça neıriyat. 19.45 
-20. 15 Türk musikisi ve halk prkıları 
(Makbule ve arkadaşları). 20.15 • 21.00 
Plakla dans muiikisi. 21.00 - 21.15 A
jans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa
lon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki 

program ve İstiklal marşı. 

bir jest değilse de devrimizin ab.mak
lığmdan da habersiz görünüyor. Her gün 
gazetelerde, kadın veya erkek bir ah
mağın, kndini sevdirmek için silah çek
tiğini, yahud, sevilmemekten doğan hid
detle, şu veya bunun. ıevgilisni ve et
rafmdakiler1 öldürdüğünü okuyoruı:. 

Rober Taylor'un aşıkları dıa daha faz. 
la abtal değildirler. 

Allah fÖltermesin, eier ben bir sev
ii profesörü olsaydım. kadınlara, her 
ıeyden önce hicabı tavsiye ederdim. 
Böylece aynı zaman& bir ablak hocası 

diye de tel!kki edilirdim ki her halde 

bu daha şerefli bir unvandır. 

Hicab! evet biliyorum ki bu söz 

bazılarını güldürür. Ve gene biliyorum 

ki bunu riyakarlık telakki edenler de 

vardır. Bununla beraber kadını dişiden 

ayıran ve aşka bir kıymet veren de 

bu değilmidir? Bu kadar sevilen zaval

lı Rober Taylor, kendisini sevenlerin 

hicabsız:lığından değil de neden şikayet 
ediyor ? 

"Belki, diye iç çekiyor, belki ziim· 
rütanka kuşuna rashyacağım.,, Zümrüt
anka, yani fethetmclii icabedccek. yal
varmaya mecbur olacag1, yi:;ı;ünün şek· 
liyle gözlerinin parıltısmclan başka hak· 
kında bir malumatı olmadığı halde ken. 
disine ıstaıy ·nrnnda k Harını açmırar.ak 
olan kadın. Aşkı bir cild teması telakki 
etmiyecek, bunun için blblerin birle§• 
mesi, ruhların urperm~ icabettiğini 

bilecek olan .ıümıiitanka. ~kten evvel 
saadeti arayaeak, arzu edilmeden evvel 
tanıhnak Mt~eeek olan zümrütanka 

Fakat, vagonunun penceresinden bu 
soluyan sürüyü seyrediyor. Midesi bula. 
nıyor. Dünyanın en çok HVilen adamı 
bumudur Diril-en Don Juan bumudur? 
Birle§ik Devletlerin en vahşi mıntaka
larından birinden gelen genç adam dün· 
yandan sevgilisini istiyor 1 

$~~spirden Hikayeler .... ,,. . . 

Yazanlar: M ary ve C harla Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

A tinalı 1 imon 
Ventidius'dan öuce kendisine verilmiş 

olan para, öteki asilzadelerden de bir mik
dar borç istenecekti. Onlar, tabii, bunu de
ğil, bunun on mislini seve seve verirlerdi. 
Timon'un bundan hiç şüphesi yoktu. 

İlk önce Lukullus'a baş vuruldu. Bu aşa
ğılık asilzade, bir gece önce rüyasında gü
müşten bir filcanla bir tepsi görmüştü. Onun 
için, Timon'un uğaşı geldiği kendisine haber 
verilince rüyasının çıktığını ve kendisine Ti
mon'un yeni bir hediye gönderdiğini sandı. 
Fakat meselenin hakikatini ve Timon'un 
para istediğini öğrenince bütün o sudan 
uostluğurum iç yüzünü dışarıya vurdu. Evve
la hiç bir para veremiyeceğini söyledikten 
sonra, i:;ilerin berbad bir hale girdiğini gör
düğün~ kaç defa öğle yemeğine, onun ardı 
sıra\fa akşam yemeklerine hep bunu anlat-

mak için geldiğini, fakat efendisinin bütün 
bu ziyaretlerin manasını anlamadığını söy
ledi. Timon'dan bu kadar ihsan ve lütuf 
görmüş olan bu adamın, söylediği bu sözler 
bas bayağı yalanlardı. Bu da yetişmiyormuş 
ıibi uşağa biraz rüşvet vererek geri döndü
ğü zaman kendisini evde bulamadığını söy
lemesini tenbih etti. 

Lusyus'a gnöderilen adam da pek az mu
vaffak olmuştu. Vücudunda Timon'un ni
metleri bulunan, elinde avucunda ne varsa 
hepsini Timon'un lütuf ve ihsanlanndan 
toplayan bu yalancı efendi, rüzgarın değiş
tiğini ve bu kadar nimet akıtan çeşmenin 
kapandığını görünce ilk önce bu habere i
nanmak istemedi. Fakat bunun doğru oldu
ğu anlatılınca, bugün, ne yazık ki, hiç bir 
şey gönderemiyeceğini (bütün bunların uy
durma olduğuna şüphe yok, tabii. ) çünkü 
evelki gün bir çok şeyler aldığını, elinde a
vucunda ne varsa hepsini buraya kapattığı
m söyledi. Böyle kıymetli ve civanmerd bir 
dosta ihtiyacı olduğu zaman yardım ve hiz
met edebilmek için kendisi için ne büyük 
bir şeref olacaktır. Fakat eyvah ki o, bugün 
buna muktedir olamıyacak bir durumda bu-

Kendisiyle ayni kaptan yemek yiyecek 
her hangi bir adama, insan dost, arkadaş di
yebilir mi? Dalkvukların hepsi ayni ma
denden yapılmışlardır. Herkes biliyordu ki 
Timo? _bu ~uayus'a bir baba gibi bakmış, 
kesesını daıma onun için açık bulundurmuş
tu. Luıyus'un uşaklarına aylıklarını, şata
fatını ~~ için yaptırdığı evlerde 
çalı~ _ışçılcre gündeliklerini hep Timon 
vennıştı. Fakat, işte böyle! insan, nankör
lüğünü meydana vurunca ne bayağı bir ca
navar olduğunu gösterir. Şimdi bu Lusyus, 
Tim~·a ufacık bir parayı göndermekten bi
le gen duruyordu. Halbuki Timon'un ona 
uzmı müddet yaptığı ihsanlar, llltfettiği 
paralar yanında bu istenilen para, merha
metli bir adamın dilencilere verebileceği bir 
sadakadan bile azdı. 

hediye olduğunu söyliyerek kendisine giden 
adamı yüz geri çevirmişti. 

Zenginliği zamanında başında dünyanın 
kalabalığı toplanan Timon şimdi yoksulken 
semtine kimsecikler uğramıyordu. 

Bir zamanlar, onun lütfunu, ihsanını, cö
merdlijini en yüksek perdeden medh eden 
sesler, şimdi utan~adan, bütün bu el açık
lığını delilik, ahmaklık diye vasıflandırı
yorlardı. Halbuki onun bir tek deliliği, bir 
tek ahmaklığı bu kadar bayağı ve aşağılıK 
mahlllklan kendi evine vesofrasmm etrafı
na toplaması olmuştu. 

Artık Timon'un o şahane evi ISSIZ bir ha· 
le gelmişti. Artık önünden geçenler içeriye 
girip güzel şarablardan ve coşkun neşeler .. 
den nasiblerini almıyor, hiç durmadan, hiç 
bakmadan, hatta biraz da tiksinerek geçip 
gidiyorlardı. Şimdi bu evin devamlı ziya
retçileri çatık suratlı alacaklılar, icra me
murları, senedlerinin vadesi gelmiş sarraf· 
lardı. İnsanların kendisine karşı takındık· 
lan tavır, o kadar merhametsizce idi ki Ti· 
mon kendi evini kendisi için hapishane yap1 

mıştı. Bir yerlere çıkmıyordu. Bir alacakh 

Sempranius ve Timon'un baş vurduğu 
bütün aşağılık efendiler, ya kaçamaklı ce
vablar vermişler, yahud da doğrudan doğ
ruya beş para veremiyeceklerini bildirmiş
lerdi. Hatta Ventidius, şimdi zengin olan 
Ventidius bile, Timon'un vaktiyle kendisi
ne borç para vermediğini verdiği paranın bir (Sonu var) 
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Akdeniz korsan 
yatağına döndü 
(Başı l mcı s.ıyıtada) 

lar Valansiya ayaletinde Benikarlpya 
çıkarılmıştır. Vapur Köstenceden Va.. 
lansiyaya gitmekte idi... Vapurun batı.p 
batmadığı nya limana varıp varmadığı 
hakkında bir haber yoktur. 

Mütemmim maliimat 
Vudford'un torpillenmesi hakkında 

gelen mütemmim uıalfimata göre, gri 
boyah olan ve hi~ bir işareti bulunmx
yan bir denizaltı gemisi tarafından ilci 
torpil atrlmrştır. Otuz kiışiden mürek
keb olan mürettebaıt denize sandal in
dirmiş ve sekiz saat tehlikeli bir seya
hat yaptıktan sonra Benikarloya çıka
bilmiştir. Gemi üç saat içinde batmış
tır • 

Gazetelerin heyecanı 
Hadisenin başlangıcında verilen ev

velki malümata -.ıe Havo!ra yapılan ta
arruz üzerine ingiliz destroyerleri tara
fından yapılan araştırmalara ve nihayet 
bakanların toplantısı hakkında malfuna
ta inzimam eden bu maliimata heyecan· 
lı başlıklar altında yer veren bütün ak
şam gazeteleri korsanlığın merhamet
sizce tenkilini derpişte müttefik bu
lunmaktadırlar_ 

Bir sovyet gemisi daha batırılJr 
Atinadan Royter Ajansı bildiriyor: 

M olakief ismindeki sovyet vapuru, asi 
İspanya bayrağım taşıyan bir denizaltı 
gemisi tarafından Akiros adası açıkla· 
rında batınlmıştır. Vapur mürettebatın
dan bir kişi !?atlama yüzünden ölmüs 
ve ötekiler sağ salim karaya çıkmışlar_ 
dır. 

Batırılan s.oııy.et vapurunun 
ta..11falan kıata.nldı 

30 agustosda Cezairin 120 kilometre 
şarkında bir denizaltı gemisi tarafından 
batırılan sovyet bandralı Timiriazev 
gemisinin mürettebatı yerli balıkçılar 
tarafmdan De!lis limanına götürülmü~
tür. Moskovada da bu iş hakkında tah· 
kik.at yapılmaktadır. 

lngiliz kabinesinin tnplantısı 
Bu sabah BB. Eden, Halifaks, Duf 

Kuper, Con Siman, Me1kolm Makdo
nald'rn hazır bulundukları bir bakan
lar toplantısr yapıl=ş ve Akrlenizdeki 
t ecavüzler meselesi konuşulmuştur. B. 
Eden'in son hadiseler hakmda B. Çem
bc rıevn'1e temas ettiği haber veriL 
rnektedir. Bir müddet tatil olunan top· 
Jantı 14.45 de tekrar bas,.lamış ve ba
ka'1lar Akdenizdeki destroyer filosu
mın kuvvetlendirilmesine karar ver
mişlerdir. 

Karışnıaz.lık komitesinin toplantısı 
tacil olunacak 

B. Eden'le alakası olduğu söylenen 
Yorkşayr Post gazetesi Akdenizde va_ 
ziyetin vahimliği_ dolavısiyle karış· 

ma:ııhk tali komitesi.ı:ı.in 15 illi teşrinde 
yap~lınası hı·arlaşmış alan toplantısı_ 
.,T t<ıcil e.rlehileceği bildirilmektedir. 

lnrliz gtU.e•f!ie,·inin infiali 
Haıvok destroyerine yap lan teca,,üz 

ingiliz gazetelerinde büyük bir infial 
uyandımuştır. Taymis. gazeb!si. ingiliz 
donanmasmrn mültecileri tahliyeden 
başka daha yapacak işleri olduğunu ve 
bu donanmanın icabında bunu isbata 
kadir olduğunu y,aztyor. 

Deyli Telgraf da Akdenizde:ki teca
vüzlerin teşkil ettiği delilik hareket
lerine bir nihayet vermek işine bitaraf 
devletlerin alakaJanrnası lazım· geldiği
ni söyliyar. 

Deyil Me:vl de denizaltr gemilerinin 
hüviyetlerini meydana pkarmak için 
bütün tedbirlerin ahnnıasr gerektiğini 
yazıyor. 

FraR~z gazetelerine göre 
Paristen bildiriliyor: Havok destro· 

yerine yapılan tecavüz Pariste büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Epok "gazete
si bu hadisenin, şimdiye kadar yaprlan 
tecavüz J:ı.adiselerinin en nhimi oldu
ğunu söyliyor. 

Jurnal, ingiliz hükümetinin, kamo
yun gösterdiği meşru heyecanda ken. 
clisine kmrvetH bir yardım bulduğu· 

nu yaz ı yor. 

Po}'i.İ 1 er gazetesi de, tecavüz hiidise
lerinin önüne ~eçmek üzere Fransa ta
rafından yapılan te şebbi;sl e ri hatır1a_ 

tırak. bu hi d: se dol ay rsiyle inui) \7 ba
kanlarının fr <'l nsrz bakanlarrnııı müta
lealarına '. ştirak edeceklerini ıımu vor. 

IQ&JJS & ........ CdJl&bd,_ 

Cebhelerde 
Londr-.t; z (Hususi) - Hükümetçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Btlçite 1eh
ri etrafındaki hükümetçi çemberi git
tikçe sıkışmaktadır. Öncüler şehrin 
varoşlarına varmrşlardır.Medianada iler
liyen asiler, birtakım bıükü.metçi mevzi
lerini almışlardır. Fakat diğer nokta
lardaki asi hüc..uoıları püskürtülmüş

tür. Gren.ada cephesinde de asiler Kor
tijayu işgal etmişlcırse de, hükümet
çilM mukabil taarruza geçip asileri bu 
mevkia haklın mevzilerden püskürt
müşlerdir. 

Asilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: San

tander bölgesinde franko kuvvetleri 20 

kasabayı işgal etmişlerdir. Aragon cep
hesinde bükümetçilerin bütün taarruz
ları püskürtülmüştür. Korduba cephe
sinde Pennarop bölgesindeki çarpış. 
malarda hükürnetçi1ere ağır zayiat ver
dirilmiştir. 

Bir labrikada yangın 
Kundakçıhk yüzünden çıktrğı tah

min olunan bir yangmın Alceziras'da 
bir tapa fabrikasını tahrip ettiği Ce
belüütarrktan bildirilmektedir. 

General Faupel Hamburgda 
General Franko ne-zdindeki alman 

maslahatgüzarı olan general Faupel 
Hamburga gelmiş ve gazetecilere, Fran
ko kuvvetlerinin elverişli vaziyette bu
lunduklarını söylemiştir. 

Romadan bildiriliyor: Papalığın 

Franko nezdindeki maslahatgüzarx ola· 
rak. Papalığın Arnavudluk mi:imessili 
olan Monsenyor Antaniotti'nin ismi 
geçmektedir. 
~ o sı:rıı:n cıcro · nn ... n sı1C:P 

Ziraat işleri 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

memurlartnın bir de.rece terfiini 
temindir~ 

Maksad da Büyük Millet Meclisinin 
kabul buyurduğu hadler dahilinde mes
lek memurlarının kıdem ve hizmet müd
detleri ve ehliyetleri tetkik edilerek ter
filerine çalışılmış ve hemen umumi;:etle 
m('slek memurları bir derece ile 3 dere
ce arasında terfi görmfüılerdir. 

Bu meyanda gene kadronun müsaa· 
desi dahilinde Vekalet teşkilatında bu
lunan meslek harici memurlar da nor
mal terfi haklarından istifade etmiş bu
lunuyorlar. 

Zfra1 kombinalar 
Zirai kombinalar meselesine gelin

ce: evelce de söylediğim gibi birçok ı:i
rai alat ve edevat alınmıştır. Bu alat ve 
edevattan bu sene istifade imkanı 

olı:nadxğ1 için tnuhafa-aa ~dilecek, gele
cek seneler bunlardan nerelerde. ne s.u... 
retle ve en muvafr~ istifadeyi temin e
delıilec.~imi.z. ayrıca tayin edilecektir. 

Devlete o.id çifflikle1 
Devlete aid çiftliklerin ve müessese

lerin her birini, teşkil ettiğimiz bir ko
misyon marifetiyle tetkik ettirmekteyiz. 
Bunların bulunduklan muhitlere ve bü
tün memlekete en faydalı birer örnek 
ve isletme tecrübe sahası olabilmesi 
noktai nazarından kabiliyet ye ihtiyaç
larını tesbit etmeğe çahşıyoruz. 

Buğday mahsulü 
Bu yıl buğday mahsulü, n:untaka iti

bariyle bazı değişiklikler göstermesine 
rağmen t~kriben geçen senenin aynıdır. 
Muhtelif buğday satış m.ıntakalanndan 
gelen malumata göre buğday fiatlan, 
normal hadler dahilindedir. Müstahsi. 
lin fazla arz yaptığı ve alıcının müstağ
ni bulunduğu yerlerde Ziraat Bankası 
kuv;vetU alışlarla müstahsili korumak. 

tadır.,, 

Sahte belediye müfettişi 
mahkum oldu 

İstanbul, 2 (Ttlefnla) - Erzurumlu 
Mehmed isminde birisi bir arabacıya "be
lediye müfettişiyim,, diyerek bazı e. 
mirler vermiş, bu emirleri etrafta ken
disini dinliyen esnafa da bildirmiştir. 
Birnz sonra işin farkına varılmrş, sah
te n:ıüfettiş yakalanarak adliyeye veril
miştir. Mehmed on beş gün hapse 
m:ohkiim edilmiştir. 

ULUS 

1 
Ankara hukukuna talebe 

kayıd ve kabulü 
Ankara hukuk fakültesine talebe 

kaydına 1 inci teşrinden itibaren baş
lanacaktır. Fakülteye bu yıl 50 mecca
ni leyli talebe ahnması kararlaş.ımştır. 
Müsabaka imtihanı Kültür bakanlxğm
ca teşkil olunaczk bir heyet tarafın.. 
dan birinci teşrin ayı içinde fakülte 
binasmda yaptlacalttrr. 

Ziraat Bakanlığında 
tayinler 

Ziraat bakanlığı hususi kalem cıirek
tö1 ü B. Servet Şefik terfian ziraat ge
nel direktörlüğü mütehassıs müşa· 
vi ıı .,.n..:, l\•t , .L . .. d<ı. ıııieadele 

direktörü Bay Sadı Baltın hususi 
kalem direktörlüğüne, eski ziraat ge
nel direktörlerinden B. "resib ıiraat 
genel direktörlüğü fen ve teknik mü. 
şavirliğine tayin edilmişlerdir. 

İzmirde feci bir tren 
kazası oldu 

İzmir, 2 (Telefonla) - Bu gece sa
at 21 de Denizliden gelen posta treni 
hıristiyan mezarlığı civarşnda 15 eşya 
vagonu bırakacağı yerde yanlışlıkla 14 
vagon brrakm ş, sonuncu vagon manev
radan dönmekte olan bir lokomotifle çar
pışmıştır. Hadisede bir gardöfren ya
ralanmıştır. Yaralı, kaldmldığr hasta
n ede ölmüştür. Adliye tahkikat yap
maktadır. 

Serbest güreş 
baş pehlivanlığı 
müsabakaları 

İstanbul, 2 (Telefonla) Eylı'.llün 11 

ve 12 sinde yapılacak Türkiye serbest 
güreş baş pehlivanlığı müsabakaların

dan sonra şehrimize ecnebi pehlivanları 
gelecektir. Bunlar enternasyonal şöhret 
bakımından çok üstündürler. Gelecek
ler arasında. tanınmrş bir hindli pehlL 
van da vardır. Bundan başka King Kong 
lakabiyle andan diğer bir güreşçmın 

İstanbula gelmesi için buradan teklifte 
bulunulmuştur. 

Bir eroin mübtelas1 
ö 1 d Ü 

İstanbul. 2 (T«lefonla) - Osman 
isminde birisi hastanede eroin iptila
sından dolayı tedavi altına alınmış, fa_ 

kat cekmeğe muvaffak olduğu bir mik_ 
dar eroini ku11andıktan sonra dün an· 
sızan ölmüştür. Ölürn şüpf-eli ~örül
müş, ceset morga nakTedi]mıştir. 

Küçük sanat erbabı 
kanunu 

İstanbul. 2 (Telefonla) - Hüküme_ 
tin küçük sanat erbabı ile esnaf hak
kmda hazırlamakta olduğu kanun pro
jesine esas teşkil etmek üzere İstanbul 
bel~diıyesinden is.tenen rapor hazıda
naralt görıden1miştir. Bu pro~yc göre 
esnafla küçük sanayi erbabmm idare 
ve kontro!u tamamiyie belediyelere geç

mektedir. -Sanayi genel d.irektörü 
bugün gehyor 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Sanayi 
genel direktörü B. Reşad Bener bugün 
Ankaraya dönmüştür. B. Reşad bugün 
öğleden sonra sanayi birliğine giderek 
trikotajcrlarla görüşmüştür. Bu arada 
genel direktör yerli ipek çoraplara tat_ 
bik edilmekte olan standard talimat-

. . bı· r-oraplarına da t namesının ecne ı< eş_ 

. 1. 1A g"lecı·g~ini söylemistir. 
mı ı azım .. • --lstanbulda açılacak ortarnelrtebler 

İstanbul, 2 (Te1efon1a) - Bu sene 
yenidrn altı ortamekteb .açıl~c:aktn·. 
Mekteblerin kadroları Maarıf dırektör
lüğüne tebliğ edilmiştir. 

lstanbulda yatılı imtihanları 
tst.anbul a (Telefonla) - Bugün 

b · · d 'ıeylAı meccanilik imtihanına 
şe ruruz e . . . 
300 talebe. iştirak etı:nıştır. İmtihan ev~ 
rakı tetkik edilıtıek üzert Kültür ba~ 

k 1 - .. derı·1ınistir. an ıgma gon · 

İzmir fuarını gezenler 
t · 2 (Telefonla} - İzmir enter
znıır, 

1 fuvarrnı bu güne kadar nasvona . • 
233.351 kişi ziyaret etmıshr. 

Côlhı@lfil Dııarlbölfil<de 

~nt~Dü<e<efil~ ~~rvös 
V HARBDA ENTELICENS SERViS: ŞEFLIGlNI 
I azan: YAPAN ŞlMDIKI INGILIZ iÇ BAK.ANI 

Samuel Hor 
No: 5 Çeviren: Hikmet TUNA 

Aylar geçtikçe işlerin şümul ve 
mahiyeti o kadar büyüdü ki ... 

Tabii hayaJ inkisarma uğramış· 
tım; rus cpheıine hemen hareket et
mek Üzere olan bir askeri misiyon'a 
katılmam için yaptığım. tefebbüsJer de 
muvaffakiyetle neticelenmedi. Bu i
kinci teşebbüs de suya düşünce, ümid
lerim çok kırdnırştı; bir çok aylar her 
gün saatlerce süren çahşmalarrmm 

sanki hepsi boşa gitmiş gibi idi. 
Bu şartlar altında Lonclraya gide

rek müracaatimin ümidsiztiğe mah
kum bir şekil alıp almadığını bizzat 
araş_tıl"mağa karar verdim. Ertesi haf· 
ta parlamento toplanıyordu. Ben de, 
harlı ilan edilelidenberi ilk defa ola
rak bir içtimada bulunmağa ve mem
leketin bir kenarında kalmış küçük 
bir kasabadan temini güç olan bir va
zife için bizzat işin yerinde uğrafID&• 
ğa karar verdim. 

Bu düşünce ile bir kaç günlük me
zuniyet alarak Norwicb'den ayrıldım 
ve tekrar ani olarak Witehall'den a

şağıya perlarnento meydanma indim. 
tık doşt olarak karşılaştığım adam, 
Belçika ordusunda askeri istihbarat 
hizmetinde çalışan John Bairıl oldu. 
Bir çok askeri makanılarla münase
beti olduğunu bildiğimden, benim gibi 
rusça bilen ve Rusyaya gibnek istiyen 
biri için, acaba her hangi bir imkan 
ve çare olup olmadığını sm-dum. Dü
şünüp bir yere yerleşmek imkaru o
lursa, bana haber vereceğini söyledi. 
Bunun üzerine ben de Norwich'e dön• 
düın. Bir kaç gÜn tom'a. kendisinden 
bir mektub aldım; bu mektubunda 
bana, hiç vakit kaybebneden hemen 
askeri istihbarat şefimizi görmekliği
mi yazıyordu. O, daima iyi bir dost o
larak kalmıştı; nitekim derhal hare
kete geçmiş ve İcab eden yerlere baş 
vurarak vaziEeye benzer bir şey bul
muştu. Hemen hemen af diler bir eda 
ile kendi gibi küçük bir mektup yu -
nuşb. Fakat bu yazış, beni, bir gar
nizODdaki daracık yaşayışımdan kur
tararak yabancı bir memlekette da
ha büyük imkanlar içine ve entere
san bir sergüzeşte atacak kadar bü
yüktü. ister büyük isterse küçük oı: 
aun, benim için hepsi birdi; benim is· 
tediğim şey Rusyada bir iş başına 
geçmekti; bil' dakika bile tereddüd 
etmeden, Baird'in bana verdiği adre
se müracatı.t etmek için Londraya ha
reket ettim. 

II 

Bir Mısır işi 
"Antomo - Dün gece Mısır ha· 

Jiselerini düşünerek, sabaha kadar 
uyanık yattım. Ve hendi lnmdime 
deim ili, Kastumba sınırlaruıda 
muayen bir iş için bana ihtiyaç 

vardır. 
Kendim - Sana ceııab vermeden e. 

ve,, benim, Kastumbada bulunma
mı icab ettiren işin ne olduğuna da

ir bana malumat vermeni istiyece· 

ğim. 

Antonio - Bu Mm:ra aid bir iş
tir, hardeşim; onu sana bildirmiye
ceğim. 

George Bouaw: İspanyada mu
kades kitab . 

Büyük harbın hareketleri hakkın 
da, gazetelerde <>kudlarundan başka 
bir şey bilmiyordwu; sanki bi~ buçuk 
yıl bir yuvada uykuya çekilmiş gibi 

idim. Whitehall'de derlenip toplan· 
mış olan harb makinesinin çeşid ve 
tiirlülükler ihakkmda ufak bir fikrim 

bil eyoktu. Harbiye nazareti, benim 
indimde, yığın halindeki siparişleri· 

ni, emirlerini~ şikayetlerini alay ve Iİ· 
vaJardaki madunlara adeta dolu gibi 
yağdıran fevkalbeşer bir tesisten baş
ka bir ~y değildi. Askeri istihbarat 
işlerine dair de, o ana kadar hiç bir 
şey duymamı:ştım; hatta gittikçe bü
yüyen ve bir ordu halini alan liva ge· 
neralleri arsında da hiç kimse ile kar 
şda:şınamıştım. Çok gizli ve acele İ~· 

lerle uğraşan Entelicens servis'imizin 
,efiyle, ordu ve deniz istihbarat iş

leri direktörleriyle ve daha bir çok 
subay ve sivillerle 1eri halinde yaptı
ğım görüşmelel', benim ehemiyetsiz 
görgülerimle şimdi büyiik bir aykır1-
lık teıkil ediyordu. 

Üzerine, sonradan bir çok teşek
külJü bünyenin kurulduğu kadro, 
1914 ağustosunda hazırlanmıştı. Nis
beten genç subaylardan mürekkeb 
bir avuç insan, ordunun sulh zama· 
nındaki istihbarat işlerini çevrimeğe 
yetiyordu. Harb başJadrğı zaman, ca
suluk, mukabil cuusluk, sansür, tet
ı.i:ı: İrtibatları, harbte ticaret ve buna 
benzerleriyle ilgili ve sadece kağıd ü
zerinde derpiş edilmiş olan şubeler de 
katılrna.Jı: suretiyle, istihbarat işJerin
de çalışan aubaylarm sayısı yava1 ya
vaş büyümeğe ha.Jladı. 

(Sonu var) 

Dost filo hügük 
törenle karşılandı 

(Başı ı rncı sayfada) 

ve topla selamlanmıştır. Amiral Şükrü 
Okan, ingiliz amiralına, ziyaretini iade 
etmiştir. 

Saat 11.30 da amiral Vels karaya 
çıkarak valiyi ve İstanbul kumandanım 
ziyaret etmiştir. 

İngiliz amiralı tarafından yapılan 
ziyareti, vali Muhittin Üstündağ, saat 
16 da İngiliz gemisine giderek amirala 
iade etmiştir. 

Saat 17 de İstanbul komutanı da in
giliz gemisine giderek, sabahki ziyare
ti amirala iade etmiştir. 

Bu akşam vali Muhittin Üstündağ 
saat 20.30 da Perapalasta misafirler şe. 
tefine bir ziyafet verdi. 

Ziyafet çok samimi bir hava içinde 
geçti. Nutuklar söylenmedi. Yalnız ka
dehler misafirlere "hoş geldiniz,, denile· 
rek ka1dırldı. Misafirler !stanbulu ziya
retlerinden memnuniyetle bahsettiler. 
Maltadaki arkadaşça tanışıklıklara aid 
hatırları andılar. Bu ziyafeti, bir su
vare takib etti. 

Amiral Ponk'un bir mektubu 
İngiliz Akdeniz genel komutanı a

miral Ponk amiral Şükrü Okan•a ga. 
yet samimi ve uzun bir mektup yaza
rak filonun bu ziyaretine iştirak ede
mediğinden dolayı teessürlerini bildir
miştir. İngiliz amiralı aynca pek ya
kında bu sulara yapacağı bir seyahat 
esna-sında İmralı adasında buluşmak 
arzusunu izhar etmiş ve beraberce çul. 
!uk avına çıkmayı teklif etmiştir. Bu 
davet sırf hususi ve şahsi bir dostluk 
eseri mahiyetindedir. 

Filo komutan ve subayları yarın mil
ze1eri ve şehri gezecekler, İstanbul ko
mutamn m Tarabyada Tokatlıyan ote
linde vereceği öğle ziyafetinde buluna
caklardır. 

Öğleden sonra İngiliz. türk deniz
cileri arasında bir fudbol dostluk maçr 
yapılacaktır. Saat 22 de de İngiliz elc;iJi. 
ğinde bir resmi kabul tertip edilmiştir. 

Amiralin söyledikleri 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Amiral 

Vels bu akş;ımki suvarede gazetecilere 
şunları söylemiştir: 

"- Burada gördüğüm hüsnü kabul 
ve misafirperverlik beni o kadar mü_ 

tehassjs etti iti "U anda hislerimi ifade 
ederniyeceğim. t stanbula vakı olan bu . . 
seyahatimi unutmı,yacağım. Bizi cok 
ağırladınız. B;r ikinci ziyareti daha 

kabul edebilmek için nefsimde biraz 
dah a tasarrufa riayet ihtiyacrnı duyu-

yorum. Duyduklarım aıı.latamıyaca. 

ğım Siz11r çok S"mimı insanlars ııız. 

Türkiyeyi 1920 de bir kere' rlaha zıva 

ret etmiştim. Bu il.ı:inci zıy <ı retimdir 

Sonun•ıt<ıwıda çok büyük farklar g ·r· 
rJ;im, hayret ettim . ., 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu llinları 

ı_________________ -----~----------· 

!LAN 
Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 

Aktaş sırtlan denmekle maruf saha üzerinde elyevm kazlklarla 
tahdid edilen ve hartası çrkarttırılmakta olan arazi ciheti askeri· 
yece üzerine binalar yapılmak üzere menafii umumiye namına is
timlak edilecektir. İşaret kazıkları dikilen yerler elyevm biçilmiş 
tarladır ki yapılan soruşturmalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü halkına ve bir kısmının da şehir halkına aid olduğu 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh mal sahihlerinin hukuku ziyaa uğrama
mak için kendilerine aid yerleri göstermek üzere eylül 937 sonuna 
kadar milli müdafaa vekaleti inşaat şubesine müracaatları ilan o-
lunur. (3026) 2-4S44 

İLAN 
1) Beher metresine 36.S kuruş kıymet konan 9000 metre minder 

kıhfhğı bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Teminatı 246 lira SO kuruştur. 
3) İhalesi ıs. eylül 1937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncu mad

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

BlLlT 
1) Beher metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 25.000 metre yas-

tık yüzü ve yatak çarşafl kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 562 lira SO kuruştur. 
3) İhalesi 20 eylül 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte, teminat ve teklif mektub
larrnı ihale günü en geç saat 14 de kadar M. M. V. satrn alma ko-
misyonuna vermeleri. (3159) 3-4712 

B t L t T 
1) Beher metresine biçilen ederi 32 kuruş oıan Z!ı.000 metre bat-

taniye kılıflığı bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 600 liradır. 
3) İhalesi 20 eylül 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılr kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larım ihale gününde en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (31S8) 3-4711 

BİLİT 
1) 2275 metre mikabı kayın kaplama tahtası pazarlıkla eksilt

meye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 11.000 lira olup ilk teminat parası 825 

liradır. _ 
3) İhalesi 21 eylül 937 salı günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerinin 2490 sayı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3157) 

3-4710 

t LAN 
1 - Bır metresine tahmin edilen fiyatı 315 kuruş olan 180.000 

metre kaputluk kumaş ile bir metresine tahmin edilen fiyatı 290 
kurş olan 230.000 kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrı a
lınacaktır. 

2 - Kaputlu.k .kumaşın şartnamesini 2835 kuruşa elbiselik ku
maşın şartnamesını 3335 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - ~ap~t_l~k ~umaşm. ilk teminatı yirmi altı. bin dört yüz o
tuz ve elbıselıgın kı otuz hın dört yüz otuz lirad-ır. 

4 - Kaputluk kumaşın ihalesi on yedi eylül 937 cuma günü sa
a:_ ı.~ de ve elbiselik kumaşın ihalesi on sekiz elyül 937 C. ertesi 
gunu saat 11 dedir. 

S - ~ünakasa1ara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. SA. 
AL. KO. na vermeleri. (3156) 3-4709 

Ankara Belediye Reisliği ilanları 

ıo-~--------~---- -----------------
1 LAN 

1 - Sağlık bakanlığı karşısında yaptırılacak otobüs bekleme 
mahallinin inşası 15 gim müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 3300.40 lirachr. 
3 - Muvakkat temniatı 240.5 liradır. 
4 - Şartnamesini ve keşifnamesini görmek istiyenler her gün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 7.9.937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. 2-4416 

!LAN 
1 - Müdafaai hukuk caddesinde 746 ıncı adada 5 parselde 25 

metre murabbaı beldiye malı arsa 15 gün müddetle çaık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11.25 liradır. ' . 4 - Şartna_me~ini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale· 

mın.~ ve .ıstekh_~erın de 7 .9.937 salı günü saat on buçukta belediye 
encumenıne muracaatlan. 2-4414 

tLAN 
1 - .. Kav~khderede yaptırılacak olan otobüs bekleme yeri inşa-

sı ıs gun muddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 2017 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 151.27 liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 7.9.937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. 2-4413 

t L A N 
600 lira muhammen bedelli halde 10/1 numaralı dükkan istekli 

çık_madığın~an 24.9.937 cuma günüe kadar bir ay içinde pazarlık
la ıcara verıleceğinden istekillerin her cuma ve sair günleri saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. 2-4415 

t LAN 
Mevkii Cinsi Ada parsel muhammen bedel 

Anafartalar caddesi Dükkan ankazı 534 5 15 lira 
" ,, " ,, 1 1 .. 
" " ,, ,, ,. 7 30 , 

Anafartalar cadde'sinde kain baraka ve dükkanlar istiml~k su
retiyle imar müdürlüğüne intikal etmesinden dolayı ankazlan 2490 
sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanununun 46 ıncı maddesinin A 
fıkrasına ~evfikan pazarlıkla satılacaktır. Talihlerin % 7.5 dipozi
~e akçelerıyle 6.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da 
imar müdürl~ünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(3171) 3-4713 

Ankara tarih, 
fal{ültesi 

dil, cograf ya 
direktörlüğiinden : 

1 -:- ~-a~~ltenin 1937 finans yılr yemek münakasası 20.9.937 pa
r.artesı gunu Ankara mekteblerı muhasebeciliğinde saat 15 de ka
pa" .,arf _usuliyle yapılacaktır. 

- lsteklier her gi.ın fakülte hesab meurluğuna müracaat e
derek şartnameyi tetkik edbilirler. 

. .; - 121~ liradan iba~e~ olan il~ teminatın ihale günü öğleye 
'6:adar mez!mr muhasebecıhk veznesıne yatırlıması lazımdır. 

• 4 - ilan ücreti müteahhide aiddir. (3148) 3-4693 

ULUS 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürliiğü Satınalma Komisyonu İlanları 

lLAN 

Devlet demiryolları birinci işletme mıntakasrnda aşağıda mev
kileri mıntakaları ve muhammen bedelleri yazılı bal2st her taş o· 
cağr için ayrı ayrı kapah zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10.9.937 tarihinde salı günü saat 16 da Haydarpaşa 
garı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mek
tubu evrak ve vesaikle teklif mektublarmı eksiltme günü nihayet 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları Hizımdn. 

İsteklilerin teklif mektublarmda aşağıda yazılı muhammen be
dellerden yapacakları tenzilatı ayrı ayrı kayıd etmeleri icabeder. 

Şartname ve mukavele prOJ~1eri ücretsiz olarak Haydarpaşada 
yol baş müfettişliğinden alınabılir. 
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1 - Kim. 184 kuruş kuruş Lira i(u. Lira Ku. 
Haydarpaşa • 
Eskişehir 10000 ıso 162 16200.00 1215.00 

2 - Klm. 186 . 194 
Haydarpaşa -
Eskişehir 15000 lSO 162 24300.00 1822.50 

3 Kim. 217 - 226 
Haydarpaşa • 
Eskişehir 15000 135 147 22050.00 1653.75 

4 40,000 
Eskişehir 

Afyon 18000 126 138 24840.00 1863.00 

5 - Klm. 479 
Eskişehir 

Ankara sooo 145 157 7850.00 588.7S 
(5511) 2-4501 

l L A. N 

Devlet demiryolları birinci işletme mmtakasında dil iskelesi 
istasyonu civarında kilometre 54+600 ocağından aşağıda mikdarı 
ve muhammen bedelleri yazılı balast ve Blok birden kapalı zarf u· 
suliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10.9.937 tarihinde salı günü saat 16 da Haydarpaşa 
garı binasında birinci işletme e~siltme komisyonunca yapılacaktır. 
isteklilerin eksiltme şartnamesınde yazılı muvakkat teminat mek
tubu evrak ve vesaikle teklif mektublarmı eksiltme günü nihayet 
saat 15 §e kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
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(5532) 2-4502 

t L A N 
Muhammen bedeli (10.800) lira olan sabit asatilen cihazı ve bu

na müteferri şebeke malzemesi 15.10.937 cuma günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (810) lirlık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 veya 1.7.937 G. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktdır. 

(2998) 3-4646 

I L A N 
Muhammen bedeli 18.450 lira olan 7 kalem muhtelıf kazma ve kü

~ek 1~.10.937 cuma günü saat 15.15 - de kapalı zarf usulü ile Anka
rada ıdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.383,75 Iirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.15 - e kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden 

(30?.~) . 

Ziraat V ek.aletin·den : 

malzeme dairesinden, 
dağıtılmaktadır. 

3-4645 

Muşamba cilası 500 Kutu (kiloluk) 
Vim 300 
Hasır süpürge ıoo Tane 
Tüy tozak (No : 16) 250 u 

Kıl fırça 50 " (sapı ile) 
Sarı bez fırça 50 ,, 

,, cam bezi ıoo ,, 
Kaput bezi (Kalın) 50 Top (27,S metrelik) 

,, ,, (İnce) 25 .. ,, ,, 
Sabun ıoo Kilo 
Kaol 50 Kutu (1/2 kiloluk) 
Kanaviçe 100 Metre 
Mermerşahl 1 Top 
Yukarıda cins ve mikdarları yazılı 13 kalem temizlik levazımı 

mevcud nümunelerine göre açık eksiltme ile alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1796 lira 50 kurştur. İsteklilerin 134 lira 74 

r..;urus muvakat teminat yatrrarak 15.9.937 çartamba günü vekalet. 
teki satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(3151) 3~4708 

Anl{ara asl{erlik şubesi 
reisliğinden : 

Ankara askerlik şubesinde kayıdlı bulunan 314 (dahil) ila 325 
~~ahil) doğumlara kadar yedek yaya Y.arsubaylar 45 günlük talim 
ıçın 4.9.937 de kıtaya sevk edileceklerınden hemen şubeye müra
caatları. 

Bu doğumlardan olup da muazzafdan istifa ve tekaüd suretiyle 
ayrılanlar ile gümrük ve orman ve muhafız kıtalarında üinformalı 
olarak çalışanlar ve tahsil, ticaret ve sair maksadalrla yabancı 
memleketlerde bulunanlar ve serbest meslekte çalışanlar bu dave
te gelmiyeceklerdir. 

Bu subaylardan talim için çağrılacakların namlarına ve adre~ 
]erine tebliğat yapılmıştır. (3164) 3-4704 

3. 9 - 1937 - ---===\ 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 
Komisyonu Hanları .__________________ ~--~------------' 

1 LAN 
1 - Sivas garnizonunda yaptırılacak altı adet pavyonun inşaatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 15324 lira 96 kuruştur. tık temin.atr 1149 lira 

53 kuruştur. Birinci keşif plan ve şartnamesi her gün komisyon· 
dan görülebilir. 

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

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

t LAN 
Askeri okullar için iki milyon dört yüz yedi bin kemik küçük 

düğme, üç milyon kemik büyük düğme, yetmiş bin kemik caket 
düğmesi 10.9.937 cuma günü saat 15.30 da İstanbulda Tophanede 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 18040 lira 30 kuruş ve ilk temi
natı 1353 lira 2 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde
ki vesika ve teminat makbuılariyle teklif mektublarını ihale sa
atından bir saat evcline kadar mezkfır komisyona vermeleri. 

(2967) 2-4466 

t LAN 
1 - Bergama kıtaatı ihtiyacx için 80 ton sığır eti kapalı zarf 

usuliyle 22.9.937 çarşamba günü saat 16 da Bergamada askeri satm 
alma komisyonunda satın alınacaktır. . 

2 - Etin tahmin bedeli 20000 lira ve muvakkat teminatı 1500 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3021) 3-4696 
t LAN 

1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı ıçın 45967 kilo pirinç kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 24.9.937 cuma günü saat 
11 de Elazizde tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Pirincin tahmin edilen bedeli 11032 lira 8 kuruş ve ilk temi
natı 827 lira 41 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarınr ihale saatm
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3130) 3-4698 
I LAN 

1 - Bergama kıtaatı ihiyacı için 430 ton kuru ot kapalı zarf u
suliyle 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de Bergamada askeri satm 
alma komisyonunda satın alınacaktır. 

2 - Otun muhammen tutarı 17200 lira ve muvakkat teminatı 
1290 liradır. İstekliler şartnamesini komisyonda görebilirler. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarım ve teklif mektublarım ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3020) 3-4695 

I LAN 

1 - Tümenin Edremit ve Bergamadaki birliklerinin ihtiyacl i
çin kapalı zarfla 50S ton ekmeklik un ayrı ayn eksiltmeye konul
muştur. Edremitin ihtiyacı 250 ton olup tahmin edilen bedeli 35000 
lira ve ilk teminatı 2625 liradır. Bergamanm ihtiycı 2S5 ton olup 
tahmin edilen bedeli 35700 lira ve ilk teminatı 2777 lira SO kuruştur. 

2 - Şartnamesi 175 kuruş mukabilinde Edremitte tümen satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

3 - Eksiltmesi 20.9.937 pazrtesi günü saat 11 de Edremitte tü
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatından 
en az bir saat evetine kadar mezkur komisyona gelmeleri. 

(3077) 3--4697 

1 
Askeri afbrikalar Umum Müdürlü Satmalma 1 

'------------ Komisyonu llanla_r_ı _______ ....__ ' 

2000 kilo Kurşun üstübeç 
500 kilo Sülyen 

2000 kilo Bir kaynamış bezir 
1000 kilo Çiğ bezir 

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

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

Diyarbel{ir isl{an müdürlüğünden: 
Kazası 
Merkez 
Merkez 
Ergani 
Osmaniye 
Osmaniye 
Bismil 
Silvan 
Silvan 
Merkez 
Merkez 

Köy 
Karabaş 
Satı 

Merkezi 
Har bete 
Anbar 
Merkez 
Aslo 
Kabi 
Yeniköy 

Tipi 
3 
3 

2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

Adedi 
50 
50 

Bir evin 
Bedeli 
476.14 
465.10 

Yekunu 
23807.00 
2325S.OO 

ıs 630.21 9528.15 
35 520.21 18207 .35 
80 S83.21 46656.80 
ıs 590.90 8863.so 
35 491.63 17207.05 
12 4S6.52 5478.24 
6 456.52 2739.12 

298 155742.21 
1 - Yukarıda isimleri yazılı dokuz merkezde yapılacak '(298) 

göçmen evinın Heyeti vekilenin l9.12.935 tarih ve 2/3711 sayılı ka
rarnamesine tevfikan 30 ağustos 1937 den itibaren münakasaya çıka· 
rılmıştır. İhale müddeti 16. eylül. 937 ye müsadif perşembe günü sa
at tam on üçe kadardır. 

2 - Taliplerin bu müddet içinde her merkezdeki evlere köybe
köy veya dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. 

3 - Müteahhitliğe talip olanların şimdiye kadar en az 10000 li
ralık iş yaptıklarına dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacak· 
ları evlerin bedeli keşiflerinin mi kdarma göre ihale gününe kadar 
kanuni teminatlarmr malsandığına yatırmış olmaları elzemdir. 

4 - Pazarlığın son kararı D. Bekir iskan müdüriyetinde yapl
lacağmdan şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde suretlerini almak 
istiyenler D. Bekirde iskan müdürlüğüne ve kazalarda Bismil, Er
gani, Osmaniye, Silvan, kaymakamlıklarına müracaat edebilecekler-
dir. (3182) 23-4717 

Türl{ Sı>or l(urunıu 
Genel lerke~indPn : 

Kurum işlerinde çalışmak üzere bir memura ihtiyaç vardır. Bu 
memurun makine ile seri yazabilmesi ve tahsilinin orta dereceden 
aşağı olmaması şartttır. Talip olanların 8.9.937 çarşamba günü ak-
şamına kadar Yenişehirde kurum merkci?:ne mürca'lti. 3-4721 
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Türk Jlava Kı1rumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

5 inci keşide 11 evHH 1937 dedir 

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

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

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadaı biletını cki;istirmiş bulunmalıdıı. 
Bu: tarıh•en onra biTet Ü?efln<leki hakkı <ıakıı nlur . Z-301f> 

ANKARA !CRA DAİRESİ GAYRİ MENKÜL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN İLAN : 

I - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun l 101 ada, 38 
parsel numarasında kayıdJı ve Ankaranm Kavaklı dere mevkiinde 
kain bağın nısıf hissesi aşağıdaki şartlar dairesinde açık arttırmaya 
ç.rkanlmıştır. 

2 - Bağ harab ve b2kmısızdır. Beher metre murabbaı beş yüz 
ktırnş kıymet korumı~tur. Heyeti umumiyesi 5710 metre murabba
ıdır. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 7.10.937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satrş memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talihler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen kıy
metin yüzde 75 i nisbetind,. pey akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 işini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gü
nün 16 mcı saatında en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmi~ beşini bulduğu takdirde 22.10.937 tarihine 
müsadif cuma giinü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci arttrr
mada en çok arttırana ihale edilecektir. 

7 - Birinci ve ikinci arttırmada ihale bedeli ihaleyi mütea
kib verilmedi ğ i takdir<le ihale edilenin talebi üzerine ihale tari
hinden itib.1ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne e1lemesi için 
yedi gun kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfmda ihale be
deli yatırıl•mıclı ğ ı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eve] en 
yüksek eldifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifı veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
bes günliik ikinci arttırmaya çıkarılacak en çok arttıran talibine 
ihale edilecektir. 

8 - Her iki arttırmada gayri menkiil talibine ihale edilmekle 
tapu harci mii-:teriye ve ihale tarihine kadar olan müterakim 
vergi ve resmi vle dellaliye borçluya aiddir. 

9 - Borçlu ve alacaklılara diğer alakadarların bu gayri menkUl 
Üzerinrleki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
l~rını evrakr miisbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
J, ?.ım? r. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bcdelınin paylaştınlmas•ndan hariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmaya iştirak edenlerin 20.9.937 tarihinde 936/ 48 nu
.,...ara .. ile dciremizdeki yerinde herkese açrk' bulundurulan şartna-

em•71 okuyabilir. 3-4691 

r 
Am~rican College 

Aınerikan Erkek Lisesi 
DERSLEH 4!8 EYLÜLDE BAŞLAR 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edil· 
mistir 
Tü.rkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

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

2-3888 

... ,~ ........ mliiilR!i ............................ . 

A 11i\.ara valili~irıden: 
Huı;ıısi idare ile tahakkuk ve tahsil şubeleri için 14 evıak dola

bının ima]i açık eksiltmeye konulmuştur. • 
KcşiI tıecleli 868 liradır. 

. İhale 13. eylül 937 pazartesi günü saat 15 buçukta vilayet da-
ımi encümeninde \•apılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için 65 lira 10 kuruşluk muvakkat teminat 
itası lazımdır. 

İsteklilerin ihale günü daimi encümene, şartnamesini görmek 
istiyenlerin hususi muhasebe müdiirlüğür~e müracaatları ilan olu-
nur. (3041) Z-4553 

IZILAV 
HASTABAKICI . 

HEMSiREl~ER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve 
parasızdır. Okul, genç bayanlann hasta bakıcı ve zi
yaretçi hemşire yetişerek, hastanelerde ve umumi sı
hatla alakadar olan müesseselerde çalıımalanna mah
sustur. 

Ta.hsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tara~ 
fından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tah
. sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla 

izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda 
Haseki ~addesinde okul direktörlüğüne müracaat edil
mesi. 15 eyliil 1937 den sonra müracaatlar kabul edil-
miyecektir. 3-4653 

Aııliara Valiliğinden: 
1 - On bir kaza husui idare dispanserleri ıçin muhammen be

deli 2899 lira 60 kuruştan ibaret 199 kalem tıbbi ecza ve malzeme 
satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 217 lira 50 kuruştur. 
. 3 :-- 9.9.937 perşembe günü saat 15.30 da ihalesi yapılacağından 
ısteklılerin vilayet daimi encümenine müracaatları (2996) 

2-4490 

ULUS 

c:umur haskanlı~ filarfnonik 
' r" 

orkestrası ~efliğinden: 
€umur 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 
Bi~ ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
Bır tonor Saksafon (Bandonien yahud Ak(lrdiyon çalabile

cek) 
Bir Bateri 
B~r kontrbas (baı,ka bir alet de çalacak) 
Bır Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
Bir trempet çalan (başka bir afet de çalabilecek) 
alınacaktır. 

fstek!ilerin hüviyet cüzdanlan ve elindeki sair vesaikle bir
likte imtihan edilmelr üzere 6 evlfilden itibaren 11 eylül 1937 cu
martesi gününe kadar lstanbulda Galatasaray lisesine ve Ankara
da imtihana girecelr namzetlerin ise 15 eylülden 20 eylfil pazarte· 
si ,;ününe kadar Cumur baskanltğı filarmonik orkestrası ~efliğine 
başvurmaları lazımdn. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat t0-13 arasındadır. 
( 2722) Z-4Zl 4 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsii 
l{ektörlüğünden 

ı _ Ytiksek enstitümüziın önündeki kış mevsiminde kalorifer
li binaların kaloriferle, kalorifer olmayan binaların, kok kömürü 
sobası ile 1~5 gü':. _m__üddetle ısıtılması işinin kapalı zarf usuliyle 
müteahhide ıhalesı ılan edilmişti. 

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

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

4 _ !hale Yüksek Enstitü rektörlük binasında toplanan komis
yon tarafından 4 9.1937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 
de yapılacaktır. 

5 _ Teklif mektuplarının ihaleden bir saat eveline kadar mak· 
buz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde 
komisyonrl;ı hazır bulunmaları 

6 _ Daha fazla iz::ıh<ıt ve narası?. sartname almak istiyenlerin 
En!!"titü n:ı;,.e miidür ü~iine miinıc:>::ıtla~ı ilan olıın11r (2~l 1) 2-4?Cl8 

İstanbul Ziraat Mektebi 
Satın Alma Konıisyonundan · 

9-9-1937 tarih persembe günü saat 15 de tsıanbulda l~selcr mu
hasebeciliğinde toplanan ziraat mektebi eksiltme komısronunda 
19780.26 lira keşif bedeli H:ılkalrda ziraat mektebinde yemden ya
pılacak makine h"n'?'arları inş-:ıatı kapalı zarf usulivle eksiltmeye 
konu1mustur 

Mukvele, eksiltme, bayındırlık işTeri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 
liseler muhasebeciliğinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık bu 
işe benzer iş yaptığına rlair Nafia '7ekaletinden almış olduğu 
müt ahhitlik ve ticaret odası vesikal<ırım ve teminat mal<huzunu 
havi kanalı zarfların 9.9.937 peı şembe günü s?at 14 e k~dar liseler mu 
hasebeciıiğinde toplanan korrıisvon baskanlığma makbuz karş1lı-
ğmda vermeleri lazımdır. (.5508) 2-4475 ------

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKÜL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

lzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen Ankaranın Bos
tani mahallesinde orta cıkmaz sokağında 7 numaralı hane aşağı
daki şartlar dairesinde aÇık arttırmaya çıkanlmıştrr. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLAT: 
Tapunun 4 pafta, 39 ada. 8 parsel!ı:tde mukayyed ve Bostani m~

halesinin Orta çıkmaz sokağında kaın olup sokak kapısından gı
rildikte bir avlu ve etrafır.da toprak dıvarlı ve fuerleri teneke ör
tülü dört yer oda ve bir halad~ i~ret 197 metre murabbaı arsa
dan bir kısmının üzerine insa edılmış olan işbu hanenin tamamına 
700 yedi yüz lira kıymet takdir edil~~ştir. 

ı - Satış peşin para ile olmak uzere 4-10.937 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talihler takdir epilmiş olan. yukarıdaki muhammen kıy· 
metin % 7.5 ğu nisbetinde pey a~çesı veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen ternınat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü arttırma bedeli ~dir edilen kıymetin yüzde 
yetmis beşini bulduktan ve üç defa nıda ettirildikten sonra mezkfır 
günün on altıncı saatında en çok art~ talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki arttırmada .teklıf edilen bedel muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdırde 19.10.937 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci arttırmada en çok 
arttırana ihale oluncaktır. 

5 - Birinci ve ikinci arttr~larda i~ale bedeli ihaleyi mütea
kib verilmediği takdirde üzerine ıh~l~ edılenen talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine be~elı ıhaleyi teslimi vezne eyleme
si için yedi gün mehil verilecektır. İşbu müddet zarfında ihale be
deli vatmlmadığı tak.Pirde ih~le boz~l~cak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bufunan talıb~ ~eklıfı. veçhile almağa razı olup 
olmadığr sorulduktan sonra teldıfı ~eçhıle almağa razı ise ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek uzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhiyle alrnağa razı olmazsa gayrimenkul yeniden on 
beş günlük ikinci arttırmaya çıkarılacak ve en çok arttıran talibe 
ihale edilecektir 

6 - Her iki. arttırmada gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu barcı müşteriye, ihale t~r~inc kadar olan müterakim vergi 
ile delliliye resmi borçluya aıddır-, w ~ 

7 - Borçlu ve alacaklılar~a dı~er alfilcadarJarıo gayrimenkfil 
üezrindeki haklarını ve hususıyle. fa~z v: .masrafa dair olan iddia
lannı evrakı müsbiteleriylc yirını gun ıç~~e dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde haklan ~apu sıcılliyJe sabit olmadıkça 
satı~ bedelinin payla!Jdtna!!lrndan harıç tutulacaktır. 

8 - Arttırmaya iıttirak edecek~er ı7•9.937 tarihinde 937 /88 dos
ya numarasiyle dairemizdeki yerınde herkese açık bulundurulan 
şartnamemizi okuyabilirler. 3-4701 

Ankara Valil~nden 
Keşif bedeli 1500 liradc.n ibaret bulunan Stadyom toprak tribün 

tevsii işi açrk eksiltmeye konul~u-~tur. 
Eksiltme 9.9.937 per~mbe gun~ s~t 1.5 de vilayet daimi encü

meni odasında yapılacaktır. tsteklılerı~ ticaret odası vesikası ve 
112 lira 50 kuruşluk teminat me~tubu ıle nafia müdürlüğünden 
alacakları ehliyet vesikasrn~ hamilen yukarda yazılı gün ve saata 
encümeni daimiy: gelmelerı. . . 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesıru nafia müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. 

(2961) 2-4452 

• 

1 

Jandarma geneJ komubu itil 
Ankara satınalma komisyonuıulan: 

1 - Bir tanesine (130) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örnegine 
uygun (6000) aluminyom matra kapalı zarf usulü ile 21.9.937 salı 
günü saat (10) da satm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan ve ilk 
teminatı da (585) liradan ibaret bulunan bu eksiltmeye girmek isti
yenlerin şartnamede yazılı vesikave ilk teminat makbuzunu mu?
tevi teklif mektublarmı belli gün eksiltme saatmdan en geç hır 
saat evel komisyona vermiş olmaları. (3091) 3-4699 

Bahkesir valuflar 
müdürlüğünden : 

Palıkesirde Hükümet caddesinde vakfa aid arsa üzerine yeni
den inşa edilecek zemin kat dükkanlar; birinci kat vakıflar mü~ür
lüğü. ikinci kat ikametgah binası olmak üzere kap~ı zarf usulıyle 
25.8.937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksıltmeye konul
muştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid fenni şartnameler, proje ve saire evra

kı 250 kuruş bedel mukabilinde Balıkesir vakıflar müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.9.937 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da 
Balıkesir müdürlüğünde müteşekkil arttırma, eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli1erin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki ve teklif mektubları aynı gün saat on üçe kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmiş olmaları ve 
posta ile gönderilecek teklif mektublannın iadeli teahbüdlü olma
sı ve nihayet bu saate kadar komisyon reisliğine gelmiş bulunma
sı lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 - 17 inci maddelerine uygun 1002 
bin iki liralık muvakkat teminat. 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar 4 üncü maddesi mucibin
ce eksiltmeye girmeye bir manii bulunmadığına dair istekli tara
fından imzalanmış bir mektub. 

5 - İsteklilerin bu iş hakkında izahat almak ve evrakı görmek 
üzere Balıkesir vakıflar müdürlüğüne müracaatları. (3112) 

3-4692 

'lir~Jitörliijiinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Bursa bölge sanat _o~ulu k~rşısm-

daki arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atölyesı ıkına! ınşaau. 
2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 23410 liradır. 
3 - Bu i§e aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Keşif cetveli, 
B - Proje, 
C - Fenni sartname, 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Eksiltme şartnamesi, 
F - Mukavele projesi, 
Bu evrakın birer örnekleri Ankara, İstanbul nafıa direktörlük

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

4 - Eksiltme 8.9.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 
de Bursa i!baylık binasında kültür eksi1tme komisyonunda yapı
lacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usnliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 56 lira muvakkat 

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

2490 numralı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1.1.937 tari
hinden sonra nafıa vekaletinden alınmış 15 bin liralık ehliyet ve
sikası, 

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

l\'laliye 
1 - Eksiltmeye konulan iş: beş bin litre benzin 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapıfa.r:aktrr. 
3 - Tahmin bedeli dokuz yüz yirmi beş liradır. 
4 - Eksiltme: 9-9-937 perşembe günü ıaat on beşte vekalet le

vazrm müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı: altmı~ dokuz lira otuz sekiz kuruş o

lup merkez muhasebeciliği veznesine teslim edilecek ve alınacak 
makbuzla veya banka kefalet mektubiyle birlikte komisyona mü
racaat olunacaktır. 

6 - Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
(2986) 2-4476 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı · 
Boldan l{azası belediye 

reisliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Buldan kazasına isale ediTecel su

yun boru ferşi kaptaş, su deposu, havuz, ve saire inşaatıdır. (Şe
hir dahili tevzi şebekesi inşa edi1miyecektir.) 

Muhammen keşif bedeli 24963 lira 15 kuruş.tur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname ve esbabr mucibe layihası, 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
E - Keşif cetveli, 
F - Bu iJe aid projeler, 

H - İçme suları talimatnamesi. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakr Buldan belediye reisli

ğinde ve Denizli nafıa müdürlüğünde inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 29 eylül 937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da 

Buldan beldiyesinde teşekkül edecek arttırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli1erin 1872 lira Z3 kuruş mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağrdaki vesikaları haiz o. 
lup göstermesi lazımdır. 

A - iTcaret odası vesikası, 
B - Nafra vekaletinden 937 senesinde alınmış ve 10 bin liradan 

yukarı su işlerine girmeye mahsus müteahhidlik vesikası 
C - Şimdiye kadar yaptığı işlere aid bonservisler ve ~afsilatı 
6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar Buldan belediyesi arttırma eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektubiarın nihayet 3 üncü madde yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıs ol• 
ınası lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. · 

(3166) 3-4706 
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Orman Çittliği 
Sütü ile besıenen Çıttlık 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çl1 tllg• lıla'1a-.ala11 

Elaziz isk~an direktörlüğünden : 
Elaziz merkezinde göçmenler ıçın yapılmak üzere 3.~ .937 gü

nünde kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmış olan. hır numa. 
ralı şehir tipine uygun 74 tek ev ile Sivrice kaza merkezınde yaptı· 
nlmak üzere 6.8.937 gününde açık eksiltmeye konulmuş o.ı~ 6 nu
maralı tipte 11 çift ve bir tek evin inşasına, keşif bedellennın azlı
ğından dolayı talih zuhur etmediği için her iki tip evlerin keşif 
bedeleri arttırılmış ve 25.8.937 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ayrı ayrı ve pazarlık suretiyle yeniden açrk eksiltmeye konmuştu. 

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

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

3 - % 7.5 tan tutan olan, muvakkat teminat bedelleri ihaleden 
üç saat evel verilmiş olması lazrmdır. 

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

5 - Talib olanların pazarlığa girebilmeleri için kanunun gös
terdiği şekilde ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

6 - İstek1ilerin 25.8.937 gününden 8.9.937 gününe kadar, pa
zarlrga iştirak etmek üzere her gün Eiaziz iskan müdrülüğü dai
resinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5714) 3--4654 

Eskişehir Yol A telyesi Elektrik 
Şubesinin Eksil tmesı : 

Eskışehır v. LJ. yolları yol atelyesi elektrik şebekesinin yapıl
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur . 

1 - Bu işin muhammen bedeli 29.097,14 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, plan ve sair evrakı D. D. 

yollarının Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 150 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 20.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An
karada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ve 17 nci maddelerine uygun 
2182.29 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu-

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. , 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iadeli teahhütlii ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması la
zımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin devlet de-
miryollarr yol dairesine müracaat etmeleri. (3138) 3--4694 

Nafia vekalr-tinden: 
Baladiz - Burdur hattı ihtiyacı için muhammen bedeli mec· 

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

1 - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 
10000 metre mikabı :iıozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından 
B - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 metre mika
bı Karakuyu İst.asyonu civarındaki taş ocağından C - Muhammen 
bedeli 11000 liı:adan ibaret olan diğer 10000 metre mikabından 5000 
metre mikabı Baladiz • Burdur hattının tarafeyninden toplama ve 
5000 metre mikabı da ocak balastı olarak verilecektir. 

2 - Eksiltme 9.9.937 tarıhinde saat 15 de vekaletimiz demiryol
lan in§aat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacak· 
tır. 

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

evrakı 185 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden ve
rilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı artirma, 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları ev· 
rak ve vesikalarla 937 senesine aid olmak üzere vekaletimizden ve
ril r i" müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mez
kur _kanun • ın tarifatı dairesinde hazırlıyarak 9.9.937 tarihinde saat 
on aordt kadar inşaat artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna mak
buz mukı>b i l inde vermeleri laztmdrr. (2916) 2-4444 

Ankara valiliğinden: Arapkir l)elediye reisliğinden : 
1 - Ankara merkez ilk okullarına asgari 240, azami 300 ton sö

mikok kömürü kapalı zarf suretile alınacaktır. Beher tonunun mu
hammen bedeli 29 liradır. 

Kasabamızın müstakbel planı ve hartası yapılacaktır. Bu işi 
yapmak istiyenler tekliflerini 25.9.937 gününe kadar Arapkir be· 
le diyesine bildirmeleri ilan olunur. (3165) 3-4705 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüzde 7.5 
nisbetindeki muvakakt akçesini hususi muhasebe veznesine yatır
maları ve makbuzunu kanuni tarifata göre tanzim edecekleri tek
lif mektubunun içine koymaları lazımdır. 

Urfa Nafia Müdürlüğünden· 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Urfa vilayeti hükumet konağının 

tadilen orta okul haline ifrağı ve helalarının yeniden inşaatı olup 
kesif bedeli 8284 lira 59 kuruştur. 

3 - İhale 16.9.937 perşembe günü saat 15,5 da vilayet konağın
da daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere hergün Kültür direktörlüğüne müracaatları. (3143) 

3-4685 
2 - Eksiltme 10.9.937 gününe müsadif cuma günü saat 11 de 

Urfa nafıa müdürlüğü odasında teşekkül edecek eksiltme ko
misyonu marifetiyle açık eksiltme usuliyle yaprlacaktcr. ------------------------------------------- ~~~~-

r-ONYIL--.1 
ŞAPKA YURDU 
Onyıl şapka yurdu ı eylül

den itibaren talebe kaydına 
başlamıştır. Ders müddeti se
kiz aydır. Bu müddet zarfın
da şapkalarınızı, eldiven ve e
şarp gibi moda eşyanızı biz
zat yapmağı mükemmelen öj'!
renebilirsiniz. 

Adr~s: Çocuk saray[ k ar· 
şrsmda ONYIL şapka yurdu 

3-4719 

Mürebbiye Aranıyor 
Yemek pişirmesini ve çocu~·i 

iyi bakmasını bilen ecnebi ve ya· 
hut bir türk Bayana ihtiyaç var
dır. Ayda 20 lira verilecektir, Ta· 
liplerin D. D. yolları muhasebe
sinde Mithat Erdoğan'a müraca 
atları, 3-471!> 

Dr. M. Şerif Korkut 
Her gün saat üçten sonra 

Cerrahi Şefi 
evinde hastalarını kabul eder 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart No: 9. D. 5 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 621 lira 34 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve aynca 937 senesi ticaret odası vesi
kası ile nafıa müdürlüğünden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikası 
ibraz etmesi lazımdır. (5689) 3-4655 

KADASTRO MAHKEMESİNDEN: 

Tezgahtar Aranıyor Tetefon 1499 

1 Nümune Hastanesi 1 

Ali Naim ve Edibenin Ankarada teşebbüsatı sınaiye evi sahibi 
Mustafa Sıtkı aleyhine açtıkları meni müdahale ve iptali senet 
davasından dolayı gönderilen davetiyenin arkasına Ankara emni
Y.et müdürlüğünden yaprlan tahkikata atfen mübaşir tarafından ve
rılen meşrubata nazaran Mustafa Sıtkmın Avrupaya gittiği ve fa
kat Avrupanm neresinde bulunduğu bilinmediği ve elyevm ikamet
gahının meçhul bulunduğu anlaşıldığından bittaleb davanın gıya
ben görülmesine ve gıyab kararının da ilanen tebliğine karar veri
ler:k duruşmaları 23.9.937 perşembe günü saat 10 na bırakılmış ol
?ugundaf! muayyen günde gelmediği veya gryab kararına müddeti 
ıçinde itiraz etmediği surette mahkemesine gıyaben devam oluna
cağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. Hırdavat işinden anlar iyi Lir 

tezgahdar alınacaktır. Anafarta
lar cadesinde Eskişehirli İbra
him Hakkıya müracaat. 

3-4714 

ZAYİ 
Ankara Sultanisi 8 inci sınıf

tan aldığım tasdiknamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. . 

Ankara Nümune hastahanesı 
makinisti İsmail Ersan 

3-4720 

Kiralık Oda 
Yenişehir Ali Nazmi apartı

manı No. 8 sıcak ve soğuk suyu 
elektriği vardır. Eylül ayı için 
ucuz fiatla verilecektir. Telefon 
1064 e müracaat. 3-4716 

Memur Aranıyor 

Orman 
Çiftliğinden 
Fabrikalarla idare ve muha· 

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

ilan 
Halim Baylan'a vermiş oldu

ğum umumi vekaletin bu günden 
itibaren hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Ahmed Dereli 
• 3-4718 

Sa trlık Arsa 
Bakanlrklar karşısında Akay 

caddesi üstünde 805 metre mu
rabbalık arsa metresi on liradan 
satıhktır. Taliplerin Leblebici 
mahallesi Yenişar sokak 53 nu-
maraya müracaat. 3-4702 

En t.ıoş ıu~yva t.ı:t.uOu•- ınki· 

bazı defeder. Mide, bağırsak. ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolaylaştınr. 

İngiliz Kanzuk eczanesJ 

imtiyaz sahibi ve Hd;.rrıu 1 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevı: ANKARA 

.............. 2mıİ3i36mlİlll•I (3167) 3--4707 

Anl{ara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden 
O_kulumuz taleb:leri . için aşağıda cin~, mikdar ve tutarları yazılı 8kalem çamaşır ayrı, iskarpinle 

terlık ayrı, ve bakı elbıse ayrı açık eksıltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye girecel.lerin de yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte 
6.9.937 tarihine tesadüf eden paza rtesi günü saat 15 de Ankara okullar sağışmanlığında toplanacak 0 • 

lan okuHar alım satım komısyonuna müracaatları (2853) 2-4336 
C i n s i Mikdarı M. fiyatı Tutarı % 7.5 teminatı 
Don (nümunesi g ibi) 350 adet 55 K. 192.50 
Gömlek ,, ,, 175 .. 150 K. 262.50 
Çorap ,, " 525 çift 25 K. 131.25 
Havlu ,, " 200 adet 45 K. 90.00 
Atlet fanilası ,, ,, 350 ,, 60 K. 210.00 
Mendil ,, .. 525 ,, ı O K. 52.50 
Yün fanila ,, ,, 100 ,, 27 5 K. 27 5.00 
Kasket ,, .. 175 ., 100 K. 17 5.00 
İskarpin ., ,, 175 çift 495 K. 866.25 
Terlik ,, ., 100 , 100 K. 100.00 
Haki elbise ,, ,, 175 takım 700 K. 1225.00 

• 

05.16 lira 

72.47 " 
91.87 .. 

NtStSiN~ DOYULMAZ 
• 

YEN i ~iNEMALAI~ it A 1 1( 
BU GECE 

İki muazzam film birden 
1 - YÜRÜYEN ÖLÜ 
2 - VAHŞİ KUŞU 

GÜNDÜZ İKİ FİLM 
1 - AKŞAM GÜNEŞİ 
2- KIZIL ÇAYIR 

Halk matinesi saat 12.15 de 
SAN FRANSİSKO (Yıkılan Belde~ 

Ş E H 1 R 

Yeni mevsim hazırlığı 
dolayısiyle bir kaç gün 

kapalıdır 

Halk matineleri Yeni Sinemada 
devam edecektir 

BAHÇESl1'1ul:. 
tam 21.30 da 
S O N 


