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Halayda seçim 
için hazırlıklar 

Adana, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Suriye'den alman ma
lumata göre, Sancak seçimini tanzim ve kontrol edecek enternasyonal 
komisyon Cenevre'de tefkil edilecektir. Komisyona, Hatay'dan türk, 
alevi ve diğer azlıklar mümeaailleri ittirak edecektir •• Seçim on beı 

nisana kadar mutlak surette bitirilecektir. 
Sancak'taki vaziyete gelince: Şimdiye kadar Hatay'da tahriklere 

önayak olan Antakya kayma.kamı Abdülkdir'le jandarma kumandanı 

Yahya'nın müddetsiz olarak it batından çektirildiği bildirilmektedir. 
Diğer taraftan Sancak'taki arab mekteblerinde türkçe okutulmadı

ğından türk mekteblerinde de arabca kaldırılmı§br. 
Yeni Sancak konsoloamnuz yarm saat bette lakenderun'da olacaktır. 

f ıspanyadall lngiltere Filistinde çok 
şiddetli tedbirler aldı 
Geniş mikyasta tevkif /er yapıldı 

bir çok kimseler nef gedi/di 
Kudüs, 1 (A.A.) - Filistindeki son hadiseler dolayısiyle İngiltere 

hükümeti, çok ciddi tedbirler almıştır. 
Yüksek arab komitesi azasından olan Kudüs belediye reisi Halidi 

ve komitenin umum' katibi Fuad Saba, bu sabah tevkif edilmişlerdir. 

Halidi ile Fuad Sabanın tev
kifleri, Nasıra komiseri Andrevs
in katli üzerine tevkif edilmit olan 
iki yüz kişinin derhal tahliye edil
meleri için arab komitesi tarafın
dan vaki taleb üzerine yapılmıştır. 

f stanbu/ rÖportajl Harbeden yabancı gönüllüler 

Yabancı gönüllüler 

Hükümet memurlarının yüksek arab 
komitesinin bütün azasını çember içine 
almağa karar vermiş oldukları, fakat ko
mite reisi olan Kudüs'teki büyük müftü
nün daha şimdiden Cami Ömere iltica 
etmiş bulunduğu söylenmektedir. Filis. 
tindeki bütün telefon muhaberatımn ke
silıniş olduğu rivayet edilmektedir. Zabı
ta ve askeri kıtaat, son derece faaliyet 
göstermektedir. Şimdiye kadar bu ha -
berleri teyid eden resmi hiç bir tebliğ 
neşredilmemiş tir. 

Türk tarih sergisinin geri çekilecek mi? 

gösterdiği hakikatler Notanın verilmesi 
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana •a- muhtemel 
drk kalmazsa, değif111İyen hakikat in•anlığt fCJ§trtacak mahiyet Parla, 1 (A.A.) - Havas ajansının 
alır. - K. Atatürk öğrendiğine göre, ispanyol meselesi hak-

Türk Tarih sergisi; birinci vazife ola rak devirlerin teselsülü içinde veai
!calarla türk tarih tezinin isbatmı üzerine almıttır. İkinci vazifesi, 
cumhuriyet devrinin müstesna hızın ı ve yüksek mahiyetini tebarüz et
tirmek olmuştur. Sergi; bütün bunla r~n üstünde de, her iki vazife mev
zu unu yaratan Büyük Türke milleti nin beslediği minnetle insaniyetin 
taşıdığı hürmet hislerini ifadeye ça lıımıştır. 

Dolmabahçe : 
Akdenizden Boğaza doğru çıkanlar, 

sol sahilde, renk ve şekliyle fil dişin
den yapılmış hissini veren bir sıra mun
tazam bınadan gözlerini alamazlar. Ö
nunde, yuksek demir parmaklıkların 

Çerçevcledigi muntazam ve yeşil tarh
larJa dar bir rıhtım vardır. Arkadaki 
Yeşıl yamaçlar ise bu sıra binalar için 
en guzcl bir dekordur. 

Dolmabahçe sarayının uzaktan tek 
ve uzun bir bina gibi görünüşü, yakla
fılınca değişir. Burasının aralannda 
dar gcçid yerleri bulunan dört büyük 
kısım olduğu görülür. Boğaza doğru 

çıkıldığına göre, ilk kısnn, bu yıl ikin
ci Türk tarih kongresinin toplandığı 

binadır. Geçen yıllarda dil kongreleri 
de burada toplanmıştır. 

Bu kısmın üst katında Türk dil ku
rumu alt katının bazı odalarında da 
Türk tarih kurumu çalışır. Kongrelerin 
toplanma salonu alt kattadır. 

Dolmabahçenin ikinci kısmı, hayli 
yüksek olan süslü çatı ve cebhesiyle di
ğer kısımlardan ayrılır. Ötedenberi me
rasime tahsis edilen bu kısım, yüksek 
tavanı fevkalade tezyin edilmif genif 
bir salondan ibarettir. Deniz cebhesin
dcki büyük kap ıdan bahçeye üç taraflı 
geniş mermer merdivenlerle inilir. Bu 
kapının hizasında rıhtımda büyük ve 
tüslü bir demir kapı vardır. 

Neandertal adamı i•keletinin ve 
iptidai bir avu•turalyalı 

İ•keletin re•mi 

İkinci tarih kongresiyle birlikte ha
zırlanan Türk tarih sergisi burada ku
rulmuştur. 

Sergi 20 eylUl sabahı Atatürk'ün yük
sek huzuriyle halkm ziyaretine açılmıt
tır. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Evvelki gün büyük memJeket turundan döndükten sonra lstanbul'a giden 
!ürkkutu filosu dün Ankara'ya gelmittir. Yukardaki resimde filoyu Ankara 
''.:r.erinde görüyorsunuz. Türkkutu filoları 1937 yıh içinde türk havalarında 
GO()o kilometrelik seyahat yapmıtlardrr. Bu husustaki tafsilat 2. ci sayfamızdadır. 

kında İtalya'ya verilecek olan müşte
rek fransız - ingiliz notasının yazılması 

(Sonu S. inci sayfada) 

Yük•ek arab komiteıi 
Kudüs, ı (A.A.) - Reuter ajansı 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Kömür yolu açıldı 

ilk yolçu treni dün 
Zonguldağa vardı 

Zonguldak bayram yapıyor 
Zonguldak, 1 (A.A.) - Kömür yolunun Çatalağzı - Zonguldak kıs

mının ray döşemesi 12 ağustos tarihinde sona ermiı ve o gün ilk loko
motif halkın sevinç gösterileri arasında Zonguldağa ginniflİ. 

Bayındırlık bakanlığı hattın 
bugünden itibaren, iılemeye baı
lamuım emretmif, bugün saat 1 O 
da Ankaradan gelen ilk yolcu tre
ni istasyonda biriken binlerce hal
kın tezahürleriyle karşılanmıttır. 

htaayon ve bütün memleket bugün 
baştan ba,a bayraklarla donanmıştı. Sa
at 18 45 de Zonguldaktan Ankaraya ilk 
tren hareket etınif ve zonguldaklılar 
bu meaud hadiseyi de sevinç ve heye
canlariylc kutianuşlardır. Trenin ' zon.. 
guldak istasyonuna girişini ve Zongul
daktan Ankaraya hareket edişini liman
daki vapurlar ve fabrikalar düdükler 
çalarak selamlaınışlardır. 

Zonguldak bugün yine yeni ve bii
yük bir bayram şenliği yapmıştır. Hat
tın işlemiye açılma töreninin 29 ilkteş.. 
rin Cumhuriyet bayramında yapılacağı 

anlaşılmıştır. 

Divrik de bayram yapıyor 

Divrik 1 (A.A.) - Sivas - Erzu. 
rum hattında ray döşenmesinin Divrik 
istasyonuna bağlanması münasebetiyle 
bugün Divrikte büyük bir tören yapıl-

Tören, bütün divriklilerin, civar ka
saba ve köylerden gelen binlerce haL 
kın iştiraki ve Sivas valisinin huzuru 

ile olmuş, halk bu vesile ile büyük se. 

vinç tezahüratı yapmıştır. 

Baştanbaşa bayraklarla donanan Div

rik, bu mutlu harlise dc.layısiyle en bü

yük bayramlarından birini yapmı;;tır. 

B. Şükrü Kaya 
lstanbulda 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İç Bakanı 
ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, 
bugün İstanbula geldi ve istasyonda kar

~ılandı, 

Mek'telb>Der 
dun açoDdo 

Dün mekteblcr açıldı. Çocuk ar ders

lerine başladılar. Bu sene mekteblere 

büyük bir akın vardır. Çocuklaı-ımız, 

büyük bir sevinç içinde ve bayram ya

parak mekteblerine koşuyorlar. Bu hu

susta tafsilat dördüncü sayıfamızdadır. 

Yüksek muslüman mecliıi riytUe
tinden azledilen Kudüs müftü.Ü 

Doktor Aras 
Istanbulda 

İstanbul, 1 (A.A.) - Hariciye veki
li Dr. Tevfik Rüştü Aras bu sabah saat 
9.40 da ekispresle Cenevreden şehrimi
ze gelmiştir. 

Dr. Aras, S irkeci istasyonunda Cum· 
bur riyaseti başyaveri Celal, ecnebi el
çilikler erkanı, Tahran elçimiz Enis, 
İı;tanbul valisi Muhittin Ostündağ. da
ha birçok mümtaz zevat tarafından kar

şılanmıştır. 

ı1L1'tlil!l1~~ 

TÜRK HAVALARINDA 

ULUS 
Tayyarelerimiz İstanbul 
üzerinde 29 ilk teşrinde 
çıkacak yeni Ulusa aid 
dövizler attılar 
29 ilkteşrinde, yeni makinesinde v. 

bayram lfÜnÜ 28, diğer günler 12 
büyük aayıla çıkacak olan yeni 
ULUS'un hazırlıkları ilerlemekte
dir. Dün, lstanbul'dan döne• 
Türkkufu filosu tayyarecilerimi
:zin 1Ietirdikleri haberler, lstaıt. 
bul' da kuvvetli bir Ankara gcue
tesinin ne büyük bir alcika ile kar
şılandığı hakkında bize bir fikir 
vermiş oluyor: tayyarelerimim 
attıkları yeni ULUS'a aid döviL 
ler, İstanbullular tarafından kapı
şılmıştır. 

Türkkuşu filosu, son seyahatinde 011 

iki vilciyet ve 29 kazada yeni 
ULUS'un dövizlerini atmq; ba 
koskoca yurd bölgesinde, Anka.. 
ra havasını taşıyacak ve Türkiye~ 
nin en kuvvetli fikir ve haber ga
zetesi olacak ULUS' un; vatandCJf
lar tarafından merak ve arzu iLı 
beklendiğini tesbit etmiştir. 

ULUS ailesi; kendine bir ltuvt>d 
kaynağı olan bu alcikaya hak k• 
zanmış olmak için, genİf, uc tat
min edici programr Ü:&erinde ha. 
zırlıklarına devam etmektedir. 

29 İ 1 k T e ş r i n d e 
y e n i makinesinde 
28 s a y f a çıkacak 

yeni Ulusu bekleyin 
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Düşünüşler: 

Tarih türkiyesi, 
yeni türkiye 

İlim aleminin en mümtaz simalann- relı: İnanmıyanlar çoktur, lstanbul'a ge.. 
tlan mürekkeb muhtelif milletlere men.. lerek memleketimizle temaslan bir ta-
ıub bir heyetle birlikte tarih Türkiyesi- kım soyu belirsiz kimselerin yalan ve 
nin kalbine yapdnuıt bir seyahatten da- iftiralarını dinlemekten ibaret kalanlar 
ha yeni dönmü9 bulunuyorum. içinde de hakkımızda yanlq büküm ve-

Modem Türkiye'nin çehresini aey- renler bulunabilir. Fakat, yurdun içine, 
rederek beş bin yıl önceye bir ziyaret - velev en bakımsız ve ücra bir köşesi. 
olan bu gezi esnasında, memleketimin ne - girip de türkü anlamadan, sevme-
n tarihimin hususiyetleri yanında, ya- den ve onun büyük davasına gönülden 
hancı entelektüeller üzerinde yeni Tür- bağlanmadan dönebilecek bir hakiki garb 
kiye'nin bırakbğı intıbalar da, benim entelektüelini tasavvur edemiyorum. 
için, daha az ehemiyetli olmıyan bir tet- Yad gözlerden gizlenecek hiç ama 
kik mevzuuydu. Hislerini, her birinin hiç bir şeyimiz olmadığına iman ederek 
ruhunda okumak, nezaket kelimelerinin bizi tarunuyanları aramızda birkaç gün 
aldatıcı cazihesine yanılmamak için bü. 
tün dikkatimi gözlerimde topbyarak en 
küçük jestlerini bile kaçırmamaya ça-

lhşbm. 
Pek büyük bir memnuniyet1e ve tam 

bir eımıiyetle söyliyebilirim ki bundan 
böyle, Türkiyeyi gezen bir yabancmm 
111emleketimizden fena intıbalarla ayni-
masma imkin yoktur. 

Hiç çekinmeden, hiç tereddüd etme
den, en bakımsız kalmq, türlü meşgale
ler arasında en fazla ihmale uğramıı kö
telerimizi bile, yabancı tecessüslere ar
dına kadar açmakta artık korkacak hiç 
bir teyimiz yoktur. Bizi mutlaka fena 
görmek arzusiyle gelmiıt olımyan bir 
yabancı, emin olabiliriz ki, memleketi
mizden, ancak hayranlıkla dönecektir. 
ıCumburiyel yıllarında baıanlmıı 

olan es~ azametini yabancı gözlerin 
hayran nazarlarında' sarahatle okuyabi-
lirsiniz. 

Garbta, memleketimiz baklandaki 
medihleri bir propaganda telakki ede-

geçirmeye çağıralım. Heyet azaıımdan 
bir fransız aliminin dediği gibi: "Ne ka· 
dar mükemmel olursa olsun, hiç bir 
propaganda, hiç bir kitab, Türkiye'de 
vücude getirilmiş olan eıerin azametini, 
insana, bizzat kendi gözleriyle görmek 
kadar, anlatamaz." 

Bütün yol arkadaılarnnın ağızlann
den dinlediğim hayranlık ifadeleri neza
ket için söylenmit beylik lakırdclardan 

değildi. 

Konuşurken yüzlerinde okunan he. 
yecanın büyÜklüğünü görmüş olanın 

böyle bir şüpheyi habnna bile getinne
aine imkan yoktur. 

Yol intıbalarırru bir seri yazı halinde 
anlatmıya çalışacağım. Fakat bana bü
yük bir samimiyetle hislerini açmış olan 
profesörün dediği gibi, eminim ki, kale
mim, onların memleketimize karşı duy. 
duklan hayranlcğı, ve benim bu hayran
lık karşısındaki memnuniyetimi ifade 
hususunda çok aciz kalacakbr. 

YAŞAR NABi 

1 KÜÇÜK tç HABERLER \ Doğu umumi müfettişinin 
------(-ls-ta_n_h-ul-, -1-te-le_f_o-nl_a_) ]. teftişleri 

X Şair Raif Nezih'in cenazesi -

Londrada ölen Şair Raif Nezihin cena
zesi yarın İstanbula gelecek ve mera
simle gömülecektir. 

X Aıfalt yollar - Filorya asfalt yo
lundan Yeşil Köye ve Yeşil köyden ge· 
ne asfalt yola giden yolların da asfalt 

yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 

hava istasyonunda hava idaresi tarafın
dan bir gazino kurulacak, bir de yeni 
istasyon binası yapılacaktır. Belediye 
yol inşasına yakında başlıyacaktır. 

X Şirketi Hayr.yenin yeni vapuru -
Şirketi hayriyenin yeni yaptırdığı vap~ 
run tecrübeleri tamamlandı. Muvaffa
kiyet tesbit edildi. Gemi yarın sabahtan 
itibaren seferlerine başlıyacaktır. 

X Bir otomobil kazası - Ali adında 
bir şoför muavininin kullandığı otomo. 
bil bugün Erenköy ile Göztepe arasın
da Mehmet adında bir çocuğa çarpmış 
ve ağır surette yaralamıştır. Şoför mua
vini kazadan sonra kaçmıştır. Mehme· 
din hayatı tehlikededir. 

Isparta' da göçmen evleri 
İsparta, (Hususi) - Göreme köyün

de 84 göçmen evi yapılmaktadır. İkin... 
ci teşrin sonuna kadar inşaat bitecek, 

göçmenler yuvalarına yerleşmiş bulu· 
nacaklardır. Köylülerimiz için de bu 
evler örnek olacaktır. 

Konya' da hayvan sergisi 
Konya, (Hususi) - Mıntaka ehli 

hayvan sergisi törenle açılmıştır. Ser
gide 10 tay ve 6 kısrağa 490 lira mü.. 
kafat verilmiştir. Necla adındaki tay 
birinciliği kazanmıştır. 

Parti kongrelerine hazrrhk 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Parti kon

greleri için bugün parti vilayet idare 
heyeti bir toplantı yapmış, bu toplan~ 
tıda kongrelere partiye kayıtlı bütün 
azanın iştirakinin temini için alınacak 
tedbirler konuş~lmuştur. 

:······································ .. ·······-: 
f H A V A f ·················································· 

Gece ısı 9 derece 
Dün Ankara'da hava açık geçmiştir. 

Gecenin en düşük ısısı 9 ve en yüksek 
ısı da gölgede 27 güneşte ve açıkta 54 
dereceye kadar çıkmıjtır. 

Yurdda hava açık ve yağışsızdrr. En 
d~ük ısı Kars'ta sıftr altında bir en yük
&eK ısı ela Islahiye ve Diyarbekirde 29 

Otı e::çedir. 

Erzurum, 1 (A.A.) - Umumi mü

fettişlik baş müşaviriyle valinin Hınıs 

ilce mmtakasiyle yeni ihdas edilen kara

yazı ilçesinde yaptıkları teftiş ve tetkik

lerden sonra buralarda yeni. bir çok in

şaat yapılmasına karar verilmiştir. 

Kütahya mebusu 
B. İbrahim Dalkılıç öldü 

Uşak, 1 (A.A.) - Kütahya saylavı 

B. İbrahim Dalkılıç, Bozkuş köyündeki 
sayfiyesinde vefat etmiştir, Cenazesi 
bugün törenle kaldırıl?caktır. 

Ankarada göçler 
Dün, birinci teşrinin başı oldu

ğu çin, bir çok evlerin manzarası, 
kapı önlerine yığılan eşya ile, pen
çerelerden alınan veya pençerelere 
yeni takılan perdelerle deği§mişti 
ve sokaklar, göç arabalariyle dolu 
idi. Bu hal bu ayın sonlarına kadar 
böyle devam edip gidecektir. 

Ey/Ul ve birinci teşrin ayları, 

memleketin hemen her tarafında, 

şehirlilerin yazlıklardan dönü~ ay
larrdır. Ev sahibi olup kiradan kur
tulmuş bulunanları sayılacak kadar 
az olan Ankarada ise kiracılar bu 
aylarda sadece ev değiştirirler. Zi
ra, yazrn yeni Ankarada yeni yeni 
evler ve apartrmanlar inşa olunmuş
tur. Üç odalı bir apartıman dairesi
ne ayda altmış yetmi§ lira ödeye. 
cek olduktan sonra bir az daha ge
niş oda/ısım, bir kat daha yükseğini, 
bir az daha havalrsım bulup eski 
muhitten ayrrlmak, giren kira yılı 
baş/angıcrnda yaşayış babmından 

da bir değişikliktir. 

Her ay, hatta her gün, bir az da
ha geliştiği görünen Ankara, kati 
şeklini alıncaya kadar, eyliıl sonu 

ve birinci teşrin başlangıcı göç mev

simi olarak kalacaktır. 

Yazrn boşalip, kış başında eski 
çağ/arrn göcmen akınlarını hatırla
tan Ankaranın; daracık ve ateş ba
hasına kira evleriyle genişleyip bü
yüyen Ankaranın bir iskan ve mes
ken davnsr olduğunu düşünmek la
zımdrr. - N . B. 

ULUS 

Hapishaneden 
az ılı bir 

kaçan 
katil 

Ak hisarda 
yakalandı 
Akhisar, (Hususi) - Bundan on 

yıl evvel, Zonguldakta parasına tama
an analığını öldüren Kahraman adında 
bir adam idama mahkum olmuş ve ya
şının küçüklüğü dolayısiyle bu cezası 
24 yıl ağır hapse çevrilmişti. Kahra. 
man, dokuz sene Zonguldak hapisha· 
nesinde yattıktan sonra 12 eylfılde ha
pishaneden kaçmıya muvaffak olan ka
til Balıkesir üzerinden Akhisaıdaki 

hemşiresi Haticenin yanına kadar gel
miye muvaffak olmuştur. Hemşiresi 

mahkum olduğunu zannettiği kardeşi
ni karşısında görünce hayretle ne is
tediğini sormuştur. Katil şu cevabı 

vermiştir: 

- Para ..•• 
Kardeşinin ne azılı bir katil olduğu· 

nu bilen Hatice, hayret ve dehşet için
de ne yapacağını şaşırmış, biraz sonra 
kendini toparlıyarak: 

- Yanımda yok, müsaade et, kom
şudan alayım, demiştir. 

Bu bahane ile Kahramanın yanından 
kurtulmıya muvaffak olan Hatice, doğ. 
ru zabitaya koşmuş ve vaziyeti haber 
vermiştir. Karakol çavuşu yanma jan
darma neferlerini alarak eve gitmiş, fa. 
kat katilin Meşiyle karşılaşmıştır. Kah
raman biraz sonra pusuya düşürülerek 

yakalanmıştır. 

Romen mekteb gemisi geldi 
lsstanbul, 1 (Telefonla) - Romen 

mekteb gemisi bugün İstanbula gelmiş 
ve törenle karşılanmıştır. Yar.o liman
dan ayrılacaktır. Bu akşam gemi zabit
ler şerefine Perapalasta 40 kişilik bir zi
yafet verilmiştir. Arjantin mekteb ge
misinin de yarın gelmesi beklenmekte
dir. 

lstanbuldaki pazar yerlerı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - İstanbul

da kurulması kararlaşan 82 pazar ye. 
rinde bugün ancak onu açılabilmiştir. 
Hepsinin açılmamasmm sebebi seyyar 
esnafın henüz el arabaları ve çalışma 
vasıtaları temin edememeleridir. 

Alman gazeteciler şerefine ziyafet 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Şehrimi

ze Ankaradan dönen alman gazeteciler 
şerefine, büyük elçi bir öğle yemeği 
vermiştir. Bu yemeğe türk gazetecile 
ri de davetli idi. 

Sabun madenini gezdik! 

Bir yabancl dergide şu haberi o
kuduk: cBu sene karadeniz kıyılarm. 
da seıyahat etmiş olan seyYahlara ma
halli idareler acaip bir madeni gez
dinnişlerdir. Bu madenin adı kil'dir. 
Kil tıpkı bildiğiniz gibi kullanılmak
ta, hatt~ bununla saç yıkanmaktadır. 
Seyahatten -lönenlerden ba:r.ılarma 
İntibaları sorulduğu :r.aınan cevabla
rı şu olmuştur: - Gezintimiz çok gü
zel gecti Orada bir d~ sabun madeni 
gördük.,. 

Bizim kili avrupahJar hiç mı bil
miyorlardı? 

Aşk mektuplarının muhasebesi 

Amerikada, Vali Streetdeki bankalar

dan birinde veznedar olan George Frank, 

geçen gün, Nevyork'un bir sokağında, 

bir tabanca kurşunu ile başından vurul

muş, ölü olarak bu1urunuştur. 

Polisçe yapılan tahkikat bütün şüp

heleri, veznedarla yedi senedenberi mü

nasebeti olduğu bilinen bir daktilograf 

kadın üzerine yığmıştır. 

Kadın tutularak sorguya çekilince 

arkadaşının katili olduğunu şiddetle in. 
"B' . kar ederken şunlan anlatmıştır: ın-

biı-imize çoktan darğındık. Y alruz Frank 
arasıra gelib beni buluyor ve bana yaz. 
mrş olduğu 178 mektubu geri istiyor• 

di ! 
Sevgilisine, yedi senede yazdığı mek· 

tublar sayısının 178 olduğunu bilen bir 
aşık ancak bir banka veznedarı olabilir
dı . ., 
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jTY ırk lhav a~o ıril<dl©l 
<65000 küDom~t:ır~ 
Türkkuşu filosunun 937 yılındaki 

seyahatleri bu rakamı buldu 
Dün sabah lstanbula gitmiş olan Türkkuşu filosu, bugün saat 14.5 

da şehrimize dönmüştür. Son seyahat ile beraber filonun dolaştığı saha
nın yekun uzunluğu 3000 kilometreyi bulmuş oluyor. 

Fıstık hastalıklariy le 
· esaslı mücadeleye 

girişildi 
Gaziantep, (Hususi) - Şehrımizin 

ve bu bölgenin en mühim ihraç malla
rından olan ve senede yurda bir mil
yon lira getiren fıstıklarımız, şimdiye 
kadar bakımsız bir vaziyette idi. Fıs.. 
tıklarımız şimdiye kadar ne tedkik e
dilmiş, ne de fenni bir ışekilde fıstık 

hastalıklariyle mücadele edilmişti. Fıs
tığın dış ticaretteki ehemmiyetini göz 
önünde tutan hiıkümetimiz, iki seneden 
beri fıstıklar üzerinde esaslı inceleme
ler yaptırmaktadır. Şimdiye kadar iki 
senede bir mahsul veren fıstıklarnr.zm 
her yıl mahsul vermesi temin, ve şekiL 
}erini ıslah etmek çin şehrimizde bir 
fıstık enstitüsü açılmasına karar veriL 

miştir. 

Enstitünün keşifleri yapılmıştır. 

İnşaata bu sene başlanacaktır. Vilayet 
hususi idaresi vilayet fidanlığını da 
enstitüye terketnıiştir. Bir taraftan 
enstitü kurulurken, diğer taraftan da 
hastalıklarla mücadeleye başlanmıştcr. 

Bu hastalık geçen sene fıstık mahsulü· 
nün yüzde ellisini mahvetmişti. Şim

diye kzdar mahiyeti bilinemiyen bu 
hastalık hakkında yapılan tetkikler, ha
şarenin mahiyetini meydana çıkarmış-

tır. Ziraat vekaleti, mücadele müdürlü

ğüne 40 ton karbonilium ile 200 püs

kürtme makinasr göndermiştir. Son 

fenni mücadele, kat'i bir netice vere

cek ve bu miJli mahsulümüzü kurtara-

caktır. 

Marmaris'te on bir ton 
sünger çıktı 

Muğla, 1 (A.A.) - Bu yıl Marma. 
riste on bir ton sünger istihsal edilmiş
tir. Bu süngerlerin hepsi sünger şirketi· 
tarafından kilosu on liradan satın alın
mıştır. Bu yüzden Marmarise 110 bin 
lira para girmiştir. 

Otomobillere dikkat 

Azılı bir kamyon ( ! ) lstanbulda, üç 
kişiyi ezrnİftİ. Azgın bir otomobil de, 
Fransada, Caen şehrinde, alb kiıiyi biç
miştir; evet, ekin biçercesine biçmiıtir. 

Otomobil azar mı ? 

Azar. 
Alb kişiyi ezip çoğunu öldüren bu 

otomobil, tam yaya kaldırımı yanından 
geçerken direksiyonunun rotu kırılın

ca ön tekerlekleri birdenbire kaldırnn 

tarafına sapmış ve alb yolcuyu, dediği
miz gibi, adeta biçmiştir. 

Bunda şoförün kabahatı yoktur. Ka
bahatlı olan bizzat azgın otomobildir. 

Azgınlık da iradesini kaybebnek de. 
ğilmidir? 

Takvimin bazı acaiplikleri 

Y ıllann geçitinde bir takım hu-
susiyetler olduğunu biliyormusunuz ? 
mesela, her yirmi sekiz senede bir, günler 
tıpkı bpkmna eıtir. Bugün cumartesi 
olduğu gibi 28 sene sonra birinci teşri.. 
nin ikinci günü cumartesi olacaktır. 

Bir asrın birinci günü, biç bir su· 
retle, bir çarşamba, bir cuma ve bir pa• 
zar gününe teaadüf edemez. 

Sonra, birinci teşrin ayının birinci 
günü, haftanın hangi günü ise, ikinci 
kanunun birinci günü de, daima o gün• 
dür. Dün, cuma idi, demek ki önümüz
deki ikinci kanunun birinci günü de bir 
cumaya tesadüf edecektir. Nisan ve tem
muz, eyliil ve birinci kanun aylan da 
böyledir. 

Aneak şunu hatırlamak lazımdcr ki 
bu kaideler senei kebiseye tatbik oluna-

maz. 

Son tur ile beraber Türkkuşu
nun, 937 senesi içindeki memleket 
dolaşmalarının yekfınu, altı bin 
kilometreyi aşmış bulunmaktadır. 
Bilhassa son seyahat, Türk.kuşu 
tayyarelerinin bugüne kadar hıç 
gitmediği mıntakalardan geçmiş 
bulunm:lsı dolayısiyle husu•İ bir 
ehemiyet taşımakta idi. 

Memleket turlarının sona erm,si 

dolay ısiyle, kendisinden intibalarını 
istediğimiz Türk kuşu kumandanı ön 
yüzbaşı Zeki Gülsün bize şunlan soy· 
lemiştir: 

"-Memleket turlarından bekledikleri
miz çok büyüktür. Bir pilot, iyi bir pi
lot olmak için evvela çok uçmalı ve bil
hassa kendi memleketinin havalarında 
uçmalıdır. Göklerimiz topraklarımız 

gibi birçok hususiyetleı arzeder: hava 
cereyanları, anaforlar boldur. Bazc mın. 

takalarda uçuş, cidden maharet ister. 
Biz. yeni pilotlarımıza tecrübeli bir 

hüviyet vermek için kendilerinin bil
hassa böyle yol1ardan geçmelerine dik· 

kat ediyoruz. Size, şunu katiytle söyli
yebilirim ki, türk çocuklarının havacı
Jrğa olan kabiliyet ve istidadlan, bilhassa 
bu son turda kendisini, bize hayran e
decek bir kıymette göstermiştir. Seya
hatimiz, hiç bir arıza olmadan ve ide

al bir tarzda geçti. Tayyareleri hemen 
hemen genç pilotlar kullandılar. Bilgi, 
soğukkanlılık, maharet, kafaya ve kola 
hakimiyet: salah ve örnek bir pilotta 
neler istenilirse bunların hepsine sa
hih olduklarını, çocuklarımız göster -
mişlerdir. 

Bu seyahatlerden ikinci gayemiz de 
şudur: memlekette havacılık sevgisini 
uyandırmak .... Bu işte ne kadar muva.f. 
fak olduk? Bunu anlatmak inanmrz kı, 
çok güçtür. Bizi karşılamak içi~, tat 
yareyi görmek ve belki de ona bınebı1-
mek için, yayan on kilometre yürü
müş olan halk kalabalıkları vardı. Yaş 
ve meslek farkı olmaksızın bütün miL 
Jet, tayyarelerimize binmek için bize, 
neler söylemek lazımsa hepsini söyle· 
diler. İnsan Anadolu turnesinden va· 
tandaşİarın uçmak dileğini yerine ge
tirememi' olmanın verdiği gönül aza
biyle dönüyor. Bütün gördüklerimiz, 
artrk Türkiyede bir havacdık ahlakı· 
nm kurulmakta olduğunu anlatmaktadrı 
Bu ; kanadb nesli yaratacak ohm en 
kuvvetli vasıtamızdır. Bunu, büyük biı 
minnet ve vicdan huzuru ile kaydetme
yi borç sayarım. 

Seyahatlerimide genç pilotlarımızın 

gösterdikleri kabiliyet, bize pltnördi: 
lükten motörlü tayyareye geçme husu
sundaki kararımızın isabetini göster~ 
miştir. Bir motörsüz tayyareden başka 
bir şey olmıyan plSnörde yetişen genç, 
motörlü tayyareye hazırlanmış, yetiş
miş olarak geçiyor. Bu, Türle kuşunun 
memleketin istediği pilotun yetiştiril
mesi için ne güzel verimli bir kaynak 

oldu~unu da gösterir.,, 

Haber aldığımıza göre, önümüzdeki 
çalışma devresinde Ergazi motörlü -
tayyarecilik mektebine, bu seneki ta
lebe sayısının iki mislinden fazla tale, 
be alınacaktır. Böylelikle turizm pilo· 
tu yetiştirmek üzerindeki çalışmalar 
hızlandırılmış ve rakamlar artırılnıış 

olacaktır. Filo; son seyahatini, meınle· 
ketin çok geniş bir mıntakası üzerinde 
yapmış, 7 vilayet ve 29 kaza dolaş
mıştır. 

Edirneli Türkkuşu 
talebeleri 

Edirne, 1 (A.A.) - A Bröveeifti Edit· 
nede alan türkkuşu talebeleri İnönü kanı· 
pında B. ve C. brövelerini muvaffakiyet• 
le bitirmiş bir çokdefalar yüksek yelken 
ve paraşütle atlayış yapmışlardır. 

Bugün Edirneye dönmüşlerd~. Bun' 
lardan biri laz ikisi erkek olmak üzere 
üç talebeden öğretmen olarak orada ~
lakonmuşlardır. Tayyare müfettişi Emtn 
Ali bugün dönen talebelerle uzun bir ko~ 
nuşma yapmıştrr. 
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MAREŞAL ÇAKMAK 1 

Dubrovnik'te 
tetkikler yaph 

Belgrad, 1 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: 

Kuja havalisinde yugaslav ordusu· 
aun manevralarına iştirak etmiş olan 
Türkiye genelkurmay başkanı mareşal 
Çakmak ile türk askeri heyeti azası re
fakatlerinde yugoslav ordusu kurmay 
başkanı muavini general Bodi olduğu 
halde diln Dubrovnik'e vasıl olmuşuar
drr. 

Dubrovnik istasyonunda mareşal 
Çakmak merkez kumandanı general 
V ukoviç ve kurmayı ile hiikümet mÜ
ıncssilleri tarafından karşılanmışlardır. 

Birkaç bin kişilik bir halk kütlesi 
ınilttefik ordunun mümessilini hararet

le alkışlamıştır. 
Bir bahriye bölüğü başta muzıka ve 

bayrak olduğu halde selam resmini yap

mıştır. 

Dün öğleden evvel mareşal Çakmalt, 
bilhassa devlet arşivlerini ziyaret et
ıniştir. Arşiv direktörü mareşala eski 
Dubrovnik cumhuriyeti ile Türkiye a
rasındaki münasebetlere ait vesikalar 

göstermiştir. 

Mareşal, bundan sonra deniz akade
misini ziyaret etmiş ve müstakbel yu. 
goslav bahriye zabitlerinin talimini bil· 

Yük bir alaka ile taki•b etmiştir. 
Öğle zamanı mareşal Hotel İmperi

al'de şerefine verilen bir ziyafette h~ 
zır bulunmuş ve saat 14.30 da Kotor•a 
müteveccihen seyahatine devam etmiş.. 
tir. Mareşal Çakmak, Kot-0r civarında 
Cavtat kasabasını ziyaret edecektir. 

Dubrovnik limanında demirlem.İIJ o
lan Adatepe muhribi de öğleden sonra 
Kotor'a hareket etmiştir. 

Mareşal buradan Adatepeye binerek 
Türkiyeve avdet edecektir. 

M aresal Kotor' J a 
Belgrad, 1 {A.A.) - Mareşal Çak

mak dün öğleden sonra Kotor'a vasıl 
olmuş ve Vis amiral Poliç tarafından 

karsrlanmıştır. 

B. Fuad Bulca 
dün geldi 

Türk Hava Kurumu Başkanı B. Fu
ad Bulca dün şehrimize gelmiştir. Baş
kan, çalışmasını bitirmek üzere olan İ
nönü kampına gitmiş, neticeleri tetkik 
etmiştir. 

Ecnebi Profesörler 

Alacahöyük ve 
Boğazköyden 
dün döndüler 

Profesörler seyahatlerin
den çok memnundurla~ 

Türk Tarih Kurumunun misafirleri 
ıufatiyle üç gündenberi Alacahöyük ve 
Boğazköy kazılarını tetkik etmekte o .. 
lan ecnebi profesörlerle eşlerinden mU
tekkeb heyet dün akşam Ankara'ya gel
mişler ve yataklı vagonla İstanbul'a ha· 
reket etmişlerdir. Kafileye riyaset et
tnekte olan arkeolog Hamid Koşay'la 

Profesör Pitar ve eşi, Adıyamandaki ka
:tılan tetkik için Yerköy'de kafileden 
ayrılarak Malatyaya hareket etmişler • 
dir. 

Profesörler, bu seyahate iştirak et • 
iniş olan arkadaşımıza Türkiyede gör -
ini.iş oldukları eşsiz terakki.terden ve 
kendilerine gösterilen büyük ihtimam ve 
n~zaketten dolayı duydukları şükran 
hısterini ayn ayn ifade etmişlerdir. 

Tarih kongresine fahri reis seçilmiş 
olan Bay Pi tar demiştir ki: 
~ '' - 1928 de Türkiyeye yapmış oldu· 
gunı ilk seyhati hayatımın en iyi hatı
taları arasında birinci derecede bir mev
kie sahib addetmekteyim. Arab harf
lerinin !atin alfabesiyle değiştirildiği o 
.tatnanlar Türkye, tıarihinin en ehemi
}'etti bir devrini yaşıyordu. 
. Türkleri, tükenmez misafirperver

~~k;t:rini, onlarr şerefli, merd ve iyi kalb
~ bır millet yapan karekterlerini - ki 

Unlarr garhte kabul ettirmek için çok 

Nankinin, aorupalıların oturduğu 
modern köşelerinden biri 

B. Bekin V~yanadaki 
temasları 

Viyana, 1 (A.A.) - Polonya bari· 
ciye nazırı B. Bek bu sabah Venedik
ten Viyanaya gelmiştir. Nazır Avus. 
turya hariciye nazırı B. Şmid ile gö
rüşmüştür. B. Bek öğle zamanı Varşo~ 
vaya hareket etmiştir. 

Kaybolan Kutub 
tayyaresi aranıyor 

Moskova, 1 (A.A.) - İzvestiya ga.. 
zetesinin Rudolf adasındaki hususi mu
habiri bildiriyor: 

Şevelev hava sefer heyeti, Levanevs.. 
ki'nin tayyaresini aramak planında ha· 
zı değişiklikler yapmıştır. Sovyetler 
birliği kahramanı Vodopianov'un ida
resindeki öncü tayyare havalar biraz 
iyileşir iyileşmez derhal yalnız olarak 
araştırmalar için bavalanacaktır. Bu 
tayyare, araştırma sahasında dolaşacak 
ve inme yerini bulduğu takdirde oraya 
konarak lüzumu halinde diğer tayya
releri telsiz telgrafla çağırabilecektir. 

Şimdilik heyet azası, hep birlikte, 
Vodopianov'un tayyaresini bu büyük 
uçuşa hazırlamaktadır. Hava biraz açı
lır açılmaz, Vodopianov derhal hareket 
edecektir. 

Mareşal Badoglao 
budapeşteye gitti 

Budapeşte, 1 (A.A.) - İtalyan ge
nel kurmay başkanı mareşal Badoğlio 
bugtin Almanyadan buraya gelmiştir. 

Mareşal Macaristanda bir kaç gün ka
lacaktır. İstasyonda milli müdafaa na
zırı general Roder ile milli müdafaa 
ve hariciye bakanlıkl<ın erkanı tarafın
dan karşılanmıştır. İstikbalde italyan 
elçisi de hazır buJunmustur . . 

güçlük çekilir - uzun zamandanberi bili
yordum. 

Bu yeni ve çok kısa seyahatim esna
sında tekrar bu büyük meziyetlere şa
hid oldum. Geçtiğimiz her yerde, yol
durağında bize topraJdarmm mahsul
lerini ikrama koşan sade köylülerin ca
zib nezaketleri - ki ilk devirlerin mü. 
kemmelen muhafazıa edilmiş misafir
perverliğidir - bizi son derece mütehas

sis etti. Muhteşem mıntakalardan geç
tik, - ne yazık ki pek süratli olarak • en 
lptidat tarihin sayfalarını koynunda 
sakhyan yerleri gördük ve tetkik ettik. 

Pek muvaffak bir eser olan tarih 
kongııesinden ve bu münasebetle tertib 
edilmiş olan güzel sergiden sonra, bu 
seyahe-t bizim için istisnai bir ikram ol- ı 
du. Çok şeylere hayran kaldrk, Çok şey

ler öğrendik: memleketin güzellikleri 
bizi l-eyecanlandırdı. Geçtiğimiz yol
Laırda 6000 senedenberi, muhtelif çehre-

ler ve değişik şekitler arzederek, tarih 
cereyan etmiştir. Her adımda, bugün 
türklerin muhafazası altında bulunan 

bu tarihin büyüklüğünü hissettik. Bu
rada yaşamış olan eski insanların torun
ları olan türklerin maziye karşı hürmeL 
leri, muhtelif dıevirlere şahidlik eden 
bu eserleri muhafaza etmesini bilecek
tir. 

Anadoluda geçmiş olan bu günlerL 
mizden pek büyük miın.net hissini dai
ma sakhyacağız ... ,, 
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Çin'de muharebe 
çok şiddetlendi 

Harb ak1.demimizin bu 
yıl çıkardığı istikbal 

komutanları 
CUMlURIYET'te Yunuı Nadi, 1wti 

akademimizden bu sene diploma aı.. 
zabitlerimizi söz geliti yaparak diyw kit 

"Korgeneral Fuad Erden, yakm ..,. 
uzak harblar zikrederek türle ~ 
oldumolasıya askerlik dehasina malik bir 
millet olduğunu söylerken biz, pJ'rİ ib
tiyari olarak osm.anlı İnıparatorluiımaıa 
itila ve inhitabndaki sebebleri düfÜndük. 
Bunu güzel ordu ve bozuk askerlik ifa. 
deleriyle hulasa etmek miimküııdiir. F.,. 
ğer nizamı cedidle Avrupai askerliğe döıt 
~emiş olsaydık imparatorluğun bakiye. 
ımden bir türk milleti çıkarmağa imkia 
bulamazdık .. Yüz bu kadar yıl önce aç
tığımız Harbiye mektebiyle hemen bir 
asn· sonra memleketi kurtarmağa mııı.. 

vaffak olduğumuzun tarihini ibret ahn• 
cak sayıfalar halinde temaşa etmelı: 

mümkündür." 

Japonlar altmış bin çinliyi 
çevirdiklerini söyliyorlar 

Şanghay, 1 (A.A.) - Enternasyonal imtiyazlı bölge yakınında 
Ş~ngb='y • Vusung demiryolu boyunca muharebeler olmaktadır. Mitral· 
y~z~~rn~ ~e~i, obüslerin patlaması ve siperlerdeki havan toplarının gü
rultulerı ışıtilmektedir. 

Japonla~m karaya çıkardıkları kuvvetlerin kurmayı, çinlilerin mu
k":vemetlerıne rağmen japon kıtaatının demiryolu ötesinde biraz ilerle
mış olduklarmı haber vermektedir. 

Muharebe fiJJetlendi 
Şanghay, 1 (A.A.) - Lotien

de harbin başlangıcından beri gö
rülmemiş derecede şiddetli bir mu
harebe olmaktadır. Japonlar, ha· 
tary~ların ve tankların yardımıy
le, Lıouhoşdaki mühim mik.darda
ki çin kıtalarının etraf ile alakası· 
nı kesmek maksadiyle çin hatları· 
~.yarmağa uğraşmaktadırlar. Her 
iki tarafın binlerce telefat verdiği 
söylenmektedir. 

Tokyonun tebliği 
Tokyo, 1 (A.A.) - "Tebliğ,, Şang

hay cephesinde japon kıtaları, düşmanı 
püskürtmek suretiyle, 30 eylftl tarihin
de Lotien - Kiantong yolunun ortasın
da kain bir mevkii işgal etmişlerdir. 

ŞimaU Çinde Pekin • Hankov de
miryolu üzerinde Paotingi tahliye et.. 
miş olan çin ordusu, Paoting'in 120 ki
lometre garb cenubunda ve Pekin..Han
kov demiryolu ile Taiyuana giden şu· 
be hattının bitişme noktasında toplan
maktadır. Şapei civarındaki Çin mev
zileri, bütün gün, japon topçuları tara
fından döğülmüş ve ayrıca hava hü
cumlarına maruz kalmıştır. 

Tatung'un cenubuna doğru ilerli· 
yen japon yürüyüş kolu Pinghsing ge
çidinin 30 kilometre garbında çinlile. 
rin Taihsch mevzilerini işgal etmişler

dir. 
Çinliler çeorüdiler mi? 

Tokyo, 1 (A.A.) - Yonmen geçidi
ni ellerinde bulundurmakta olan Çin 
kıtaları geri çekilmektedirler. 

Japon kıtaları, Şanside Teşov ova
sında 60 bin çinliyi çevirmişlerdir. 

Çin kuvvetleri geri çekiliyor 
Şanghay, 1 (A.A.) - Çin matbuatı, 

Tiençin - Pukeu demiryolu uzunluğun.. 
ca cenuba doğru geri çekilmekte olan 
Çin krtalarının Tehsien şehrinin 25 kilo· 
metre cenubunda kain Santung ve Ho
pei hududundaki Sanyuan'a çekildikleri

ni bildirmektedir· 
Japon tayyareleri dün Kanton_ Han. 

keu şimendifer hattı uzunluğunca bir 
kaç akın yapmışlardır. 
Çin tayyarelerinin muva/Qfkiyeti 

Şanghay, 1 (A.A.) - Santral Nevs 
ajansının bildirdiğine göre dün otuz ka
dar Çin tayyaresi Pinghsing geçidinde
ki harekata iştirak ederek japonlara ağrr 
zayiat verdirmişlerdir. 

Kanton'an bombardımanı 
Şanghay, 1 (A.A.) - Santral Nevs 

Çin ajansı, japon tayyarelerinin dün üç 
defa Kantonu bombardıman etmiş ol _ 
duklarını haber vermektedir. Hasarat, 
chemiyetsizdir. Bir japon taYYaresi dü

şürülmüştür. 

Japon ordusunun zayiatı 
Şanghay, 1 (A.A.) - Japon ordu

sunun 27 eylille kadar Şanghay mınta
kasındaki zayiatı 1893 ölü 5637 yaralı
dır. Bahriye siHl.hendazlarmın zayiatı 
bu rakama dahil değildir. 

Çin_ Japon meselesi etralıncla 
Ceneorenin Jii§üncesi 

Cenevre, 1 (A.A.) - Çin - Japon 
ihtiHHını tetkike memur tali komite bu
gün toplanmışır. Komite azasının ek
seriyeti Çin teklifinin aleyhinde bulun.. 
muştur. Çin projesinde japon taarruzu
na dair bazı görüşmelerin tesbiti iste
niyordu. Uzun müzakerelerden sonra 
tali komite Çindeki vaziyet hakkında 
esaslı mal!ltnat edinmeye Milletler Ce
miyeti Genel Sekreterliğini memur et-

miştir. 
Tali komite yarın sabah tekrar top--

lanarak diğer bir takım meselelerle 
meşgul olacaktır. 

Feci bir kaza 

Denize saplanan İngiliz 
tayyaresinde iki kişi öldü 

Atina, 1 (A.A.) - Rüyet şartları
nın pe~ zayıf olması sebebiyle denize 
fena hır surette inen ve tamamen deni
ze batan Kurtia adındaki ingiliz deniz 
tar.yaresinin yolcularından iki kişi öl
muş, altı kişi de yaralamru§txr. Bu tay
y~re, Mısırdan gelmekte ve İngiltereye 
gıtmekte idi, 

Kayserin oğlu Yunanistanda 
konferanslar veriyor 

Atina, 1 (A.A.) - Gazetelerin bil
dirdiğine göre, sab.ı!k Kayserin dördün
cü oğlu Prens Ogüst Piyomun Setanik
ten Atinaya gelmesi beklenmektedir. 
Prens cumartesi günü Atinadan Alman 
Kolonisinin azalarına, pazar günü de 
alman nasyonal - sosyalist partisinin a
zalarma bir konferans verecektir. Prens 
bundan sonra Patrasa giderek oradaki 
alman kolonisine de bir konferans ve-
recektir. 

Nyon anlaşması ve İtalya 
SON POSTA'da Selim Ragıb, ltal

ya'nın Nyon konferansına girmesini te
min eden bir anlaşma elde edilmes.inia 
her yerde memnuniyet doğurduğu. mü
him bir Akdeniz devleti olan ltalya*nm 
da korsanlık mücadelesine iştirak etme.. 
sinin itilaftaki eksikliği giderdiğini anla
tarak diyor ki: 

"ltalya'nın Nyon itilafına iıtirib 
karar vermesinin tesiri yalnız maddi de.. 
ğildir. Bu anlaşmanın ayrı bir maoeri 
mahiyeti de vardır. Bir Akdeniz dnlell 
olan İtalya'nın, bilhassa bu denizin pr
kmda ifa edeceği mühim vazifeler ......, 
dır. Bu mmtakada mahfuz ve müaai• 
üslere malik bulunan 1 talya'nm göstere. 
ceği faaliyet, bilhassa şarki Akdeniz 
mmtakasında her türlü korsanlık hare
ketinin önüne geçebilir." 

Muharrir, diğer devletlerin vaziyetini 
izah ettikten sonra diyor ki : 

"D k ' eme oluyor ki ftalya'nın korsan-
lıkla mücadele itilafına ginnesi, e....-e11 
bu mücadeleyi müessir lnlmak balmmn
dan kuvvetlendinniş, aynca manen ha.. 
zuru artırmak suretiyle de sarıdan em

niyeti iade etmek im.kanlarını hazulaıma 
oluyor. Yeni anlaımamn batlıca ebemi. 
yeti ve kıymeti bundandır/' 

Bankası küçük hesaplar 
ikramiyesi dün çekildi 

Dün lş Bankası ikramiyesi çekilirken 

Tüıkiye iş Bankasında en az 25 li.ra tevdiab bulunan küçük cari besab,_ 
arasında dün noter huzurunda yapılan ikramiye keşidesinde bin liralık ikramiye 
Edremit'te 1156 numaralı hesab sahibi Lütfi'ye, iki yÜz elli liralık ikramiye la
tanbulda 24603 numaralı hesab sahibi Sava'ya isabet etmiştir. Yüzer lira ka-
zanan hesab numaraları sahibleri şun lardır : 

Giresunda 6294 Arkın Saytm, Kayseri.de 3063 Hamid Ataman, Buna'daa 
3880 Gonca Hakkı, lzmirden 6520 Er- tugnıl, lstanbuldan 13873 Sevim, Gala.. 
tadan 1517 Parkef, Balıkesirden 2308 Mehmet, Adanadan 1878 Melik, Adapa
zarından778 Rahime, Bursadan 1616 Ca bide Said. 

Keşidede bunlardan başka ellişer ve onar lira ikramiye kazanan 19$ DlllDIU'll 

vardır. 

L'i!;g, Ankara Müzik öğretmen 
Okulu Direlitörlüğünden 

Ankara Tiyatro ve Opera okuluna imtihanla parasız ve yatıh 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. 



::::::::==4==========-================================== ULUS 

Harb Akademisinde Mektebler açıldı 
49 Subay Bu yıl mekteblere çok 

mezun oldu v b t .. t .1. Harb akademisinin yeni seneme- rag e gos erı ıyor 
ı:unlarına diploma dağıtılması, töreni 
ı Dün sabah günün erken ıaatlarmda 
etanıbulda birçok davetlilerin huzuru 

yola çıkanlar acele adımlarla yürüyen 
ile yapılmıştır. 

Törende İstanbuldaki mekteplileri görünce ders yılının baş.. 
generaller, ladığmr anladılar. 

mebuslar, gazete delegeleri 
bir kalabalık bulunmuştur. 

ve seçkin E sasen çoktanberi bugün için hazır_ 

Törene istiklal marşı ile başlanmış· 
br. Diplomaları emekli orgeneral Ce· 
vad Çobanlı dağıtmıştır. Sırasiyle de
niz harb akademisi, kara harb akademi
si ve yüsek levazım mektebi mezunları 
diplorn.alarını almışlardır. 

Bundan sonra, mektebin kıymetli 

komutanı çok güzel bir nutuk vermiş
tir. Bu nutkun en dikkate değer taraf
Jarını al ryoruz 

"-Bu yıl Kara harb akademisinin 20. 
sınıfı: Deniz harb akademisinin 8. sı

nıfı; Yüksek levazım okulunun 10. ıını· 
fı diploma aldı. 

Kara harb akademisinden çıkanlar; 
sizinle, (577) oluyor. Deniz kurmay su
baylarımız sizinle (30) olacak. (30) ra
kamı donanmanın kurmay hizmetlerine 
hemen kamilen yetecek güzel bir mik
tardır. 

Yüksek Levazım okulunda tahsil et
miş olanlar (147) olmuştur. 

Harb akademisinin gayesi iyi düşü
nür, normal kurmay subayı yeti~tinnek
tir. Normal kurmay subayı demek iyi 
dü~ürunesini bilen, iyi muhakeme eden, 
iyi hesab eden, muntazam ve çok çah
tan kurmay subayı demektir. 

İyi bir kıta komutanı kıtanm sevin
cini ve ıstırabını paylaşır; kıtanın sert 
talihini yumuşatır. Kıtasma şefkat gös
terir. 

Fakat İcab ederse: iradesini bükül
ınez sertlikle yerine getirmekten; in
zıbatr en keskin çarelerle temin etmek-
ten çekinmez. 

Arkadaşlar, bugünden itibaren ve 
bütün hayatınız müddetince vazifeyi 
her şeyden evel ve her şeyden mukad· 
des biliniz. Evvela vazifenizi, sonra 
haklarınızı dü§ününüz. 

Şeref ve izzeti nefis, vazifeyi tama
men yapmaktır. İzzeti nefsin yanlış te
lakkisinden hazer ediniz. Vazifeden 
dolayı amiriniz sizi muaheze edince, iz
zeti nefsiniz incindi farzederseniz hak-
sızlık edersiniz. Bilakis; izzeti nefsi
niz vaizfeniz tamamen veya eyi, ve ya
hud vaktinde yapmadığınız için müte
essir olsun. 

Vazifenin birinci derecesi; ikinci 
derecesi: vazifenin meıtebeler silsilesi 
yoktur. 

Vazifeden istifa edilmez. Vazifeden 
istifa etmek ondan kaçmaktır. 

Arkadaşlar, istikbal sizindir. 
Vatanın müdafasının ve emniyeti

nin temini vazifesi sizindir. 
Orduyu hazarda barba hazırlamak, 

seferde sevk ve idare etmek vazifesi 
sizindir. 

Türk kurmayının şeref ve ananesi
nin kökü Türk miletinin harb tarihine 
dayanır. 

Türk harb tarihi, vatanperverliğin 
ıihtişamlı mabedidir. 

Türk hc.rb tarihi sevk ve idare san
atının şaheserleriyle doludur. 

Türk harb tarihi imanın, idealin, 

lanan küçüklerin evlerinden taşan te
laş ve heyecanları çocuk sahibi olan 
ve olmıyan bütün yuddaşlara mektep
lerin açılmak üzere olduğunu haber ve· 
riyordu. 

Uzun süren karanlık yıllardan son
ra cumhuriyetle beraber açılan gö:ı.:ler 

tahail ve terbiyenin değerini anladı. 
Bugün mekteplerimizde genişlikten 
değil, darlıktan şikayet ediliyor. 

Ankarada, yüksek tahsil müessese
lerinin dışında, üçü lise olmak üzere, 
yedi orta mektep vardır. Bunlardan 
ikisi liselere talebe hazırlamaktadır. 
Beş tanesi de kız ve erkek meslek mek
tepleridir. 

Dün bir arkadaşımız Ankarada or
ta mekteplerin talebe vaziyetini tedkik 
etmiştir. İlk sınıflardan yukarı doğru 
atılan kısa bir nazar gösteriyor ki, 
her yıl ilk mekteplerden çıkan ve orta 
mekteplere geçen talebe sayısı artmak
tadır. Her sene bu tehacümü karşıla
mak için alınan tedbirler, ertesi yıl ih. 
tiyaca yetmemektedir. 

Yalmz bir mektepde değil, hemen 
bugün orta mektep ve liselerde, ihtisas 
ve meslek mekteplerinde vaziyet ayni
dir. Mesela, birinci orta mektepde üç 
sınıfta 32 şube faaliyet halindedir. Bu~ 
nun sekiz tanesi üçüncü, onu ikinci ve 
14 ü birinci sınıftır. Her smıfta vasati: 
hesapla 50 şer talebeden 1650 çocuk or
ta tahsilini görmektedir. 

Bu rakamın bir bina ve muallim kacL 
rosuna ihtiyaç gösterdiği şüphesizdir. 
Dünkü sayımızda yazdığımız gibi, bu 
ihtiyaç da çifte tedrisat usulü ile tel§.. 
fi edilmektedir. Buna rağmen misal o
larak aldığımız çifte tedrisat usulünün 
tatbik edildiği birinci orta mektepte 
66 muallim vazife görmektedir. Bir 
müdür idaresinde beş muavin idare 
kadrosunu teşkil etmektedir. Bu yıl 
erkek, kız ve Gazi ıiseleri tek tedrisat. 

güvenin kaynağıdır. 

Yakın mazide Muhaç, Varna, Nik
bolu ve şu tablolarını gördüğünüz mu
harebeler. 

Türk milletinin yüksek vasıflarının, 
enerjisinin, hayat kudretinin ve dehası
nın timsalini bulmak için asırlarca ge
riye bakmağa ihtiyacnnız yoktur: çün
kü türk milletinin askeri ve sivil deha
sının, askeri ve sivil yüksek faziletinin, 
TüM enerjisinin en yüksek timsali o
lan Atatürk içimizde ve başımızdadır. 
Ve bu mekteb, Atatürkü yıllarea bağrın-

da taşıdı. Siz de onun izinde yetiştiniz 

ve izinde yürüyeceksiniz. 

Bin yıl sonra, ahfadımız da Atatür
kün yolunda yürüyeceklerdir. 

Atatürkün planlarında Türk mille
tinin necib emelleri ve ecdadımızın hul
yaları tahakkuk ediyor. 

Ata türkün kurmaylarısınız. Sizi teb
rik ederim.,, 

I 

lı vaziyetlerinde devam etmektedir. 
Maamafih bu üç mektep ilk mektep. 
lerden gelen 2 bin küsur talebeden his. 
selerine isabet e-Oen kısmı da almı§ bu. 
lunmaktadrrlar. 

Tahsil hayatında göze ~arpan mem
nuniyete şayan bir nokta da kız tale. 
belerin gittikçe artmasıdır. Kız talebe
ler en ~ok İaınetpaşa kız enatitüail... 
ne rağbet etmektedirler. Kız enstitüsü
nün kadrosu bu yüzden ilk günden dol
muş ve yeni şubeler açmak zarureti ha. 
sıl olmuştur. Yalnız kız talebe a1an 
ikinci orta mektebin 12 şubesi de taş
mış ve birinci orta mektepde ayrı bir 
binada 4 şubeli bir kısım daha açmak 
lazım gelmiştir. 

Kız talebenin enstitüden sonra rağ
bet gösterdikleri bir mektep daha var
dır. O da ticaret orta mektebi ve lisesi
dir. Muhtelit olan bu mektebin birinci 
sınıfında bu yıl erkek talebeden çok 
kız talebe vardır. 

Musiki muallim mektebi kadrosu bu 
sene vaktinden evel dolınu§tur. Tiyat
ro mektebi için talebe kayıd ve kabulü
ne başlanılmış bulunmaktadır. 

Sanat mektebi kadrosuna her sene 
katılan talebe daha ziyade yatılı iken 
bu defa gündüzlü talebe mevcudu da 
artmıştır. 

Gazi terbiye enstitüsünün arkasın
daki binasında mütevazi fakat verimli 
bir çalrşmıya sahne olan yapı usta mek
tebi de ilk nıekteb mezunları arasında 
rağbet kazanan bir yer olmuştur. 

Ankara merkezindeki ilk mektebler-
de gün geçtikçe artan Ankaranın mü
nevver halkının çocuklarını almıyacak 
bir hale gelmişlerdir. Bir kısmında çift 
tedrisat tatbiki suretile çalışan mekteb
lerin ihtiyacı tam manasiyle karşılama
ları için vilayet ve maarif idaresi laznn 
gelen tedbirleri almış bulunmaktadır. 

Marif idaresi bu sene ilk mekteb mual
limleri kadrosunu da takviye etmiş va-

ziyettedir. Birçok mektebler tamir e-

dilmi' ve yenilerinin yapılması iç.in de 

hazırlıklar epiyce ilerlemiştir. 

Alman hava generali 
Parise gidiyor 

Paris, 1 (A.A.) - Alman bava ge
nerali Milcb fransız hüküınetinin res
mi daveti üzerine yanında meşhur tay
yareci Udet, albay Hanes ve Fransanın 
Bedin hava ateşesi olduğu halde pazar_ 
tesi günü buraya gelecektir. 

General Milch Fransada birkaç gün 
kalacak ve birkaç tayyare 11e uıotör fab_ 
rikalariyle Reims'deki tayyare karar_ 
gabını gezecektir. 

Bafrada parti kongreleri 
Bafra (Hususi) - Cubmuriyet Halk 

Partisi ocak kongreleri başlamıştır. 
Kongreler çok hareketli geçmiştir. Par
tililerin alakası cidden memnuniyet ve
ricidir. Mahalli ihtiyaçlar açık müzake
re ve münakaşalarla bir dilek halinde tes
bit edilmektedir. 

Deniz harb 
Okulunu bitiren 
Subaylarımız 

Heybeli adadaki deniz harb Clkulu
nu bitiren 44 subay namzedine İstanbul
da mera.simle diplomaları verilmiştir. 

Törene bütün bu gıenç denizcilerin 
hep bir ağızdan söyledikleri İstiklal 

Marşiyle başlanmıştır. Bundan sonra 
yar subaylar ikişer ikişer and içmişler 
ve arkasın.dan okul kumandanı diploma
larmı vermiştir. 

And içme ve diploma töreninden son
ra makine yar subayı Feyzi Taşkın, 
kumandanına. öğretmenlerine, ve misa
fiderine hitaben kısa bir nutuk söyle
miştir. 

Bundan sonra mekteb kumandam. 
deniz albayı Ertuğrul, güzel bir nutuk
Jaı kuruluşunun 161 inci yılını yaşıyan 
deniz harb okulunun bUyük emellerle 

yetiştirdiği 44 subayı takdim ve böy. 

le değerli, temiz ve bir inci kadar piL 

rüzsüz gençleri yuvalarında büyüten a
ileleri tebrik etmiştir. 

Törene çok güzel bir geçid resmi 

ile nihayet verilmiş, bunu bir çay ziya

feti takib etmiştr. 

1 RADYO 1 ---öGLE NEŞRİYATI : 1230-12.50 

Muhtelif plak neşriyatı. 12.50-13.15 

Plak: Türk musikisi ve halk şarkdarı. 

13.15-13.30 Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30-18.4-0 

Muhtelif plak neşriyatı 18.40-19.00 

İngnizce ders (Azime İpek) 19.00-19.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Mak

bule ve arkadaşları) 19.30-19.45 Saat 

ayarı ve arabça neşriyat. 19.45-20.15 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 

Adnan ve arkadaşları) 20.15-20.45 Sak

safon solo: Nihat Esengin (Piyanoda 

Marsel Bi) 20.45-21.00 Plakla dans mu

sikisi. 21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15 

21.55 Stüdyo salon orkestrası. 

1 - Massenet Ariana. 

2 - Ziehrer Les Filles d' Ave. 

3 - Lacome Suit Espagnole La Fe

ria. A. Les Taureaux-B. Sous le Bal

can Serenade - C. Au Taeatre. 

4 - Rossini Ouverture Barbier de 

Seville. 

21.55-22.00 Yarınki program ve İstiklal 

Marşı. 

2. 10 - 1937 

Gençler! 
Liselerin son sınıllarmdc aıe yük

sek mekteblerde okuyan gtmç
ler, henüz hayata atılmanın 

eşiğinde bulundağunaz; l>a aıra
da .Wn de okuyacağuıız y~
lar, üz.erinde düşüneceğiniz 
mevzular, m_edeniyet dünya
•mdan öğreneceğiniz bilgiler 
vardır. 

lıte ilk aayuı 29 ilk te,nıa J937 
de yeni maki.nasında bii)'iilı ha
cimde çıkmaia bQflıyacok olan 
,,_ni Ulus. bu ihtiyacı diifüne
rek her halta bir sczylaunı ah:e 
bağışlamağa karar verdi. 

Bu soylayı hem okuyattah. hem 
de baimle birlikte )'(dacakaı
na. Bu a.ayla. münak"faları
nuuı, likirlerinia, mütaleaları
nıacı daima açık bir Aürıü 

ol~aktu. 

Memleketteki gençlik hayatına 

aadık bir ayna "~•sini göre
cek olan bu •aylayı oluımalı 
başlıca arz.ularını:ııdan birisi ol
malıdır. 

lzmirde bir zehirlenme 
İzmir, (Hususi) - Narlıderedc o

turan dört kişilik bir ailenin bütün şa. 
hısları yedikleri bir yemek yüzünden 
zehirlenmişlerdir. Sancılarla kıvranan 

hastalar hastaneye götürülmüşlerdir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 1 (A.A.) - Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza teşkilatı, yedi
si ölü seksen bir kaçakçı. bin yetmi~ iki 
kilo gümrük kaçağı, elli bir türk lirası, 
bir tabanca, bir tüfek ile yirmi sekiz ka· 
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

PROFESOR K. KÖMORCANIN 
Modern ve herkese elzem kitabları 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticarr malilmat ve Bankacılık 
1ktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

Kuruş 

35 
122,5 
105 

87,5 

sanayi, ziraat ve banka) 175 

Ticari ve mali hesab, 1 inci kısmı 70 
Logaritma cetvelieri (yeni rakam) 56 
Zihni hcsab kaideleri 20 
Yeni hesabı ticari 
(mufassal eser) 200 
Mali cebir (İstikraz ve 
sigorta hesabları) 100 
:lraşlıca satış yeri: ikbal kitabevi İstanbul 

a-s414 

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

haşlıyor 

Müşterek bahis - Tenzilatlı otobüs 
servisi - Miizil{ ve dans 

FİATLAR: 
Birinci Erkekler 50 kuruş 

,, Kadınlar 25 kuruş 

Memur, subay ve talebe 25 kuruş 

,, ,, " ailesi 12,5 kuruş 

İkinci: 5 kuruş 

Taşhandan gidip gelme otobüs 15 kuruş. 

Tefrika: No. 134 sırganlardan, yabani çiçeklerden ve tarla 
otlarından bir çelenk yaparak bu söğüd ağa
cına gelmişti. Bu çelengi oraya asacaktı. 
Fakat üzerine bastığı dal ağırlığına daya
namıyarak kırılınca kızcağız, suyun üzerin
de bir müddet asılı kalmıştı. Bu müddet i
çinde o ne halde, ne vaziyette olduğundan 
habersiz, eski şarkılar söylüyordu. Fakat 
uzun müddet de bu vaziyette kalamadı. Is
lanan elbisesi ağırlaşmış, bunun üzerine za
vallı Ofelia, üzerinde şarkılar söylediği bu 
dallardan ölümün camurlu derinliklerine 
düşmüştü. İşte kardeşi Laetres tarafından 
bu bahtsız tazenin cenaze alayı, kıralın, kı· 
raliçenin ve bütün saray adarnlarnım huzu
riyle, yapıldığı sırada idi ki Hamlet, oraya 
gelmişti. Bütün 'bu alayın ne için yapıldığı
nı anlamayan genç, töreni bozmuş olmamak 
için bir tarafa çekilmiş, orada beklemişti. 

nim Hamlet'imin kansı olacaktın! Fakat Laetres'in babasının ve kız kar· 
<leşinin ölümünden duyduğu büyük teessür· 
den, alçak ruhtu krral, Hamlet'in amcası 
Hamlet'i ortadan kaldırtmak hususunda 
faydalanmak istemişti. Bu maksadla biri· 
birleriyle barışan Laetres ile Hamlet'in 
dostça bir eskrim maçı yapmaları teklifin
de bulundu. Hamlet, teklifi kabul ettiğin
den maç için bir gün kararlaştırıldı. Bu maç· 
ta bütün saray halkı hazır bulunuyorlardı. 
Laetres kıralın verdiği talimat dairesinde 
zehirli bir kılız hazırlamıştı. 

Y az;aniar: M ary ve C harles Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

HAMLET 
bildirdi. Memleketine döndüğü gün, ilk gör
düğü manzara, dünyanın en hazin manzara
larından birisi olmuştu. 

O kadar zamandır candan sevdiği Ofeli
a'nın cenaze aJ.ayı yapılıyordu. Zavallı krz, 
bahasının hem de sevgilisi tarafından öldü
rüldüğünü öğrenince buna tahammül ede . 
memiş, günden güne kendini kaybetmeğe 
başlamıştı. O hale gelmişti ki bir çok çi
çekleri toplıyor, bunları babasının mezarına 
koymalarını söylüyor, hazan aşk, hazan ö
lüm şarkıları söylüyor, hazan da hiç bir ma
na ifade etmiyen sözlerle teganni ediyor
du. Başına geleni bilmiyor gibi, bütün hafı
zasını kaybetmiş gibi bir hal almıştı. Dere
nin kenarında bir söğüd ağacı vardı ki dal
lan suya değerdi. Bir gün papatyalardan~ ı-

Mezarnun üzerinde genç kızların meza
rına serpilmesi adet olan çiçekler serpilmiş
ti. Bunları kıraliçe kendi eliyle atmış ve de
mişti ki: 

- Sevgili kıza sevgili çiçekler! ben senin 
mezarına çiçekler atmıyacak, gelinlik dö
şeğini elceğizimle hazrrlayacaktnn. Sen be-

Hamlet; ölü kızm kardeşinin mezardan 
menekşeler fışkınnasrnı dilediğini, sonra 
kederinin verdiği istirabla kabrin üzerine a
tılarak üzerine herkesin, tQprak atarak onu 
da orada gömmelerini istediğini görmüştü. 
Hamlet'in kıza karş ıduyduğu bütün sevgi bir 
anda kalbinde uyanmıştı. Kardeşi bile olsa, 
bir kimsenin Ofelia için bu kadar kederlen
mesine tahammülü olamazdı. Çünkü o, O
f elia'yı kırk bin kardeşinden daha fazla se
viyordu. Bun~ üzerine o da Laetres'den 
daha perişan hır halde mezann üzerine sıç
radı. Laetres, onun hem babasının, hem de 
kız kardeşinin ölümüne sebeb olan Hamlet 
olduğunu anlayınca bir düşman gibi gırtla
ğına yapıştı. Eğer ayırmasalardı, muhak
kak oracıkta prensi öldürecekti. Hamlet, 
gömme töreni bit~ikt~n sonra, cesur Laet
res gibi mezarın uzenne atladığı için özür 
diledi. Fakat kim olursa olsun, kimsenin O
f elia için kendisinden fazla teessür ve keder 
gıöstennesine tahammül etmek elinde de
ğildi; bunu da anlattı. Bira.z sonra bu iki 
genç asilzadenin arası düzelmiş bulunuyor
du. 

Hem Laetres, hem de Hamlet, bu kılıç 
oyununda çok usta oldukları için bir çok 
mabeynciler aralarında bahst.. tutuşmuşlar· 
dı. 

Hamlet Laetres'in hile yapacağından 
asla şüphelenmiyerek ve eskrim oyununun 
kaidelerine göre karşısındakinin silahı~ı 
muayene etmesi laznn geldiği halde etını· 
yerek önüne gelen kılıcı aldı. Halbuki La· 
etres'in kılıcı kaideye uygun olmıyarak heı:n 
sivri uçlu, hem de zehirli idi. İlk önceleri 

{Sonu var) 
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Tarih .ergi.inde Aıur köşesi 

~anbul röportaiı 

l ürk tarih sergisinin 
9österdiği hakikatler 

( Başı 1. inci say/ada) 
. l>olnıabahçenin üçüncü kısmr balen 
1kartıetgfilıtır. Dördüncü Insmr da geçen 
ilYdan itibaren türk resim ve heykel 
ttıl Üıesidir. İlk müstakil türk resim ga-e .. 

tısı hu binada kurulmuştur. 
tii G~rüıüyor ki Dolmaba~e, artık kül-
b r hızmetini tamamiyle kucaklayan 

ahtiyar bir müessesedir. Orası, dil, 
ta ·h .~1 , ve güze] sanatlarla alakası her-
~un genişliyen türk zekası için asil bir 
aynaktır.Onun önünden her gün bir 

:;çı ge~en yabancı vapurlardaki ya-
ncı yolcular ise türk kült\irünün bu 

gUzeı manzara içinde inkişat etmekte 
01duğunu h::ıyranlıkla öğreneceklerd'r. 

l'arih sergisinin vazifesi: 
Türk tarih kurumunun ikinci türk 

i~ih kongresiyle birlikte hazırladığı 
1 

lltk tarih sergisi, iki vazifeyi hakkiy
e başarmıstır. Birinci vazife devirlerin 

tesels" l" . d . u u çın e vesıkalarla büyük türk 
~arih tezini isbat etmektir. Tezimiz şu
~t: "yüksek kültürün ilk beşiği, türk 

a Yurdları: kültürü kuran ve dünya
Ya Yayanlar da türklerdir.,, 

v· İkinci vazife, cumhuriyet, büyük 
t tı.rk tarihini müstesna bir hızla yücel· 
r~n ll'lllhtcşem bir devir olduğunu teba-
u,. et · tırrre ktir. 

b· Sergi bu iki vazifenin üstünde, asil 
• tr 111'.lksada ve yüce bir hedefe ulaşmak 
lSten, · • 'k ı ı;ıtır: asırlarca tahteşsuurumuzda 

llı~lınış olan büyük tarihi ~rlığımızı, il
h ın "e hakikatin aydınlığına çıkaran, 
<: Ununıa bize insani kuvvet ve gururun 
n y··k dı u seğini bağışlayan büyük deha-

b··r. Gene o dehadır ki bizi daha dün 
h~Yük felaketlerin çukurundan çekmiş 
t Ut ve mesud bir hayata kavuşturmuş
llr a 

le · u yaratıcı dehaya bütün bir mil-

b t nesillerce en derin minnet hissi ile a· 
1 glıdır. Bütün beşeriyet ise ona asır
iltca 

b en geni~ hayranlık duygusunu 
esr 1Yecektir. 

Ve Sergi kendinde bütün bu hisleri vecd 
ra huşu ile tutuşturan bir mabed ya. 
lı ~ak ateşi içinde kurulmuştur. Med-

a deki kısım bu asil arzuyu ifade eder. 

ÇıJt Ziyaretçi mermer merdivenlerden 
le .arak büyük kapıyı aşınca koyu renk
ltı~n ciddi imtizacını taşıyan geniş 
).ı· tabda "en büyük insan .. ı selamlar. 
hi;1Y0 nlarca yıl önce yaratılmış ilahi 
l'ılz "~rlığı andıran "büst,. burada yal
d.. hıze değil, bütün nesillere hitab e-
•t · "h lıa · mı rabm kaidesine büyük altın 
tfJcrıe yazılmrş olan hitabr şudur: 
''T 4qq arih yazmak, tarih yapmak 

•Qd ';; miihimdiT. Yazan yapana 
4Qt • • ktıl.mazsa J eğişmiyen haki
~et' ınsanlığı şaşırtacak bir mahi-

cdır.,, 
tqr·~tatürkün bu büyük sözleri, yalnız 
l>a~ı Yazanlar i~in de~ildir. Tarih oku
l\i bar da zekalarının tenkid melekesi
de<t·u zaviyeden işletmek mecburiyetin
h ~:lcr. Ve yalnız biz değil bütün dün
'atılı 11tnelidir ki türk tarih tezi de in
~ahi ~l ~'ırtan mahiyetteki köhne ve 
~t· •ddıaJar yerine değişmiyen haki
tcy 1~ ~:sikalarla üadesinden ba§.ka bir 
diai ~gıldir ve bu b.itab, tezimizin ana-

Plınidir. ·•· 

bir ~ihrabm kavsi içinde bir de büyük 
'Jla arta vardır. Burada insanlığın türk 
lta ~k orta Aayadan tatlı bir ışıkla hal. 

alka k k 1 l ·· ·· ı·· 

tarihi şehirlerin isimleri okwıuyor. 
Mihrabm sağındaki medhal bizi 

sergiye sevkeder. Geııi§ salonun üç dı
varında; sütunlardan, arka köşedeki iki 
odadan ve sarayın yan kısımlarına aid 
geçid yerlerinden istifade edilerek böl· 
meler yapılmıştır. Salonun ortası at na
lı \>eklinde iç.i ve dışı cumhuriyetin 
devrini ifadeye tahsis edilmiştir. Tari
hi devirleri tetkik edecekler salonun 
sağından başhyarak kenarları takiben 
sola kadar gelirler. Şimdi her kısmı ü
zerinde kısa izahlarda bulunacağız: 

Sergideki tarih devirleri: 
Serginin tarih kıs.mı 13 kısma ayrıl

mıştır. Bunları kısaca iazh edeceğiz: 
A - Taş devri : 

Tarihten önceki yontma ve cilalı 
taş devri eserleri burada toplanmıştır. 

Bu kısımda ilk beşer mümes&iJlerinden 
Pitekantrop ve Sinarıtrop'u görüyoruz. 
Ve birçok, insan tetkikini genişletecek 
kafatası çeşidleri buradadırlar. 

Yontma taş devrinde basit ırk fark
tan başlıyor. Cilalı taş devri eserleri, 
çakmak taşından kaba aletlerdir. Biraz 
sonra bunlar cilatamyor ve muntazam
laşıyor. Ren geyiği çağında ise gemik
ten ve keramik aletler başlıyor, göl or
tasında evler yaprhyor, dolmenler gö
rülüyor . 

B Kısmı 
Miladdan eve] dördüncü ve Ü($Üncü 

bin yd eserleri burada toplanmıştrr. 

Biliyoruz ki bu devrin medeniyet sa
hası Türkistan, İran, Sümer, Anadolu 
ve Mısırdır. Ve eserler itibariyle de ba
kır devri sayılır. 

1936 yılında Alacahöyükte sekiz bu. 
çuk metre derinliğinde bulunan bakır 
devrine aid mezar B kısmında aynen 
yapılmıştır. Kıralın başındaki altın di
yadem, ve ba~cundald totem işareti 
geyik, güneş kursları ve diğer tezyinat 
eşyası, Alacada bulunduğu gibi, burada 
yapılan suni mezara konulmuşlardır. İs
kelet parçaları da şekli aslisiyle görül
mektedir. Bu mezarın Etilere tekad
düın eden (Ön - Eti) nesillerin şefleri
ne aiddir. Bu kısmın dıvarlarında bu 
devre aid resim, harta ve küçük eserler 
vardır. 

C. kısmı: Miladdan eveJ ikinci bin 
yıldaki Eti, Asur ticaret kolonilerinin 
eserleri burada toplanmı ştır. 

D. kısmı: gene miJaddan eve! ikin
ci bin yıldaki Miken, Ege, Girid, Mısır, 

Babil eserleri bu kısımdadır. 

ULUS ') == 

lngiltere Filistin-t 
de çok şiddetli l 

tedbir aldı 

ispanyada gönüllüler 
geri çekilecek mi? 

(Başı 1. inci sayiada) 
muhabirinden: Yüksek arab komitesi, 
hükümet memurları tarafından "gayri 
kanuni bir cemiyet,, ilin edilmiş ve a
ralarında Halidi de dahil olduğu halde 
birçok azası nefyedilmek üzere tevkif 
olunmuştur. 

Kudüs mültiisü azledildi 
Kudüs, 1 (A.A.) - Yüksek arab ko. 

mitesinin veznedarı ve arab bankasının 
reisi olan Hilmi Paşa kendisini tevkife 
gelen polisler tarafından bulunamamış 
ise de bankanın direktörü yakalanmıı~ • 
ttt. Tevkifler h.alckındaki haberler bü
tün Filistin'e yıldınnı süratiyle yayılımı 
ve gittikçe büyüyen bir endişe doğur
muştur. Hükümet her türlü tehlikelere 
karşı koymağa hazırdır. Kudüs müftü
aü yüksek müslfunan meclisi riyasetin -
den azledilmiştir. 

Fili.ıinde aansiiT 
Kudüs, 1 (A.A.) - Bugünkü tıadi

seler üzerine bütün matbuat hakkında 
sansür ilan edilmiştir. 

Fransız büdcesi 
Paris, 1 (A.A.) - Mebusan maliye 

endiıneni toplanarak 1938 büdcesini 
tetkika başlamıştır. 

Büdcede bir milyar 600 milyon 
franklık bir varidat fazlası görülmekte
dir. Bu para derhal silahlanma masraf
larınm kapatılmasına tahsis olunacak

tır. 

Büdçede tahmin olunan ma.sraflar 52 
milyar olup bunun 9 milyan askeri 
~ler içindir. 

Doğu tohum ıslah istasyonu 
Erzurum, 1 (A.A.) _ Yeşilköy to

hum ıslah istasyonu mütehassrsı Dr. 
Cuirza, doğu buğdayları için bir tetkik 
gezisi yapmaktadır. Mütehassıs doğu 

tohumluklarının rsl!hı için açılacak is
tasyonun yerini tesbit edecektir,. 

E. knmu: Miladdan evel 1200 ile 500 
yılları arasındaki eon Eti, Firikya, A
sur, Babil, eski İran eseıleri bu kısmı

dadır. 

F. kısmı: Miladdan evel 500 ile mi
laddan sonra 500 üncü yıl arasındaki 

Etrüsk, Yunan, Roma, Bizans eserleri 
bu kısımdadır. 

G. H. kısımları: bu kısımlar Orta 
Asya türk şubelerine tahsis edilmiştir. 
Burada Uy~, Bun, Avar, İskit ve 
Proto • Bulgar ve daha bazı türk kol
larının eserleri görü.lınektedir. 

I. - Selçuk devri: bu devre aid tez
yini eserlerle gümü~ ve bakır işleri, ha
lılar bu kısımda toplanuuştir. 

J. K. kısımlan osınanlılara ayrılmış 
"We birinciai yükseliş, ikincisi alçalış 
devirlerine tahaia edilıniJtir. 

Sergi binaamda c:ebheye tesadüf e-
den iki odadan soldaki nrinyatürl~ ve 
el yazrnalarrna sağdaki de müzelerle 
hafir yerlerine ve tarih, dil kurumları
nın eserlerine taJısis edilmiştir. 

Serginin geçmiş devirlere aid kro
kisi kısaca izah cdilıniştlı. Her eser ü
zerinde ve hatta her kısım hakkında ta
rihl malfunat vermek burada mümkün 
değildir. Ancak ofcuyucularnnız bu i
zahla, sergide tarihi vesikaların türk 
tezini ifade edecek şekilde tanzim edil
miş olduğunu vuzuhla anlayacaklardır. 
Bu iyi tertibi görenlerin istifadesi nis
betinck türk ta rih kurumuna hürmet 

hissi artmaktadır. 
Gelecek yazıda da cumhuriyet dev

rinin ve inkılab köşes :nin bi r izahını 

yapacağız. K. Ünal 

(Başı I. inci sayfada) 
bitmiştir. Bu nota belki de yarın İtalya. 
ya tevdi olunacaktır. 

Almanyanın vaziyeti 
Roma, l (A.A.) - İspanyol mesele

si hakkında burada beyan olunduğuna 
gör~ İtalya tek başına Fransa ve İngil
tere ile bu meseleyi müzakere edemez. 
Çünkü, bu toplantıda Almanya'ya icab 
eden mevki verilmemiştir. 

Gönüllüler meselesi hakkındaki ital
yan görüşü de katiyen değişmemiştir. 

Bu mesele ancak her iki tarafa aid gö
nüllülerin çekilmesi temin olunduğu tak
dirdedir ki, haDedilebilir. 

Beninde ne diyorlar? 
Berlin, 1 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: Siyasi alman mah. 
filleri İspanya meselesinin tetkiki için 
Paris ve Londra tarafından ileri sürülen 
müzakereler hakkında şüphe ve tered
düd göstermektedirler. Bu mahfiJler, ba
zı devletlerin müdahalesi neticesinde or
taya çıkan müşkülat halisane ve açık bir 
şekilde hatledilmediği takdirde Pirene hu
dudunun açılacağı hakkında Fransa ta
rafından ileri sürüldüğü iddia edilen teh
dide şiddetle itiraz etmektedirler. 

Berlin'de ispanyol işine dair bütün 
meselelerde Roma hükümeti siper itti
haz edilmekte ve bu hükümetin yapıla
cak işi en iyi bilecek mevkide bulundu
ğu iddia edilmektedir. Berlin'de General 
Franko'nun Bertin . Roma mihverine 
iltihakına intizar edildiğini de ilave et
mektedir. 

Franko ne diyor? 
Sen • Jan - dö Löz, ı (A A.) -

Franksistlerin ellerinde bulunan yer
lerden alınan haberlere göre, general 
Franko'nun umumi karargahı, Fransa, 
İngiltere ve İtalya arasındaki görüş... 
~lerden sonra İspanyadaki ecnebi gö
nüllülerin geri alınmaları ihtimalini 
tedkik etmektedirler. General Franko
nun her iki taraftaki gönü11ü1erin ta. 
mamiyle geri alınmasını kabule hazır 
olduğunu devl~tlere bildire~eği ve a
şağıdaki şartı ileri süreceği rivayet e. 
dilmektedir: cumhuriyetçilerin ordu-
11unda bulnmakta olan gönüllülerin ge. 
ri çekilmeleri haber alma dairesine 
mensub üç franksist zabit tarafından 
kontrol edilecektir. Bu üç zabite fiş 

ve pasaport sistemini bilen hususi za
bita teşkilatından bır heyet arkadaşlık 
edeceklerdir. 

lngiliz gazeteleri ne diyorlar? 
Londra, 1 (A.A.) - Akşam gazete

leri, Cenevrede alınan ve ispanyadaki 
yabancı gönüllülerin yakın zamanda 
geri alınması takdirinde Milletler ce. 
miyeti azası devletlerin karışmazlrk 

siyasetinin terkedilmesini tetkik ede
ceğini bildiren karar s.uxetine büyk bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Ekssany Telgraf gazetesinin Paris.. 
ten aldrğı haberlere göre, Romada ya
pılması düfiinülen müzakereler başarı 
ile neticelenmediği takdirde, Fransa, 
otomatik surette Pirene hududunu aç.
mıya karar vermiştir. Gönüllülerin ge_ 
ri çekilmesi için bir ay beklenmesi Ü• 

zerinde anlaşılmıştır. 
Star gazetesi diyor ki: 
"Belki, İngiltere, İtalyanrn ispan

yadaki gönüllülerin! çekmesi şartiyle 
Habeşistandaki italyan hakimiyetini ta

nımıya hazır bulunmo.ktadır. 

Fransız gazeteler-inin mütal~arı 
Faris, 1 (A.A.) - İtalya ile Alman

yanm hareket hattı, gazetelerin bütün 
dikkatini celbetmektedir. 

Eko dö Pari. diyor ki: 
Çarpmba günü B. Eden ile B. Gran

di arasında üç taraflı müzakerelerin a
çılacağını düşünmek güçtür ve tehlike
nin ilk sebebi de bakidir. 

Ecnebi askerleri İberik yarım ada
sında harbetmektedir. İtalyanlar Mi
norka adasına, almanlar da ispanyol 
Fasına ve sair yerlere yerleşmişlerdir. 

Bari bundan sonra yeni takviye kı
taları gönderilmiyeceği hususunda em
niyet hasıl olsa. .. Fransa ve İngiltere 
hük:ümetleri, 24 eylüldeki teşebbüsleri
ni teyid mahiyetinde İtalyaya göndere
cekleri notayı tanzim için anlaşmak ü
zeredirler. Fransa ile İngiltere için esas 
olan nokta, ileride ııe yapacaklarını da
ha şimdiden tayin etmektir. 

Ekselsiyor gazetesinden; 
"İtalyanın hareket hattı, Roma . 

İspanyada harb tekrar 
şiddetlendi 

Santander, 1 (A.A.) - Şimal cephe.. 
s.in<k en şiddetli muharebeler bugün o:ı
muştur. Bn muharebeler bilhassa Can. 
gas mmtakasmda çok şiddetlidir. Asi 
ktrYVt'tln Sotoya gelmişlerdir. Şimdi 

duşmanı arkadan vurmak i~in Co-.adog_ 
naga mevkimi ccnubtan ve şimalden 

çevirmeğe çalışıyorlar. 
Leon c.ephesinde de nasyonalistler 

Pajares geçidinin kırk kilomeue şar
kında kain Marana mıntakasmda mü
hiın muvaf'fakiyetler elde ederek lsopa 
vadisine hakim bulunan bütün mevki
leri zaptetmişlerdir. 

rüşmeyi dört taraflı görüşmeye tahvil 
etmek, 

2 - Balear adaları ile İspanya ve 
İspanyol Fasındaki deniz ve bava üssü
lerinin tahliyesinden ibaret o}an müziç 
meselenin tasfiyesi, 

3 - Fransız - ingiliz itilafını boz-
rnak, 

4 - Vakit kazanmak ve bu suretle 
İtalyanın askeri müdahalesine general 
Frankoya müsaid bir kararı temin et
mek ve onu tehlikeıi ve neticeleri tesa
düfe bağlı bir kış muharebesinden ko
rumak. 

Alman gazetelerinin yazdıkları 
Berlin, ı (A.A.) - Korrespondans 

diplomatik, Cenevrede politik komite 
tarahndıan ispanyol meselesi hakkında 
alınan karara şiddetle hücum ederek di-
yor ki: 

"Bu karar suretinde İspanyada bol
şeviJc rejimini muzaffer kılmak ıçın 

tahrikitın geldiği memlekete biç ele 
telmih edilmedikten başka daha ağus
tos 1936 tarihinde tehlikeyi görerek ka
rnpnazlık siyasetinin gönüllülere de teş· 
milini teklif eden Almanya ve İtalya
nın o zamanki gayretlerini reddeden 
memlekette de zikredilmiyor. O zaman 
bilhassa Fransa tarafından denilmişti 

kıi, gönüllülerin İspanyaya gitmesine 
mani olmak beserin ferd hürriyetine te
cavü teşkil eder. Ve 1936 sonlarında da 
İngilter~ hükümeti ecnebi gönüllülerin 
ispanyol harbına iştiraklerinin karı5-

mazhk siyasetini bozmad: ğını açıkça 

söylemiştir. İngiltere hükümeti o za
man bu meselenin acele olduğunu ve İ

talyan - alman tekliflerinin hedefi n i 
kavrayamamıştır. Fransa ile İngilte re 
merkezi Avrupanm iki büyük devle ti 
tarafından yapılan tekliflere ancak İs
panyaya gönüllü göndermek işinin bol
~kJerin inhisan altında bulunmad r· 
ğıru gördükleri anda alaka göstermeğe 
baJlamışlardı:r. Fakat işin asıl garib ta
rafı bu kaı:ar suretinde bir taraftan 
karışmazlık anlaşmasını imza eden devl 
letlcr bu teahhüdlerini feshetmeye da
vıet edilirken diğer taraftan İspanyol ih
tilafmm muslihane hal ve tesviyesi hu
susunda tavsiyede buluDuluyor. Şayet, 
ha.kiki bir karışmazlık zihniyeti içinde 
bir tesviye tarzı bulunmak isteniyorsa 
her şeyden evel bir şantaj hissini bıra
kan ve tarafgirlik gösteren şartlar üze
rinde görüşmek lazımdır.,, 

lspanyol mültecileri Fransadan 
çıkardı yor 

Perpinyan, 1 (A.A.) - Dahiliye ne-

zareti tarafından İspanyol mültecilerinin 

hudud harici edilmesi hakkında verilen 

karar üzerine elli bin kadar mültecinin 

İspanyaya gönderilmek üzere Fransa • 

nın muhtelif yerlerinden sevkedilmeye 

ba§landiğı Pirene valisine bildirilmiştir. 

Demiryolları üzerinde ve hudud istas

yonlarında inzibatı kuvvetlendirmek Ü• 

zere mühim jandarma kuvvetleri sefer • 
her edilmiştir. 

Polis kuvvetlerine verilen emirlerde 
İspanyadan gizlice fransız topraklarına 
girmek iatiyenlerin derhal yakalanarak 
ispanyol makamatma teslimi bildirilmiş
tir. 

Almanya için sömurge 

~"r .. omşu ıta ara yayı ışı goru u 
' turk kültürünün kurduğu büyük. Tarih se1·gisinde Selçuk kartalı 

Berlin misakının şu şekilde bir manev
rası olduğu endi§esini doğurmaktadır: 

1. - Tasavvur edilen üç taraflı gö-

Roma, 1 (A.A.) - Yan resmi Azio. 
na Koloniala gazetıesi _ hukuk müsava
tı - başlığı altında yazdığı bir makalede 
Aimanya için sömürgeye malik olmak 
hakları nın tanınmasmr i~tiyor. 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu llinllln ---------------- -----------------BİLİ T 
Akköprüdcki depolardan bazılarında yapılacak havalandırma 

tertibatı pazarlıkla eksiltmeye konmuttur. 
Beher grupun keşif bedeli 224 liradır. Ayrı ayrı pazarlıldan 

4.10.937 pazartesi günü saat 11 dedir. K~if ve taftnamcler M. lıL 
V. satın alma komisyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin be
her grup için 16 lira 80 kuruşluk teminatlariyle birlikte pazarlık 
gün ve aaatında M. M . V. satın alma komisyonunda bulunmalan. 

( 3648) 3-5369 
BİLIT 

Zir poligonu civarında kum hedefi yapısı açık eksiltmeye kon
DWftur. Kctif bedeli: 2607 liradır. Muvakkat teminat: 195 lira 53 
kuruttur. Eksiltme 11.10.937 pazartesi günü saat on birdedir. is
teklilerin teminatlariylc birlikte M. M. V. satın alma komisyonuıı-
da bulunmaları (3498) 3-5171 

BILIT 
Çürüğe çıkarılan aşağıda yazılı altı tane hayvan artırma sure

tilc satılacaktır. Artırması 5 birinci tef. 937 salı günü saat 9.30 da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır Hayvanlan görmek iati
yenlcr qağıda yazılı müesseselere müracaat edebilirler. Artırmaya 
girecekler artırma günü ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bu
lunmaları. Satıt peşın para iledir. (3672) 

Genel kurmay: 5. No. lu kızıl kır at. 
M. M. V. D. Md. ıs, 20, 74 No lu üç kotum beygiri 
Serom aşı evi: İki koşum katırı. 3-S400 

BtLlT 
1 - Müteahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye konulan 26 

kalem döküm malzemesinin ihale günü verilen fiat pahalı görül
düğünden yeniden açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiatı 4060 liradır. 
3 - Eksiltmesi 8 birinci teşrin 937 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 304 lira SO kuruftur. 
S - Şartname ve listesi parasız olarak M. M. V. satın alma Ko. 

dan alınır. Muhabere İ1f' şartname gönderilmez. 
6 - Eksıltmcye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gün ve saatında M. M. V . satın alma Ko. da bulunmaları. 

(3501) 3-S174 
~~------~----~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kuanı kapalı zarr U• 

suliyle eksiltmeye konulmu,tur. 
2 - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminatı 1462.5 

liradır. 
3 - Eksiltme 11.X.937 tarihine rastlayan pazartesi günü aaat 

15 de Kabata,ta inhisarlar levazım ve mübayaat ,ubcsindcki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen fU· 
beden alınabilir. 

S - Münakasaya (Sulzer) Skoda, Grimma. Vcrcinigte Keaael
vverke, Kruppe. Kdcnscbel, Stimmüller, Ente, BrUnncr, M. A. N. 
'Yolf, Stranch und Schmidt ve Stork gibi yalnız birinci sınıf fab
rıkalar ittirak edebilirler. Bu fabrikalardan maada firmalar müna
kasaya ıttirlk etmek istedikleri takdirde bulundukları tehir sa
nayi ve ticaret odalarından birinci smıf fabrika olduklarına dair 
türlr konsolosluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasiyle 
mükelleftirler. Bu yolda tasdikname ibraz etmiyen (ismi yukarıda 
yazılı oJmıyan) firmalar münaksaaya i•tirak ettirilemez. 

6 - Teklif veren firmalar münakasa tarihinden bir hafta evel 
fiataız teklifleriyle planlarını ve sair bilCUnum lüzumlu evrakm 
Galatada inhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrikal• tubcai
ne tevdi edeceklerdir. Şube teklifleri tetkik edecek ve bunları 
.. rtnameye ve matluba uygun bulduğu takdirde münakaaadan bir 
gün evci münakasaya ittirak vesikası verecektir. Bu vesikayı haiz 
olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 
. 7 - ~ühürlü teklif mektubu: kanuni vesaik ve eksiltmeye it
tırak vesıkasiylc %7.5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarf
la~ eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen ko
mısvon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

( 5533 ) 2--4503 

inhisarlar umum 
mÜdtirlüğünden : 

ı - ;tartnamesı ve numunesine tevfikan on iki bin paket 12 ve 
dokuz bin paket de 16 çapında olmak üzere ccman yirmi bir 'bin 
paket siyah av kovanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 11-10-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
14 de Kabataş'da Levazım ve Mübayaat tubesindeki alım komisyo-
nunda yapılacaktır. . 

3 - Muhammen bedeli on sekiz bin üç yüz lira ve muvakkat 
teminatı bin üç yüz yctmit iki lira em kuruftur. 

~ .- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen fubedcn ah
nabıhr. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
yedi buçuk güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (6382) 3-5190 

Memur alınacaktır 
Malatya Bez ve İplik Fabrikası 

Türk Anonim Şirketinden: 
~ırkctımiz merkez bürosu ile Malatya ve Adana fabrikalarımız

da çalışmak üzere lise derecesinde tahıil görmilf memur alınacak
tır. Talihlerin tercümei halleri ve tahsil vesikaları ile tahriren ml-
racaatları. S-5290 

Malatya bez ve iplik fabrikaaı T.A.Ş. 

~----------------......;;.P~oa~ta=-:ku=.:tus=:.:u:...:2.~Y.:,::en~i~tc~h~i~r~-~A~n~ka~ra~~ 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
~) - İdare ihtiyacı için 15.000 kilo saf çinko kapalı zarfla 

eksıltmeye konmuttur. 
2) -: Mu~ammen ~deli 6750 muvakkat teminatı 506.25 Ura o

lup eksıltmcsı 18 teşrını evci 937.,puarteai günü saat (15) de An
karada P. T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -. İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka melrtu
b!'lnu. tıcaret odası vesikasmdan bqlı:a müteahhidlik ehliyet Y• 
sıkaaını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o rtın aut 
(14) e kadar mezkQr komisyona tevdi eyliyeceklcrdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T . levazım müdürlUğündea. 
latanbulda P. T. T. ayniyat tube müdürlilğünden paraau verilir 

(3070 3-4648 • 

Ankara 
ğiinden: 

inhisarlar başmüdürlü-

Çankırıdan Ilgaz ve Şabanözü idarelerine nakledilecek mam6-
~t~z. için 2;4-9-9~7 tarihinde eksiltme ve ihale yapılacafı ilan • 
dılnııtti. Tayın cdılen günde talib çıkmadığından 2491 sayılı ıra. 
nuı:ıa g~rc cks~ltmc ve ihale on gün müddetle uzatılmrt oldupndan 
tal~bl.enn 29 lıra 80 kurut ilk teminat paralariyle beraber 5-10-937 
tanhınde saat 16 da bq müdürlüğümtbde tıoplanacak komia,_a 
gelmeleri ilan olunur. (3669) S-5407 

ULUS 

Ankara Lnazım Amirliği Satınalma 
Komiıyonu llinlan --------------- _____________ ..... 

13.9.937 g\iılll kapalı zarfla ihale edilecek olan J740 bin kilo odu
na verilen fiat gali g6rilldüğilnden yeni.den kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuttur. Tahmin edilen bedel 16 bin 650 liradır. tık teminat 
1284 lira 75 kuruttur. thalesi 5 birinci tefrin 937 salı günü saat 10 
da Erzincan tUmcn karargihındald As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnameyi görmek latiyenler hergiln komisyonumuzdan para
sız alıp görebilirler. İstekliler ihale günü tecim ve endüstri oda
ıına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Artırma 
eksiltme ve ihale kanununun 32. 33. 34 üncü maddelerindeki esasa• 
ta uygun olarak stcklilerin vereceği teklif mektuplarını 5.10.937 gün 
saat g za kadar Erzincan tümen karaı-gihındaki As. Sa. Al. Ko. RL 
sine vermit olmaları veya posta ile gönderilmiş bulunmaları. 

(3422) 3--5077 

l LAN 
1 - Ankara garnizon ve müesseseleri ihtiyacı için 352500 kilo 

arpanın 20.10.937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 14.805 lira olup muvakkat teminatı 1110 li-
ra 38 kuruştur. Şartnamesi her gün ko.da parasız görülür. . 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve temınat 
makbuzlarını havi teklif mcktublarmı yazılı gün ves aaattan bir 
saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3543) 3-5288 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu müessesatı ihtiyacı için 130 ton koyun e

tinin 18.10.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. . 

2 - Koyun etinin tutarı 65.()()() lira olup muvakkat tcmı~tı 
4875 liradır. Şartnamesi 325 kuru, mukabilinde komisyonda ver~hr. 

3 - isteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve temınat 
makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten bir 
saat evcline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme· 
leri. (3544) 3-5287 

1 LA N 
1 - Ç. kale Mst. Mv. bıdikleri için kapalı zarfla (242,000) bin ki

lo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosu (5,SO) kurştan 13310 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 6 birinci Tş. 937 tarih çarşamba günü saat (16) Ça-

nakkale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci teminat akçclerı olan 

(999) lirayı ve ihale kanununun 2, ve 3 üncü maddelerindeki vesa-
ikle bir saat evci komisyona müracaatları. (3428) 3-5079 

İLAN 
1 - Çorum garnizonundaki kıtaatın 937 - 938 seneleri ihtiyacı 

için 600.000 kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeh 15000 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin her gün öğleden sonra 

komisyondan bedelıiz alabilirler. 
4 - İhalesi 25 1. inci Tt. 937 pazartesi günü saat 15 de Ordu 

gazinoaundadn. 
S - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
6 - Talihlerin kanuni tartları haiz olması şarttır. 
7 - İsteklilerin teklif mektublariyle teminat mcktublarını iha

leden bir saat evet komisyona vermeleri lazımdır. (3S79) 3-.5284 

t LAN 
1 - Ankara muhafız alayı hayvanatırun ihtiyacı için 300 ton ar

panın 21.10.937 pcrtembe günü saat ıs de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 12.600 lira olup muvakkat teminatı 94S li
radır. Şartnamesi her güo komisyonda parasız görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ves aaattan bir. 
saat evelinc kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3S45) 3-S286 

1 LAN 
Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon kapalı zarfla 

ihalesi 8 birinci tc,rin 937 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Mu· 
hammen ketif bedcli30424 lira 64 kuruıtur. Şartnamesi her gün öğ
leden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 liralık ilk te
minat makbuzu veya mektubları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı veaikalariyle beraber ihale saatından en az bir 
saat evcline kadar teklif mcktublarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3420) 3--5093 

!LAN 
1 - Harb okulu hayvanatının ihtiyacı için 300 ton arpa ve yu

lafın 19.10.937 sah günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2.- Arpa veya yulafın tutarı 12.600 liradu. Muvakkat teminatı 
945 lıradır. Şartnamesi her gün Ko. da parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektublarını yaıılı gün ve saatten bir 
saat evetine kadar levazım imirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3542) 3-5289 

l LAN 
13.9.937 günU kapalı zarfla ihale edilecek oıan 740 bin kilo odu· 

na verilen fiat pahalı görüldüğünden yeniden. kapalı zarfla eksilt
meye konulnıuttur. Tahmin edilen bedel 16 hın 650 liradır. İlk te
minat 1284 li~ 75 kuruştur. Ekailt:ıne 5 bi.rinci tetrin 937 salı günü 
saat 11 de Erzıncan tümen kacargibmdakı A.~ Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. ~~r~eyi görmek istiyenler .. h~rgun_ komisyondan para
ıız alıp gorebılirter. istekliler ihale gunu tecım ve endüstri oda
sında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Artır• 
ma eksiltme ve ibate kanununun 32, 33, 34 üncü maddelerindeki caa· 
sata uygun olarak iateklilerin verecekleri teklif mektuplan S.10. 
937 günü aaat 10 na kadar Erzincan tümen karargihındaki As. Sa. 
Alma. Ko. Rs. ainc vermit veya posta ile göndennit olacaklardır. 

(3423) 3-S078 

it.AN 
13.9.937 günü ihale edilecek olan bir milyon iki yüz bin kilo o

duna talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ebiltnıeye ko
nulnıuftur. Tahmin edilen bedeli 27000 liradır. İlk teminatı 2025 
liradır. Eksiltme 5 birinci tetrin 937 salı günü saat 16 da Erizncan· 
da tilmcn kararglhmdakl satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek iatiyenlcr bir adedini 135 kurut mukabilinde 
Erzincan satm alma komisyonunda alabilirler. İstekliler ihale gn. 
nü tecim ve endUltri odamda kayıtlı olduklarına dair vesika ibru 
edeceklerdir. Kanunun 32, 33, 34 Uncll maddelerindeki eaaaata uygun 
olarak isteklilerin verecekleri teklif mektuplan 5 birinci tetrin 937 
günü saat 15 e kadar komiayon bqlamlığına vermit veya posta ile 
g6ndermit olaca1ı:lardır. (3919) 3-5075 

İLAN 

2 - 10 - 1937 

-
KumbarM birt 

T. C. Merkez Bankasından: 
Bay Nurettin adına yazılı D sınıfından birlik 21001 nıunar-1' 

bankamız aksiyonu kaybcdilmit olduğundan artık hükmü 1ra1ıor 
dığı ve sahibine batka numaralı yeni aksiyon verileceği bildiril!!:.,. 

BÜNYAN SUH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Bünyanın lbrahiinbey mahallesinden Abidin oğlu Nctctin • 

mahalleden Hatice oğlu Arif, ve Mustafa aleyhlerine mabkedl'° 
mizc ikame eylediği gayri menkul taksim davasının yapılmakta O" 

lan muhakemesinde. Müddcaaleyhlcrin mahalli ikametlerinin _. 
bul bulundukları anlqılmıf ve ilanen tebliğat yapılmasına ~!: 
verilmit olduğundan muhakeme günü olan 23 • 11 - 937 salı g-
saat 9 da mahkemede hazır bulunmaları ve yahud bir vekil gön~ 
melcrl aksi takdirde muhakemeye gıyaplarında bakılacağı i ... 
olunur. 3-5415 

-------------------------------------------------.........,,,.-
Bahkesiı vilayeti daimi encüın& 

ninden : 
1 - Balıkesirdc mücetteten yap.lacak doğum ve çocuk baJulll 

evi inşaatının projesi mucibince ve vahidi fiat cedvellerine saıc 
14.SOO liralık kısmının İll.fa&I için ihale tarihi olan 23-9-937 .uıu 
de talibi çıkmadıgından 25-10.937 tarihine rutlıyan ~esi ~ 
saat 1.5 c kadar bir ay zarfında ayna şerait dairesinde v-crılmek uze• 
re pazadığa bırakılmıttır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
Hususi ,artname, 
Keşif cedveli 
Mesaha cedvcli 

Vahidi fiat cedveli 
Projeler 
Eksiltme ,artnamesi 
Mukavele örneği 

3 - İhale Bahkesirde vilayet makamında teşekkül edecek en• 
cümcn daimi huzurunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin 937 yılı için nafia vekaletinden alınmıf mü~C
ahhitlik vesikasını ve bu işe gimıcge salahiyet veren resmi vesaıki 
ibraz etmeleri tarttır. 

5 - istekliler vilayet enciımeninin toplantı günleri olan pazartef 
ve perşembe günleri saat 15 de vılayet makamında tc,ekkül ed~ 
cek encümene ve evrakı görmek ve malumat almak istiycnlerın 
daha evvel nafia dairesıne veya encümen kalemine müracaatları 1" 

Lin olunur. (6579) 3--~ 

Belediye Rei. fiğinden : 
İlk, orta okul ve lise talebelerinden yüzde elli tenzilatlı otobiil 

paaoau atmak istiycnlcrin, ad, soyadı, baba adı, sınıfı, numarası ıtC 
meskeni ile mektebe en yakın otobüs durağı yazılı olmak üzere o
kul müdürlüklerinden alacakları mcktublar ile birer vesika f<>;' 
toğrafisi ve 15 kuru,Iuk pulu hamilen her gün 15 - 18 de otobüS 1" 

darcsine müracaat etmeleri bildirilir. (3627) 3-5334_... 

1891 
Serveti filnun UYAN l 5 

Batyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Servetı tünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli g•· 
zetenin Ankara'da satı' veri A K B A Kitabevidir. St 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuru .. 

iLAN 
1 - Tümen garnizonlarının qağıda mevki ve mikdarı yddı 

38900 kilo sade yağının kapalı zarf.la eksiltmesi 25 1. ci Tf. 937 pr 
zartesi günü saat ıs de kapalı zarfla ebiltnıesi yapılacaktır. 

2 - Sade yağının taurlanan tutarı 37344 liradır. 
3 -- tık inancası 2802 liradır. 
4 - Şartnamesi Ankara, latanbul, Eakitchir lcvuım imirliklerl 

ve İmıitte tümen satın alma komisyonunda hergün görülebilir. 
5 - isteklilerin belli gün ve saatte, kanunun isediği belgeleri• 

birlikte inancaları makbuzlarını ve teklif mektuplarını ihtiva edeli 
kapalı zarflarını lzmitte tümen satın alım komiayonuna vermeleri-

(3670) ~5403 

""""" ZAYİ 

Erzakın Mubanvnen tık MUnakaunın Münakasanm Münakasa 
Ankara belediyesinden aJdl'" 

ğım 1014 numaralı bisiklet , ... 
kamı kaybettim. Yenisini aı.d" 
ğmıdan eskisinin hükmü yoJrt!• 

cimi Miktarı bedeli teminat tekli tarihi saati 
Saman 107000 1070 80,25 Açık ebiltme 19./l.Tf./1937 Salı 14 
Patatee 40000 2200 165 Açık ebiltnıe 19./l.Tf./1937 Salı lS,30 
Bulgut" 108000 15120 1134 Kapalı zarf 22./l.Tf./1937 Cuma 15 

1 - Tümen birlikleri kıtaat eratmm ve bayvanatının ibtiyaçlan yukarıda gösterilmi.ttir. Hizala
rında münakasa günü, saat, teminatı muvaltkateai, muhammen bedeli göeterilmittir. Taliplerin yevmi 
mezk6rda kapalı zarfla olanlarm münakasa saatinden lbkal bir saat nel mektuplarını komisyona 
vermeleri ve diler nM\nahea1.-dan da teminatı muvaklrate makbuzlariyle birlikte vakti muayyenni
de komisyona müracaatları. 

2 - Şartnamesi paraıs olanık tadil gBnlerl barlç hergiln komleyonda g6rUlebi.111'. 
S - Eblltmeler Çatalcada tlmen satın alma komisyonunda yapılacaktır. (3671) 

Ekrem~ 

Satılık Arsa 
Öncebecide Mlllkiye mettetıl 

Uezrinde en iyi yerinde acele sa; 
tılac:a1ı:trr. Talip olanlar, tlbl 
caddesi YegUn sokak No. 7ı,. 
müracaat. 3-540 9 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Hanları 

M: h İLAN 
teler ~2~mmen bedeli ~~?O lira olan pafta, klavuz, rayba ve fere· 
l'llda id 1-9.37 cuma gunu saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka-

B ~e bınasında satın almacaktrr. 
kanu u ışe gi.rmek . ~s.tiye~lerin 1860 liralık muvakkat teminat ile 
tekli~un. t~yın ettıgı vesıkaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve 
tnele .er

1
!01 aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine ver-

rı azımdır. 

lia:~~~nameler par~~ız olarak Ank.a!~da malzeme dairesinden; 
paşada tesellum ve sevk ~eflıgınden dağıtılmaktadır. 

(3577) 3~5294 

Devlet Demiryolları 9 ncu İşletme 
Direktörlüğünden: 
9 ncu . 1 s· k . olan 

38 
ış etme .. ı~. ~~ı deposuna 31. V.939 tarıhıne kadar gelecek 

ltıikctar ·0~? ~~1:. komurun vag?ndan yere tahliyesiyle istifi ve aynı 
t?ıen b komurun yerden makınelere tahmili işi 15.200 lira muha.m
Sirk :aene 12.X.937 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
dile ecıd.e 9 ncu işletme binasında eksiltme komisyonunca ihale e· 

cektır. 

tıunBu i.şe girmek istiyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla kanu-
L tayın tt•w· 'k 1 f 'iti e ıgı vesı ·a an, na ıa işlerine aid eksiltmelere girmek 
rıa;enıe:de~ aranacak müteahhid1ik vesikası hakkmdaki talimat· 
ak ~ da.ıresınde ~lınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 
Ş ar ışletme bınasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Sirk a~tnameler parasız olarak Ankarada malzeme daresinden ve 
~e işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470) 3-5276 

VİCDAN MÜCADELESİ 
Rene St. Syr 

Sümer Bank umum müdürlü-...... 
gıi.nden: 
!cıratl - Bankamızın Izmit'te yaptıracağı ikinci kağıt fabrikası in
Cd'Lı vahidi fiat esasiyle e.ksiltmeye konulmuştur. İnşaatın tahmin 

1 en keşif bedeli 428,668.88 liradır. 
ller 2. :- Münakasa evrakı 22 lira mukabilinde Sümer Bank inşa.at 

vısınden alınabilir. 
da ~ - Eksil~e 20 birinci teşrin 1~~7.5~!~ba günü saat 15.30 

4 
nkaMıda Sumer Bank Umum Mudurlugunde yapılacaktır. 

5 
= Muva~ka~ t~minat ~i.~tarı (19900) liradır. .. 

ltıŞa İst.e~lılerın ıhaLe gununden en az 3 gün evvel. Sumer Bank 
tin· ~t serv.ıs_ıne gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetle
ica~ ısbat ı~~n Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhitlik vesik3siyle 
200.oıoe~ ~ıg.~r v_esi~aları ve ~~l~i Bankalardan birinden alınmış 
&il tnı ıkı ~uz hın lıralık malı ıtıbar mektubunu ibraz ederek ek _ 

e
5 

:!,!e gır~bi!mek üzere birer. vesika almaları şarttır. 
llaat 

1 
Teklıf mektublıarım havı zarflar kapalı olarak ihale günü 

hah 4,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank mu
;rat ser~isi müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

haf - Bu ınşaatı, Banka dilediği müteahhide vermek hakkmı mu-
aza eder. (3664) 3-5404 

Arapkir belediye reisliğinden: 
tas 120 hektar tahmin edilen kasaba.mızın müstakbel planı ve bari 

ını Yap k · · b h h k -teş . ma ıçın e er e tarı yirmi liradan ve ihalesi birinci 
~k:~? ayının yedinci perşembe gününe on gün temdid edilmiştir 
led·ı t~ye taliplerin mezkur günde saat 16 ya kadar Arapkir be~ 
~ıne müracaat etmeleri ilan olu~ur. (3668) 3-5406 

İnhisarlar Umum MüdürlüITTinden . ~ 
'l'okl - Tefrişi teıkarı:ür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas, 
ltab at, Trabzon, ManıS3, Kars ve Gönen idareleri için idaremizce 
Cks~l edilen tipler dahilinde 899 parça eşya kapalı zarf usuliyle 

~ trneye ~onulmuştur. 
15 d - Eksıltme. 18-10-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saıat 
ll'ıis e Kabataşta ınhisarlar levazım mübayaat şubesindeki alım ko

ronundl yapılacaktır. 
ıs2A - Muhammen bedeli 24327.60 lira ve muvakkat teminatı 

... 57 liradır 4 . 
trı.is - Şartname~e~ parasız oarak her gün yukarda adı geçen ko-
Jta/0ndan a~ıni:11bılır. Ancak şartname almak istiyenler şimdiye 
tıa ~r. en aşa~ı. o:ı b.in liralık işi muvaffakiyetle yapmış oldukları
e_der~r vesaı~ı. ınhısa.rlar ~mum m~dürlüğü inşaat şubesine ibraz 
titıd . mukabılınde hır ehlıyet vesıkası tedarik etmek mecburiye
ğ1 g~:~rler •. Bu vesikayı hamil olmryanlara şartname verilmiyeoe-
. 5

1 ~ ek~~ı::ne_ye de. iştirak ettirilmezler. 
tırak ~uhurlu tek.~ıf mekt~bunu, kanuni vesaiki, eksiltmeye iŞ
CeJt {"esıkasını ve yuzde yedı buçuk güvenme parasını ihtiva ede
l!eçeo an k~palı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı 
lıdır n komısyon başkanlığına makbuz mukabi1inde verilmiş olma· 
~ (6683) 3-5430 

SEFALIN 
&aş 
\te 

biş 
*'trıları 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 tik 
ambalajları isteyiniz. 

llıııı., _ 2-2408 

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

ULUS 

Dr. Basit Orek 1 
7= 

Cebeci merkez has
tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş. 
rutiyet caddesi 10/1 numa-

1 rah evinde kabul eder. 
EN GÜZEL 

Tel: 1694 -

Juvantin 
saç boyaları 
Daima Sabit 
Daima Tabii 

-,. 

hıı::ıııc: kanzuıt ,.c.ıanesı ıano. 

ra~uvarlarmda lıa?.ırlanan Juvan· 
~in saç boyalan muzuı ve zehirli 
maddelerden tamameıı ad olup 
saçlan; t<ıhii renkler ini h~hşt"der 
Ju•ıaııtin ~aç hovalar• ırnmral ve 
;iyat- nlaıa~ iki talıii 't>nk iize. 
rinric teı tib eciilmn;ıtir 

l.tNlMANTOI KANZUK: 
RClM ATtZM ANIN K AT1 

nFVA <:TnTP 

KİRALIK 
Yenisehirde Tuna caddesin

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

3-5339 

J an darına genel komutanlı~ı ,.\n
k.ara satınalma k.omisyon11~dan : 

. 1 - Bir kilo&una (95) kuruş fiat biçilen (4000) kilodan (6000) 
k~loya kadar sau7yağ ile bir kilosuna ( 45) kuruş fiat biçilen ( 1000) 
kılodan <.~~00) kıloya kadar vasıfLarrna uygun beyaz peynir kapalı 
zarf usulu ıle 20-10-937 çarşamba günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız olarak alınabilecek olan 
bu eksiltmeye girmek isti yenlerin ( 468) liralık ilk teminat makbu
zu ":eya banka mektupları ile şartnamede yazdı vesikaları muhtevi 
te~Jıf mektuplarını belli gün saat dokuzdan evv::l komisyona ver-
mış olmaları. (3666) 3-5405 

Samsun türl{ hava kurumu baş· 
kanlığından : 

Samsun'da İnşa Edilecek Türk Hava 
Kurumu Şubesi Binası İnşasına aid 

Eksiltme Şartnamesi 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda türk bava kurumu şube 

binlsı inşaatı. 
2 - İn~atın keşif bedeli 46766 lira 70 kuruştur. 
3 - Eksıltme 4 - birinci teşrin - 1937 pazartesi günü saat 15 de 

Samsun tür~ hava kurumu şubesinde yapılacaktır. 
4 - Eksıltmeye aşağıdaki şartları hıaız olanlar girebilirler 
A - Kanuni ilometgahı olmak. 
B - Türk olmak. 
C - Halen inşaat müteahhidi olarak faaliyette bulunduğuna 

dair resmi vesika ibraz etmek. 
D - Şim_diye kadar bir defada en az ~O bin liralık bir bin.a işi

ni muvaffakıyetle başarmış olduğuna daır vesaik füraz etmek . 
E - Beşinci maddede yazılı alllvakkat teminatı vermek. -
F - Mukavel1e müsveddesi ve ona merbut bilumum evrakı im

za etmek. 
5 - Bu işin muvakkat teminatı yüzde yedi buçuk hesabiyle 

3507 lira 50 kuruştur. 
6 - İstekliler muvakkat teminatlarını eksiltme saatinden bir saat 

eve türk hava kurumu Samsun şubesi veznesine yatırarak alac:tkları 
makbuz ve 4 üncü m:ıddıenin C ve D fıkralarında yazılı vesaiki tek
lif mektublarını havi kapalı zarfla birlikte eksiltme saatinde 'türk 
hava. kurumu Samsun şubesinde toplanacak eksiltme komisyonuna 
tevdı edeceklerdir. 

Posta ile gönderilecek teklif rnektubla~~ ~.ihayet yukarda yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın ~ühur mumu ile iyice ka
pa~ılmış bulunması lazımdır. Postada vakı olacak geçikmeler kabul 
edılmez. 

? -:- İstekliler bina projesi, fenni şıartnaıne, mukavıele müsved
des~nı ve keşif hülasasını Ankarada türk hava kurumu genel mer
kezınde İstanbul ve Samsun şubelerinde görebilirler. (5966) 3-5429 

Orman l{oruma genel l~omutan
lıl{ sabnalma ı~omisyonundan : 

1 - Orman koruma genel karnutanlık kıtaları ihtiyacı için 
(~582) metre kaputluk kumaşın kapalı zarf usulü ile ihalesi 13. ı. in
cı Tş. 937 çarşamba günü saat onda Ankarada Yenişehirde komu
tanlık binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (27.033) lira 30 kuruş muvakkat temi
natı (2027) lira 50 kuruştur. 
.. 3 - Şartnamesi bedel mukabilinde her gün komisyondan alma

bılır. 
4 - lsteklierin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif 

mektublarını ihale saatından bir saat eveline kadar komisyona ver· 
meleri iJan olunur. (3584) 3-5278 

Cemiyetinden: 
1 - Türk Maarif Cemiyeti Okulunun ilk, orta vıe lise kı

sımlarında birinci te!lrin in altıncı çarşamba günü saat 8.30 
da derslere başlanacaktır. 

2 - Orta ve lise kısımlarında kız vt. erkek talebe tamamen ~ 
ayrılmıştır. Erkek talebelerle ilk kısmın birinci, ikinci ve ~~ 
üçüncü sınıfları, Cemiyetin e'Ski ilkokul binasında, orta ve li- ~ 
senin kız talebeleriyle ilkokulun dördüncü ve beşinci sınıfla- ~~ 
rı yeni binada derslere baslıyacaklardır. ~ 

3 -İleride ilk kısmın birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları ~~ 
şubelere ayrıldığı takdirde, bu sınıfların şubeleri de yeni bi
nada açılacaktır. 

4 - Ana sınıfının ne zaman, nerede açılacağı ileride ilan 
edilecektir. 

5 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 3-5416 

Ank~ara devlet k.onservatuvarına 
hu yıl alınacak talebe kayıt 

ve kabul şartlan 
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. 

1 - Arnılan genel vasıflar şunlardır: 
a) Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
b) Sesi güzel olmak, 
c) İyi kulağa malik bulunmak (işittiği sesleri tanımak ve ya

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

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

il - İstekliler arasında bir seçme !ınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır. 
a} Düzgün ve serbest konuşma. gördüğü veya okuduğu şeyi an

latma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisındea seçi· 

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

III - Sınavlar, 5.10.937 salı gününden 9.10.937 cumartesi gününe 
kadar lstanbu1da Şehir tiyatrosu rejisörlüğünde, Ankara'da 11.1 O. 
937 pazartesi günnüden 15.10.937 cuma gününe kadar her gün saat 
9.30 da Cebeci'de Müzik öğretmen okulunda bir heyet marifetiyte, 
yapılacaktrr. 

lstekliJer, pullu dilekçeleri ile 1stanbu1'da ŞehiI tiyatrosu re
jisörlüğüne ve Ankara'da Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne 
baş vurmalıdırlar. 

IV - DiJekçelere 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 

Ankara Vilayetinden: 
YWrı:ek Ziraat -nstitüsündeki tecrid evinde yapılan şarbon aşı

larının ıstihzarında kullalımak üzere muhammen bedeli 4493 lira 
30 kuruşluk ecza atat ve levazımatı baytariye 16.10.937 cumartesi 
gün~ ~.at 11 ~-e açık eksil.tmeye. konulacağından isteklilerin şartna
meyı gormek uzere Veterıner dırektörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (3637) 3-5363 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız H a lil Naci Mıhçıoğlund a 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Türk Hava Kıı rumu 
6 cı Keşide 11 Birinci teırin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

Bundan başka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Birinci Te,rin/ 937 güni.1 
akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... (Hl 

!IŞ,fıTıTLTLTLTıTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLji&.fLyJaf:f.R 

eykoz deri ve 
kundura 

FABRIKAS/ 1. A. 
ŞiRKET iNDEN 

Şirketimiz esas mukavelenamesinde yapılaca~ aşağ.ıda ya~ılı 
değişıklıgin konuşulması için hissedarlar .. u~umı heyetı fevkalade 
olarak 26-10-937 tarihine müsadif salt gunu saat 10 da Ankarada 
bankalar caddesinJc Sümer Bank binasında kain şirket merkuin
de içtima edeceğinden, ticaret kanunu ahkamı ve ~sas mu~avelen~
mesinin 40 ncı maddesi hükmüne tevfikan umumı heyetı teşkıl 
eden azanın mezkfir gün ve saatte içtimada hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Mü zakere ruznamesi: 
ı - Şirket esas mukavelenamesinin 6 ncı maddesini~ tadili_. 
Esas mukavelename metni: Tadıl metnı: 
Şirketin idare merkezi Ankaradır: Şirketin idare merkezi 

Muamelat noktasından fabrikanın: İstanbuldadır. 
bulunduğu mahalde idare olunur: 3-5412 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 
Komisyonu ilan tarı --------· 

1000 TON HURDA 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan yukarda miktarı yazılı 
hurda askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonun
ca 18-10-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale edi
lecektir. 

Şartname paras ız olarak komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (1500) lirayı havi teklif mcktublarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3571) 3- 5297 

Kıı·ık:k:alede yaıltırılacak: • 
mşaat 

Keşif bedeli \ 5139) lira (56) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü s-tınalma komisyonunca 
14-10-937 perşembe günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname (26) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (385) lira ( 47) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaiklc muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3593) 3-5307 

709 ÇİFT YÜN ÇO RAB 
475 ÇİFT ELDİVEN 

Tahmin edilen bedeli (687) lira (35) kuruş olan yukarıda mikda
rı ve cinsi yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
a lma komisyonunca 14.10.937 perşembe günü saat 14.30 da açık ek
ailtme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Talı"lerin muvakkat teminat olan (Sl) lira (S6) kurut ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mczkOr gün 
ve aatta komisyona müracaatları. (3570) 3-S269 

l 2S adet boyun bağı 
672 çift çorap 
200 adet gömlek, 
125 takım pijama 
125 adet kısa don 
12S adet iç fanilası 
125 adet yün fanila 
800 adet mendil 
12S adet yatak çarşafı 
125 adet yastık yüzil, 
1036 adet havlu 

Tahmin edilen bedeli (2337) lira (10) kuruf olan yukarıda cins 
mikdarları yazılı on bir kalem melbusat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 14.10.937 perşembe günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (17S) 
lira (29) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
fkle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. (3569) 3- S268 

80 TON PLATİNEN SAÇ 

'.tahmin edilen bedeli (9600) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 19.11.'1937 cuma günü saat 15 de kapalı azrf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple-
rin muvakkat teminat olan (720) lirayı havi teklif mektuplarını mez-
kur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3679) 3-5401 

1 LAN 

Ankara Belediye Reiıliği llinlan 1 --------------- -------------
iLAN 

1 - Yenişehidre 10S4 üncU adada 2 parselde 8S.50 metre murab
baı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 2S6,S liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (19.23) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 5 teşrini evci 937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3S31) 3-S2ll 

iLAN 

1 - Otobüs garajında yapılacak tesviye ve beton ile araba de
posu ve saire inşası on bet gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (2095S,72) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1571,66) liradır. 
4- Şartname ve kcşifnamesini görmek istiyenlerin her giln 

yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 8 teşrini evel 937 cuma 
günü saat on birde belediye encümeninde yapılacağından teminat
lariyle birlikte teklif mektublarını belediye encümenine verme-
leri. (3SS4) 3-5225 

I LAN 
1 - Su idaresine alınacak 25000 litre benzin ile 18000 litre gaz on 

beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur, 
2 - Muhammen bedeli 777S liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 583 liradır. 
4 - Şartname ve evsaf.mı görmek isti yenlerin herglin yazı işleri 

kalemine müracaatları ve ıhale ıs. teşrini evel ı937 de saat onda Be
lediye encümeninde yap lacağından isteklilerin o gün saat ona ka
dar teminatlarile birlikte teklif mektublarını belediye encümenine 
vermelri. (3684) 3-S420 

I L A N 
1 - Yenişehirde 1155 inci adada ıı parseıde 90 metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuftur. 
2 - Muhammen bedeli 180 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (ı3,S) liradır. 
4 - M Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri ka

lemine ve istekllierin de ıs teşrini evel 937 cuma günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3683) 3-5419 

t LAN 
. Belediye zabıtası me~~rları tarafından başı boş olarak yakalanan 

bır merkeb, bir koyun, ıkı kuzu, bir beygir ile bir pilicin sahiblcri 
çıkmadığı takdirde 5.10.1937 sah günü saat tam sekizde mezbaha 
civarında.ki hayvan pazarında satılacaktır. İstekli olanlar oradaki 
memura müracaat etmelidirler. (368ı) 3-5408 

tLAN 
1 - Yenişchirdc 1191 inci adada 22 parselde 33 metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (99) lirad ır. 
3 - Muvakkat teminatı (7,S) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 15 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. (3682) 3-5418 

KIRŞEHİR ASLİYE H. HAKİMLİÖİNDEN: 

Ankarada İsmet İnönünde Gazianteb saylavı B. Ferid evindeI<i 
Emine Yumman,n aslen gaziantcpli Ali Rıza oğlu ve elan Ankara
da Karaoğlanda Koç zade apartımanmda kocası saatçi Vehbi aley· 
hine kendisini darb ve hakaret ettiği gibi ağzının kokusundan ta
hammül edemiyecek bir hale geldiğinden ve saireden bahsile boşan
ma davası açıp dava olunan V.c.hbinin mlıhalli ikameti meçhul oldu
ğ~ndan tebliğatın gazete ile ilanına ve muhakemenin de S teşrinisa
n~ 937 ~uma günü saat 11 e bırakılmış olduğundan bu günde Kırşe
hır as~ıye hukuk mahkemesinde hazır bulunması vcyahud tarafın
da:>- ~ı~ vekil gönderilmesi aksi takdirde gıyab muamelesi yapıla-
cagı ılan olunur. 3-5417 

Kalorif er li 
Kiralık Apartrman 
Çankaya caddesi Sarıköşk kar· 

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

3-5357 

Kiralık Ev 
Beş geniş oda ; hava gazı fı

rını ve banyosu, geniş teras, kö
mürlük ve çamaşırlık ve her tür
lü konforu havi bahçeli evin üst 
katt kir:rlıktır. 

Yenişehir, Selanik caddesı No. 
51 Telefon : 1347 ve 2953 

3-543ı 

ZAYİ 

Cinsi 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Siğır eti 
Dana eti 
Koyun böbrek ya~ 

T avuk 
Hindi 

Miktarı 
92500 kilo 
15200 ot 

13600 •• 
7300 .. 
1300 .. 

3RZ5 Adet 
2000 " 

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

KR EM BA L SA MtN 

Kumral, Sanım, Esmer her tene tevafuk eden yegane ~ıbbt 
kremlerdir. (.;ildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri ldlmilen ızalt 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kutlan· 
dıkları ıuhht gllzcllik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM ED1Llf. 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin y;ı.ğsız gündllz için beyu renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için pcnhc renkli. 

İNG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu . latanbul 

Bitlis Nafıa Müdürlüğünden: 
Tatvan ve Mutki kaza merkezlerinde yapılacak olan hükiiJnC' 

binalarının tasdikli keşif bedellerine göre on beşer bin liraya t~· 
kabül edecek aksamının talib zuhur etmemesi hasebiyle 8 teşrin•· 
evci 937 cuma günü saat ıs te pazarlık suretiyle ihaleleri mukarl"'' 
olduğundan talih olanların şartname ve aair evrakı fenniye ve ket" 
fiyesini görmek üzere o güne kadar B itlis nafıa mildilrlilğilne rııU· 
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (359S) S-5341_..,.. 

Isparta valiliğinden : 
1 -Eksiltmeye konulan iş: 
Isparta vilayeti merkezinde yapılacak 87S07 Ura 7 kurut ~ 

bedelli hükümct konağı inşaatından 17500 liralık bir uım ~ 
2 - Bu işe aid evrak ve prtname fUnlardır. 
ı\ - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamcal, 
D - Ketif ve hülasai keşif, 
P - Planlar. 
İstiyenler bu evrakı Isparta nafıa müdilrlilğUnde g&reblltrle* 
3 - Eksiltme 24.9.937 den itibaren 11.10.937 pazartesi gUnO tr 

at ıs de 1sparta vilayeti defterdarlıkta teşekkül edecek kömia)'oO 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Ekı;iltmc kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1312 lira 50 kunıf" 

luk muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki veaLkalan gaetıenor 
leri lazımdır. 

A - 937 yılına aid ticaret odası vesika.ar, dldl 
B - 937 yılına aid nafıa bakanlığından alınmış mlltcahhl 

ehliyet vesikası, __ -6 

6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten blr sa-• 
cveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine ma.lcbu.z ııııt
kabilinde verilecektir. Posta ite gönderilecek mektublann niba~et 
saat 14 de gelmiş olması ve dış zarfların mühilr mumu ile iyıCO 
kaptılmış bulunması lbımdır. 

Postada vuku bulacak teahhürler nazara alınmıyacaktır. 
3-5336 

okulları satınalma 
komisyonundan 1 

Muhammen 
Fiatı 
Kuruş 
45 
4S 
28 
35 
4-0 

60 
150 

Muhanunen 
Bedeli 

Lira kurut 
41625 00 

6840 00 
3808 00 
2555 00 

S20 00 

55348 00 

22!>S 00 
3000 00 

S295 00 

%7,S Teminatı 

Lira Kurut 
3121 87 

513 00 
285 60 
191 63 
39 00 

4151 10 

172 12 
225 00 

397 12 

Tarihi 

8-10-937 
Cuma 

8-10-937 

Cuma 

ı• 

Ankara belediyesind n aldı
ğım ı320 955 No. §oför ehliyet
namemi kaybettim. Yen isini a la
cağımdan eskisinin hükmü yo k
tur. 

1 - Komisyonumu?.a bağlı yatılı oırulların ihtiyacı olan miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı 
karşılarında yazılı et ve tavuk partileri ayrı ayrı, kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuttur. İha
lesi 8. 10. 19~7 cuma günü saat ıs ve 15.30 da Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - ~ksıltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerine g&
re ellerınde bulunan belgelerle komisyona gelmeleri. 

Kamil oğlu Niyazi Yasemin 
3-5411 

ZAYİ 
Ankara koop erat if şirketin

den aldığım 5054 sayılı hisse se
nedini kaybettim. Yenisin i ala
cağımdan eskis ini n hükmü yn!<
tur . 

P .ıs - Hakl.( ı Ya cı 
3-5410 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· I 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

3 - İsteklilerin teklif mektub1armı 2490 sayılı kanun hükümleri daires!nde ihale saatinden bir taı" 
at evvel komısyona makbuz mukabilinde vermeleri ve şartnamesini görmek istiycnler mektebler ınu
hasebecili -inde komisyon kat ibine müracaatları ilan olunur. (3465) s-St60 

E SiNEl\IALAR HALK 
Bu gün Bu gece 

N e e, ihtiras ve zengin mizansenli filim 
BiR MAYIS GECESl 

Oynıyanlar: 
Fernand Gravey - Kate De Nagy • 

L. Baroux 
Ayrıca - Nebatat ilmin aid 1 kısımlık 

öğretici film 

Bugün ( 1) Matinesinden itibaren 

936 - 937 sinema mevsiminin on 

büyük şaheseri olan 

ŞARLO ASRI ZAMANLARDA 

filmi 

Genel istek üzerine gösterilecektir. Kırıkkale Asked fabrikalar satın alma komisyonunca 30.8.937 
glinil satılığa çıkarılan 400 adet yağ fıçısı artırma esnasında değe-

ŞEHİR BAHÇESİNDE : rini bulmadığından ihale 15.10.1937 günü saat ıs e bırakılmıştır. Ta- 1 
tiplerin ismi geçen gün ve saatte ıs liralık teminat makbuzlarile bir- BU GE CE SAAT TAM 21.30 DA~ 
tikte komisyonumuza baş vurmaları, fazla malfimat isti yenler hcrgün 

Umumi neşriya tı idare 
eden Yazı İşl eri Miidürü 
Mümta1 Faik FENİK 

Ulus Basrmevi: ANKARA 
~z_o_ıı_ama ___ m_eın ___ ur_ı_u~ğu_m __ u_zd_a_n_s_o_r_m_a_ıa_r_ı._(~3_6_S4~) ________ 3 __ S_36_o ____ _:.~-----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_. __ - ____ ~--------------------D--o ___ K ___ T ___ o ___ R ____ s __ o ___ K ___ R ___ A __ T _________________ ..--""' 

Bütün Mekteb l(itablarının satış yeridir . Kırla iye ve k.itahlarınızı şinıdiden ah ııı 


