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iSPANYA MESELESi ETRAFINDA 

Fransız - Ingiliz müşterek 
notası Italya'ya verildi 

Franko orduruyle beraber harbeden 
Yabancı gönüllülerin bayrakları 

Asamble komitenin 
gönüllü meselesine dair 

kararını reddetti 
Roma, 2 (A.A.) - Fransa ve in gi]tere mümessilleri bugün harici

ye nazırı Kont Ciano'yu ziyaret ederek ispanya meselesi etrafınaa mü
zakereye giriıilmek üzere mütterek bir nota vnniılerdir. Kont Ciano 
ile Fransa ve lngiltere mümessille- rinin bu nıülakab yanrıı saat sür-
müştür. 

Kont Ciano, ıimdi Romada bulu nınıyan Musolini ile görüıtükten 
ıonra ltalyanm karannı bildireceği ni ıöylemittir. 

Pirene hududlarmın açdmcm ,_--------------
Roma, 2 (A.A.) -Tribuna ga- Mareşal 

zetesi, fantaj olarak tavsif ettiği 
Fransanın İtalya aleyhindeki te- Atinada 
tbbüslerini tiddetle tenkid ederek 
diyor ki: 

.... İtalya, eğer İspanyadaki gönüllil· 
(Sonu 3. üncıl sayıfada) 

Çakmak'ın 

temasları 

Fransız frangı mühim 
surette düşmeğe başladı 

Atina, 2 (A.A.) - Türkiye Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Çakmak A
dat.epe destroyeri ile bugün Yugoslav· 
yadan Pire'ye gelmtş ve rıhtrmda yu· 
nan harbiye müsteşarı ile yunan kur
may heyeti tarafından karşılanmıştır. 
Bir asker müfrezesi aeJam resmini yap
mıştır. 

Mareşal, Atinaya muvasalatmda meç
hul asker abidesine bir 9C1enk koymuı, 
ve halk tarafından 'iddetle alkışlan.. 
mıştır. 

Fransız hükümeti bu hususta 
esaslı tedbirler · alıyor 

lstanbul, 2 (Telefonla) - Birkaç gündür normal bir aeyir takib e
den fransız frangı bugün dünya piyasalarında hiç beklenilmiyen bir 
Paniğe uğradı. Bugün sabah Londra borsasından İstanbul borsasına 
gelen ilk telgraf frangın 144.52 de açıldığım gösteriyordu. Sonra ge
len telgraflar frangın mütemadiyen düttüğünü göstermİf, nihayet öğle 
Üzeri borsa bir İngiliz lirası karıılığı 149 frank olarak kapanmqtır. 

Bu suretle frank yarım gün f. 
çinde bir İngiliz lira.ama karşılık 
tutulan değerinden 4,5 frank kay-. 
bebniıtir. 

Son günlerde frank yükselir gibi 
bir hareket gösterınif, fakat dünkü dü
şüş bütün ümidleri sarsmıştır. Diln 
franga tabi olarak İstanbul borsasında 
faizi frankla ödenen türk borcu birin· 
ci tahvilleri de düşmeğe başlamış ve 

1 
14.15 lirada açılan birinci tahviller 
13.35 lirada kapanmıştır. 

Londra borıannda vaziyet 
Londra, 2 (A.A.) - Fransız frangr· 

nın kıymeti yeniden düşmüştür. Bir 
isterling 151.87 frank olarak kapanmış
tır. İsterlingin kıymeti dün 144.53 frank 
idi. 

, 
Mareşal. kıral ve Metaksas tarafrn-

dan kabul edilmi' ve saat 13 de yunan 
kurmay başkanmın öğle ziyafetinde ha
nr bulunmuştur. Muetahn Yunania.. 
tanda ikameti esnasında harbiye mekte. 
bi kumandanı kendisine mihmandar ta
yin olunmuştur. 

Mareşal Çakmak, bu akşam yunan 
hiikümeti tarafmdan şerefine verilen 
resmt ziyafette hazır bulunmuştur. Ya
rın öğleden sonra İstanbula hareket e
decektir. 

Filiıtindeki son karıııklıklardan bir manzara 

Filistindeki karışıklık 

Mevkuf arab komitesi 
azası sürgün ediliyor 

Kudüs, 2 (A.A.) - Royter muhabiri bildiriyor: Dün aktam ve gece, 
bütün Filistinde devamlı bir sükun vardı. Polis ve asker devriyeleri 
fazlalaştırılmıştır. lngiliz polisleri ile askerleri, makinalı tüfeklerle hu
susi otomobiller içinde durmadan es aslı yollarda devriye gezmektedir. 

Kütahya Mebusu B. İbrahim Dal
kıbç,m vefat ettiğini dün yazmııtık. lb. 
rahim Dalkılıç hakkında Naşid Uluğ'un 
bir yazısını ikinci sayıfamızda bulacak. 
sııuz. 

Öğrnildiğine göre ,tevkifi ka
rarlaıtırılan mühim şahıaların iki
si müstesna diğerleri, mandater 
devlet makamları elindedir. 

Kudüs, 2 (A.A.) - Dün tevkif edi
len ve nefyedilmelerine karar verilen 
yüksek milli arab komitesi azasından 
üç kişi kuvvetli bir askeri muhafaza al
tında Hayfaya getirilerek orada bulu
nan Sussex İngiliz harb gemisine nak.. 
ledilmişlerdir. 

Söylendiğine göre, bunlar Hind de .. 
nizinde bir adaya sürülecektir. 

Bütün dükkanlar kapalı 
Kudüs, 2 (A.A.) - Dün polisçe tey. 

kif edilen zatın arab partisi reisi Jai
nar Hüseyni olmayıp arab gençliği li
deri Yakub Hüseyni olduğu anlaşıL 

maktadır. 

Nefyedilecek olanlar arasında bulun.. 
mryan yegane adam Jainar Hiiaeynidir. 

Kudüsteki bütün arab düklinlan 
kapalıdır. Diğer şehirlerdeki mağaza

larını da kapıyacakları zannedilmekte
dir. Hükümetin muhalefetine rağmen 
ikinci derecede birçok arab liderderi 
müşterek bir hareket vücuda getirmek 
ümidiyle yeni bir kabine kurmak iste.. 
mekte iseler de bunların bütün gay.ret. 
Ieri boşa gitmektedir. Konan husus! DL 
zamlar mucibince mıntaka komiseri ka
palı bulunan mağazaları açtırmak ve 

bu emre itaat etmiyenleri cazalandır. 

mak hakkına maliktir. 

......,.__. ..... -----
ıaı.•e 

Fransız hükümetinin tebliği 
Rambuyyet, 2 (A.A.) - Bu sabah 

bir kabine toplantısı olmuştur. Saat 
12.45 de toplantı devam etmekte idi. O 
saatte müsteşar Villiam Bertrand gele
rek aşağıdaki tebliği okumuştur: 

Alacahöyiikte sfe~ksler arasında 29 bir~ci teş~de yenı makine-
sinde 28 büyük 

Fransız maliye nazrrı B. Jorj Bone 

Asi tayyareler 

Barselon'u 
Bombardıman 
Ettiler 

Barselon, 2 (A.A.) - Üç tayyare fi
losu dün öğleden sonra Barselonu bom-

bardıman etmiştir. Tayyareler bomba 

•ttıktan sonra sokaktan geçenlere mit. 

taJyözlerk ateş açmışlardır. 
Şimdiye kadar 45 kişinin öl<lügü. 

97 kişinin yaralandığı ve 34 bin":-un da 

kaıniien veya kısmen tahı ib edildı;i 
tcsbıt edilmiştir. 

"Mali vaziyet ve bilhassa 'ambiyo 
piyasasının vaziyeti hakkında maliye 
nazırı tarafından verilen izahat üzerine 
meclis aşağıdaki beyannameyi ittifakla 
kabul etmiştir: 

"Meclis fransız parası üzerinde ya
pılan spekülasyon için ortada hiç bir 
teknik sebeb mevcud olmadığını müşa
hede etmiştir. Büdce tevzin edilmiş, ha
zinenin yükü hafifletilmiş, ilk te~rin 
vadesi temin edilmiş ve bu işler devlet 
tarafından fransız bankasınca emrine 
amade bulundurulan kaynaklara müra
caat edilmebi •in yapılmıştır . ., 

F ransanın para politikası ve 
dış politilu.sı 

Pambun·et, 2 ( A .A.) - Para buh
ranınna karşı şidcletlı tedbirler almak 
lazım geldıgınt> l:araı veren ve kambi· 
yo' un kontrol edilmesi fikrine itiraz 

(Sonu 4 ıurcil ~aylada) 

Tarih Türkiyesine bir ziyaretin notları: 

Tarihe götüren yolda 
tarihcilerle beraber .•. 
Arkadaşımız Yaşar Nabi, Türk t arih kongresine iştirak eden yaban

cı profesörlerle beraber Yer köy, Ala cahüyiik ve Boğazköprüye gitmiş
tir. Arkadaşımızın orada gördükleri ne dair yazdığı güzel bir röportaj 
serisini bugün neşre başlıyor:uz: 

Türk tarihinin en eski devirlerine 
şahidlik eden abideleri yerinde göremk, 
bu arada yurdun tanımadığım bir kö
şesini daha gezmek için karşıma çıkmış 
olan fırsat kaçınlmıyacak derecede ca
zipti. Hususiy1e ki, bu derece entere
san bir seyahatin yedi ayrı millete 
mensub kalabalık bir ilmi heyetin refa

katinde yapılacak olması, bu cazibeyi 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

B. Bek'in Viyana seyahati 
Varşova, 2 (A.A.) - Polonya ajan

sı, bazı a1anslarm verdikleri haberle. 

rin aksine olarak Polonya hariciye na

zırı B. Bek'in Cenevreden dönüşte Vi

yanada kalışının tamanıiyle hususi ma.. 

hiyette olduğunu tasrih eylemektedir. 

sayfa çıkacak olan 
Ulus'u bekleyiniz. 

. 
yenı 

ta 29 ilk tetri~ 
U L U S d e n itibaren 

zengin memle
ket röportajları, dünya haberleri 
ve mektubları bulacaksınız. Bir 
çok muharrirlerimiz sızın ıçın 
Türkiyeyi karış karış dolaımıtlar 
resimler almışlar ve çok güzel ya• 
zılar hazırlamışlardır. 

ta bir yenilili 
U L U S de gençlik içia 

açtığımız say-
1 adır. Bu sayfada bütün gençler:ia 
mizi ve münevverlerimiz: yakın
dan alakadar eden bahisler bula
caksmız. Gençlik sayfası etrafın
da yakmda daha tal sil at vercceiis. 
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Bir ölünün arkasından: 

İbrahim Dalkıhç 
Kütahya met,usu lbrahim Da1kılıç, 

~ta Bozlwı köyünde tanrının rah· 
ınetine kavuşmuştur. Bir halk adamı, 
büyük bir yurdsever olan Dalkılıcı, genç 
nesillere tamtmak bir borçtar. :ICöy bc>
calığiyle millet vekilliği aramda ceçıen 
çetin ihir si.7 "ve ımiicadele sibi1esi, 68 YL 
ıında llayata göZlerilli kap.yan hawıııiyet· 
li bir vatmadaım kırk. ilm~ 7lhm 
doldarur. 

fbrahJm o.Dahç, Uıa)CDI Boibı 
köyündeaair. lCöyüDcle, !köy hocall Ola
rak amumi 'bizmete p-en genç uPJW, 
az zmmmda butiin ka7.& içinde hatrn a

yılır !bir ıahsiyet olnmştur • 
Upık bund.n yarım anr evvel. l:na

hara bnıımUlt miiteaddid fabrib:lariy. 
le rehlı seviyesi oldukça yüksek lbir Wrk 
kasabuı olmuftar. Halıalığı upklılan 

büyük ticaret merkezlerine, lıatti ya
bancı memleketlere yaymıştır, payitaht
la sıkı bir temastadırlar; böyle gözü açd
mış, uyanık bir halk varlığı içinde her 
babayiğitin sözü diR!enmez ve habrı ko
lay kolay sayılmaz. işle böyle bir muhit 
içinde kendisine bir hürmet mevkii te. 
min eden genç Dalkılıç, meputiyetin 
kuruhış günlerinlıe lttihad ve Terakki 
Cemiyetinin Upk'ta müessialerinin ba· 
ımda bulunmuş, müftü aeçilmiş, maarif 
müfettişi olarak muhitini uyandmnaya 
çalışmış, maarifi yaymak için didinme
lerine miisbet bir zemin yaratamay~ 
o l:iinün idareain.i utandırın~ iç.in çekil
miş ve bundan sonra memleketinde her 
ne türlü halk işi var ise onun içinden en 

yorucu tarafı i.izerine almaktan çekinme
miştir. Hemşerileri, bir gün kolera salgı
m Uşak ve civanm aannca, onu, nahif 
vücudu ile bu büyÜk tehlikenin i?ıde 
hekimlerle birlikte cehalete ve pisliğe 
karşı uğnqır, 

Bir gün çekirge belası tarlaları aa
nnca Dalkılıcı, cübbesini toplamış köy 
köy bu mücadelenin köylüyÜ uyandıncı 
ve toplayıcı bir mihveri olarak çalışır, 

Hürriyet ve itilafın, türk olmıyan 
unsurlarla elele verip memlekete zehir 
saçan fitne ve fesadlarına karşı bir kar
tal gibi kanadlannı gererek muhitini ko
rur, görmüşlerdir. 

Meşrutiyet devrinin halk hizmetleri 

arasında "halk ianesiyle bir donanma 
yapma" işi de olduğunu hatırlarsınız. 

lbrahim Dalkılıç, Uşak'ta hu işin de ba
şına geçmiştir; süslenmiş deve kafile\e. 
riyle Uşakın yiğit köylüleri donanma ce

miyetine yığın yığm buğday yoDadılda -
~ vakit, onları 'bu yolda İrşad edenin mü
tevazi Dalkılıç olduğunu herkes bı1iyor, 
onun her sözü tam tesirini gösteriyordu. 

işte bu günlerde idi ki, Balkan har
bı gelip çatmışb. Osmanlı ordulan her 
yandan b<TZUldu, Çatalca'da, payitahtm 
burnunun dibinde güçbela bir müdafaa 
hath kurulduğunu duyan Dalkılıç, u~
htan vatani vazimme çağırmıştır. U
,aWtan giden nizamiye ve ıredif taburla
nndan başka; yaşlı, muinsiz, raporlu ef
raddan bir gönüllü taburu toplamış, ta. 
buru Uşak'ın hamiyetli evlidlannm ia
nesiyle donatmıştır. Efraduı geride ka
lan ailelerinin iqeı..ini sağlama: bağlamış 
ve tabunı getirip ordunun emrine sok • 
maqtur; ve kendi de harbm sonuna ka • 
dar Çatalcanın S?I cenahmda sa'V'&?D bu 
taburun içinde bir mütevazı nefer olarak 
ıavaşmışbr. 

lstanbu1 meclisinde millet vekilliği 

vazifesinden Dalkılıç köyüne döndüğü 
zaman, memleket yıkılmış, ortalık ka.. 
ranmş, herkesi ye's kaplamıştı. 

Vatanı kurtarmak için Samsun'a ayak 
bai811 Büyük Ata'oıll ilk işaretini duyup, 
Bozk'1ş'ta ye's ve fütur havasından fır
layarak Uşak'a koıan İbrahim Bey, isti
laya karşı cephe kurmak için yer yer 
toplanan vatanseverlerin burada başına 
geçmiş, Salihli ile, Demirci ile, Al31e
hirle l!lllhabereye girişmiş, heyeti temıi
liyenin emrine girmiş, Salihli ve Alaşe. 
bir toplantılarında inanılır, güvenilir bir 
.p.bsiyet olarak çah§mış ve Uşak müda
faai hukuk reiıi olarak kuvayı milliye 
n.z.ifelerinin sonuna kadar bütün hemşe
rilerini etrafına toplamak muvaffakiyeti
ni gösterıniJtir. 

Dalkılıç, milli ordu kuruluncaya ka
dar, zaman zaman emirleri Kütahya'ya 
kadar JMıil bir kuvvet olarak Uşak ku. 
vayı miUiyeıinin başında, Salihli, Alaşe
hir ve Demirci milli kuvvetlerini besle
mi,, cephe boyuna milli taburlar, kıta -
Jm- OO\ ketm~tir. 

h~=la ordularının sayı ve malzeme fa. 

ikiyeti karıısında milli kuvvetlerin cep. 
hesinin Uşak gerisine alındığı güne ka
dar bu çetin işleri başaran fbrahim Beye, 
Niğde mutasarrıflığı vazifesi verilmiş, 

milli zaferden .llCllll'8 köyiiae ıi1Dnen 'bu 
halk ÇOQığmw, Atatürk, partÜinin nam
zali ~millet vekillijinc pğlnaııtır. 

Son U!!"Dhnla phatçıe bayili diifiik 
bir . tte o1masma - ---'D.......• 'Vaztye ll"aglDen ~auuııç, 

Millet eclisi•in mesaisine lJD111lhz""Dllll 

iıtirik ediyordu. Onunla SOD. defa, Nyan 
mıdlaşmasmm t:umki miinasebetiYle 
mediı.in levblide toplantısmda .göriiı
miqtüm. 

l.ıte halk im.meli emrinde bir vatan-

NAŞlDULUC 

Yeni posta ve telgraf 
merkezleri 

:Posta telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü mevcud merkezlere ilaveten 
yeniden postıa ve telgraf merkezleri 
lrormuştuır. Van viliyetine bağlı Gür
pınar, Antalya vilayetine bağlı Gün
doğmuş, Elaziz vilayetine bağlı Bingöl, 
Diyarbekir vilayetine bağlı Bismil ve 
Egil kazaları yalnız posta işleriyle ilgi
li merkezlerdir. Bunlardan başka posta 
ve telgraf işleriyle ilgili merkıezlerde 
kurulmuştur. İzmir şehri dahilinde 
E~refpaşa ve Trabzon şehri dahilinde 
park mevkileri bunlar arasındadır. 

İzmir de talebe fazlalığı 
İzmir, (Hsususi) - Şehrimizde o

kuma hevesi her sene bir kat daha art
maktadır. Halkın kültür isteği karşısın. 
da ona ttdrisat müesseselerinde çifte 
tedrisat U$Ulü taki.b edilmektedir. Mek
teblerin açıldığı gün, kız lisesinde l 700 
talebe, erkek lisesinde 2465 talebe mev_ 
cuddu. Orta mekteblerde de talebe yc
kfinu ~k kalabalıktır. 

İzrnirde sivil hava 
istasyonu 

lzmir (Hususi) - Cuma.ovasında 

inşa edilmekte olan modem sivil bava 
istasyonu sahasmm tesviyesi bitmiştir. 
Hangar inşaatına süratle devam edil
mektedir. YoJcu tayyareleri hangarının 
inşası da yakında sona erecektir. Dev_ 
let havayolları umum müdürlüğü, bu
rada bir de istasyon inşa ettirecektir. 
İstasyon binası, keşfe göre 8113 liraya 
çıkacaktır. Bunun için bir münakasa 
açılmıştır. Binanın inşaatı 15 birinci 
teşrinde ihale olunacaktır. 

Tiyatro ve opera mektebi 
On altı yaşında bum ve on se

kiz yaşında oğlum bulımmadığma 
esef ediyorum: Kamı ve oğlum bu 
yaşlarda olsalard., zerre kadar te: 
reddüd etmeden, anlan tiyatro ve o
pera mektebine verirdim; ve, istik· 
ba1Jerini hakkiyle temin etmiş oldu
ğuma inanarak, hayatımın geri ka
lan günlerini - onlar için • tasasız 
geçiraıeğe !ralışzrdım. Tiyatro, o
pera ve aleltimum modern musiki 
ve güzel ses, yakın yıllar Türki. 
yesinde, tiyatro. opera, musiki ve 
ses artistlerine umduklarından çok 
kazanç ve şeref temin edecektir. 

Bundan şüphe etmek için sine
maların nasıl dolup boşalmakta ol
duğuna; alaturka musikiye gençle
rin nasıl tahammül edemediğine 

dikkat etmemiş, ve diğer tarafdan 
iyice bir tiyatroya, ondan mahrum 
yerlerde, nasıl itibar olunduğuna; 
modern musikiden ve güzel sesten 
yeni neslin ne kadar zevk aldığına 
da dikkat etmiş olmak lazımdır. 

Türk tij atrosu, türk operası, 
modern türk musikisi artistlerini 
bekliyorlar: Onları tiyatro ve ope· 
ra mektebimiz yetiştirecektir. 

On altı yaşmdaki genç krzlar, 
ıon sekiz yaşındaki delikanlılar I 
Ankaradki •iyatro ve opera mekte
binin gazetelerde devam eden ilan
larının şoyle intişarr sizin ona gös
tereceğiniz rağbete bağlıdır: "Ti· 

ULUS 3 - 10. 1937 

Arif Orucun Ankara vilayeti içinde 

muh~kemesi Tayin ve nakilleri yapılan 
dün başladı ilk mekteb öğretmenleri 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Bir bu-

çuk ay evvel Romanyadan lstanbula Bu sene Ankara vilayeti ilk okuIJa- ı 
rında yapılan öğretmenler arasındaki ta-

:ıı;elen ve burada tevkif edilen Arif O- yin ve nakil listesi huırlanmış ~e alaka· 
rucun muhakemesine bu sabah ağır ce- darlara tebliğat yapılmıştır. Listeyi ay_ 
zada başlandı. nen yazıyoruz: 

Arif Oruç, reisin suallerine evli oL Dış şehirlerden Ankaraya tayin edi-

duğunu, iki çocuğu bulunduğunu, ev- lenl::~sa Çekirge okulundan Meliha An-
velce altı aya ınahki.Un edildiği ceva- kara merkez Etlik okuluna, İstanbul 23 
bmı verdikten sonra sorgu hakimliği- üncü okuldan Fikriye Ankara Merkez 
nin tahkikat açılmasını istiyen ta1eb- Etlik okuluna, Balıkesir Gazi okUlundan 
namesi okundu. Mualli Çankaya okuluna, Çankırı. Cum-

Sorgu hakimi, Arif Orucun Pariste huriyet okulundan Zehra Ankara Mer-
kez Necati okuluna, Konya Aksehir Cum 

neşrettiği Yarın ismindeki broşürler- huriyet okulundan Nadide Ankara Mer-
den birini Sivas ağır ceza mahkemesi. kez Küçük Yozgad nahiyesi okuluna, 
ne, diğerini Giresun ticaret odasma Niğde Merkez Sakarya okulundan Yu-
gönderdiğini, Sofyada çıkan bir gaze- suf Ankara merkez Halkaveren nahiye• 
tede Türkiye cumhuriyeti aleyhine ve si okuluna. Zonguldak Bartın Şiremir 

okulundan Yaşar Ankara merkez Tatlar 
teşkilatı esasiye kanununu değiştinni- okuluna, Sinob Gerze Yaygın okulundan 
ye matuf yazılar yazdığını kaydederek Sadık Mete Ankara merkez Yenişehir 
türk ceza kanununun i46 mcı maddesi- okuluna. Tarsus Bağlarbası okulundan 
ne göre son tahkikatın açilmasını is- Celal Ankara 'Merkez Taşp~ar okuluna, 

Samsun Çarşamba Bakalı okulundan 
tiyordu. Mehmed Aydın Kalecik kacasr Solak 

Arif Oruç. mahkemeye bir istida Yurdköye, Edirne Meriç Sirem okulun-
verdi ve 43 gündenbcri haksız olarak dan Nihad Ankara merlteıı: Yakub Ab-
mevkuf bulunduğunu söyliyerek dava- dal okuluna, İzmir Kemalpaşa Cumalı 
sının sukutunu istedi. okulundan Şükrü Şaylan Ankara merkez 

Suçlu, af kanunundan istifadesi la. Fethiye köyü okuluna, Manisa E~me 
zım geldiğini, Sivas ağır ceza mahkc- Yeleğen okulundan Ali Osman Ankara 

merkez Orhaniye köyü okuluna, Mani-
mesine gönderdiği broşurden dolayı sa Turgudlar Gayığın okulundan Meh-
muhakemesinin menedildiğini ve isnad med Ankara merkez Dre~ye köyü okulu-
olunan bütün suçların afdan evvel ya. na, Samsun Bafra Taşkilik okulundan 
pıldığ1m söyledi. Abdullah Ankara merkez Gerdcr okulu 

Müddeiumumi dosyayı tedkik için öğretmenliğine. Zonguldak Kilimli oku-
k tundan İsmail Beypazar kazası Karasar 

istedi. Muba eme pazartesi gününe bı.. okuluna.. Samsun Merkez Fadılkadr oku-
rakrldr. lundan Behiye Şerefli Koçhisar merkez 

Yeni paralar 
Yeni kağıd parıalar bugünlerde te

davüle çıkarılmak üzeredir. Beş lira
lıklar tamamen ikmal edilmiştir. Pek 
yakında Ankaraya gıetirilecektir. 

.... - ........................ -..... -.-... _.._ .. . . . . 
! H A V A i . . .................................................. 

Gölgede 25 derece 
Dün şehrimizde hava kapalı geç

miştir, ısı g;ölgede 25 güneşte 35 dere· 
cedir. Yurdun orta Anadolu, Tra~ 
Kocaeli ıruntakalannda hava krsmen 
bulutlu ve çiysentili, yurdun diğer 
mıntakalan ise kapalı geçmiştir. Diln 
Edirne, Çanakka,tc, Muğla, Eskişehir 

ve Kütahyaya ölçülemiyecek mikdaT
da yağış olmuştur. Dün en diişü.k ISI 

Eskişehir ve Sıvasta 5, en yüksek I$I 

da Diyarbekirde 31 del'ece olarak kay
dedilmiştir. 

yatro ve opera mektebi talebe hd
rosu dolduğundan artık müracaat 
edilmemesi ilan olunur·" 

· H albuii melcteb sizleri beldi. 

yor. -N. B. 

Avnrpanın en uzun lıöpriisii 

Daniınarb.nm Feeland ve Falster a
dalannı birleştiren yeni köprü, ~en gün 
Danimarka kıralı tarafından açdmışbr. 
Bu Köprünün uzunluğu 3.300 metredir. 
Avnıpada bundan uzun köprü yoktur. 
lnşa masrafı 15.50 milyon türk lirasını 
bulmuştur. Yeni köprü, lskandinav mem
leketlerini demiryolu ve şose ıle Avru

paya bağlamaktadır. 

F ransanın meseleleri 

Bir fransız gazetesi, son günlerde 
Fransa kamoyunu heyecana getirmiş o
lan politik meaeleleri, bir tablo halinde, 

sıralamaktadır. 
Bombalar meselesi: Geçen marttan 

beri trenlerde, kiliselerde, hastanelerde, 
tayyare meydanlarında, patronlar fede. 
rasyonu merkezinde, bombalar patlamış
tır. Bu bombalar F ransaya dışardan ge. 

tirilmiş, yabancı mamulüdür. 
KukulatalıJar meselesi : Geçen ey

liilde, polis. Fransada ihtilaller çıkar
mak maksadiyle kurulmuş ve azasına ku
kuletalılar adını vermiş olan bir gizli 
cemiyet keşfetmiştir. Üç kişi yakalan
mıı, polis elli üç yerde baskın yapmış· 

br. 
C 2 deniz altı meselesi : Brest lima

nında demirli duran İspanyol C 2 deniz-

okuluna, Tokad Zile Maşat okulundan 
Ahmed Nallıhan kazası merkez okuluna, 
İzmir Duatepe okulundan Pakize Kes. 
kin Kırık okuluna, Kastamonu Abdül· 
hak Hamid okulundan Nevin Keskin Kt· 
rıkkale okuluna, Kayseri Safa okulun
dan Merzuka Keskin Kmkkale okuluna. 
İçel Mut merkez okulundan Nazire A
vaş merkez okuluna. Çorum Sungurlu 
!smetpaşa okulundan Naime Avaş mer. 
kez ikinci okuluna, Balıkesir Ali Şuur! 
okulundan Lütfiye Polatlı merkez oku
luna, Gelibolu Namık Kemal okulundan 
Muazzez Poltalt merkez okuluna, Ça
nakkale Biğa İlyasalan köyü okulundan 
Hikmet Polatlı Samsunlu nahivcsi mer
kez okuluna, Muğla merkez ikinci oku· 
tundan Zeyneb Kızılcahamam Pazar na. 
biyesi okuluna tayin edilmişlerdir. 

Ankara vilayeti dahilindeki ilk okul 
öğretmenleri arcuıncl ahi 

nakil ve tayi.nler 
Haymana Abdallı köy okulundan 

Nebile, Küçük Yozgad okulundan Hik
met İsmet Inönil okuluna; Haymana 
Balçıkhisar köy okulundan Mebruke, 
Mimar Kemal okulundan Tıynet Ulus 

altı gemisinin zabbna teşebbüs olunmuş. 

tur. 
General Miller meselesi: Fransada

ki beyaz ruslann tefi general Miller or. 
tadan kaybolmuıtur. 

Harb yüzü göremeden ölen 

ıevkulceyİ§çi 

Amerikanın en büyük aevkulc:en üs

tadlarmdan olarak bililen General Fallı 

geçen gün Londrada öbnüştür. 

1898 Amerika • ispanya muharebe· 

sinde gönderildiği Porto • Riko'nun a

merikalılarca alınmasından sonra oraya 

varabilmiş olan genç zabit, rus • japon 

harbmda müşahid olarak bulunmak İste. 

miş, fakat Port - Arthür'ün japonlarca 

zabtedilip mütareke konuşmaları baş1a

dıktan sonra harb sahasına yetişebilmiş. 

General balkan harbında ise bazı idari 

sebeblerden dolayı Çetine' den ileri gide

memiş, umumi harbta Brüksel ahnanla

rın e1ine geçtiği sırada orada bulunan 

General, diğer tarafsız devletler zabitle. 
rile birlikte Belçikadan çıkarılmış ve 
1916 da Amerika - Meksika anlaşmazh· 
ğı sırasında, bir kolordu başında hudu
da varınca anlaşmazlık ortadan kalkmış
tır. 

Amerikamn en büyÜk sevkulceyşcisi, 
bugünlerde, uzak şarka giderken Lon• 
draya uğramış ve orada hastalanarak, 
73 yaıında hiç harb yüzü görmemiş o. 
larak hayata gözlerini yummuşh.:r. 

• okuluna; Aya:ş Köklerköy okulund:ın 
Memduha, Yenihayat okutundan Sıtkıt 
Hürmüz, Keçiören okulundan Fadile, 
İnönü okulundan Muammer, Mefkure, 
Devrim okulundan Tekin, Kayaş köy o· 
kulundan Zahide. Kalecik Merkez oku
lundan İrfan, Hususi Bizim okuldan 
Nebihe Necati okuluna, Devrim oku1un 
dan Latife, Ulus okulundan Saide, Al· 
bayrak okulundan Cevher, Devrim o
kulundan Atiye İltekin okuluna; Cum
huriyet okulundan Cevdet, Dumlupınar 
okulundan Altay, Necati okulundan Şe
fika, İstiklal okulundan Esad Devrim 
okuluna; Atatürk kız okulundan Se
miha, Devrim okulundan Fahreddin, 
İltekin okulundan Müzeyyen, Necat. o
kulundan Halil, İhekin okulundan h
mail Cumlmriyet okuluna; İstiklal o
kulundan Danende Mimar Kemal oku
luna; Orhaniye okulundan Receb Çan
kaya okuluna; Etimesud yatı okulundan 
Besime Albayrak okuluna; Mimar Ke
mal okulundan Memduha, Onuncu yıl 
yatı okulundan Muazzez, Cumhuriyet 
okulundan Rüştü, Atatürk kız okulun· 
dan Naci :lnönü okuluna; Cumhuri-
yet okulundan Şükrü, Çankaya okulun
dan Meliha Atatürk kız okuluna; Ayaş 
Gödül nahiye okulundan Fevzi, Etime
sut yatı okulundan Muazzez Kocatepe 
okuluna; Cumhuriyet okulundan Nai· 
me İstiklal okuluna, Çankaya okulun
dan Münire Yenihayat okuluna, Nallı· 
han lmirköy okulundan İhsan, Etlik 
okulundan Fatma, Sabahat, tltekin o
kulundan Macide, Polatlı merkez oku
lundan Düriye, Fehimc, Hamdiye. Bey
pazar merkez okulundan Necmiye, 
Dumlupınar okuluna; Keskin Kırık o· 
kulundan Kemal, Haymana Merkez o
kulundan Şükı'.lre Dikmen okuluna; 
Keskin Kırıkkale okulundan Mediha 
Keçiören okuluna; Necati okulundan 
İsmet Yenihayat okuluna; Türk Muse· 
Y-i okulundan Bclkis Etirnesud yatı o
kuluna; Kılıçlar okulundan Hamdi Bağ· 
lum okuluna, Keskin Kırıkkale okulun
dan Ahsen Küçük Yozgad okuluna; 
Bcypazar Sarayköy okulundan Kemal, 
Keskin Oba okulundan Tahsin, Nallı
han merkez okulundan Sabri Beypazar 
okuluna; Kızılcahamam Çamlı dere o
kulundan Cafer Şeyhler köyü okuluna; 
Kızılcahamam Camlı dere okulundan 
Said Beypazar Adaviran köy okuluna; 
Çubuk Kışlacık okulundan Remzi Çu
buk Ağılcıkköy okuluna, Kızılcahamam 
Otaci köy okulundan İhsan Şerefli koç
hisar San Yahşiköy okuluna; Keskin 
ikinci okuldan Kandemir, K. hamam mer 
kez yatı okulundan Cavid Keskin mer
kez okuluna; Keskin Çelebi nahiye o
kulundan Rauf Keskin ikinci okuluna; 
Keskin merkez okulundan Cemal, Şe
refli Koçhisar merkez okulundan Ce
lfil Sahir Hasandede köy okuluna; Kes
kin merkez okulundan Bedriye Hayma
na merkez okuluna; Haymana O baca 
köy okulundan Şükrü, Ll.yime, Cern.1, 
Hami Haymana okuluna; Zir okulun
dan Bilal Haymana Smdıran köy oku
luna; Haymana Karacadağ okulundan 
Hakkı Karagedik köy okuluna; Kızıl
cahamam Pazar nahiye okulundan 
Ommühan Kalecik merkez okuluna ;B. 
pazar ikinci okuldan İsmail Ayaş mer
kez okuluna; Zir okulundan Hüsnü A· 
yaş merkez ikinci okuluna; Ayaş mcr· 
kez okulundan Suad Ayaş Gödül oku
luna; Ayaş Yeregömüköy okulundan 
Muzaffer Ayaş Gödül okuluna; Şerefli 
Koçhis.r merkez okulundan Huriye, Çu
buk merkez okulundan Zekiye Polatlı 
merkez okuluna; Polatlı merkez oku· 
lundan Enver Polatlı İniler Katrancı 
köy okul öğretmenliğine, Polatlı Sarı
oba köy okulundan Hasan Bacı okulu
na; Türk obası köy okulundan Kemal 
Karakuyu okuluna; Ayaş merkez oku
lundan Şefika, Etimesud yatı okulun
dan Melahat Kızılcahamam yatı okulu-
na; Keskin Hasandede köy okulundan 
Mehmed, Rasime, Kızılcahamam Çamlı
dere okuluna; Kızılcahamam yatı oku
lundan Mehmed Çamlıdere köy okulu
na; Nallıhan Kuzucular köy okulun· 
dan İbrahim Kızılcahamam Gürcü köy 
okuluna Kızılcahamam Hıdırlar okulun-
dan Emirhan, Kızılcahamam Güvem köyf' 
okuluna; Bala merkez okulundan En· 
ver Bfila Çemşid köy okulunae Kalecik 
Koyunbaba köy okulundan Mebeşe Ka
lecik Küçük şami köy okuluna; K~
kin merkez okul öğretmeni ve Maarıf 
memuru Fahri İstiklal okulu baş öğret· 
menliğine, NaUıhan merkez okulu öğ· 
rctmeni ve Maarif memuru Naci Duın· 
lupmar okulu baş öğretmenliğine, BaiT 
!um nahiye okulundan Tayyib Kayaş köy 
okuluna nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Adanada taleb va-ziyeti 
Adana, (Hususi) - Şehrimiz erkek 

lisesinin mevcudu 1400 Ü bulmuştur. 

Lise pansiyon kısmına 180 kişi kayJe~ 

dilmiştir. 
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\Öğretmenlere: 
Memleket çocuklarının yarının 

büyükleri olduğunu düfiinen 
Uluş, bugünden onların kala 
ve beden terbiyelerine çalışma
)!• bir vazile saymıf onan için 
29 ilk teşrin 1931 den itibaren 
çıkacak sayılarında her hafta 
onlara saylalar ayırmıştır. 

• Bu sa)'lalar, şimdiye kadar gÖT

düğünü:z çoc:uh sayfalarından 
larklı olacak, yavrularımızın 
hem eğlenmelerine, hem bilgi
lerin:n artmasına, hem de yeni 
rejime olan bağlılıklarını artır
mağa hizmet edecektir. 

Müıterek bir davaya hizmet hu.. 
ausunda bizimle elele verece
ğinizi umuyoruz. Çocuklar için 
ayırdığımız sayfalarda öğret
menlerin yazı ve emeklerini 
göreceksiniz. Aynı sayfalar si
zin de yardımınızı behliyecek

tlr. 

Beşiktaş kulübünün 
yeni havuzu 

İstanbul, 2 (A.A.) - Beşiktaşta Şe.. 
tef stadında yapılan yeni yüzme havuzu
nun açılış töreni bu gün kalabalık bir 
halk kütlesi önünde yapıldı. 

Davetliler arasında vali B. Muhiddin 
Üstündağ, Korgeneral Fahreddin Altay, 
Şehir meclisi azalan ve teşkilat erkanı 

vardı. 

Şehir bandosunun çaldığı İstiklfil 
rnarsından sonra vali ve belediye reisi 
B. Muhiddin Üstündağ bir nutuk söy· 
ledi ve Beşiktaş kulübünün memleket 
sporuna yaptığı hizmetlerden bahsetti. 
Bunu valinin yaptığı açış töreni takib 
etti ve yarışlar başladı. 

Alınan teknik neticeler şunlardır-
100 metre büyükler - birinci Halil 

(Galatasaray) 1,3 1/ 10. Yeni Türkiye 
rekoru, fakat saha 30 santim ufak oldu
ğundan sayılmadı. İkinci Mahmud (Ga
latasaray). 

100 metre küçükler - Birinci Vedat 
(Galatasaray) ı, 13, 8, Kazım (Galata
saray). 

Sırtüstü büyükler 100 metre - Bi
rinci Fuad Beykoz 1, 4, 6 İsmail (Bey
koz). 

Serbest 400 metre büyükler - Birin
ci Halil (Galatasaray) 5, 20, 4, Mahmud 
(Galatasaray). 

Kurbağalama küçükler - Birinci Se
liın (Galatasaray) 1, 36, 3, Vedat (Ga· 
latasaray). 

4 X 200 bayrak - Birinci Galatasa
ray takımı 10, 38, 4. İkinci Beykoz. 

Bayrak küçükler - Beykoz birinci, 
Galatasaray ikinci. Yarışlara yarın de
vam edilecektir. 

Berlinde hasad günü 
Berlin, 2 (A.A.) - Propaganda na-

2ırı, her sene olduğu gibi bu sene de 
ecnebi devlet mümessillerini zevcele
riyle birlikte "hasad günü" törenine 
davet etmiştir. Bunlar, 3 ilkteşrin pa
zar günü Bueckbergde alman hüküme
tinin misafiri olarak bulunacaklardır. 
:Oavete icabet eden şunlardır: 

Türkiye, Japonya, İtalya, Brezilya, 
büyük elçileriyle Yunanistan, Fenlan· 
<liya, Uruguay, Irak, Letonya, Yugos.
lavya, Macaristan, Belçika, Estıonya, 
Bolivya, Hollanda, Bulg:ıristan ve Ku
tanıala orta elçileri ve Amerika, İngil
ere, Polonya, Kolombiya, Litvanya, İ
ran, Venezüella, İsveç, Romanya ve 
Lükscnburg maslahatgüzarları. 

Bu siyasi mümessiller pazar günü 
Babahleyin hususi bir tren1e hareket e
decekler ve akşama gene hususi tren
le Berline gideceklerdir. 

Fransız genel kurmay 
başkanı Rı0manyada 
Bükreş, 2 (A.A.) - Rador ajansı 

\ebliğ ediyor: Dün akşam Turnu seve
tin'e gelen fransız genel kurmay başkam 
General Gamelin, bugün Resitza silah 
!abrikalannı gezmiştir. Yarın Bükreş'te 
bulunacaktır. General Gamelin, önümüz
deki hafta içinde Romanyamn muhtelif 
noktalarını !iyaret edecektir. 

Romanya genel kurmay başkanının 

daveti üzerine 1 O - teşrinievvelde başlı
l'acak olan büyük manevralarda hazır bu
lunacaktır. 

Gazeteler, bu ziyarete fevkalade bir 
ehemiyet atfetmekte ve bu hususta bü
l'i.ik sütunlar tahsis etmektedir. 

ULUS 

Yunanistandaki 

Feci kaza 
nasıl oldu? 

Japonlar yeni yeni 
zaferlerden bahsediyor 

3 ölü 6 yaralı var 
pilot fena hasta 

Şimal cebhesinde çok şiddetli 
muharebeler devam ediyor 

Atina, 2 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: İmperial Airways deniz tay
yaresinin uğradığı kaza Elen kamo
yunda büyük bir teessür uyandırmıştır. 
Grenviç saatiyle saat altıda İskenderiye
den kalkan bu deniz tayyaresi Faler-Bren
dizi - Marsilya yolu ile Londra'ya git• 
mekte idi. Tayyare Faler'e çok iyi bir 
tarzda gelmiş fakat suya konmak üzere 
iken dikine denize batmıştır. Deniz tay
yare karargahındaki bütün Elen servis
leri hemen romorkörlere binerek deniz 
tayyaresinin imdadına koşmuşlardır. Sı· 
hi imdad teşkilatı da kaza mahalline gel
mekte gecikmemiştir. Fakat tayyare 
batmıştır. Bunun üzerine karargahtaki 
zabitler ve askerler hemen denize atıl -
mış ve kazaya uğrayanları kurtarma
ğa başlamıştır. Bunların heps.i teker te· 
ker alınmış ve romorköre getirilerek ilk 
tedavileri yapılmıştır. Bunlar, sonradan 
itina ile Kızılhaç hastahanesine kaldml
mıştır. 

Tokyo, 2 (A.A.) -Tientsin • Pukov şimendifer hattı uzunluğunda 
hareket eden ja.pon krtaları Hopei ve Şa:ntung hududunu geçerek Son
gyuan'ı İfgal etmişlerdir. Topçu ve tayyareler tarafından himaye edil
mekte olan japon kıtalan Santung-u n içine doğru bir kag kilometrelik 
bir mesafede bulunan Tchehova taarruz etmektedirler. 

11 i mürettebat olmak üzere tayyare. 
de bulunan 16 kişiden üçü ölmilştür. 

dördü ağır ikisi de hafif yaralıdır. Pi
lot, asabi bir buhran içindedir. Deniz 
tayyaresi kaybolmuş gibidir. Tahkikata 
devam olunuyor. 

B. Musolini sayfiyeye gitti 
Roma, 2 (A.A.) - Musolini bu sa

bah tayyare ile Forli'ye gitmiştir. Rocca 

Della Caminate'deki sayfiyesinde birkaç 
gün istirahat edecektir. 

[ KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Bertin - 1936 senesinde ki)ylü

ler için altmış bin hektarlık bir saha Ü· 

zerinde 3300 çiftlik vücude getirilmiş.. 

tir. 
X Tulon - Tramvay ve otobüs ame

lesi de grev ilan ettiğinden şehirde gi -
dip gelme tamamiyle durmuştur. 

X Rio - de - Janeiro - Bir komünist 
komplosu meydana çıkarıldığı için mec
li.s 52 muhalif reye karşı 138 reyle 90 
gün müddetle hali harb ilan edilmesine 
karar vermiştir. 

X Paris - Vindsor dille ve düşesi 
dün öğleden sonra sergiyi ziyaret etmiş
tir. 

X Paria - Matin gazetesinin bildir
diğine göre, Osterliç istasyonuna bırala· 
lan bir paketin içinde dört tane obüs bu.. 
lunmuştur. 

X Nevyork - Yüksek mahkeme ha
kimlerinden Black kendisinin kuklux
klan cemiyeti azasından olduğu hakkın
daki haberi tekzib etmiş ve on be§ yıl ev
vel bu cemiyeti ginni§ olduğunu söyle
miştir. 

X Pariı - Cumartesini pazara bağ
hyan gecede bütün Fransa'da saatler 
tekrar normal olarak ayar edilecekler • 
dir. 

Orta Avrupayı Orta Asyaya 
ba~lıyan Transit yolumuz 

Devlet kamyonları 
serviseriyle halkın 

çok muntazam ve emniyetli 
ve tüccarın rağbetini çekti 

Trabzon _ Tebriz yolunda işliyen kamyonlar 

Trabzon, 2 (A.A.) - Trabzon· Tebriz transit yolu üzerindeki ta
~ir ve inşa çalışmalarına yağmur mevsimini•n gelip çat~~ı dolayısiyle 
büyük bir hız verilmiştir. Trabzon'la hudud arasında ışlıren devlet o
tobüs ve kamyonları tıpkı demiryol u nizam ve intizamı ıle muayyen 
gün ve saatlerde hareket ve muvasalat eden katarlar halinde ekispres 
ve marşandiz servisleri yapmaktadır. 

Seyrüseferlerde bugüne kadar bet gönnektedi~ •. ~yle .. ki, ko~ple bir 
en küçük bir kaza hadisesi veya kamyon tedarikı ıçın tuccar bırkaç gün 
bir sakatlık görülmemiştir. Kışın evvelisinden ist:kte bul~nmakt~ ve sı-
kar ve tipi yüzünden uzun zaman raya girmektedır. Transıt naklıyatında 
geçid vermiyen Zigana ve Kop da mühim bir çoğalma ve ~areket göze 
dağlarının birçok noktalarında, çarpmaktadır. Tuna vasıtasıyle en ktsa 

Pekin, 2 (A.A.) - Şiddetli blr 
muharebeden sonra Taytov tehrl 
japonlar tarafından almmııtır. Şe
hir ancak üç saat kadar süren so
kak muharebelerinden sonra işgal 
edilebilmiştir. 

Japon tebliği 

Tokyo, 2 (A.A.) - "Tebliğ,, Şitna

li Çinde, Şansi eyaletinde Tatung'dan 
hareketle Taihsen'in şimalinde dahiU 
büyük Çin seddinin kapılarından biri 
olan Yanmenkwan önüne gelen japon 
yürüyüş kolu ile Hingkin ve Kvang
ling'i işgal ettikten sonra 30 eylUldıe 
Fansze önüne gelen ikinci japon kolu 
YenmenkV'aın'da kuvvetli mildafaa mev
zileri hazırlamış olan çinlilerin bulun
dukları mevzileri terkederek Taiyuan 
istikametindıe kaç.m.ağa mecbur etmiş.. 
}erdir. 

Bir ilk teşrinde bu iki japon kollln
dan mürekkeb kuvvetler Çin ordusu
nu takibe devam etmişlerdir. Japon 
tehdidi karşısında Çin generali Yen-sl
Şan Şansi eyaletinin merkezi olan Ti
iyuan'ı bu şıehrin 230 kilometre cenu
bu garbisindeki Pingyang'a nakletme
ğe ba~la.mıştır. 

Çinliler ilerliyorlar 
Nankin, 2 (A.A.) - Central New 

ajansının bildirdiğine göre, Çin kıta· 
ları japonları şimale doğru otuz, kırk 

kilometre kadar geri püskürterek Çan.g- ' 
tçien'in mütekabilen 20 ve 40 kilomet. 
re eıenubundaki Pokeoutchen ve Feng
kia.keu şehirlerini geri almışlardır. Çin~ 
tiler ilerlemeğe devam etmektedirler. 

20 bin çinli öldü 

Şanghay, 2 (A.A.) - Royter ajan
sı muhabirinden: 26 eylUldenberi, Şan
ghay üzıerinde görünmiyen Çin .ta~a
releri, dün gece, japon hatları lizerın
den dört defa uçmuşlardır. 

Japon tayyare tıopları, Çin tayyare
lerine karşı kuvvetli bir ateş açmış ve 
her defasında Çin tayyareleri, zıaryiatıa 
uğramadan, geri dönmüşlerdir. 

Japonlar, Çin demir çenberinin a
nahtarı olan Liuhang mevklini ele ge
çirdiklerini bildirmektedirler. Çinliler 
de, bu mevkiin dalına kendi ellerinde 
bulunduğunu iddia e1mektedirler. 

Resmi japon kaynaklarından bildi
rildiğine göre, harbm başlangıcından
beri japonların Şanghay cephesindeki 
zayiatı 1893 ölü ve 5637 yaralıdan iba· 
rettir. Buna mukabil Çinlilerin zayiatı 
20 bin ölil ve 35 bin yaralı olarak tah· 

min edilmektedir. 

Sovyet Ruıyayı terkeden 
japon konsolosları 

Odesa, 2 (A.A.) - 15 eyHlldenberl 
kapalı bulunan Odesadaki japon kon
soloshanesi memurları Romanya tariki 
ile Sovyet topraklarından çıkmak için 
Sovyet makamatına müracaat etmişler
dir. 

MaHlın olduğu üzere Sovyet hükU
meti bundan bir müddet evel Odesa ve 
Novosibirsk'deki japon konsoloshane. 
lerinin kapatılmalarını japon hüküme
tinden istemiştir. 

Ulus için 
üç muhbir 
alınacaktır 

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

1 - Asgari lise derecesinde tah
sil görmüş olmak, 

ı . Başka bir yerle alakası ve 
vazifesi olmamak, 
İmtihan "umumi kültüc,,,
den yapılacaktır. Bunun i
çin Türkiye ve dünya vazi
yetine vukuf, yazıda dikkat 
ve sürat aranacaktır. 
Yabancı dil bilmek tercih 
sebebidir. 
İsteklilerin, kısa bir hal ter
cümesi ile sarih adreslerini 
salı günü akşamına kadar 
Yazı işleri müdüriyetine 
yazı ile bildirmeleri rn.znn
dır. 
İmtihan perşembe günü ya
pılacaktır. 
Mühim not: Ulus'a girmek 
ıçm yalnız ıahsi ehliyet 
ve kabiliyet aranmaktada. 
Başka hiç'bir şey ve vasıta 
tercih sebebi olamaz. 

ispanya 
Meselesi 

(Başı ı. inci sayfada) 

leri geri çekmezse Pirene hududlanıwı 
açılacağı tehdidine kulak asmıyacaktır. 
Şayet bu hududlar açık ilan edilse bile 
bu, mutad kağıt üzerinde kalmaya mah
kum tehdidlerden birisi olacaktır. Çün
kü filen vaziyette hiçbir değişiklik yap
rruyacaktır. 

Avusturya, Macaristan oe 
İspanyol meıeleıri 

Cenevre, 2 (A.A.) - Avusturya vt 
macar murahhasları, ispanyol meselesi 
hakkındaki karar suretinde bazı tadilat 
yapılmasını asamblenin bugünkü toplan
tısında istemişlerdir. 

Avusturya ve Macaristan teklifi, ec

nebi kuvvetlerin İspanyada her iki ta
rafta da mevcud olduğunu müp.lıedesL 
ni ve karışmazlık siyasetinin nihayet 
bulabileceği fıkrasmın da tadili hak

kındadır. 

Asamble komitenin karannı 
reddetti 

Cenevre, 2 (A.A.) - Asamble çetin 
bir müzakereden sonra İspanya mesele
si hakkında komitenin vermiş olduğu 

karar suretini reddetmiştir. 

14 murahhas ; yani Avusturya. Maca
ristan, cenubi Afrika, Arjantin, Bolivya, 
Bulgaristan, Şili, Kfıba, İrlanda, Kana
da, Peru, İsviçre, Uruguay ve Venezu
ella müstenkif kalımşlar ve fakat Arna
vudluk ve Portekiz aleyhte rey vermiş
lerdir. 

Almanya ve ispanya meselesi 
Bedin, 2 ( A.A.) - Yan resmi bir 

membadan bildirildiğine göre, Bedin si
yast mahfilleri Cenevre'de İspanya me .. 
selesi hakkında alınan karar suretine bü.. 
yük bir ehemiyet vermektedirler. Zira, 
güçlükle bu karar suretinin alınmasiyle 
neticelenen son günlerdeki müzakereler. 
Milletler Cemiyeti azası devletler arasın
da bu mesele hakkında muhtelif fikir 
farkları olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

Berlinde, bu karar suretinin, karışmazlık 
siyaseti kendisi için bilhassa rahatsızlık 
veren Sovyetler Birliği tarafından gö.o 
terilen arzulara uyduğu tebarüz ettiril

mektedir. 

virajlarında kar, tipi, çiğ ve pati- yoldan orta Avrupayı en uygun maliyet 
naj tehlikelerine karşı alınan ted- ve emniyet şartları altında orta Asya'ya 
birler, yapılan teşkilat ve fenm u1aştıran transit yolumuz ve nakil şart. 
tesisat sayesinde transit yolu üze- ları hakkında Köstence, Belgrad, Peşte. 
rinde artık biç bir engel düşünüle- Viyana, Triyeste ve Marsilya gibi bir • 

mez. çok enternasyonal ehemiyeti haiz tran-

ır IJiS" Ankara Müzik öğretmen 
Ol\:ulu Direktörlüğünden 

Devlet otobüs ve kamyonlarının tran· 
sit ithalat ve ihracat merkezlerinden 

sit üzerinde yapmakta olduğu nakliyatm 
maHlmat istenmektedir. Transit yolu • 

büyüle bir kısmını şimdi dahili yolcu ve 
muzun Karaköse ile hudud arasındaki ticaret eşyası teşkil etmektedir. Husust 

nakit vasıtalarından çok daha ucuz şart- kısım üzerinde inşaatın bu kış arkası a-
lan intizam ve emniyeti haiz olması do- Jınamxyacağxndan önümüzdeki ilkl>ahar-
layısiyle devlet otobüs ve kamyonları: dan evvel transit nakliyatında ş~ullü 
halk ve tüccar arasında çok büyük rağ- bir hareket bekleneme~ 

Ankara Tiyatro ve Opera okuluna imtihanla parasız ve yatılı ta

lebe alınacaktır. 
Kabul şartlan Ulus, Tan, Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin pa-

zar, çarşamba ve cuma nüshalarında intitar etmektedir. 
İsteklilerin İstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğüne ve Ankarada 

Müzik Öğretmen okulu direktörlüğüne müracaat etmeleri. 
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Tarih Türkiyesine bir ziyaretin notları: 

Tarihe götüren yolda 
tarihcilerle beraber 
(Başı ı. in-:i say,fada) 

Mr kat daha kuvvetlendiriyordu. 
Krsa bir ziyafet esnasında ancak bir 

ikisi ile tanışmak fırsatını bulmuş ol
duğum bu yabancı entelektüeller üzıe_ 
rJiı.de Anadolunun göbeğine kadar u
ı:ıanan bir seyahatin bırakacağı tesirle
ri ta.kib etmek imkanı, tek ba~ına bu 
yolculuğun bütün yorgululdarını göze 
armaya yeterdt 

Başkalarını bilmiyorum, fakat ya
bancılaı:ın memleketim: hakkındaki in
tilia ve hükümleri beni ötedenberi çok 
yakından alakadar eder. Yabancı bakış
lardaki muhtelif akislerden biz, kendi 
alışkın gözlerimizin çok defa kaçırdığı 
bazı hakikatleri görmek ve bazı noksan
larımızı tamamlamak hususunda oto
kritiklerimiz kadar istifade edebiliriz. 
Gene bu bakışların ifadesi bize, pek 
ya.kından gördüğümüz için büyüklüğü
nü: çok defa idrakten aciz kaldığımız 
eserlerimizin azametini daha iyi görüp 
tanımak için de yardım edebilir. 

*** 
Edebiyatçılarla 

Pazartesi sabahı saat dokuz otuz beşte 
kalkan trenle Yerköye gidiyoruz. Ve 
kongrecilere ayrılmış oan hususi va
gonda, bütün seyahat devamınca konuş
malarından p e•k büyük bir zevk aldığım 
ve üzerimde silinmiyecek kadar derin 
intibalar bırakmış olan profesör Pit
tard, edebiyatla uğraş.tığımı öğrenince: 
"Aman, dedi, sizi karımla tanıştıra

yım, ltendisi romancrdır ve edebiyatç1-
Jarla görüşmekten çok hoşlanır,,. İn
sanL~ı: arasında mikdarı gitgide azalan 
en ~is bir :uh. asaletine sahih olduğu
nu her sözi: ve her hareketiyle isbat e
den Bayan Pittard. fransız edebiyatın
da kullandığı isimle Noel Roger'yi böy
lece. tanımış oldum. 

*** 
Yolda 

Vagon peııceresinde.n. birkaç defa 
geçmiş olcluğum bu yolun sert fakat 
cazi•beli manzalarını seyrediyoruz. 'ta
bia.t. sanki gözlere eşsiz bir ziyafet 
çekmek istiyormuş gibi renkten renge 
girerek insanı hayrete düşüren bir sü
ratle miitl?llladiyen istihaleler geçiri
yor. Genci bu manzara. zengin onnan
lat, yeşil cayır.lar:, mamur köyler ve çağ
lıyanlarla bezenmiş değildir. Fakat 
böyle nice yesil manzaralar gördüm ki 
can sıkıcı bir yeknasakhktıaydı. Bura_ 
da ise her şey ve hele renkler her an 

değişir. Bu berrak semanın altında, ef
latun, mavi, pembe veya sarmm bütün 
ince nüanslarına bi1rünerek durmadan 
değisen bu manzara şiirle doludur. 

Yabancı yol ar,kadaslarm da Jrisla-i
me iştirak ettiklerini görmek lıoşama 
gi<liyor. Bu tnan7.Jif.rayt tatmakta ve sı=v
mekte yalnır olmadığımı ve yan:ılma

drğım.1 daha iyi anhyorum. Ve bu çıp
lak bozkır peyzajının ortasındaJ evvela 
Küçük Yozgad ve sonra da Kınkkale
nin modern binaları ve yüksek fabrika 
bacalariyle.. teşkil ettiği gruplar şaşır
tıcı bir tezad vücııda getiriyor. 

*** 
Yerköyde 

Yerköy istasyonuna, başta Yozgad 
valisi B. Feyzi Giirel ve Çorum valisi 
SiiTeyya Yurdakul'Ia vilayet, belediye 
ve kaza erkanı olmak üzere kalabalık 

karşrlayıcılarm arasından geçerek ini
yonız. İsta-~on bahçesinde hazuLao.mış 
olan bir masanın etrafında iııce belli 
cam bardaklardan misafirler ananevi. 
türk çayını içiyodaır ve lı:arşılapcılar 
davetlilerle tanıştırılıyor. 

On beş yirmi dakikalık bir istira
hattan sonra bizi bekliyen otomobille
rin yanına gi4iyoruz. Kafile re.isi Ha
mid Koşay, mis~firlerin birinden diğe
rine- koşarak, hepsini rahat bir surette 
yerleıttirmeye ve her türlü istirahatle
rini temine çalışıyor. 

Memleketin en zengin hububat mın
tabların.dan birine merkezlik eden 
Yerköy arkamızda, istasyonu ve büyük 
silosiyle, bir toz bulutu İÇ.İnde kaybo
luyor. Yerköyden Yozgada giden yo. 
lun inşasına bu yıl başlanmıştır. İnşa 
halinde bulunan muntazam şoseyi bı
rakarak tozlar i"inden gıeçmeye mecbur 
oluyoruz, fakat misafirlerin iç Anado-

luyla bu ilk temasları bir imar hareke
tine şahidlik şeklinde oluyor. 

Yedide Yozgada iniyor ve halkın 
alkışları arasında bir müddet istirahat 
etmek üzere Halkevine giriyoruz. Aşa
ğıda bir bando mı:zrka misafirleri se
lfunlıyor ve yukarda kahveler içilirken, 
duvarda gördükleri ve merak ettikleri 
altı okun manasını yabancı arkadaşla
runıza izah ediyoruz. Tekrar atomD
billcre binmek üzere salondan geçeı:lroen, 
''eski niıkah - yeni nikah'', "eski mek
teb - yeni mekteb,, tezadlarıru canlan
dıran ve memleket gençlerinin eseri o
lan tablolar dostJarnnrzm tecessüsünü 
çekiyor ve manalarr kendilerine anlatı
lıyor. 

*** 
Yozgad 

Yozgad, yüz on kilometre. olan Yer
köy - Alaca yolunun t.am ortasındadır. 

Buru.ınla beraber, yolumuzun, gece ka
ranlığı içinde geçen ikinci safhası bi
ze. daha uzun geliyor. Gece yolculuğu. 
ne kadar kısa olursa olsun, daima üzü
cü bir şeydir. 

Alacada. bu küçük kasabadan umul
mıyacak kadar büyük ve muntazam bir 
bina olan ilk mektebe iniyoruz. 

Halkevi, mekteb, hastahane ..• silik 
manzaralı kasabaların en temiz ve mo
dern binatarınrn bu müesseselere tah
sis edilmis olması misafirlerin gözle
rinden kaçmrıor. ve bu müşahede Ke
malizmin halkçılık prensipinio gözle
rinde daha sarih bir surette canlanma
sına vardım ediyor. 

Mektebin istirahate tahsis edilmiş 
olan salonunda ilk yorgunluk kahveleri 
içildikten sonra, bir mekteb binasında 
bulunduğumuz11 hatırlatan bir kampana 
bizi yemek salonuna daV'et ediyor. Bu, 
misafirler için hoş bir sürpriz oluyor. 
Profesör Delaporte'ın kulağına eğile
rek: "İki~r ikişer, eliyorum, mektebte 
olduğu gibi.,, 

Ve o akşam bir kasabacığm mahdud 

imkanlariyle hazırlanmış olduğu için 

merkez şehirlerinin parlak ziyafet soL 

ralariyle rekabete kalkışmak gibi bir 

iddiası olmıyan, mütevazı fakat zengin 

bir sofra etrafında, bu dokuz saatlik 

yolun verdiği yorgunluk neşe!i muha

vereler arasında farkedilmeden eriyor. 

Yozgad valisiyle onun misafiri olarak 

Çorum valisinin de ha.zır bulunduğu bll 

sofrada heyet azasından başka bir be· 

lediye reisi,. bir kıayma~ vilayet ve 

kaza erkanr hazrr bulunuyor. 

Yemekte, Yozgad valisi kısa bir hoş 

geldiniz htiabesinde bilhassa kendile

rini ağırlamak ve istirahat ettirmek bu

susunrla göriilec:e k eksikliklerin. ma
zur görülme5İni misafir pımfesör1erden 

rica etti ve kadeh.ini kıy.metli ilimle

rin şerefine kaldırdı. Bu hitab bütün 

misafirlerin protestoiariyTe karşdandı 

ve arkadaşları namına eevab veren B. 
Pittard, İstanbula ayaık ba-strk!arr an
dan itibaren her yerde kendilerine gös
terilen eşsiz ikram ve ihtimamlardan 
dolayı hissettikleri minnetin büyüklü
ğünü tebarüz ettirerek, hiç bir eksiği
miz yok, belki fazlamız vardır, dedi ve 
gösterilen misafirperverliğin hududsuz
luğiyle kendilerinin mahcub edillikle
rini söyledi. 

Sofra iyi tanzim edilmişti. Türk mi
safirperverliğinin Anadoluda nala mu
hafaza edilen ananesi mucibince tabak
lar, büyük bir tenevvula biribirini ta
kib ediyordu. Öylesine ki, hepimz, ya
ndan sonra gelen yemekleri reddetmek 
mecburiyetinde kaldrk. Temiz giyinmiş 
Alaca gençleri sofrada intizamla ve se· 
vimli bir tehalükle semsi temin edi
yorlardr. 

Bu güzel ziyafetten kalkxldığı es

nada, Ana.dolunun en fakir mmtakala.. 
rından birine yapılan bu seyahatte mi
safirleri Iayıkiyle ağırlıyamıyacağımt% 
hususunda evelce duymuş olduğum 

müphem endi,enm ne dere-ce yersiz oL 
doğunu daha iyi anladım. 

Ve o gec~, yepyeni olduğu daha 
çirişlerini nıuhafa.2a edişinden anlaşı

lan temiz patiska örtülü yatakta, emin 
vıe rahat bir uyku ile uyudum. 

Yaşar NABi 

1 Çocuk baba/arılı; 1 
li iyi yetıiştirilecek bir meınleket ço
ı· cuğunun yalnız ders saatlerin-

deki çalışmalarım değil, onun 
dışında okuyacağı yazıları, uğ

ra~cağı işleri, eğlencelerini de 
düşünmek vazifemizdir. 

4te ilk saıyısr 29 ilk teşrinde çıka-
cak olan yeni Ulus, bu mühim 

1

' ihtiyacı düşünerek her hafta 
ı · bir sayfasını çocllkJanmza .. ço-
i 

ı : 

li 

cuklarımıza veriyor. 
Yavrularuıızın okuma, öğrenme, 

bilmece lialletıne, resiinli mü
sabakalara girme gibi birçok 
ihtiyaçfarıı o ıayfalarda ta.tmin 
edilecektir. 

Yeni ULtJS'u bekleyiniz. 

Fransız frangı 
düşmeğe başladı 

(Başı 1. inci sayfada) 

eden nazırlar meclisi paranın, ancak re
fahını müdafaa edecek olan balkın ar
zusu ile himaye edilebileceği kanaatin
dedir. Halkın bunu elde etmek için gay
ret sarfetmesi, birleşmesi ve disipline 
riayet etmesi lazımdır. Meclis aşağıda
ki karar hususunda müttefik olduğu
nu beyan etmektedir: 

1 - Hükümet her türlü kambiyo 
kontrolu icba · ve otarşi tedbirlerine 
muhalif, para serbestisine ve 1936 da 
imza edilen üç taraflı para itilliı ahka
mına sadıktır. 

2 - Hükümct 15 marttan beri Delbos 
tarafından muvaffakiyetle takib edilen 

sulh siyasetini idame edecektir. Hükü

met İngiltere ile müttehiden İspanya 

işlerine karışınazlığa riayeti kendi tat

bik ettiği şekilde di~r devletlere de 

kabul ettirmeği ümid etmektedir. 

3 - Hükümet, amele ve patronlan 

ihtilafların halli için hükümetçe tesis 

edilen hakemlik rejirniuin tatbikinde 

müşterek konturat ve sindika hiirrlyetl 

hiJaf1na gayri kanun~ hareketlerde bu

lunmamağa davet etmiştir. 

İçtima saat 13.30 dıa bitmiştir. 

Yeni hava yollan 
İstanbul, 2 (Telefonla) - İzmir ve 

Adana hava meydanlarının uçuşlara ya

rar bir hale sokulmasına çalışılmaktadır. 

Birkaç güne kadar Adanaya tecrübe U• 

çu~lan yapılacak ve 29 ilkteşrinde sefer

lere başlanılacaktır. Önümüzdeki yıl 

Ankara - Kayseri • Sivas hava yoluyla 

Adana - Diyarbekir • Muş - Van hava 

yolu da halka açılacaktır. 

lraık Hariciye Nazın 
İstanbul, 2 (A.A.) - Irak harici~ 

nazırı B. Tevfik bu: sabah ekiapresle 

ıehrimiı:c ıclmiştir. 

y ahın: sağdan yürünecek 
Lstanbu~ 2 (Telefonla) - Bugün

den itibaren yalnız köprü üstünde sağ

dan yürüme tatbikine geçildi. 

Eminönünden tünele kadar devam 

eden yolun iki tarafına balkın sağdan 

yürümesi için ihtar levhaları asıldı. 

Esnaf cemiyetlerinin revirleri 
İstanbul. 2 (Telefonla) - İstanbul 

esnaf cemiyetlerinM !-ayıd1r bulunan 

esnafın sağlıklarını korumak ve ilk te· 

davilerini yapmak üzere tesisi karar· 

laştırılan esnaf revirine aid hazırlıklar 

bitirilerek doktorları tayin edildi. Ya

tak kadrosunun ihtiyaca kafi gelmiye· 

ceği göz önünde tutularak revire her 

yıl on yatak ilavesi kaı:aı:lalitırıldı. 

Şirketi Hayriyenin yeni vapuru 
İstanbul, ı (Telefonla) - Şirketi 

Hayriycnin fabrika ve havuzlarında ya

pılan 75 numaralı vapur bugün ilk gezi

sini yaptı. 

Boğaziçine doğru yapılan bu tenez

zühe birçok davetliler iştirak ettiler ve 

türk bilgisiyle türk işçileri tarafından 

yapılan bu güzel vapuru sok beğendi· 

ler. 

Uşakta Diimenler 
köyfuı~eki yangın 

Uşak. 2 (A.A.) - Birkaç gün evvel 
Banaz nahiyesinin Dümenler köyünde 
çıkan bir yangından bir ev 690 kilo buğ
day, 390 kilo arpa, 150 kilo darı, 211 ki.. 
lo saman, 60 koyun, 5 sığır ve merkeb 

yandı. 

Bu gece nahiye-ye bağlı Acaba köyün
de çıkan bir yangında da 4 ev, 1 köy o
dası yandı. Bu köyün zararı 1363 liradır. 
Kızılay cemiyeti yangından zarar g-ö
renlere merkezden yardım istemiştir. 

Yanan adliye binası 
arsasında tetkikler 

tstanbu4 2 (Telefonla) - Müzeler 
idaresi, fransız eski eserler enstitüsü 
ile iş birliği tesis ederek Ayasofyada 
yanmış olan adliye binası arsasında 

sondaj ameliyatr yapmrya karar vermiş 
ve keyfiyeti kültür bakanlığrna bildir
miştir. 

Sondaj neticesinde o sahanın topog
rafik ve arkeolojik vaziyeti tesbit Ye 

tayin edilmi~ olacaktır. 

Antakya ve İskenderun konsolosu
muz gidiyorlar 

Antakya başkonsolosu B. Firuz Ke. 
sin ve İskendernn konsolosu B. Necati 
Menemencioğlu pazartesi akşamı Toros 
ekspresiyle memuriyeti yerlerine hare
ket edeceklerdir. 

Trabzon liman şirke'i 
İstanbul liman ve işletme idaresi ta. 

rafından satın alman Trabzon Jiman 
şirketinin devir muamelesi. tamamlan
mış ve bu şirket işleri cuma gününden 
itibaren, İstanbul liman işletme idaresi 
memurlarınca görülmiye başlanmıştır. 

Bir motorda yangın 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Bugün 

sabah Teceddüdbahri adında bir motör 

sebze hali önünde yük boşaltırken ma. 
zot ateş almış ve motör derhal batmı§
tır. Nufusça kayıb yoktur. 

Londra ve Varşova büyük 
elçileri gittiler 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Londra 
büyük elçisi B. Fethi Okyar, Varşova 
büyük elçisi B. Ferid, Bükreş büyük 
elçisi B. Suphi Tannöver bugün vazi
feleri başına gitmek üzere İstanbuldan 
hareket ettiler. 

Bafrada orta okul açıldı 
Bafra:, 2 (A.A.) - Bafra orta okulu

nun açılma töreni dün Samsun ilbayı B. 
Fuad Tuksal ta.rafından yapılmıştır. 

Halk sevinç içindedir. 

Muğlada resim sergisi 
Muğla, 2 (A.A.) - Gazi enstitüsü 

resim ıubesinden B. Hayri Engin tara
fından halkevinde sulu boya ve kara 
blem biıı resim sergisi açılmıştır. Re
simler Muğla köyleri ve Muğla manza
raJariyl~ muhtelif köylii tiplerinden iba

rettir. 

T rablusa giden İtalyan askerleri 
Napol~ Z (A.A.) - 70 zabit ve üç 

bin asker bugün Napoliden Trabsula 
hareket ~tın.iştir. 
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Kurtla 
boguşan 
bahçıvan 
Çetin bir boğuşmadan 
sonra bahçivan kurdu 

boğdu 
İzmir, (Hususi) - Urlada azılı bir 

kurdta bahçıvan Osman adında birisi 
arasında müthiş bir boğuşma olmuş, 

bahçivan ağır surette yaralanmasına raj.
men kurdu boğarak öldürmeğe muvaf. 
fak olmuştur. Ağır yaralı olaıı.ı bahçıvan, 
şehrimiz memleket hastahan~i.ıule teda
vi edilmektedir. Osman hadiseyi töyle 
anlatmaktadrr: 

- Urla'da İskele civarındaki balı· 

çemde yatıyordum. Gece saatın kaç ol· 

duğunu bilmiyonım. Birdenbire biı: gil

rültü ile uyandım.. Köpekler havlıyordu. 

Bahçede bir hırsız var zannettim. Uyku 

sersemliğiyle yamma bir çakı bile alma

dan dışarıya çıktım. Ben hırsız ararken 

üzerime azgın bir kurd saldırdr. Kimbi

lir ne zamandanberi aç kalmış bir kurd, 

boğaz boğaza geldik. Bu mücadeleden 

ya ölü, ya galib çıkacaktım. 

Bu vahşi ve kudurmuş hayvanın kan.o 

lı dişlerinden kurtulmak için, sağ kolu

ma saldırdığı sırada kolumu boğazına 

kadar soktum. Bu suretle nefes alma

sına mani olmak istiyordum. 
Sendelemeğe ve çırpınmağa başladı. 

Boğazlaşmamız uzun müddet devam et
tiği halde beni bırakmıyordu. Koıtanm· 
dan fena halde yaralanmıştım. 

Kuvvetim tükeniyordu. İmdad hay
kırmalarıma. bağ kulesinde yatan küçük 
kızım yetişti. Elinde bir balta vardı. Sol 
elime aldığım baltayı birçok defalar kur
dun beynine indirdim. Fena halde ser
semledi Beynini dağıtınca kolumu çıkar· 
dım. Kurd da bu suretle öldü." 

Cesur bahçıvan sağ kolundan ağır su
rette yaralıdır. Kurdun kuduz olmak ih
timali göz önünde tutularak kendisıne 

aşı yapılmıştır. 

Almanyada otomobil yolları 
Karlsruhe, 2 (A.A.) - Umumi yol

lar müfettişi Todt, 200 ingiliz yol müte
hassısınm da i§tirakiyle ve büyük me~ 

rasimle Karlsruhe - Bruhsag otomobil 
yolunu açmıştır. 

Şimdiye kadar 1600 kilometrelik oto-....... 
mobil yolu işletmeye açılmış bulunuyor. 
Bütün Almanyanın yapılmakta olan oto
mobil yolları 1941 senesinde tamamlan· 
mış olacaktır. 

Türk Spor kurumu A·nkara 
bölgesinde 

Tü"k Spor Kurwna Ankara böl. 
gesi başkanlığından: 

l - Bölge asbaşkanlığına Nasuhi 
Baydar intihab edilmiştiT. 

2 - Bölge merkezi Yenişehirde An
kara ilyönkurul binasındadrr. 

3 - Bölge işleri hakkında bölge 
merkezine her gün saat 11 den l 2 ye 
kadar müracaat edilmelidir. 

Sonbahar at yarışları 
Bugün saat 15 de şehir hipodromunda 

haşlıyor 

l\lüşterek bahis - Tenzilatlı otobüs 
servisi - Müzil\: ve dans, 

FlATLAR: 
Birind Erkekler 

,. Kadınlar 

.. Memur, subay ve talebe 

•t ,, .., ailesi 
İkınci: 5 kuruş 

50 
25 
25 
12,5 

kuruş 

kuruş 

kuruş 

kuruş 

Ta~bandan gidip gelme otobüs 15 kuruş. 

Ankara Telefon Müdürlüğünden: 
Yeni bastırılacak Ankara telef on rehberinde ilan 

ve reklam derç ve neşrettirmek istiyenlerin derhal 
İstanbul telefon müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 3-5367 
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Sonbahar at yarışları 
buqün b şhyor 

Bu yarışların çok alaka 
uyandıracağı umuluyor 

t Sonbahar at yarışlarına bugün saat 15 de hipodromda başlanacakdr. Bu. sene de, geçen sene olduğu gibi at yarışları 13 hafta devam e
eeektır. Bu defaki koşular çimli pistin üzeri·nde yapılacaktır. 

l-lipodrom direktörlüğü halkın daha serbest oynamasını ve bekle
ln~den müşterek bahis kazançlarını alabilmelerini temin maksadiyle 

t~Uşterek bahis kişelerine yeniden 6 satış ve 6 tediye kişesi ilave etmiş
ır. 

l Koşulara iştirak eden hayvan
tnn adedi, geçen seneye nazaran 
aıla olması ve birçok hayvanla
rın ankaralılara yabancı bulunına-
81 h k. .. k b h" 1 . ' u sene ı muştere a ıs enn 
ÇQk enteresan olacağı ümidini 
hel'lnekte ve geçen seneye göre da
~ fazla meraklı tophyacağı tah

ltıın edilmektedir. 
koşu programını yazıyoruz: 

&·. 
ırınci ko§u 
Bu koşu; üç yaşında ve hiç koşu ka-

2anrnamış yerli yarımkan ingi1iz erkek 
Ve d" • İ 
2 

ışı taylara mahsustur. kramiyesi 
kss lira, mesafesi 1200 metre olan bu 

0 §uya B. Said Hilminin Sağnak'ı, 
~kilo: 56); Salih Temelin Karacası (k. 
fi): B. Halaçlı Mehr. edin Bozkurdu 

(k. 56): B. Yakub Ahı'nın Gülcanı (k. 
S~,S); B. HiJminin Minesi (k. 54,5) 
olmak üzere bes hayvan istirak etmek
tedir I .. 
kınci koşu 

Bu koşu; üç ve daha yukarı yaşta 
Ve 937 senesi zarfında kazandığı ikra
~iyeler yekCmu 500 lirayı geçmemiş o-
an hilskan İngiliz at ve kısraklara mah

sustur. İkramiyesi 255 lira, mesafesi 
l8oo metre olan bu koşuya B. But'ha-
111n Betyarı (k. 60): B. Nuri Sümerin i10rdamoru (k. 58,5); B. İsmailin Çe-
engi (k. 52,5); B. Atıfın Spring Boar
~1 (k. 51,5); B. Cahidin Olinsarı (k. 
O,s); B. Atmanın Dafyası (k. 45,5) 

olmak üzere altı at iştirak etmektedir. 

Üçüncü koıu 
Bu koşu; dört ve daha yukarı yaşta 

ve 1937 senesi zarfında hiç koşu kazan. 
mamış yerli, yarımkan ve halis kan a
rab at ve kısraklara mahsustur. İkra_ 
miyesi 220 ]ira,mesafesi 2000 metre O

lan bu koşuya B. İskenderin Alşahini 
(k. 60) ; B. Kütükçünün Alceylam (k. 
60); B. İhsanın Doru Ceylanı (k. 60); 
B. İhsanın Necmesi (58,5); ve Ayşesi 
(k. 58,5); B. Fevzinin Sevimi (k. 58,5) 
olmak üzere altı at girmektedir. 
Dördüncü koşu 

Bu koşu; üç ve daha yukarı yaşta 
ve 937 senesi içinde kazandığı ikrami
yeler 1400 lirayı geçmemiş olan halis 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 580 lira, mesafesi 1800 met
re olan bu koşuya B. Said Hatminin Co
paini (k. 62) ; B. Burhanın Bctyarı (k. 
60); B. Said Halıninin Novisi (k. 53,5); 
B. Salih Temelin Girgini (k. 53); B. 
Atmanın Dafyası (k. 45,5) olmak üze. 
re beş at iştirak etmektedir. 

Beıinci koşu (Handikap) 
Bu koşu; dört ve daha yukarı yaşta

ki yerli yarımkan ingiliz at ve kısrak
lara mahsustur. İkramiyesi 255 lira, 
mesafesi 1800 metre olan bu koşuya ma. 
reşal Çakmağın Bayburdu (k. 63); B. 
Fikret Atlının Yükseli (k. 57); B. Ya
kubun Ünlüsü (k. 55) olmak üzere üç 
hayvan iştirak edecektir. 

iş bankası ikramiyelerini 
kimler kazandı 

İş bankasının 1 teşrinievvel 1937 de 
~apıian kumbara ikramiye keşidesinde 
d ilıanan numaraları koyuyoruz: aşağı
~ aiti numaraların hesab numarası oldu
l:Unu hatırlatırız: 

ı.ooo liralık mükafat 
lı ıooo liralık mükafat Edremitte 1156 
eııab numaralı Lutfiye çıkmıştır. 

250 liralık mükafat 
h ıso liralık mükafat İstanbulde 24603 

esab numaralı Sava. 

100 lira kazananlar: 
7 

/\danada 1878 Melik, Adapazarında ;s ~ahime, Balıkesirde 2308 Mehmed, 
d Utsada 3880 Hakkı Gonca, 1616 Cahi. 

e Said, Galatada 1517 Parkef, Gire. 
~Unda 6294 Sayım Akın, İstanbulda 
.::73 Sevim, İzmirde 6520 Ertuğrul, 

Yseride 3063 Hamid Ataman. 

50 lira kazananlar: 
h' Ankarada 25035 İbrahim, 26137 Za
lllde, 14243 İsmail, 14440 Muammer, 
~ <ıyezidde 2236 Ulus, Edremitte 1038 
t ıstık, Galatada 883 Fatma Melek, İs
i;nhulda 27848 Necdet, 29332 Serkis, 

52 
041 Mehmed Osman, 70725 Mustafa,, 

~82 Pakize, İzmirde 15281 Şehnaz, 
h tada 1359 Cafer, Konyada 1052 Zu
d aı. Nazillide 924 Cahid Pıyancı, Or· 
rllda 191 Dikran, Ödemişte 687 Haya.. 
l z . 1t- enger, Samsunda 1728 Hadıye Ba-

s1 Atayman, Tarsusta 1168 Kemal ve 
aıah. 

1 O lira kazananlar: 
\>i Ankarada: 26312 Seniha, 20984 Se
){r_ trı, 24531 Güzide, 16777 Nihal, 5905 
i/~'hınet, 24768 Pervin, 27520 Sevim, 

6 Erdoğan 9863 Ayşe. 
Q. /\danada: 5626 Hüseyin, 5376 Halie, 

ti ;dapazarmda: 1038 Fazıl, 792 Kad
' 96 Orhan. 

a
97 

Afyonda: 1226 Lütfi, 949 Naciye, 
Nusret, 1330 Veli-

la 1'/\~t~Jyada: 667 Nurettin, 1397 Nec
n, 1821 İsmail, 414 Hanscan, 

1923 Fikri. 
Ayvalıkta: 463 Rana, 48 Suha. 
Balıkesirde: 2470 Nimet. 
Bergamada: 214 Sabri. 
Bayazıtta: 2465 Necmi, 599 Mevhi

be, 3548 Aram, 1302 Teslime. 
Beyoğlunda: 11337 N cbahat, 11744 

Oktay, 6447 Güner, 14681 Odo, 30356 
Turan, 4402 Burhanettin, 30281 An
giliki, 13247 Leman, 14088 Ayda, 9484 
Ayşe, 13180 Kamile 11928 Moris, 413 
Doğan, 13987 Necibe. 

Bursada: 4595 Perihan, 2065 Faika, 
5381 Halid, 4884 Reşad, 4083 Fahrettin 
Sait 1906 Mustafa İsmail, 3465 Belkis. 

Diyarbekirde: 1294 Hekim oğlu. 
Edirnede: 58 Mustafa Yetgin, 560 

Salamon Halfom, 1036 Nadir Bozat. 
Erzurumda: 1794 Ertekin. 
Eskişehirde: 954 Necmiye, 2804 Sab· 

ri, 568 Sara. 
Galatada: lUl Ömer, 1786 Mazhar. 
Gaziantebde: 845 Celal Bozkurt, 

958 Mehmet. 

Giresonda: 6322 Burhan Aktuğ 
İstanbulda ! 50767 Ali Halil, 65950 

Mihrünisa, 12551 Mustafa Ulkat, 20657 
Sabahat, 63239 Hadi Tahsin, 38150 Meh
met Bedrettin, 37470 Şahinde Hüsnü, 
53173 Bedia Kamil, 64353 Ahmed, 70959 
Mazalto Levi 15705Necil Ramiz, 49607 
Melek, 26542 Necdet Sıırrı, 68498 Mar
ko, 48993 Türkan Hasan, 58570 Neri
man, 62180 İda Saul, 63762 Vehibe, 
48639 Karakin, 47957 Antonik. 55182 
Naciye, 59330 Necdet, 36619 Sadullah 
İhsan, 50697 Muhtar kızı Belkis, 6407 5 
Hacer, 45683 Melkon, 29769 Safinaz, 
51462 Belma. 19657 Mediha, 49300 Yu
suf, 33500 Perihan, 55659 Moiz Osa. 
20577 Şefik, 67579 Nafia, 54589 Fatma, 
16426 Nezahat Kazını, 45183 Kadriye, 
58458 Murat, 62151 İbrahim, 67829 Ser
puhi, 33796 Dirayet İbrahim, 39026 Pe
po, 54154 Necibe, 71960 Saime, 72532 
Sara, 37152 Lütfi 25250 Hüseyin, 36507 
Hatice İzzet, 57317 Cemal, 20877 Refik, 

[ BiBLiYOGRAFYA 'I .___ ---ÜL_K_Ü __ Cühalfil harbôn©'Je 
~rnt~Dücerro$ S~lr\fÖ~ Halkevleri dergisi 

Halkevleri dergisi Ülkü'nün birinci 

te!1fin tarihli 56 ıncı sayısı her zıaman,. 

ki gibi istifadeli ve seçkin yazılarla 

çıkmıştır. Külür Bakanı Saffet Arıkan

la Bayan Afet'in tarih kongresindeki 

nutuklarından sonra bu sayıda şu ya

zıları görüyoruz: F. Rauk: İyi adamın 

ruhiyatı (çeviren Ziyaettin Fahri), Na

hid Sırrı: Hamidin tiyatro eserleri, 

profesör A. Metz orta zaman türk ia.

lam dünyasında şıehircilik (çeviren Ce

mal Köprülü), Orhan Şaik: İçlenme 

(şiir), Nihad Sami Banarlı: Halk ~ir

lerinde Gird savaşı ve şair Aşık hak. 

kında notlar, Nihad Sami Banarlı: Sö

ğüdler boyunca (şfü), Ömer Lütfi Bar

kan: Osmanlı imparatorluğunda çiftçi. 

sınıfların hukuk1 statıüsü, Fevziye Alb. 

dullah: Devir nazariyesi, A. Caferoğlu: 

Mir Ali Şir Neval ve siyasi hayatı, 

Nurettin Sevim: amatörler sahne5i, ha

berler: İkinci tilrk tarih kongrıesi.nin 
çalışma1arı, Halkevleri haberleri ve 

dergiler. Nahid Sırrı: Fikir hayatı, 

Bibliyoğrafya - Halil Bedi! Balkan

larda müzik ilerleyişi. 

Altı formalık zengin bir cild teşkil 

emesine rağmen 25 kuruş gibi küçük 
bir ücret mukabilinde satılan Ülküyü 
okurlarımıza tavsiyıe ederiz. 

Hukuk fakültesine talebe 
kayrd ve kabulü 

Ankara Hukuk Fakültesine talebe 

kayıd ve kıaıbulüne başlanmıştır. Para
srz yatılı olmak istiyenlerin imtihanı 

fakülte binasında bu ayın on beşinde 
yapılacaktır. İmtihan hazırlıkları biti· 
rilmiş, Kültür Bakanlığı imtihanı yapa_ 
cak heyeti tesbit etmiştir. Parasız yatı_ 
1ı olmak için müracaat edenlerin sayısı 
iki gün zarfında yüzü bulmu,tur. 

l __ R_A_n_v_o __ lı 
ÖGLE NEŞRİYATI: 
12.30-12.50 Muhtelif plak neşriyatı, 

12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkdarı, 13.15-13.30 Dahill ve harict 
haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30-18.35 Plak neşriyatı, 18.35-19.00 
Çocuklara masal: Nurettin Artam, 
19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şa«"

kıları, (Hiılanet Rıza ve arkadaşları), 
19.30-19.45 Saat ayarı ve arabça neşri
yat, 19.45-20.15 Türık musikisi ve halk 
şarkılıarı (Mahmut Karında9 ve arka
daşları), 20.15....20.45 Flüt Solo (Zahit 
Sezen, Piyanoda, Marsel Bi), 20.45-
21.00 Plakla dans musikisi, 21.00-21.15 
Ajans haberleri, 21.15-21.55 Stüdyo sa. 
lon orkıestrası, 21.55.22.00 Yannki pro
gram ve istiklal ~ı. 

68946 Abdülbedi, 11574 Nihan, 49840 
Lütfi Hasan, 64003 Turhan, 27.501 Ay
ten Abdullah. 

İzmirde: 15698 Ragıp, 6803 Saadet, 
10042 Remzi, 9949 Mehpare, 9577 Kü. 
ner, 15514 Osman, 17027 Osman, 16136 
Ramiz, 14153 Hürınüs, 13355 Meliha, 
15628 Nafize, 11737 Mustafa, 9137 Ale
gra, -6597 İsmail, 4976 Metin, 16374 Se
vida, 7268 Mehmed, 16636 Nu,ize. 

Kadrköyde: 54 İsmet, 4978 Makbu-
· le, 505 'Güler, 5127 Aliye, 4066 Sami, 
3487 Ayşe, 3730 Nihad. 

Karsta: 1113 Rifat. 
Kayseride: 2743 Cela.Iettin Çınğtllr, 

1627 Mustafa, 2939 Nazmi Eryaşar, 
2358 Bekir Kantarcı. 

Konya' da: 2948 Şadi, 2620 Handan, 
Manisada: 908 Faika Faik, 226 Me

lahat, 1499 Behzat. 
Mersinde: 1849 II. Basri. 

Milasta: 614 Jülide Marko Levi. 
Nazillide: 385 Ayhan, 655 Abdurrah-

man. 
Ordu'da: 575 Dikranahi. 
Samsunda: 766 Behzat Asım, 3607 

Süleyman Necmettin, 4459 Halit Özve
ren, 2794 Mustafa Kemal Önal, 3522 Ab. 
dülbaki Ömer, 3820 Adil Failı:. 

Sivasta: 807 Nami. 
Trabzonda: 765 Fahrünnisa, 1154 0-

mer Celfil Emon, 533 Şerife, 1732 Fat
ma, 1544 Türkan, 1479 Hikmet Özden. 

Üsküdar'da: 391 Loiz Karabet. 
Ceyhan' da: 133 Sabahat. 

~aza·n· HARBDA ENTELICENS SERVİS!. ŞEFLIGINJ 
• YAPAN ŞiMDiKi lNGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No: 22 Çeviren: Hikmet TUNA 

Hükumet merkezindeki bayatta 
Çarın rolü yoktu, har vurup harma~ 

savuran sosyete de kalmamıştı 
Bizler, umumiyet itibariyle kordip· O &ınLlarda Biikre§ yolculuğu can 

lomatik locasuıda yer alıyor ve aah- akıcı olduğu gibi, biç de kolay ohnı-
nedeki her hareketi, çocukça ve hatta yordu. Bir çok tren irtibatı temin et· 
ukalaca yapbfımız bir tenkidle bu lo- mek, biribirlerine ka.rıı büyiik bir iti. 
cadan takib ederken, fevkalade JÜk· madsazlrk besliyen rwılarla Romanya. 
sek bir ııanat terbiyesine malik olan Warın amırım apna.k ve bir hafta a 
seyirciler, dans edenlerin en ufak bir ha· ya.km yollerda Mirünmek lazmıg:.i-
reketini bile büyük bir alaka ile takib ,-ordu. 

ediyorlardı. Çar ve,ya çar aileahıe Telgrah alır almaz derhal hare-
mensub birinin tiyatroda hazır bulun- ket ettiğim için, bazu-l:klı olarak yo-
ması ihtimali dolayıııiyle, üniformalı la çıkmaya vakit kalmamıştı. Trende 
subayların ayakta durmaları laznnge- bir tek yer bulabilmi§tim; bu da si
liyordu. Fakat, hakikati ıı.öylemek la- ııara. içenlere mahsus birinci sınıf 
zımgelirııe, Petrograd'da bulunduğum kompartımanda idi. Kompartımanrm-
müddet zarfında ç.arm o büyük looa- da benden başka üç nıa generali var. 
sma bir tek insanm geldiğini görme- dı. tik istasyonumuz K.iyef idi; oraya 
dim. Bu locanın boılu.ğu, elektrik ı- varıncaya kadar iki gün ve iki gece ya 
,ıldarının parl:ı"lığı içinde her gece vaş yava§, sallanarak, çalkanarak 
biraz daha zıyade kendini his ettiri- yolculuk ettik; trenin kaloriferleri &on 
yordu; .bu locanm önünde, hazır ol haddine kadar açılını§, buna mukabil 
vaziyetınde duran süngülü muhafız- pencereler ıını sıkı kapatılmıfb. Oç 
lal" nöbet ~ekliyor, hklnn tıklım do- general çene çalıp konuşuyorlardı. 
lan parke ıle te~kil ettiği aykırılık Trenimiz her hangi bir istasyonda du-
dolayısiyle, bu altın yaldızlı bot Joea, nınca, temiz bava almak için, derhal 
gün geçtikçe daha ziyade göze çarpı- kendimi koridora atıyordum. Sabahın 
yordu. takriben dokuzunda Kiyefe vardığımız 

Manaştır'ın zabtediJdiği haberi gel- zaman, hiç vakit kaybetmeden aktar. 
diği akşam Paleologue'un locasında ınadan önce, bir oda bulabileceğimi 
bulunuyorduk; orkestra, biribiri ar- ve banyo yapacağımı umduğum otel-
lrıumdan bütün milli mar§ları çalı- !erden birine koJtwn. Lakin, otelde 
yordu. Bu müddet zarfında ayakta ha§ oda yoktu. Odaların boş olmadık-
duran seyirciler, b()§ ve haddinden ları f()yle dursun, otelin hol ve salon-
fazla ışığa bürümnü§ ve aramızda bu- lıırma da yataklar yerle§tirilmi§tİ . 
lunanlarm çoğu için bir hüküm.et 
merkezinin sembolü olan locaya göz
lerini dikmitlerdi. Bu locayı, çar çok 
ender ziyaret etmiı olduğu gibi, bu 
sosyeteye de çarı görmek asla nasib 
olmamı§tı. 

Tiyatronun bom bot kaldığJDI gör
düğüm yegane alqam, Glinkaa'm "Ça
rın hayatı" admdaki eserinin resınen 
sahneye konduğu, çarm doğmn yıl
dönümüne tesadüf eden ak,amdı. Ti
yatroya gelıni§ olanların hepsi de üni
formalı kimselerdi; fak.at, boı kalmq 
yerlerin çokluğu, hükümet merkezin
deki hıı1Yatta çarın ne kadar ufak bir 
rol oynadığını göstermeie kafi geli
yordu. 

Harbten önceki Ruayanm eeki ve 
har vurup harman &&Taran sosyetesi. 
belki artık sona ermişti de, ondan do· 
layı manzara bu ~kli almı,tı. Bucha
nan'dan, Saııonof ve Odojevaki'lerden 
ileride gelecek olan f.udlarda daha 
fazla. bahsedeceğim. Ancak, Britan
yanın bugüne kadar yabaneı bükümet 
merkezlerine gönderdiği diplomatlar 
aN.smda en mükemmel çiftlerden biri 
olan Frank Undley'leri zikretmekten 
kendimi alanuyacağım. 

v 

Romanya'nın bitaraf 
kaldığı son günler 

Petrograda geleli henüz çok ol
mamışb.Romanyadan entelicenı ser
visimiz hakkında gizli bir telgraf al
dım. O günlerde Romanya itilaf dev
letlerini alakalandıran eıı ehemiyetli 
memleketlerden biri idi; bu memle
ktin zahire ve petrolü, abloka mese
leainde çok ciddi rol oyruyordu. Ro
manya hükümetinin bitaraflığa niha
hayet vererek, ya itilaf devletlerine ve
ya alınanlara iltihak etmek mecburi
yetinde olduğu anın yak.laıbğı a§İ· 

kardı. Bu itibarla, mahli vaziyete da
ir genel kurmayımızın öğrenmek iste
diği pek çok şeyler vardı. Garpla tec
rid edilmiş bir vaziyette olan memle
ket, o ana kadar bize lazım olan ma
liimattan henüz pek azmı verebilmiş
ti. 

Hasılı, Bükreşi ziyaret etmem ve 
karar arf esinde bulunan bir çok en
teresan meseleleri, Britanya elçisi 
Sir George Barclay ile, albay C. B. 
Thomson ve ateşemilterimiz ile sivil 
bir adam olarak ya§.yan fakat ente
licens servisimizi idare eden üçüncü 
bir subayla görütmem kararlaşbrıl
ınışb. 

Boğucu bir aıcak ve sigara duma

nı İçinde geçen kırk sekiz saatlik biı· 
yolculuktan &onra, Jaşkm bir bal al-

mqbm; bu itibarla, kapıcının eline bii 

Jiikçe bir bahşiş sıkıştırarak, ister 

me.tru oJaım isterse olmasın, her ne 

suretle oluna olsun bebemahal bana 

bir oda bubnasını &Öyledim. O, bunun 

üzerine, imkanları anlamak maksadiy. 

le otelin Üst katma çıktı ve bir müd-

det aonra geri dönerek, hizmetçi kı-

zm, otel mii§teıilerinden bir kadının 

za.ıııarladığı bir banyoyu sıcak su ile 

doldurmakta olduğunu ve zaten ka

dının da geçikmiş olduğuna göre, 

banyo dairesine ondan evvel girebiJe

ceğimi eöyledi. Burada itiraf etmeli

yim ki, bu teklif kar:tıaında kendime 

bakim olamadnn ve, centilmence bir 

J.areket olmamakla beraber, banyo a 

daaına girdim. Çok ııeçmeden, atlatıl-

mıt olan luulm, adeta kıracakm~ gi

bi kapıyı yumruklıyordu. 

- Sonu var -

Tütün iyi fiatla satılacak 
İzmir (Hususi) - Amerikan tütün 

kumpanyaları 937 tütün mahsulünü göz. 

den geçirmişlerdir. Bunların kanaatine. 

göre bu seneki tütün rekoltesi 36 _ 37 

milyon kiloyu bulacaktır. Bu sene A
merikan kumpanyalarının tütün istek. 
!erinin 14 - 18 milyon kilo arasında o
lacağı tahmin edilmektedir. Tütünün 
bu sene iyi fiatla satılacağı kanaati pL 
yasaya bakim bulunmaktadır. ,, 

Müverrih Ali Haydar 
Emir Alpago'nun . 

cenazesı 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Harb a .. 
kademisi ve deniz harb lisesi profesör
lerinden müverrih Ali Haydar Emir 
Alpago'nun cenazesi bugün Heybelia.. 
dadaki evinden merasimle kaldırılarak 
Heybelide aile mezarlığrna gömüldü. 

Merasimde merhumun talebeleri ve 
arkadaşları bulundular. 

Rail Necdetin cenazesi 
Avrupada ölen ve cenazesi 1stanbu~ 

la getirilen muharrir Raif Necdetin 
cenazesi de bugün arkadaşları ve mat· 
buat erkanı bulunduğu halde gömül
müştür. 



1 
Ankara ~ ..... Amirlili Satmalma 1 

Lmiayoma bWan .._____________ __ __________ __. 

iLAN 

ı - Aabra pmiaonu btaab iç1D 9000 kilo ps ,alı 1 ı. nel 
....... ta7 ..ıı pli ... 15 ele ~ık eıbiltme ile almacM:br. 

z - Gum tutan 1935 lira olup maftkkat temıılnab 145 Un 11 
....,..... lartnamai her giln komis,JOAda paraus ıtSriUlr. 

J - letekliJerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki fteilra " e.. 
mlnat ..ıdMularlyle yuılı gtln " -tta lnulm lımklill eatm al-
- komieyonuna ıelmeleri. (3459) S-5126 

iLAN 
1 - Ankara pmboıı kıtaat birlik ft mU11111ıleri lbdyacı ip. 

aallteübld nam ve bellbma olmak tbere 8000 kilo tue ı.aıyanm 
4.to.m paaneel ıtını aut 15 de • elmiltmlll :pspılecaktu. 

z - ır.utyam tutan 800 lira olup muftkbt temlnata 60 llra
*r. ~ her sin lrıOmlayoada ,....1. ,antıllr. 

1 - lttıeldlleda lramumn 2, S ctl maddelerindeki ..,..... " ı. 
lllıiDat -"h.ulariylı yadı giln " uatte levunn lmlrUll utm 
alma lmmiayon~ ,elmeleri. (3460) S-5127 

t L A N 
llalMyada bulunan birliklerin ihtiy1eı içie 380200 kilo kuru ot 

atm elmaCaktır. tahmin edilen fiatı 17109 Undır 
-.Utme 13-1.cl q1-9S7 çar ..... ı&ntl ... t 15 de :&ibis tüm •t'"'- .... ,..ati yapı1aakbl. 
Bbl1lnie lı:apab ..rf. maliyle olıtcıktır. 
llunldl:at tmMmtı 'J.213 lira 17 Jmnattur. 
Teklif mektubl.an llale sllnil .. t 14 kadar 1ı&tm alma komiıyo

nuna verilmit olacaktır. Bundan ıonra Yerilen .melrtublu al11U111-

y1Caktır. • ki 0 "t "L-t--- -t..L-.o. ...___._ Ebiltmeye gırece er ııtenı en vetı .... nıu lll1lw -
bm koJ'IDUt oldufu zarf içeriaine lroymuf olacaklardır. ("'9) 3--5304 

I L A N 
llalatya birliklerinin ihtiyacı için 380200 kilo arpa utın alma

eaktlr. Tahmin ediılen bedeli 23762 lira 50 kuru9tur. 
Bbiltme 13-1.inci tqrin-937 çaqamba ıünil uat 11 de elhis 

tim NlhlWlme komiıyonunda yapılacaktır. 
Bbiltıme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
1111ftkbt \'eminab 1782 lira 19 kuruftur. 
Teklif mectublan ihale gtlnü tut 10 kadar utınalma kornlsyo

nuaa nrilmit ol.caktu. Bundan IOllrakiler alnunu. 
Bbiltmeye preceklu istenilen veaiblarınn muvakkat teminab-

aı, koydup urf içeri.ine koymuf olacaklardır. (3596) 3-5301 

t LAN 
- Kor merkes birlileri ihtiyacı için 350.000 kilo elımeklik un 

-..ıı sarf uauliyle alınacaktır. 
- llaftlrbt teminat mile~ 3413 Un olup ihalesi 4.10.937 pa-

sarteei llni 1Ut 16 da Çorluda kor atm alma KO. da yapdllcalıctır. 
- :&nal •e ~ini cörmek latiyınler Ankanlda LV. 1-

mldlil u. al. ko. " t.timbul LV. A. SA. AL. ~O ve Çorla kor .. 
bn .._ bml.,oauada ı&'llebUir. 

- Taliblerin kananun ikinci n tlctlncti maddelerindeki belp
lerlyle Wrllkte belli ,en n uatte Çorluda ltOR SA. Atma ko. 
mi•)'Olnlqa mtıracaatluı. (3455) 3-5124 

t L A N 
Hout birlllderinin ihtiyacı için 270982 kilo arpa satın alma

caktır. Tahmini biecfeli S&9361ira S7 kul'Uftllr. 
Bbiltme 13-1.inci tefrin-937 ~ llDI uat lo.30 da BJl. 

m tUm •tma1ma komisyonunda yapmcaktır. 
Bbiltme kapalı sarf unliyJe oı.caktır. 
lluwüpt teminatı 1270 lira Z3 lmruftur. • 
~-.~P9 .......... 9.30 War •taa alma -

ftl'lbialt olllcaktır. Buadlm 80IU'aki1er alımuyacakbr. 
Ebiltmeye girecekler tıtenilen Yeaikaluını muYakkat temiu-

tını koyduğu zarf içeriıine koymut olacaklardır. {3600) s-5305 

ILAJıf 
Trabson pmbonu için 256 toa aman kapalı arfllı lllale cini 

olan 16 eylfil 937 gtln& Yerilen fiat pli ıörilldqtindea yeniden ka
palı arfla eksiltmeye lr.onulmqtar. Tahmin edilea .,_.. 30720 li· 
racbr. tık teminat 2304 liradır. lbaleal 11.10.tn puutıeal l\Dfl ıa
at 15 ele Kaledeki kominooda ,-pılacaktır. Sartnamelini ,ermek t.
dyenler 153 lmnıf mubbtllnde merkes komiayoaundaıa al~ 
ler. latelrlllerln ihale gllnil ticaret odama lrqıtlh oldakJarmı n 
ikameqlb neikaaı ibru edeceklerdir. Kaaunua 12, 33, 34 ad mad
delerine uypn olarak teklif mektublarmı lbale uatmdaa bir .at 
neline Trabson kaleeimleki taba alma ısc-ieyonuna nrmlf oı.. 
caklardır. (3510) ~ZOI 

t LAN 

latanbul lennm Amirlili için 67 ton Acle Plı 11.10.937 pa
aartai liDO tUt 15.30 da Toplmwle ..... llD. lmirlill Ubn alma 
lromiayonUQda a~ı ~na ewı--t yapıllcaktır. Talmla .,._ 
.t.U 58290 llmdır. ıtk ..-~ 4171 1iia 75 ~. t-muı-i 
291 nıat amWMllr* kOmlayoDdaa nrlllr. ı.t6ın.m 1ramm1 
belpU teklif 11RlrtUiıWmı ihale autmdaa bir uat neliDe w.ı 
komltyoaa •ermeleri. (3507) l--520CI 

l L A N 
ElbU birliklerinin ihtiyacı için 270 bin kilo arpa •tın alma

caatır. Tahmin edilen bedeli 14850 liradır. 
Eksiltme 13-1.ci q.-937 çal'fllldba gikıil aut 10 Elbia tfim u-

t ..... komiıyonunda yapılacaktır • 
Blralltme ır.p.ıı ntf anliyle oliM:aktır. 
llunldrat temiuts 1113 75 kmqtm. 
Tekllf melrtUpları lllile CUntl tut t kadar utm .._ kmal9-

,__. ftfilmit olacaktır. Bunclaa eomaldler al!!M!Ws. 
Bblltmeye ıtrecelder lateailea "9ilralarmı munldıat temi

uba koadup sarf i~ritlne koJIDUt oı.caldarcbr. 
(3e01) 1 530I 

t L A N 
BM8 kıtaatmm ihtipa içla 170017 kilo lr.Una ot IMm aı .... 

caldır. TabmiD edilen fietı WOO Ura as lnanaftW'. 
mmutme ıs-1.1nd tf.-937 ~• '• 11a1 aat lUO • mw. 

tim atm aıa. ...,_unda~-
Dalltme kapalı Ari usuliyle olacaktır. 
llwr hkt tıemimt&JOU lira 56 laarattar • 
Teklif mektublml -illale gtlnil mı ıuo a bdar atm alma ko

r ' J ı • ..nı.ı, oJMalrtrr. Bunda ...,. ftrllea mektabJs .. 
••• 2S 

Dalltmeye pıecekhr ieı.ıllea vwUralanm amftlıılıat timi-. 
tmr -,ıutu sarf içeniae koyama almc•ldar. (3591) S SIOI 

Alkerl fabrikalar Umum Müdürlütü Satınalma 
ıto.iaJODU ll&nlan ...._____________ --------------· 

t TON ALBMINYUll 
Tllbmin eclUen bedeli (9450) Ura olan yukarıda mikdarı ve cin· 

.ı yuılı malMrM •kert fabrikalar umum mlidflrltlitl aabn alma 
lmaaııiayoııuuc 18.11.937 pel'f'!lllbe g8nl .. t 15 de kapalı zarf. i.le 
ihale eclilecektir. Şartname panaız olarak komiıyondan venlır • 
Taliblerln muftıkbt teminat olaa (708) lira (75) kurufU havi tek· 
Hf mektublarmı meskar stmde aut l4 de kadar lmomiayona verme
leri ,,. kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki YeUikJe meskdr giin ve uatta komiıyona müracaatları. 

(3641) 3--5371 

475 ADET KiLiM 
87 ADET BA TT ANİYB 

Tahmin edilen bedeli (3082) lira (75) kurut olan yukarıda mik· 
darın cinsi yanlı teçhiut ukerı fabrikalar umum mUdilrlilğil ta· 
tın alma komiayonunca 18.10.937 pazartesi giinil aut 14 de açık ek• 
alltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan (231) lira (21) kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle meskik cUn ve 
saatte komisyona müracaatları. (3624) 3-5370 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak Yillyeti içinde Safranbolu • Araç yolunun O 000. • 

7+804 kilometreleri aruında yapılacak 16280 lira 02 kuru• ketıf 
bedelli f()le in ... tı. 

iti kapalı SJrf usuliyle ekliltmeye konulmu,tur. Eksiltmeıi 
13-10-937 çarfllllba glinfl saat ıs de Zonguldak villyeti daimi en
cllmeninde yapılacaktır. 

Eksiltme fUUWDHi ve buna milteferri diler enak 82 kı.rut 
mukabilinde Zonpldak Nafıa lllidiirlüiünden alınacaktır. 

lluYakkat teminat 1221 liradır. Eksiltmeye girmek İltiyerılerin 
resmi KUetenin 3297 sayılı nU.basmda çıkan talimatnameye tedi
kan Nafıa Velrlletinden alınını, nrilteahhitlik ehliyet vesikuiylf' 
Ticaret odumdan 937 yılında almmıt vesika ve muY&kkat temi· 
natları ile birlikte teklif mektuplarmı yukardalri günde ihale ua
tinder: bh aaat evveline kadar daimi encümen reiıliline vermeleri 
ilan olunur. (6310) 3-5195 

Ankara yüksek ziraat enştitüsü 
rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuzun önilmUsclelıri kı, mevıiminde kalC>riferli bf. 
na1ann kalöriferle. kalörifer olmıyan binalann ve kok köinürU to-
1-fyle ve 165 giin miiddetle •rblmaaı iti kaplaı nrfla eksiltmeye 
konulınuttur~ 

2 - Muhammen bedel 32008 otu• iki bin Ura olup muvakkat te
minat 2400 litadır. 

S - ihale yilbek enatitfi rektlclilk binasmda toplanan komis
yon tarafından 14.10.937 tarihine raathya n perfelDbe giinü ıaat 16 

da yapılackbr. 
4 - Teklif mektublar111111 ibaleden bir 1Ut evetine kadar mak

bus mukabilinde lromiayon reitUline •ermeleri ve ihale 1Utında 
komtiyonda buır bulunmaları. 

5 - Daha fula inhat Ye puaau fllUWDe almak istiyenlerin 
emtltl daire mfldtlrlflpne mtlnatlan illa.olunur. (3561) 

S-5277 

iLAN 
ltırklareU Tilmel\ birlikleri llatiyacı igla kapalı zarfla 1327 tıon 

un .atın alımcaktır. ll11hlımwa fiati 14 kurut olup tutarı 185780 
ıiradır. llk teminab 10539 Unıdlr. Şartmmeai her llD tümen Sa. 
AL. lııomilyonuada girilebilir. tbaleei ZZ.10.937 cuma günü saat 16 
dadır. Şartname ve nuf 950 b. me•bNUnde ieteklilere verilir. 
leteklller kanunun 2. w 3. nci maddelerindelri vesika Ye teminat 
mektablarnıı havi zarflarmı belU ıtlD n uattan en u bir aaat 
neliM lradat' tOmen aattn alma bmiayonuna vermeleri. 

(1686) 3-5440 

1 LAN 
ı - Afyon merkez latalan için 225 bla kilo un kapalı zarfla ... 

tm almacaktır. Unun kilosu 10 kurut 75 lllltlm tahmin edilmittir. 
2 - Unaa .-rtnameei Ankara ye İatanbulda levuım lmlrlili 

ıatm alma KO. da g5rillebillr. 
S - Eblltme l8.10.ltl'7 gllnl aut 16 da Afyon kor satın alma 

komlaJoauada yapılacakbr. Ttkelif mektubları ihaleden bir ıaat e
ni blnie)'ODa •erilmit olalabchr. 

4 - llpakkat teminat 1814 lira • kuruttur. 
5 - lateldlleriıı ihale gUnll muayyen Rlattı teklif mektublarmı 

lıDor •tın ahm komlayonqaa •ermeleri. (34S8) 3-5098 

ILA N 
l - Dl)'Ubekirde tayyare alılllmda AlıplDlr prnisanunun ıu 

lhdyacını tıemla için tu teeiub kapalı sarf tllUllyle yaprlacaktx. 
2 - K9lif bedeli 23444 lira 80 kurut olup lllllftkkat teminat 

yibde yedi bapk beubı ile 1151 Jkadır. 
3 - 21-1.d Tf.·937 peqembe günü uat 11 de bd ihaleai ya

pılKalrtır. 

4 - lartamne Ye kefil raporunu 161'111 ek latiyen!er D. Bekir tay
yans alayı intlat ayniyat muhMiblltfaden alabillrler. 

5 - leteklller meskGr cin " aatten eneline kadar teklif mek· 
tublariyle teminat maldluıinu .e veeailderiyle birWrte Diyarbe· 
kirde kor taba alma kcmliayoauna mUracaatlan( "80) 3-5298 

1 LAN 
l - An1raa yollama meanarlapnca t37 maU yalı içinde muh

telif ladbmetlere yaptmlacak 1174 ton lf18t mabeıDe ye ernk 
nakllJatmm 14.10.937 peqembe pfl aut ıs de asık elmiltmeai ,.. 
pılacaktlr. 

2 - NaldlJatm tutan 1956 Jlra eo Jnmıt olup IDaftkbt temı. 
nab 146 lira 75 bnıttar. f1rtmmes1 her gln ~ paruu 
&MJlr. 

1 - letıeldlleriaı kmumaa 2,S aci maddeledacleki ftaib ,,. te
mimt maklmslarlylı ywb sen ,,. .. tta inam lmlrlill utm al· 
- IDomiayonam plmeleri. (1475) 1-5205 

l L A N 
Bosatta ba1aaın blrUlderiD 1 Bbiltme 13. l. inci T.. 937 

lhtlp:ı itin l7az kilo inana ot ~ ,ona uat ıı da Bluis-
... almacakbr. Tabmia edilen de tim biwı içerlalncle •tm al· 
bedeli 14904 Ura 1 kunaftur. ma komiayonunda yapılaeak, ü-

.Utme kapalı sarf 111allyle oı.. 
cakbr. 

llu.r' ... temlnab 1117 Hra 
• kuruftUI'· 

Teklif mektuplan illalı llkdl 
.-t ıs lradar •tın alma ...... 
,._ WIOecektlr ... ba .... 
... ..-. ftrilm -ktuplar b
W edlllııııl,e11•t1r. 

Dlllltmqe alreoelder I....._ 
- ...,.., ..... lllllftklrat ~ 
.,.. .,_.. o14ula ad lged. 
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_ Komisyonu llinlan -------
BILIT 

• 1) Beher metresine biçılen ederi 36.5 kunıt olaa 9000 
mmder lalıflıtı beze talib çıkmadıtından yeniden açık eks 
konanqtur. 

2) ilk teminat paraaı: 246 lira 50 kul'Uftur. 
3) ihaleli 5 birinci tqrio 937 salı gUnil 1Ut 10 Wu. 
4). Eks!Jtmeye igreceklerin 2490 u:yıh kanunun z. J 8Dcfl 

delennde ıstenilen belgeleriyle birlikte ihale gtln Ye .. tında 
M. V. satın alma komiaoynunda hazır bulunmaları. (3446) 

3-50tf 

Bf LtT 
1 - Hepsine tahmia edilen fiatı (f5050) alb büa elli lira 

20 ton benzin ile 1638 kilo makine J&lr "20 teneb ..,alı 
lı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 12.10.937 salı etme uat 11 dedir. 
3 - Evsaf ve ,.rtnamesi beclelab olarak •bn ••dan ..tllL 
4 - ilk teminatı 453 lira 75 ımru,tur. 
5 - Ebiltmeye girecekleria 2490 saydı bnuııua 2. N J. 

maddelerinde ga.terilen YeUilde Ye wninat " tü:Uf meJlllll~ 
riyle birlikte ihale autiaden en u bir uat net il. il. v . ..ıa 
komiıyonuna vermeleri. (3526) J--.DOS 

iLAN 
1 - Fiyab vekaletçe pahalı görillen 30.000 ilt _. kilo 

muk çorab iplifi her bir kilosu 154 kurut 74 untimdea olmak 
re pazarlığa konınu,tur. 

2 - Şartnamesini 314 kuru,. almak •• örneklerini a&mek 
)'\ ıılerin her cUn komilyona plmeleri. 

3 - tık teminaıt mikdarı 4383 lira 3t lnaruttur. 
4 - Pazarhlı 6. 10.937 çaqıanba slDfl uat 16.5 a kadar d 

edecektir. • 
5 - Puarlrğ"' gireceklerin 2490 uydı bnun. 2 w 3 ctt .... ._. 

1erinde yasılı naikalan Uk tanimtlan ile birlikte fi,at teldifl 
numda ırdlll müdafaa nlrlled •tın alma komiayomma nrmeteq 

(3426) s-a2 
BILIT 

• Çllrfiğe çıkarılan qalıda yanlı alb tane baynn utınm 
tile tatılacaktır. Artınmaı 5 birinci tq. 937 salı cila8 saat,_. 
M. il. V. tatm alma Ko. da yapılacaktır Ha,.anlan ılnaek 
yealer •lıda yazılı mileaeaelere mtlraaıat edebilirler. A.rbl_,. 
girecekler artırma pnil n saatinde il. il. V. utm alma Ko. ela 
lunmaları. Satı9 pqi1a para ileclir. (3072) 

Genel kurmay: 5. No. lu kud kır at. 
il. M. V. D. ilci. 15, 20, 74 No lu ilç kotum beniri 
Serom 8fl evi: iki kotum lratm. 3--5400 

BILIT 
l) 18690 kilo dural Ye 6310 kilo alemlnyum ma1.....ı,ıe l 

kilo brbllı aleminyum saç Ye zo.ooo adet aıe..m,_ bpeu1 
zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2) Tahmin edilen bedeli 109.000 lira olup llk twnlaat 
6700 liradır. 

3) tbalesi 4 ikinci tqrin 937 peqembe ,anı tut ıs tedir. 
4) Şamı ... ı 545 lnmat mukabilinde il. il. V. tatm .._ 

mlayonundan almabilir. lluhüere ile ,._ ............... 
5) Eksiltmeye girecelderiıı 2490aa:yıh...,_.,.J,1 8ac1 

delerinde istenilen belgeleriyle Wrlllrtıe _..it ft tıMlif mı' _.. 
lannı ihale llDUııden en seç bir mat neline kadar il. M. Y. • 
tm alma komieyoauna ftrmelerl. (3414) ı •• 

1 L A N 
l - Her blr çiftine tahmin edilen fiyatı 444 ...... -1!!91'!-'JI 

çift kundura ile her bir çiftine tahmin edilen flptl~ ı• 
10.000 çift yemeni ayn ayn kapalı zarfla a1ıDacaktır. 

2 - Kunduranm prm.,.inl 555 karafa ve dilerlninklni paa 
rasu almak " örneklerini ılrmek iatiyenlerin her gBa komi.,..a 
gelmeleri. 

3 - Kunduralarm ilk teminatı 6.800 ve yemeailerie ilk ..... 
nab 1425 liradır. 

4 - Kunduralann ihal•i 5.10.937 salı günü saat ıs te ",.... 
nilerin ihalesi aynı gilnde uat 11 dedir. 

5 - llOnabaalara afreceklerin 2400 saydı baun. 2 " 3 el 
maddelerinde yudı neilralan ilk teminatları ile Wrlilrte teklif 
mektublarını ihale Natlarından en u bir aut evel milll mi 
velrlleti SA. alma komisyonuna vermeleri. (3411) S-W 

1 LAN 
1 - Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 11 'kurut olan 

tane portatif çadır direli ile 245000 tane portatif çadır balı 
pah zarfla eksiltmeye konmuıtur. .. 

2 - lbaleai ZO tetrlniuni 937 cumartesi cfinil aut ıı dedi~ 
3 - ilk teminatı (3818) lira 50 kuqtur. • 
4 - Şartmmeai (157) karat mukabilinde komiayoadan almll'• 
5 - ~iltmeye girecelderla 2400 ayılı kammun 2, " s. 

maddelerinde göeterilen neilraJariyle t.niaat n teklif me·L.A......__ 
riyle bi~lilıcte ihale uabndan en u bir Mat nel il .il. V. •tm 
ma komisyonuna •ermeleri. (3656) 3-5441 

Samsun türk ha a 
kanhğından: 

Samsun'da loşa Edilecek Türle Hava 
Kurumu Subesi Binası İn§aSIDa aid 

Eksiltme Şartnamesi 
1 - Eksiltmeye konulan it: S."'Mlllda türk h&Ya kuruma 

ınn.ı. 

2 -1f:!tm ke,if bedeli 4'78' lira 70 kunaftar. 
3 - Eksiltme 4 ·birinci tefria • ltl7 puartni glnl .. t 15 

Sun'Ull dirk han kurumu pabeaiade yapılacaktır. 
4 - Ebiltmeye aplıdaki '8ftları bak olanlar PnWJirler. 
A - Kanuni iı.Det&lhı olmak. 
B - Tflrk olmalr. " 
C _... Halen fatut mlteahhldi olarak faaliyette btaltmchı 

dair l'ellDI 9"ilra ibru etmek. 
D - İimdiye kadar bir defada ea u 30 bin liralık tiir blll.

ni lllllftffaJdyetle ~ oldupna dair Y1181k lbru .-k 
E - Blflnci maddede yasılı muYÜllat teminab 'ftl'lllek. 
P - llumele mlneddesi ,,. ona mertiiıt bllmdm nrala 

- etmek. 5 - Bu itfa muftlklrat tıemlnatı ytbde yedi bafU .....W 
S507 lira 50 ...... 

6 - leteklller lllUftkbt temlllatlarmı ebiltıae mdnda Wr 
ne tlrk bna kaıw ._ • ...,_. nmftiae y_atırarak al 
_ ...... 4 inci ........ n c .,. D fıkralarmda ,anlı ftAild, 
Uf mektub1anoı bul u,.ı. arfJa birlikte eblltme .. tinde 
haft lmnm S-a ...... lnde topleaacalr eblltme lroml8Y0111td!l 
tncU edeceklerdir. 

it.- ile .....,._.. teldlf mektublan nihayet yubrda 
.... bdar plmlt o--. ft dit sarfm mlhtlr ......... ile 
,..... bul- ıa...m. Postada nld olacak pçllaneler ....... 

f - lmtıekliler bina projesi, fenni ,.naame, müav-ele ...... 

4ellnl .. ketlf ··-· Ankanda tlrk han mru..a paet 1-IDde lnmbul ft 8-aa .-ıertncle slrebilirler. (JMI) 
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~~ı?: .. :!~:[~di!~!.~~~:.~~!:.: bak-1 
terıyoloğ baytarlığı münhaldir. Elınde ıhtısas vesıkasr bulunan 
baytarların müracaatları ilan olunur. (36:59) 3-5#5 

Tavul{~uluk enstitüsü direktör
lüğüııden: 

Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usulile 8000 ~ilo ~ısır, 
Sooo kilo arpaı 10000 kilo yulaf, 10000 kilo kepek, 10000 kılo b~gday 
•lınacaktır. Muhammen fiyat 1990 liradır. Şartnameler her gun ~
·~ ?ndan altıya kadar Çankırı yolu üzerindeki .~avukçul~k ~nstı
~s~ direktörlüğü tarafından parasız olarak ~erılır. İst~klıl~rın _ıs 
bırınci teşrin 937 pazartesi günü saat onda tıcaret odası vesıkasıy
le 149 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya ban~a mek
tublan ile birlikte tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komısyona 
~ş vurmaları. (3687) 3-5~4 

Safranbolu belediyesinden : 
Belediye için iki adet otobüs satın alınacaktır. İhale 22 T. evel 

9~7 tarihinde saat 15 de kapalı zarfladır. Muhammen bedel (5500) 
lıradır. Muvakkat teminat (422) lira (50) kuruştur. 

Talihler her hangi bir husus için beldiyeye müracaatları ilan 
olunur. (3688) 3-5443 

l\ı . 1·1· ..... d · anısa va ı ıgın en : 
Pazarlık suretiyle eksiltme ilanı 

1 - Borlu - Demirci yolunun 26+850-29+ 911 inci kilometre. 
lcri arasında yaptırılacak (3061) metre uzunluğundaki ~8761) lira 
63 kuruş ke§ifli şosa inşaatına talih çıkmadığından bu ış pazarlık 
•uretiyle verilecektir. 

2 - Bu işe aid keşifname vesair evrak nafıa müdrlüğünden pa. 
?'asız alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmek istiyenler 23.9.937 den 23.10.937 akşamı
~ kadar - tatil günleri ve mesai saatleri hariç - her gün daimi en
Cürnene gelebilirler. 

4 - Kati teminat (1314) lira 24 kuruştur. 
5 - Talib.terin ticaret odası ve nafıa müdürlüğünden alınmış 

ehliyet vesikalariylc birlikte müracaatları. (3591) 3-5442 

Manisa valiliğinden: 
Pazarlık suretiyle eksiltme ilanı 

1 - Borlu • Demirci yolunun 17+108-27 + 448 inci kilometre
leri arasında yaptırılacak (9921) lira (24) kuruş keşifli (2.2) adet 
~enfez inşaatına talih çıkmadığından bu iş pazarlık suretıyle ve
l'llecektir. 

2 - Bu işe aid keşif ve sair evrak Manisa nafıa müdürlüğün
den parasız alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmek istiyenler 23.9.937 den 23.10.937 akşamına 
ltadar - tatil günleri ve mesai saatleri hariç - her gün daimi encü
ll'lene gelebilirler. 

4 - Kati teminat (1488 lira (19) kuruştur. 
5 - Talihlerin ticaret odası ve nafıa müdürlüğünden alınmış 

~liyet vesikalariyle birlikte müracaatları. (3592) 3-5441 

Anl{ara okulları satınalma komis
yonundan: 
Cinsi mikdarı tahmini muhammen bed. ilk teminat münakasa 

fiatı lira Kr. lira Kr. tarihi saat 
l'ereyagı 2320 kilo 140 kuruş 3248 00 243 60 19.10.937 salı 15 

l - Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan mikdar, 
llıuhammen bedel ve ilk teminatı karşısında yazılı tere yağı açık 
c~siltme usulü ile münakasya konulmuştur. İhalesi 19.10.937 salı 
gunü saat 15 de Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı 
filnunun (2 ve 3) cü maddelerine göre; ellerinde bulunan belgeler
e komisyona gelmeleri. 
t ~ - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ilk 
eınınatlarmı mezkur muhasebe veznesine teslim etmeleri ve şart
naınesini görmek için de aynı binada komisyon katibine müraca-
~ ilan olunur. (3697) 3-5438 

Kızılay C. genel merkezinden : 
PoJoth şubemiz deposunda (369) yarım buğday kilo hesabiyle 

:at!hğa çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 11.10.937 pazar
esı gününe kadar Polatlı krzılay şubemiez müracaat etmeleri. 

3-5447 

Huk.ul{ 
ğİinden: 

fal{ültesi direk:törlü. 

la 937 - 938 ders yılı için yatılı veya yatısız talebe kaydına ba:ı:
ll.rrııştır. Yatılı talebenin müsabaka imtihanı 15.10.937 tarihinde 

~~pılacaktır. İsteklilerin hergün fakülte idaresine vesikalariyle 
~caatları. (3699) 3-5451 

Adliye Vekaletinden: 
ın Açık bulunan 25 Jira asli maaşlı Edirne yeni ceza evi hesab 
l> ~ınurluğu için 8.10.937 cuma günü saat 14 de müsabaka imtihanı ya
~ acaktır. Bu imtihana girebilmek için IPemurin kanununun 4 cü 
~ ~desinde gösterilen vasıf ve şartlan haiz olmakla beraber serma
t eı nıütedavile ve usulü muzaaf ve mali hesablara vakıf olmak la
t~lll~ır. Lise mezunlariyie bu gibi hesab işlerinde çalışmış olanlar 
rcıh olunacaktrr. 

ta Bu şeraiti haiz bulunanların 7 .10.937 günü akşamına kadar ev
d'~ı müsbiteleriyle birlikte adliye vekaleti zat işleri umum mü-
~üne müracat etmeleri ilan olunur. {3701) 3-5450 

~Nl{ARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
lu f nkarada Kavaklıdere şarap fabrikasında işçi Oflu Mustafa oğ
Ca brahim tarafından açılan ve alınış oldukları Yıldız soyadının 
dtt alıkçı oğlu) ile değiştirilmesi hakkında olan davanın yapılan 

ruşması sonunda; 
de~~n;aileyhin almış olduğu Yıldız soyadının (Balıkçıoğlu) ile 
ti]gı~tırılmek suretiyle nüfusa tesciline 24.9.937 tarihinde karar ve-
~lduğu ilan olunur. 3-5434 

~flı}(ARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
OğJ Ankarada Kavaklıderede şarap fabrikasında işçi Oflu Mustafa 
ta u Recep tarafından açılan ve almış olduğu Yıldız soyadının 
tı.ııtalrkçıoğlu) ile değiştirilmesine dair olan davanın yapılan du-

.?tıası sonunda· 
de . ~'Iumaileyhin 

1

almış olduğu Yıldız soyadının (Balıkçıoğlu) ile 
ftıi6 ıçtirilmesine ve nüfusa tesciline 24.9.397 tarihinde kara v~ril-

ş olduğu ilan olunur. 3-5435 

ULUS 

Ankara devlet konservatuvarına 
hu yıl alınacal{ talebe kayıt 

ve kabul sarıları 
' 1937 _ 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet konservatuvarı (Ti-

yatro ve opera) krsmlarına kız ve erkek talebe alınacaktır: Ok~l 
parasız yatılıdır. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verılecektır. 

I - Amılan 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) KızlaJ' için en aşağı yaş 16, erkeklCY 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, 

II - fstekJiler arasında bir seçme sınavı 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 içerisinden seçi· 

lecek bir rolü yapabilmek, 
c) Smav heyetince verilecek bir rolü yapab1imek, 
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 cumaJ"tesi gününe 
kadar İstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğünde, Ankara'da 11.10. 
937 pazartesi günnüden 15.10.937 cuma gününe kadar her gün saat 
9.30 da Cebeci'de Müzik öğrettnen okulunda bir heyet marifetiyle, 
yapılacaktır. 

İstekliler, pullu dilekçeleri ile İstanbul'da Şehir tiyatrosu re
jisörlüğüne ve Ankara'da M\Uik öğretmen okulu direktörlüğüne 
baş vurmalıdırlar. 

IV - Dilekçelere şunlar bağlı 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 

Çorum vilayeti nafia müdürlü
ğünden: 

7.10.1937 perşembe günü saat 16 da Çorum Nafıa eksiltme ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli ceza 
evi inşaatı eksilt~esi 20 gün uzatılmıştır. Şartname, plan, keşif ve 
buna mütedair dıger evrak Nafıa dairesinde görülebilir. Muvakkat 
teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarile müteahhit
lik vesikalarını ihale günü saat 15 e kadar ihale komisyonuna ver-
meleri lazımdır. . . ~5215 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde zabıta me

murları için satın alınacak 1850 adet kaput 14.10.937 perşembe günü 
saat 15 de kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher kaput için 15 lira 50 kuruş fiyat tahmin edilmiş bu 
işe aid şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin emniyet u
mum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2867 lira 50 kuruşluk temi
nat makbuz ve banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle bir
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 

(3581) 3-5346 

Cümhuriyet Hall{ Partisi Genel 
Sek.reterliğinden: 

Cumhuriyet halk partisine aid kapalı. Buik marka ve 933 modeli 
beş kişilik bir otomobil kapalı zarf suretiyle satılacaktır. Otomobili 
görmek istiyenler her gün parti garajında. ~örebilirler. Satın alma
ya talih olanların teklif mektub1arını 15 _hı~ınci teşrin 937 günü ak· 
şanıma kadar Ankarada C. H. P. merkezı bınasında Başsekreterliğe 
tevdi etmiş olamaları şarttır. Neticesi ertesi gün taliblere bildiri-
lecektir. 3-5355 

Balıkesir vilayetinden: 
l - Pazarlığa konan i§: Balıkesir ve merkez köylerinde (44) 

Dursunbey kazasında (15) Smdırğıda (25) Balyada (15 ki ceman 
{99) göçmen hanesi kerpiçten yapılmak şartiyle ve anahtar teslimi 
olup muhammen bedeli beheri (475) lira (62) kuruş 

2 - Bu işe aid dosya muhteviyatı şunlardır. 
A - Pazarlık şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Umumi şartname, 
E - Fenni ve hususi şartname 
F - Keşif cetveli 
1stiyenJe,r bu şartname ve keşif dosyasının Balxkesirde iskan 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Pazarlık 13.10.937 tarihine müsadif çarşanıba günü İskan 

müdüriyetinde müteşekkil komisyon hu~_run~a yapdacaktır. 
4 - Pazarlığı müteakib ihale bedelı uzerınden % 15 teminatı 

katiye alınacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için ~alibi~ hu işleri başarabileceğine 

dair nafıa dairesinden alacağı vesikayı ıbraz etmesi mecburidir. 
(6549/ 3629) 3~5332 

1 İ ~.~. sc!,;,! 1 
~-----------------------
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Ereğli • Devrek yolunun 1+500 
- 27+000 kilometreleri arasında yapılacak 23~56 lira 48 kuruş keşif 
bedelli şose esaslı tamiri işi kapalı zarf ~s~~ıyle eksiltmeye konul
muştuy Eksiltmesi 13-10-937 çarşamba gunu saat 15 de Zonguldak 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme "şartnamesi ve buna -~~te~c:,~i diğer evrak 120 kuruş 
mukabilinde Zonguldak Nafıa mudurlugurıden almacaktzr. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasırı:~a çı~. tallın;<ttnameye tev
fikan Nafıa Vekaletinden alınını§ muteahhıtlık ehlıyet vesikasiyle 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminat
ları ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saatin
den bir saat evveline kadar viliyet daimt encümen reisliğine ver-
meleri ilan olunur. (6313) 3-5196 

7 

Tü":k M:;rir Ce.:tlyetinden :, 
1 - Türk Maarif Cemiyeti Okulunun ilk, orta ve lise kı

sımlarında birinci teşrin 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 eski ilkokul binasmda, orta ve li- ~ 
senin kız talebeleriyle ilkokulun dördüncü ve beşinci sınıfla- ~ 
rx yeni binada derslere başlıyacaklardır. ~ 

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

4 - Ana sınıfının ne zam.an, nerede açrlacağı ileride 
edilecektir. 

5 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 3-5416 

"" "" 

İzmir belediyesinden : 
Cumnuriyet Meydanı arkasında sureti mahsusada ayrılan arsa

da inŞc edilecek olan belediye sarayının projesi münakasaya ko
nulmustu. 

Görlilen lüzum üzerine şartnamesinde tadilat yapıldığından 
müsabaka müddeti 15 şubata kadar temdid edil niştir. Müsabakay a 
iştirak edecekler tanzim edecekleri projeleri bu müddet zarfında 
belediye fen heyetine imza mukabilinde teslim edeceklerdir. Bu 
hususta malumat almak istiyenler belediye baş mühendisliğine mü-, 
racat etmelidirler. 

Müddetin hitamından on beş gün sonra dereceleri tasnif edile
rek yalnız birinci gelene iki bin lira verilecektir. Müsabakayı ka
zanını} an projeler sahiblerine iade olunacaktır. (3594) 3-5308 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın - Safranbolu yolunun o+ooo -

18 + 000 kilometreleri arasında yapılacak 42799 lira 08 kuru§ keşif 
bedelli ş.ose esaslı tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 13-10-937 çarşamba günü saat 15 de Zongulda& 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak 214 kuru~ 
muka'bilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. Muvak• 
kat teminat 3210 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi ga
zetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Tica~et o?a· 
sından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi~atları ı~e bır
likte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saatınden. b!r saat 
evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine vermelerı ılan O• 

lunur. (6314) 3-5197 

BERLITZ 
MEKTEBi 

Kooperatif arkasında 

Fransızca-ingilizce 
Almanca kurları 

HAFTADA 2 DERS 
AYDA 4 LİRA 

Manisa valiliğinden : 
ı - Manisa - Turgudlu yolunun 1 +074-17+4_30. uncu kilomet: 

leri arasında yapılacak (92286) lira 49 kuruş keşıflı şosa ve sınaı 
inşaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat (6921) lira 49 kuruştur. 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin nafra vekaletinden alınmış eh

liyet vesikası ile bu yıla aid ticaret odası vesikasını ve muvakkat 
teminata aid makbuzlarını bir zarf ve teklif mektublarım da ayn 
bir zarfa koyarak bunları 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dai
resinde hazırlayacakları bir kapalı zarfın içine koyarak 7.10.937 
saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve posta ile göndere
ceklerin mezkfır kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lü· 
zumu ilan olunur. (3491) 3-5180 

Ankara Valiliğinden. 
Haymana kazasının Şerefli köyünde yapılacak 2259 lira 82 kuru' 

keşif bedelli bir sınıflı ilk okul binası 27.9.937 tarihinden 11.10.937 
tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuftur. 

% 7.5 muvakkat teminat 161 lira 99 kuruştur. İhaleyi müteakib 
% 15 şe iblağ edilecektir. İhale 11.10.937 pazartesi günü saat 15 de 
Haymana kaymakamlığında müteşekkil komisyon huzuru~d~ ya
pılacaktır. Fenni şartnameyi görmek ve fazla izahat almak ıstıyen· 
lerin Haymana hususi muhasebe memurluğuna müracaatları. 

(3619) 3--5328 

Siyasal bilgiler okıtlu 
direktörlüğünden : 

Nevi 

Patiska 
Yatalı: çarşaflığı yerli keten bez 

Mikdarı 

2500 - 2750 
1500 -

Beher metresinin 
muhammea fiyatı 

70 kuruş 

150 .. 
Siyasal bilgiler için yukarıda yazrlı patiska ve keten bez açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
Eksiltme 4.10.937 pazartesi saat 15 de Ankara mekteblu muha· 

sebeciliğinde yapılacaktır. İlk teminat 314 liradır. Şartname fle nü· 
muneler her gün okulda görület>iHr. (3430) ~-5094 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlund8 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Türk yüksek mühen -
disleri birliğinden: 

Yenişehirde Atatürk uranmdaki. birlik bin~sının gazino, 
lokanta ve 2 inci, 3 üncü katlardan ıbaret pansıyon kısımlan 
Uç sene müddetle kiraya verilecektir: . 

Kiralamak istiyenler bu hususa aıd ~~tnam~ ~e kıra m~
kavelesi örneğini her gün saat 17.5 da bırlık katıbınden alabı· 
lirler. . k 

İsteklilerin senelik icar bedelini bildirir teklıf mc tubla-
rını şartnamesinde yazrlı vesaik ve 200 liralık teminat ile. bi_r
likte 20 hirinci teşrin 937 çarşamba günü saat 18 e kadar Bırlık 
binasında toplanacak komisyona vermeleri liizrmdır. (3698) 

3-5439 1 

'--~----------------------· 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Beycuma · Çaycuma yolunun 0+000-

13 \-732 kilometreleri arasında yapılacak 52296 lira 05 kuruş keşif 
bedelli şose inşaatı. İs.i kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi 13-10-937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vi-
layeti daimi encümeninde yaptlaca~:ır. . . _ 

Ek.,ıltme sartnamesi ve buna muteferrı dıger evrak 262 kuruş 
mukabı inde Zonguldak nafıa müdürlü_ğünden a_hnaca~tı~. . 

M uvak,rnt teminat 3923 liradır. Eksıl tmeye gırmek ıstıyenlerın 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında ~ık_an tali~atnamey_e te_vfi
kan nafıa vekaletinden alınmış müteahhıtlık ehlıyet vesıkasıyle 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve_ m~vakk~t temi· 
natları ıle birlikte teklif mektuplarını yukardakı gunde ıhale saa
tinden bir saat evveline kadar viHivet daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (6311) 3-5194 

Ankara Memurlar Koo•' 1 ~tif Şirketinden· 
Ortaklııra taksitli ve tenzilatlı kömür satışına başlamıştır. 

.l\ ı ı k a r :ı Valili(rinc)pn 
t""' 

Ankara İstanbu l yolunun 123 üncü kilometresinde yeniden ya. 
pılac.:ık 6359 lira Ol kuruş keşif bedeili 8.00 metrelik bet~narmc tab
li yelı ve beton ayaklı köprü pazarlık suretiyle açık eksıl.tmeye ko
nulmu tur. Eksiltme: 4.10.937 gününe rastlayan pazartesı gi.inü sa
ta 14.5 da viliiyet daimi encümeni odasında yapılacaktır. İstekliler 
adı geçen günde 496 lira 92 kuruşluk muvakkat teminat mektub 
veya makbuzları, 937 yılına aid ticaret odası vesikası, nafıa mü
dürliıgünden alacakları fenni ehliyet vesikalariyle birlikte daimi 
enciimen riysctine müracaatları. 1stekliler keşif ve şartnameyi na. 
fıa müdrlüğünde her gün görebilirler. (3463) 3-5121 

Ankara Vali liü:intlen: 
Keşif bedeli 2166 lira 84 kuruştan ibaret olan Şehir lokantası 

mutbak tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4.10.937 gü. 
nüne rastlayan pazartesi günü saat 14.5 da vilayet daimi encümeni 
odasında yapılacaktır. İsteklilerin 162 lira 45 kuruşluk muvakkat 
teminat mektub veya makbuzları ticaret odası vesikst ve nafıa mü· 
düdüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen 
günde daimi encümen riyasetine müracaatları. İstekliler keşif ve şart· 
nameyi her gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. (3464) 3-5122 

Divarllekir iskan müdürlü~nden: .. 
Bir evin 

Kazası Köy Tipi Adedi Bedeli Yekfınu 

Merkez Karabaş 3 50 476.14 23807.00 
Merkez Satı 3 50 465.10 23255.00 
Ergani 
Osmaniye Merkezi 2 15 630.21. 9528.15 
Osmaniye Harbete 3 35 520.21 18207.35 
Bismil Anbar 3 80 583.21 46656.80 
Silvan Merkez 2 15 590.90 8863.50 
Silvan Aslu 3 35 491.63 17207.05 
Merkez Kabi 3 12 456.52 5478.24 
Mcrl·ez Yeni köy 3 6 456.52 2739.12 

298 155742.21 

1 - 3. 8. 12. 16 eylUl tarihli Ulus gazetesinde intişar eden evvel· 
ki ilanımızın birinci maddesinin pazarlık müddeti 16 eylül 1937 
de bittiği halde talih çıkmadığından dolayı heyeti vekilenin 19-12-93~ 
tarih ve 2-3711 sayılı kararnamesine tevfikan on beş gün müddetle 
yeniden pazarlıkla münakasaya çıkraılan yukarda yazılı dokuz mer· 
kezdeki 298 göçmen evinin birinci teşrinin dördüne müsadif pazar· 
tesi günü saat on ikide ihale olunacaktır. 

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

3 - Müteahitliğe talih olanların şimdiye kadar en az 10000 li
ralık iş yaptıklarına dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacak
ları evlerin bedeli keşiflerinin miktarına göre ihale gününe kadar 
kanuni teminatlarını malsandığına yatırmış olmaları elzemdir. 

4 - Pazarlığın son kararı D. Bekir iskan müdüriyetinde yapı
lacağından şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde suretlerini almak 
istiyenler D. Bekirde iskan müdürlüğüne ve kazalarda Bismil, Er· 
gani, Osmaniye, Silvan, kaymakamlıklarına müracaat edebilecekler
dir. (3182) 3-5163 

' 

Ankara Belediye Reisliği llanlan ---------------- ----------------
t L A N 

Temizlik hayvanatı iç.in 67600 kilo yulaf ile 54100 kilo kuru ot 
12 teşrini evel 937 salı gilnline kadar bir ay zarfında pazarlıkla a
lınacağından isteklilerin her cuma ve sah günleri saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3376) 3-5022 

Ankara belediye riyasetinden: 
Yapr yaptırmak için belediyeden alınan izin kağıdına esas olan 

proje ve plana velev cilzi bile olsa muhalif olarak değişiklik yaptı
ran i11:.c:aat sahibleriyle bu proje ve planları teahhüdleri altında yap
trrmağı kabul eden mühendis ve nıimarlarm katiyyen mesut edile
cekleri ve bu misüllü inşaatın fenni mesuliyetini deruhde eden mü
hendis ve mimarların badema belediyeye karşı teahhüd ve fenni me-
suliyetlerinin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 3--5396 

P . T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1) - İki adet kısa dalgalı telsiz ahiZf w 'ıaz ı ve teferruatı ka

palr zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2) - Muhammen bedel 20000 muvakkat teminat 1500 liradır. 
3) - Eksiltme 15 teşrini sani 937 tarihine müsadif pazartesi 

saat (15) te Ankarada P.T.T. umum müdürlüğünde toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4) - Talihler teminatlarını idaremiz veznesine ve alacakları 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektublarını ve şartnamede 
yazılı belgelerle teklif mek~ubunu ihtiva edecek olan kapalı ve 
mühürlü zarfları mezkur tarıhte saat (15) e kadar komisyona tes
lim edeceklerdir. 

5) - Talihler, müteahhidlik ehliyet vesikasını ve r~feransları 
haiz olacaklardır. 

6) - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden, İstanbul
da levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(3617) 3-5343 

Kaloriferli Kiralık 
Apartınıan 

Cankaya caddesi Sarıköşk kar
şıs;. No. 49 kaloriferli altı oda 
banyo ve saire. Birinci kattır. 
Sekerci Hacı Bekire müracaat. 
. 3-5357 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldığım 

109 sayılı şoför ehliyetnamemi 
zayi ettim. Yenisini alcağımdan 
eskisinn hükmü yoktur. 

İbrahim Ayan 
3-5432 

Kiralık Oda 
Kooperatif arkası Ağaoğul a

partıman. İkinci kat numara 3. 
Banyo, mobilyalı, mobilyasız. 

3-5433 

ZAYİ 
Memurin koperatifindcn al

dığım 3887 numaralr hisse sene
dini kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yokt:.ır. 

Nevbare Ya1az 

Fransızca, Almanca 
Musiki bilir. Ecnebi bir Ba

yan aile ve çocuklar arasında 
mürebbiyelik istiyor. 

Kazım Ö 7alp caddesi. 
No. 18 

3-5437 

Zayi 
Ankara beledive;;inden aldı

ğım 1121 numaraİı ot'lmobil pla
kamı kaybettim. Yenisini alaca
ğrmdan eskisinin hi.ikmü •;oktur. 

H avri Ö:ıo:ıı~uı 

M.obilyalı bir o(!a 
kiralıktır 

Yenisehir Aınrağ cad<lc"'i Er
soy apartıman - Kat II. Müıa· 
caat 10 • 14 ve 19 - 21. Otobüs 
garajı yanında. 3-5453 

Diplomalı mak· nist 
Amerika ve Avrupanın zen

gin ve büyük fabrikalarında yıl
larca staj gördüm. 

BayanMagda 
MODA SALONU 

ANKARA BAY ANLAR 
TERZİ EVt 

Son moda tuvalet, kostüm ve 
her nevi elbise zarif, şık ve sü
ratle d\kilir. 

Yeniı,ehir 

Atatürk Bulvarı No. 57 
Ali Nazmi apartıman daire 11. 

3-5449 

Satılık Arsa 
Öncebecide Mülkive mektebi 

üezrinde en iyi yerinde acele sa
tılacaktır. Talip olanlar, tlbay 
caddesi Yegün sokak No. 72 ye 
müracaat. 3--540 9 

Satılık Eşya 
Büfe, dresuar, büyük ve kris

talli yazı masası, iyi vaziyet'ııt 
Torpedo yazı makinesi. Yenişe
hir Çankaya caddesi Kaıacı a
partrnıanı daire 5. Telefon : 3133 

3-5389 

NASl~ilACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek krsa 
bir zamanda tamamen li e kökün· 

den çıkarır. 
Umumi deposu: İngiliz Kan· 

zuk eczanesi. Her eczanede bulu 
nur, ciddi ve müessir bir nasıı 

ı .'.\cıdır . 

YENi 

6 cı Ketide 11 Birinci teşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan baıka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
DlKK.A T: Bilet alan herkes 7 /Birinci Teşrin/ 937 günil 

akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur-

Kumbar&t biri 

TURKIVE 
CUMHU' RİYETf 

SIRAAT.B 

öZTüRK PAZARI 
Beyoğlunun Meşhur Terzisi 

Yani Holiadisi 
getirmiştir. Ağır kumaşlardan paJto, pardesü, elbiseleri yüksek 
işçilik ve uzun taksitle yapmağa başlamııtır. Tel: 1977 

~3-518J 

Dr. EMİR NECtB 
AT AKAM ZEISS 

Doğum ve Kadın Hasta· 
Iıkları Mütehası>ısı. Postaha· Göz1ük perivist • pandos çer .. 
ne caddesi B. Yusuf Hik- çeve fennin son icadıdır. Rec~ 
met apartımanı No. 3 saat 11 telerinizde tercih lazımdır. 
den itibaren hastalarına bakar Bankalar caddeııl 

- Telefon: 1816 - Telefon : 3025 Rıza Gözlül<çll 
~----------~~----------~~~~------------~-__,,. 

Cebecide son otobüs durağr, Küçük zabit okulu karşısı 

Yeııi Doğan Aile Bahçe Siııenıas• 
7.10.1937 perşembe günü akşamı 

Dünyanın Sekizinci Harikası 

King Kong 
Türkçe sözlü 

SiNEl\'lALAR HALK 
Zonguldak .Valiliğinden · 

Zonguldak vilayeti içinde Zonguldak • Devrek yolunun 6 1 000-
47 +ooo kilometreleri arasında yapılacak 22673 lira 96 kuruş keşif 
bedelli şose esaslı tamiri. 

Buhar kazanları, islim boru 
lan, buhar neşredici suların ta· 
dili ve tamiri, turbinler ve ma
kinelerin tamiri ve tanzimini en 
modern bir şekilde yapmağı der
uhte ederim. 

Ysuf Demir 
Ankara: Timus sokağı No: 29-31 

3-5452 

Bu gün Bu gece 

Fcrnand Gravey _ Kate De N agy 
tarafından temsil edilen 

BU GECE 

Parisin en kibar muhitleri arasında 

cereyan eden esrarengiz bir aşk 
entrikasını canlandıran 

VİCDAN MÜCADELESİ 
Oynıyanlar: 

İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş.tur. 13-10-937 çar-
şamba gürri.i saat 15 de Zonguldak vilayeti daimi encümeninde ya- 1 
pılacaktır, Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 114 lmtiyaz sahibi ve Başmu· 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. harriri Falih Rıfkı ATAY 
Muvakkat teminat 1701 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin res- Başmuharrir Muavini Na· 
mi gaeztenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan suhi BAYDAR 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Umumi neşriyatı idare 

lan ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saatin- Mümtaz Faik FENİK 

BiR MAYIS GE.CESl 

Fransızca sözlü zengin mizansenli 
büyük filim 

Ayrıca: NebatCJ: ilmine aid bir 
kısın.ılık öğretici filim 

ŞEHİR 

Jean Galland - Rene St. Syr - Jules BerrY' 
Aynca: 1 k1S1mlık öğretici filim 

Gündüz ŞARLO ASRİ ZAMANLARD~ 

BAHÇESİNDE : 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminat- 1 eden Yazı İşleri Müdürü 

den bir saat evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine ver- Ulus Basımevi: ANKARA 
meleri ilan olunur. (6312) 3-5193 D O K T O R S O K R A T ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~;__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

alı ı • 1~ AKBA yeridir. Iurtasiye ve kitahların1zı simdiden 
' 

Bütün Mekteb Kitahlaı·ının satış 


