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Eğe denizi lngilterenin 
kontrolü altında olacak 

ltalyanın Nyon anlaşmasına iştiraki için 
Pariste hazarlanan metin imzalandi 

Ecnebi profesörler 

Bogaz köydeki 
Eti başşehrinde 

Yozgad, 30 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Bugün profesörler 
Boğazköy'dcki Eti başşehri harabeleri
ni gezdiler. Meydana çıkarılmış olan 
eserlere pek büyük bir alaka gösterdi
ler. 

Profesörler, Boğazköy harabeleri
nin tarih bakımından Mısır harabeleri 
kadar ehemiyetli olduğunu söylediler. 

Bugün öğle yemeği köyde yenildi. 
Akşam Yozgad'a döndük ve başta va1i 
Fevzi Gürel olmak üzere büyük bir 
kalabalık tarafından karşılandık. 

Nyon'da Akdeniz anlaşnı ası için yapılan toplantı 

Gece misafirler şerefine müzikli bir 
ziyafet verildi. Bu ziyafette misafir
lerden başkıa vali, belediye reisi ve da
ha birçok davetliler bulundular. ~ Paris, 30 (Hususi) - İtalyanın Nyon deniz anla,masma iştirak inı

kanlar.mı tetkik etmek üzere Pariıte toplanan deniz mütehassısları ra
porl~rmı. tanzim itini dün aktam bitirememitlerdir. Her donanmaya 
~hs1s edılen kontrol mıntakasını tabdid eden kartografik hatlar dolayı
ııyle bazı zorluklara tesadüf edilmit olduğu söylenmektedir. 

Seyahat programı intizamla ve arı
suız tamamlanmıJ bulunmaktadır. Pro
fesörler yarın buradan hareket edecek
ler ve doğruca İstanbula geçerek mem
leketlerine gidec:elderdir. 

Gündelik : 

lç miibadelede 
istihsal 

Kemal. ÜNAL 
Yurdda biraz dolaşmak fırsa

bnı bulanlar, iç mübadelenin de son 
ydlarda hayli genişlediğini vazıhan
&örürler. Bunu rakamlarla tesbit 
helki güç olabilir. Büyük çapraz
larla yurdu her yıl biraz daha ge
nişçe kavrayan demiryollarımızm 
lllemleket içine taşıdığı hacim ra
kam halinde malum da olsa, bu 
ınikdar, mübadelenin oldukça 
lllahdud bir kısmıdır. Çünkü en 
hüyük iç mübadele ıoselerimiz, 
batta toprak tesviyesi yapıhmt 
Yollarımız üzerinde yapılmakta
dır. Motörlü, motörsüz vasıtalar 
•enenin hemen her mevsiminde 
hunlar üzerinde itlemektedir. 

Yurd içinde hacmi artan mü
badelenin ba,lıca mevzuu zirai İ• 
tihsaldir. Hububat, sebze, meyva 
en büyük rakamlardır. Birçok yer
lerde, nakledilememek yüzünden 
hacmi mahalli ihtiyaç nisbetinde 
kalmış olan zirai istihsal ıubeleri, 
ton yıllarda yeni nakil imkinlari 
ile bu çemberden kurtulmuı ve ve
rimlerini arhrmıılardır. Diyarbe
lcir buğdayından, Mersin Adana 
•ebzesinden, Dörtyol Antalya por
tokalmclan yetiıtirebildiği kada
rını yurdun her yerine kolaylıkla 
aönderebiliyor. Satış pazarlarının 
Reniılemesi buralarda istihsal sa
haımı artırıyor ve çalııanları ço
la.ltıyor. 

lç mübadeledeki •u genişleme
bİn mukabil tesirleri de olmakta
dır. Bir bölgedeki herhangi bir is
tihsal ıu~si yeni nakil vuıtaları
llın başka bölgelerden getirdiği 
lbümasillerile kar,ılaıtığında ken
di pazarına göre taayyün ebnİf 
değerinden birazını kaybediyor. 
latanbul Hinterlandındaki olduk
ça genit bir ıebze bölgesi Menin 
Ve Adam' -~ h"""P.rinden müt&-

(SoıJu 4. üncü sayfada) 

itilafın tam bir kıymeti haiz 
olması için Nyon mukavelename
sini imza etmiş olan bütün millet
ler tarafından kati surette tasvib 
edilmesi lazım gelmekte olduğu 
söylenmektedir. 

İtilafın tam bir kıymeti haiz olına
sı için Nyon mukavelenamesini imza et.. 
miş olan bütün milletler tarafından kati 
surette tasvib edilmesi lazım gelmekte· 
dir. 

Konferans mahfillerinde kati itilafın 
bugün imzalanabileceği sanılmaktadır. 

Murahhas heyetler, hükümetleri ile 
muhaberelere başlamışlardır. 

Anla§ma İmzalandı 
Parla, 30 (A.A.) - Fransız, ingiliz 

(Sonu 4 ünca sayfada) 

YQfar Nabi 

B. Şükrü Kaya 
Istanbula gitti 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya dün akşamki 
ekspresle İstanbula gitmiştir. 

Vekalet siyasi müsteşarı B. Abdül· 
muttalib Öker, Ankara vali ve beledi
yıe reisi B. Tandoğan ve Emniyet Ge
nel Direktörü B. Şükrü Söktnensuer B. 
Şükrü Kayayı Gazi istasyonuna kadar 
tefyi et:miflerdir. B. Şiiktü Kaya du • 
raktıa İç Bakanlık ileri gelenleri ve 
matbuat mümessilleri tarafından uğur
lanmıştır. 

İ s p a n y a d a k i boğazlaşmanın önüne 

geçmek için Cenevrede bulunan tedbirler 

Yabancı gönüllülerin 
geri çekilmesi isteniyor 

Cenevre, 30 
(A.A.) - Resmen 
bildirildiğine gö-
re İspanya ihti
lafı hakkında bir 
rapor tanzimine 
memur k'>m.te, 
bu ihtilifa bit ni
hayet verecek ka
rar sureti projesi
nin tanzimi husu~ 
aunda bir itilaf 
elde etmiftir. 

Bu karar sure
tinin Milletler ce
miyeti aiyaai ko-
miteai tarafından ~ 
kabulilnde Avua· ~~~~~~~-·~~~~-=:=;;;.......,._....-.~_,_.__~ 

turya, Bulgari•- Mületla cemiyeti atambluinin rei.i Agahan ve 
tan, Macaristan, Genel .elıreter A rJenol 
Portekiz ve İrlanda müstenkif lı:alınıt- ı nrilecek olan karar ıuretinde deniliyor 
lard rr . ki: 

K.arar suretinJe neler yazdı Bir bafka devletin toprak tamamlığı-
Aaamblcde Lıpanya meaeleainc d.a.lt (Sonu 4. üncü sar/ada) 
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Bn. Sabiha Gökçen Türkkuıu lilosunu uğurlıyanlar arasında 

Memleket turundan dönüş 

Türkkuşu filosu dün 
lstanbula gitti 

Şark ve cenub vilayetlerine yaptıkları iki bin kilometrelik büyük tur
la, memleket içi seyahatlerini bitirmiş olan tayyarecilerimiz, dün sabah 
~at 8.50 da lstanbula gitmişlerdir. Memleket turu programını, büyük 
bır muvaff akiyetle bitirmiş olan tayyarecilerimiz, dünkü seyahatleriy-
1~, son gezilerinde aralarında bulunan Türkkuşu baş öğretmeni, Ata
türk kızı Bn. Sabiha Gökçeni lstanbula kadar uğurlamışlardır. 

Filomuz, gene 6 tayyareden 
müteşekkildir ve önyüzbaşı Zeki 
Gülsün'ün kumandasındadır. Tay· 
yarecilerimiz dün sabah Türk 
hava kunımu yarbatkanı B. Feri
dun Dirimtekin ve kurum ileri ge
lenleri tarafından uğurlanmışlar
dır. 

Füo l•tanbulda 
İstanbul. 30 (Telefonla) - Bugün 

saat 8.50 de Ankaradan hareket eden 
Tilrklıı:uıu filoıu Eskitehire gelmit ve o. 
radan da 11.30 da kalkarak 13.10 da 
Ye~lköy tayyare istasyonuna inmi§tir. 

Türkkuşu filosunu tayyare istasyo· 
(Sonu J. üncü sayı/ada) 

ULUS 
Ankara, hükümet Ka
mutay hayatını en 
yakından takib edecek, 
aksettirecektir, 

ta 29 ilk teşrin
U L U S d e n itibaren 

zengin memle-
ket röportajları, dünya haberleri 
ve mektubları bulacaksınız. Bir 
çok • muharrirlerimiz ıizin için 
Türkiyeyi karıt karış dolaımı,lar 
resimler almıtlar ve çok güzel ya
zılar hazırlamıılardır. 

ta bir yenilik 
U L U S de gençlik için 

açtığımız say-
1 adır. Bu sayfada bütün gençleri
mizi ve münevver/erimizi yakın
dan alakadar eden bahisler bula
caksımz. Gençlik sayfası etrafın
da yakında daha tafsilat vereceğiz. 

sanat, edebiyat, 
U L U S şehircilik, fikir 

harekele
r i n i en yakından takib eden ve 
günü gününe size bildiren gazete 
olacaktır. 

2 9 bir~ci teşri~de yenı makıne-

sinde 28 büyük 
sayfa çıkacak olan yeni 
Ulus'u bekleyiniz. 

8. Ali Çetinkaya 
dün geldi 

Bir müddettcnberi İatanbulda bulU-
nan bayındırlık bakanımız B. Ali Çe

tinkaya, pazartesi günil Lüleburgaz • 
İstanbul asfalt yolunu açtıktan sonra. 
dün sabahki ekspresle Ankaraya dön
müşlerdir. 

B. Çetinkayayı iataayonda idari 
müsteşar B. Atıf, bakanlık bilyük me

murları, devlet demiryolları ve posta 
ve telgraf umum müdürlüğü erkanı 

karşı lamışlard rr. 

Fıkra 

lnkılab 
Yarın sabah şöyle bir polis emri 

neşredildigini farzedinız: 

Madde 1 - Şapka giymiyecelcsiniz. 
Madde Z - Ana, kız kardeş, icarı 

ve kızınızdan başka kadınlarla görii~
miyeceksiniz; temas etmiyeceksiniz •• 

Madde J - lnsan ve hayvan resmi 
yapmıyacaksınrz; yapılmış olanlarr e. 
vinize asmıyacaksınrz. 

Madde 4 - Bit türk kadım ecnebi 
hastaya bakamaz. 

Madde S - Levanta ve •air kokular 
galiz necasettirler. 

* •.• Fakat bunlar tarih sergisinde te~ 
hir olunan fetvalardır. Din zındanıl 
Cahillik, gerilik, iptidailik, yabanilik 
zrndanr ! Riya, zulüm, keyf, hulasa 
~ark zındanr/ 

Kemalizm hürriyetleri, bu şark :ıın
danrnda açılmış olan ilk ı ş ı l ı k'lar. 
dır. Şapka giyersiniz; bütün vatand&f 
kadınlarla görüşürsünüz; insan ve ba,. 
van resmi yapar, veya alrrsrnız; evini
ze asarsınız; bir türk kadınr, ecnebi de 

olsa, hastaya bakar: kokularınrz, e.skL 
den mü•lümanlarrn abdest aldılı kırlı: 
çeşme sularından bin kere daha tem.is.. 
dirler: tifo korkusu olmaksızın onlar. 
la m a z m a z a ve i s t i a J a ~ 
edebilirsiniz/ 

Mazmaza ~e istinşak/ Ey yeal nesli. 
seni ne beyhude laflar ve şeyler lSğreıı
mektcn kurtardık! 

Fetvalar, letavlar... Onlardu bir 
tanesi de bu idi: "Çocuk doğurma mil4-
deti 6 aydan ı seneye kadardır f" 

işte riya perdesinin altrndald IYkL 
Tcat ! isterse 24 aylrk piçi m e f r a, 
istemezse üvey kıunrza şefkati haram 
kılar. 

Şark. şark ... ondan u7ıık1a~ahildiğl
niz k11dar vatanccı mi11etçe, şahıscı 

kurtulurs:• n ıı-· . . rat~y 
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' 
ZiRAi MESELELER 

Toprak rejiminde 
aile arazisi 

Memleket ziraatinde esaslı hareket
ler yaparak, köy ve köylü kalkınmasını 
tez elden temin için toprak meselesinin 
ilk iş olarak ele alınması lüzumunu 
bundan evelki yazılanm!a tebarüz ettir
meğe çab§OUttnn. Bu yazımda da aynı 
maksad üzerinde duracağun. Köy ve 
köylünün her bakımc:lan rejimimizin is
tediği seviyede olmamasının hakiki se
beblerinden biri de, köylünün elinde a. 
ilesini geçindirecek asgari arazinin ol
mayışıdır. Şu halde aileler için asgari a
razi meselesini her teyden önce hallet
mek li.znndll". Zira cumhuriyet rejimi 
köyün mamur, köylünün mesut olmasını 
ister. Bu işin tahakkuk edebilmesi için, 
güzel ülkemizin her yerinde köylüye beş 
nüfuslu bir aileyi geçindirecek mikdarda 
t o p r a k temin edilmesi Iazmı - . 
dır. Bu, esas prensip olarak kabul edile
cek olursa muhtelif ıwntakalarda bulu
nan ailelere ne mikdar arazi verilmesi i
ti, nihayet bir tetkik meselesi olarak ka
lır. Bu işin kolaylıkla tahakkuk ettirile. 
ceğinden eminim. 

Evvelki yazımda da İşaret eylediğim 
gibi, bugün memleketimizin ziraate eL 
verişli bet yÜz milyon dönüm arazisi 't'ar
dır. Son senderde bir yd içinde ancak 
yetmiş milyon dönümlük bir arazi işlen
mektedir. 

Ziraate elveritli 280 milyon dönüm 
arazisi bulunan Romanyada ancak yüz 
yi.rmi milyon dönümlük ziroaat yapılır
kea, bizde yetmit milyon dönüm içinde 
ziraat yapılmaktadır. Bizde İM milyon 
çiftçi ailesinin elinde, bilhassa bir kaç a
ıırda.nberi parçalana parçalana ancak 
yirmi beşer dönümlük cüce ve yama ha
linde arazi kalmqm. 

Şu halde köyleri mamur ve köylü
leri mesut edebilmek İçin, iyi bir besab
la köyiinde çalıf8D her çiftçi yuvaama 
yetişecek mikdarda asgari bir geçinme 
araz.isinin verilmeıini temin etmek ge
rektir. Filvm bazı devletlerde çiftçi. 
lerin ihtiyaçlarını karşılayacak mikdar. 
da arazi verilebilmesi için büyiik sıkıntı
lar görülmüştür. Oralarda bir reform 
yapmak zanıreti hasıl olmU4tur. 

· Nüfusumuzun iki mislini ferahlık1a 
geçindirecek genişlikte ve kabiliyette o

lan topraklanmızda, bir arazi reformuna 
ihtiyaç yoktur. Sırf iktisadi ve teknik ba· 
kımlarından küçük çiftçiler için bize uy
gun yeni bir arazi rejimi bulmak ve kur-
mak lazımdır. J 

Vasati olarak yirmi beş dönümlük a
razisi bulunan bir türk köylüsü, bir se
ne içinde bütün ailesiyle ne kadar çalı. 
tırsa çalışsın, bunun üzerinde teknik bil. 
gilerin tatbikına ne kadar uğraşırsa uğ
raşsın, parça ve cüce halindeki tarlalar
dan elde edeceği netice ile rejimin onu 
kaldırmak İstediği seviyeye tez elden 
yiikselmek çok müşki! olur. işte bu ba
kımdan da çiftçi aileleri için, büyük zi
rai mmtakad, asgari bir arazi mikdarım 
bulmak, bunu hiç oll1la2sa yüz sene par
ça halinde sabştan ve taksimden kur
tarmak lazımdır. 

Bugün yaşamakta bulunduğumuz 

mesud devrede beş nüfuslu bir köylü a
ilesinin eline, tarlasındaki çalışması mu. 
kabilinde bir ıene içinde (tohum, hay. 
't'an kuvveti ve bütün emekleri de ser
maye sayılarak) hiç olmazsa a!b yüz ili 
bin liradan aJağı bir verim geçmiyecek
tir. 

Bu neticeyi elde etmek için, hubu
bat mıntakaJarnmzda ne kadar tarlaya 
ihtiyaç olduğunu ve gene bu neticeyi 
bulmak için.! pamuk, incir, üzüm, fındık, 
~ytin ve emsali mahsul yetiştirilen yer
lerimizdt bir ailenin ne kadar yere ma
lik olması 18.znn geldi~i bulmak gayri 
mümkün değildir. 

Köyde bir aile için asgan toprak re

jımi kabul edildikten sonra, yurdu ık

Iim ve ziraat bakıinmdan 8- 10 mmtaka
ya ayırarak, her nuntaka için bir top

rak haddi bulmak kolay ve mümkün o

lur. Her ne suretle olursa olsun bir ai

leyi rejimin istediği seviyeye yÜkselt

mek i1,-in verilecek arazi üzerinde işlet

me bakımından hükümetin her zaman 
çok yakından sevk ve mürakabe hakkı 
olacaktır. işte bu noktaya erişildiği gün 
memleketimizde bir yılda yetmiş milyon 
<lc.fJ a•·m kuV\·et ve aynı zaman için-

deki çalışma ile yüz yirmi milyon dö
nümlük bir ziraat yapılacakbr. Zira ha. 
kikattır ki, parça parça arazisi bulunan 
köylerde bir ailenin bu yüzden bir sene 
içindeki çalışma ziyanı % 30 dır. Şim
diye kadar yapılan aratşrrmalardan elde 
edilen neticelere göre, bir dönümden alı
nan vasati dane mikdan yebnit bet ila 
seksen kilo arasmdadır. Asgari arazi 

hadleri kabul edilip de toplu arazide ça
b§Ola teksif edilecek olurs' göz önünde 
fazla bir dikkat ve itina ile. elde edilecek 
neticeler seksen kilosunun üstüne ve 
hemen asgari o!arak yiiz kiloya çıka
caktır. Bunun teknikle ve bakımla yÜz 
yirmi kiloya çıkarbnak hiç te müşkil de
ğildir. 

Ben, memleketimin en kurak farzedi
len bir yerinde bile, ufak bir çiftçi ailesi 
eliyle yapılacak iyi ve bakımlı bir zira
atle her sene bir dönümden yüz kilo. 
dan aaşğı dane elde edilemİyeceğine i
nanmm. Şu haMe köyijn ve köylünün 
tez elden kalkınması işinde küçük arazi 
meselesini göz önüne almak bu nokta. 
dan da harekete geçrnek lüzumuna ka
niim. 

T.KAN 

İstanbul Hukuk Fakül
tesinde imtihanlar bitti 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Hukuk 

fakültesindeki imtihanlar bugün bitmiş

tir. Makili mazeret göstermiyenlerin 

müracaatları şimdiden sonra kabul e

dilmiyecektir. 

Mühendis mektebiyle, yüksek muaL 

lim mektebi ve siyasal bilgiler mektebi

ne alınacak leyli ve meccani talebenin 

imtihanı da bugün yapılmrştır. 

Bir konferans 
Maliye Veklileti mali tetkik heyıeti 

azasından Kenan Yılmaz tarafından 

dün Orduevinde harb akademisi ve 

yüksek levazım mektebi stajiyerlerine 

"Varidat büdcesi ve vergi kanunlan

mrzın ana hatları" mevzulu bir konfe.. 

ı:ans verilmiştir. 

Miraç Gecesi 
Diyanet işleri reisliğinden: 

2/3 birinci teşrin 1937 cumartesi gü
nü akşamı "Pazar gecesi" Leylei Miraç 
olduğu ilan olunur. 

Okullarınız açılıyor 
Okullarınız bugün açılıyor, ço

cuklar. 
Bütün yaz günlerini, kuşlar gibi 

cıvıldaşarak, yeşillikler ve çiçekler 
arasında, güle oynaya geçirdiniz. 
Ana ve babalarrnızın kulakları, 

bahçeler, eı.eniz kıyıları hep sizin 
şen sesinizle doldu. Sabah erkenden, 
güneşle, rügzarla, kır kokulariyle 
kucaklaştınız. Öğle yemeği için e
ve dönüşünüzün mesele halini aldı
ğı günler oldu. Akşam yataklarım
za zorla girdiniz. Mehtablı geceler
de sokaklarda gene sizin çığlıkları
nızı dinledik. Bütün bir yaz, dinç 
ruhlarınız nizam, kaide, emir ta
rumadı; tabiatin birer canlı parçası 
olarak, tabiatin içinde, hür, kayıd
SIZ, gezdiniz, koşdunuz, eğlendiniz. 
Sizin hakkınızdı bu. 

Vazife zamanı geldi: Bugün, 
sımllarımza avdet ediyorsunuz. Ta
til günlerinde nasıl neşe içinde 

hakkınızı kul/andınızsa, çalJşma 

günlerinde de, neşenizi bir an kay

betmiyerek, vazifenizi yapacaksı. 

nız. Kendinize karşı, ailenize kar

şı, vatammza karşı vazifeniz çalış

mak, bilgili insanlar olmaktır. 

Size, zamanımızın güçlüklerin

den, hayata atrlacağınrz günlerin 

daha büyük güçlüklerle dolu ola-

ULUS 

Yeni göçmenLer 
geliyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Pazar 
günü Köstenceden 1500 göçmen getiri
lecektir. Göçmenler Tuzlaya çıkarılacak
lardır. Kara yolu ile de Bulgaristan
dan 1000 kadar göçmen getirilmektedir. 
Tuzladaki muvakkat kamp çadırlarının 
kaldırılması vıe yerlerine her biri 200 
kişi alabilecek altr tane göçmen evi ya .. 
pılması kararla~mxştır. Bu işe 50 bin 
lira harcanrlacaktrr. 

Orman genel 
direktörlüğünde 

Orman genel direktörlüğünde şube 

müdürleri, müfettişler ve mühendis 

şefler arasında bazr tayin ve nakiller 

yapılmıştır. 

Bu meyanda Kös orman komiseri 

Tevfik merkez şube müdürlüğüne, Zon

guldak orman müdürü Bekir Sıtkr ge

nel direktörlük müfettişliğine, Bursa 

birinci smrf mühendis Hakkı Süha, 

Bursa orman mektebi müdür muavini 

Mehmed Ali Salih, Bartın birinci sı. 

nıf mühendis Halil Nadir şube müdür 

muavinliklerine, Bolu mühendis Haya.. 

ti, orman fakültesinden Murad şeflik

lere, Kırklareli mühendis muavini Re

şid, Bursa mühendis muavini Mehmed 

Kerim Yund, Sarıkamış mühendis mu
avini Ali Kuş, Çubuk mühendis mua. 
vini Osman, mühendis muavinliklerL 
ne tayin edilmişler ve yeni vazifeleri
ne başlamışlardır. 

Varşova elçimiz gidiyor 
İ&tanbul, 30 (Telefonla) - Bir müd

dettcnberi mezunen şehrimizde bulunan 
Varşova elçimiz B. Ferid yarın akşam 
vazifesi başına hareket edecektir. 

İhracat karşılığı olarak 
Almanyadan gelen 

paralar 
Almanyaya yapılan ihracatm bedel

leri olup 31 mayıs 937 akşamına kadar 

cumhuriyet Merkez Bankasına havale

leri gelen paralar, finansmanın dur

durulması hasebi ile şimdiye kadar 

ödenmemişti. Bu paraların Cwnhuriyet 

Merkez Bankasınca derhal ve faizsiz 

tediyesine başlanması, piya~ada büyük 

bir memnuniyeti mucib olmuştur. İhra

cat mevsiminin başlangıcmda hükümet 

tarafından alınan bu tedbirin bilwnum 

dış piyasalarda satıf imkanlarım k0-

laylaştıracağı kanaati hakimdir. 

cağından bahsetmiyeceğim. Fakat 
hayatın kapısrndasınız: Belki içi
nizden bazılarına, okulun inzibatı, 
size yüklediği vazife kaydı, erken 
kalkıp a~-.:ama kadar okumak ve 
yazmak zarureti ağır gelecektir. 
Ancak, biliniz ki en güzel günleri
niz okullarınızda geçirmekte oldu
ğunuz günlerdir. Bu günleri, hiç 
bir vakit, esefle anmamanrzı dile
rim. Yeni ders yılnrız kutlu olsun, 
çocuklar. - N. B. 

Noel mükafatını kim kazanacak? 

lsveç Akademisi Nobel edebiyat 

müka fa ttnı kime vereceğini dÜJÜ.nÜ.. 
yor. Geçen sene bu mükafatı ameri

kalı O'Neil kazanmı~tı. Akademi bu 

mükafatı bir sene bir aınerika1ıya ve

rirse diğer sene bir avrupabya veya 

asyabya verdiği için a.merikalı nam

zedler i§e kanşmıyacaklarını bil • 

mektedirler. Diğer taraftan, finlandi
yab romancı Sillanpai'nin tek namzed 
olduğu da söyleniyor. 

Ediblerimiz acaba ne<len nobel 
mükafabna namzedliklerini koymu
yorlar.? 

Bir terbiye meselesi 

Amerikada, on yaJnıda bir çocuk, 
devam ettiği mektebin direktörü olan 
kadıncağızı bir kurşunla vurduktan 
sonra bahçenin kumları üzerine, par-
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Orta okul ve liselerde 
bugün ders başlıyor 
Uç aylık bir tatilden sonra, ikmal, mazeret ve mezuniyet imtihanla

rını sona erdiren orta mekteb ve liseler bugÜn yeni ders yılına bq.la
maktadll"lar. 

Kültür Bakanlığı, bu yıl ilk mekteblerden gelen talebe sayısım da 
hesaba katarak bütün tertiblerini almış bulunmaktadır. 

Birçok mekteb binaları tamir edilmiş, muallim kadroları tamamlan
mış ve ders kitabları hazll"lanmıştJT. Bazı yerlerde, zaruret dolaıyıaiyte, 
orta mekteblerin bir kısmında çifte tedrisat usulü tatbik edilmektedir. 
Bu usulün tatbik edildiği mekteblerde talebe iki gnıpa ayrılmakta. bi
rinci grup öğleye kadar, ikinci grup da saat 17 ye kadar ders görmek
tedirler. Maamafih günün böyle ikiye taıcsimi, ders programlarında en 
ufak bir deği~kliğe bile sebeb teşkil etmemekte, yalnız teneffüs saatle
rinden beşer dakika kısılmaktadır. 

Ankarada birinci ve ikinci orta mektebler programı bu suretle tan
zim edilmiştir. 

ilk mektebler önümüzdeki pazartesi sabahı, üniversite ve bir lıuean 
yüksek mektebler de aym yedisinde derslere ba§lıyacaklardır. -

Ankara Hukuk Fakültesinde bugünden itibaren talebe kayıd ve ka
bulü işi başlamıştJT. 

İstanbulda daimi 
sergi binası 

İstanbul, 30 (Telefonla) - İktısad 

Vekaletinin emriyle İstanbulda yapıla

cak daimi sergi yeri için yarın ticaret 

odasında bir mütehassıslar komisyonu 

toplanacaktır. Komisyon oda umumi 

ldtibi B. Cevadın reisliği altında be

lediye iktısad müdürü B. Asım Sürey

ya, sanayi birliği umumi katibi Bay 

Halid, İktısad Vekaleti sanıaıyi müfet

tişi B. Daniş ve oda azasından iş limi

ted müdürü B. Bedri Necibten müte

şekkildir. Sergi yeri için gösterilen 

yerler Gülhane parkının sahil kısmı, 

Çırağan sarayı, Galatasaray lieesi, Sürp 

Agob mezarlığı arkası ve yanan Adli

ye sarayı arkasıdır. 

İstanbula Arjantin 
mekteb gemisi geliyor 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Yarın 

sabah limanımıza bir Arjantin mekteb 
gemisi gelecek ve törenle karşılanacak
tır. Gemi bura-da altı gün kalacaktır. 

Bugün gelmesi beklenen Romen mek
teb gemisi akşama kadar limana gelme
miştir. 

Bir düzeltme 
Dünkü sayımızda "B. Celal Bayaı'ın 

hayatına dair notlar,, başlıklı yazımız
da· "Meşrutiyetin ilanında İttihad ve 
terakki murahhaaı, sonra, Bursa katibi 
mesulü olmuştur,, cümlesi vardı. Bu 
cümledeki Bursa kelimesi İzmir şek. 
linde tashih edilmek la.zmıdır. 

mağiyle «Green Horn&t'i öldürdüm> 
cümle,ini yazarak, tabancası cebinde, 
yakın ormana gizlenmi, ve orada ya
kalanmı§tır. Green Hornet ise radyo 
ile hikayesi naklolunan bir Ganks
ter'in ismidir. 

Şimdi Amerika terbiyecileri tu au.. 
alin cevabını bulmağa çalıfıyorlar : 
<ı:Radyo ile böyle Gangster hikayele
ri neşretmek doğru.mudur? Zira rad
yo neşriyatını çocuklar da dinlemek
tedir. Onların genç muhayyileleri it
te bu gibi facialara da sebebiyet verebi
lir.> 

- Analar radyolarmız bapndan 
ayrılmayınız ! 

Belçikad a ilim kurumları 

Belçikada ilmi araftırmalara ehe

miyet verildiğini herkes bilir; fakat 
mali bakımdan bu ehemiyetin dere.. 

ceaini bilenler pek azdır. 

Şu rakamlara baknıı.z: Brüksel ve 
Luven üniversitelerinin geliımeleri 
maksadiyle kurulmuş olan Hovver 
vakfı l 40 milyon, milli araşbrma ser
mayesi 110 milyon franktıl'. Eranqui 
vakfı her yıl alimlere 500.000 frank 
dağıbnaktadır. Kanser, hekimlik ve 
aaire enstitüleri hep büyÜk harbten 
aonra kurulmuştur. Muhakkak olan şu
dur ki alimlere en çok yardnu eden 
memleketlerin en başta gelenlrinden 
biri Belçikadır. 

Ankarada yeni 
öğretmenler 

Bu yıl kız ve erkek öğretmen okul
larını bitirip Ankara vilayeti emrine 
verilen öğretmenlerin adlarını ve tayin 
edildikleri yerleri bildiriyoruz: 

Süleyman Atc:rer Beypazarı Yoğun

pelit köyüne, Kahraman Beypazarı U

ruş köyüne, Zeyneb Keskin Kırıkkale 

nahiyesine, Sungur Tekcan Keskin Çe

lebi nahiyesine, Layiha Orhon Hayma

na merkezine, Mehmed Küçer Ayaş 

Gökler köyüne, İbrahim Akıt Nallıhan 

Kuzucular köyüne, Bayram El'f<lbin 

Nallıhan Eymür köyüne, Gevher Şe

refli Koçhisar merkez okuluna_ Nuri 

Güner Şerefi Koçhisar Çıkmağı köyü

ne, İrfan Orlay Çubuk Kışlacık köyü

ne, Kemal Karayazıcı Keskin Ciridka~ 

le köyüne, Emin Bozak Polath Y oni 

Mahmath köyüne, Ramazan Oral Bey

pazarı Kelağra köyüne, Ahmed Ecgin 

Ayaş Dasdağlı köyüne, Hüseyin Gü

ner Ayaş Keşenoz köyüne, Meliha Po

latlı merkez okuluna, Adil Günoy 

Haymana İkizce nahiyesi merke~ oku· 

luna, Kemal Bağladı merkez Ha11an. 

oğlan köyüne, Hüseyin Toker Nallıhan 

Tekirler köyüne, Niyazi Özgönül Ba

li Afşar köyüne, Tahir Yalçın Balii 

Beynaın köyüne, Hilmi Pekalm Nallı
han merkez okuluna, Veli Arıktekin 

Ayaş Sorgun köyüne, İhsan Doğan Kı

zılcahamam Akdoğan köyüne, Hikmet 

Sözüöz Polatlı Karakuyu köyüne, Nu· 

riye Aytepe Çubuk merkez okuluna, 

Muhterem Günverir Keskin Kırıkkale 

nahiyesi merkez okuluna tayia edil. 

mişlerdir. 

General Kazım Dirik 
Edirneye döndü 

Edirne, 30 (A.A.) - Selanik fua
rını ziyaret ettikten sonra Lüleburgaz'd• 
asfalt yolun açılma töreninde bulunan 
ve oradan lstanbul'a giden müfettişi u· 
mumi Dirik, bugün Edime'ye gelmi~ ve 
çalışmaya başlanuştır. 

İzmirde evkaf mahallesi 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde bir 

evkaI mahallesi kurulacaktır. Bir kaç 
gün evel şehrimize gelen evkaf nmunı 
müdürü ve evkaI inşaat müdürü btl hu· 

· susta tetkiklerde bulunmuşlardır. 
İlk iş olarak evkaf idaresi tarahndan 

mezarlık başında modern bir gazino ile 
bir evkaI hali vcuda getirilmiştir. Ha
lin bulunduğu yer programlı bil" inşa 
çahşmasiyle modern bir mahalle haline 
getirilecektir. Bu iş için mezarlık başın
daki harab ve eski binalar istimlll: edi-

. lecektir. 

Adana tahlisiye 
vasıtaları getirtti 

Adana (Hususi), - Belediyemiz her 
hangi bir seylab felaketine karşı tedbir
li bulunmak için tahlisiye vasıtalan ge· 
tirtmeğe karar vermişti. Ismarlanan b'Jt 
ve sandallar, tahlisiye simidleri, ta_hlisi. 
ye raketleri şehrimize gelmiştir. 
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O ğretmenlere: 
Memleket çocuklarının )larınrn 

büyükleri olduğunu düfİİnen 

Ulaa, bugünden onfann hala 
V• beden terbiyelerine çalıpna
yı bir vazile •aymlf onun için 
29 ilk tefrİn 1931 den itibaren 
çıkacak •ayılannda her halta 
onlara •aylalca ayırmııtır. 

Ba sa;ylalar, pmdiye kadar gör
düğünü çocuk ıuıylalarmdan 
larklı olacak, yavrularımızın 

hem eğlenmelerine, hem bilgi
lerin:n artmaaına, hem de yeni 
rejime olan bağlılıklarını artrr
mağa hizmet edecektir. 

Müıterek bir davaya hiz:met h11-
w•unda bizimle elele oerece
finiz.i umuyoru.ı:. Çocuklar için 
ayırdığımı.ı: sayfalarda öğret
menlerin ya.u ve emeklerini 
göreceksiniz. Aynı sayfalar .L 
z.in de yardımını.ı:ı belıliyecek
tir. 

---------------------------------------------~ 

1 ürkkuşu filosu 
dün gitti 

( Başı 1. inci sayfada ) 

nunda Atatürkün hemşireleri Bayan 
Makbule, Bayan Profesör Afet, ba§ ya
ver B. Celal ve yaver B. Naşid, İstan
bul vali ve belediye reisi B. Üstündağ, 
İstanbul komutanı general Halis, tayya
re cemiyeti müdürü B. İsmail Hakkı ve 
gazeteciler karşılamışlardır. 

Elli metre kadar ileride giden filo 
kumandanının tayyaresinden sonra onu 
takib eden diğer tayyareler yere inmiş
lerdir. 

Bn. Sabiha ökçen ve Naciye Toros 
bir tayyarede bulunuyor1ardı. Tayyare
yi Bn. Sabiha Gökçen kullamyot'du. 

Bayan Makbule ve Bayan Afet tay. 
yarecilerimizle ayrı ayrı görüşerek ha
tırlarmı sormuşlardır. 

Bundan sonra vali, tayyarecileri Park 
otelinde öğle yemeğine davet etmiştir. 

Bayan Afet Bayan Sabiha Gökçeni, 
Bayan Makbule Bayan Naciye Torosu, 
vali de Bayan Yıldız Uçmanı otomobil· 
lerine almışlardır. 

Diğer tayyareciler de otomobillerine 
binerek hep birlikte Park oteline git.. 

mişlerdir. 
Yemek iki saat kadar sürmüş, tayya

reciler seyahatlerine aid hatıralarım 

nakletmişlerdir. 

Bn. Gökçen'in sözleri 

Bn. Sabiha Gökçen intibalarmı şöyle 
anlatmıştır: 

"- 2000 kilometrelik seyahatimiz 
çok iyi geçti. Kadın, erkek herkes bizi 
candan bir alka ile karşıladılar. Yalnız 
bazı yerlerde havalar soğuktu. Elazizde 
Seyid Rızayı ve Kanberi gördük. Ken
disi ile görüşmedik, yalnız bizi görünce 
sağ olun" dedi. 

tir: 

Bn. Yıldız Uçmanın sözleri 

Rn. Yıldız Uçman da şöyle demiş-

"- Ben bu seyahatimden çok mem
nun oldum. Birçok seyahatler yapmış-

tım. Fakat bu seferki daha çok iyi geç.. 

ti. Her geçtiğimiz yerde mektebli 

talebeler, gençler çok büyük bir alaka 

gösteriyorlardı. Yaşlı, genç herkes tay

yarelere binip uçmak istiyorlardı. Fa

kat bu kadar tehacüm karşısında tabii 

kimseyi bindiremedik.,, 

Bn. Naciye T oros'un sözleri 
Bn. Naci ve Toros da şunlan dedi: 

''- Seyahatimiz uçuş noktasından 

itibaren gayet güzel geçti. Halkın ala

kasını size tariften acizim. Bütün seya· 

hat esnasında Bn. Sabiha Gökçen ile 

beraber rasıdı olarak uçtum. Bununla 

beraber tayyareyi bana da bıraktığı çok 

oldu. Sizt: şunu da haber vereyim ki 

bahara tamamen genç kızlarunızın i~ 

resinde bir filo memleket turuna çıka

caktır. İnönü kampında 16 türk kızı 

fimdiden buna hazırlanıyor.,. 

Atatürke tazim 
Bayan Sabiha Gökçen öğleden son

ra saraya giderek Atatürk'e tazimleri. 
ni bildirmL,.tir. 

Bn. Gökçen pazartesi günü Ankara
Ya gidecek: filo da yarın salnh saat d0-
kuzda Ankaraya hareket edecektir. 
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Japon tayyareleri bir Çin gambotunu 
batırdılar bir gemiyi de bombaladılar 

Bir gemide 
isyan çıktı 
Varşova, 30 (A.A.) - İngiliz bay. 

rağıru hamil Japon ismindeki geminin 
mürettebatından bir kısnu, gemi GdynL 
a'da kömür almakta olduğu sırada ia.. 

yan etmiştir. 
Mürettebat, geminin uzak şarka gön

derilecek harb malzemesini hamil ol
duğunu ileri sürmektedirler. 

Zabitler, Ssileri gemiden çıkarmış.. 
lardır. Kaptan, mürettebatını ikmal et
mek üzere karaya çıkmış olduğu bir 
sırada gemi, kendisinin avdetini bek
lemeksizin birdenbire denize açılmıştır. 

Şehirdeki memurlar, İngiliz bahri 
ticaret sicillerinde Japon adında bir 
gemi mukayyed olmadığını beyan et
mektedirler. 

Habeşistanda 
kargaşalık 

Paris, 30 (A.A.) - Pari Suvar ya
zıyor: 

Çini~ §İmalinde ilerliyen japon askerleri 
Tüfek ve mitralyözlerle müsellab 

olan ve ellerinde birkaç da tank bulU
nan 50 bin yerlinin İtalyanları Habe
şistanın şimali garbisinde bazı akı;a

mını tahliyeye mecbur etmi~ oldukları 
söylenmektedir. 

Şanghay, 30 (A.A.) - Tayuandaı_ı bi~dirildiğ.ine göre Şansi'nin _şi~ 
mali şarkisinde Çin seddi üzerinde ~ıngsıng. geçıdi mmtakasında şıd
detli muharebeler olduğu haber verılmektedır. 

Bu geçid, Şansi, Hopei, Şahar 
ve Suiyuan eyaletlerindeki hare· 
kat için anahtar gibidir. 

Japon kurmayı Hopei'ye karşı her 
türlü tehdidi ortadan kaldırmak ve Sui
yuan'ın alınmasını kolaylaştırmak için 
Şansi'nin işgali elzem olduğu mütalea

sında bulunmaktadır. 

Japon taarruzu 

Şanghay, 30 (A.A.) - Japonlar, bü
tün bece ve bu sabah, çin'lilerin mevzile
rini zayıf düşürerek umumi taarruza geç
mek maksadiyle Çin müdafaa hatlarının 
bombardımanına devam etmişlerdir. 

Çin'liler, mukavemete devam etmek
te ve arazi kaybetmemiş olduklar.nı 

söylemektedirler. 

Şanghayda çinlilerin taarruzu 
Şanghay cephesi, 30 (A.A.) - E

velki akşam japonlar, çin'lilerin Şang. 
hay'ın şimal cephesindeki bir taarruzla
rını tard etmişlerdir. Muhacimler, mu
harebe meydanında 250 maktul bırak-

• mışlardır. Bunların arasında üç genç 
çinli talebenin cesedleri bulunmuştur. 

Japonya takviye kıtal arı 
gönderiyor 

Tokyo, 30 (A.A.) - Royter ajansı 
muhabirinden: Mançukuya askeri tak
viye kıtaatı gönderilmekte olduğu teyid 

edilmektedir. 

Bununla beraber şimdiye kadar gön
derilecek asker ve mühimmat mikdan 
hakkında hiç bir maliimat verilmemiş-
tir. 

Bir gambotu batırdılar 
Hongkong, 30 (A.A.) - Domei ajan

sından: Japon deniz tayyareleri, 27 ey

lül tarihinde Macao açıklarında çinlile
rin 200 tonluk Vu - Feng gambotunu 

batırmışlardır. 

Japon tayyareleri, 2600 tonluk Çao 
ho kruvazörünü de Kanton açıklarında 

bombardıman etmişlerdir. 28 eylülde ya
pılan bombardıman neticesinde kruva
zör ciddi surette hasara uğramıştır. 

Dizanteri salgını 
Tokyo, 30 (A.A.) - Fonkuvaka e

yaletinde bir dizanteri salgını baş gös
termiştir. Şimdiye kadar 550 kişi has
talanmış ve bunların 300 ü ölmüştür. 

Japonlar bir şehir aldılar 
Tiençin, 30 (A.A.) - Japon karar

gahının bildirdiğine göre, japon kıta- 1 
lan Tiençin - Pukö cephesinde Tang
şeu'nın 35 kilometre cenubunda Tuang
paoting'i işgal etmişlerdir. 

Romada bir tayyare düştü 
Roma, 30 (A.A.) - Bir askeri tay. 

yare Speziada yere inerken düşmüş ve 

parçalanmıştır. İ inde bulunan sekiz ki
şi ölmüş ve tayyareci de ağır surette ya
ralanmıştır. 
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Çindeki açık 
şehirlerin 
bombardımanı 

Japonya Amerikanın 
protestosuna cevab verdi 

Londra, 30 (Hususi) - Cenevreden 
bildirildiğine göre Ağa han, milletler ce
miyeti asamblesinde açık Çin şehirleri. 
nin bombardıman edilmesinin hukuk ve 
insanlık prensiplerine aykırı olduğuna 

ve bu bombardımanların asla haklı gös
terilmiyeccğine kani olan birleşik Ame
rika'nın beyanatını bildirmiştir. 

Tokyodan bildirildiğine göre, Japon
yanın, B. Kordel Hull'un 22 eylül tarih
li notasına vermiş olduğu cevab, bu sa
bah hariciye nezareti tarafından neşre

dilmiştir. 

Bu cevabta Nankin ve Nankin civa.. 
rındaki kıtaların ve çok kuvvetli müda
faa tertibatına malik olan askeri bina
ların bombardıman edilmesinin kaçınıl. 
maz bir keyfiyet olduğu kaydedilmekte
dir. Bombardımanlar, muhariblerle 
evvelce kendilerine bildirilmiş olan 
gayri muharibler arasında fark gözetil
meksizin yapılmıştır. 

Cevab notası Japonya'nm "üçüncü 
devletler hukukuna ve ecnebilerin hayat
larına, mallarına ve menfaatlerine ria
yet etmekten" ibaret olan japon siyase
tinde bir guna değişiklik vukua gelme
miş olduğunu bildirmektedir. 

Nihayet cevabi nota, Amerika'nın bu 
hususta Japonya ile iş birliğinde bulu
nacağı ümidini izhar etmektedir. 

Avam kamarasında 
Londra, 30 ( A.A.) - Nevs Kronikl 

gazetesi, B. Attlee'in muhalifler namına 
önümüzdeki hafta içinde Japonya'nın 
muahedeler hükümlerinin bozulmasıncn 
vahim neticelerini gözden geçirmek ü
zere parlamentonun içtimaa davetini is. 
tiyeceğini yazmaktadır· 

Glosester tayyare kumpanyasına Çin 
hükümetine tayyare vermesi için mezu
niyet vermiş olduğunu ve İngiliz tay
yarecilerinin bu tayy:ırelere refakat ede
bilecekleri haber verilmektedir. 

ssssosnr 0 ?0SO'Vrsao.a 

400 İtalyan yaralısı, İtalyaya gitmek 
üzere Cibutiden geçmiştir. 

Brest limanında 
yapılan haydudluk 

Brest, 30, (A.A.) - Brest ilmanın
daki İspanyol hükümetçİlerine aid deniz 
altı gemisini kaçırmaya teşebbüs eder
ken yakalanan İspanyol memuru Tron
coso hapishaneden istintak hakimine 
gönderdiği bir mektubta bu işteki bütün 
mesuliyeti üzerine almakta Salamanka 
hükümetinin bu işi bilmediğini çünkü 
kendisinin oraya gizlice gelerek ancak 
muvaffak olduktan sonra keyfiyeti hiL 
kümetine bildirmek fikrinde bulunmuş 
olduğunu yazmıştır. 

İngil terede iki büyük 
gazete birleşti 

Londra, 30 (A.A.) - "Morning 
Post ve "Daily Telegraph" gazeteleri, 
yarından itibaren, son zamanlarda "Mor
ning Post" un da kontrolünü eline alan 
lord Camrose'un idaresi altında "The 
Daily Tclcgraph and Morning post" 
ismi altında birleşeceklerdir. 

"Morning Post''. bugünkü son nüs. 
hasında, birleşme sebebinin mali güçlük
ler olduğunu bildirmektedir. 1772 teşrL 
nisanisinde çıkmaya başlamış olan 
"Morning Post" gazetesi en eski İngiliz 
gazetesi idi. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 

X Londra, - Filistinin parçalanma
sı" hakkındaki planın mucidi olan sabık 
Hindistan genel valisi lord Peel. dün. Pe

tersfield'de 70 yaşmda olduğu halde ve
fat etmiştir. 

X Pariı, - Beynelmilel kimya, fi

zik. biyoloji kongresi bugün açılıyor. 

~{ ongre, sergi münasebetiyle Paris'te 

torlanmıştır. Bütün dünyanın dört kö

'?"c,irıden 600 alim, kongreyi tertib e

denlerin davetine icabet etmiştir. 

X Cenevre, - B. Leon Bluh, Pari· 

se gitm!k üzere buradan hareket et

miştir. 

~ Ankara Müzil\: öğretmen 
Ol{ulu Direlitörlüğünden 

Ankara Tiyatro ve Opera okuluna imtihanla parasız ve yatılı ta
lebe alınacaktır. 

Kabul şartları Ulus, Tan, Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin pa
zar, çarşamba ve cuma nüshalarında intişar etmektedir. 

İsteklilerin İstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğüne ve Ankarada 
Müzik Öğretmen okulu direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

I 
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İlk ve orta tahsilin 
birleşmesi 

Cumhuriyette Peyami Safa, ilk mek
teblerin ortalarla birleıtirilerek sekiz ••· 
nıfa çıkanlmaaı ve liıelerin yalnız üni
versiteye gidecek talebelere buredilmc
ıi tasavvuru üzerinde dunıyor, kura na.. 
zariyeci, ukala ve lafazan yet.İ§tiren 

mekteble hayat adamı yetişti.ren mekte
bi karıılaştmyor. ve diyor ki: 

"Bundan başka mektebin gayesi mut. 

laka ameli hayata hazırlamak da değil.. 
dir. Kunduralarını bağlamaktan aciz b-

lacak kadar ameli itlerde beceriluiz, clalgJll 
fakat deruni hayab zengin ve yarabaı 
santkar ve fikir adamı yetiıtimak onun 
büyük hedeflerinden biridir. 

"Kültür bakanlığının ıekiz senelik 
bir tahsilden sonra umumi hayata hazır
layıcı bir mekteb sistemi kurmak i.ate
yişi, çocuklarının yüzde yetmiş bep İçİ• 
lise tahsiline devam etmek imkanı obm
yan bir memlekette, herkes tarafındaa 
alkıılanmalıdır. Fakat bu sistemi bütüa 
ilk ve orta mektebte tabik etmek doğru 
olamaz. Nasıl olur ki, sekiz senelik kısa 
bir ameli tahsilden sonra hayata atılacak 
insanla liseye ve üniversiteye devam e
decek in~nın ilk ve orta mekteb tahsili 
arasında büyük farklar vardır. Mimar 
olmak istiyen bir adam, orta mektcbler
de alelade dülgerlik öğrenmekten hiç 
bir şey kazanmaz ve enerjiden, vakitten 
baıka bir çok şeyler daha kaybeder. n 

Muharrir, bu tasavvur tahakkuk e.. 
derse kültür davalarımızdan birİnİD da
ha hal edileceğini ilave ediyor. 

Asfalt 
Son Posta'da E. Talu, geçen gün a. 

çılıt töreni yapılan Londra - lıtanbal as
falt yolunu aöz gelişi yaparak di7~ ki: 

"Sürat ve intizam prensiplerini ea 
başında bulunduran yirminci asır zihni
yeti artık deve kervanlarmm izlerini 
büıbütün unutmuş, kağnı kaldınım ile 
yaylı ıosasıru yadırgamamakta balun
muştur. Onun, bu eıki geçidlere arbk ne 
postası, ne de yolcusu tahammül ede
miyor. Yer yüzündeki en seri gİclifİ bi
le nakafi addederek, mektublarmı, pze
telerini, seyyahlannı, iı adamlanm, sa. 
atte 200 kilometre uçan kanadlan te•
di etmekten çekinmiyen bu zihniyet_ ye.. 

ni Türkiyenin de zihniyetidir. 

Onun içindir ki, bu defa l.ondrayı 

istihdaf eden asfalt yol, yarın lram, ö

bürgün Suriye ve frakı hedef ittihaz e

decek, ve bu transit ticnret ve Rya}iai 

(Şah damar) ları bir kerre teessüs et

tikten sonra da Anayurdun bütün te
hirleri, kasaba!arı ve belki de - daha u
zak bir istikbalde - bütün köyleri biri.. 
birine, asfalt yollarla bağlanacaktır." 

Muharrir, bundan sonra aııfalbo eko
nomide, turizm işlerinde ve yurd müda.. 
faaıındaki ehemiyetini belirtmeldedir. 

Ulus için 
~ç muhbir 
alınacakhr 

Gazetemizin haber alma 
servisinde çalışmak üzere 
üç muhbir cllınacaktır. Bu
nun için bir imtihan açıla
caktır. 
Umumi şartlar şunlardır: 

1 • Asgari lise derecesinde tah
sil görınü:~ olmak, 

2 - Başka bir yerle alakası ve 
vazifesi olmamak, 
İmtihan "umumi kültür,.
den yapılacaktır. Bunun i
çin Türkiye ve dünya vazi
yetine vukuf, yazıda dikkat 
ve sürat aranacaktır. 
Yabancı dil bilmek tercih 
sebebidir. 
İsteklilerin, kısa bir hal ter
cümesi ile sarih adreslerini 
salı günü akşamına kadar 
Yazı işleri müdüriyetine 
yazı ile bildirmeleri lazım
dır. 

İmtihan perşembe günü ya
pılacaktır. 
Mühim not: Ulus'a ginnek 
ıçın yalnız şahsi ehliyet 
ve kabiliyet aranmaktadır. 
Başka hiçbir şey ve vasıta 
tercih sebebi olamaz. , 
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lspanga işi 

Cenevrede 
bir hal şekli 

bulundu 
(Başr ı. inci sayfada) 

na ve siyasi istiklaline hürmet etmek her 
devlet için bir vazifedir. Buvazife mil
letler cemiyeti paktında kendi azası için 

tasrih olunmuştur. 
Asamble diğer bir devletin iç işine 

kanşmak'•n sakınmak da her devlet i
çin bir vazife olduğunu müşahade eder 
ve ispanyol harbını tahdid etmek ve 
dünyanın diğer taraflarında sulhu koru
mak için Avrupa hükümctlerinin bu hu
susta girişmiş olduklan hususi teahhüd
leri hatırlatır. 

Asamble İspanyol topraklarında bir 
ecnebi müdahalesi olan ecnebi asker kı
taatının bulunuşuna teessüf eder. 

Asamble, İspanyada harbe iştirak e
den İspanyG harici muhariblerin der
hal ve tamamiyle geri alınması için bir 
çok devlet tarafından yapılan teşebbü

sün muvaffak olacağını sam.iınl bir tarz· 
da ümid eder. Bu hususta hükümetleri 
yeni gayretlerde bulunmağa davet ve şu
rasmr da kaydeyler ki, şayet yakında bir 
netice elde edilmezse kanşmazlık anlaş
masını imzalamış olan milletler cemiye
ti azası devletler kanşmazhk siyasetini 
terketrnek imkanlarını tetkik edecekler
dir. 

İtalyaya gönderilecek nota 
Londra, 30 (A.A.) - İspanyadaki 

ecnebi gönüllülerin geri alınması için 
İtalyayı bir fransız _ İngiliz - italyan 
konferansına davet edecek olan nota
nın yaM.lması işine devam olunmuştur. 

İtalyan büyük elçisi Grandi ingiliz 
hariciye nazırı Eden'i ziyaret etmiştir. 
Eden bu daveti hakkında Grandi'ye 
bazı noktalar üzerinde izahat vermiştir. 

İyi malt'.imat alan mahfillerden öğre
nildiğine göre İtalyan büyük elçisi 
Grandi İngiliz hariciye nazırını zyiare
ti esnasında Franko hükümetine mu
h.arib haklarının tanınmasını görüş

müstür. İtalyan hükümeti bu mesele

nin karışmazlrk komiksinde tedkikini 
teklif etmektedir. 

Röyter ajansıntn salahiyettar maha~ 
fillerden öğrenildiğine göre, bu da
vetin birkaç güne kadar İtalyaya gön· 
derilmesi fikrinde hiç bir değişiklik 

yoktur. 

Hükümetçilerin tebliği 
Valansiya, 30 (A.A.) - Müdafaa 

nezaretinin resmi tebliği: 
Aragon cephesinde Zuera mmtaka

sında dün kaybettiğimiz birkaç mevzi 
geri alınmıştır. Asi tayyareler, bu mın
tak:ıda Lerida, Sarinena, Gamlo, Sas
amles civarını bombardıman etmiştir. 
Şimal cephesinde, sahil mmtakasında 
mücadelenin şiddeti azalmıştır. Asilar 
bütün gayreüerini Onis mıntakasına 
hasretmiş olduklarından, kıtalarımız 

şiddetli bir muharebeden sonra geri çe
kilmeye mecbur kalmıştır. 

Cenup cephesinde cumhuriyet top
çu kuvvetleri, asilerin Lalegua, Lossa
lijars, Lasisla, Lacoronela, Lanieves.
deki mevzilerini bombardıman etmiştir. 

- Asilerin tebliği 
Salamanka, 30 (A.A.) - Genel ka-

Tefrika: No 133 

Akdeniz 
korsanlığına 
karşı 

(Başr 1. inci sayfada) 

ve italyan bahriye mütehassısları, yeni· 
den saat 11 de bahriye nezaretinde to~ 
]anmışlardır. 

Bahriye nezareti toplantrsmdan son· 
ra şu tebliği neşretmiştir: 

İngiliz - fransız ve italyan bahriye 
heyetleri, işlerini bitirerek bu sabah bir 
itilaf name imza etmişlerdir. Bu itilaf, 
hükümetlere tebliğ edilecektir. 

Kontrol nasıl yapılacak? 
Paris, 30 (A.A.) - Siyasi mahfil

lerde söylendiğine göre deniz mütehas· 
sıslannın anlaşması 20 sayfa tutmakta.. 
dır. Her memleket filosu bir kontrol 
mıntakasr almaktadır. Muhtelif gemi
ler arasında bir işaret nizamnamesi tes
bit edilmiştir. 

İngiltere kontrolü Cebelüttank su
larında yapacaktır. Fransa Cezayire gi
den yollan kontrol edecektir. İtalya Ti
renen denizi ile Sardinya ve Sicilya su
larını kontrol eylecektir. 

Akdenizin şarkında İtalya Trablusu 
ve Portsaide kadar olan Mısır mıntaka
sıru ve keza kendisine aid şimal mmta.. 
kası ile cenub mıntakası arasında 60 mil
lik bir sahayı kontrol edecektir. 

Ege denizi İngilterenin kontrolü al
tında bulunacaktır. Fransa Suriye ve Fi.. 
!istin sularını kontrol eylecektir. 

Bir telefoncu 
aranıyor 

Ankara Palas Telefon santralında 
çalıştırılmak üzere fransızca bilen ve 
iyi referansı olan bir Bayan alınacak-
tır. Müdüriyete müracaat. 3-5368 

Mobilyalı kiralık oda 
Çiftlik mağazası yanında Macar 

Lokantası Madam (Hes) e müracaat. 

rargahm resmi tebliği: 

Asturi cephesinde, ş~ k mıntaka· 

sın da kıtalarmııza Morf echo'nm garbı 

şimalisinde İlardan'yı, birkaç tepeyi ve 

en mühimleri San-Martin ve Grazoles 

olmak üzere birkaç köyü zaptetmiştir. 
Kıtalarımız, Kavadonga göllerine var
tnıştır. 

Leon cephesinde, Orcada mıntaka.. 

sında, kollarımızdan birisi, Pena • Le

las - Madera ve Collado ve Murias 

tepelerini ele geçirmişlerdir. İleri kuv

vetlerimiz Pinar ve Lillo'ya varmış, 

Cofinal mıntakasmdaki krtalarımızla 

irtibatı temin eylemiştir. 

Aragon cephesinde Calbearnas mın
takasında dü~m bir hücumu tarde
dilmiştir. 

lapanyaya gönüllü gönderenler 
Viyana, 30 (A.A.) - KJangenfurth

da İspanyaya gönderilecek gönüJJüleri 
toplamakla meşgul gizli bir büro mey
dana çıkarılmıştır. 

Bu komünist teşkilatın reisi kaçma
ğa muvaffak olmuştur. Bunlar münha
sıran Yugoslavya tebaasmdandırlar. 

Arkadaşları tevkif edilmiştir. 

Çocuk babaları! 
iyi yeti§tirilecek bir memleket ço

cuğmıun yalnız ders gaatJerin.. 
deki çabşmalarmı değil, onun 
dı§mda okuyacağı yazıları, uğ
ratacağı İ§leri, eğlencelerini de 
düşünmek vazifemizdir. 

İ§te ilk sayısı 29 ilk teşrinde çıka
cak olan yeni Ulus, bu mühim 
ihtiyacı düşünerek her hafta 
bir sayfasını çocuklarınıza, ço.. 
cuklarımıza veriyor. 

Yavrularmızm okuma, öğrenme, 
bilmece halletme, resimli mü
sabakalara girme gibi birçok 
ihtiyaçları o sayfalarda tatmin 
edilecektir. 

Yeni ULUS'u bekleyiniz. 

Gündelik: 

lç mübadelede 
istihsal 

(Başı 1. inci sayfada) 

essir olmuştur. Bu misali ne kadar 
genitletsek alınacak netice birdir 
ve bu netice, sınai işlerde olduğu 
gibi zirai istihsali de tanzim et
meği amirdir. 

Bu tanzimde baıhca mahsuller 
iklim, toprak, mevki ve pazar dü
şünülerek bölgelere ayrılacaktır. 
Ve her bölge en İyi tabiat şartları 
içinde ibtısasla yetiştirdiği en iyi 
mahsulünü en müsaid şekilde sa
tacaktır. Böyle bir tanzimde mah
sullerimizin ihraç vaziyeti de şüp
hesiz göz önünde tutulacaktır. 

Tütün için alman kararlar zi
rai istihsali tanzim yolunda atıl· 
mış en iyi bir tedbirdir. Bu tedbir 
kanunla teyid edilmiş ise de her 
istihsal şubesi için buna lüzum ol
mayabilir. Mesela büyük su işleri 
programı pamuk istihsalini tan
zim eder bir mahiyettedir. Devle~ 
çe iyi tohumlarm dağılış ve fidan
lıklar tesis ediliş ıekliyle de bu 
tanzim yapılmış olur. 

Ziraat vekilinin geçen haftaki 
beyanatından bir ziraat planmm 
hazırlanmakta olduğunu sevinçle 
öğrendik. Enstitülerimizin böyle 
bir planı tanzime aid hazırlıklart 
hayli ilerlemiştir. Cumhuriyet yıl
ları da geniş bir ziraat planını tat
bik edecek genç unsurları yetiştir
miştir. Sayın Kesebir planın 
ana hatlarından bahsettiler. Bu
nun etrafında umumi alakayı top
lamak matbuata düşen bir vazife· 
dir. Bu düsünce iledir ki büyük bir 
ziraat planının ana hatlanndan 
biri olacak olan istihsali bölgelere 
göre tanzim üzerinde kısa bir du. 
ruş yaptrk ve bu tanzimde ihraç 
vaziyeti kadar hacmi çok genişle
miş olan iç mübadelenin göz Ö

nünd"' h•h1)ması icab ettiğini İza
ha çalıştık. 

Kemal ONAL 

BiBLiYOGRAFYA \ 

Hukuk gazetesi 
Hukuk gazetesinin ikinci cild 23..24 

numaralı nüshaları daha mükemmel ve 
olgun bir şekilde intişar etmiştir. Tav_ 
siye ederiz. 

B. Musolini dün Romaya 
döndü ve balkondan 
halka nutuk verdi 

Kiefersfelden, 30 (A.A.) - B. Musolini, bu gece saat 3.30 da Al
manya topraklarından çılanışhr. ltalyan hüküm.et reisini hududa kadar 
teşyi eden B. Hitlerin muavini Dr. Hess ile diğer alman ricali, IGefers
felden de hususi trenden İnmişlerdir. 

Avusturyadan geçerken I de veda dmiş olduğunu yazmaJctadır-
Roma, 30 (A.A.) - Bu sabah lar. 

Brenıner hududunu geçmiş olan 
B. Musoliniye Avusturya erazisin
deki seyahati müddetince bir A
vusturya heyeti refakat etmiştir. 

Bolzanoda coşkun bir halk 
kütlesi, Duçe'yi beklemekte idi. 

Musolini bir nutuk aöylecli 
Roma, 30 (A.A.) - Musolini bu a.k

şa.m saat 18.20 de Romaya gelmiştir. 
Kendisine istasyonda fevkalade parlak 
istikbal töreni yapılmış ve trenin istas
yona girişi bir alkış tufaniyle karşılan
mıştır. Musolini, Venedik sarayına ka
dar yapılacak olan yürüyüşe alınan el
çiliği erkanının da iştirfilc etmesi ar
zusunda bulunmu§tur. 

Musolini Venedik sarayına geldik
ten sonra meydanı dolduran halk küt
lesine hitaben balkondan şu kısa nut
ku söylemiştir: 

"- Siyah gömlekliler, 
Almanyadan ve Hitlerle yaptığım 

konuşmalardan derin bir intiba ve si
linmez hatıralar getiriyorum. Roma -
Bertin mihverini teyid eden italyan -
alman dostluğu bugün her iki milletin 
kalbine derin bir tarzda girmiş bulunu
yor ve orada daima kalacaktır. 

Bu dostluğun hedefleri, iki ihtilalin 
sıkı tesanüdü, Avrupanın teceddüdü ve 
millet adını taşımaya layık bütün mil
letler arasında sulhtur.,, 

B. Musolini B. Hitleri davet etmiş 
Berlin, 30 (A.A.) - İtalyan mah

filleri, B. Musolininin B. Hitler'i İtal
yaya davet etmiş olduğunu haber almış
lardır. 

Bu seyahati için hiçbir tarih tesbit 
edilmemiştir, fakat bu ziyaretin yakın 
bir zamanda yapılacağı tahmin olun
maktadır. 

ltalyan gazeteleri ne diyorlar 
Roma, 30 (A.A.) - Gazeteler, B. 

Hitler ile B. Musolini'nin ita)yan top
rağında yeniden birbirleriyle mülaki 
olmaları ihtimalini hararetle karşıla
mışlardır. 

Gazeteler, B. Musolini'nin B. Hit. 
ler'e heyecanlı bir dostluk havası için-

Alman noktai nazan 
Berlin, ~O (A.A.) - ''Korespondans 

diplomatik,. Duçe'nin Almanyayı ziya
reti münasebetiyle yazdığı bir makale
de diyor ki: 

"B. Musolini ve B. Hitler'in dünya
ya bu seferki hitabları evvelce birçok 
defa yaptıkları hitabların aynidir. Fa
kat maalesef, bu hitablar şimdiye ka
dar icab eden akisleri uyandıramamış
tır ve bu sebebden dolayı milletler, sı
kıntı çekmişlerdir.,, 

T aymisin bir ya%tSI 
Londra, 30 (A.A.) - Duçe'nin Al. 

manyayı ziyaretinden bahseden Tay
mis diyor ki: 

İngilizlerin düşüncesine göre, sul
hu kurtarmak için iki elzem şart var_ 
dır: 

1 - Avrupayı biribirine muarız 

cephelere ayırmamak, 
2 - Karşılıklı siyasi ve ekonomili 

tavizlerde bulunmak. 
Halbuki bolşevizm aleyhdan bir 

blok teşkili, bu prensiplerle tamınıiyle 
tezad halindedir. İngiltere, rejimleri 
ne olursa olsun, herkes ile işbirliği 
yapmak arzusunu gütmektedir. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 
Paris, 30 (A.A.) - Gazeteler, yenL 

den B. Musolininin Berlin seyahatin
den bahsetmektedirler. 

Petit Pariziyen diyor ki: 
Umumi intiba, Almanyanın ispanyo1 

tuzağına daha fazla girmek istememek. 
te olduğu ve bir kış muharebesi ihti
malini sükunetle derpiş etmekte bu
lunduğu merkezindedir. 

Petit Jurnal diyor ki: 
Führer ile Duçe, bolşevizme k.ar§r 

amansız bir harb ilan etmişlerdir. lşin 
daha vahim tarafı, Duçenin demokrasi
ler hakkında endiş.eler uyanduacaık ba· 
zı sözler sarfetmiş olmasıdır. Bu söz• 
ler. ahval ve şerait icabı söz halinden 
çıkarak fiil haline inkılab edecek olan 
kuvvet ve kuvvete dayanın eralin mü
dafaası için sarfedilen sözl•er kadar 
endişe vericidir. 

Sonbahar at yarışları 
3 Birinci teşrin pazar günü saat 15 de Şehir Hipodromunda 

başlıyor 

l\füşterek bahis - Tenzilatlı otobüs 
servisi - Müzil{ ve dans 

FlATLAR: 
1::1ırinci Erkekler 

,, Kadınlar 

50 kuruş 

25 kuruş 

,, Memur, subay ve talebe 25 kuruş 

,~ ,, ,, ailesi 12,5 kuruş 

İkınci: 5 kuruş 

Taşhandan gidip gelme otobüs 15 kuruş. 

Yazanıar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles Lamb 
Nurettin ART AM 

kayboldu, gitti. Annesi ne bir şey görmüş, 
ne ondan bir şey duymuş, ne de onun ne
rede durduğunu farkedebilmişti. Yalnız oğ
lunun boşlukla konuştuğunu görünce fena 
halde korkmuş, dehşetler içinde kalmıştı. 
Kıraliçe, bu konuşmayı çocuğun zihnindeki 
.bozukluktan ileri gelmiş sanmıştı. Fakat 
Hamlet, ona sakın bu yaptıklarını delilik
ten yaptığını sanmamasını rica etmişti. Ba
basının ruhu tekrar yer yüzüne inmiş, ora
ya kadar gelmişti. Fakat onu bu harekete 
sürükliyen kendisinin deliliği değildi. An
nesi nabzını tutup ne kadar tabii bir şekilde 
attığını muayene edebilirdi. Hiç delirmiş bir 
adamın nabzı böyle atabilir mi idi? Ondan 
sonra Hamlet, göz ya§ları içinde annesine, 
olup biteni itiraf edip göklerden af dileme
si, fakat bundan sonra da artık kıralla yaşa
maması için yalvarıyordu. Eğer babasının 
hatırasına hürmetkar bir anne olarak kendi
sini gösterirse o zaman o da bir oğul sıfatiy
le ondan af dileyecekti. Nihayet kadın, oğ
lunun dediklerini tutacağına söz vermiş, 
böylece konferans da sona ermişti. 

başladı. Bu adam, çok sevdiği Ofelia'nın ba
bası olan Polonius'du. Artık ruhundaki mü
cadele yatışmış olan delikanlı bunu anlayın
ca ölünün baş ucuna oturdu ve uzun uzun ağ
ladı. 

Polonius>un ölümü, kırala Hamlet'i sınır 
dışına sürmek için bir vesile vermişti. Bunu 
bahane ederek bu tehlikeli prensi öldürtebi
lir, bu suretle ondan. yakasını kurtarabilirdi. 
Fakat halk Hamlet'ı çok sevdiği ve kıraliçe, 
ne de olsa, oğluna. düşkün olduğu için buna 
kıyışamadı. Böylece kıral, sanki P;lonius' -
un ölümü yüzünden karşılaşabileceği muha
tıralardan onu korumak istiyormuş gibi, 
mabeyncilerden ikisinin muhafazası altın
da Hamlet'i bir gemiye koyarak İngiltereye 
doğru yola çıkardı. O zaman İngiltere Da· 
nimarkaya bağlı bulunuyor ve haraç veri
yordu. Kıral, mabeyncilere verdiği mektub
larda ingiliz sarayına Hamlet'in ingiliz top
rağına çıkar çıkmaz, öldürülmesini emredi
yordu. Hamlet, işin içinde kendisine oyna
nan bir oyun r lduğundan şüphelenerek ge
celeyin gizlice ortalığı araştırmış, mektub
ları ele geçirmiş ve orada yazılı olan kendi 
adım ustaca silerek yerine muhafızları olan 

iki ~beyncinin isimlerini yazmıştı. İngil
tereye varır varmaz, bunlar öldürülecekti. 
Bu işi yaptıktan sonra zarfları güzelce ye
niden yapıştırmış, yerine koymuştu. Yolda 
giderlerken gemileri korsanların hücumuna 
uğramıştı. Hamlet, cesaret ve şecaatini gös~ 
termek maksadiyle kılıcını çekmiş ve düş
man gemisine atlamıştı. Bu vaziyeti gören 
mabeynciler, kahpece hareket ettiler; Ham~ 
let'i korsanlar elinde bırakarak ayrılıp İn
giltereye tek başlarına gittiler. Orada gö
türdükleri mektubu verdiler ve cezalarını 
buldular. 

HAMLET 
Bu sözler, kıraliçeyi dehşetli utandır

mıştı. Artık bir şeye bakamıyordu. Gözleri
ni, artık, büzülmü-;; ve kararmış ruhunu, i
çini görmek üzere, kapamıştı. 

Genç prens; bundan sonra, adi hırsızlar 
gibi tahtını ve tacını ele geçirebilmek için 
ilk kocasını öldüren bu adamla hala oturup 
oturmıyacağını soruyordu ki bu sırada ilk 
gördüğü şeLilde babasının hayale ti odaya 
girmişti. Hamlet, hayalete ne istediğini sor
du. Babası, intikam hususunda verdiği sözü 
unutmuş gibi göründüğü için ona bu vadi 
hatırlatmağa gelmişti. Hayalet, bundan 
başka annesiyle konuşmasını da delikanlı
ya emretti. Yoksa, keder ve istirab bu kadı
m nerede ise öldürecekti. Bunları söyledik
ten -;n.-.ra yalnız Hamlet'e görünen hayalet 

Bu iş bittikten sonra Hamlet, yanlışlık
la öldiirdüğü adamın kim olduğunu tetkika 

Prensi ellerine geçiren korsanlar, ona 
karşı çok iyi muamele ettiler ve esir aldık
ları gencin kim olduğunu pek iyi bildikleri 
için, ondan ileride kendilerine fayda gelece· 
ğini düşünerek kılına hata getirmeksizin 
kendisini Danimarkanm en yakın bir sahi
linde karaya çıkardılar. Hamlet, oradan kr· 
rala gönderdiği bir mektubta başına gelen
leri hikaye ettikten sonra, taliinin gene ken· 
disini kendi öz vatanına getirdiğini. ertesi 
günü kıratın haşmetli huzuruna çıkacağını 

(Sonu vad 
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Ankara Gücü hisil<letçileri 

Büyük memleket turu 
başarı ile bitirildi 

An~ara Güci; bisikletçileri 

Ağustosun 6 sında Garbi Anadoh: 
~' 'I'rakyada bir bisiklet turuna çıkan 
d'~kara Gücü bisikletçileri şehrimize 
011tnüşlerdir. 

d' İ{afiıe, Erdoğan, Mustafa, Alaed. 
111• İlhamiden mürekkeptir. Genç spor 
~lar, hareketlerinden sonra Afyan, 
d'Ydın, İzmir, Çanakkale, Gelibolu, E_ 
~tne, İstanbul, İzmit, Göynük, Nallı
ıtı·n, ve Ayaşa uğnyarak Ankaraya gel· 
iŞierdir. 

h lH.~ikletçilerimiz 3500 kilometrelik 
11 buyük turu günde vasati 200 kilo

\'ıetreye yakın bir yol alarak geçmişıer 
te h' . f ıç bır arızaya uğramıyarak muvaf-
akıyetle bitirmişlerdir. 

Türk spor kurumu, Ankaragüçlute
win geleceklerini evvelce teşkilatına 

bildirmiş bulunduğundan sporcuları

mız uğradıkları yerlerde hükümet, par
ti, belediye ve spor teşekkülleri tara
fından alaka ile karşı4anmrşlardır. Ka
filenin hatıra defteri uğradıkları şehir
lerin bu makamları tarafından vize e
dilmiştir. 

Her sene Ankara Gücü tarafından 
tertib edilen bu seyahatler gittikçe ge· 
nişlemektedir. Yurdun her köşesini 

gençliğe tanıtmak bakımından faydalı 

olan bu teşebbüsü ve seyahati muvaffa... 
kıyetle başaran sporcuları tebrik ede
riz. 

7üyatır©>9 ©>ıP>eıra 
m~kte[b)ün<dl~ 

Tiyatro mektebinde mütehassıs prolesör ders verirken 

tj Tiyatro - Opera mektebi önümüzdeki ders yılı için muhtelif tubele'l t\e talebe kabulüne başlamıştır. Talebeler orta mekteb mezunları ara
l' ~~a.n imtihanla ~lınmaktadır. lmti hanlar lstanbulda Şehir tiyatrosu 
~Jtsörlüğünde ve Ankarada Cebecide Musiki öğretmen okulunda yapı
t~~ktır. imtihanlara lstanbulda 5 birinci teşrinde, Ankarada 11 birinci 

l'lnde başlanacaktır. 
lci h~~nat ve cemiyet hayatımızda· 
~ Uyük bir boşluğu dolduran Ti
'-'hto -Opera mektebi, müstakbel 
ti /e hayatımızın yılıdzlarmı ye
ıJ 1rrnek, cemiyette sahne sanat
~i/l~ı~ kıymetini yük~eltmek va
)() esın1 de üzerine almış bulunu
~·~· Cumhuriyetin yarattığı bu 
''-hessese sahneyi bir oyun yeri ve 
1'.kk·e sanatkarını bir oyuncu te
~ii 1 eden zihniyetle yapacağı 
d,;'-deleden muzaffer çıkmak 

asındadır. 

'tı Culllhuriyet gençliğinde güzel san-
1' ara ve sahne hayatına karşı gösteri

l\ b·· 

'nı giıleyememiştir. 

hu uyük ilgi, gençliğin fizik ve moral 

QLtıYesindeki sonsuz istidad bu zaferin 
41: ltl" . 

UJdecileridir. 

1t~;iy_atro mektebinin geçen seneki ta· 
i~İtıderı, asırlardanberi bir sanat havası 
l~ltd e Yetişip büyüyen avrupalı mes
falt' aşlannı bile imrendirecek bir muvaf
t~b?et kazanmış bulunuyorlar. Mek
~he Organize eden me~hur rejisör Kari 
tcıtı r~ de türkün sahne istidadına hay-

Bu itibarla bu sene gençliğin tıyat · 
ro - opera mektebinin temsil ve opera 
şubelerine fazla rağbet gösterecekleri 
daha şimdiden yapılan müracaat1ardan 
anlaşılmaktadır. 

Tahsil müddeti ve dersler 

Tiyatro ve opera mektebinden aldı
ğımız ma!Umata göre, temsil şubesinin 
tahsil müddeti 3, opera şubesinin 5 se
nedir. Mektebde konuşma tekniği, ti
yatro tarih ve estetiği, edebiyat, sanat 
tarihi, fonetik, şan, eskrim, ritmik jim. 
nastik, milli danslar v.s. gibi dersler o

kurunaktadır. Aynı azmanda, tiyatro 
mektebi talebeleri her sene büyük tatil
de altı haftalık bir yüzme kampına de
vam edeceklerdir. Bu seneki kamp Mal
tepede açılmış ve bütün talebe yüzme .. 
öğrenmiştir. Tiyatro ve opera mektebi 
talebeleri, ayrıca binioilik dersi de gö· 
receklerdir. 

Kimler talebe olabilirler? 

Bu mektebe talebe olabilmek.. için 
güzel sesli, sağlam vücudlu olmak la
zımdxr. Kız talebenin 16, erkek talebe-

ULUS 

! Feci bir 
motosiklet 

kazası 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Saat 19. 

30 da feci bir motosiklet kazası olmuş 
zavallı bir genç parçalanarak ölmüştür. 

Lutfi ismindeki bu genç, motosik
letine binerek bir gezinti yapmak üze
re Bebeğe kadar gitmiye karar vermiş, 
norınal bir süratle yoluna devam eder· 
ken, Ortaköyde bir beygir arabasiyle 
karşıla~mıştrr. 

Lutfi bu ani karşılaşma üzerine so
ğukkanlılığını kaybetmiş, direksiyonu 
yan tarafa kırarak bütün şiddetiyle e. 
Jektrik direğine çarpmıştır. 

Bu çarpışma ile beyni parçalanan 
zavallı genç derhal ölmüştür • 

T enne ve Çarşamba okulları 
Samsun, 30 (A.A.) - Çarşamba, Ter

me kaza merkezlerinde vilayetçe yap· 
tırılan iki büyk ilkokulun açılma me. 
rasimi yapılmıştır. 

Samsunda resim sergisi 
Samsun, 30(A.A.} - Müstakil res.. 

samlar ve heykeltıraşlar birliğinin hallt 
evi salonunda hazırladıkları sergi dün 
başta vali olduğu halde çok kalabalzk 
bir heyet huzuru ile açılmıştır. Bir haf
ta devam edecek olan bu sergiyi halk 
büyük bir alaka ile ziyaret ve takdir 
etmektedir. 

Samsun at sergisi 
Samsun, 30 (A.A.) - Samsun at 

sergisi koşu sahasında merasimle açıl. 
ınıştır. Sergiye iştirak eden tay ve kıs.. 
raklann mikdarı geçen senenin uÇ mis
lidir. Hayvan yetiştiricilerin ıslaha ait 
çalışmaları gittikçe artıyor. Kazanan
lara para müldifatı verilmiştir. 

Finans bakanlığında imtihan 
Finans Bakanhğr teşkilatında.ki 

münhallere alınacak memurlar için dün 
Finans Bakanlığında imtihan yapılmış
tır. İmtihanda kazananlar önümüzdeki 
hafta içerisinde be11i olacaktır. Bakan· 
lık, kazananlara tahrir! olarak keyfiye
ti bildirecektir. 

Buğday piyasası: 
lstanbttl 30 (Telefonla) Ziraat 

bankası Konya ınıntakasmdan buğday 

alımına nihayet verdiği için İstanbulda 
buğday piyasası 5 kuruş 5 paraya kadar 
düşmüştür. 

Bulgaristanda 
manevralar bitti 

Sofya, 30 (A.A.} - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

26 eylUlda, Popovo ci'larıında haşh
yan manevralar, dün öğleden sonra bit_ 

miştir. 

Harekat kumandanlığının eınrine 

verilmiş olan ve bir motörlü fırka ile 

takviye edilen mavi taraf, kuvvetli bir 

mukabil taarruza geçerek kırmızı ta~ 

rafı, geri çekilmiye mecbur etmiştir. 

Kırat, prens Kiril, hükümet azası 
ve yabancı memleketler ataşemiliterle_ 

ri, manevrayı başından sonuna kadar 

takib etmişlerdir. 
Manevralara iştirak eden kuvvetler, 

3 teşrinievvele kadar ı,,tirahat edecek

ler ve kıratın tahta geçtiğinin yddö

nütnü olan 0 gün manevra sahasında 

büyük bir ge~id resmi yapacaklardır. 

Yabancı memleketler ataşemiliterle. 
ri, bu sabah Tirnovo'ya hareket etmiş_ 

]erdir. Oradaki eski eserleri görecek_ 
ler, oradan Şipka'ya geçecekler ve son
ra geçid resminde bulunmak üzere ye
niden Popovo'ya döneceklerdir. 

Sovyet Rusyada müdafaa 
komiserliği muavinliği 

Moskova 30 (A.A.) - Merkezi ic-
' ra komitesi, kızıl ordu siyasi daire şefi 

Petr Smirnov'un Sovyetler birliği mü
dafaa halk komiserliği muavinliğine 

tayinini tasdik etnıiştir. 

nin 18 yaşını bitirmiş olması laz1mdır. 
TaJebelerde düzgün ve serbest konuş
ma, iyi anlatma. iyi dinleme kabiiiyet

leri de aranmaktadxr. 

• 
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Samuel Hor 
No: 21 ÇerJiren: Hikmet TUNA 

Yüz binlerce kadın, çınl çıplak bir 
halde,karve buz içinde bekliyordu 

Şehirde, ekseriya çok büyük bir 
iaşe darlığı hüküm sürüyordu. 

Cephenin ihtiyaçlarını tenıiıı dola

yısiyle, demir ve kara yollarınm nak

liye ve irtibat im.kanlan epey zaman

danberi felce uğramı§tı. Hiç bir hü

kümet merkezi bu derece berbat bir 

vaziyette olamazdı. la§e malzemesini 

depo etmi§ olan bazı mağazaların, ek

seriya birdenbU:e bo~lmaları, mu
amma halini alıyor, tereyağı ve un gi
bi hayatın zaruri ihtiyaçlarmı temin 
etmek mümkün olmıyordu. Ancak, 
iaşe maddelerini muntazam ve devam
lı bir surette temin etmek kabiliyetin
de olmıyan bir bürokrasi fiatlan kon
trol etmeğe kalkıştığı zaman, bu vazi
yet meydana geliyordu. Tatbik edil
mesine imkan olrnıyan tahdidler orta· 
dan kaldırıldığı veya yalnız kağıd ü
zerinde kaldığı zaman, sanki bir sL 
hirbaz müdahale ediyormuş gibi, bü
tün vitrinlerde treyağx ve un teşhir 

ediJiyordu. 
Ehemiyetli her hangi bir gıda mad

desini satın alabilmek maksadiyle, 
sabahtan akşama kadar mağazaların 
vitrinleri önünde dolaşnak. kendi U

şaklarımız İçin de büyük bir dert idi. 
Bu vaziyet, bizim gündelik hayatımı
zı güçleştiriyordu; fakat, çırıl çıplak 
denecek derecede üst ve başları ber
bat bir halde olan, sefalet içinde ha. 
rman yÜz binlerce İşçi kadının Petro
graddaki kışın kar ve buzunda saat
lerce dizi kolunda beklemek ve ek
seriya çoluk çocuklarına hiç bir şey 
getiremeden geri dönmek mecburiye
tinde kalması, kan dökülmesini ve 
ihtilale doğru yÜrÜnmesini mucib o
lan bir facia idi. Benim kanaatimce, 
çöküp yıkılmayı katileştiren asıl se
bebleri, gelecek bir fasılda uzun uza
dıya anlatacağım . 

Ancak, ekmekçi fırınları ve kasab 
dükkanları önünde kadmlann teşkil 
ettikleri up uzun dizinin korkunç 
manzarasını tebarü.z ettinneyen bir kro.. 
ki, Petrograd'daki hayatın zorlukları
nı hiç bir zaman tamamiyle ifade e

demez. 
Petrograd'm harbtan evelki sosye

tesinden hiç bir eser kalına.mı~tı. 

Ha.rbten evel parlak bir hayat süren 
erkek ve kadmlann çoğu, cephede İ· 
di; gerek evlerinin gerekse servetle
rinin vaziyetleri mahdud olanların 
vaziyetleri fena idi; bwıun için suareler, 
ziyafetler tertib etmek imkan ve ihti

malleri kalmaını~tı. 

Fransız ve İngiliz elçilikleri, bü
tün bu zorluklarla ancak res.mi bir ıe
kilde mücadele edebiliyorlardı. Her 
iki büyÜk elçi bir sürü ziyafet veri
yorlar Ye bu münasebetle de misafir· 
severliklerinin, mümkün mertebe yük
sek bir standard'da kalmasına çalı
§ıyorlardı. Benim lngiltereden getir
diğim emirberim, sofra hizmeti gö
rüyordu; bir akıam Buchanan'm be· 
yaz livre•sini giyiyor, bir başka gün de 
Fransa cumhuriyetinin mavi ve kır
mızı livresini taııyordu. 

Britanya elçiliğinde verilen ziya
fetlerden bilhassa iki tanesini hatır
Jamaktaynn. Bunlardan biri, Sasonaf'. 
un şerefine verilmi§tİ; vazifesinden 
çekilmesi münasebetiyle kıraJm ken. 
disine tevcih ettiği Bath ni§antnın bü
üyük salibi., bu ziyafette Sasonof'un 
boynuna takılmı§tı. ikinci ziyafet pek 
de b<>§ geçmeınİ§tİ; Sir George, çar-

• hk §urasmm yeni ba§karu Stürmer'm 
§erefine resmi bir suare tertib etmek 
mecburiyetinde kalmı§b. Her iki llUa· 
rede de ezici bir hava esiyordu. Saao
nof'un pek belli olan yorgunluğu, va
zifeden çekilmiş olmakla bir hafiflik 
his ettiğini ikide bir söylemesiyle de 
ayrıca toyid edilmiş oluyordu. Stür
mer, bu toplantı devam ettiği müd
detçe, taş kesilmiş gibi hiç ağzmı aç
mamıştı. Kendisine karşı içinden bir 
kin beslediği bir adamxn evinde bu-

lunması dolayı!.iyle rahat ebnediği 
besbelli idi. 

Bunların dı§ında büyük toplantı. 
lar almıyordu. Lord Freddie Hami). 
ton'un beni evine götürüp tanı§tırdığı 
Kontes Küçükmihael'in bir daveti , 
fransız rıhtımında oturan Polofakof'
lann verdikleri bir ziyafet, hasılı her 
hangi bir kahvaltı sofrasmda topla
nan bir avuç İnsan, eski Petresburg 
sosyetesi hakkında bir fikir ver
meğe kafi gelıniyordu. 

Briç oynayan bir kaç ki~ kalını§· 
tı; her oyun gibi, ruslar bunu da iyi, 
çabuk oynuyorlar ve bir &ürü dil dö
küyorlardı. Briç oynarken, partner'
lerden birine, benim ne yaptığım so
rulunca, 

"- On gavaril one sanı atout" 
(Bir sansa tu dedi) 
Diye onun, üç dilde beş kelime ile 

cevab verdiğini hatırlarım. 
Ufak tefek ne§e vesileleri bir tara

fa bJl'ak.ılacak olursa, denilebilir ki, 
Petrograd sosyetesi namına ortada 
hiç bir şey kalmamıştı. Bu sosyetenin 
istinad ettiği o eski e:mniyetten iz yok. 

tu. 
Yalnız rus balesinde bir değişik

lik olmamışb. Hiç bir şeye aldırma- · 
dan faaliyetine devam eden ve bütün 
milli buhranlan a.tlabnağa muvaffak 
olan Comedie Française gibi, rus Ba
lesi de, bir tek yeri bo§ kalmıyan 
salonda, her hafta faaliyetine devam 
ediyordu. Petrograd'da bulunduğu
muz müddetçe, Marinski tiyatrosun
da ne bir tek serbest loca ve ne de 
bir koltuk bileti almak mümkündü. 
Abonman'lar büyÜ.k bir kıskançlıkla 
bir elden öbür ele geçiyor, vaktiyle a
lmmıf bir koltuk, vasiyetnameye de 
kaydedilerek listede, en kıymetli bir 
miras olarak mirasçılara intikal edi
yordu. Pazar ve perşembe aki&Dlları 
tiyatronun gala aktamlan idi; bu 
akşamlar olunca Petrograd'da kahnıt 
ne kadar hayat adamı varsa, hepsi ti
Ytrodaki yerlerini işgal ediyordu. 

(Sonu var) 

[ KOÇOK lÇ HABERLER 1 
[lstanbul, 30 - telefonla:] 

X latanbuJ tehir tiyatrosu - Şehir 
tiyatrosu yarın akşamdan itibaren kış 
temsillerine başlayacaktır. İlk temsil, B. 
Galib Arcanm adapte ettiği "Kuru gü
rültü" dür. 

X Yunanistana sabş - Bu yılın ilk 
altı ayı içinde memleketimizden Yuna. 
nistana 108 milyon drahmilik mal satıl
mış ve 23.5 milyon drahmilik mal alın
JDJŞtır. 

Gençleri 
Liselerin son srnJlarında ve yük

sek nıekteblerde okuyan genç
ler, henüz hayata atılmanın 

eşiğinde bulrınclrığunU% bu nra
cla sizin ele okc;-acağınız ya.llı
lar, Üzerinde düşüneceğiniz 
mevzular, medeniyet dünya. 
sından öğreneceğiniz bilgiler 
varda. 

işte ilk sayısı 29 ilk teşrin 1931 
de yeni makinasında büyük ha
cimde çıkmağa başlıyacak alan 
yeni Ulu•, bıı ihtiyacı dÜ§Ütte
rek her halta bir sayfasını me 
bailflamağa karar verdi. 

Bu sayfayı hem okuyacak, hem 
de bWnıle birlikte ycuacaksı
nu:. Bu aayla, münaka§aları
nıza, fikirlerinde, mütaleaları
nıza Jaima açık bir kürsü 
olacaktır. 

Memleketteki gençlik hayatına 

sadık bir ayna vazifesini göre
cek olan bu sayfayı okumak 
başlıca arz.ularınızdan birisi ol
malıdır. 
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Kültür bakanlığından: 
Ankarada Tarih, Dil, Coğrafya 

Fakültesi inşaatı 
Kapalı zarf uıuliyle eksiltme ilanı 

t - Eksiltmeye konulan iı "(Ankara İsmet İnönü kız enstitUaU 
civarında yapılacak tarih, dil, coğrafya fakültesi) inşaatıdır. Ke
tlf bedeli 725.205 lira 13 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi 
c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
d) İnşaata dair fenni p.rtnameler, 
e) Keşif hülba cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj 

cetveli, 
f) Projeler. 

sİtiyenler bu ıartnameleri ve evrakı 36 lira 25 kurut mukabilin· 
de Ankarada kültür bakanlığı yüksek öğretim dairesinden İltan· 
bulda güzel sanatlar akademisi direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7.10.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de klll
tür abkanlığı yüksek öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ''32759'' lira muvak:· 

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

Nafıa vekfiletinden alınmış 1937 senesi inşaat müteahhidlik ve-
11ikasmı ibraz edecektir. Bu vesikada bir defada 250.000 liralık bir 
binayı ikmal etmiş olduğu yazılı olması ve isteklinin bizzat dipl()
malı mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle müşterc. 
ken teklif yapması şarttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat cveline kadar yüksek öğretim dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile göndrilecek mektubların nihayet (3) üncü maddede yazılı sa. 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3482) 3-5135 

Anliara devlet konservatuvarına 
bu yıl alınacak talebe kayıt 

ve kabul şartları 
1937 • 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet konservatuvarı (Ti

yatro ve opera) kısmlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul 
parasız yatılıdır. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 

... 
Yüksek 

ULUS 

ziraat • •• •• 
enstıtusu 

relitÖrlüğünden : 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altı ka

lem eşya kapalı zad usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 4.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 

yüksek enstitil rektörlük binası komisyon odasında yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 8555 ve muvakkat teminat 642 liradır. 
4 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 13 e kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatında ko
misyonda hazır bulunmaları. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3346) 

Cins adet beherinin 

Yorgan çarşafı 
Yatak ,, 
Yutık yüzil 
Yatak .. 
Yüz havlusu 
Bom uz 

1200 
1200 
1200 
225 
100 

50 

fiyatı kuruş 
380 
215 

75 
80 
60 

550 

Yekfın 
tutarı lira 

4560 
2580 

900 
180 

60 
275 

8555 
3-5012 

Jandarma genel l{omutanlığı An
kara satınalma komisyonundan : 

1 - Bir tanesine (130) kuruş kıymet biçilen (6000) tane ale: 
minyum matra kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 18.10.937 pazartesı 
günü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu pa
zarlığa girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge (585) liralık 
ilk teminat makbuz veya banka mekutblariyle birlikte belli gün ve 
saatta komisyona baş vurmaları. (3623) J-5374 

Yeııişehir belediye riyasetinden: 
ı - Musaddak projeler mucibince 19143 lira bedel keşifli Ye

nişehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt-
meye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme günü 10.11.937 çarşamba günü saat 16 da Ycnışe
hir belediyesi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İşbu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kopyala
rı İstanbulda Galatada Selanik bankası beşinci katta mühendis 
Hasan Halettedir. 

Kopyaları görmek ve .almak istiyenler 225 kuruş bedel mukabi
linde mumaileyh mühendıs Hasan Haletten alabileceklerdir. I - Amılan genel vasıflar fUnlardır: 

a) Aza ve vücudu kusursuz olmak, }'. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedi buçuk teminatla

rı tutarı olan 1435 lira 72 kuruttuk teminatlarını teklif varakala
riyle birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye girecekler teklif mek
tublarını ihale saatından bir saat cvel belediye reisliğine gönder. 
meleri. 

b) Sesi güzel olmak, 
c) İyi kulağa malik bulunmak (işittiği sesleri tannna.k ve ya

hud aynını tekrarlayabilmek), 
d) Kızlar için en aşağı ya, 16, erkekler için 18 dir. 
e) En az orta okuldan diplomalı bulunmak (opera kıamı için 

pek iyi sese malik olanlardan bu 'art aranmaz), 
f) Şivesi ve vücudu sahneye müsaid bulunmak, 

II - İstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için ,unlar aranılacaktır: 
a) Düzgün ve serbest konuşma. gördüğü veya okuduğu feyl an

latma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçi• 

ecek bir rolü yapabilmek, 
c) Sınav heyetince verilecek bir rotil yapablimek, 
B - Opera kısmı için şunlar aranılacaktır. 
a) Kendi seçeceği ,bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarlayabilmek, 
c) Ritmik duyma ve his etme kudreti. 

ili - Sınavlar, 5.10.937 salı gününden 9.10.937 cumartesi gününe 
kadar İstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğünde, Ankara'da 11.10. 
937 pazartesi günnüden 15.10.937 cuma gününe kadar her gün saat 
9.30 da Cebeci'de Müzik öğretmen okulunda bir heyet marifetiyle, 
yapılacaktır. 

İstekliler, pullu dilekçeleri ile fstanbul'da Şehir tiyatrosu re
jisörlüğüne ve Ankara'da Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne 
baş vurmalıdırlar. 

iV - Dilekçelere şunlar bağh bulunmalıdır: 
a) Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 
b) Orta okul diploması veya tasdikli bir sureti, 

c) Sıhat raporu, 
d) Hüsnühal varakası. (3255) 3--4895 

Bitlis defterdarlığından : 
1 - Bitlis hilkümet konağında yapılacak olan 21621.53 lira ke· 

•if bedelli tamirattan yalnız 12 bin liraya tekabül eden 900 metre 
murabbaındaki kiremitli çatıı beton hatıl, çatı altı döşemesiyle ta· 
vanı gibi kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuftur. 

2 - İstekliler bu işe aid : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - B:ıyındırlık genel şartnamesi, 
D - Yapı itlerine aid fenni şartname, 
E - Metraj, keşif ve silsilei fiat cedveJleri, 
F - Porjeyi. 
Bitlis defterdarlığında görebilirler. 
3 - Eksiltme 20.10.937 tarihine müsadif pazartesi gUnU saat 15 

de Bitlis defterdarlığında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka da Nafia vekaletinden verilmit ya• 
pı müteahhitliği ehliyet vcsikasiyle 937 yılına aid ticaret odası ve
sikalarını göstermeleri me,ruttur. 

6 - Teklif mektubları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Bitlis dcfterdarlığma getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderi1ecek mektublann nihayet üçüncü maddede ya.
zıh saate kadar gelmiş olması ve dı• zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Poetada olan geçikmeler kabul edil· 
mez. (3488) , 3-5165 

Ankara yüksek 
rekt9rl~Oiinden : 

• • •• •• zıraat enstitüsu 

1 - Yüksek enstitü talebeleri için Clfelğıda cinsleri gösterilen 
ayakkabıları açık eksiltme ile aatin alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 2702 lira 50 kuruş olup muvakkat temi
nat 202 lira 70 kuruştur. 

3 - İhalel3.10.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 16 da 
yüksek enstitü rektörlük binasında komisyon odasında yapılacaktır. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak ve nümuneleri gör· 
mek istiyenler e\1stitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Cinsi 
azami yekQn tutarı 
adet muhammen bedeli lira 

Erkek talebe A. K. 450 çift 550 2475 
Kız ,, 35 ,, 650 227,5 

.. 2702,5 
(3560) 3-5273 

5 - Eksiltmeye talih olanlar Türkiyenin bir kaç mahallerinde 
yapmıf oldukları tesiatlarda muvaffak olduklarını mübeyyin ve
sikalan ibraz edeceklerdir. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler belediyemize müracaat ede-
bilirler. (6576/ 3646) 3-5363 

Vakıflar umum müdürlüğünden: 
Vakfa aid Şengül hamamında yaptırılacak olan tamirat keşfi 

mucibince 1096 lira 60 kuruş mukabilinde eksiltmeye konulmuş
tur. Talib olanların 18.10.937 pazartesi günü saat 14 de teminat ak
çalarıiyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaatları. (3635) 3-5376 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli (9703) lira (98) kuruıtan ibaret bulunan Ankara 

Kızılcahamam yolunun 38+ 890 inci kilometresinde 3X8 metre a
çıklıkta betonarme köprü inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18/ T. evel/937 perşembe günü saat ıs de daimi encü
mende yapılacaktır. 

İstekliler (727) lira (80) kuruşluk teminat muvakkate makbu
zu ve ticaret odası vesikası, nafıa müdürlüğünden alacakları ehli. 
yet vesikasiyle birlikte yukarıda yazılr gün ve saatta encümeni 
daimiye müracaatları. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (3649) 3-5381 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Temyiz binası mermer merdivenleri için 59 takım bronz 

halı raptiyesi ve çubukları açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme Ankara temyiz binasında adliye vekaleti leva

zım ve daire müdürlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. . 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek olan talıbler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 eli- maddelerindeki sıfatı haiz olmaları şarttır. 

4 - Talihler bu hususa aid ,artnameyi parasız olarak her vakıt 
mezkQr müdüriyetten alabilirler. . 

5 - ~ksiltme 24.9.937 gününe müsadıf cuma günü saat 15 e bı· 
rakılmış ıse de yevmi mezkurda talih zuhur etmemesine binaen 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesi ahkam~na .. t~~fikan daha on gün 
uzatılarak eksiltmenin 4.10.937 pazartesı gunu saat 15 de yapıla
caktır. 

6 - Bu i'in yapılması için tahmin edilen fiyat 450 lira olup 
muvakkat teminat 33 lira 75 kuruş.tur. 

1 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklil;r tahmini bedelin % 7,5 
ğu olan 33 lira 75 kuruşluk muvakkat temınatı merkez muhasebeci
liğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuzu ve yahud o mik
dar bank mektubunu diğer vesaikle birlikte yevmi mezkurda komis-
yona müracaatları ilan olunur. (3590) 3--5373 

Vakıflar umum müdürlüğünden: 
1 - Eskişebirde mazbut vakıflardan Akar~şı, Defterdar ve Çe

ribqr adlarındaki üç değirmenin mülkiyetlerı sa.tılma~ üzere 1.10. 
937 gününden 28.10.937 gününe kadar şartnamesı mucıbince kapa-
lı zarf usuliyle arttırmaya konulmuştur. . 

2 - Her üç değirmenin birlikte muhammen bedelı (70000) lira· 
dır. 

3 - İhale bedeli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksit hini i· 
halede nih~yet bit" hafta içinde peşin ':erilce~~ ve diğ~r üç taksiti 
müsavi mikdarlar Uezrinden ihale tarihınden ıtıbaren bırer sene fa. 
sıla il üç senede ve her taksit sene başında nakden ödenecektir. 

4 - İhalesi 28.10.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de Eskişehir vakıflar müdürlüğü ihale komisyonunca vakıflar u
mum müdürlüğünün tasdikine talikan yapılacaktır. Bu saate kadar 
teklif mektubu ve teminatı vermemiş olanlar arttırmaya kabul e
dilmiyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. 
6 - Satıp aid şartname Ankarada vakıflar umum müdürlüğü 

emlak müdürlüğünde, İstanbulda İstanbul vakıflar baş müdürlü
ğünde, Eskitehirde vakıflar müdU:rlüğünde parasız verilir. 

1 - Arttırmaya iftirak edenl~r şartnamenin bütün muhteviya· 
tını kabul etmit sayılır. (3573) 3-5372 

' .. 
.....~ ,' 

, 
J 
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Zoııo·uldal{ C. H. P .. o il~·· nku• .ıl 
l•aşlianJığından : 

Türkocağından cwnhuriyet halk partisine müdevver zangıı1: 
dakta Kılburnunda askerlik şubesin in oturduğu bina ve altındaki 
gazino ve beton bahçe, beraber, tütüncü ve terzi dükkanları ıı.ıı.9f 
perşembe günü saat 15 de parti kurağında ihale edilmek üzere 5 
gün müddetle açık arttırma ile ve bedeli peşin olmak şartiyle sa~ı· 
hğa çıkarılmıştır. Bedeli muhammeni 25 bin liradır. İsteJdiJeriJI 
şartnameyi parti bürosundan parasız alabilecekleri ve ılk arttırın•· 
ya gireceklerin 1875 liralık teminatlariyle ihale günü parti ilyön· 
kuruluna müracaat etmeleri ilan olunur. (3643/ 6578) 3-53~ 

Orman koı·uma o:enel komutan· • o 
lıli satınalma komisyonundan : 

. ·o 
1 - Onnan koruma genel kamutanhk kıtalau ihtiyacı 1~1 

(8582) metre kaputluk kumaşın kapalı zarf usulu ile ihalesi 13. ı. ııı· 
ci Tş. 937 çarşamba günü saat onda Ankarada Yenişehirde komu· 
tanlık binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. • 

2 - Muhammen bedeli (27.033) lira 30 kuruş muvakkat ternt· 
natı (2027) lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi bedel mukabilinde her gün komisyondan alına· 
bilir. f 

4 - İsteklierin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teki 
mektublarını ihale saatından bir saa t evetine kadar komisyona ver· 
meleri iliin olunur. (3584) 3-5278 

Adana pamuk üretme 
çiftliği nıüdürlüğüııdeu f 

Alınacak eşyanın mikdarı 
nevi Muhammen bedeli · 

Benzin 700 Teneke 312.5 Kuruş Beher tenekesi 
Gaz 230 ., 282.S ,, .. " 
Mazot 3350 ,. 155 ,. ., ,, 
Valvalin 50 ,, 450 ,, ,, ~· sıJ 
Vakum 4000 Kilo 30 ,, Beher kılo 
Gres 250 ,, 45 ,, ,, "aO 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı .?1 e-. 
ve yukarıda cins, mikdar ve muhammen bedelleri hizasında gost r 
rilen yanıcı maddeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulınuşuı : 

İhale 5.10.937 tarihine müsadif salı e;ünü saat 15 de Adana P' 
muk üretme çiftliği müdürlüğünde müteşekkil komisyon bııı~ 
runda yapılacaktır. İlk teminat 718 liradır. Şartnameyi görmek ii· 
almak istiyenlerin Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğüne ı:ıı e
racaatları ve talihlerin muayyen gün ve saattan lafikal bir saat e 
vel teklif mektublarını Adanada Köprü civarında Pamuk üretfl1 
çiftliği müdürlüğüne vermeleri. (3492) • 3-~ 

Manisa valiliğinden : 
c:ı• 

1 - Manisa . Turgudlu yolunun 1 + 074-17 f- 430 uncu ıcııoı:ı> al 
leri arasında yapılacak (92286) lira 49 kuruş keşifli şosa ve •1" 

inşaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 'O" 

2 - Bu inşaata aid keşif ve sair evrak ( 461) kuruş mukabıll 
de Manisa vilayeti nafıa müdürlüğünden alınabilir. ~ 

3 - Eksiltme birinci teırinin yedinci perşembe günü saat 
birde Manisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
S - Muvakkat teminat (6921) lira 49 kuruştur. lr 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin nafıa vekaletinden alınını' e t 

liyet vesikası ile bu yıla aid ticaret odası vesikasını ve muvakka, 
teminata aid makbuzlarını bir zarf ve teklif mektublarını da ay~ 
bir zarfa koyarak bunları 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi ~;; 
resinde hazırlayacakları bir kapalı zarfın içine koyarak 7.10. 
saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve posta ile gön~e~~: 
ceklerin mezkfır kanunun 34 üncü maddesine riayet etmelerı 
zumu ilan olunur. (3491) 3-51~~ 

Orman lioruma 
lıli salınalma 

gene) komutan· 
komi yonundan : 

1 - Orman koruma genel komutanl~k kıtaları ihtiya~ı içi:ı 
(6955) metre yazlık elbiselik kumaş açık eksiltme usulü ile ıha~~ 
13. 1. inci teşrin 937 çarşamba günü saat on birde Ankarada Yenı r 
hirde komutanlık binasında satın alma komisyonunda yapılaca~tı t; 

2- Muhammen bedc1i (3825) lira 25 kuruş. muvakkat teınına 
286 lira 87 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebılir. . 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve tartnaroede .r:., 

zılı vesikalarla ihale gün ve saatmda komisyona müracaatlraı ıl 
olunur. (3585) 3-52~ 

Antalya harita birliği 

llaşkanlı fhndan: 
Antalyaya bağlı Akseki, Alanya, Serik, Kork~eli •. Mana"'~=~ 

Ka~ Finike; Elmalı kazalarında 420 - 480 hektarlık halı ~azır t11ll .. 
talarınm yaptırılması işi beldiyeler imar heyeti fenniyesınce 
zim olunan şartname dairesinde eksiltmeye çıkarılmıştır. ·nill 

1 - Yapılacak hartalarm muhammen bedeli meskun araıı ti-• 
hektarı yirmi ağaçlık taşlık ve ya düz arazinin hektarı on be!J 

radır. ' bio• 
2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun ınucı 

ce icra olunacaktır. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 450 liradır. . . ı:ııil" 

, 4 - Münakasa müddeti 45 gün olup ihale 21.10.937 tarıh~n~ w 
sadif perşembe günü saat on beşte Antalya bele~ire dairesın A e tal
ra edileceğinden tekliflerin aynı günde saat on ıkıye kadar kn bil> 
ya belediye dairesined harta birliği riyasetine makbuz ınu a 
tevdi olunacaktır. .. IÜ ol" 

5 - Posta ile gönderilen teklif mektubları iadeli teahhud 
ması lazımdır. . den ,. 

6 - Şartname para.sız olarak Antalya belediye dairesın 
lınabilir. (3468) 3-~ 

..::.:.:::.::.:.:::~::..:.::=.!....-------------------------------

Orman koruma genel koınuıa•1• 
lık sabnalına komisyonundan : . 

.h . acı w" 
ı - Orman koruma genel komutanlık kıtaları ı ~~Y. satıll 

17886.S metre kışlık elbiselik boz kumaş kapalı zarf usulu ıle 
alınacaktır. 11 ıc•• 

2 - İhalesi 13. 1.inci teşrin 937 çarşamba günü saat 14 de A ııd• 
rada Yenişehirde komutanlık binasında satın alma komisyonu 
yapılacaktır. iı1'c 

3 - Muhammen bedeli 51.870 lira 85 kurut muvakkat teOl 
3843 lira 54 kuruştur. .. al••'" 

4 - Şartnamesi bedel mukabilnde komisyondan her guıt 
b'l' ·f ı ır. ıeklı 

5 - fsteklierin vartnamede yazılı vesikalarla beraber ".:'' 
mektublarını ihale saatından bir saat eveline kadar komisyorı382 
meleri ilan olunur. (3586) 3-52 
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öZTüRK PAZARI 
Beyoğlunun Meşhur Terzisi 

Yani Holiadisi 
getirmiştir. Ağır kumaşlardan palto, pardesü, elbiseleri yüksek 
işçilik ve uzun taksitle yapmağa başlamı~tır. Tel~ 1977 

l\lemur alınacalitır 
Malatva Bez ve İplik Fabrikası 

Türk Anonim Sirketinden: 
..» 

Şirketimiz merkez bürosu ile Malatya ve Adana fabrikalarımız· 
de çalışmak üzere lise derecesinde ta~sil g~rmüş ~emur ~lınaca~
tır . Talıblerin tercümei halleri ve tahsıl vesıkaları ıle tahrıren mu-
ta::aatıarı. 3-5290 

Malatya bez ve iplik fabrikası T.A.Ş. 
Posta kutusu 2. Yenişehir - Ankara 

..........._---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cümhuriyet Hail< Partisi Gene) 
Sek~reterli~nden: 

Cumhuriyet halk partisine aid kapalı Buik marka ve 933 mod~l~ 
beş kişilik bir otomobil kapalı zarf suretiyle satılacaktır Otomobılı 
görmek istıyenler her gün parti garajında görebilirler. Satın alma
i'a talih olanların teklif mektublarını 15 birinci teşrin 937 günü ak
ta?nına kadar Ankarada C. H. P. merkezi binasında Başsekreterliğe 
tevdi etmiş olamaları şarttır. Neticesi ertesi gün talilılere b"ldiri-
lecektir. 3-5355 

Çhculi esirgeme kurumu genel 
tnerk:ezinclen : 

Yüksek tahsil görmüş, lisan bilir ve neşriyat işleri}'.'le meşgul 
01ınuş bir memura ihtiyaç vardır. Maaş dolgundur. Talıp olanların 
<:4ınkarada Çocuk esirgeme kurumu genel merkezi başkanlığına) ve-
&ıkalarile birlikte müracaatları. 3-5310 ......... 

Belediye Reisliğinden : 
İlk, orta okul ve lise talebelerinden yüzde elli tenzilatlı otobüs 

Pasosu almak istiyenlerin, ad, soyadı, baba adı, sınıfı, numarası ve 
llıeskeni ile mektebe en yakın otobüs durağı yazılı olmak üzere o
ltuı müdürlüklerinden alacakları mektublar ile birer vesika fo
toğrafisi ve 15 kuruşluk pulu hamilen her gün 15 - 18 de otobüs i-
.!!:,resine müracaat etmeleri bildirilir. (3627) 3-5334 

Yozgat valiliğinden : 
. 1 - Eksiltmeye konulan iş; Sorgun kazasında yapılacak 27014 
lıra 06 kuruş keşif tutarlı ilk mekteb inşaatınm 11500 liraya teka
bül eden kısımlarıdır. 

2 - Bu i§C aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi. 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif hülasası tahlili fiat ve metraj cedvelleri. 
G - Proje 

. İsteklier bu evrakı liedelsiz olarak nafıa müdürlüğünde görebi
lırler. 
... 3 - Eksiltme 14.10.937 perşembe günü saat 14 de hükümet kona
l:1nda toplanan daimi encümende yapılacaktır, 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 862.S lira muva_kk~t 

terninat vermeleri bundan başka nafıa vekaletinin müteahhıdlık 
ehliyetini haiz bulunması lazımdrr. 
. 6 - Teklif mektubları yukarıda 3 ncü maddede yazılr saatt~n 

hır saat eveline kadar daimi encüemene getirilerek eksiltme komıs. 
l-'?nu reisliğine makbuz mukabilinde verilpıelidir. Posta ile gönde
l'ılecek mektubların nihayet 3 ncü maddede yazılı saate kadar geI
~iş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
1ıtıımdır. Pcstada olacak gecikmeler kabul edilmez. (63S4) 

3-5240 

Çankırı vilayet encümeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çankırı il merkezinde yapılacak 

hastane pavyonuna aiddir. Ke~f bedeli 36569 lira 80 kuruştur. 
2 - Bu iıe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fennt şartname, 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetvelı 
G - Proje ve grafik, 

.. İsteyenler bu evrakı ve şartnameleri Çankırı ili nafıa müdürlü-

b~~~ görebilirler. Ve iki yüz kuruş mukabilinde birer suret ala
•lırler. 

3 - Hast...hane inşaat bedelinin yirmi bin lirası 937 senesi 
bildcesine mevzu tahsisattan verilecek mütebakisi 938 senesi büd
Cesindeki tahsisatından tediye edilecektir. 
lı: ~ - Eksiltme 15 birinci teşrin 937 cuma günü saat 16 da Çan
ırı vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2742 lİTa 73 kuruş 

nı._ı.ıvakkat teminat vermesi bundan başka en az on beş bin liralık 
l'<t~ı işi yapmışolması ve ı;.afıa vekaletinden alınmış ehliyet vesika
•ı ıbraz etmesi ve ticaret odasına kayıdlı bulunması şarttır. 

7 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı sa
&ttcn bir saat evcline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
t?ıı.tkabilinde ..reriJecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 4 ncü maddede ya
~ılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi~e 
llıaPattlmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edıl-
~ 3-5241 

Kütahya Şarbaylığınian: 
l-' Belediyemiz için bir arazöz mübayaası kapalı zarfla münakasa-
a konulmuştur. . . 

q· Şartnamesinde yazılı olduğu üzere motörü 37 model ve 6 sılın-
ltlı olacak ve su deposu 1500 litre su alacaktır. 

ln t-iuhammen fiyatı 6500 lira ve muvakkat teminatı 487.S liradır. 
1' a'.esi 13.10.937 çarşamba giinü belediye encümeninde yapılacaktır. 
t .'lıbler her gün şartna-neyi belediyede görebilirler. Arzu ~denle-

<! Par<''>ız şartname <le gönderilir. (6437) 3-S281 

ULUS 

l(aracahey Merinos yetiştirme 

çiftliği müdü~l~Oünden : . . . 
Karacabey merinos yetiştirme çiftliği hayvanatı .ihtıy_:ıcı ıçın 

satın alınacak dört maddede zikredilen hayvan yemlen aşagıda ya-
zılı olduğu veçhile eksiltmeye konulmuştur. _ • . 

1 - 5295000 kilo yulafın eksiltmesi kapalı zarf usulu ıledır. 
A - Yulafın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş yirmi beş 

santimdir. 
B _ Muvakkat teminat olarak 208S lira alınacaktır. 
C _ İhale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı gunu 

saat on bir olarak tesbit edilmiştir. 
2 - 264100 kilo arpanın eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
A _ Arpanın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş 25 santimdir. 
B - Muvakkat teminat olarak 1040 lira alınacaktır. 
c _ İhale günil 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı günü 

saat on bes olarak tesbit edilmiştir. 
3 - 31000 kilo mısır ve 32000 kilo bakla ve 4680 kilo tuz açık ek

siltme usulü ile münakasaya konmuştur. 
A - Mısırın beher kilosu muhammen fiyatı beş kuruş yirmi 

beş santim, baklanın b~ş ~uruş yirmi beş santim, tuzun da be
her kilosu beş kuruş yırmı beş santimdir. 

B _ Muvakkat teminat olarak 267 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 20 teşrinievel 937 gününe müsadif çarşamba 

günii saat on birdedir. 
4 - 64000 kilo susam küspesi açık eksiltme usulü ile münaka-

saya konmuştur. . . . 
A - Susam kiispesının kılosunun tahmini fiyatı altı kuruştur. 
B _ Muvakkat teminat olarak 288 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 20 T. evel 937 tarihine müsadi{ çarşamba günü 

saat on birdir. 
5 - İhale yeri K~:~~a~ey harasında müteşekkil merinos yetiş

tirme çiftliği müdürlugu bınasındadır. 
6 - İsteklilerin yukarıda gösterildiği gün ve saatlerde ve 2490 

sayılı kanunun tarifatı dahilinde komisyona müracatlan ilan olunur. 
7 - işbu istenilen hayvan yemleri evsafı yazıiı olduğu şartna

meleri istekliler İstanbul, Bursa, Balıkesir, Eskişehir baytar müdür-
lüklerinde görebilirler. (6444) 3-S280 

BoJu nafia müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksilteme İlanı 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Nafıa Vekaletinden tadilen tasdik 
olunan evrakı keşfiye mucibince Bolu vilayeti merkezinde yeniden 
yapılacak hastahane binası keşif bedeli 54010 lira 70 kuruş.tur. 

2 - Bu işe aid şartnamel~r ve evrak şunlardır. 
A _ Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hastane binasına dair fenni ve hususi şartname 
E - Keşif hulbası •• mesahat cetvelJeri 
F - Hususi ve malı şartnaınc 
G - Projeler.'"' . .. .. 
İstiyenler şartnamelen ve evrakı saireyi Bolu Nafıa Mudurıu-

ğünden 2 lira 70 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 6-10-937 tarihinin çarşamba günü saat 15 de Bo

luda hükümet binasında daimi encümende nafıa vekatetinin kabu· 
lüne talikan bedel layıkı had görüldüğünden ihaJei evveliyesi ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3951 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
2 - İstekliler Nafıa Vekfiletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet 

vesikasını haiz olanları. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçiincü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Boluda daimi encümen dairesine getirerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazı
lı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (631S) · 3-5198 

Anliara yiiliseli 
relitörlüğünden : 

• 
zıraat • •• •• 

enstıtusu 

ı - Kuruınumuz okulları için liizumlu ~lan (200) adet tulum 
ve (60lı adet spor lastik ayakkabı açık eksıltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2650) iki bin altı yüz elli ve muvakkat 
teminatı (198,90) liradır. 

3 - İhale yüksek enstitü binasında toplanan komisyon tarafın
dan 18-10-937 tarihine rastJıyan pazartesi günü saat (14) de yapı· 
lacağından talihlerin hazır bulunmaları 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şa~ame almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ılan olunur. 13582) 3-S296 

VİCDAN MüCADELESi 
Rene St. Syr 

Dahiliye V el{aletinden : 
Aydın şehir içme suyu tesisat ve 

inşaat eksH tmesi 
Aydın tchrine 6 kilometre mesafeden .su isale:>i. ve şehir dah~

lindeki şebeke için icab eden malze~e~erın. tedankı ve boru ferş;
yatının icrasiyle sair buna mütefern _ımalatın yapılması ve şehır 
dahilinde bir depo inşası ve filtre tesısatı yapılması kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. . 

1 - lcin muhammen bedeli 109947 l~ra 31 kuruştur. 
2 - İ~tekliler bu işe aid şartname: proj~ ve sair e~rakı kur~ş 

mukabilinde dahiliye vekaleti beledıyelcr ımar heyetı fen şeflı
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme lS.11.937 tarihine rast~ayan pazartesi günü saat 
on birde Ankarada dahiliye vekaleti bınasında toplanacak bele-
diyeler imar heyetince yapılacakt.ır.. . . . _ . 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın ıstekhler_ın aşagı?a .Y~zılı te~ı
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komısyon rcıslığıne teshm 
etmiş olmalan lazımdır: . 

A - 2490 aayılı kanunun 16 ve 17 incı maddelerine uygun 6748 
lira 37 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesik~lar. . . . 
C - Kanunun dördüncü maddesı mucıbınce eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair i~alı bir m.e-~tub, .. . 
D - Belediyeler imar heyetı fen ş.eflıgıınden munakasaya gır-

me için alacakları vesika, .. .. 
S - Teklif mektubları ihale gunu saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mekt~blannm iad~li tcahhüdlü ol

ması ve nihayet bu saate kadar komısyona gelmış bulunması la
zımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak. istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmelerı. (3652) 3-5378 

Ankara Levazım Amirliği SatınaJma 1 
Komisyonu ilanları 

--~~~--~----- ---~----------~ 
t LAN 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 1S4 
ton pirincin 12 birinci teşrin 937salı günü saat ıs de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı 26180 lira olup muvakkat teminatı 1963 li
ra 50 kuruştur. Şatrnamesi 131 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saattan 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3477) 3-5175 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 59 

ton bulgurun 11-10·937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Bulgurun tutarı 5103 lira SO kuruş olup muvakkat teminatı 
382 lira 77 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görü
lür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarım havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar levazım amirliği satın alına komisyonuna 
vermeleri. (3473) 3-5156 

Dahiliye Vekaletinden· 
Malatya şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
Malatya şehri dahilindeki şebeke için icab eden maızcmeıerın 

tedariki ve boru ferşiyatmın icrasiyle sair buna müteferri imaUitın 
yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - 1ş:n muhammen bedeli 126172 lira 17 kii,ruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 634 

kuruş mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti {en 
şefliğinden alabilirler. 

3 - · Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
on birde Ankarada dahiliye vekaleti binasında toplanacak bele
diyeler imar heyetince yapılacc:ktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları tazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 7559 
liralık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir .. 

me için alacakları vesika, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teahhüdlü ol

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

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3653) 3-5377 

Askeri fabrikalar Umum Müc!ürlüğü Satrnalma 
Komisyonu llinlan 

--~~~~~~~-· 

9 TON ALEMİNYUM 
Tahmin edilen bedeli (94SO) ura olan yukarıda mikdarı ve cin

si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunac 18.11.937 perşembe günü saat 15 d7 kapalı zarf. i_le 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan venlır. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (708) lira (75) kuruşu havi tek
li{ mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar ~isyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. 

(3641) 3-5371 
415 ADET KİLİM 
87 ADET BATTANlYE 

Tahmin edilen bedeli (3082) lira (75) kuruş olan yukarıda mik
darı ve cinsi yazılı teçhiazt askerı fabrikalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 18.10.937 pazartesi günü saat 14 de açık ek· 
siltmc ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan (231) lira (21) kuruş ve 2490 • 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3624) 3-5370 

Dahiliye Vekaletinden: 
Isparta şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
Isparta şehri dahilindeki şebeke i~in icab _eden ı_nalze~elerin 

tediriki ve depolar inşası ve boru ferşıyatının ıcrası ıle saır buna 
müteferri imalatın yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıptur. 

1 - İşin muhanunen bedeli 63899 lira 04 kuruştur. 
2 - İsteklilerin bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı kuruş 

mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.1 l.937 tarihine rastlayan pazartesi günö k.lat 
on birde Ankarada dahiliye vekaleti binasında toplanacak bele-
diyeler imar heyetince yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye g-irebilmck için isteklilerin aşağıda yazılı temı
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine •ygun 
4444 liralık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye gimıeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
D - Belediyeler imar heyeti fen ş.efliğinden münakasa7a gir

me için alacakları vesika, 
S - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makl1'ız mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarınrn iadeli teahhüdlü ol

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

Bu iş hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3651) 3-5379 

Çoruın vilayeti naf ia müdürJü. 
ğiinden: 

7.10.1937 perşembe günü saat 16 da Çornm Nafıa eksıltme ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli ceza 
evi inşaatı eksiltmesi 20 gün uzatılmışt r. Şartname, plan, keşif ve 
buna mütedair diğer evrak Nafıa dairesinde görülebilir. Muvakkat 
teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarile miiteahhit
lik vesikalarını ihale giinü saat ıs e kadar ihale komisyonuna ver-
meleri lazımdır. 3- 5215 
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-===8 ULUS 

ektebliler !.. Bütün Kitablarınız • 

Devlet Demiryo1ları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Hanları 

!LAN 
. Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlariyle isimleri aşağı

da yazdı üç kalem malzeme 11.10.937 pazartesi günü saat 15 te ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binas~da satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her kalem hızasında yazıl.~ muva,~t 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa ~uteahhı?J~ 
~esikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komısyon reıslı· 
line vermeleri lazımdır. . . 

Şartnameler parasız olarak An~~~ada ~zeme daıresınden, 
Haydarpaşada tese11üm ve sevk şeflıgınden dagıtılmaktad~r. 

t · Muhammen bedeli Muvakkat temınat 
. smı · Kr 

Lira Kr. Lıra • 
Muhtelif çiviler 

,. perçinler 
Rakamlı işaret çivisi 

(3496) 

3012,70 225,95 
32414,65 2431,10 
37 50,00 281,25 

Dahiliye V el<.filetinden: 

3-5223 

Elaziz şehri içme suyu tesisat ve 
inşaat eksil tın esi 

El • · şehrine 3.5 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir da-
azız . d "k· b 

hilindeki şebeke için icab eden malzeı:n~ler1ı? te arı 
1
t ve oru the~-

. · ·1e sair buna müteferrı ıma atın yapı ması ve şe u 
şıyatınm ıcrası ı . . 1 k ı f-
dahilinde bir depo inşası ve ftltre tesısatı yapı ması apa ı zar 
la eksiltmeye konulmuştur. . 

. 1 - İşin muhammen bedeli 99141 lıra ~O kuru~tur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, ~roJe v7 saır evra~ı 496 ku

ruş mukabilinde dahiliye vekaleti beledıyeler ımar heyetı fen şef-
liğinden alabilirler. . .. .. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazartesı gunu saat 
on birde Ankarada dahiliye vekaleti binasında toplanacak bele-
diyeler imar heyetince yapılacaktır. . . _ . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerın aşagı?a X~zıh te~ı
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reıslıgıne teshm 
etmiş olmaları lazımdır: . 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerıne uygun 6207 
lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, . . 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksıltmeye gırmeye 

bir mani bulunmadığma dair imzalı bir mektub, .. 
D - Beiediyeler imar heyeti fen ş.efliğinden munakasaya gir-

me için alacakları \•esika, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu-

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. . . .. .. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın ıadelı teahhudlı.. ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunmasr la
zundır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3656) 3-5380 

Milli Müdafaa Vekaleti Satma ima 
Komisyonu tlanlan 

·----------------- -----------------· 
Bf LtT 

1) Beher tonuna biçilen ederi 20 lira olan 200 ton kriple kömürü 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 300 liradır. 
3) İhalesi 4 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde

lerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M.M.V. 
eatm alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3413) 3-5065 

BtLİT 
1) Beher tonuna biçilen ederi 28 lira olan 270 ton sömikok kömü-

rü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 567 liradır. 
3) İhalesi 4 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektupla
anı ihale gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V . satın alma 

. komisyonuna vnneleri. (3412) 3-5067 

t LAN 
1 - 500 ila 750 tane harb paketi torbası ile 250 :300 çift teskereci 

palaska ve kütüklüğü imal ettirilecektir. 
2 - Torbalarm imaliye ücreti beherine 100 ve palaska ile kütük

ltiğün imaliye ücreti olarak beher çiftine 180 kuruş fiat bırakılmış
tır. 

3 - Kütüklük ve palaskalann pazarlığı 16.10.1937 cumartesi gü
nü saat 10 da ve torbaların pazarlığı aynı gün saat 10.30 da M.M.V. 
satın alına Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler M. M. V. satm alma Ko. dan almır. 
5 - Bu işlerin bir kısım malzemesi vekaletçe verilecek ve şart

pamede gösterilen malzemeyi müteahhid tedarik edecektir. 
~ - Eksiltmeye girecekler pazarlık günü torbalar için 56 lira 25 

kurut. kütüklük ve palaskalar için 40 lira 50 kuruşluk teminatlariy
le M. M. V . satın alma Ko. da muayyen saatte hazır bulunmaları. 

(3658) 3-5397 

BİLİT 
Akk:öprüde.ıci depolardan bazılarında yapdacak havalandırma 

tı.rtihatı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
Beher grupun keşif bedeli 224 liradır. Ayrı ayn pazarlıkları 

4.10.937 pazartesi günü saat 11 dedir. Keşif ve şartnameler M. M. 
V. satın alma komisyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin be
her grup için 16 lira 80 kuruşluk teminatlariyle birlikte pazarlık 
gün ve saatında M. M. V. satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3648) 3-5369 

Ankara Valiliğinden 

Ankara Belediye Reisliği lla:nlan 1 
------------------ ------------------1 LAN 

1 - Cumhuriyet bayramında yapılacak tenvirat on beş gün 
müddetle açık eksilteye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3870 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (290,25) liradır. 

4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin her glin 
şirketler komiserliğine ve isteklilerin de 5 teşrini evet 937 salı gü
nü saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3478) 

3-5134 

t LAN 
beher topu mikdarı cinsi 
kuruş top 
200 200 Ozalit kağıdı 
210 so Ose kağıdı 
180 60 Saman kağıdı 

(10 metre boy 1 metre eni) 
(10 metre boy ı metre eni) 
(909. 911. ve 912 No.lu saman k§· 
ğıdmdan beher topu 180 kuruş-

850 

tanbeherinden yirmişer top ol
mak üzere 60 top saman kağıdı 
10 metre boyu 110 santim eni) 

30 Muşamba (10 metre boyu 1 metre eni) 
Yukarıda cins, mikdar, ebad ve fiatları yazılı harta malzemesi 

şartnamesine tevfikan al(ık arttırma suretiyle mübayaa edileceğin
den tali~lerin 4.10.937 ~rihiı:ıe müsadif pazartesi günü saat 16 da 
% 7,5 dıpozite paralarıyle .ımar müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaat eylemelerı. (3502) 3-5177 

Kiralık Daire 
Otobüs garajı karşısında Er. 

soy apartımam_ Telefon 3654 ve 
3710 3-5338 

Yalınız •: 

J . ROUSSEL de satolır. 

ISHNBUL TUoal M6ydanı 'lo 12 
S Numerolu kaUfoqumuıw 

ısıeylnlı, beda•• gonderlllr 

Dr. Basit Orek 
Cebeci merkez has· 

tahanesi dahili hasta· 
hklar mütehassısı 
Her gün hastalarını saat I 5 
den sonra Yenışehir Meş· 
rutiyet caddesi 10/ l numa· 

1 rah evinde kabul eder 

----·Tel: 1694-

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul edcı. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Al• il 

Naımi Apart. No. 9 D. 5 I 

Kaloriferli 
Kiralık Apartrman 
Çankava caddesi Sarıköşk kar

şısı. No. 49 kaloriferli altı oda 
banyo ve saire. Birinci kattır. 
Sekercl Hacı Bekire müracaat. 

Kiralık Oda 
Yenişehirde, bulvar üzerinde 

bir apart:manda, aile yanında ka· 
lorifer ve banyolu. mobilyeli ve
ya boş bir oda kiralıktır. Hergün 
saat 9-17 ye kadar 2132 telefona 
rrıüracaat. 3-5358 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 114 numaral ı bisiklet plaka
mı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Ekrem Tok 

KİRALIK 

Ankara 2 inci icra 
memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı evelce ha
ciz edilip ikinci arttırmada dahi 
alıc sı çıkmıyarak tekrar haczi 
yenilenmiş olan 350 metre hor
tumu havi bir adet 1500 lira kıy
metinde (santrrfoj) su motör tu
lumbasımn satışma karar veril
miş ve ilk açık arttırma 15.10.937 
cuma günü saat 14 16 da beledi
ye me 7 at salonunda icrasına ka
rar verilmistir. 
Mahcuzu~ arttırma bedeli % 

75 ni bulmadığ takdirde ikinci 
arttırması 20.10.937 cuma günü 
aynı saatte vapılacağından istek
lilerin mahallinde hazır buluna
cak memura müracaatlarr iHin o-
lunur. 3-5392 

Ankara 2 inci icra 
memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı haciz al
tına al rn rp satış: kararlaştırılan 
fort markalı ve 500 lira değerin
de bir adet binek otomobilinin 
ilk acık arttırması 7.10.937 per
şembe günü s<ıat 14 - 16 da peşin 
para ile belediye mezat salonıın
da icra edilecektir. 

Mahcuz otomobilin arttırma 
bedeli muhammen kıymetin %75 
ni bulmadığı takdirde ikinci art
tırmasr 14.10.937 perşembe günü 
aynı saatte yapılacağından istek· 
ti olanların mahallinde hazır bu
lunacak memura müracaatlrı ilan 
olunur. 3-5391 

ZAYİ 
193S - 1936 ders senesi inşaat 

mektebi_nden aldığım diplomayı 
kaybettım. Yenisini alacağ°rmdan 
eskisinin hi.ikmü yoktur. 

t. Artuner 

Bir Bavan öaretmen Cebeci
de ortaokul yakı~mda bir oda a
rıyor. Ankara posta kutusu 170 
E. v. 3-5386 

Sa trlrk Eşya 
Büfe, dresuar, büyük ve kris

talli yazı masası, iyi vaziyette 
Torpedo yazı makinesi. Yenişe
hir Çankaya caddesi Krrıacı a
partımanı daire 5. Telefon· 3133 

3-5387 

ZAYt 
An kara emnı·yet ·· d ·· 1 .. - ·· _ mu ur ugun-

den aldı!?ım 1165 saydı ikamet 
tezkeremı kaybettim. Yenisini a
lacağ mdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

YENi 

İtalya tebaalı 
Lukardi Karlo 

BU GECE 

1-10-1937 ~ 

Halil Naci Mıhçıoğlund 8 

Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

İkramiye ] 5400 Lira 

Keşide 7.12.937 bir bilet bir lira 
Biletler: Cemiyet merkez ve şubeleriyle yeni posta• 

hane karşısında Erzurum hanında ilan işleri bürosunda 
ve piyango bayilerinde satılır. (6553/3631) 3--5375 

1 
İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 

pazarlık komisyonu ilanları 
------~------------ --------------------t LAN 

1 - 46367 lira 83 kuruş keşif bedelli İstanbulda Gureba hasta· 
hanesi haricii hastalıklar anfisi inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - İnşaata dair fenni şartname. 
E - Keşif hülasa cetveli ve ilişikleriı 
F - Projeler, 
İstiyenler bu şartname ve projeleri 250 kuruş bedel ile UniV'crst• 

te rektörlüğünden alabilirler. . 
3 - Eksiltme 18.10.937 pazartesi günü saat 15 de İstanbul unı· 

versitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3477 lira 6 kurıl~ 

muvakkat teminat vermesi ve bayındırlık bakanlığından alınıtı~~ 
1937 senesine aid 1.ıina mi.iteahhid vesikasiyle bir defada 4000 h· 
ralık inşaat teahhiid ve ikmal etmiş olması lazımdır. t 

5 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa.~ 
eveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verı,. 
mis olmalıdır. 

'6 - Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü mad~e· 
de yazılx saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ıle 
iyice kaptdmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul e• 
dilmez. (3647 / 6575) 3-5382 

Aıık~ara belediye riyasetinden: 
Yapı yaptırmak için belediyeden alınan izin kağıdına ~sas olatı 

proje ve plana velev cüzi bile olsa muhalif olarak değişiklık yaptı: 
ran inıı.aat sahibleriyle bu proje ve pl§nları teahhüdleri altında Y?P_ 
tırmağı kabul eden mühendis ve mimarların katiyyen mesut edıl~ 
cekleri ve bu misüllü inşaatın fenni mesuliyetini deruhde eden ınü· 
hendis ve mimarlann badema belediyeye karşı teahhüd ve fenni ıne· 
suliyetlerinin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 3--5396 

BERLITZ 
MEKTEBi 

Kooperatif arkasında 

F ransı7.JCa· İngilizce 
Almanca k~urları 

HAFTADA 2 DERS 
AYDA 4 LİRA 

--
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketindeıı: 

Ortaklara taksitli ve tenzilatlı kömür satışına başlanııuttı'• 

SiNEMALAR HALK 
Bu gÜn Bu gece 

2901 sayılı kanun hükümlerine göre Ankara merkez kazasında 
ç~ışan 2 numaralı arazi tahrir komisyonu 1.10.1937 gününden iti
baren aşağıda yazılı mevkilerin tahririne başlıyacağından alakadar
ların mahlmat husuliyle bu mevkilerde arsa ve araizleri bulunanla
rın tapu seqedlerile birlikte tahrir komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. (3663) 

Yenisehirde Tuna caddesin
de şimdiye kadar İsviçre sefa
retinin bulunduğu ev mobilya
siyle beraber 1 teşrini evciden i
tibaren kiralıktır. Kazım Özalp 
caddesi 36 numara birinci kata 
müracaat edilmesi rica olunur. 

3-5339 

Üç büyük yıldızın temsil ettikleri aşk, 
entrika şen ve zengin sahneleriyle dolu 

Aşk • heyecan ve aergiizett nDnl 

YILDIRIM KAPTAN 
Victor Mc Laglen - Conchita Montenegrd 
Atyrıca - Foka Junıal • Canlı reainılel' 

1.10.1937 den 7.10.1937 kadar 
1 " 

11 .. 
22 •• 

" 

" 

., 11 " " 
" 22 ., ., 
" 26 " .. 

.. 
" 
" 

'Gün 
5 
3 

10 
3 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Gülveren mevkii Başmuharrir Muavini Na· 
Samanlık mevkii suhi BAYDAR 
Kalaba mevkii Umuınl neşriyatı idare 

mevkii Mümtaz Faik FENİK 

BiR MAYIS GECESİ 

filmini takdim eder 
Aynca - Nebatat ilmine aid 1 kısımlık 

öğretici mm 
ŞEHİR BAHÇESİNDE : 

Halk matinesi 12,15 de 
MEÇHUL MUGANNi 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DAı 

26 " " 

Üç höyükler ve Cincin 1 eden Yazı İşleri Müdürü 1 
,, 31 ,, ,, 3 Gazlılr İl(i bostanları Ulus Basımevi: ANKARA K A R Y Q K A 

3-5393 mevkii ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

AKBA Bütün Mekteh IGtahlannın sabş yeridiı9• 1'1.rtasiye ve kitablarımzı şimdiden alınlı 


