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BQfbetke 

ilk galeri 
Falih Rılkı AT AY 

Atatürk Dolmabahçe sarayının 
eeki veliahd dairesini resim gale
risi yapılmak üzere, Kültür ba
kanlığı emrim: vermiştir. Türkiye 
Ziyaretçilerine bir aydanberi artık 
bir galeri adresi verebiliriz. 

. Türk dehasını resim sanatrnda 
da mucizeler vermekten meneden 
barbar din yasağı ;:ok uzun sürdü: 
1908 meşrutiyetinin ilk günlerinde 
hile, Çanakkalede, kıraat kitabla
rına resim konduğu için bir ayak
lanma olduğunu hatırlıyanlarunız 
v~rdır. Bizde resimin şöyle böyle 
bır asırlık ömrü var. Yüz sene 
içinde bugünkü resim galerisinin 
delalet ettiğinden daha çok yük
aek bir seviy.eye eriıebilirdik. Fa
kat Lahsettiğimiz bu bir asır için
de resim sanatı hiçbir ciddi teşvik 
görmemiştir; cemiyete resim zev
ki ve terbiyesi verilmek• değil, 
garbcılık modasının zoru ile ıeri
at yılgınlığı arasında ona sadece 
müsamaha edilmiştir. 

Güzel sanatlar akademisi adı
nı cumhuriyet koydu: resim ve 
lllimarhk esasla olarak, heykelse 
tamamen bu devirde inkitaf buJ. 
ttıağa batlamıştır. Güzel sanatlar 
daima, her yerde ve her devirde 
himaye ister. Sanat adamları
Ilı eskiden saray veya kilisa kendi 
hiz~tinde kullanmak için koru
du; yein zamanlarda İse, devlet; 
Cemiyet faydasına çalııtırmak için 
tüzel sanatlara yardım ebniştir. 

Maddi ve manevi yardım: ev
\rela sanatkarları meslek aşkına 
ieXkdm~, eserler ve değerler 

~.,!!!jjsal>a~sına yol açmak, hakiki 
-liiılsiTiyetleri mükafatlandırmak İ· 

Çin daimi P.leriler lazrm ! Bugüne 
kadar b .ı hususta kusurumuz ol
taı1 uştur. Resim sergilerinde eser-
er, bazen para verecek makam 

&ahibinin hususi zevki·ne, bazen 
~asum tavsiyelere göre seçilmit
tır. Umumiyetle resim terbiyesi 
iÖrmemi9 olduğumuz için bu seçme
lerin çoğu, k a b i 1 i y e t ' in de· 
fil. bilakis göz aldatmağa uğraşan 
:>Ya gevezelerinin işine yaradı. 
"-esim galerisi bu devre nihayet 
"erecektir. Hiç şphesiz Kültür ba
kanlığımız dağınık yardımlarını 
toplayarak resim ve heykel müka
~atları tesis edecek, mükafatlar 
Jiiri heyetleri tarafından verile· 
hek, hem galerimiz zenginleşecek 
enı de resim sanatı asıl doğru hi

lnayYe kavuşmuş olacaktır. Aka
demiye gelen fransız ressammm 
teklifleriyle muayyen bir masrafı 
leçen bütün resmi inşalarda o/o ~ 
"eya üç gibi bir mikdarın \güzel 
•a.natlara ayrılmak mecburiyeti 
tonacak olursa Güzel sanatlar a. 
lı lldemisine verdiğimiz emeği da. 

" İyi meyvalandırmış oluruz. 

l 
Artık Türkiyenin bir şehrinde 

<; _&ım türklerin resim yapmakta 
0•duğunu ıötteren bir şahid var-

Büyük önderimiz Atatürk 
şehrimize şeref verdiler 

Reisicumhur Atatürk beraberlerinde İç işleri 
bakanı ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya, Dış 
işler bakam Tevfik Rüştü Aras ve mutad zevat 
olduğu halde dün saat 14 de Ankarayı teşrif buyur
muşlardır. 

Reisicumhuru, Ankara valisi Tandoğan vilayet 
hududunda, Başvekalet vekili ve İktısad vekili Ce
laJ Bayar Sincan köyünde, Başvekil İsmet İnönü 

Akdenizin garbında 

Etimesud'da, Büyük Millet Meclisi reisi Abdülha
lik Renda ve diğer vekiller, şehrimizde bulunan 
mebuslar, vekaletler müsteşarları ve ileri gelenle
riyle Ankara mevki ve merkez kumandanları ve 
Emniyet direktörü istasyonda karşılamışlardır. İs
tasyon iç ve dışını dolduran kalabalık bir halk kit
lesi Büyük Önder'i hararetli tezahüratla karşılamış 
ve alkışlamıştır. 

devriye gezerken 

İngiliz 
torpi toları, 
tayyareleri 
araştırmaya 

başladılar 

Bir ingiliz muhribi 
Meçhul bir ilenizaltının 

tecavüzüne uğradı 
Londra, 4 (A.A.) - Royter bildiriyor: Bu sabah Akdeniz garbında 

devriye gezerken Basilisk İngiliz torpido muhribi, meçhul bir denizaltı 
· tarafmdan hücuma uğramıştır. Bu meçhul denizaltı, Basilisk'e bir tor· 
pil atmışsa da, torpil İngiliz torpido muhribine isabet etmemiştir. 

Genel kurmay başkani 

Basilisk deniz altında patlayan 
bombalarla mukabelede bulun· 
muştur. Bu mukabelenin ne netice 
verdiği dah~ malWıı değildir. 

Hôdıae nasıl oldu? 
Londra, 4 (A.A.) - Valansiyadan 

ispanyol matbuat ajansına gelen bir 
telgrafta, ingiliz torpido muhribine ya· 
pılan taarruzu hakkında şu tafsilat ve
rilmektedir. 

. Tecavüz, sabah saat sekizde San 
Antonis burnunun yirmi beş mil açıklil· 
rında vukua gelmiştir. Garb şimaline 

doğru yol almakta olan iki ingiliz tor-
pido muhribi, birdenbire yürüyüşlerini 
hızlandırı:nışlardır. San Antoni sahil mu.. 
hafızlan, biraz sonra üç şiddetli patlama 
sadası duymuşlardır. İki ingiliz torpido 
muhribi, aksi istikamette yürümeye baş
lamışlar ve denize bombalar bırakmaya 
devam etmişlerdir. Saat 14,30 da iki in. 
giliz torpido muhribi daha gelmiş ve bir 
kaç dakika sonra vaka mahallinde topla· 
nan ingiliz muhriblerinin adedi yediyi 
bulmuştur. Bu gemiler iki grupa ayrıl
mışlar ve üç motörlü iki ingiliz tayyare
sinin yardımı ile denizi araştırmaya de
vam eylemişlerdir. Saat 15,35 de ikinci 
grupun bulunduğu mahalde büyük bir 
duman sütunu gözükmüştür. 

dır: bu bir başlangıçtır. Herkes 
böyle belki buındaın çok daha fa
kir başlamıştır. dinlerin resmi hiç 
menetmediği, galerileri ise nice 
senelerdenberi açılmış olduğu hal
de bizimkinden çok farklı bir zen· 
ginlik göstermiyen galerileri kom
şu memleketlerde görmüşüzdür. 

Galeriye her manasiyle vücud 
veren Atatürke minnetlerimizi, 
galeri için çalışan makam ve ar
kadaşlarmuza teıekkürlerimizi su
nalım. 

ULUS 
• 

29 birinci teşrinde 
yeni makinesinde 
28 sayfa çıkıyor 

Mareşal Çakmak 
Istanbulda 

İstanbul, 4 (A.A.) - Genelkurmay 
başkanı mareşal Çakmak bu sabah 8 de 
Adat~pe muhribi ile şehrimize dön.. 
müşler ve Haydarpaşa rıhtımında as
keri erkan tarafından karşılanmışlar~ 

dır. 

Rıhtımda bir bölük askerle bir ban.. 
do muzika genelkurmay bcı.şkanma say
gı resmini y~pmıştır. 

1 ürk emeğiyle yapılan vapur 

Van gölü üzerinde yeni 
vapur işlemeğe başladı 

-·-

. . 
Van ıHJpUntnan göle İnclirilirken al ıııan bir reamİ [Yazısı 5. lnci aayfadaJ 

HARiCiYE 
Vekaletinde 

Değişiklik 
doğru değil 
Pariı, 4 ( A.A.) - Havas Ajan&Ollll 

lıtanbul'dan öğrendiğine göre. Bqn • 
kil ismet lnönü,nün çekilmesi üzerine. 
kabine buhranı açılmıştır. Yeni kabi~ 
lkbııad Vekili Celal Bayar'm riyasetin.. 
de kurulacak ve tebeddülat araamda Ha
riciye Vekaleti makamında da cleiitik· 
lik olaacktır. 

ANADOLU A!.JANSININ NOTU: 

Cumhur baıkanlığı Genel sek
reterliğinin Anadolu ajansı vaaı. 
tasiyle netredilen 28.9.937 tarihli 
tebliğinde bildirildiği veçhile 1ktı
sad vekili Celal Bayarın yeni ka
bineyi teşkil eylemesi tekarrür et
mi~ bulunmaktadır. Yukardaki 
Telgrafta mevzuubahs tebeddülat 
hakkındaki işaalar ise, tahkikatı. 
mıza göre doğnı değildir. 

Fıkra 

ilanlar 
Biz yaşta olanlar saltanat gazetele

rinin iJan sayfa/acını hatırllyacaklar

dır. Birkaç ecnebı markanın reklaım 
veya bazı askeri kıtalar erzab içia 
eksiltmeler ! Bu ılanların arkasında 

Osmanlr yarı sömürgesinin mahkllm 
ve kansız çehresini görür gibi olur
sunuz. 

Bugün, Z birinci teşrin cumartesi! ö

nümd.e üç gazete var: Ulus, Cumhuri
yet, Ak.şam..... Hususi ticaret eşyası 
ilSnlarının bir çoğu mi11idir. Resmi 
ilanlar ise yeni türkiyenin inşa 

hamlesine aid haberler: Ankarada ta

rih, dil ve cografya fakülte binasmm 
eksiltme ilanı [125,000 lira], Bitlis hü

kümet konağrnda 20 küsur bin liralık 
tamir, Yenişehir kasabasrnda elektrilc 
tesisatı, Manisa • Turgudlu yolunun 
inşası, Antalyanın Akseki, Alanya, Se
rik, Korkudeli, Manavgat, Kaş;Feni
ke ve Elmalı kazalarının imar pl!ı~Ja
rrna esas olmak üzere hartalarının ya
p1lmasrn1, Yozgadın Sorgur kazasında 
yapılacak 27 bin liralık mekteb, Çan.. 
krt1da yapılacak 37 bin liralık hastane. 
Boluda yapılacak 54 bin liralık bast<s
ne, Aydın şehrim'n suyu [110 bin lira), 
Malatya şehrinin suyu •,[12? binlira], 
lsparta şehrinin suyu E64 binliraj'f,Ço
rumda yapılacak cezaevı', EJ!ızı'z ~rlı;. 
nin suyu [100 bı'nlira], lstanbul Gur~ 
hastanesinin bir pavyonu [ 47 bin liit},, 
Sümerbankrn lzmitte yaptıracağı la14. 
rika [ 429 binlira], Balrkesirde yapıla. 
cak doğum ve çocuk bakımerl, ·.;. 
saire .... 

Fakat bunlar bir günlük gazetelerde 
gördüklerimiz! 365 cumhuriyet yılı ga. 
nünün hiç biri yoktur ki ufak büyüle, 
uzak yakrn böyle birkaç inşa havadisi 
ile aıüjdeli olmasın/ • Fatay 
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Ankara ıöportajlarz 
ULUS 

iSTANBULDA 

Bir ay içinde tamamen Kurtuluş 
değişiveren A~kara Bayramı 

meydanlarına sevkedecektir .Bankalar İstanbul, 4 (Telefonla) - İstanbu-Yaz tatiliniden bugünlerde Ankara-
ya dönen ankarahları Ankaramn şaşır• 
tacak ne yenilkleri olduğunu haber ve
reyim; zira, birkaç senedenberi, ilk de
fa olarak, ben de onlardan biriyim. 

Bir aylık ayrılıktan sonra kim evi
ni özlemez, ve mesela Sincan köyüne 
yaklaştığı zaman geri kalan bir saatlik 
yolculuğun bitmez tükenmez uzunluğu. 
nu his etmez? Fakat bu bir saat geçip 
de treniniz Ankara istasyonuna girdiği 
vakit sizi derhal evinize kavuşmaktan 
alıkoyan bir yenilik, karşınızda "Beni 
gördünüz ya, tazeliğimle gözlerinizi na
sıl avutuyorum I" de.r giıhi, yolunuzu 
kesecektir. Aylardan beri, bir tahta per
de arkasında, kırmızı Ankara taşlarını 
yontan sanatkarların kalem ve çekiç ta· 
kırddan artık durmuş ve Ankara ga· 
rı meydana çılanıttır. Yeni istasyon bi
nasının mümeyyiz vasfı temizliği ve 
büyüklüğüdür. Kalm, camlı kapılar ar
dında., bir meydan kadar geniş hol, u
zak diyarlara açrhruş güneşli bir kapı 
gibi sizi eğlenceli seyahatlere davet e
der. Fakat, camlı kapıların arkasından 
imrenerek seyrettiğiniz tunçlu ve mer
merli kişeler Cumhuriyet bayramında 

açılacaktır. O gün buradan bir bilet a
lıp gene o gün işlemeğe başlayacak o
lan Filyos - Zonguldak yolundan ka
radeniz kıyılarına kadar gidebilirsiniz. 

İstasyon meydanı henüz inşa halin· 
dedir; ancak Ulus meydanına kadar çı
kacak olursanız, orada, bir ay evel An
karadan ayrılırken, tozdan bir bulut al
tında yayaların sekerek yürüdüklerini 
görerek yolcusu olmaktan kaçınmış 

bulunduğunuz Karaoğlan caddesinin a. 
yaklarınıza rahatlık hissi veren bir as
falt tabakası ile kaplanmış, Sümerbank 
binasının biraz daha belirmiş,, son şekli
ni almağa yaklaşmış olduğunu sevine
rek müşahade edeceksiniz. Banka bina
sını bu meydan için belki fazla büyük 
bulacaksınız; ancak, kültür bakanlığı. 
binasının da, bir gün, Sümerbank uslfi
bunda bir binaya yerini vermiş olacağı
nı tasavvur ederseniz ufak, fakat mü
tenasib çizgili bir meydan gözleriniz 
önünde teressüm edecektir. Bu meyda
nın arka tarafını. ileride yavaş yavaş 
insicama girecek Karaoğlan caddesi ke
narında inşası gecikmiyecek olan bü
yük apartımanlar teşkil edecektir. 

Asfalt cadde nerelere kadar devam 
ediyor? 

Bu sualin cevabını almak için yürü
yünüz : Asri hala meydancığının yerin
de yeller esiyor: Bir takım evler ve 
dükkanlar yıkılmıştır. Belli ki burası 
daha geniş, daha ferah bir meydan hali· 
ne gelecektir. Yeni meydanın ismi ne 
olacak? 

Asfalt, burada, bitiyor. Fakat zan t>t· 
meyiniz ki bu kati bir bitiştir. Şosesi 
yapılmış, fakat henüz asfaltı ~ökülme· 
miş olan bu tozlu kısmı zahmet edip ge
çiniz. Samanpazarında asfaltın tekrar 
başlayarak ''Musiki öğretmen okulu" 
na kadar devam ettiğine şahid olacak· 
sınız. 

Ankaranın en köhne caddelerinden 
başlıcasının, siz Ankarada bulunmadı
ğınız bir ay içinde, tertemiz bir asfalt 
cadde manazrası almış olduğunu gözle· 
rinizle gördükten sonra, şimdi evinize 
dönebilirsiniz. 

Fakat i§.iniz olmadığı bir gün eski 
Ankaranın Hamamönü - Cebeci civarı· 
nı da geziniz: Bu kısımlarda Erzurum 
köprüsü - Cebeci istasyonu - Gedikli 
erbaş okulu _ Musiki öğretmen okulu 
yollarının da asftla yapılmağa başladı
ğını görürsünüz. 

Yenişehirle eski Ankara arasında 

gidip gelirken Türk hava kurumu bina
ııının iki tarafında yükseldiklerine el
bette dikkat edeceğiniz iki bina
dan büyüğü ·yeni Ankara radyosu
nun studyolarıdır. Bugün memleketin 
her yanına sesini duyuramıyan küçük 
Ankara radyosu, yirmi ve yüz yirmi 
kilovatlık iki istasyonun inşası bittik
ten sonra işte bu binadan bütün dünya. 
ya Türkiye haberlerini, türk musikisini, 
kısaca. türk kültürünün her tezahürünü 
yayacaktır. Biraz gerideki bina motör. 
lü tayyare okuluoinasrdır. Türk hava 
kurumu, vatan havalarının genç kartal
lar 1ı · hu okulda yetiştirip havacdık ' 

caddesinin ba§langıcında, artık son rö- lun kurtuluş bayramı çarşamba gunu 
tuşları yapılmakta olan Belediyeler ban-.· törenle kutlanacaıktır. O gün Sultan-
kası binasının dikkatinize çarpmaması- ahmedle Taksim arasında büyük bir 
na imkan mı vardır? Bu binanın ön cep- geçid resmi yapılacak ve bu geçid res-
hesinde bol bol kullanılmış olan ve san- mine askeri kıtalarla birlikte mektebler 
ki nmanla kararmış hissini veren bakır de iştirak edeceklerdir. 
ve tunç levhalar türk para ve kredisinin Bu münasebetle şehir gündüz bay-
sağlambğını aklınıza getirmiyor mu? raklarla süslenecek ve gece her yer do-
Belediyeler bankasının bu dekorasyo• nanacaktır. Mektebler bugünün şerefi-
nunu beğenmiyenler vardır. Onlara, ilk ne tatildir. Resmi daireler açık kala.-
önce, bakır ve tunçtak.i bu sembolik ma- caktır. 

nayı ve sonra, yeni mimarinin kübik 
tarzdaki çıplaklıktan kaçınmak için e
linden geleni yapmağa çalıştığını ha
tırlatırız. Düz satıhların gözlere tahmil 
ettiği yorgunluk bir tarafa, fakat çıkın
tısız ve süssüz dıvarların kar, yağmur, 
rüzpr tesiriyle bir kaç sene içinde 
vaktinden eveı ihtiyarlamış insanlar gi
bi, seyircinin ruhuna nasıl kasvet ver· 
diğine dikkat ediniz. Belediyeler ban.. 
kası bizde, işte bu kasveti önlcmeğe 

gayret eden ilk inşalardan biridir. 

* Ankaranın sürprizleri bunlardan da 
ibaret değildir. Tatile başlarken kazılan 
temellerine belki dikkat bile etmediğiz 
apartımanlardan bir çoğu artık bitmiş 
gibidir. Bu apartımanlardan Atatürk 
bulvarındakiler bu halde, diğer cadde
dekiler belki daha ilerlemiş, yani ki. 
racıları girmiş, pencereleri perdelen
miş, yaya kaldırımları hazırlanmış şe

kildedir. .. 
Güvenlik anıtı önünden Demirtepe

ye dogru yapacağınız bir gezintide, te
penin öte yamacına geçtiğiniz zaman, i
nanamıyacağmız bir manzara ile karşı
laşacaksınız. Asfalt yolun kendisi ka
dar geniş bir taş köprü, sizi, daha geçen 
sene bir dağ parçası halinde uzayıp gi
den kırlar yerine, o asfalt caddenin de
vamına ve cadde kenarında, inşası he
men hemen tamamlanmış büyük bir ma
halleye götürecektir. 

Hayret ve takdir hisleri arasında as
falt yolu takib edeceğinizi temin ede
rim. Bir tarafma. elektrik direkleri şiın
diden dikilmiş, diğer tarafındaki yarma 
ve duvar gibi smai imalatı henüz de
vam etmekte bulunmuş olan bu cadde, 
İstasyon.Çiftlik şoaesiyle birleşmekte
dir. Yenişehire yeni bir methal ve mah
reç temin eden bu caddenin Maltepe a
dını taşıyan sırtları yüzlerce güzel ev ve 
apartnnanla dolmuştur. Bu yeni mahalle 
nin ara sokakları henüz yapılmamış olsa 
bile, gelecek sene, bunlar arasında, a
yaklan incitmiyen parke veya asfalt 
kaldırımları göreceğinden hangi anka
ralı şüphe edebilir? 

Ankaranın en güzel mahallelerinden 

Müşterek terbiye dava
sında gerileme 
alametleri mi? 

Muhitimizde iyi bir yer edinme
ğe başlamış olduğunu gördükçe mem.· 
nuniyet hissettiğimiz husus] bir 
mektebin, müşterek terbiye sistemi 
aleyhinde bir müzakere ve bir karar
la, kız ve erkek talebeyi biribirinden 
ayırarak, bunları başka başka bina
larda talime başlamak arifesinde bu
lunduğunu i.~itmekle teessür duy
duk. Bu haberin doğru olmamasını 
temeııni ederiz. 

Müşterek terbiye sistemi Kema
list Türkiyede 1927 denberi benim
senmiştir; ve aradan geçen on yılda 
da bu sistemin fenalıkları değil, an· 
cak iyilikleri görülmüştür: kültür 
işlermizi idare edenler, bu mütalea
da ittifak etmişlerdir. 

llk olarak ve senelerdenberi tat

bik olunduğu şimal memleketlerin

de müşterek terbiye en şefkatli ana, 

en sadakatli zevce, en idareli ev ka
dını tipini yaratmıştır. Birçok AV
rupa memleketlerinde toplanan ter
biye kongrelerinde, şöhretli kültür 
mütehassıslarrnrn ancak lehinde ko-

Yeni geçid yerlerı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Yarından 

itibaren Karaköyde üçüncü bir yaya 
geçid yeri daha acı1acaktrr. 

Bu ay içinde İstanbulda tesbit edL 
len geçid yerlerinin sayısı bu suretle 
56 yı bulmaktadır. 

Nazilli dokuma fabrikası 
Nazilli (Hı1susi) - Dokuma fahri-

kasının inşaatı sona ermiştir. Fabrika. 
nm açılma töreni bu ayın 25 inci günü 
yapılacaktır. İşçi kızlar için fabrikada 
şimdiden bir kurs açılmıştır. 

biri bu civarda teşekkül etmektedir. Ye
ni asfalt caddenin iki tarafını süsliye
cek olan apartımanlarm kat sayısı ve 
umumi şekli hakkında imar müdürlü
ğünün kararlar vermiş olduğunu öğre
niyoruz. Ankaranın başlıca hayat da
marlarından biri vazifesini görecek O· 

lan bu cadde üzerinde yapılacak bina
ların noh,ut oda bakla sofa apartırnan

larla dolmayacağını ümid etmek için 
fC}ırin gittikçe genişlemekte ve artık 

büyücek daireli binaların daha çok a
ranmakta olması kuvvetli bir sebebtir. 

* Ankara büyüyor. Ankara güzelleşi-
yor. Ankara cumhuriyet Türkiyesinin 
300.000 ve daha fazla nüfuslu merkezi 
olmağa doğru gidiyor. 

Susuz Ankarayı, tozlu Ankarayı, sı
cağına ve soğuğuna tahammül edilmez 
Ankarayı hatırlayınz. 

Ankara bol sulu, Ankara en tozsuz 
şehirdir. Ankara ikliminin değiştiğine 
dikkat etmiyor musunuz? Çubuk bara
jındaki milyonlarca metre mik~bı ıu. 
Orman çiftliği ve şehir ağaçları kurak 
Ankarada s i s gibi inanılmaz tabii ha
diselerin vukuuna imkan vermektedir. 

Bir aylık tatilden sonra Ankarayı 
çok değişmiş buldum. Geziniz; göre
cekleriniz beni fazlasiyle teyid edecek

tir. 
Ankara, türk inşa ve imar iradesi

nin ifadesi; Ankara ne güzel şehir ... 
Nasuhi BAYDAR 

nustukları bu sisteme karşı bir şey
ler. gevelemeğe yeltenmi§ olanların 
gerilikleriyle tanınmış memleketler 
murahhasları olduğu hatırlardadır. 

Kadrnları erkeklerden ayırmak 
istiyorsunuz. 

- Niçin? 

"Ateşle barut bir arada olmaz,, 

hikayesini tekrarlıyarak bunun ceva

bını veremezsiniz. Çünkü eski ta

birle: "Batıl makısünaleyh ola -
maz,,: ve çünkü ne kadın ateş, ne er
kek b:ınıttur. Kadın ve erkek bera
berce yaşamak üzere yaratrlmışlar -
dır. Harem ve selamlık bir araya ge
lirse elbette ateşle barut birleştiril
miş olur. Fakat kadın ve erkek bir 
arada terbiye olunarak insanlıkları
nın tek icabı ç o ğ a 1 m a k' tan 
ibaret olmadığını küçük yaştan an
larlarsa harem ve selamlrk büsbütün 
ortadan kalkar. Harem ve selamlığa 
mı dönmek istiyoruz? Meden1 bir 
camia mı yaratmak istiyoruz. Mese
lenin ruhu bu iki vaziyet arasındaki 
derin farkı anlıyabilmektedir. 

Geriliğe bir taviz olarak vaktiy
le şurada burada bırakılmış olan bir
kaç kız mektebinin müşterek terbi
yeye tahsis edileceğini beklerken, 
tam tersine, yeni yeni kız mekteble-
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Yeni beş liralıklar 

15 ilkteşrinden itibaren 
tedavüle çıkarılıyor 

Ankara, 4 (A.A.) - Cumburiye t Merkez bankasından: Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası hakkın daki 1715 numaralı kanunun 17 in· 
ci madesinde yazılı salahiyete müı teniden bankamız 30 kanunu evel 
1341 tarih ve 701 numaralı kanun mucibince basılmış olup tedavülde 
bulunan kağıd paralan tebdile karar vermiştir. 

Arif Oruç 
tahliye 
edildi 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Bugün a
ğır ceza mahkemesinde Y arm gazetesi 
sahibi Arif Oruc'un muhakemesi görül
müştür. 

Önce müddei umumi Arif Oruc'un 
af kanununun neşrinden itibaren üç ay 
zarfında hükümete teslim olmadığım, 

takibat esnasında da memlekette bulun. 
madığı için aftan istifade edemiyeceği
ni binaenaleyh aleyhindeki takibatın ka
nuni olduğunu söylemiş, Arif Oruç da 
memleket dışında broşür yazdığı, neşr· 
ettiği ve memlekete gönderdiği hakkın
daki ithamları inkar etmiştir. 

Nihayet ağır ceza mahkemesi Arif 
Oruç hakkındaki davanın - ceza kanu
nunun 105 inci maddesine göre, maznu· 
nun broşürlerin neşrinden itibaren bir 
sene zarfında yakalanıp hakkında taki
bat yapılması lazım gelirken bunun ya· 
ptlamadığı ve bu yüzden suçu müruru 

zamana tabi olduğu için - sukutuna ka. 
rar vermiştir. Arif Oruç tahliye edil
miştir. 

Irak dış bakanı bugiin 
şehrimize geliyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Dost ve 
kardeş Irakın dış bakanı B. Tevfik 
Elsüveydi bu akşam Ankaraya hareket 

etti. 
İstasyonda Vali B. Üstündağ, Em

niyet Müdürü B. Salih Kılıç ve birçok 
zevat Irak dış bakanını uğurlamışlar

dır. 

Antakya başkonsolo
sumuz dün hareket etti 

Antakya Başkonsolosumuz B. Firuz 

Kesiın dün geceki Toros ekspresiyle 

Antakyaıya hareket ebniştir. B. Firuzu, 

hariciyecilerle şehrimizdeki hataylılar 

uğurlamışlar ve kendisine bir de buket 

vermişlerdir. 

ri kurulmasrna doğru gidilmesi müş
terek terbiye davasında gerileme a
lameti değil widir? - N. B. 

iki karılı koca 

Amerika Birleşik Devletleri büyük 

jürisi, önümiizdeki haftalarda bir genci 

sorguya çekecektir. Yirmi bir yaşında 

olan bu genç, bundan alb sene evvel, 

on üç yaşında bir kızla evlenmişti. Bu 

delikanlı, on btış gün evvel, on iki ya -

şında bir kızla daha evlenmiştir. 

Birden fazla kadınla evlenmenin ya

sak olduğu Ameıika'da, bu suçu yetmi

yonnuş gibi, bir de evlenme yaşma eriş

mem.iş bir kızla evlenmesinden dolayı 

tevkif olunan iki kanlı kocaya sorulu
yor: 

- Birinci kannız nerede? 

- Onu çoktan beri gözllen kaybettim. 
Henüz on dckuzunda olan birinci ka

dın, bulunup ondanda soruluyor: 

- Kocanızdan ayrı mı yaşıyorsunuz? 
- Kocamın sonu kötü o!acağmı 

çoktan tahmin etmiştim. 

On iki yaşındaki ikinci kadın ise ko
casından ayn düşmesine müteessir oL 
duğu İçin durmayıp ağlamaktadır. 

Zavallı izdivaç müessesesi! 

15 teşrini evel 1927 tarihinde 
tedavüle ilk çıkarılacak kupür, beş 
liralık kupürdür. Yeni beş liralık 
kupürün vasıflarını aşağıda bildi
riyoruz. lstiyenler yeni banknotun 
asli nümunelerini bankamız ve bü
tün bankalar gişeleriyle malsa n
dıklarmda görebilirler. 

Bu yeni beş liralıkların tedavüle 'iı

karılmasına başlanıldığı tarihten iti
baren beş sene müddetle eski kftğıt pa· 
ralar da mecburi olarak tedavül edecek 
ve bundan sonra müruru :ıaman müd
deti nihayetine kadar yani beş sene da. 
ha Merkez bankası gişelerinde tebdil 
edilebileceki:ir. 

Diğer kupürlerin tebdile başlama ta
rihleri ileride ayrıca bildirilecektir. 

Bu yeni beş liralıklarm ebadı 

7 X 15.5 santimetredir. 
Roktosu "ön yüzü,,: koyu mavi olup 

sağ tarafında Atatürk'ün resimlerini, 
ortasında renkli bir tezyinat rozetini, 
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bc:nka
sı., "11 haziran 1930 tarihli ve 17.25 nu
maralı kanuna göre çıkarılmıştır1, iba
relerini ve bankanın umum müdür ve u
mum müdür muavininin imzalarını, 

dört yerinde kırmızı renkte seri ve sı
ra numaralarını ihtiva eder. 

Dört köşesinde madalyonlar içinde 
ve ortasındaki rozetin üzerinde kıy
meti ifade eden "5,. rakamları ve üst 
köşelerde ve rozet üzerindeki bu ra• 
kamlarm altında da yazı ile •'Türk li
rası., kelimeleri vardır. Orta alt kıs
mında birer seri ve sıra numaraları ile 
banka imzalarının bulunduğu mah,alde 
çok küçük yazılarla yazılmı~ "Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası S Türk 
lirası,, ibarelerinden tertib edikniş bir 
fon vardır. 

Versosu "arka tarafı,,: ye~il renk
tedir. üst ortasında "Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası,, ibaresi ve iki 
üst köşesinde yuvarlak madalyonlar 
içinde 0 5,, rakamiyle altlarında yarı 
daire şeklinde "Türk lirası,, yazıları 
vardır. Ortasında esas vinyet "resim,, 
olarak ''Ankara güven anıtı., mevcud 
olup türk stilinde bir kemerle türk tez· 
yini sanat motiflerinden tertib edilıniş 
bir çerçeve ile çevrilidir. Sağ tarafında 
yuvarlak beyaz bir madalyon içinde 
kağıt imalinde filiğran olarak tertib 
edilmiş Atatürk'ün efijileri "resimle
ri,, vardır ki banknot aydınlığa tutul
duğu zaman her iki tarafında bu filiğ
ran görülebilmektedir. 

Banknotun her iki tarafı taydus "ie' 
lik,, tabıdır. 

l.__K_o_ç_o_· K __ ıç_H_A_B_E_R_L_ER __ ı 
[İstanbul, 4 Telefonla] 

X Arabalara yasak caddeler - E
minönünden Unkapanma kadar bazı 

caddelerden araba geçmesi yasak edil -
miştir. 

X ilk •mekteblerde - Bütü• ilk ınek· 
toolerde bugün derslere başlanmıştır. 

X Sokakların temizliği - Şehirde 
sabahları sokaklar ancak altıya kadar 
süpürülecek ve bu suretle erke• saatle~
de işine giden halk rahatsız edilmeınış 

olacaktır. 

X Gümrükte kurs - Gümrük başrnü 
düdüğünde bugün bir memurİll kursu 
açıldı. Bir ay sürecek kursa muayene iş· 
!eriyle uğraşan 17 memur iştirak etmek

tedir. :············-··········-·············-······: . . 
: H A V A ! 
: ........................................•........ 

Gölgede 24 derece 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve ka· 

palı geçmiş, ısı gölgede 24, güneşte ve 
açıkta 45 derece olarak kaydedilmiştir. 
Dün yurdun bütün mıntakalarmda ya
ğış olmuş ve hava bulutlu geçmiştir. 
Yağışların karemetreye bıraktığı su 
mikdarları Zonguldakta 31, Bandırma
da 16, Göztepede 15 Bilecik ve Alaşe
hirde 13, Bigada 11, M alatyada 9, Gi
resunda 8 kilogramdır. Dün en düşük 
ısı Ulukışlada 5, Sivasta 6, en yüksek 
ısı da Malatyada 29 derecedir. 
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DIŞ İCMAL 1 

Filistinde şiddet siyaseti 
•ı ngiltere hükürneti, Filistin'in üç 

mmtakaya taksimi. esasına daya. 
nan bir hal tarzı için Milletler Cemiye. 
tinin muvafakatini alır almaz bu memle· 
ket işleri gene karıştı. Malumdur ki Fi
liıtin'in biri arab, diğeri yahudi ve ü
çüncüsü de doğrudan doğruya İngiliz 

idaresine tabi bir mıntaka olmak üzere 
Üç kısma ayrılmasım bu memleketin va
ziyetini tetkik için gönderilen bir İngiliz 
komisyonu teklif etmişti. Fakat lngilte
r. hükümeti, Milletler Cemiyetinin mu
vafakatini almadan bu projeyi tatbik et• 
nıek istemedi. Binaenaleyh proje evvela 
Milletler Cemiyetinin mandalar komis. 
Yonu, sonra da konsey tarafından tasvib 
edildi. Ve projenin tatbiki için İngiltere. 
Ye mezuniyet verildi. Milletler Cemiye· 
tinin bu mandaıiyle mücehhez olan İngi
liz hükümeti mıntaka hududlannı çiz
ıneık için arablar ve yahudilerle temas et· 
ineğe hazırlanırken, Filistin'de kıtal ge

ne başladı. Bir müddet yahudiler arabla
rı, arablar da yahudileri öldürdükten 
&onra nihayet geçen pazar günü, iki yük
ıek İngiliz memuru, kiliseden dı§Clft çı.. 
karken katledildi. Bu suikasd çok iyi ter. 
tib edilmiş olacaktır ki katiller henüz 
bulunamamışlardır. İngiliz hükümeti bu 
hadiseyi bahane ederek Filistin'de bugü
ne kadar misli görülmiyen bir terör ida
resi kurmuştur. Bir defa yüksek arab 
komitesi dağıblmış ve azalan tevkif edil
nıiştir. Bundan başka Ffüıtin'in ileri 
gelenlerinden iki yÜz kadar arab sürül

ınüştür. 

Arab komitesinin faaliyetini idare e

den baş müftünün Ömer Camiine iltica 

ettiği bildiriliyor. İngilizlerin kendisini 

tevkif etmediklerine ve iltica ettiği yer· 

den arabları sükuna davet eden bir be
Yanname neşrettiğine bakılırsa müftü. 
nün İngilizlerle anlaştığı iıtidW edilebi. 
lir. Her halde İngiltere hükümeti bu de
fa ciddi surette harekete geçmİf gibi gö
rünüyor. 

Bu hareketin sebebi sarihtir: f ngiJ

tere'nin nüfuzunu bu sömürgelerde an· 

cak bir avuç İngiliz memuru temsil edi

yor. Binaenaleyh kötü örnek teşkil et

memek için bu memurlara karşı berhan· 

gi bir ayaklanmayı İngiltere hükümeti 
en kati tedbirlerle ezmek mecburiyetin. 
dedir. Üç beş sene evvel, Lee Stack Mı. 
sn·' da katledildiği zaman aym tekilde 
hareket etmişti. Memurlarına ve asker
lerine karşı yapılan wikasd hareketleri
nin önüne geçemediği takdirde lngi.lte-
re'nin sömürgelerdeki vaziyeti hayli zor

laşır. 

Gerçi Filistin'de senelerdenberi asa

yiş bozuktur. Fakat bugüne kadar arab

lar yahudileri, yahudiler arablan öldürü· 
Yordu. lngiliz memurları bu tecavüzler
den masundular. ilk defadır ki yüksek 
İngiliz memurlan suikasde kurban ol

ınuştur. 

Ancak bu şiddet siyasetiyle Filistin 

meselesinin halledilemiyeceğini İngiliz

ler herkesten İyi bilirler. İngiliz memur

larına karşı yapılan suikasd hareketleri
ne mani olmak için müracaat edilmiş bu 
tedbir, Filistin meselesinin tarihinde bir 
episoddan ibarettir. 

A. Ş. ESMER 

::::;:;==::;=::=============-

Türk tarih 
Sergisinde 

İstanbul, 4 (A.A.) - Türk Ta. 
rih Sergisi Genel Direktörlüğünden 
tebliğ edilmiştir: 

" Oolmabahçe aaraymdaki tarih 
sergisi 7 / 10/ 937 den itibaren 10 dan 
16 ya kadar cumartesi, çarşamba 

günleri mekteblere diğer günler de 
halkın ziyaretine tahıiı olunmuıtur. 

Ziyaret kartlan her gün öğleden 
evvel T opkapı sarayı müzesi ve öğ

leden sonraki ziyaretler için de Asa
natika ve Ayasofya müzeleri kapı
larında verilmektedir. lıtiyenler 
kartlarını bir gün evvelinden ala· 
bileceklerdir. 

Mekteblerin ziyareti için Kültür 
Direktörlüğü ayrı bir program ter
tib etmiıtir. Talebe kendilerine tah
sis olunan günde toplu olarak tarih 
öğretmenlerinin refakatinde sergiyi 
Rezebileceklerdir. 

ULUS 

ŞANGHAYDA HARB ÇOK ŞiDDETLENDi 

Japonlar Şanghayda Ingiliz 
müdafaasiyle karşılaştılar 
Çinliler ecnebi gemilerinin 

48 saatte limanı 
terketmelerini istediler 

Nankin, 4 (A.A.) - Resmi bir t ehliğde bildirildiğine göre, dün 
Lotien - Luihongda tiddetli bir çar pışma olmuştur. Çin kıtaları, mer
kezdeki köyleri işgal etmişlerdir. 

Çin hava kuvvetleri, Yangsepoo ya bir akın yaparak japon takviye 
kuvvetlerini mahvetmişlerdir. 

Japon kuvvetleri, şimal istas
yonuna bir hücuma teşebbüs et
mişlerse de, İngiliz müdafaa hattı
nrn mukavemeti ile kıarşılaşmışlar
dır. 

Stratejik sebebler dolayısiyle, Çin 
krtaları, Lotien - Luihong boyunca bin 
metre kadar bir mesafede geri çekilmi.ş
lerdir. Bu suretle yapılan hareket, Şan
ghay cebhesinin umumi vaziyetine hiç.. 
bir fenalık getirmemiştir. Japon kuvvet
leri de merkezden geri çekilmişlerdir. 
Fakat, Şapey • Pon • Tung üzerinde 
şiddetli bir bombardıman hüküm süt""' 
mektedir. Japon bombaları, bazı Çin 
askeri müdafa noktalarına düşmüştür. 

Poaşing yolunda şimal istasyonu ta· 
raflarında şiddetli bir çarpışma vardıı. 
Fakat japonların hücumları geri püs· 
kürtülmüş ve bu suretle düşman taarru
zunun muvafafkiyeti daha başlangıçta 
kırılmıştır. 

Japonların zayiatı 

Şanghay, 4 (A.A.) - Sakin geçen 
bir geceden sonra Şanghay cebhesinde 
bombardımanlar yeniden başlamıftır. 

Sentral Nevs ajansına göre, japon 
tankları Paoşing yolunda ve Vusung • 
Şanghay şimendifer hattı üzerindeki 
Çin siperlerine taarruz etmişlerdir. Ja
ponların insan zararları ağırdır. 

K.ianguan bölgesinde çinliler japon
larm bir taarruzunu geri püskürtmüş
lerdir. Liuhang bölgesi muharebenin 
merkezini teşkil etmektedir. 

Şiddetli muharebeler 
Şanghay. 4 (A.A.) - Japon hare

ket sahnesi şimdilik Şapey'e nakledil· 
mi~ bulunuyor. Şapeyde şiddetli muha
rebeler olmakta ve japonlar şimal is.. 
tasyonuna doğru ümidsiz bir sxkıştır
ma yapmaktadırlar. Bu bölgelerde mü
him mikdarda top elde etmiş olan Çin
liler düşmana şiddetle mukav~met et
meğe başlamxşlardır. Lotien Liuhang 
bölgesinde japonlar yeni siperlerini 
kuvvetlendirmektedirler. Bu müddet 
içinde japon tayyareleri Çin takviye 
kıtalariyle gerideki iaşe hatlarını şid
detle bombardıman etmektedirler. 

Çinlilerin bir emri 
Şanghay, 4 (A.A.) - Chefoo'daki 

Çin memurları, limandaki bütün ecne
bi harb gemileriyle vapurlarının 48 sa
at içinde hareket etmelerini bildirmiş.
terdir. 

Çinlilerin. japon harb gemilerinin lL 
mana girmelerine mani olmak için dal
ga kıranı berhava etmek düşüncesinde 
bulundukları zannediliyor. 

Beş Amerikan barb gemisi ile bir
çok ingiliz ticaret gemileri ş.imdi Che
foo'da bulunmaktadır. 

1000 japon abluka edilmif 
Nankin, 4 (A.A.) - Çang Çö Su 

mmtakasında çinlilerin bin kadar japo
nu çevirdikleri çinliler tarafından bildi

rilmektedir. 
Pekin, 4 (A.A.) - Japonlar hesabı

na çalışan Prens Tchwang'ın kumanda
sında iç Mogolistanlı bir müfrezenin Ça
har'da muvaffakiyetli bir ileri yürüyüş.. 
ten sonra Suiyuan'ın merkezi olan Kwe.. 
ihua'nın 65 ınil şimalindeki Karavanes'
in mühim şehirlerinden biri olan Poilin
gmao'yu aldığı bildirilmektedir. Bu müf
reze Kweihua üzerine yürümeğe devam 
edecektir. 

Avam Kamarasında 

Uzak Şark işi 
görüşülecek 

Londra, 4 (A.A.) - Parlamento, 
evelce tesbit edildiği üzere 21 ilkteş. 
rinde toplanacaktır. Muhalefet partile
rinin fevkalade toplantı istekleri yeri· 
ne getirilecektir. Parlamento açılır açıl· 
maz derhal dış politika müzakereleri· 
ne başlanacak, Uzak şark vaziyeti ön 
pl!nda tetkik edilecektir. 

Amele partisinin icra komitesi par
lamentonun derhal toplantıya çağrılma
sı ve japonların hareketine nihayet ve. 
rilmek üzere diğer milletlerle birlikte 
ekonomik tedbirler alınması lehinde bir 
karar sureti kabul etmiştir. 

Japon tecavüzü ve İngiliz amelesi 
Londra, 4 (A.A.) - Amele parti

sinin 37 inci senelik konferansx, bu sa
bah Bournemut'da çalışmasına başla

mıştır. 600 den fazla delege bu konfe
ransa iştirak etmiştir. 

Konferans, ittifakla bir karar sure
ti kabul etmiştir. Bunda, Japonyanın 
Çine karşı yapmış olduğu te~avüz nef
retle karşılanmı§ ve İngiliz vatandaş
ları japon mallan satın almamağa teş
vik olunmuştur. 

Şank - Kay - Şek 

Zecri tedbir 
istiyor 

Şanghay, 4 (A.A.) - Mareşal Şank
Kay _ Şek, havas muhabirine aşağıdaki 
beyanatta bulnınuütur: 

- Umumiyetle, hadiseler tahminle
re uymakta ve çinin harbden kaçınma· 
smı lüzumlu kılan sebebleri açrk su. 
rette göstermektedir. 

Maamafih her türlü taluninleri te
cavüz eden bir tek unsur vardır ve 0 

da hasmın her türlü harb kaidelerini 
' ve insanlık kaidelerini tarnamiyle hiçe 

sayan barbarlığıdır. 
Bugün artık, anlaşmazlığın neticesi, 

çinin kendisini müdafaada göstereceği 
şiddete bağlı bulunmaktadır. 

Çin sulhsever devletlerden, Millet. 
ler cemiyeti pktında ileri sürülen pren
siplerin müdafaasmı beklemekte ve 
Japonyaya karşı acil bir surette eko
nomik zecri tedbirlerin alınacağını ü. 
mid etmektedir. 

Çinin şimalinde ve Mançuride beş 
sene süren yabancı hakimiyetinden 
sonra, zorla itaati mümkün kılacak de
recede garnizonların fazla olmadığı 
yerlerde, isyan hareketleri nihayet
lerunemiştir. İşgal altında bulunan yer
lerden mütecavizin atıldığı gün, bu yer
ler, orada son zamanlarda vücuda geti.. 
rilen siyasi rejimlerin her türlü tesir_ 
}erinden tamaıniyle münezzeh olarak 
kendisini gösterecektir. 

Mareşal, sözlerini şöyle bitirmiştir: 
İstikbal, en fazla sabırlı olanındır. 

Ve çin çok sabırlıdır. 

lngiliz faşistleri reisi: Sir Mosley 

Londrada 

Faşistlerin 
gösterileri 

30 kişi yaralandı 110 kişi 
tevkif edildi 

[ Dün İngiliz faşistlerinin Londra' da 
bir gösteri yaptıklarını telgraf haberi 
olarak bildirmiştik, Birçok karışıklıkla
ra ve kavgalara sebeb olan bu gösteri 
hakkında dün fU telgrafı aldık. ] 

Londra, 4 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Sir Mosley tarafından sevkedilen 
faşist alayı dün akşam şiddetli çarpış.. 
malar ve gürültüler arasında Taymis 
nehri uzunluğunca ilerlemekte idi. 

Enternasyonal ve buna benzer ihtL 
lal şarkılarına Rule Britannia gibi va_ 

tanı şarkıların sesleri karışxyordu. Bir
çok kişiler tevkif edilmiştir. 

Jamaica sokağında iki polis memu
ru yaralanmıştır. Bu sokakta altışar ki· 
şilik sıralar halinde faşist düşmanı bir 
alay teşekkül ederek faşist alayının 

hizasında yürümekte idi. İki alay tek 
kolda yürüyen bir polis müfrezesi ta

rafından ayrılmış idi. 
Southward park rood önüne gelin. 

ce onar kişilik saflar halinde teşekkül 
etmiş faşist aleyhtarlarından ibaret bir 
alay başta kml bir bayrakla yan sokak
ların birinden çıkarak faşistlerin yanı
na kadar sokulabilmek için polislere 

hücum etmiştir. 
Süvari polisler bunun üzerine nüma

yişçilere hücum etmişlerdir. Nümayiş
çiler atların ayakları arasına kestane 
fişekleri atmağa başlamışlardır. Polis 
memurları tarafından etrafları alınmış 
olan faşistler yanrbaşlarmdaki arbede· 
lere iştirak edememişlerdir. 

Faşistlerin toplantıları bir buçuk 
saat sürmüştür. Civardaki sokaklarda 
toplanmış olan halk, nutuk söyliyenle
ri yuhaya tutmuştur. Ancak polisler 
halkın hatiblerin yanma yaklaşmasına 

engel olmuştur. 

Son alınan malfimata göre karışık
lıklar neticesinde 110 kişi tevkif edil
miştir. İkisi polis olmak üzere 30 kişi 
de yaralanmıştır. 

Sovyetler Birliğinde 
tayinler 

Moskova, 4 (A.A.) - Sovyetler bir
liği merkezi icra komitesi, Merekalof 
ile Çevialof'ın harici ticaret komiser 
muavinliklerine tayinini tasdik etmiş
tir. 

Komiserler heyeti de devlet ban
kası reis muavinli2;ine Kabanof'u ta.. 

yin etmiştir. 

1 BASIN lCMAL1 

Resim galerisi 
Profesör Bayan Afet'in Türk Tarih 

Kurumunun belleten'i için Y8Zmlf ve 
Cumhuriyet refikimizin iktibas etmiı ol
duğu aşağıdaki nefis yazıyı türk sanat
karlarına ithaf ederek sütunum~ ge. 
çiriyoruz. 

Türkiye, ilk resim galerisine, Ata. 
türk'ün elile açıldıktan sonra sahih oldu. 

Osmanlı devrinin sarayı bu iıe en iyi 
yaradı. Bu galeri bir asırdanberi resim 
Üzerinde işlemeğe çalışan türk sanatkar
larımn malıdır. Bu eserler arasında fÜP
he yok ki garbın Rönesans §aheser!erine 
tesadüf edilmez. Çünkü o asular. Tür
kün elini, resim yapmanın günah olacağı 
hurafesine dayanarak, bağlamıı bulwm
yordu. 

O türk kabiliyetleri, gene o asırlar
da, en ince sanat eserlerini dünyaya 

hediye ettiler. 
Eski tabir veçhile, göz nurunun dö-

küldüğü eserler türk elinde ne kadar in. 
celdiğini.n örneklerini gösterir. 

Bir m.i:lletin, tuihi içindeki lı:ültür 

safhaları, müıbet ve menfi olarak yer L 

brlar. 
Devletlerin siyasi hayatlarında a. 

çok tesir gösteren, İçtimai bünyedeki, 
fikri ve ekonomik tecellilerdir. Bunlar o 
milletin yükseliıinde en büyük imil 
olurlar. 

Şahısta ve sosyetede fikir hayab her 
ıeyin temelini teşkil eder. 

Bunda, ilim ve güzel sanatlar diye iki 
cephe ayırabiliriz. Güzel sanatlar: resin-. 
heykeltraşlık, mimari, edebiyat, musiki. 
danı; bunlar, insan kudretinin ze.lderi
ni tecelli ettirirken. gene insan lledil 
zevklerine hitab eder. Mesela musiki, in
san zeki ve duygusunun tabiata olan üs
tünlüğünü ne güzel ifade eder. Resim q 

heykeltraşlık ise tabiatta daima değİf ik· 
liğe ugrryan safhalara boya, l8f w: ma
den vaııtasiyle en büyÜk canlılığı 'ftrir. 
insan her gün, her an t.abiabn muhtelif 
tecellilerine bakar, onu görür, ondaa 
zevk alır, veya almaz, nihayet bwdar in.. 
ıan ömrünün geçen günleri içinde by. 
bolup gider. Fakat bu duygular 'ft gö
reyler hissedildiği anda teıbit ediline 
onlar nesillerin malı olarak kalırlar. Her 
nesil, gözü okşıyan intibalardan zevk a
larak terbiye görür ve büyür. 

Resim galerisi, hizim neslimize ilham 
ve hız verecek bir membadır. Onun ku
rulması, Atatürk emrinin yapılıf nümu
nelerinden biridir. Kültür Bakam aldığl 
emri çok az bir zamanda başardı. 

Türk sanatkarları, sanatlarmm tak· 
dir ve muhafazasını Cumhuriyet denin. 
de kazanmış oldu. 

Türk sanatkan! Senin eserlerinle 
dolduracağın bu saray gibi daha ne bü. 
yük yerlerin vardır, ve olacakbr. Tür
kün eli işler, gözü görür, hissi heyecan
da olursa o yalnız kendi milletine değil. 
cihan kültürüne de örnekler ve pbesel'o 
ler verecek kudretler gösterir. 

Ulus için 
üç muhbir 
alınacaktır 

. 
AFET 

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

1 - Asgari lise derecesinde tah
sil görmüş olmak, 

2 ·Başka bir yerle alakası ve 
vazifesi olmamak, 
İmtihan "umumi kültür,,
den yapıli,\caktır. Bunun i
çin Türkiye ve dünya vazi
yetine vukuf. yazıda dikkat 
ve sürat aranacaktır. 
Yabancı dil b:~ek tercih 
sebebidir. 
İsteklilerin, kısa bir hal ter
cümesi ile sarih adreslerini 
salı günü akşamına kadar 
Yazı işleri müdüriyetine 
yazı ile bildirmeleri tazmı
dxr. 
İmtihan perşembe günü ya
pılacaktır. 
Mühim not: Ulus'a girmek 
ıçm yalnız şahsi ehliyet 
ve kabiliyet aranmaktadır. 
Başka hiçbir şey ve vasıta 
tercih sebebi olamaz. 
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Bez ve Pamuklu Mensucat 

FABRiKASI T. A. ŞiRKETiNDEN: 
geniş kuşağın be!J 
altı metre uzunlu.. 
ğunda olduğu dü
şünülün;e isrenilen 
para çok değildi. 

Burada dikkati
mi çeken bir nok
taya işaret etmeli
yim. Yabancı da-

lacahöyükte Türk 
köylüsü ile başbaşa vetlilerin ekserisi 

yerli bir şeyler 

satın alıp hatı

ra makamında memleketlerine götür
mek için çırpındıkları halde, köylüle
rimizde bu ziyaretten kendi hesabları
na bir menfaat çıkarmak arzusuna zer. 
re kadar rastlamıyorlardı. Bazı memle
ketJerde turistlerin etrafını alan, bcf 
on paralarını çekmek için kendilerine 
bin türlü hüner gösteren, bin türlü 
dil döken köylülerin yerine burada va
kur, ağır ve efendi olan bir köylil ile 
karşrkarşıya idik. O, misafirlerini soy
mak değil, ancak Uyıkiyle ağırlaya
mamak endişesindedir. 

Şirketimiz esas mukavelenamesinde yapılacak aşağıda yazılı 
değişikliğin konuşulması için hissedarlar umumi heyeti fevkalade 
olarak 26-10-937 tarihine müsadif salı günü saat 10 da Ankarada 
Bankalar Caddesinde Sümer Bank binasında kain şirket merke
zinde içtima edeceğinden, ticaret kanunu ahkamı ve esas mukave
lenamenin 40 mcı maddesi hülanüne tevfikan umumi heyeti teşkil 
eden azanın mezkur gün ve saatte içtimada hazır bulunmaları ilan 
ol unut". 

Müzakere ruznamesi: 
1 - Şirket esas mukavelenamesinin 6 ıncı maddesinin tadili. 

Höyük kazılarını tetkikten dönen
ler, önünde havuzu olan şirin bir çar
dak altında toplandıkları zaman, §.şık 

denilen ve Anadolunun. her köyünde 
yetiştirdiği hassas ve ince ruhlu ço · 
cuklarından ikisi lıağlamalariyle, misa._ 

fidere milli türkülerini çalmaya gel
diler. Bu, yurdun her k~sinde namü
tenahi farklar göstermesine rağmen, 

daha ilk nağmelerinde bizi içimizden 
kavrayan ve bizim olduğundan asla 
şüphe etmediğimiz katışıksız türk mu
sikisiydi. Ve çalınan türkülerin husu
siyeti daha ziyade günün vakalarma 
telmih eden yeni güfteler taşımasın_ 

daydı. "HoJ safa geldiniz, canlar mer
habanın,, mısraiylc misafirleri ağırla.. 
yan aşıklar, sonra kazılardan. imar ha. 
reketlerinden bahseden türküler söyle
diler ve kaymakamın köyleri ağaçlan
dırmak için gösterdiği gayreti öğdüler. 
Bağlamaların çelimsiz gövdelerinden 
dökülen notlar iptidai ve yeknasak, 
türkü söyliyenlerin ikisinde de ıııes yok, 
bununla beraber, bu musikide öyle bir 
eda var ki, insanın, dikkat kesilerek. 
kalbiyle dinlememesine imkan yok. 

Keklik gibi kanadımı süzmedim, 
Şu dünyada doya doya gezmedim. 
Bu yazıyı alnıma ben yazmadım, 
Yazrlm1ş alnıma bir kara yazı. 

Bu melankoli, kendi soyundan olan 
başlarının ihanetine uğrayarak asırlar
ca kahırdan başka bir şey görmemiı; 
olan Anadolunun içli feryadıdır. Bu 
muztarib haykırışı bir sevinç ve neşe 
coşkunluğuna çevirmek, bu sakin, çe_ 
kingcn ve ııükôt1 ruhu hareket ve ham
lelerle canlandmnak. cumhuriyet dev
rinin en güzel ideallerinden biri değil 
midir? Türlük bu cevherli insanların 
vücuda getirdiği sağlam temel üzerin
de yaşadı, bu' temel sayesinde uçurum
dan kurtuldu, fimdi, şükran borclDDU· 
zu ödemeye çah§Uınk, türkün asil ka
rakterini ve ruhunu devam ettirmiş o
lanların önünde eğilmekten daha tabii 
ne olabilir? 

Biraz sonra köyJüler bir grup yapa
rak oyuna başladılar. Bizimle beraber 
gelmiş olan ve yemeklerimizi hazırlı

yan Alacalı ahçı dayanamıyaraık onla· 
rın başına geçti ve bu suretle, metan_ 
kolik nağmeler, siiratli ve neşeli bir ho
ra havasına çevrildi. 

Köylüler etrafımızı aldılar, aramı. 

za sokuldular. İki tarafın da aynı can

dan alaka ve s~pati ile biribirlerini 
retkik ettikleri aşikardı. Türkün, ya
bancı tanımıyan ve her toprağmı çiğ
neyene bütün ı:;aflığı ve temizliğiyle a
çılan ruhu, en çekingen ve kapalı av
rupalıları bile teshir etmekte gecikme. 
mişti. Artık samimiyet, son haddini 
bulmuştu. Bayan Pittard, yanında otu
ran ve bir kelime frenkçe bilmiyen A
]aca belediye reisine, yunan mitoJojL 

Tefrika: No. 13ö 

Yazan: 

Yaşar Nabi 
sinde güneşe uçan 1car1a türkçenin 
"uçar,, kelimesi arasında bulduğu ve 
her gördüğüne tekrarladığı münasebeti 
izaha çalışıyor, o da Bayanın bir arzu
su var zanniyle beni imdadına çağırı
yordu. 
Aynı samimiyet ve neşe havası için

de, idare binasında yenilen yemek e• 
nasında, Alacalı ahçı bize halk türkü
leri söyledi ve küçük: salonda büsbütün 
büyüyen &CSinin kuvveti davetlileri 
hayrete düşürdü. Ona dahi Alaca Caru
so'su adını verenler oldu. Bu gür ses, 
kurulmakta olan operamızın beklediği 
ve aradığı ses kabiliyetlerinin ne cö
merd bir bollukla vatanın her köşesin
de bulunduğunu bildiren bir ihtardı. 
Bütün mesele, bu kabiliyetleri, en kör
pe çağda, tamiri imkansız bir şekilde 
bozulmadan önce bulup iş1iyebi1mekte· 
dir. Şitnidiye kadar ihmale uğraımş o
lan bu işin, opera mektebi sayesinde, 
bundan böyle tahakkuk edeceğine hiç 
şüphe yoktur. 

İlk defa gördükleri patlıcan dolma
siyle hıyar turşusunu büyük bir iştiha 
ve stayişle yiyen misafirlerimizden Ba. 
yan Vallois, buraya kadar yorularak 
türkü ve oyunlariyle kendilerini eğlen
dirmiş olan köylülere hediye edilmek 
üzere aralarında para toplamayı teklif 
etti. F·a.ıkat memleketimizi çok yakın
dan görmüş ve tanmıış olan Bayan Pit
tard bu teklife itiraz ederek, böyle bir 
hareketin onları gücendireceğini söyle
di ve kendilerini memnun etmek isti· 
yorlarsa eııerini sıkmalarını, bunun 
türk köylüsü için en büyük ikram ye· 
rine geçeceğini ilave etti. Türkü ve o
nun asaletini bu kadar iyi anlamasını ve 

takdir etmesini öğrenmiş olan Bayana 

minnet dolu gözlerle bakarak: "Evet, 

dedim, bunlar profesiyonel çalgıcılar 

değildirler, size kahve ve çay makamın

da gönüllerinin sesini ikrama gelmiş 

olan ev sahibleridir.,, 

Muhtann kuşağı 
Yemekten sonr~ Bayan Vallois, 

köy dokuması kilimlerden almak iste
di. Köylüler, gerçi köyde kilim dokun· 
duğunu, fakat biter bitmez pazarlara 
götürülüp satıldığını ve şimdi ellerin
de hazır mal bulunmadığım söylediler. 
Muhtarın muhteşem kuşağı misafir Ba~ 
yanın dikkatini ç.ekmişti. Onu almaya 
talih oldu. Faka·, muhtar on lira iste
yince vaz geçti. Köylü, ''bu kuşağın, 
diyordu, her karışmı yapmak iç.in bir 
kadm bütün gün çalışır.,, Halis yünden 

İntibalar 
Memleketimize birkaç defa gelmiş ve 

muhtelif kazılarda çalışmış olan Sorbon 
profesörlerinden Delaporte'm yanına 
yaklaşarak, Ulus için intibalarım rica 
ettim. Profesör bana aynen şu sözleri 
söyledi: 

" _ Beni ikinci kongresine davet et-
miş olduğu i~in Türk Tarih kurumuna 
ifade edileıniyecek kadar minnettarım. 

Son senelerde türk filinılerinin tarihin 
bütün branşlarında elde etmiş oldukla
rı büyük terakkileri müşahede etmek ve 
Anadolu'da, şimdiye kadar vücudundan 
haberdar olmadığımız beş bin yıllık par
lak bir medeniyeti meydana çıkarmış o
lan Alacahöyük'teki güzel keşifleri hay. 
ranlıkla seyretmekten büyük bir mem. 
nuniyet duydum. Bilhassa, dikkatimi çek
miş olan nokta, bütün bu araştrmıalarda 
takib edilmiş olan metodik zihniyet ve 
kurumun tarih profesörleri vasıtasiyle 
yeni fikirleri ve malumatı meydana çı

kar çckmaz yaymak hususunda gösterdi
ği istical ve itinadır. Şimdi Dolmabahçe 
sarayında açılmış olan sergi binlerce me
deniyet yılının hayret verici bir rekons
titüsyonudur ve öğretme vasıtası olarak 
muhafaza edileceğini düşünmek bir zevk
tir. Anadoludaki seyahatimde, evvelki 
seyahatlerimde tanımış olduğum ve ya
bancıya daima ikram etmeye amade olan 
bu nazik hallo yeniden bulmak benim i. 
çin büyük bir memnuniyet vesilesi oldu 
ve modern terakkiler yanında türk miL 
Jetinin hususi karakteristiğini teşkil e
den eski ananelerin devamını müşahede 
etmek hoşuma gitti." 

İntibalarını sorduğum Pere Azais, ki 

Habeşistanda 15 bin kilometrelik bir tet· 

kik seyahatinin kahramanıdır, daha he

yecanlıydı ve bir Iransız askeri papası 
olan bu açık düşünceli entelektüel duy
duğu heyecanı çok güzel ifade etmesini 
biliyordu. 

" İştirak ettiğim Bükreş kongresin
den sonra türk hükümetince Tarih kon
gresine iştirake cömerdce davet edildim. 
Milli kurucu ve öğretici Atatürk tarafın. 
dan baaşrılmxş olan sosyal ve ekonomik 
mucize karşısında hayranlıktan kendimi 
alamıyorum. On sekiz yıl önce, sekiz ay 
müddet1e 1stanbulu ve Anadolunun bir 

Esas mukavelename metni : 

Şirketin idare merkezi Ankarada 
dır. Muamelat noktasından fab
rikanın bulunduğu mahalde ida
re olunur. 

Tadil metni 

Şirketin idare merkezi 
İstanbul dadır. 

3-5476 

' 
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Havacılık ve spor öôLE NEŞRİYATI : 12.30-12.50 
Muhtelif plak neşriyatı. 12.50-13.15 
Plak: Türk musikisi ve halk şarkılan. 
13.15-13.30 Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30-19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00-19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları). 19.30-19.45 Sa
at ayarı ve arabca neşriyat 19.45-20.15 

Türk musikisi ve halk şarkıları. (Hik
met Rıza Sesgör ve arkadaşları) 20.15 -
20.30 Vefik Vassaf: (Sihi konuşma). 

20.30-21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 
- 2t.15 Ajans haberleri 21.15-21.55 Stüd
yo salon orkestras1 : 

l - Lalo Danses des Esclavs 
2 - Tschaikowsky Suite Ballet. 
3 - Lalo Mazurka. 
4 - Halevy La J uive. 
5 - Lal<> Serenades 

21.55-22.00 yannki proğram ve İstiklll 

Manşı. • 
kısmını görmüş bir adam sıaftiyle mey

dana gelmiş olan değişikliği, ve Türki

ye'ye, eski medeniyetlerin tanımıı ol

dukları ve içlerinden en iyilerinde haın 

izleri yaşayan tarihi çehresini yeniden 
iade etmiş olan yeni ideali müşahede et· 
mekten duyduğum hayret ve hayranlık 
sonsuzdur. Bu mükemmel kongre ve ta· 
rihi medeniyetlere götüren yollardaki 
pek istifadeli bu seyahat dolayısiyle garb 
ruhuı cömerdlik, nezaket, derin ve sami
mi dostluktan mürekk:eb olan türk ruhi
le aynı entelektüel, artistik ve moral te
lakkiler içinde birleşti. İki hafta müddet
le Büyük Şef Atatürk'ün davetlisi olan 
bizler için bu, her birimizin, sesimizin 
işitileceği, kendi nüfuz sahamızda Avru_ 
pa'ya tanıtmasını bileceğimiz bir müşa
hededir. Milletin ta1iini değiştirmek ona 
beşeri terakkinin büyük yollanm açmak, 
bugünün ve yannm bütün büyük millet 
hadimlerine misal teşkil etmek vazifesi
ni mukadderattan almış olan bir hari
kulade insanın neler yapabileceğini bü· 

tün dünya. hususiyle Avrupa öğrenme · 

lidir." 

Ve dünya mutlaka bu büyük hakika
ti öğrenecektir. Batıl görüşlerinde ısrar 
edenler ne kadar çok olursa olsun, bizi 
kendi aramızda görüp sevenler çoğal

dıkça, dünyanın bir gün türkü, hakikl' 
çehresiyle tanıyıp ona hayran kaJmama. 
srna imkan var mıdır?. 

Türk hava kurumu tarafından orı 

beş günde bir çıkarılan bn güzel ve de .. 
ğerli mecmuanın 200 ilncü sayısı çrk
mıştır. Türkkuşu filosunun büyük bir 
muvaffakıyetle başardığı 5<>n seyahate 
aid en güzel yazılar, mecmuanın bu sa
yısına hususi bir değer vermiştir. İnö
nü kampının kapanış günlerine aid bir 
reportaj, nefis resimler, teknik kısım.. 
lara enteresan yazılar, Avrupa devlet .. 
lerinin son havacılık vaziyetine kısa 
bir bakış ve havacılık haberleri dergi
nin her köşesine okunur ve aranır vas
fını vermektedir. 

Havacılığın memleketin en büyüli 
davası haline geldiği bir zamanda, onu 
en güzel yazılar ve en ileri teknikle an .. 
latan mecmuayı herkese tavsiye ederiz.. 

Uşak metkeblerinde 
Uşak, 4 (A.A.) - Kütahya ilbayı Se .. 

dad Erim ve maarif müdürü Fadıl Uşakı 
gelerek ilk okuldaki tehacüm dolayısi}"" 
le açıkta kalan yüzlerce çocuğu yerleş,
tirdiler. Çocuk kalabalığı karşısmda ö • 
nümüzdeki sene için bir mekteb daha aç
mak lüzumunu gördüler ve yapılacak 
mektebin temel vaziyetini tetkik ettiler. 

T ekirdağı halkevinde 
Tekirdağ, 4 (A.A.) - Halkevi tem• 

sil şubesi Reşad Nuri'nin .. Hulleci" ko
medisini iki defa oynamıştır. 1200 kişi
nin bulunduğu bu müsamerelerde, eser 
hakkında söylevler verilmiştir. 

İstanbul suları hakkında 
hazırlanan rapor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Sıhat Ba
kanlığının İstanbul suları hakkında 
İstanbul belediyesinden istediği rapor 
bugün valinin de iştirak ettiği bir ko
misyonda tetkik edildi. Rapor, noksan
ları bitirildikten sonra Ankaraya gön
derilecektir. 

Damdan düşen tuğla bir 
çocuğu öldürdü 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Taksim
de Yani adında bir çocuğun başına bir 
apartnnanm damından tuğla düşmüş 

ve çocuk başından yaralanarak derhal 
ölmüştür. 

yaz tenlerine tercih ediyordu. 

Şekspirden Hikayeler 

!utlara değen yüksek dağların, nehirlerin, 
acaib manzaraların ta vsiri de bir başka ha
lavet katıyordu. 

Otello, bundan başka vahşi milletlerden, 
insan yiyen yamyamlardan, başlan omuz
larının altında büyüyen bir nevi Afrika ır
kından da bahsediyordu. 

la beraber, ben de bütün bu maceraları ge
çirmiş bir erkek olmayı ne kadar isterdim. 
Eğer beni seven bir dostunuz varsa ona bu 
hikayeleri söylemesini öğretiniz; ondan 
sonra bana aşkını ilan edebilir. 

Her ne kadar ikisi de gizlice evlendilerse 
de bu izdivacı uzun müddet saklamak müm
kün olamadı. Bu haber, ihtiyar Barbantio
nun kulağına gidince adamcağız, bütün se
nato azalarının bir toplantısında Otello'nun 
bir takım büyüler ve şeytani kuvvetlerle gü
zel Desdemona'nm gönlünü çeldiğini, ken
disine gösterilen misafirperverliği ayaklar 
altına aldığım söyliyerek faslıyı itham etti. 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: NUTettin ARTAM 

01ELLO 
Türklere karşı ya'ptığı harblerde gösterdiği 
kahramanlıklardan dolayı V enedik hükü
meti tarafından generallığa yükseltilmiş, 
devletin büyük emniyet ve itimadını kazan-
mıştı. . 

Otello, bir çok seyahetler etmişti. Des
demona (bir çok kadınların adeti olduğu ü
zere) onun ilk hatırlayabildiği vakalardan 
itibaren anlattığı maceralarının, geçirdiği 
muharebelrin, muhasaraların, denizde ve ka
rada karşılaştığı tehlikelerin, ölümden ya
kasını kurtarışlarının, topların üzerine doğ
ru saldırışlarının, düşman tarafından esir e
dilerek köle gibi satılışının, sonra düşman 
elinden nasıl kaçtığının hikayelerini dinle
mekten zevk alıyordu. Bu hikayelere gezdi
ği yabancı memleketlerde gördüğü başı bu-

Bu seyahat hikayeleri Desdemonayı o 
kadar sarardı ki Otello bunlan anlatırken 
kendisini eve aid bir iş için çağırsalar, koşa 
koşa gider, hemen bu işi bir hale, yola ko
yup tekrar kelir, Otellonun ağzına bakarak 
hikayenin gerisini dinlemeğe devam eder
di. 

Bir defasında uysal bir saatinden istifa
de ederek Destemon~ faslı delikanlıya şim
diye kadar parça parça dinlindiği hayatı
nın toptan bir hikayesini söylemesini yal
varmış, o da kabul ederek anlatmaya başla
mış, fakat çektiği izdirabları naklederken 
kendisini tutamıyarak ağlamıştı. 

Bu hikaye anlatılırken kız, dünyalar do
lusu gıöğüs geçirmiş, bunları çok acınacak, 
üzülecek şeyler bulduğunu gösterdikten 
sonra demişti ki : 

- Keşke, bunlan duymasaydnn. Bunun-

Hem tevazu, hem de vuzuh ile s·öylen
miş olan bu sözlerden sonra kızın güzel çeh
resi birden .k~p kırmızı kesilmiş, Otello da 
karşısındakının ne demek istediğini anla
mamazlık edemiyerek ona aşkından bahset
miş ve civanmerd Destemona'dan gizlice 
kendisiyle evlenmek vadini almıştı. 

Otello'nun ne rengi, ne de serveti Dar
bantio'mn kendisini damadlığa kabulüne 
elverişli olacağı ümid edilmezdi. Bu baba, 
kızım serbest bırakmıştı. Fakat bütün Ve
nedik kadınlarından beklendiği gibi, onun 
senato azası olmuş ve yahud olacak birisiy
le evleneceğini ümid ettiğini, çok önceden 
kendisine söylemişti. Lakin bunda yanıl
mıştı. Destemona siyah bir faslıyı sevmiş 
ve kalbini de, mukadderatım da onun bu ay
kırı meziyetlerine bağlamıştı. Ona bu siyah 
renk, çok cazib geliyor ve onu kendisine ta
lih olan bir çok venedikli asıl zadelerin be-

Tam bu sırada türklerin yeniden kuvvetli 
bir donanma hazırlayarak Kıbrıs adası ön
lerine geldikleri ve burasını venediklilerden 
geri almak niyetinde :>lduklan haberi Vene
diğe gelmiş, Otello'nun hemen yardıma koş~ 
masma lüzum görülmüştü. Devletin gözii, 
Kıbrısı türklere karşı muhafaza edebileceği
ne güvenilen adam olan Otelloya çevrilmiş
ti. Böylece Otello, hem büyük bir hizmete 
namzed bir adam, hem de Venedik kanunla
rım çiğnediği için cezalandırılması gereken 
bir suçlu sıfatiyle senatonun huzuruna çıka
rıldı. 

(Sonu var) 
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7 ürk emeğiyle yapılan vapür 

Van gölü Üzerinde yeni 
'Vapur işlemeğe başladı 

Van, 3 (Hususi) - lstanbuldaki fabrikalar ve havuzlar idaresinin 
~k işçileri tarafmdan·yapılan ve parça halinde şehrimize getirilerek 
""'ll'ada aynı müesseaenin teknik mü tehusıa ve işçileri tarafından ku
~an Van gemisi dün ilk defa işlet meye ~mq.tır. 

Bu münasebetle şehrimiz bir 
1-Jl1un marmarası almıftı. Heıkes 
~ha sabahtan törene hazırlanma-
~lamqtı. 

1'ören aaati yaklaşırken sahayı bin
lerce kİJi doldurmu' bulunuyordu. Tö. 
l'tnde vali, komutan, İktisat vekaleti 
deniz nakliyat umum müdürü, vilayet 
•rlt&nx bulundular. 

S<iylenen nutuklarda, v~ gölünde 

•eyir ve sefer işlerine verilen ehemiyet 

belirtildikten sonra işletmiye açılan 
~an gemisinin, tamamiyle türk işçile
tinin ahnteri ve bilgisi ile ve Havuz-
4r idaresi tarafından vücuda getiril
diği anlatıldı. Cumhuriyet idaresinin 
ekonomik hayatını tanzim ve iç tica
reti arttırmak için sade türk denizlcri
tıi değil, müsaid bulunan türk göl ve 
llthirlerinden de azami derecede isti
fadeyi düşündüğü ve bu işi program-
1••tırdığı açık bir lisanla izah edildi. 

Bundan sonra halk gemiyi gezdi. Van 
g~n:ıisi gerek dış manzarası. gerek iır ter
tıbatı itibariyle her türke gurur verecek 
bir mükemmeliyetted ir. Asrın bütün 
l:ılodern vasıta ve ihtiyaçlarını içinde 
htılunduran Van gemisini ziyaret eden
ler, büyk bir memnuniyetle döndüler. 
Sonn gemi hareket etti ve ilk seferini 
Yaptı. Coşkun tezahüratla uğurlanan 
gemi, iyiden iyiye açılmcıya kadar 
halk tarafından şapka ve mendil salla.. 
tlarak selamlandı. 

Gençler! 
Liselerin son sınıflarında ve yük

selt melıteblerdc okuyan genç
ler, henüz hayata atılmamn 
epğinde bulundağuna:r. bu Sll'a
da sizin de o/nıyac(lğma ~
lar, üzerinde düföneceği.niz 
mevzular, medeniyet dünya_ 
amclWI öğreneceğiniz. bilgiler 
vardır. 

lıte ilk sayısı 29 ilk tf!§rİn 1937 
de yeni makinasında biiyü.k ha
cimde çıkmağa başlıyacak olan 
yeni Ulus, bu ihtiyacı düfiine
rek her hafta bir sayfasını size 
bağışlamağa karar verdi. 

Bu sayfayı hem okuyacak, hem 
de bizimle birlikte ya:r.acalm. 
nı:r.. Bu aayla, münakaşalan
nı~ lilUrlerinü:e, mütaleaları
nı:r.a daima açık bir kiirsii 
olacalrtır. 

AlenaLıkettcki 6~ ha)'ahna 
aadılı b-ir a)'ıta vazifuini göre
cek olan bu •aylayı okumak 
flaılıca arzularmızdan birişi ol
malıdır. 

Filistin de 
vaziyet 

durulmadı 
Kudüs, 4 ( A.A.) - Royter muha

biri bildiriyor: Şehirde sükftn vardır, 
fakat drşarda, geçen senekilere benzer 
şiddet hareketlerinin yeniden başlıya
cağını gösteren emareler mcvcuddur. 
Kudüs - Yafa esas yolu üzerindeki te. 
lefon telleri kesilmiş ve bunlan tamir 
eden işçiler üzerine silah atılmıştır. 

Bir beyanname ile, ingiliz makam
ları, karışıklık hareketlerinin derhal 
ve çok ağır bir surette cezalandırıla
cağından halkı haberdar etmektedir. 

Camilere kendi arzusiyle kapanan 
büyük müfti de- bir beyanname neşre
derek arabları işleriyle meşgul olmağa 

davet etmiştir. 

Havf ada arab mağazaları 
kapalı 

Hayfa, 4 (A.A.) - Buradaki arab 
mağazalarının hemen hepsi kapalıdır. 

bununla beraber nakliyat servisleriyle 
piyasalar bu halden müteessir olmamış
lardır. Polise malumat verdiği zannedi
len bir arab dün akşam Aki:a'da bir kur
şunla yaralanrnıştrr. 

Arab ô.lemi.ntle 
Sam, 4 (A.A.) - Filistindeki tenkil 

hareketleri. arab aleminde Vl! komşu 

memleketlerde bu sabah ilk yarı resmi 
aksülamelini doğurmuştur. 

Filistin müdafaası Suriye komitesi, 
İngilterenin Filistinde aldığı tedbirle
rin fevkalade şiddetini protesto ederek 
arab memleketleri hükümdarlarına mü -
racaat etmiştir. Mısrr, Irak. Yemen, Hi
caz kırallarma yapılan bu muracaatın bi
rer sureti de Fi!istindeki ingi1iz fevkal
ade komiserine, Londrada sömürgeler 
nazırma ve milletler cemiyeti genel sek· 
reterine gönderilmiştir. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Roma - Merkez korporasyon ko· 
mitesi 11 ilkteşrinde B. Musolini'nin re· 
isliğinde toplanarak milli bir iktısadi 

otarşi planı hazırlıyaca.ktır. 

X Pariı - Çekoslovakya hariciye 
nazın, Prag'a hareket etmiştir. 

X Roma - Habeşistan harbının baş. 

lamasının yıldönümü münasebetiyle, 
Kıral, Mareşal de Bono'ya Annonciati
on nışanmı vermiştir. 

X Paris - İrlanda başvekili B. de 
Valera, Paris sergisini 
dün buraya gelmiştir. 

gezmek üzere 

Trakyadan resimler 

Uyuyan çocuk ve çalışan anneler 

ULUS 

1 s p 

Futbol 
O R 1 ı 
hakem 

kursu .açıldı 
Futbol maçlarını idare edecek ha.

kemleri yetiştirmek üzere hazırlanan 
kurs dün Türk Spor Kurumu Ankara 
bölgesi merkezinde açılmıştır. Bu kur
sa muhtelif kulüblerden 12 namzed iŞ
tirak etmektedir. 

Toplantıyı futbol ajan vekili B. 
Danyal açmış ve federasyo~ tarafın
dan kursu idareye memur edilen B. Ke
mal Halimi namzedlere tanıtmıştır. 

Kurs, haftada üç gün, (pazartesi, 
çarşamba, cuma) olmak üzere 20 ders 
devam edecektir. 

İlk derste namzedlere yeni futbol 
kaidelerini ihtiva eden broşür dağıtıl
mış ve esaslar üzerinde izahat verilmiş-

tir. 

Lik maçları için hazırlık 
Ankara bölgesi futbol ajanlığı lik 

maçlarının bir an evel başlaması ıçın 

icab eden hazırlıkları tamamlamıştır. 
Ku1üb muraıhhaslarımn teşkil etti

ği tik heyetinin kararlaştudığma göre. 
maçlara 17 ilkteşrin pazar günü başla
nılacak ve Ankaragücü, Muhafxzgücü 
sahalarında devam edecektir. 

Tanzim edilen fikstör tasdik edil
mek üzere futbol heyetine gönderilmiş-

tir. 
Bu yıl like Harbiye gücü de dahil 

olmuştur. Neticede birinci ve ikinci 
olan takımlar milli kümeye dahil ola
caklarından müsabakaların çok heye· 
canlı olacağı şüphesizdir. 

Muhafız gücii alanında 

Birinci devre neticesinde birinci ve 
ikinci çıkan takımlar milli kümeye ayrıl
dıktan sonra geri kalan altı kulüb lik 
maçlarının ikinci devresine devam ede

ceklerdir. B. Takımları için de bir fiküs
tür hazırlanmak üzere olduğu haber ve-o 
rilmektedir. 

Müsabakalara aid program §Udur: 
Ayın 17 sinde: Gens;lerbirliği - Çan· 

kaya, Altmordu. Demirspor. 
Ayın ı4 ünde: Güvençspor - DemJr

apor; Çankaya - Harbiye Gücü. 
Ayın 31 inde: Ankara Gücü - Genç-

lerbirliği, Altmordu • Güvençspor. 

İkinci teşrinin 7 sinde :G Altmordu • 
Çankaya, Muhafız Gücü - Demirspor. 

İkinci teşrinin 14 ünde: Ankara GlL 
cü - Harbiye Gücü, Çankaya - Güvcnç

spor. 
21 inde: Muhafız Gücll - Güvenç-

spor, Gençlerbirliği • Altınordu. 
2 8 inde: Ankara Gücü - Demirspor, 

Çankaya - Muhafız Gücü. 

Ankara giicü alanındd 
Bu ayın 17 sinde: Ankara GücU -

Muhafız Gücü, Harbiye Gücü - Güvenç 

spor. 
Bu ayın 24 ünde: Ankara Gücü -

Altınordu, Gençlerbirliği • Muhafız Gü
cü. 

Bu ayın 31 inde: Harbi~ Gücü -
Muhafız Gücü, Çankaya· Demirspor. 
İkinci tqrinin 7 aiııde: Ankara Gücü 

- Güvenç.spor, Harbiye Gücü - Gençler. 

birliği. 
14 ünde: Gençlerbirliği • Demirspor, 

Altınordu - Muhafız Gücü. 
21 inde: Ankara Gücü - Çankaya, 

Harbiye Gücü • Dcnıirspıor. 
28 inde : Altınordu - Harbiye Gücü, 

Gençlerbirliği • Güvençspor. 

Ankaragücü - Gençler
birliği 

Bazı sebeblerle geri brraktldıktan 
sonra yapılan maçta berabere kalan 
Ankara Gücü - Gençler Birliği klüp_ 
leri nihayet 1936 - 1937 yılı futbol bi. 
rinciliği için önümüzdeki hafta tekrar 
bir maç yapacaklardır. Bu maç, cumar
tesı. günü saat 15 de ~ehir stadyomunda 

olacaktır. 

Edimerle at yarışları 
Edirne, 4 (A.A..) - Bütün Trakya. 

ya şamil olmak üzere bugün Edirne'de 
yapılan büyük at yarışları çok kalaba. 
lık bir halk tarafından büyük bir alaka 
ve heyecanla takib edilmiştir. 

1200 metrelik birinci tay koşusunda, 
birinciliği Hüseyin Yenilmez'in Mesudu, 
2.000 metrelik at koşusunda birinciliği 
Halil Akglinc!l'in Çakal'ı. 3.500 metrelik 

1 
koşuda birinciliği Ahmed Sadık'ın Do
ğam, 1200 metrelik dördüncü tay koşu.. 
ıunda birinciliği Ahmed Kesebir'in Bo. 

lspanya meselesi için 
ltalvaya verilen son 

notada neler var? 
Londra, 4 (A.A.) - İngiliz diplomasi mahfillerinden elde edilen 

maJUnıata göre, cumartesi günü Roma hükümetine verilen nota, Nyon 
anla!ma~ını ileri sürmekte, Paris'te yapıbnış olan görüşmelerin üç dev
letin işbirliği etmesinin diğer meselelere ve bilhassa İspanyol meıeleşine 
de teşmil edilebileceği ümidini doğurduğu söylenmektedir. 

Nota, ltalyanm yeniden gönül
lü göndermiyeceği ve kendi fay
dası bakımından Balear adaları
mn statükosunu değiştirmiyeceği 
suretinde vermiş olduğu teminat
tan malfunat kaydetmektedir. 

Nota, ecnebi karışmasına tamamiyle 
nihayet verilmesi ve gönüllülerin geri 
aJınması takdirinde vaziyetteki ger. 
ginliğin tamamiyle ortadan kalkacağı_ 
nı söylemektedir. 

Nota, gönüllülerin geri alınması im
kanı elde edilirse diğer meselelere ve 
bilhassa muhariblik sıfatının tanınma
sı meselesine temas etmek imkanı ha
sıl olacağını ilave ettnek.ktedir. 

Nihayet, nota, Londra komitesınde 
yapılacak konuşmalardan her halde da~ 
ha çabuk ve daha tesirli olacak olan üç 
taraflı görüşme usulünün daha doğru 
olacağını yazmakta, yalnız bu görüş. 
me neticelerinin bu komite tarafmdan 
teyid ve tevsik edilmesi lazım gelece
ğini ilave eylemektedir. 

lngiliz gazeteleri ne JiyorlaT? 
Londra, 4 (A.A.) - Gazeteler, İtal· 

ya'ya verilen İngiliz - fransız notasiyle 

meşgul olmaktadır. Notada, karışmazlık 
komitesinde çıkan zorluklara işaret edi
lerek İngiltere - Fransa ve İtalya arasın
da yapılacak bir anla§olııanm bu zorluk. 
lan gidereceği fikri ileri sürülmektedir. 

Gazetelere göre, gönüllülerin geri a
lınması meselesinde daha pmdiden olduk
ça ilerleme elde edilmiş olduğundan di
ğer meseleler ve meseli muharib hakla
rının tamnmaaı i§inde de bir hal sureti 
bulmak güç oJmıyacaktır. 

Taymis gazetesi, notada mü.sbet tek
lifler bulunmadığını. konu§malar için 
bir yer de gösterilmediğini ve hatta kon· 
feranatan değil sadece bir "konUJma" 
dan bahsedildiğini yazmaktadır. 

Nevs Kronikl '"Mumlini kendi kıta -
larını İspanya'da bırakmağa karar verir
se Fransa,nm Pirene hududları derhal 
a ... 1 ...... ı.+. " .ı:...... ~ ... r. --rvr. 

Ölümle neticelenen bir 
otomobil kazası 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Sadeddi
nin idaresindeki bir kamyonla Zekeri
ya isminde bir zata aid bir hususi oto. 
mobil O sküdarda Nümune hastanesi ö. 
nünde çarpışmlllardrr. Bu çarpışma

dan sonra manevra yapmak istiyen Ze
keriya otomobilini bu sefer de İbrahi
min atlı arabasına bindirmiştir. Sade
me neticesinde araba parçalanmış ve 
İbrahim yaralanarak o1müştür. 

Pazar yerleri hakkındaki 
itirazlar 

İstanbul, 4 (Hususi) - Belediye İs
tanbu1da kurulmakta olan sabah pazar. 
ları hakkındaki itirazları tedkik etmek
tedir. Tedkikat neticesinde pazarların 
bazılarının yerlerinin ve günlerinin de. 
ğiştirilmesi muhtemeldir. 

Alrnanyanın sömürge 
isteği ve İngiliz 

gazeteleri 
Londra, 4 (AA.) - B. Hitlerin 

dün söylediği nutku bahis mevzuu e
den gazeteler, bu nutkun Almanyanm 
sömürge isteğine aid kısımlar üzerin
de durmakta ve Almanyanın son gün
lerde bu sömürge isteğinde dikkate şa. 
yan bir ısrar gösterdiğini belirtmekte· 
dirler. 

yart'ı kazanmış ve 1200 liralık mükafat 
sıra ile birinci, ikinci ve üçüncülere ve
rilmiştir • 

Sa&anboluda maç 
Safranbolu, 4 (A.A.) - Halkevi spor 

takımı ile Karabük Demirağ takımı ara
sın<ia yapılan futbol macı. 2 - 2 berabere 
neticelenmiştir • 

V alensivanın 
bombardımanında 

Valensiya, 4 (A.A.) - Dün General 
Franko tayyarelerinin V alensiya limanı
nı bombardımanları neticesinde 27 kişi 

ölmüş ve 60 kişi yaralanmıştır. 22 ev, 
iki sinema, bir pazar yeri ve bir hal ha
rab olmuştur. 

B. Musolini Franlıoyu tebTik etti 
Salamanka, 4 (A.A.) - Dün akşam 

radyoda General Franko'nun devlet rei
si olduğunun birinci yıldönümü dolayı
aiyle B. Musolini tarafından gönderilen 
telgraf okunmuştur. Duçe General Fran
ko'yu "medeniyeti tahrib eden kuvvet
lere karşı elde ettiği neticelerden dolayı" 
tebrik ve frankist davasının kazanılması 
için temennilerde bulunmuştur. 

2 i1kteşrinde verdiği cevabta General 
Franko, Duçe'ye teşekkür etmekte ve 
Berlin seyahatinde elde ettiği büyük 
muvaffakiyetten dolayı kendisini tebrik 
etmektedir. 

Libyaya giden italyan 
kuvvetleri 

Napoli, 4 (A.A.) - 7300 nefer ile 
200 zabit, dün akşam Libyaya hareket 
etmişlerdir. Bunlar piyade efradı ile, 
mitralyöz ve fenni kıtalar efradından
dır. 

Alman hava kwnandanı 
Pariste 

Paris, 4 (A.A.) - Alman hava kuV> 
vetleri kumandanı general Milch, bu
gün buraya gelecektir. General sergi
yi gezmek üzere buraya gelmektedir. 
Ancaık bazı talimler yapacak: olan hava 
hareket üslerini de ziyaret edecektir. 
General Milch, birçok kabul resimlerin 
de hazır bulunacak ve fransız erkanı 
ile konuşmalar yapacaktır. Yalnız btı 

konuşmalar, teknik çerçeve içinde ka
lacak ve siyasi olmıyacaktır. 

Dük dö Vindsor'un 
seyahati 

Paris, 4. (A.A.) - Dük dö Vindso. 
run katibi, gazetelere, Dükün Düşesi( 
birlikte, yakında Almanyaya ve Ame
rika birleşik devletlerine seyahat ede· 

«klerini bildirmiştir. 

İzmir limanında modem 
tesisat 

İzmir , (Hususi) - Liman tesisatı

nın modern bir hale konulması isin e 
başlanmıştır. Liman işletme idaresi, el 
ile hareket eden vinçler yerine, elek
trikli vinçler getirtmeği, yükleme ve 
boşaltma işlerini bu vasıtalarla görme
yi kararlaştırmıştır. Getirilen ilk elek. 
trikli vincin tecrübesi yapılmış ve iyi 
neticeler vermistir. Liman idaresi, ec~ 
nebi vapurlarla gelen yolcuları karaya 
çıkarmak için 12 kişilik bir motör yap. 
tırmaktadır. Motör, idarenin tersane

sinde yapılmaktadır. 

Konyada bir et kaçakçısı 
mahkfun oldu 

Konya, (Hususi) - Şehrimizde bir 
et kaçakçısı yakalanmış ve muhakeme 
edilerek hapse mahkum edilmiştir. Ha. 
dise şöyle olmuştur: 

Babahasanlarm Ali adında bir et 
müteahhidi vardır. Bu zat, hayvanları
nı mezbahaya göndermeden kesmek ve 
kesik etlere sahte mezbaha damgası 
vurmakla zanlı idi. Alinin şehrimiz as. 
liye ceza mahkemesinde muhakemesi 
yapılmış ve 8 ay hapse, 13 lira pra ce
zasına mahkum olmuştur. 
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müfettiş muavinliği müsabaka 
imtihanı 

I 

Vekillik teftiş heyetine otuz beş lira asli maaşlı ilci müfettiş 
muavini müsabaka ile almacktır. 

1 - Bu müsabakaya girebilmek için: 
A)Memurlar kanununun dördüncü maddesinde yazılı vasıflan 

haiz bulunmak, 
B) Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
C) Askerlik vazifesini bitirmiş olmak, 
Ç) Hukuk fakültesi, siyasal bilgiler okulu, yüksek iktisad ve 

ticaret mektebinden veya bunlara mümasil aynı derecedeki ecnebi 
bir mektebten mezun buluıunak, 

D) Fransızca, Almanca, İngilizce lisanlarından birini bilmek, 
E) Ahlak ve seciye itibariyle kendisine güvenilir olduğu anla

şilmak, 
F) Sihati her türlü iklime ve her nevi seyahate müsaid oldu

ğu tam teşekküllü bir resmi hastaneden alınacak raporla tevsik e
dilmek gerektir. 

2 - İstekli olanlar, nihayet önümüzdeki birinci teşrinin sonu
na kadar vekillik teftiş heyeti reisliğine dilekçe ile müracaat edip, 
oradan verilecek tercümeihal beyannamesini, ekleriyle birlikte 
ve üzerinde anlatıldığı gibi eksiksiz olarak doldurup, en geç ikin
ci teşrinin on beşinci gününe kadar vekillik teftiş heyeti reisliği
ne ulaştırmış bulunacaklardır. 

3 - İsteklilerden evsafı uygun bulunanlar, birinci kanunun ye
dinci salı günü arzularına göre Ankara veya İstanbulda mali, ikti
sadi ve hukuki mevzular dahilinde yazılı bir imtihana çekilecek
ler ve ayrıca, bildikleri lisandan da imtihan edileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar, birinci kanunun on dördün· 
cil salı günü Ankarada ayrıca bir de fifahi imtihan vereceklerdir. 

S - Her iki imtihanın yapılacağı yerlerle başlangıç saatleri, 
teftiş heyeti reisliğince, isteklilerin dilekçelerinde gösterecekleri 
adreslere yazı ile bildirilcektir. (3702) 3-5441 

V al\:ıflar umum müdürlüğünden: 
İkinci vakıf apartnnanmın 4 üncü kapı altıncı dairesinde yap

tırılacak olan badana ve tamiratın keşfi mucibince 170 lira 17 ku
ruş mukabilinde pazarlık suretiyle 7-10-937 tarihine müsadif per
şembe günü ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. Talib 
olanların mezkOr 7.10.937 perşembe günü saat 14 de teminat ak
çeleriyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaattan {3705) 3-5472 

t LAN 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN 

Ankaranın Lodumi köyünde mukim iken vefat eden Hacı oğlu 
Mevlüde aid mezkur köyde 66 kapı numaralı 135 metre murabbaı 
arsa üzerinde 335 lira kıymetinde ahşap ev ve 65 kapı No.lu 92 metre 
murabbaı arsa üzerinde 11 ve 242 lira kıymetinde samanlık ve 69 kapı 
No.lu 81 M1 arsa üzerinde 211 lira kıymetinde ahşap ev ve 57 kapı 
numaralı 45 metre murabbaı arsa üzerinde 75 lira kıymetinde ahşap 
ev ve 60 kapı numaralı 308 lira kıymetinde müşterek ahşap ev ve 
560 metre murabbaında ve 20 adet eşcarı müsmireyi havi ve 264 lira 
kıymetinde bir bahçe ve 280 metre murabbamda ve ikisi eşcarı müs
mire ve biri gayri müsmire ve 137 lira kıymetinde keza bir bahçe 
ve 50 lira kıymetinde Ankayası mevkiinde 40 dönümlük ve kırk li· 
ra kıymetinde Kurd ini mevkiinde 30 dönlim.lük ve 15 lira kıyme
tinde Hasan Nadir oğlu mevkiinde 20 dönümlük ve 25 lira kıyme
tinde Ağrlgönü mevkiinde 25 dönümlük ve 40 lira kıymetinde Kum
diiz mevkiinde 40 nümlük ve 25 lira kıymetinde maslak mevkiin
de 25 dönümlük ve 30 lira kıymetinde Kayönü mevkiinde on bu
çuk dönümlük ve 40 lira kıymetinde Arpalık mevkiinde 6 dönüm
lük ve 10 lira kıymetinde Köy gören kan mevkiinde on beş dönüm· 
lük ve beş lira kıymetinde Arpalık mevkiinde beş dönümlük ve 20 
lira kıymetinde Kanlı Pınar mevkiinde 25 dönümlük ve 25 lira kıy
metinde Uyuz gölü mevkiinde 30 dönümlük ve 25 lira kıymetinde 
Çöretilmek mevkiinde 10 dönümlük tarlalarla me.zkfir mahalde 20 
lira kıymetinde ve 25 dönümlük eski bağ ve 200 lira kıymetinde ma
mur 4 bağ ve 20 lira krymetinde 14 adet dikili söğüt ağacı ile menkul 
eşyası 1 ay müddetle ve bilmüzayede mahallinde açık artırma ile sa
tılacağından ve satış günü de 6 teşrinisani 937 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 10 olacağından talih olanların yüzde yedi buçuk 
pey akçesiyle birlikte ve mezkQr köyde hazır bulunan Ankara 3 
üncü sulh hukuk hakimliğine ve daha ziyade izahat almak istiyen
ler de Adliye sarayında mezkfir mahkeme kalemine müracat etme
leri lüzumu ilan olunur. 3-5485 

İLAN 

Bursada Gönül otobüsleri sahibi ilren halen adresi meçhul Hü
seyin Hüsnüye : -

Tebliğ istiyen: MilH Müdafaa vekaleti vekili Avukat Cezmi. 

Ankara asliye mahkemesi ticaret dairesinin 937-419 numarasına 
kayıtlı on bin lira teminat akçesinin tahsili davası için tayin olu
nan 19-7-937 muhakeme günü için namınıza gönderilen davetiye 
verakası adresinizin meçhul bulunması dolayısiyle iade edilmekle 
ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş olduğundan 13.10.937 çarşam
ba günü saat 14 de Ankara ticaret mahkemesinde hazır bulunmanız 
lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 3-5470 

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

hastane pavyonuna aiddir. Keşif bedeli 36569 lira 80 kuruştur. 
2 - .du işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdrrhk işleri genel şartnamesı, 
D - Fenni şartname, 
E - Hususi şartname, 
F - • Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje ve grafik, 

İsteyenler bu evrakı ve şartnameleri Çankm ili nafıa müdürlü
ğünlle görebilirler. Ve iki yüz kuruş mukabilinde birer suret ala
biJirler. 

3 - Hasta.hane inşaat bedelinin yirmi bin lirası 937 senesi 
büdcesitt'e mevzu tahsisattan verilecek mütebakisi 938 senesi büd
cesindeki tahsisatmdan tediye edilecektir. 

4 - Eksiltme 15 birinci teşrin 937 cuma günü saat 16 da Çan
kırı vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2742 lira 73 kuruş 

muvakkat teminat vennesi bundan başka en az on beş bin liralık 
yapı işi yapmışolması ve nafıa vekaletinden alınmış ehliyet vesika· 
sı ibraz etmesi ve ticaret odasına kayıdlı bulunması şarttır. 

7 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı sa• 
atten bir saat eveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbw: 
mukabilinde V'erilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 4 ncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (6355) 3--5241 

ULUS ======================================= 5 - 10 - 193i ===-
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 111 İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve -_ı 

Komisyonu ilanları pazarlık komisyonu ilanları 
~~~~~~~- -~~~------------~ ---------------------

İLAN 

475 ADET KİLİM 
87 ADET BATTANİYE 

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

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

İLAN 
9 TON ALEMİNYUM 

Tahmin edilen bedeli (9450) lira olan yukarıda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme a~keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunac 18.11.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname paras1z olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (708) lira (75) kuruşu havi tek
lif mektublannı mezkur günde saat 14 de kadar ke>misyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. 

(3641) 3-5371 

Orman koruma genel l\:omutan
lık satınalma komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
17886.5 metre kışlık elbiselik boz kumaş kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 13. Linci teşrin 937 çarşamba günü saat 14 de Anka
rada Yenişehirde komutanlık binasında satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 51.870 lira 85 kuruş muvakkat teminat 
3843 lira 54 kuruştur. 

4 - Şartnamesi bedel mukabilnde komisyondan her gün alına
bilir. 

5 - İsteklierin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektublarını ihale saatındao bir saat eveline kadar komisyona ver-
meleri ililn olunur. (3586) 3-5282 

Bolu naf ia müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksi lteme İlanı 

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

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hastane binasına dair fenni ve hususi şartname 
E - Keşif hulasası, mesahat cetvelleri 
F - Hususi ve mali şartname 
G - Projeler. 
İstiyenler şartnameleri ve evrakı saireyi Bolu Nafıa Müdürlü

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

luda hükümet binasında daimi encümende nafıa vekaletinin kabu
lüne talikan bedel layıkı had görüldüğünden ihalei evveliyesi ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktı::. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3951 lira muvakkat 

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

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

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

bir saat evveline kadar Boluda daimi encümen dairesine getirerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazı
lı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın ınühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (6315) 3-5198 

Yozgat vaJiliğin.den: 
. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Sorgu? kazasında yapılacak 27014 

lira 06 kuruş keşif tutarlı ilk mekteb ınşaatının 11500 liraya teka
bfil eden kısımlarıdır. 

2 - Bu ite aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi fennt şartnamesi. 
E - Hususi şartname, 
F - K:eşif hülasası tahlili fiat ve metraj cedvellen 
G - Proje 

lsteklier bu evrakı bedelsiz olarak nafıa müdürlüğünde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 14.10.937 perşembe günü saat 14 de hükümet kona
ğında toplanan daimi encümende yapılacaktrr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle. yapı~a~aktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ısteklının 862.S lira muvakkat 

teminat vermeleri bundan başka nafıa vekaletinin ınüteahhidlik 
ehliyetini haiz bulunması lazımdl'r. 
. 6 - Tek~if mektubları yukarıda 3 ncü. ~ddede yazılı saatten 

bır saat evelıne kadar daimi encüemene getınlerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilmelidir. Posta ile gönde
ri~ecek mektublarm nihayet 3 ncü madd.ede. Y.azıh saate kadar gel· 
mış olması ve dış zarfın mühür mumu ıle ıyıce kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6354) 

3-5240 

Orman koruma genel komutan· 
lık sabnalma komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel kaınutanlık kr~~a~ ihtiyacı için 
(8582) metre kaputluk kumaşın kapalı zarf usulü ıle ~hal~si 13. ı. in
ci Tş. 937 çarşamba günü saat onda Ankarada Yenışehırde komu
tanlık binasında satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (27.033) lira 30 kuru~ muvakkat temi-
natı {2027) lira 50 kuruştur. . . 

3 - Şartnamesi bedel mukabilinde her gün komısyondan alına
bilir. 

4 - İsbeklie11in şartnamesinde yazılı ~ikalarla ber_aber teklif 
mektublarm.ı ihale saatmdan bir saat evelıne kadar komısyona ver· 
meleri ilan olunur. (3584) 3-5278 

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

satılığa çrkarılmıştır. 1stekli1eııln ihale günü olan 11.10.937 pazar· 
te&1 gilniiM kadar Polatlı kuılay oubemies müracaat etmeleri. 

3-5447 

1 - 119697 lira 71 kuruş keşif bedelli İstanbulda Cerrahpaşada 
yapılacak göz pavyonu inşaatr kapalı zarfla eksiltmeye konulıntlt 
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlardrr: 
A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Muvakele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - İnşaata dair fenni şartname ve ilişikleri, 
E - Keşif hulasa cedveliı 
F - Projeler, 
İstiyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedel n~ t}nf'Y'el'" 

site rektörlüğünden alabilirler. . 
3 - Eksiltme 21.10.937 perşembe günü saat 15 de İstanbul Orıı

versitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kutıJf 

muvakkat teminat vermesi ve bayındnrhk bakanlığından alın1Jl_1f 
1937 senesine aid bina müteahhidlik vesikasile bir defada 100 bUl 

liralık inşaat teahhüd ve ikmal etmiş olması lazımdır. 
5 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir sa~t 

eveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde veriJınıt 
olmahdrr. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü ıoad~e
?e. yazılı saate kadar gelmiı olması ve dış zarfının mühür muınu 1~ 
ıyıce kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kab 
edilmez. (6666/ 3716) 3-5492 

İLAN 

1 - 46367 lira 83 kuruş keşif bedelli İstanbulda Gureba basta" 
hanesi haricii hastalıklar anfisi inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kO" 
nulmu:;;tur. 

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

te rektörlüğünden alabilirler. . 
3 - Eksiltme 18.10.937 pazartesi günü saat 15 de İstanbul ün1• 

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

muvakkat teminat vermesi ve bayındırlık bakanlığından atının~J 
1937 senesine aid bina mUteahhid vesikasiyle biT defada 4000 Jı• 
ralık inşaat teahhüd ve ikmal etmiş olması lazımdır. 

5 - Teklif mektublan 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa.at 
eveline kadar üniversite rektfulüğüne makbuz mukabilinde verıl
miş olmalıdır . 

6 - Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü ı:oad~e
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mUJilU ıll 
iyice kaptxlmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul e-' 

dilmez. (3647/ 6575) 3-538Z 

Karacabey Merinos yetiştirıne 
çiftliği müdürlüğünden : 

Karacabey merinos yetiştirme çiftliği hayvanatı ihtiyacı içlO 
satın alınacak dört maddede zikr-edilen hayvan yemleri aşağıda fa' 
zılı olduğu veçhile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - 5295000 kilo yulafın eksiltmesi kapalı zarf usulü iledir. 
A - Yulafın heher kilosu tahmini fiyatı belf kuruş yirm.i bef 

santimdir. 
B - Muvakkat teminat olarak 2085 lira alınacaktır. .. 
C - İhale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı gunil 

saat on bir olarak tesbit edilmiştir. 
2 - 264100 kilo arpanın eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. . 
A - Arpanın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş 25 santi.ındıQ 
B - Muvakkat teminat olarak 1040 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı günl1 

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

siltme usulü ile münakasaya konmuştur. 
A - Mrsırın beher kilosu muhammen fiyatı beş kuruş yirııı! 

beş santim, baklanın beş kuruş yirmi beş santim, tuzun da be
her kilosu beş kuruş yirmi beş santimdir. 

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

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

saya konmuştur. 
A - Susam küspesinin kilosunun tahmini fiyatı altı kuruttu'• 
B - Muvakkat teminat olarak 288 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 20 T. evet 937 tarihine müsadif çarşamba günil 

saat on birdir. 
. 5 - İhale yeri Karacabey harasında müteşekkil merinos yetif

ttrme çiftliği müdürlüğü binasındadır. 
6 - İsteklilerin yukarıda gösterildiği gün ve saatlerde ve z4gO 

sayılı kanunun tarifatı dahilinde komisyona müracatları ilan olunur• 
7 ~ İşbu istenilen hayvan yemleri enafı yazrlı olduğu şart~•· 

~elen. ısteklilet' İstanbul, Bursa. Balıkesir, Eskişehir baytar ınüdur• 
luklerınde görebilirler. (6444) 3-5280 

Jandarma genel l{omutanlığı An· 
kara satınalına komisyonundan: 

. 1 - Bir tanesine (130) kuruş kıymet biçilen (6000) tane ate• 
mınyum matra kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 18.10.937 pazartesi 
günü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu P~ 
zarlığa girmek istiyenJerin şartnamede yazdı belge (585) Jiralı 
ilk teminat makbuz veya banka mekutblariyle birlikte belli gün " 0 

saatta komisyona baş vurmaları. (3623) 3-5374 

Turhal şarbaylığından : 
Turhal belediyesi tarafından yaptmlacak 13159 lira 45 kurt.11 

bedel keş.ifli ev ve mağazalara talih çıkmadığından bu işin ıo.9·?.~ .. 
pazartesi gününden 20.10.937 çarşamba gününe kadar bir ay rntJ 
detle pazarlık suretiyle ihalesine karar verilmiştir. (6486/3628) 

3-53!---

Orman koruma genel komutan
lık sabnalma komisyonundan : . iıı 

1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı ıÇ si 
(6955) metre yazlık elbiselik kumaş açık eksiltme usulü ile iha~ee• 
13. 1. inci teşrin 937 çarşamba günü saat on birde Ankarada yeoışr 
h. tctt • 
ırde komutanlık binasında satın alma komisyonunda yapılaca. tı 

Z- Muhammen bedeli (3825) lira 25 kuruş, muvakkat teııı103 
286 lira 87 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 11• 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve ıartnamede .f·ıı 

zıh vesikalarla ihale gün ve saatmda komisyona müracaatlraı 1 3 

olunur. (3585) 3-5283 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu ilanları -------

İLAN 

1 1 
1 - Ha.rb okulu hayvanatı ihtiyacı için eksiltmeye konulan 255 

~on saman eksiltmesinde talih çıkmadığından bir ay içinde pazar
ıkJa alınacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 4590 lira ilk teminatı 344 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatlariyle belli gün 
Ve saatte Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda bulun-
lnaları. (3709) 3-547 5 

t LAN 
Eskişehir garnizonu ihtiyacı için 390.000 un kapalı zarfla ekailt

l'l'leya konulmuştur. Eksiltmesi 22-10-937 cuma günü saat 16 da 
li!akişehir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir . 
Unun tutarı 47.775 liradu. Muvakkat teminatı 3583 lira 12 ku-

tuştur. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 maddelerinde 

Yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif mektublarrnı iha
le saatinden en az bir saat evvel Eskişehir levazım amirliği a.1tm 
alına komisyonuna vermcJeri. (3706) 3--503 

!LAN 
1 - Pazarlıkta olan işler: Demirköy alayının 126000 kilo kuru 

Ot, Pmarhisarın 517000 kuru otları. 
2 - İhaleleri ayrr ayrı paazrlrk suretiyle Vizede yapdacaktrr. 
3 - Demirköyün otunun tutan 5040 lira, Pinarhisarm 18095 

lira, 
4 - İlk teminatı 1358 liradır. 
S - lhatesi I8-I.inci teşrin-937 pazartesi günü sat 15 dedir. 
6 - Şartnamelerini görmek istiyenler her gün Vize satın alma 

ltornisyonunda gösterilmektedir. (3707) 3-5474 
1 LAN 

Kars garnizonu ve Erdihan ve Şabanlar birliklerin:n ihtiyacı o
lan unlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Mikdarı, muhammen 
bedeli, ilk teminat ve ihale tarihi aşağ.dadır. İhalesi Kars satın a1-
ltla komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti görmek istiyenlerin 
hergün ve ihaleye iştirak edeceklerin teklif mektup_lariie ticaret o
dası vesikalarını belli zamandan bir saat evel komısyona vermele-
ri. (3728) 3-5490 

Muhammen 
Mikdan bedeli İlk te ninat Eksiltme 

Cinsi Kilo Lira Lira Ku. Tarihi Sa atı Mevkii 
Un 450000 58500 4175 20.10.937 9 Kars 
Un 125000 17500 1312 50 20.10.937 11 Erdihan 
lJn 100000 14000 1050 20.10.937 14 Şabanlar 

t LAN 
100 adet bakır büyük ve 100 adet bakır küçük kazan 2000 adet 

bakır karavana 2000 adet bakır kapaklr bakraç 8- birinci teşrin .937 
turna günü saat 15.30 da Tophanede İstanbul L.v. amirliği Satın 
Al. Ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. . 
, Hepsinin tahmin bedeJi 25860 liradır. İlk teminatı 1939 lıra 50 
turııştur. 

Şartname ve nümuneieri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı belgelerle be

raber teklif mektub1arını ihale saatinden bir saat eve! Ko. na ver-
trıeleri. (3476) 3-5157 

t LAN 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 48000 
klio nohut 9.10.1937 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

2 - Nohudun tutarı 4800 lira olup muvakkat teminatı 360 lira
dır. Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. 

3 - 1ste1d ilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
lni,1at makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (3456) 3-5153 

İLAN 
1 - Diyarbekir kolordu ve tayyare alayı eratınm 3 aylık ihti

Yacı için kapalı zarf usuliyle 300000 kilo fabrika unu satın alma
taktır. 

2 - 15.10.937 cuma günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. 
. 3 - Muhammen bedeli 32250 lira olup muvakkat teminatı ~~19 
lıradır. Şartnamesini görmek istiyenler 1 lira 62 kuruş mukabılin
de kor levazımından almabilir. İsteklilerin mezk:Ur gün ve saattan 
bir saat eveline kadar teminat makbtuu ticaret vesikaları ve tek
lif mektublarını kor satın alına komisyonuna vermiş bulunmaları 
trıeşruttur. (3540) 3-5247 

1 LAN 

Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380385 kilo arpa satın alınacak
tır. 'rahmin bedeli 23774 lira 6 kurustur. 

Eksiltme 15/ 1 ci TŞ/937 cuma ğwıü saat 11.30 da Elaziz tüm 
&atın alma kom:syonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1783 lira 7 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komis

Yonuna verilmiş olacaktır. Sonra verilenler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardrr. 
(3611) 3-5347 

t LAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270982 kilo arpa satın alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli 16936 lira 38 kuru~. 
Eksiltme 15/ 1 ci TŞ/937 cuma günü saat 10 da Elaziz tüm 

'atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
E:ksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1270 lira 23 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9 kadar satın alma komisyo-

1\una verilmis olacaktır. Bundan sonra verilenler kabul edilmez. 
t Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina
ını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 

(3612) 3--5348 
1 LAN 

1 - İzmir hava kıtaatının 198.000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 
~artıa münakasaya konulmuştur • 
l 2 - İhalesi 11 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 16.30 da 
~tnirde Kışlada Mst, Mv, satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 21.780 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

.. ô - fsteklİler ticaret odasına kayıdlı olduklarına dair vesika 
~08terrnek mecburiyetindedirler. 
ll'ıa? - Eksiltmeye iştirak. edecekler 2490. sayılı ~anunun. 2, 3 cü • 
t d~elerinde ve şartnamesınde yazılı vesikaları ıle temınat ve 
rıeklıf tnektublannı ihale saatinden en az bir saat evvel komisyo-

a Verıniş bulunacaklardır. (3541) 3--5267 

1 LAN 

ı53 1 -;- Eksiltmede olan işler: Pmarhisarın 306 ve 156 Alpullunun 
Vızenin 306 ton ekmeklik unları. 
2 - İhaleleri ayrı ayn kapalı zarfla Vizede yapılacak. 

Vi 3 - Pınarhisar ununun tutarı 39015 vel9890 Alpullunun 31500 
zenin 39015 liradır. 

ze ~ - Pmarhisarın ilk teminatı 2927 ve 1492 Alpullunun 2363 Vi
tıın 2927 liradır. 

aaa 5 - Pınarhisar unun ihalesi 13 birinci TŞ. 937 çar~ba günü 
gü~·· 15 de Vize ve Al pullunun ihaleleri 11 birinci TŞ. pazartesi 

u saat 15 tedir. 
6 - Şartnameler arzu edenlere her gün Vize satın alma KO. da 

ULUS 7== 

1-____ Ank __ a_ra_ Belediye Reisliği _ıı_a_n_ıa_r_ı ____ ı ı ı _____ Mi_·_u_ı _M_üdafaa V ekileti Satmalına 
· Komisyonu llinlan 

-----------------

• 

Anl{ara belediye riyasetinden: 
Yapı yaptırmak için belediyeden alınan izin kağıdına esas olan 

proje ve plana velev cüzi bile olsa muhalif olarak değişiklik yaptı
ran inşaat sahibleriyle bu proje ve plWarı teahhüdleri altında yap
tırmağı kabul eden mühendis ve mimarların katiyyen mesul edile
cekleri ve bu miıüllü inşaatın fenni mesuliyetini deruhde eden mü
hendis ve mimarların badema belediyeye karşı teahhüd ve fenni me-
auliyetlerinin kabul edilmiyeceğ:i itan olunur. 3-5396 

1LAN 
ı - Yenişehirde 1191 inci adada 22 paraelde 33 metre murabbaı 

belediye mah arsa on beş gün miiddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (99) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenJerin bergün yazı işleri kale

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

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

beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 7775 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 583 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek istiyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine müracaatları ve ihale 15. tesrini evel 1937 de ııaat onda Be
lediye encümeninde yap;lacağından isteklilerin o gün saat ona ka
dar teminatlarile birlikte teklif mektublarını belediye encümenine 
vermelri. (3684) 3-5420 

l L A N 
1 - Yenişehirde 1155 inci adada 11 panoelde 90 metre murabbaı 

belediye malı arıa on beş gün müddetle açık artırmaya konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli 180 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (13,5) liradır. 
4 - M Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri ka· 

lemine ve istekllierin de 15 teşrini evel 937 cuma günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3683) 3-5419 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu llanlan 

iLAN 
Senelik muhammen kira bedeli 1500 lira olan ve yeni inşa olu

nan Ankara gar binası dahilinde bulunan Büvet pazarlıkla ve üç 
sene müddetle kiraya verilecektir. 

Pazarlık 18.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada D. D. yollan 2. inci İşletme binası dahilinde 2 No. lu ko
misyon önünde yapılacaktır İsteklilerin idare merkez veznes~.ne ya
tıracaklan yüzde 7.5 muvakkat teminat makbuzları ile aynı gun saat 
14 e kadar komisyon başkanlığına vermeleri Jazrmdır. 

Kira şartnamesi 16.10.937 tarihine kadar komisyon reisliğinden 
verilir. (3721) 3--5489 

görebilirler. (3564) 3-5257 

t LAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 120000 

kilo kuru fasulyenin 8.10.1937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Fasulyenin tutan 12000 lira olup muvakkat teminatı 90 li
radrr. Şartnamesi hergün parasız komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 Uncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saatten 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (3457) 3-5154 

İLAN 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270000 kilo kuru ot satın alı

nacaktır. Tahmin bedeli 13500 liradır. 
Eksiltme 15/1 d TŞ/937 cuma günü saat 15.30 da Eliziz tilin 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usu1iyle olacaktrr. 
Muvakkat teminatı 1032 lira 50 kuruştur. 
Teklif mektublarını ihale günü saat 14.30 kadar aatm alma ko

misyonuna vermiş olacaktır. Bundan geç olanlar kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarmı muvakkat temina

trru koymuş olduğu zarf içerisine koyacaklardrr. (3616) 3-5352 
tLAN 

EJaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo arpa satm alına
caktır. Tahmin edilen bedeli 14850 lira 5 kuruştur. 

Eksiltme 15/ 1 ci TŞ/937 cuma günü ıı.aat 10.30 EJ.aziz tüm 
satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 lira 75 kuruş.tur~ 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30. kadar satın alma komis

yonuna verilmiş olacaktır. Bundan ıonı:ak.iler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesıkalarını muvakkat temina· 

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3614) 3-5350 

t LAN 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 38?585 kilo kuru ot satrn a

lınacaktrr. Tahmin edilen fiyatı 17126 lıra 33 kuruştur. 
Eksiltme 15/ 1 ci TŞ/937 cuma günü saat 15 de Elaziz tüm satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1584 lira 47 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar satın alma ko

misyonuna verilmiş olacaktır. Ve bundan sonra verilen mektublar 
alınmxyacaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina
tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 

(3615) 3-5351 
t LAN 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270900 kilo kuru ot satın alına
caktır. Tahmin edilen bedeli 14899 lira 50 kuruştur. 

Eksiltme 15/1 ci TŞ/937 cuma günü saat 14.30 da Elaziz tüm 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1117 lira 46 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 13.30 kadar verilmi~ buluna

caktır. Bundan sonra verilen mektublar almmıyacak. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 
(3613) 3-5349 

İLAN 
İzmir Mst. Mv. kıtaatınm 146572 kilo un ihtiyacı kapalı zarfla 

nıünakasaya konulmuştur. 
İhalesi 15. birinci teşrin. 937 gün s_aat 15.30 da İzmirde krşlada İz

mir levazım amirliği satın alma komısyonunda yapılacaktrr. 
Tahmin edilen bedeli 19054 lira 36 kuruştur. İlk teminatı 1430 

liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasına karıdh old?k.l~rına dair vesika gö&ter

mek mecburiyetindedirler. Eksıltmeye ıştirik edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir aaat eveline 
kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (3636) 3-5364 

1 
İKİ KARILI KOCA 1 j JEAN HARLOW 

·~--_. 

BİLİT 
ı - İzmir 'Gaziemirde yaptırılacak bir (F) tipi hangar ile bir ~ 

rat pavyonu ve bir hela inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuf
tuır. 

2 _Hepsinin keşü bedeli 167 bin 755 lira 67 kuruştur. 
3 - İhalesi 25- birinci teşrin -937 pazartesi günü saat 15 dedir4 

4 - tik teminat 9637 lira 79 kuruştur. Şartname keşif ve pro-
jeler 839 kuruşa M.M.V. satın alma Ko.dan almır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka-
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindıt yazılı vesikalarda idari ,artname
nin 4 üneü maddesinin (F) fıkrasmdra yazılı vesikalarla birlıkte 
teklif mektublarını ihale saatinden behemah.al bir aaat evvel M. 
M.V. satın alma Kona vermeleri. (3673) 3-5466 

İLAN 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen fiat 245 kuruş iki yüz kırk 

beş kumş olan 15.000: ile 20.000 yirmi bin kilo yün çorap ipliği 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesi 25.10.937 pazartesi günü uat 15 dedir. 
3 - İlk teminatı (3675) üç bin altı yüz yetmiş beş liradır. 
4 -- Şartname bedeli 945 kuruş mukabilinde M.M.V. satın al

ma Ko. nundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 cü 

maddelerinde gösterilen vesikalarla birlikte tem.inat ve teklif mek
tuplariyle ihale saatinden en az bir saat evvel M.M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (369f) 3--5469 

l LAN 
ı - Beher tanesine tahmin edilen 250 iki yüz elli kuruş olan 

15000 tane yün fanilanm ihale gününde istekli çıJanadığmdan pa
zarhkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 11-10-937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
3 - İlk teminatı (2812) iki bin sekiz yüz on iki lira elli ku

ruştur .. 
4 - Şartname bert-~ 188 kuru§ mukabilinde M.M.V. satın alma 

komisyonundan alınır. 
5 - Pazarlığa girecelderin 2490 sayılı kanunun 2, 3. cü madde

lerinde gösterilen vesikalaırla birlikte belli gün ve saatinde M.M. 
V. sabn alma komisyonuna gelmeleri (3695) 3--5468 

lLA.N 
300 bin ile 350 bin metre portatif çadır bezine istekliler tarafın

dan beher metresine teklif edilen 75 kuruş fiat vekaletçe pahalı gö
rülerek pazarlığa konulmuştur. Pazarlığı 15.10.937 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. tık teminatı (14250) liradır. Şartname bedeli 1313 
kurus mukabilinde M.M.V. satın alma komisyonundan alınır. Pa
zarlığa gireceklerin belli gün ve ıaatinde 2490 saytlı kanunun 2. 3 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla ve illi: teminatlariyle bir-
likte komisyona gelmeleri. (3657) 3-5464 

İLAN 
Bir tanesine biçilen ederi 25 lira olan 50 tane altlı üstlü karyo

la açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Eksiltmesi 22-10-937 cuma günü saat 11 dedir . 
İlk teminat 93 lira 7 5 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak M. 

M. V. satın alma Ko.dan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
saatinde M .M.V. satın alma komisyonunda bulunmaları. 

{3694) 3-5467 
1 LAN 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiatı 350 kuruş olan (50000) 
elli bin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 23-10-937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı (10000) liradır. 
4 - Şartname bedeli 875 kuruştur. M.M.V. Sa. Al. komı~yo-

nundan alınır . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 c.ü 

maddelerinde yazılı vcsikalariyle birlikte teminat ve teklif mek· 
tublariyJe ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermele-
ri (3659) 3-5465 

İLAN 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiat 315 üç yüz on beş ku

ruş olan {17) bin metre kaputluk k~ ile beher met
resine tahmin edilen (290) iki yüı: doksan kuruf olan 26000 yirmi 
altı bin metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alına
caktır. 

2 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı (3927) lira 50 kuruştur. Şart
name bedeli 268 kuruştur. E1biselik kumaşın ilk teminatı (5020) 
beş bin yirmi liradır. Şartnamesi 377 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan verilir. 

3 - Kaputluk kumaşm ihalesi 8.10.937 cuma günü saat 11 ve el· 
biselik kumaşın ihalesi aynı gün saat 14 dedir. 

4 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesailda ve teminat ve teklif mektublariyle bir· 
likte belli gün ve saatlarından en az bir saat eve! M. M. V. satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. (3425) 3-5142 

BtLtT 
1) 97.100 metre kanat şeridi açık eksiltmeye konmu~tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3750 lira olup ilk teminat parası 281 lira 

25 kuruştur. 
3) İhalesi 21 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2; 3 üncü mad
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3209) 3--4773 

B İ L İT 
1 - 7 tane muhtelif ebat ve e§kalde şevrole veya ford kamyon 

re kamyonet pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Hepsinin tahmin bedeli (17 .000) on yedi bin liradır. 
3 - tık teminatı (1275) bin iki yüz yetmiş beş liradır. 
4 - İhalesi 13.10.937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan verilir. 
6 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad· 

delerinde gösterilen vesaikle ve teminatlariyle birlikte belli gün 
ve saatmda M . M. V. satın alma KO. nuna gelmeleri. 

(3497) 
t LAN 

3-5246 

1 - 500 ila 750 tane harb paketi torbası ile 250 :300 çift teskerecl 
palaska ve kütükltiğU imal ettirilecektir. 

2 - Torbaların im.aliye ücreti beherine 100 ve palaska ile kütük
lüğün imaliye ücreti olarak beher çiftine 180 kuruş fiat bırakılmış~ 
tır. 

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

4 - Şartnameler M. M. V. satın alma Ko. dan alınrr . 
5 - Bu işlerin bir kısım malzemesi vekaletçe verilecek ve şa-rt-

namede gösterilen malzemeyi müteahhid tedmk edecektir. · 
6 - Eksiltmeye girecekler pazarlık günü torbalar için 56 lira 25 

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

(3658) 3-5397 
İLAN 

1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 36.5 otuz altı buçuk ku
ruş olan 250.000 iki yüz elli bin mette krlıfhk bez kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 457 kuruşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 5812.5 be~ bin sekiz yüz on iki buçuk 
liradır. 

4 - İhalesi 15.10.937 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale saatından en az bir saat eve] milli müdafaa vek!
leti satuı alma komisvoııuna vermeleri. (3527) S--5245 
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Mektebliler !.. Bütün Halil Naci Mılıçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Adana belediye riyasetinden: J-----Türkiye 
l - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulduğu evelce ilan edl- • 

len Atatürk parkında yaptırılacak havuz ve çeşme inşaatına iıtckli Yünlü Dokurrıa ve Yün ipliği öZTVRK PAZARI 
9ıkmadığından mezkilr itin pazarlıkla yaptırılması kararlaıttırılmıf-
br. - F ABRiKASI T. A. ŞiRKETiNDEN: 

1- Keşif tutarı (5893) liradır. 

Beyoğlunun Meşhur Terzisi 

! - Muvakkat teminatı (442) liradır. 
4 - Şartname ve sair evrakı belediye fen i,leri müdürlüğünde· 

4ir. İstiyenler orada görebilirler. 
S - İhalesi teşrini evelin sekizinci gününden itibaren bi.r ay i

'inde her hafta pazartesi ve perşembe. günleri saat on beşte toplanan 
Belediye encümeninde pazarlık suretıle yapılacakt.ır. . . . 

6 - İsteklilerin muayyen gün ve saatlerde temınatlarıle bırlıkte 
müracaatları ilan olunur. 

3-5488 

Malatya askerlik şubesi başkan· 
lığıııdan: 

1 - Eksiltmeye koııulan iş: Malatyada yapılacak sekiz adet as
keri inşaat bınaları olup keşif bedeli "17534'' lira "40" kuruştur. 

Eksiltme 16.9.937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname, 
C - Mukavelename projesi, 
E - Resim projesi 
S - Nafıa işleri genel şartnameın, 

3 - İstiyenler eksiltme şartnamesile buna bağlı evrakı Malatya 
askerlik şubesinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 22.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da 
Malatya askerlik şubesinde toplanacak komisyon huzuriyle yapıla
caktır . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1315 lira 8 kuruşluk 
yüzde 7.5 muvakkat teminat vermeleri ve 937 yılına aid Nafıa veka
letinden musaddak ehliyet ve.ikası ve Ticaret odası kayıt vesika
larını g-östermeler:i şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda D. maddede yazılı müddetten 
bir saat eveline kadar inşaat komisyon reisliğine getirerek makbuz 
mukabilinde verecektir. Posta ile mektupların muayyen saatte gel
miş olması ve dış zarfın mühür ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postadaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 
(6700/3717) 3--5491 

Gönenin San Nahiyesi Belediye 
Reisliğinden: 

Nahiyenin tahminen 50 hektarı meskiln 25 hektarı da gayrı mes
kun olmak iizerc 75 hektarlık hali hazır haritasının alınması meskun 
yerlerin hektarı 25 liradan gayri meskftn yerlerin hektarı 13 lira
dan olarak 1575 lira muhammen bedelle 13.10.937 çarşamba günü 
saat 15 de ihalesi açık münakasaya konulmuştur. Daha fazla tafsilat 
tlmak istiyenler nahiye belediyesine müracaat etmelidirler. 

(6662/3715) 3--5493 

Zonguldak C. H. P, ilyönkurul 
haşkauJı;;1ndan: 

Türkocağmdan cumhuriyet halk partisine müdevver Zangul
dakta Kılb lmunda askerlik şubesinin oturduğu bina ve altındaki 
gaz no ve beton bahçe, beraber, tütüncü ve terzi dükıtipları 11.11.937 
perşembe guniı saat 15 de parti kurağında ihale edilmek üzere 51 
gün müddetle açık arttırma ile ve bedeli peşin olmak ı,artiyle satı
lığa çıkarılmıştır. Bedeli muhammeni 25 bin liradır. İsteklilerin 
prtnameyi parti bürosundan parasız alabilecekleri ve ilk arttırma
ya gireceklerin 187.5 liralık teminatlariyle ihale günü parti ilyön-
kuruluna müracaat etmeleri ilan olunur. (3643/6578) 3--5385 

İstanl>u) sıhhi müesseseler arbr· 
ma ve Pk iltme komisyonundan: 

Yapılacak ış: Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesi mer-
kez pavyonu inşaatı. 

Muhammen fiat: 32,600 liradır. 
Muvakkat garanti: 2445 lira. 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesinde yaptırılacak o

lan merkez pavyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 20.10.937 çarşamba günü saat 15.30 da Cağaloğlun

da Sıhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Mukavelename, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
tartları, proje ve keşif hulasası ite buna müteferri diğer evrak 163 
kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - istekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
ka?unda yazılı be~geler ve bu işe benzer 25.000 liralık iş yaptığına 
daır Nafıa vekaletınden alm" olduğu müteahhidlik vesikasiyle mu
vakkat garanti makbuz veya b'lnka mektuplarile birlikte teklifi havi 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evci makbuz mukabilinde ko-
misyona vermeleri. {6667/.3714) 3--5494 

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

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

Eksiltme 18 T. evel/937 perşembe günü saat 15 de daimi encü
mende yapılacaktır.· 

İstekliler (727) lira (80) kuruşluk teminat muvakkate makbu
su ve ticaret odası vesikası, nafıa müdürlüğünden alacakları ehli
yet veıikasiyle birlikte yukarıda yazılı gün ve saatta encümeni 
daimiye milracaatları. 

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

Harita genel direktörlüğünden: 
1 - Hartaların bezlenmesinde kullanılmak için l 7 500 metre be

yaz bez kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 7000 ve muvakkat teminat 525 liradır. 

)l:ksiltmc 15 teşrinievel 937 cuma günü saat 15 tedir. 
3 - İstekliler ,eraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye 

tireceklert- de teklif melrtublarını ihale saatından bir saat evel 
Cebecide harta genel direktörlüğü satın alma komisyonuna gelme-
leri. (3634) 3-5331 

Şirketimiz esas mukavelenamesinde yapılacak atağıda yazılı 
değişikliğin konuşulması için hissedarlar umumi heyeti fevkalade 
olarak 26-10-937 tarihine müsadif salı günü saat 10 da Ankarada 
Bankalar Caddesinde Sümer Bank binasında kain şirket merke
zinde içtima edeceğinden, ticaret kanunu ahkamı ve esas mukave
lenamenin 40 ıncı maddesi hükmüne tevfikan umumi heyeti teşkil 
eden azanın mezkur gün ve saatte içtimada hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Yani Holiadisi 
~et~r?1iştir. Ağır kumaşlardan palto, pardesü, elbiseleri yüksek 
ışçılık ve uzun taksitle yapmağa başlamıttır. Tel: 1977 

Ankara valiliğinden ! 
Müzakere ruznamesi : 

1 - Şirket esas mukavclenamesinin 6 ıncı maddesinin tadili. 
Keşif bedeli (23685) lira ( 44) kuruştan ibaret olan stadyum 

sahasının Akköprü cihetinde yapılacak istinad ve ihata dıvarı işi 
k.a~alı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme: 11.10.937 ta· 
rı.hıne rastlayan pazartesi günü saat 14.5 da vilayet daimi encüme· 
nı odasında yapılacaktır. 

Esas mukavelename metni : 

Şirketin idare merkezi Ankarada 
dır. Muamelat noktasından fab
rikanın bulunduğu mahalde ida
re olunur. 

ZAYİ 
Bolu orta okulundan almış 

olduğum 92 sayılı tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hacer Beldek 
3-5484 

ZAYİ 
İstanbul Kasımpaşa askerlik 

şubesinden aldığım askerlik ve
sikamı kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Osman Nuri Akay 
3--5483 --

ZAYİ 
326 senesi Ohri idadisinden 

aldığım şehadetnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Mehmed GüUidin 
3-5478 --

Mürebbiye aranıyor 
Yedi sekiz yaşında bir kız ço

cuğu için, fransızca bilen ve taş
raya gidebilecek, bir mürebbiye 
aranmaktadır. İsteklilerin, sabah 
saat 9 dan 10 a kadar belediyeler 
bankasında İbrahim Atanan'a mü-
racaatları rica olunur. 3--5486 

Kiralık oda 
Güzel, kalorifer ve banyolu 

bir oda kiralıktır. 
Yenişehir Atatürk bulvarı 
No. 57 Ali Nazmi apartıman, 
daire No. 11 3-5481 --
Kiralık daire 
Çocuksa.rayı caddesi Kurşun

lucaıni karşısında 84 No. Bay A
lim apartımanının ikinci katı ki
ralıktır. Banyo, hava gazı sair 
konfor tamam görmek için kapı-
cıya müracaat. 3-5480 --

Kiralık oda 
Mobilyalı, banyolu bir oda 

kiralıktır. 
Kooperatif arkası Güzeller 
sokak, Yusuf Russo ikinci 
apartıman, daire 8. 

3--5482 

Bir Bayan iş arıyor 
Dokt~r nezdinde, yazıhane

lerde veya aile yanında hizmet 
etmek üzere i, arıyor. Arzu e
denlerin S.S. rumzu ile Ulusa 
bildirmesi. 3-5455 

Satılık Eşya 
Büfe, dresuar, büyük ve kris

talli vazı masası, ivi vaziyette 
Torpedo yazı ma ·inesi. Yenişe
hir Cankava caddesi Kınacı a
partımanı daire 5 Telef'>n · 3133 

3--5389 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder 
Telefon : 1499 
Adres: Kooperatif arkası Al 

Na:rmi Apart. No. 9 D. 5 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi ne§riyatı idare 
eden Yazı İfleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Tadil metni 

Şirketin idare merkezi 
İstanbul dadır. 

3-547'1 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZl/1' 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve Jre. 

pcklenme:sine mani olur Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojf'n saçla· 
rm ~ıdasıdrr. Tabif renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardn 
Komojen kanzuk saç ekairi ma· 
rında bu~unur. 

Kiralık odalar 
Konforu havi Necatibey ma

ha1lesi Orhon sokak No. 6 Köp
rülü apartunanı birinci kata mü-
racaat. 3--5479 

Doktor 
Ali Vahit Yaşat 

Avrupa seyahatinden avdet 
etınis ve hastalarını kabule baş-
lamıştır. 3--5487 

Cinsi 
Koyun eti 
Kuru eti 
Siğır eti • 
Dana eti 
Koyun böbrek yağı 

Tavuk 
Hindi 

Aııkara 

Miktarı 
92500 kilo 
15200 " 
13600 " 

7300 " 
1300 " 

3825 Adet 
2000 " 

İsteklilerin teklif mektublarını, (1776) lira (41) kuruşluk mu· 
vakkat teminat mcktub veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve na
fı.a ~ekaletinden aldıkları 937 yılına aid müteahhidlik vesikasiyle 
bırlıkte saat 13 buçuğa kadar encümen riyasetine vermeleri. .. 

· .t~tekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde gô· 
rebılırler. (3558) 3-5238 

f:ümhuriy~t Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinden: 

Cumhuriyet halk partisine aid kapalı Buik marka ve 933 moden 
beş kişilik bir otomobil kapalı zarf suretiyle satılacaktır. Otomobili 
görmek istiyenler her gün parti garajında görebilirler. Satın alma
ya talib olanların teklif mektublarını 15 birinci teşrin 937 günü ak
şamına kadar Ankarada C. H. P. merkezi binasında Başsekreterliğe 
tevdi etrıiş olamaları şarttır. Neticesi ertesi gün taliblere bildiri-
lecektir. 3-5355 

Ankara Memurlar Koope-atif Şirketinden· 
Ortaklara taksitli ve tenzilatlı kömür satışına başlamıştır. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
25.10.937 pazartesi günü saat 15 de lstanbulda nafıa müdürlüğil 

binasında (52646.50) lira keşif bedelli Üsküdar Valdebağı prevan
toryomu talebe ve öğretmen sanatoryomu inşaatı kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hütasasiylc buna mütcferri diğer evrak 
(264) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3883) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az ( 50.000) liralık bu ite 

benzer iş yaptığına dair nafıa vekaletinden almış olduğu müteah
hidlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 25.10.937 
pazartesi günü saat 14 e kadar nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

3-5342 

Adliye Vekaletinden: 
Açık bulunan 25 lira asli maaşlı Edirne yeni ecza evi hesab 

memurluğu için 8.10.937 cuma günü saat 14 de müsabaka imtihanı ya· 
pılacaktır. Bu imtihana girebilmek için memurin kanununun 4 cll 
madesinde gösterilen vasıf ve şartları haiz olmakla beraber serma
yei mütedavile ve usulü muzaaf ve mali hesablara vakıf olmak 11· 
zımdır. Lise mezunlariyle bu gibi hesab işlerinde çalışmış olanlar 
tercih olunacaktır. 

Bu şeraiti haiz bulunanların 7.10.937 günü akşamına kadar ev
rakı müsbiteleriyle birlikte adliye vekaleti zat işleri umum mü-
dürlüğüne müracat etmeleri ilan olunur. (3701) 3--5450 

okulları satınalma 

komisyonundan : 
Muhammen 

Fiatı 
Kuruş 
45 
45 
28 
35 
40 

60 
150 

Muhammen 
Bedeli 

Lira kur uf 
41625 00 

6840 00 
3808 00 
2555 00 
520 00 

55348 00 

2295 00 
3000 00 

5295 00 

%7,S Teminatı 

Lira Kuruş 
3121 87 

513 00 
285 60 
191 63 
39 00 

4151 10 

172 12 
225 00 

397 12 

Münakasa 

Tarihi aaatı 

S-10-937 ıs 
Cuma 

8-10-937 15.30 

Cuma 

l - K~misyonumuza bağlı yatılr okulların ihtiyacı olan miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı 
ka~şıların a yazılı et ve tavuk partileri ayrı ayrı, kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuttur. lha
lesı 8.l~~9~17 cuma günü saat 15 ve 15.30 da Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - . ~1 ~meye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerine g&
re ellerın e !llu?an belgelerle komisyona gelmeleri. 

3 - İstek~ılerın teklif mektublarını 2490 sayılı kanun hükümleri dairesin<k ihale saatinden bir sa
at evvel. 1~.?:n~syona m.akbuz mukabilinde vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenler mektebler mu· 
hasebecı ıgın c komısyon katibine müracaatları ilan olunur. (3465) 3-5160 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Aşki, hissi ve fevkalade heyecanlı 
mevsimin en harikulade filmi 

İLK ACI 

Mlimes: Magda Schneider. Yvan 

Petrovitch 

Ayrıca - 937-938 dünya haberleri 

Bu aiin Bu gece 
Parisin en kibar muhitleri atMl!lillı9'ı1<. 

geçen cazip ve aWcaba.hf b~--~ 
tasvir eden 

VİCDAN MÜCADELESi 
J ean Galland - Rene St. Syr 

Ayrıca .. 1937-938 dünya haberleri 
Halk matinesi 12,15 do 
ASRI ZAMANLAR 

ŞEHİR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

PATRONUM KOCAM 


