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merika aponyayı 

buluyor suçlu 
DUN YA GAZE1 ELERINJN FiKRi DE ŞUDUR: 

Manevra sahasını gösterir harta 

Aydın civarında 
manevra başlıyor 

Kıt'alar ioplanmağa ve 
yerlerini almağa başladı 

Aydın, 6 (Hususi muhabirimizde n) - Büyük Ege manevralarrna iş
tirak edecek olan kıtalarımız 1 ilkteş rinden itibaren harekete geçmişler· 
dir. Birçok hirliider şehrimize ge(er ek tesbit edilen sahalarına hareket 
etmişlerdir. Hareket mıntakası, Kuş adası - Küçük menderes hattiyle 
Büyük Menderes arasındaki sahadır r. 

Büyük manevralar 9 ilk teşrin-
Başbetke: de b~hyacak ve 13 ilkteşrinde bi-

tecektir. 14 ilk teşrinde kıtaları-p A d • • ı · mız istirahat edecekler, ayın 15 ina n ve 1 s r p 1 n de de büyük geçid resmi yapıla
caktır. 

Falih Rıfkı ATAY 
Kırmızı kuvvetler komutanı Korge

( Sonu S inci sayfada) 
G çen gün ''Ulus" gazetesinde 

Anhc.h 4 ı.>eiediyesinin ev yaptıran
larla kalfa ve mimarlar hakkında 
bir tebhğini okuduk. Vah ve bele
dıye reı:;ımizin azmini bildiğımız 
için, şırndiye kadar göre geıdiği
miz ... at kaçakçılığı veya devıet 
nizamlarına uygun bir planla ınşa 
iznı alıp, binasını kendı keyf ve 
mentaa .ne göre yaptırmaK gıbi 

garaoet.erin süratle mhayet bula
cagma şuphe yoktur. 

Mareşal Çakmak geldi 

lstanl.lul şehri ve Anadoluda he
men butfrn şehır ve asabaıarımız 
plan yaptırmaktadır ar. 1$undan ' 
başka gerek kanunlar, gcreK ptt\n 
tat1.>1K programı bir ta .. ı &1 yenı m· 
§a dıs pimleri koymuştur. biıtun 
bu dısıplinier şehrm ve memjeKe• 
tin güzelliği, sıhati, ve fakat arsa 
ve emlak spekülcisyoııcuıarının 
menfaati zararıradır. En kolay, 
en basıt, ancak o nısbette haksız 
kazanç da budur: Ankarada ne 
misallerıni biliriz! 

Ankara planı müsabakasını ka· 
zanan procesör Yansen, ılk çalış· 
ma günlerinde şu suali sormuştu: 
''- Kuvvetli bir hühiımet mısi
niz ?" ve ilave ediyordu: "- Hir 
ıehir planını bütün disıplinleriyLe 
ancak kuvvetli bir hükumet tatbik 
edebilir!,, 

Bizde şehirciliği cumhuriyet 
ve tamamen cumhuriyet kurmuş· 
tur. Şehircilik sanatı ve şehirci de
nen sanatkar: bu sözleri on on beş 
senedenbeı·i işitiyoruz. Garb şehir
lerinin umranı bu şehirci denen 
sanatkarların eseridir. Bu sanat· 
kardır ki belediyeye, yapı mimar
larına, yol mühendislerine, hepsi
ne kayıdsız ve şartsız hakimdir. 
O belki bizzat ne yol, ne bina, ne 
de pa rk planı yapabilir: fakat 
h ep nerede ve nasıl yapılaca-
ğı yin eder; direktifleri o ve-

r· 
·;n<\ tasalar y pılarak 

a, e· 
u 

Mareşal Çakmak Atinada bir Elzun alayını teftiş eder·ken 

Yugoslavya askeri maneVTa1arında bulunmu~ olan Genel Kurmay Başkam Ma
reşal Fevz~ Çakmak dün sabah Ankara'ya gelmiş ve istasyonda Gene! Kurmay re
isliği ve Milli Müdafaa Vekaleti ileri gelenleriyle vali muavini ve emniyet direktörü 
tarafından karşılanmışbr. 

Istanbulun kurtuluşu . 
Dün Istanbul büyük 

günü gösterilerle kutladı 
İstanbul, 6 (Telefonla) - lstan bulun kurtuluş yıldönümü bugün 

büyük gösterilerle kutlanmıştır. Bu münasebetle bütün şehir, deniz ve 
kara nakil vasıtaları bayraklarla süs lenmiş ve on binlerce halk törenin 
yapılacağı Sultanahmed, Taksim me ydanları ile alayın ge eceği ana • 
yolları doldurmuş bulunuyordu. 

Üçüncü kolordu kumandam:
nın bundan 14 yıl önce Sirkeci rıh
tımına ayak bastığı dakikada, sa-

d "\ ?1 -e top atılmış ve ilk 
- • ..... r lima·nda 

bulunan bütün vapurlar devamlı 
düdük çalmak ve bütün halk bu
lundukları yerde bir __ dakika dur
mak suretile bu mesud hadiseyi ve 

(Sonu 3. üncü sayı/ada) 

Ruzveltin nutku sülhu 
ve medeniyeti bozmak 

istiyenlere açık ihtardır 
Vaşington, 6 (A.A.) - Hariciye nezareti bu ak

şam bir beyanname neşrederek Çindeki istila hare
ketlerinden dolayı Japonyanm suçlu olduğunu bil
dirmiş ve Japonyanm bu hareketinin gerek 9 devlet 

Şikago' da dün
ya sulhunu boz
mak istiyenler, 
ve haksız yere 
başka mern1e • 
ketleri İşgal e
dip açık şehir
leri bombardı -
man edenler 
hakkında çok 
§iddetli bir nu
tuk aöyliyen 

Amerika"""'9irle

§İk devletleri 

Cumhur Reisi 

B. Ruzvelt 

muahedesinde ve gerek Briand -
Kellog paktrna muhalif bulundu. 
ğunu ilan etmiştir. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Bütün 
membalarm kanaatine göre B. 
Ruzveltin nutkundan sonra ~e
rika birleşik devletlerinin dokuz 
devlet konferansına iştiraki temin 
edilmiş sayılabilir. 

İyi haber alan görmenlerin tas
rih ettiklerine göre, bu nutku, pek 
yakında Amerika birleşik devlet. 
leri hükümetlerinin vaziyetini da
ha müsbt bir surette ifade edendi
ğr bir tezahür takib edecektir. Sa
nıldığına göre, pek yakında yap1-
lacak olan bu ikinci beyanat. A-

(Sonu 5 inci sayfada) 

ÇJNDEKI HARB iÇiN 

Londrada dokuz devlet 
konferansı toplanıyor 

Cenevre, 6 (A.A.) -Milletler cemiyeti asamblesinin on sekizinci 
toplamlı devresine bugün öğleden sonra nihayet verilmiştir. Maamafih 
derhal ve formalitesiz yeniden toplanabilmesi için, çin - japon meselesi 
hakkında alman karar mucibince, bu devre resmen kapatılmıf değil, 
yalnız toplantılar talik edilmiştir. 

Bu akşamki toplantıda, Norveç 
ve cenubi Afrika delegeleri de, hü- p f •• p•tt d' 
kümetlerinin karar suretine işti- ro esor 1 ar 
rak etmekte olduğunu bildirmİş· 
lerclir. 

İsim tasrihi ile rey toplanması bah
se mevzuu olmayacağından, reis, as3mb
lenin sükutunu müttefikan kabul gibi 
telakki eylemiş ve yalnız Siyam ve Po
lonyanın müstenkif kaldıklarını kay
detmiştir 

Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti Genel Sekreterliği, asamble re
isinin dokuz devlet muahedesini imza 
etmiş bulunan Milletler Cemiyeti aza-
sı devletler hükümetlerine hitaben, bu • 
muahedenin yedinci maddesinde tasrih 
edilen görüşmelere mümkün olduğu ka.. 
dar çabuk bir zamanda başlamaları hak
kındaki daveti havi olan mektubları bu 
akşam imzalamış olduğunu bildirmekte. 
dir. 

Bu muahedeyi imzalamış olan millet
ler Cemiyeti azası devletler şunlardır : 
Cenubi Afrika birliği, Avusturalya, 
Blçika, Büyük Britanya, Kanadaı Çin, 
Fransa, Hindistan, İtalya, Yenizeland, 
Hollanda, Portekiz. 

Bu muahedeye bilahare i$tirak etmiş 
olan devletler de ŞUT"lardan mürekkeb
tir : 

Bolivya, Danim;u-ka, Meksika, Nor
veç, İsveçt 

Genel sekreterliğin tebli ği. nı> m:ı_ 

Jetler cemiyetinde aza olmı' 

ın koof er ansı: 
« Medeniyetin 
menşeleri » 

Cenevre üniversitesi profesörlerin
den Bay Pittard "Medeniyetin men· 
şeleri" mevzulu konferansım Ankara 
Halkevinde 8 - 10 - 1937 (yarınki cuma 
günü) saat 11 de verecektir. 

İlmi eserleri ve Türkiye hakkındaki 
yakın tetkikleriyle dünyaca tanınmış 

olan değerli alimin konferansı Ankara 
muhitinde alaka ile beklenmektedir. 

L 
• 

29 birinci teşrinde 
yeni makinesinde 
28 sayfa çıkıyor 





7 - 10. 1937 

~~o_ı_ş ___ ı_c_M __ A_L ___ , 

Amerikanın sesi 

B üyük harbın sonundan beri Ame· 
rika hükümetinin takib ettiği dış 

politika Avrupa işlerine karşı uzaktan 
ıeyirci vaziyetinde kalmak suretinde hu.. 
lasa edilebilir. Bu, Amerika'nm on do
kuzuncu asırda takib ettiği ananeye de 
uygun bir siyasettir. Ve Amerika'nm 
banisi olan Vaşington da ölürken, va· 
tandaşlanna aynı nasihatte bulunmuştu. 
Ame:-ika büyük harb başladığı zaman, 
bitaraf kalmaya çalışmış fakat buna mu.. 
vaffak olamamış bir asırlık tarafsızlık si· 
yasetinden ayrılarak itilaf devletleri 

zümresine iltihak etmişti. 
Büyük harbın neticesi Amerika için 

büyük bir hayal sukutu olmuştur. Bu 
hayal sukutunun atmosferi içind~ ~me
rika tekrar kendi kıtasına çekildi ve 
Avrupa işlerine karşı uzaktan seyirc~ 
vaziyetinde ka\dı. Binaenaleyh ananevı 

siyasetten bir defa için bile a~ılmak, 
Amerika'nm Avrupa,ya karşı bır asır· 
dan beri takib ettiği siyaseti takviyeye 
yardan etti. Amerikalılar Milletler Ce. 
miyetine girmediler. Avrupa devletleriy

le teşriki mesaiden daima k~ç~dılar: 
Amerika'nın henüz bu ananevı sıyaseb 
bir tarafa bıraktığı iddia edilemez. Fa • 
kat şu da muhakkaktır ki son seneler 
içinde ve bilhassa Uzak Şarkta Japon~a
nın taarruza geçmesi üzerine, Amerika 
efkarında ciddi bir değişme cereyanı 
hissedilmeğe başlamıştır. Bu fikirde bu· 
lunan amerikalılar, Amerika'nm müstak· 
bel bir harbta tarafsız kalamıyacağmı 
iddia ediyorlar ve harb çıkmazdan evvel, 
bütün ağırlığını sulh taraftarı olan züm
re tarafına atması lüzumunu ileri sürü
yorlar. Bugiine kadar bazı gazetelerin 
ıütunlarmda yer bulan bu noktai nazarı, 
Keçen gün Şikgo'da söylediği bir nutuk. 
la en salahiyettar ağızdan işitmit bulu· 

nuyoruz. 
Cumhur Reisi Roosevelt, Amerika'· 

run mukadderabm eline aldığı günden 
beri memleketin iç politikasında ehemL 
yetü inkılab yapmıf medeni cesaret sa• 
hibi bir devlet adamıdır. Şikago nutku 
da Amerika,nm dış politikasında aynı 
ehemiyet ve tümulde bir inkılab ifade 
ediyor. Amerika Cumhur Reisi diyor ki: 

"- Sulhu idame etmek için "Amerika 
Birleşik devletlerinin basit bir karışmaz· 
lığı ve basit bir bitaraflığı kafi değildir" 

Bu, Amerika' dan gelen yeni ve bü
yük harbtan beri işitilmemiş bir sestir. 
Roosevelt bu sözleriyle Amerika'nm 

müstakbel bir harbta tarafsız kalmıya. 
cağını söylemek istemiyor. Belki, Ame· 

rika'nın tarafsız ka\mıyacağını bugün

den bildirerek böyle bir harbm çıkması.. 

na mani olmak istiyor. Filhakika büyük 

devletlerin ıulh hakkındaki alakalarının 
yakınlığını vüzuhla ifade etmeleri kadar 
sulha yardım edici bir vaziyet tasavvur 

edilemez. İngiltere 1914 senesinde Av· 
rupa kıtasında takib edeceği siyasetin is
tikametini Al.manyaya vuzuhla anlat• 
mı§ olsaydı, belki de büyük harb çık. 
mazdı. Amerika dünyanın bugünkü mu· 
vazenesinde en büyük bir siyasi, iktısa· 
di ve askeri ağırlık ifade eder. Bugüne 
kadar AVl'\lpa muvazenesinde böyle bir 

ağırlığın yeri yoktu. Roosevelt Amerika 
dıt politikasına verdiği yeni veçhe ile 
Avrupa politikasının yüzünü de değiş • 

tirmiş oluyor. 
A. Ş. ESMER 

---------------------------------
Çocuk Esirgeme 

Kurumunun yardımları 
Çocuk Esirgeme kurumu genel mer

kezi tarafından 16.9.937 tarihinden ı.ıo. 
1937 tarihine kadar son 15 gün zarfında 
1724 çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 237 çocuk ve anne 'Genel 
merkezin polikliniklerinde bakılmış ve 

tedavi edilmiştir. 
Ayrıca diş bakım evinde de 147 ço· 

cuğun dişleri bakılmış ve tedavi edil

miş.tir. 862 çocuk ve anne genel merke
zin banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından hergün 70 çocuğa 

süt verilmiş ve ıs günde yekun olarak 
580 kilo bedava süt dağıtılm ştır. 

Genel merkezin bahçesind-eki yüzme 
havuzundan 375 çocuk istifade etmiştir. 

Yardım için genel merkeze başvu
ran 33 yoksul yavruya para yardımı ya

pılmıştır. 

Kurumun Koçiörendeki Anakucağı
nı .irünüz. Gürbüz yurd } ". ularının 
ne i sizi sevindirecektir. 

Yuğuslavya 
kabinesindeki 
değişiklik 

Belgrad, 6 (A.A.) - Yugoslavya 
radikal birliği fırkasının fikirlerini neş
reden Samouprava gazetesi, başmakale-.. 
sini pazartesi günü kabinede yapılmış 
olan değişikliğe ayırmıştır. 

"Kabinedeki değişikliğin . . manası,, 
adlı bir makalede bu gazete, bu tadila· 
tın kabineyi yeni bir takım işler gör
meğe hazırlamak maksadiyle yapılmış 
olduğunu yazmaktadır. 

Kabinedeki mevkilerini terketmiş o-. 
lan hükümet erkanının yerine doğrudan 
doğruya halktan gelen ve binaenaleyh 
hükümeti milletin ihtiyacatından iyice 
haberdar edebilecek bir vaziyette bulu
nan zatlar getirilmiştir. 

B. Stoyadinoviç hükümeti, en büyük 
düşmanlarının da kabul ve teslim etme· 
si lazım gelen meziyetlere maliktir. 

Bu hükümet, hiçbir zaman şahsi bir 
siyaset ıtakib etmediği gibi fırka siya
seti de takib etmemiş, daima devletin 
hayati menfaatlerini müdafaa etmiştir. 

Bu gazete, netice olarak kabinenin 
Yugoslavya radikal fırkanın şefi olan 
B. Stoyadinoviç'e olan bağlılık sebebi 
ile bunun aksini tasavvur etmenin müm· 
kün olmadığını yazmaktadır. 

Mısır parlamentosu 
fevkalade toplantıya 

çağrıldı 

Kahire, 6 (A.A.) - Başvekil Nahas
Paşa, parlamentonun fevkalade olarak 
toplantıya çağmlacağını bildirmiştir. 

Bu toplantıdan maksad, millt mü· 
dafaa için bir milyon liralık munzam 
tahsisat kabul etmek ve Montrö kapitU.. 
lasyonlar konferansının derpiş etmiş ol
duğu nizamnameleri meriyet mevkiine 
vazetmek olduğu söylenmektedir. Ma. 
Hlm olduğu üzere bu nizamnamelerle 
konsolosluk mahkemelerinin kazai sala
hiyeti muhtelit mahkemelere devredi

lecektir. 

/ span ~qadaki 

gönüllüler 

İtalyanın menfi ..,. 
cevap verecegı 

bildiriliyor 
Paris, 6 (A.A.) - Figaro'nun Roma 

muhabiri gazetesine şöyle yazmaktadır: 

" İtalya'mn fransız • ingiliz notasına 
bilkuvve menfi bir cevab verdiği dün ak.. 
şam anlaşılmıştır. Son dakikada Valans
m iaşesinden doğacak neticeden evvel 
Franko'nun kazanacağı zannedilmekte 
olduğundan Pirene hududunun tekrar 
açılması im.kansız veya hükümsif.z sayıl

maktadır. 

İtalya'nın işi sonuna kadar takib ede.. 
ceğinin son zamanlarda şüphe götürmi
yecek bir şekilde meydana çıktığı nok -
tasma da ayrıca işaret edilmektedir. 

Şotanın konuşmaları 

Paris, 6 (A.A.) - Başvekil B. Şotan 

hariciye nazın B. Delbos ile uzun bir ko

nuşma yapmıştır. Pöti Pariziyen gazete

si, bu konuşmaların İtalya ile yapılan 
müzakerelerle alakalı olduğunu yazmak

tadır. 

Balear adalarında tayyareler 

Londra, 6 ( A.A.) - İngiliz diploma.. 

tik mahfilleri Franko kuvvetlerinin ba

zılarına göre Aragon, bazılarına göre 

Kastille cephesinde hazırlamakta oldu

ğu büyük taarruza yardım için Palma de 
Mayok'a oldukça mühim miktarda tay. 
yare kuvvetleri gelmiş olduğu haberleri-

! 
ni ne yalanlamakta ve ne teyid eylemek.. 
tedir. 

ULUS -3 

Japonlar püskürtüiüyor 

Çinliler göğüs göğüse 
harbederek ilerliyorlar 

Ulus için 
Alınacak 
Muhbirlerin 
imtihanı 

ULUS için üç muhabir aiacaP
mızı ilan ehnittik. Müracaat mıiid
detl dolmuıtur. imtihan bugln .._ 
bah ıaat 10 da Ankara Halkıni ,. 
!onunda yapılacaktır. • 

imtihana girmek için gazetıemim 
müracaat edip tercümei hallerini J.. 
rakanlarm bugÜn tayin edilen ...ı
te Ankara Halkevinde buf u,,,,,.lan 
lbımdrr. 

Japon tay yare/eri birçok Çin 
şehırlerıni bombardıman ettiler 
Naınkin, 6 (A.A.) - Çin resmi tebliğ: Şanghay cebhesinde düş

manın son derecede şiddetli bombardımanlarına rağmen Çin kıtaları 
büyük bir kahramanlıkla mevzilerini tamamiyle muhafaza etmekte
dir. Dün gece Şapey'de japon kuvvetleri birkaç defa ilerlemeye te· 
şebbüs etmişse de göğü göğüse şiddetli muharebelerden sonra her de
fasında geri püskürtülmiiştür. 

Kudüs müftisinin arab 
hükümdarına yaptığı 

müracaatı 
Japonların tanklarla yaptığı 

bir taarruz da tardolunmuştur. Kı
talarımız düşman mevzilerine el 
bombalariyle baskınlar yapmışlar 
ve ağır zayiat verdirmişlerdir. 

Japonlar, Şapey üzerine çok kanlı 

ve vahşi bir haw taarruzu yapmışlar
dır. Bütün bir filo hep bir anda şehrin 
üzerine bombalarını boşaltmışlardır. 

Nankin de bombardıman edilmiştir. Bir 
japon tayyaresi Çin tayyareleri tarafın
dan takib olunarak düşürülmüştür. 

Tsinpu cephesinin cenub bölg<.sin· 
de Trangşu ve şimal bölgesinde de Po
taoşuyu kıtalarımız japonlardan geri 
almıştır. Japon kuvvetleri ileri yürü
yüşleri esnasında iki kola ayrılmış bu
lunuyorlardı. 

Şanghayda ja·ponlardan 30 sahra to
pu ve mühim miktarda harb malzemesi 
alınmıştır. Japonlar burada üınidsiz bir 

muharebe yapmışlardır. 

Çinlilerin muvallakiyeti 
Şanghay, 6 (AA.) - Çin gazete

lcri,Şangsinin şimali garbinde hareket 
etmekte olan sekizinci ordunun Ping
louyu aldığını yazmak';adırlar. Dağlık 
mıntakanın şimali şarkisinde diğer bir 
müfreze Linhchiouyu almıştır. 

Japonlanr. iddiası 
Şansi cebhesi, 6 (A.A.) - Japon kı

taları Tanşov ile Yuanping arasında va
rı yoldaki Kuşien sehrine girmişlerdir. 

Şanghay cephesi, 6 (A.A) - Liuşi

ahanga hakim bir tepeyi zapteden ja· 
pon kıtaları Tsaisiatz'ı işgal ederek Cin 
müdafaasının son hattı olan Kiating is. 
tikametinde bir kilometre k!adar ilerle

mişlerdir. 
Japon bahriyelileri enternasyonal im. 

tiyaz b0lge civarındaki Sanyi • Laneden 
çinlileri koğarak Şanghay • Vusnng 
demiryolu istikametinde 150 metre ka. 

dar ilerlemişlerdir. 

Çin adalarının işgali 

\ 

Şanghay, 6 (A.A.) - Pratas adala.. 
rmın japonlar tarafından isgali mese-

l 
)esiı Çin çevrenlerini endişeye düşür
müştür. Büyük bir ehemiyeti olan Çin 
meteoroloii istasyonu, bu adalarda bu

lunmaktadır. 

Londra, 6 (A.A.) - Londradaki çin 
çevrenleri, general Yanghuçenin Lond· 
rayı ziyaretinin, yayıl.d ğı gibi silah c;a

tın alınması ile hiç bır alakası olmadı
ğım bildirmektedir. 

Generalin resmi vazifesi, Avrupa 
politik durumunu tetkik eylemektir. 

V oroşilof deniz 
manevralarında 

Moskova, 6 (A.A.) - Müdafaa ko
miseri Voroşilof, Sovyet Baltık do. 
nanmasının sonbahar manevralarını ta. 
kib etmek üzere Kronştad'a gelmiştir. 

Voroşilof limanda demirli bulu· 
nan donanmayı teftiş etmiştir. Harb 
safı zırhlısı Oktiabrokaya Rovolitzia 
bir müddet sonra müdafaa komiseri
nin bayrağını çekmi~ ve donanma açıl

mıştır. 

Yunanistanda bir tayin 
Atina, 6 (A.A.) - Şimdiye kadar 

yunan basın genel direktörlüğünü yap
mıs olan B. Papadakis, Hariciye N ezare· 
tinde yeni kurulan "Enternasyonal tet.. 
kikler ve haber alma•• şefliğine orta elçi
lik derecesiyle tayin edilmiştir. B. Pa
padakis, başvekil B. Metaksas'm Anka
ra seyahatinde kendisine refakat ede

cektir . 

Suriye başvekilinin 
beyanatı 

Kudüs, 6 (A.A.) - Kudüs miiftia
sünün arab hükümdarlarına birer teL 
graf çekerek Filistin hükümetincc aıa.. 
nan tedbirleri bildirmiş ve bu hüküm. 
darlan Filistin arablarına karşı adale
ti yeniden kurması için İngiltere hii.. 
kümeti nezdinde derhal teşebbüste hır 
lunmağa davet ettiği söylenmektedir. 

Müftünün müracaat ettiği hüküm. 

Berut, 6 (A.A.) - Suriye başve
kili Mardam bey, Kronik) gazetesine 
verdiği bir beyanatta, parlamentonun 
açılmasının Cebelidüruz'daki seçimle
rin bitmesinden sonraya bırakıldı • 
ğmı bildirmiş ve gelecek bütçenin al-
tın esası üzerinden tesbit olunacağını 
ilave eylemiştir. 1 

darlar şunlardır: 

Kıra! Gazi, kıral İbnissuud ve Ye
mendeki İmam Yahya. 

lr ak Hariciye Veziri dün 
akşam hareket etti 

Irak Hariciye veziri Ek•elans T evlik ElsüveyJi barajda 

Irak Hariciye Veziri Ekselans Tevfik Elıüveydi, dün Gazi Terbiye, ismet lnöni 
ve Ziraat Enstitülerini ziyaret etmiş, Çubuk barajını, stadyomu, çiftliği gezmitı, 
öğle yemeğini otalde hususi olarak yemiş tir. 

Ekselans Tevfik Elsüveydi, akşamki Toros ekspresine bağlanan hususi bir vagcm
la, memleketine dönmek Üzere Ankara,dan hareket etmiş ve istasyonda Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Aras ve hariciye siyasi 1müsteşan Nwnan Mencmencioğla il. 
hariciye yüksek memurları ve Irak elçiliği erkanı ve emniyet direktörü tarafa:nd.a 
uğurlanmı§ tır. 

Istanbulun kurtuluşu 
( Başı 1. inci sayfada ) 

lstanbulu bu güzel güne yetiştiren 
kahramanların hatıralarını anmış
lardır. 

Bu esnada İstanbulun komutan ve· 
kili general Osman Tufan, törene iş. 

tirak etmek üzere Sultanahmed mey. 
danında toplanmış bulunan askeri kt
taları, polis müfrezelerini, mekteblile· 
ri teftiş etmiş ve sonra başta yedek 
subay okulu olmak üzere diğer askeri 
okullarla kıtaat, polis müfrezeleri, 
mektebliler, tramvay yolu, Sirkeci, 
köprü, Şişhane yokuşu, istiklal cadde. 
si yoliyle Taksime gitmışler ve bütün 
yollarda birikmiş olan halk tarafından 
coşkun tezahürat ve alkışlarla karşı· 

!anmışlardır. 

Taksimde cumhuriyet abidesi önün.. 
de hazırlanan tribünde vali ve beledi
ye reisi O stündağ, İstanbuldaki say_ 
lavlarla generaller, askeri ve mülki er
kan, müessesat direktörleri, matbuat 
mümessilleri bulunuyorlardı. 

Limanımızda bulunmakta olan Ar. 
jantin mekteb gemisi, kumandan ve 
zabitleri de mihmandarları refakatle· 
rinde olduğu halde gayri resmi suret.. 
te tribünde bulunmakta idiler. 

Saat tam 11.30 da kıtaların ve mek
teblilerin meydanda kendilerine ayrıl
mış olan yerleri almalarından sonra İs
tanbul vali ve belediye reisi Muhiddin 

Üstündağ, şehir namına abideye muh... 
teşem bir çelenk koymuş, mızıka.n.rıa 

çaldığı ve yedek subay okulu talebe

leriyle meydanı dolduran halkın işti. 

rak ettiği istiklal marşiyle merasime 
başlanmıştır. 

İstanbul halkr ve şehri adına Büyük 
Kurtarıcıya ve kahraman orduya lstaıı
bulun sarsılmaz bağlılıklariyle sonsu.a 
minnet ve şükranlarını ifade eden nu
tukları yedek subay okulu alayının ge
çişiyle başlıyan büyük bir geçid resmi 
takib etmiştir. Bu geçişe, askeri tıbbi
ye, deniz harb okulu, Kuleli ve Malte
pe askeri liseleri, piyade, süvari, top
çu kıtaları ve yaya, ınotörlü, bisikletli. 
atlı polis kıtalart, itfaiye müfrezesi ve 
başta izciler olmak üzere İstanbul liso
lerile orta okulları, kız ve erkek tale
beleri ve esnaf teşekkülleri iştirak et
mişlerdir. 

Öğleden sonra İstanbul vali ve bele
diye reisi Muhiddin Ostündağ'ın baf
kanhğında belediye meclisi azasından 

mürekkeb bir heyet İstanbul komutan. 
lığına giderek fehrin orduya minnet ve 
şükranım komutana iblağ etmiştir. 

Üstündağ, bu gece 20.30 da Perapa
lasta şehir namına ordu şerefine bir zi· 
yafet verecektir. 

Bu gece, İstanbul. Beyoğlu ve K?Ar. 

köy halkevlerinde toplantılar yap l .at 

ve şehir donanacaktır. 



~===4 ::=::;:;;:::::;:;;:::::;:;;::::;;;::::;:==:ı;:;;;::::;:;============================================= ULUS 

[rA)HH TÜRıKIYESINI BiR ZiYARETiN NOTLARI 1 

ükEtimeden·iyetin.in •• u 
mu 1 teşem şahidi: 

A lacada g eçir
diğimiz ikin

ci gecenin sabahın

da, erkenden oto
mobılleri mekte
bin kapısı önünde sıralanmı§ bulduk. 
Boğazköy'de gezilecek sahanın büyük
lüğü ve tetkik edilecek eski -eserlerin 
çokluğu vakitten kazanmak üzere bir 
an önce yola çıkmayı i cab ettiriyordu. 

Bir buçuk saatlik y olculuktan son
ra ' misafirle ri ağırlamak üzere sınıfla
rı muvakkaten istirahat salonuna ve ye
r: neye çevnlıniş olan Boğaköy ilk 

, bin in önünde indiğimiz zaman, 
hcı mız istirahattan z iyade bir an önce 
kazı yerlerini gezmek arzusundaydık. 

O nun ıçındır ki, l.uçuk bir tavakkuftan 
sonra, otomobiller biraz daha yüksekte 
ve bır kaç dakikalık mesafede olan Ya
zılıka a nın yolunu tuttular. Biraz son
ra Eti ere binlerce yıl mabedlik etmek 
iızere tabiat n comerd clıyle hazırlan
mış olan muhteşem mevki, kalabaLk bir 
meraUı kafilesinin istilasına uğramış

tı. 

Ön cebhesi ile üstünden maada her 
tarafı yüksek kayalarla çep çevre sarı
lı bir yer tasavvur ediniz ve bütün bu 
kayaların kabartma tanrı resimleriyle 
süslü olduğunu göz önüne getiriniz. 

Bu oyuğu tabiatin eli o kadar ma
hirane bir surette vücude getirmiş ki 
profesörler arasında buranın insan eliy
lle yontulmuş olması ihtimalini bile ak
la getirenler oldu. Eti'lerin bu toprak
ları büyük imparatorluklarının merkezi 
olarak seçmelerinde belki bu muhte,em 
tabiat ibideıine ilahi bir mana ve ita
rct atfetmenin de tesiri olmuştur. 

Yüz yıldan fazla bir zamandanbcri 
ilim alemince maruf olan bu açık ma
bed üzerinde ş:mdiye kadar yapılmış o
lan ciddi ve büyük tekiklere rağmen 
hala buranın mahiyeti tam bir katiyet
le izah edilemiyor. 

Methalcleki büyük galerinin dıvar
larında sağdan ve soldan dip istikame
tinde ilerleyen tanrı kabartmaları gö
riilmekted ir. İki kold an yürüyen bu ka
tanrılar t am karşıdaki alçak kayanın 

üzerinde biribirlerine rastlamaktadır. 

V ' ırada ana tanrı Arinna ile ulu tan
rı 1'eşub'un buluşup selamlaştıkları gö
rülmektedir. Bu selam n şekli de ente
resandır: Baş parmak üs tte olmak üze
re yumruğun ileri doğ ru uzatılmasiyle 
yapılan bu hareket, gene Etilerde görü
len gamalı haç gibi yumruk selamının 
da yeni icadlardan olmadığını bi ze anla
tıyor. 

Bütün bu sayısız tanrıların iki ayrı 
istikametten gelerek bir noktada buluş
maları neye delalet ediyor? Bazı tarih
çilerin fikrince, Eti'lerde bütün tanrı
ların buluşup toplandıkları bir dini gün 
vardı, ve bu mabetteki kabartmalar da 

Yazan 

YaşarNabi 
işte bu günü ve merasimi canlandırmak
tadır. Harikulade bir sanat kabiliyeti
ne delalet eden kabartmaların bazıla rı

na hiyeroğlif yazıları r efakat etmekte
di r. Bunların zamanın tesiriyle silin
memiş olanlardan bir kısmı deşifre e
dilmiş ve delalet ettikleri tanrılarının 
adları bu suretle öğrenilmistir. 

Fakat tabiatin kaya!1rdan ördüğü 

bu muhteşem esere bakarak sanlımasın 

ki Eti'ler bir magara hayatı ya~runış:ar
dır. Bilakis, onların bu civarda vücu
de getirmiş oldukları mimari eserleri, 
bu mağaranın t abii ihtişamını gölgede 
bırakacak bir azametteycli. Ve burada 
attığımız her adımda bu eserlerin dev
asa izleri karşısında hayret ve hayran
lıktan kendimizi alamayız. 

E velce saray sanıldığı halde bugün 
artık rnabed olarak kullanıldı

ğından şüp.. edilmiyen büyük bir bi
nanın tamamiyle meydana çıkarılmış 

temellerinden bu eserin güzellik ve 
zenginliğini ölçmek .kabildir. Yekpare 
ve yontulmuş kayalardan vücude geti
rilen bu temellerin üzerinde asıl bina 
kerpi~ten inşa edilmişti. Kerpiç, bin
lerce yıllık zamanın tahriblerine muka
vemet edemiycceğine göre bu nokta ne
reden anlaşıldı, denilecek. Yangın, bir 
istil~ esnasında bu şehri kökünden ka
zmıış olan yangın fırın vazifesini göre
rek kerpiçlerin bir kısmına bir nevi tuğ
la rengi ve hususiyeti vermiştir. 

Eti imparatorluğunun büyük baş 

şehri Hattuşa'nın harabelerinde bulu
nuyoruz. Anadoluda Mısırla muasır ve 
Mısır medeniyetine muadil bir medeni
yete şehadet eden Hattuşa'nrn harabe
lerinde, insanın, aradan geçen zamanın 
azametini düşünerek dehşetle ürperme
mesine imkan yok. 

İki bin karemetreden daha geniş 
bir arsa üzerinde bina edilmiş olan bü
yük mabed, kuvvetli bir hendesi bil
giye delalet eden muntazam taksimata 
maliktir. Binanın sanctuaire'inde diğer 
kısnnlarından ayrı bir malzeme, granit 
kullanılmışt ı r. Beş altı metre boyunda-_ 
ki bu granit kitlelerinin, en yakın gra
nit bulunan mevki buraya 300 kilometre 
mesafede bulunduğuna göre, taşınıp 
yontulmasının ne yüksek bir teknik ve 
bilgiye mütevakkıf olduğunu anlamak 
için bu heybetli bloklara şöyle bir bak-

mak kafidir. 

Yazılı kayanın 

nefis kabartmaları. 

nı gördükt en sonra 
bu dah,a hayrete de

ğer hadisenin şahitli olan profesörler 
aynı huşu hissi içindeydiler ve profe
sör Pittard: "Muhakkak ki diyordu, bu 
eser leri vücudc ,etirmiş olan insanlar 
pek yüksek bir medeniyete sahibtiler. 
Ve muhakkak ki burası tarihi kıymet 
itibariyle Mısırdan aşağ ı telakki edile
miyecek bir ehemiyettedir.,, 

B u yıkıların bulunduğu yüksek 
yerden aşağı yayla seyredilin

ce , burasının merkez yapılmasında stra
tejik mülahazaların da rol oynadığı ko
layca farkedilir. Filhakika aşağıya kuş 
bakışı hakım olan bu tepede kayaların 
vücude getirdiği tabii müdafaa hattının 
bir de üç metre kalınlıgında kale dıvar
lariyle çevrilince o zamanın silahlarına 
karşı ne kadar sarsılmaz bir kuvvet ar
zedeceği anlaşılabilir. 

Bu kalelerin müdafaa ettiği toprak
larda asırlarca müddet E t i 'ler sükun ve 
emniyet iç inde büyük eserlerine çahş
mış.lar, medeniyet ve kül.türlerini inki
şaf ettirmişler ve muhtelif asırlarda de
rece derece genişlemiş ve daralmış o
lan koca bir imparatorluğun dizginle
rini ellerinde tutmuşlardır. 

Avrupa, henüz vahşi ve iptidai in
san sürüleri tarafından çiğnenirken, bu
rada, güzel sanatları, yüksek bir idare 
zihniyeti, kuvvetli bir teknik kabiliye
ti ile canlı ve ileri bir sosyal hayat in
kişaf etmiş bulunuyordu. 

Medeniyetin bu eski kabesini ziya
retten dönerken, gördüklerimizin, kendi 
!erine refakat ettiğim kıymetli alimle
rin tarihi görüşlerinde e.hemiyetli te
sirler yaptığını aralarındaki konuşma
lardan anlıyordum. 

Öğleden sonra şimdi filen kazıların 
devam ettiğ i daha yüksek kısma çıkmak 
üzere köy mektebi binasında hazırlan
mış ve tavuk, yoğurd, muhallebi gibi en 
halis köy yemekleriyle süslenmiş sof
ranın başında günün heyecanh ihtisas
ları başlıca konuşma mevzuuydu. Bu
rada da, köylüler bize musikilerini din
letmeye gelmişlerdi. Ve hakiki türk a
nanelerini ve ruhunu, her türlü ihtilat
lara karşı korumuş ve muhafaza etmiş 
olan köylünün gönülden kopan sesine 
burada da hayrandık. 

Yemekte, Bay Hamid Koşay, misa
firlere hitab edrek kusura bakmamala
rmı rica etti ve "kendi evinizdesiniz" 
dedi. Bu samimi hitaba cevab veren B. 
Pittard ayağa kalktı: 

- Hamid Koşay bize evinizdesiniz, 
dedi. Bunnula beraber gene de bir kaç 
söz söylemekten kendimi alamıyorum. 
Üç gündenberi, işini gücünü bırakarak, 

istirahatimizi temin endişesiyle bizi 

' BiBLiYOGRAFYA 

Teknik avcılık bilgileri 
Cemil Avcı tarafından telif edilerek 

güzel bir cild halinde satışa çıkarılmış 

olan teknik avcılık bilgileri eseri uzun 
ve mütemadi bir takib ve tetkikin tecrü
bebe neticelerinden doğmuş bir eserdir. 
Tamamen tatbiki mahiyeti haiz olan bil
gileri avcılığa aid bütün teferruattan 
bahsederek levazımat, dolular, barutlar 
ve av silahlarının balestiki, köpekler, 
bunlara aid bazı hastalık ve tedavileri ve 
terbiyeleri ile atıcılığa aid çok kuvvetli 
ve psikolojik esbabı mucibeli mütalea. 
larla takviye edilmek suretiyle avcılığın 

sureti umumiyede mahiyeti tasvir edil
miş ve seviye farklarını telif edebilen bir 
metod dahilinde - serçeden parsa kadar -
memleket hududları içinde yaşayan av 
hayvanlarının tabii hayat şartla rı, karak
terleri, ziraat ve insanlara fayda ve za
rarlarının dereceleri, sevki tabiilerinin 
icabları ve bu icablardan azami surette 
istifade yolları ve hasbelicab tatbik olu. 
nacak avlama ve mücadele usulleri en 
pratik bir şekilde ve yemeklerine varın
caya kadar en ince noktalara nüfuz ede. 
rek tarif olunmuş ve bunlardan dört a
yaklılara gelince; deri yüzülmesi, kuru
tulması ve sepilenmesine aid iktısadi bil
giler. memleket haricinde ve içinde sa
tılmasına aid resmi ve hususi bütün me. 
rasimiyle izah olunarak yemeklere gire
bilecek mantarlardan ve bunların bulu
nabilecegi mahallerle zehirli ve zehir
sizlerinden ve yırtıcı kuşlardan ve (ze
hirli haşerat ve zevahifle bunların tesir. 
!eri ve arazları ilaçları ve tedavileri yo
lunda ittihaz olunacak tedbirden ilmi ve 
fenni bir lisanla) bahsolunarak tahnit 
ve molaj usulleri herkesin tatbik ede
bileceği bir şekilde kısaca anlatılmış ve 
bir avcılık takvimi ve birÇok faydalı bil
gilerden sonra yeni çıkan avcılık kanu. 
nu ile kitab tamamlanmıştır. 

Orijinal bir çok hususiyetle!"İ haiz 
bulunan bu kitabta bilhassa avcılık ve 
atıcıhğrn tamimine ve teknik bazi husu
satrn asab üzerindeki ruhi tesirlerine aid 
kuvvetli mütalealar ve dellilerle izah 
edilmiştir. 

Afyonda büyük spor 
hareketleri 

Afyon, (Hususi) - Bölgemizde beş 
spor kulübünün sporcuları şehrimize 
gelmişlerdir. Bu kulübler arasındaki 
heyecanlı müsabakalara 18 birinci teş.. 
rinde başlanacaktır. Şhrimizde topla_ 
nan sporcuların adedi 100 Ü bulmuştur. 

her yerde takib eden Bay valiye bütün 

arkadaşlarım namına en içten teşekkü r

lerimi sunmalıyım. Emin olunuz ki, bir 
yüksek memurun kongrecilerle bu ka
dar alakadar oluşu ve onları adım adım 
takib edişi kendi memleketlerimizde gö
rülmüş şeylerden değildir. Onun için
dir ki misafirperverliğin bu derecesine 
karşı minnet ve şükranlarımızı nasıl i
fade edeceğimizi bilemiyoruz.'' 

Ve Çorum valisinden sonra da ken
dilerini karşılamış olan, musikileri ve 
oyunlariyle eğlendirmeye koşmuş olan 
köylülere teşekkürlerinin bildirilmesini 
rica etti. Alacada geçirdiğimiz son gü
nün öğleden sonraki k-smı Boğazköy 

harabelerinin üst kısımlarmı tetkike has
redildi. Bu gezinin intibaalrını yarınki 
yazımda anlatacağım. 
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Bir çocuk 
arkadaşını 
öldürdü 

Balıkesir, {Hususi) - Mahmudiye 
köyünde feci bir kaza olmuştur: Niyazi .. 
adında ve 10 yaşında bir çocuk, arkada
şı Osmanla birlikte tabanca oynarken, 
tabanca patlamış ve Osman karnından 
"'"'•r su rette yaralanmıştır. Osman has-

ve getirilirken yolda ölmüştür. 

I\/iilli Avusturya bankasr 
reisi İstanbula geliyor 

İstanbul, 6 (A.A.) - Mill i Avus

turya bankası reisi ve eski federal ma. 

liy e nazırı doktor Viktor Kienböck, 

perşembe günü İstanbul'a gelecek ve 
12 ilkteşrin 1937 de İstanbul Üniver· 
sitesinde "enternasyonal tediye siya
seti'' hakkında bir konferans verecek
tir. Doktor Kienböck, hafta içinde An. 
kara'ya da gidecek türkiye cumhuri
yet merkez bankası müdürünü ziyaret 
edecektir. 

Satranç şampiyonluğu 
Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet sat. 

ranç şampiyonalık maçları dün Sovyet 
şampiyonu Lövenfiş ile Botvinnik ara. 
sında başlamıştır. 41 oyundan sonra 
maçın ilk devresi tatil olunmuştur, 

Afyonda kızıl 

Afyon, (Hususi) - İsmet İnönü 
ilk okulunda iki kızıl vakası görülmüş 

ve okul bir hafta tatil edilmi§tir. 

R A O Y O 

ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar 

kıları. 13.15 • 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 
Akşam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hil<
met Rıza ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 

Saat ayarı ve arab!ja neşriyat. 19.45 -
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Servet Adnan ve arkadaşları). 20.15 -
20.30 Kazını Nami Duru: Terbiye. 20.30 
_ 21.00 Plakla dans musikisi. 21.00-21.15 

Ajans haberleri 21.15 - 21.55 Stüdyo 
salon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarrnki 
program ve İstiklal marşı. 

PROFESÖR K. KÖMORCANIN 
Modern ve herkese elzem kitabları 

Kuruş 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari maliimat ve bankacılık 105 
İktısad ilmi 87,5 
İhtısas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat ve banka) 175 
Ticari ve mali hesab, 1 inci kısım 70 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Zihni hesab kaideleri 20 
Yeni hesabı ticari 
(mufassal eser) 200 
Mali cebir (İstikraz ve 
sigorta hesablan) 100 
Başlıca satış yeri: İkbal kitabevi İstanbul 
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O 1 E'LLO 
sio, delikanlıların Otello tarafından kur 
yapmağa geldiği günlerde olduğu gibi, ko
nuşur, gülüşür, eğlenirlerdi. 

Otello, I?ir gün Kassio'yu teğmenliğe 
yükseltmiş ve böylece genç adam, genera
lin daha yakınında, daha emniyetli bir mev
kie çıkmıştı. 

Bu terfii epey zamandanberi rütbesinin 
yükselmesini bekliyen ve Kassio'yu kadın
lara yoldaşlık etmekten başka hiç bir şeye 
yaramayan, harb sahasındaki ordudan de
ğil, sağdaki soldaki kızlan anlayan bir a
dam diye anlatan yaşlı bir subay, Yago, ken
disine yapılmış bir tahkir gibi almıştı. 

Bu Yago, Kassio'dan ve hem onu korudu
ğu hem de kendi karısı Emilia'ya karşı düş
kün} ük gösterdiği hakkında haksız bir şüphe 

beslediğinden Otello'dan nefret ediyordu. 
Bu sebeblerle Yago hem Otello, hem Kassi
o, hem de Desdemona'yı birden mahvetmek 
için bir komplo hazırlayordu. 

Yago, zeki, bilgili ve hünerli bir adamdı. 
İnsan mizacını derinden derine tetkik etmiş
ti. Bu sayede insanların vücudlarına eziyet 
veren maddi ıstrrablardan ziyade, zihinleri
ne giren acılardan muztarib olacaklarına, he
le kıskançlığın her şeyden daha fazla insan 
iliğine işliyeceğini biliyordu. Şimdi bir defa 
Otello'nun Kassioyu kıskanmasını temin e
debilirse o zaman ortada bir mücadele baş
lar, bunun sonunda ya Kassio, yahud Otello, 
yahud da her ikisi birden ölürlerdi. Bu neti
celerden hangisi ele girerse girsin, onun için 
farksızdı. 

Generalin Kıbnsa vasıl olduğu gün, düş
man donanmasının mahvolduğu haberi de 
geldiği için adada şenlik yapılıyordu. Her
kes vur patlasın, çal oynasın, eğlenip duru
yordu. Her tarafta bol bol şarab akıyor, si
yah general Otello ile güzel kansı Desdemo
na şerefine kadehler kalkıyordu. 

Kassio, o gece muhafızlara kumanda e
decek ve 0tellonun· emri ile askerlerin faz-

la sarhoş ol~p hadise çıkarmalarına, ada hal
kı üzerinde ılk gününden kötü tesirler uyan· 
dırınalarına mani olacaktı. 

O gece, ~ ago, zahirde gayet itaatli ve 
gayet dost ~nr ~d.am gibi görünerek kötü 
planını tatbıka gınşmişti. İlk iş olarak tatlı 
sözler, güler yüzlerle Kassio'nun ağzından 
girmiş, bu~undan çıkmış, ona bol bol şarab 
içirmeğe (kı bu, muhafızlann başında bulu
nacak bir subay için hiç de doğru ve muva
fık bir şey değildi) uğraşmış, Kassio ilk ön
celeri biraz mukavemet göstermeğe çalışmış 
ise de sonra dayanamıyarak şarabı kadeh 
kadeh yuvarlamağa başlamıştı. 

Yago, güzel sözler ve teşvik edici şarkı
lar söyliyerek Kassio'nun şevkini arttırı
yordu. Kassio çakır keyf olduktan sonra la
kırdı Desdemona'ya intikal etmiş ve Kassio, 
bu güzel kadının şerefine kadehini kaldırıp 
tekrar tekrar içmiş ve bu güzel kadını öğ
müştü. Nihayet, Kassio'nun ağzından mide
sine giren düşman, adamcağızın aklını çal
mış, o arada Yago'nun oraya getirdiği bir a
damın meydan okuyan sözler söylemesi ü
zerine iki taraf da kılıçlarını çekmişler, iki 
tarafı da yatıştırmak üzere araya giren 

Montano isimli değerli bir subay bu çarpış
mada yaralanmıştı. Bunun üzerine karğaşa· 
lık büyümüştü. Zaten bütün bu işler başının 
altından çıkan Yago, yangına körükle git· 
mek için lazım olan hiçbir şeyi yapmaktan 
geri durmuyordu. Yago, ufak bir sarhoşluk 
kavgasını bütün bir ayaklanma, bir isyan gi
bi göstermek maksadiyle kaledeki imdad 
çanını çaldırmış, bunu duyan Otello uyanıp 
hemencecik giyinerek vaka yerine gelmiş, 
meselenin ~den ileri geldiğini Kassio'ya 
sormuştu. İçtiği şarabın tesiri artık azalan 
Kassio, her ne kadar kendine gelmiş ise de 
yaptığı işlerin verdiği utançdan generale 
cevab veremiyordu. Yago, bu sırada guya 
Kassio'yu itham etmekten çekinir bir tavır 
takınmıştı; fakat Otello'nun tazyiki üzeri~ 
ne, zahirde, Kassio'nun tecavüzde bulunma
dığını söyler gibi görünerek hakikatte onu 
büs bütün kötü mevkie indirmiş, büs bütün 
küçük düşürmüştü. Disiplinin bozulmasına 
hiç bir zaman razı olamıyan Otello da bun~ 
lan öğrendikten sonra Kassidnun teğmen
lik rütbesini geri almağa mecbur olmuştu. 

(Sonu var) 
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Amerika dışbakanının beyaunamesi 1 
(Başı 1. inci sayfada) 

lllerikanın dokuz devlet konf eran
&ına ittirak edeceğini bildirecek
tir. 
~ik~o, 6 (A.A.) - B. Ruzvelt'in 

d14ı 50,.000 kifinin önünde söylediği 
ıı.ııtuk bUtün devlet radyoları tarafın.. 
d•n neşredilecektir. Cumhur Reisinin 
hu nutku çok alkışlanmıştır. Nutuk bü
t:Un hükümetlerin eı:grine hazır bulun
dı;rulınak üzere Amerikanın bütün si. 
:ttsi mümessillerine gönderilecektir. 

in .,. l · · J kl rgltız gazete erının yaz ı arı 

Londra, 6 (A.A.) - Bu sabahki 
g'zeteler Amerika Cumhur Reisi B. 

~zveltin nutkunu büyük başlıklarla 
tıeşretmekte ve Amerika dış siyasetinin 
d;ha faal bir devreye gireceği müta
leasında bulunmaktadır. 

Londra gazeteleri, bilhassa bu nut
k1.1n "enternasyonal rahatsızhğa sebebL 
Yet Veren memleketleri sulhu seven 
llıilletıerin karantinay.a tabi tutmaları 
lazırngeleceği fıkrasına ehemiyetle işa
ret etmektedirler. 

'I'aymis gazetesi, bu nutku Amerika
tıın cihan siyasetini aksettirir mahiyet
te telakki etmemektedir. 

'l'aymis şöyle diyor: 
"Uzlaşma yoluna girmekten ç~kin

tn k ve sırf faaliyetlerinin ölçüsü ola
rak kuvvetlerini kullanmak istiyenler 
}' lnız k ndi kom'.jularını değil, Bay 
'tı 
'' 

11 ve] tin dedi :i gibi aynr zamanda 

trıetleniyctl tchd'd etmektedirler. 

B. Ruzvelt'in nutku, Çindeki japon 
tecavüzünün ve İspanyada ecnebi ka
rışmasın n Amerikada da tıpkı !ngilte
rede olduğu gibi şiddet~ takbih edil
tlıeltte olduğunu teyid eylemektedir. 

Londradaki kanaate göre, B. Ruz-
11elt'in İspanya meselesine temas eden 
&özJCTi ecnebi gönüllülerin geri alınma
•ı hakkındaki ingiliz - fransız isteğini 
ltıanen kuvvetlendirecektir. 

Enter.nasyonal e§kıyalık 
Vaşington, 6 (A.A.) - Ayandan ve 

hariciye komisyonu azası demokrat B. 
~eper, B. Ruzveltin nutku hakkında 
~anatta bulunarak: "Öyle sanıyorum 
iti, bugün yapılagelmekte olan enter
lıaıyonal eşkıyalığın önünü almak için 
diınya kamoyunun elbirliği ile çahşma-
81 -za:ınanı artık gelmiştir,, demiş ve bu
tıunıa beraber bu hareket hattından Ame
tikanın Milletler cemiyetine gireceği 
lllanasının çıkarılamıyacağmı ilave et
lrıiştir. 

Nutkun telsirleri 
Vaşington, 6 (A.A.) - İyi malfunat 

aıan tnahfiller B. Ruzveltin nutkunu, 
di.inya sulhunun temin ve muhafazası 
Yolunda yapılacak her türlü gayrete 
A.rnerikanın kayıdsız ve şartsız olarak 
Yardıma hazır bulunduğu suretinde tef
a· 
ır eylemektedir. 

Bu nutuk, daha ziyade Milletler ce
tniyetini mütecavizlere karşı daha şid
aetli tedbirler almağa sevketmek gaye-
8İni güdmektedir ve Amerikanın bu 
tedbirlere yardım edeceği de söylen
ltıelctedir. 

4nıerika gazetelerinin mütaleciları 
. Vaşington, 6 (A.A.) - Royter a
larısı muhabirinden: B. Ruzvelt'in nut
ltıt, Amerika gaeztelerinin uzun mütale
~1attna mevzu teşkil etmektedir. 

Gazetelerin çoğu bu nutkun Japon
l'arıın Çindeki hareketlerini takbih ma
hiyetinde ve bunun neticesi olarak A
ltıerikanm Milletler cemiyeti tarafm
ilan bu hususta yapılacak herhangi bir 
lıarekete yardım edeceğinin bir işareti 
aqdedilmektedir. 

:Nevyork Taymis gazetesi diyor ki: 
"B. Ruzvelt, amerikalılara hitab et

ttıiştir. Fakat onun sözlerini bütün diin
n okuyacak, tartacak, tetkik edecek 
\>e bu sözlerin neye deliilet etmekte ol
duğunu anlamak için bunları tahlil e-
~ecckt' . 

ır. 

lliç olmazsa denilebilir ki B. Ruz
'1elt'in beJa.gatli sözleri Amerikada da 
f·· 
1.ltuhat siyasetine ve bu yolda yapılan 
tı.ııullllere karşı derin bir manevi infial 
~Yanrnış olduğunu göstermektedir.,, 
l . lierald Tribün gazetesi, cumhur re
Bıni müphem ve hisse ve heyecana da
rarıan beyanatta bulunmuş olmakla it· 
~etmektedir. Cenevre istişari komi

tesi ah d .. h ' Japonyanın 9 devlet mu e esını 

İngilterede Kenterburi Başpeskoposunun 

başkanlığı a1 tında yapılan toplantıda 

Çinde halkın öld .. rülmesi 
ş · ddetle akbih edildi 

Londra 6 (A.A.) - Çin<le mu.ha rib olmıyan sivillerin bombardıma
nını protes~o için dün Kenterhuri ha şpesk~posunu.ıı r~j_ş}İği al!ında yapı
lan toplantıya binlerce kişi iştirak etmi.şttr, 

Toplantıyı açan başpeskopos, 
Çinde sivil halkın öldürülmesini 
şiddetle takbih etmiş ve bu adam 
öldürmenin medeniyet dijnyasrn· 
da derin bir nefret uyandırdıITTnı 
söylemiştir. 

Söz alan diğer birçok hatibler de ay
nı suretle ,sivil halka karşı harb yapıl
masını takbih etmiştir. 

Nihayet toplantıda, muharib olmı

yan sivillerin Çinde öldürülmesini tak
bih eden ve bu gibi hareketlerin deva
mına mani olacak ekonomik ve sair ted-

muslihane bir şey isnad edilemez.,, 

Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Ppris, 6 (A.A.) - B. Rttzvelt'in nut

ku hakkında fikrini söyliyen Lö Jur ga

zetesi diyor ki: 
" Bu nutuk, sulhu bozmağa çalışan 

devletlere açıktan açığa yapılmış bir ih
tardır. Bu nutuk, 1919 dan bugüne ka
dar Birleşik Amerika'da teşekkül etmiş 
bütün hükümetlerin hareket hattı olmuş 
olan tam tarafsızlık politikası ile alaka. 
yı kesmektedir. 

B. Ruzvelt, Amerika milletinin raha
tını temin etmek i~in infirad politikası
nın kafi olmadığını söylemiştir~ Bu söz
let', yeni dünyada pek büyük akisler ha
sıl edecektir." 

Epok gazetesinden : 

" Son sözün kuvvetten başka bir ka
nun tanımamakta olan devletlere kalıp 

kalmıyacağı sualini sormakta olan sulh
sever milletler, bedbinliğe düşmek üze
re idiler. Şimdi yeni dünyadan salahiyet.. 
1i bir ses, onlara biraz ümid getirmiştir. 

Uzun müddet Avrupa işleri ile meş
gul olmaktan çekinen Amerika, cumhur 
reisi B. Ruzvclt'in sesi ile yanlış yola 
sapmış olduğunu ve harbtan kurtulmak 
istenildiği zaman müşterek sulh işine iş
tirak etmeleri Hizım geleceğini itiraf et-
mektedir." 

Ruzveltin sözleri 
Faris, 6 (A.A.) - Ruzveltin nut-

kundan bahseden Lö Tan gazetesi diyor 

ki: 
"Reisicumhur Ruzveltin bu .sözleri, 

bundan yirmi sene evel, Amerika birle
şik aevletlerinin umumi harba iştira

kinden pek az evel Vil.sonun yaptığı 

beyanatı hatırlatmaktadır. 

Japonya ne yapmak istiyormuş? 
Tokyo, 6 (A.A.) - :Japonyanın Çin 

ataşemiliteri general Kitan beyanatta 

bulunarak demiştir ki: 

"-Japonya şimali Çinde yeni bir dev

let kurmak fikrinde olmadığı gibi ora

da bir askeri işgal de devam ettirmek 

arzusunda değildir. Fakat Çin Japonya

ya karşı düşmanca ısrar edecek olur

sa Japonya şimali Çin de kendi otorite
si altında yarı müstakil bir rejim te
sis edecektir. Eğer harb devam ederse 
bütün mühim sevkulceyş noktalarının 
da işgali icab edecektir. Şimdi muvak
katen işgal altında bulunan topraklar 
ilerde vaziyetin lüzum göstereceği re
jime hazırlık olmak üzere daha şimdi. 
den hususi bir idtıreye tabi tutulacak-

trr.,, 

Japonya Rnzveltin nutkunu 
nasıl karşıladı? 

Tokyo, 6 (A.A.) - Hariciye neza_ 

reti namına söz söylemeğe salahiyettar 

bir zat B. Ruzv~ltin nutku hakkında 

tefsirlerde bulunarak demiştir ki: 

birlerin alınması bususunpa önayak ol
masını hükümetten istiyen bir karc~r su
reti :kabul olı..ınrqı.ı§tur. 

B. Loid Corç, Çurçil ve daha birç,ok 
ingiliz diplomatları tezkereler gönde
rerek toplantınm hedefinde tamamiyle 
mutabık bulunduklarını bildirmişlerdir. 

lngiliz kabinesi toplandı 
Londra, 6 (A.A.) - Bµ sabahki ka

bine toplantısı iki saat kadar sürmüş
tür. İçtima esnas·nda B. Ruzvelt'in nut
ku ile enternasyonal vaizyetin tetkik e
dildiği zannedilmektedir. 

(Başı I. inci sayfada) 

değiştirmemek, baştan bata onun 
nizamlarına itaat edilmek lazını 
gelir. Bu itaatı bozmağa ilk teşeb
büs edecek olanlar spekülasyon· 
culardır. O halde şehir ve kasa~ 
larımızın planlan yapılır ve tatbik 
programları hazırlanırken, ıpekü~ 
lasyonlara karŞı tedbir düşünül
mek aerektir. lç bakanlığımızın 
bu huausta bir takım hazırlıkları 
olduğunu da sevinçle öğreniyoruz. 

Şehrin sıhatine, güzelliğine, 
seyrüsefer kolaylığına, bütün kul
lamıına aid her şey um.umundur; 
halkındır. Hiç kimse, başkalarının 
gözünü incitecek bir cephe şeklini, 
kendi hoşuna gidiyor diye, inşa et
tiremez: ev sahibi, her gün o so
kaktan gelip giden on binlerce va
tandaşın bir tanesidir. Ev sahibi
nin, o da bir dereceye kadar, key
fi yalnız evinin içinde geçer. 

Ankara Türkiye şehirciliğinde 
hem bir başlangıç, h~m ~ir .mek
teb, hem de yeni Türkıyel>;ı~ unar
cılık kudretini ve harnlesını dün
yaya tanıtan bir ınisal olmuştur. 
Cumhuriyetin eseri m:m~e~et öl
çüsünde dağılınış oldugu ıçın, her 
yerde Ankara kadar ilk görene 
hemen kanaat verici bir topluluk 
görünmez. Ankaranın mnı:anmı 
planına ve bu plana uyan hınala
rına borçlu~: neı-ede ~ir !ta~.t
sizlik olmuısa, orada hır çırktn
lik olmuştur. Ankarayı artık bü
tün dünyada kazanmış olduğu şöh. 
rete aykırı te:za.dlarından tasfiye 
ederek ona kılavuzluk, mekteblik 
ve öm;klik vazifesini gördiirmek-
te devam edelim. k AT 

Falih Rıl ı AY 

Konya vapuru 
lskenderunda 
İskenderun, Q (A.A.) - Türkiye li

manları ile Hatay arasında yeni tesis 
edilen muntazam vapur seferlerinin il
kini yapan Konya vapuru bugün buraya 

gelmiştir. 

hakkındaki fikri, Uzak ~rkm adalet 
anlayışiyle birleştirilemez. Japonya, 

genişlemeği insani olmıyan ~3:11unla
ri yle güçleştiren ta~kın ahal.ı~ı için 
hareket sCT~stisi istemektedır. 

Aynı suretle Japonya, ahalisi için 
Çinde sükunetle genişlemek hürriyeti. 

ni istemektedir. 

1 .0~tnuş olmakla muaheze edilmesi tek
~'.firıi ileri sürmek cesaretini göstermiş-
llt, 1 
h '&ikagoda sarfetmiş olduğu bütün 
e "a raamen B. Ruzvelte bu kadar 

"- Dünya, bütün be.şeriyet için halk 
edilmiştir. Servetler, milletler arasında 
müsavi olmıyan bir şekilde taksim e
dilme ğe dl!vam edildiği müddetçe sul
hu devam ettirmek güç olacaktır. 

Japonya hakkı olduğu halde mfuıa_ 
vilik istemiyor. Çünkü garbın hak 

Aynı zat, Çinin Japonyanm kendi
siyle birlik çalışmak arzusu aksine 
mukavemet etmesini bugünkü anlaş

mazlığa sebebiyet verdiğini hatırlat.. 

maktadrr. 
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Rusyada çalışırken, kasten 
arka planda kalıyordum. 

Y~..ıJda, beniuı, romanyalrları harb)e 
olan yeg..8..ne ,a)akal•rı, hiç bir feda
kfu-lı'kta bulunmadan başka memle
ketlerin zorluklarını istismar etmekten 
ibaret olan aşağı bir millet olduğunu 
iddia etti,jim kaydediliyı>rdu. 
, Petro.grada varır varmaz, çok na
zik ve zeki bir adam olan Romanya 
elçisi M. D.imandyi bularak, sözleri
min ne derece tahrif edildiğini kendi
&iue anlattım. Kendisi, Rusyadaki 
kanıoyu bu !bakımdan tanıdığını, bil
diği için, vakadan do.layı zen~ kadar 
şaşmamış ve benim $liylediğim $Özleri 
gazetelerin neşretmiyerek, bana atfen 
kendi istedikleri gibi neşriyatta bu
lunduldarı hakkındaki ifademi kabul 
etmeğe hazır olduğunu söylemişti. 

Bu bana iyi bir ders oldu. Bil'"ihir
lerinin fikrine karşı açıktan açığa 
itimadsızlrk besliyen iki millet :ara
sında bir ittifakın meydana gelemiye
ccğini büyük bir kaygı ile müşahede 
ettim. 

Petrograda geldiğim zaman, Rus
yanın harbta büyük bir rol oynadığına 
hiç şiiphem yoktu. Birkbeck, slavları 
seven dostlarmm Moskovadan kendi
sine gönderdikleri mektublan bana o
kutmuştu. Bu mücadele, slav inkişafı
nın tarihine yeni ve parlak bir sayfa 
daha ilave edecekti. lstanbulu hudud
lan içine alan, mukaddes yerleri me. 
yanına Ayasofya# da giren, otokrasi, or
todoksluk ve milliyetçiliğe dayanan 
büyiik bir nıs inıparatorbığu ortaya 
çıkını§ ola.:.aktı. 

Katolikliği dolayısiy1e, ortodoks a
leminde yabancı bir parça olan Lebis·
tana, istiklal verilecek ve ortodolulu
ğa albn gibi perlak bir deıvre batla
yacaktı. İçinden hu prograınm çık
mı§ olduğu MoskoTalll1l ileri gelen 
§ahsiyetleTinden mürekkeb küçük 
muhit organize edilmiş bir kaınoyu 
temsil ebniş veya içlerinden biri ve 
yahud öbürü, memleket idaresi üze. 
rinde tesirli olmU§ olsaydı, müteakib 
yılların tarihi bam. başka bir şekil a
labilirdi. Ben, memleketin bir yaban
cm idim; acı reailteler ise, beni çevi
ren perdeden çok yav~ geçebilityor

lardı. 
Genel kurmayda ve temas ettiğim 

hükümet şubelerinde ketf~ttiğim ve 
korkunç bir dereçeye varan t~kilat
salık, bende ilk şüpheyi uyandırdı. 
En mükemmel kinı.aeleriıı. cephede ol
duklannı, resmi işlerde y:qhlann, 
maluUerin çalı~armı göz önünde tu
tarak, bu metod ve intizam yoksullu
ğunu ilk önceleri hoş gördüm. Lakin, 
tecrübelerim çoğaldıkça, bu kariata
hk -ve intizaınsızlığın yalnız Petrog
rada inhisar etmediğini, bilakis Ruı-

b ·· ...:~- hüküınet mtemine yayıl-yanın uu.u• 
mış olduğunu anladım. Hiç ıilphesiz 
ki bu karanlık fonda, göze çarpacak 

' derecede parlak olan istisnalar da yok 

değildi. 

Tıbkı, bazı rus orduları fevkalade 
mükemmel bir surette sevk ve idare 
edildikleri, bazılarının ise ümidsiz 
bir hale sokuldukları gibi, hiç bir ite 
yaramayanlann yanı başında fevka
lade kudret ve kabiliyette olan idare
ciler de vardı. ihtimal ki, garbte, her 
şey haddinden fazla müşterek bir bas
kı altına almış ve bunun neticesinde 
her türlü harb kabiliıyetini standard
laşhrmış idik. Fakat Rusyada bana 
öyle geliyordu ki, umumi ölçü namı
na ortada hiç bir şey yoktu. irtifala
rın çok büyÜk olduklan yerde uçu
rumlar çok derindi. Bundan ba§ka giz
li bir maneviyat bozukluğu, itimadsız
lık ve hezimet havası esiyordu. 

Etrafı tetkik edince, bu vaziyetin, 
ordunun kudret ve kabiliyeti üzerin
de çok tehlikeli bir tekilde tesiri ya
pacağını anladım. Rusyaya varır var
maz, Rusyada iç vaziyetin cepheden 
çok daha ciddi olduğu, politikanm, 
taktik ve strateji'den eksedya daha 
büyiik ehemiyeti haiz bulunduğu hak
ktndaki kanaatlerimi, bıkmadan, u-

sanmadan tekrar)adun. işte bu :kana
at ve iman, rus politikası ve Petrog
rad ve Mo&kovanın giindelik hayatı 
etraf.ındaki alakamı izah etmektedir. 

Bir politika adamı olduğum için, 
Entelicens servis mahfillerinde "si
per" denilen şeyi bu meselelerle meşgul, 
olmak surtiyl kullandım. O günlrde 
bir kurmay subayı olmasına rağmen, 
bir Britanya pralamento azasının rus 
bakanlariyle temas ederek, rus ve in
giliz politikasını açıkça görüşüp mü
nalrafa etme&i, pek tabii bir keyfiyet
li. İ§te bu halww:laıı hareket ederek, 
Rusyadaki kamoyu, kimsenin dikkati
ni cclbetnıeden C$&h ve emin bir su
rette tetkike koyuldum. Bunu yapar. 
ken de, kasden arka planda kalıyor
dum. Eğer ileri atılmış ve yaptığım i
şi sÖ.'Ylemiş olsaydım, nıs dostlarım 
bana karşı ya itimadsızlık gösterecek
ler veya oradaki askeri ve siyasi mi
siyonumuzun yerine geçmek için gel
mii olduğuma hükmedeceklerdi. Bun
dan dolayıdır ki, sırf aramızda bir re
kabet mevcud olmadığını bütün dün
yaya göstennek maksadi'fle, genel 
kurmay karargahmdaki misiyonumuz
la sıkı ve dostça bir münasebet tesis 
etmek suretiyle ve büyük bir dikkatle 
ite giriştim. 

(Sonu var) 

A gdr.n manevrası 
(Bqı 1. inci .sayfada) 

neral KCTamettin kar.ttgahiyle bugün 
Aydına gelmiş ve törenle karşılanmış. 

tır. Manevr.al.ar ve Nazilli kombinası.. 
nm açılına töreni d<>layısiyle bütün il 
çevresinde büyük hazırlıklar vardır. 

Hazırlıklar 
İzmir, 6 (Hususi muhabirimizden) 

- Kahraman ordumuzun Söke - Aydın 
- Aziziye - Kuşadası -bölgesinde yapa. 
cağr büyük ~onbahar manevralarr cu
martesi günü tamaıniyle başlamış ola
caktır. Manevra kıtaları tecemmu nok

talarında topl.anmağa ve manevra saha
sındaki yerlerini almağa başlamışlar

dır. Motörlü birliklerle, ağır topçu ve 
büyük mikyasta zırhlı kuvvetler yerle. 
rine gitmişlerdir. 

Manevradan sonra bütün kıtalann 

iştirakiyle yapılacak olan büyük geçid 
resmi için İcab eden hazrrlıklar yapıl
mrştrr. Geçid t'CSmi yapılacak sahanın 

tesviyesi bitmiştir. 

Bayan Gökçen İzmire 
gidiyor 

utanbul, 6 {Telefonla) - Bn. Sa
biha Gökçen tayyare iJe cuma günü İz
mire gidecektir. Bn. Gökçen bu seyaha
ti son alman ve sürati 400 kil~tre o

lan tayyarelerle yapacaktır. 

londrada 9 devlet 
konferansı 
(Ba.şr ı. inci sayıla.da) 

ka Birleşik devletleri ile Japonyadan 
ne de dün asamblede kabul edilen karar 
sureti mucibince istişareye İftirake da-
vet olunabilecek, Sovyetler Birliği gi
bi diğer <ievletlerden 
dir. 

bahsetmemekte· 

Mektublar, yalnız muahedeyi imza.. 
lamış ve yahul sonradan iltihak etmiş 
olan Milletler Cemiyeti azası, devletle
re de gönderilmiştir. Davetleri pasifik iş
leri ile alakadar diğer devletlere de 
teşmil etmek, Vaşington muahede -
sini imzalamış devletlerin, toplandık

tan sonra verecekleri karara bağlıdır. 
Bu toplantı, pek muhtemel olarak, 

Londrada yapılacaktır. 

Okyanos konferansı mı? 
Cenevre, 6 (A.A.) - Ortada dola

şan tahminlere göre Büyük Okyanus 
işleriyle alakadar devletler konferansı, 
iki hafta sonra Londrada toplanacak-

tır 

• 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız 

BERLITZ 
MEKTEBi 

Kooperatif arkasında 

Fransızca-lngilizce 

Almanca kurlan 

HAFTADA 2 DERS 
AYDA 4 LİRA 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Safranbolu • Araç yolunun o+ooo -

7+804 kilometreleri arasında yapılacak 16280 lira 02 kuruş keşif 
bedelli şose inşaatı. 

İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
13-10-937 çar§amba günü saat 15 de Zonguldak vilayeti daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 82 kuruş 
·abilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. 
Muvakkat teminat 1221 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi
kan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiylt" 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi
natları ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saa
tinden bir saat evveline kadar daimi encümen reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (6310) 3-5195 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Ereğli - Devrek yolunun 1+500 

- 27 +ooo kilometreleri arasında yapılacak 23956 lira 48 kuruş keşif 
bedelli şose esaslı tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi 13-10-937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 120 kuruş 
mukabilinde Zonguldak Nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tev
fikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle 
Ticaret od-ısından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminat
ları ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saatin
den bir saat evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine ver-
meleri ilan olunur. (6313) 3-5196 

Zonguldak Valiliğinden · 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın - Safranbolu yolunun O+OOO -

18+ 000 kilometreleri arasında yapılacak 42799 lira 08 kurut keşif 
bedelli şose esaslı tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 13-10-937 çarşamba günü saat ıs de Zonguldak 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 214 kuruş 
mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden ahnacaktn. Muvak
kat teminat 3210 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi ga
zetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret oda
sından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile bir
likte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saatinden bir saat 
evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine vermeleri ilan o-
lunur. (6314) 3-5197 · 

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

6 cı Keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

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

liralık iki adet mükafat vardır. 

DİKKA 1': Bilet alan herkes 7/Birinci Teşrin/ 937 günü 
akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.~ 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesinde yazdı vasıfları dairesinde Ankara polis ens

titüsü için azı (200} çoğu (250) ton sömikok kömürü 22.10.937 cu
ma günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Beher tonuna (28) lira kıymet biçilen bu kömürlere aid 
şartnameyi Jlmak istiyenler Emniyet Umum müdürlüğü satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler (581) lira (25) kuruşluk te
minat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektupları
nı ve (2490) sayıl: kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona tes-
lim ctmi 5 bulunmaları. (3732) 3-5529 

---REÇETELERiNiZi __ _ 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasın· 
da. Telefon 2018 3-5517 

Vakıflar umum müdürlüğünden: 
1 - Eskişehirde mazbut vakıflardan Akarbaşı, Defterdar ve Çe· 

ribaşı adlarındaki üç değirmenin mülkiyetleri satılmak ~ere 1.10. 
937 gününden 28.10.937 gününe kadar şartnamesi mucibınce kapa· 
lı zarf usuliyle arttırın.aya konulmuştur. . 

2 - Her Uç değirmenin birlikte muhammen bedeli (70000) hra· 

dır. h' .. 
3 - İhale bedeli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksit ını. 17 

halede nihayet bir hafta içinde peşin verilecek ve diğer üç taksıtı 
müsavi mikdarlar üezrinden ihale tarihinden itibaren birer sene fa. 
sıla il üç senede ve her taksit sene başında nakden ödenecektir. 

4 - İhalesi 28.10.937 tarihine müsadif perşembe günü saat ıs 
de Eskişehir vakıflar müdürlüğü ihale komisyonunca vakıflar U· 

mum müdürlüğünün tasdikine talikan yapılacaktır. Bu saate kadar 
teklif mektubu ve teminatı vermemiş olanlar arttırmaya kabul e-
dilmiyecektir. . 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) lıradrr. 
6 - Satışa aid sartname Ankarada vakıflar umum müdürlüğü 

emlak müdürlüğünde, İstanbulda İstanbul vakıflar baş müdürlü-
ğünde, Eskişehirde vakıflar müdürlüğünde parasrz verilir. . 

7 - Arttırmaya iştirak edenler şartnamenin bütün muhtevıya-
tını kabul etmiş sayılır. (3573) 3-5372 

Yenişehir belediye riyasetinden: 
ı - Musaddak projeler mucibince 19143 lira bedel _keşifli ~e

nişehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı zarf usulıyle eksılt· 
meye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme günü 10.11.937 çarşamba günü saat 16 da Yenışe-
bir belediyesi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İşbu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer ~?pyal~
rı fstanbulda Galatada Selanik bankası beşinci katta muhendıs 
Hasan Halettedir. 

Kopyaları görmek ve .almak istiyenler 225 kuruş bede~ mukabi
linde mumaileyh mühendıs Hasan Haletten alabileceklerdır •. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedi buçuk temınatla
rı tutarı olan 1435 lira 72 kuruşluk teminatlarını teklif varakala
riyle birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye girecekler teklif mek
tublarını ihale saatmdan bir saat evel belediye reisliğine gönder
meleri. 

5 - Eksiltmeye talib olanlar Türkiyenin bir kaç mahallerinde 
yapmış oldukları tesiatlarda muvaffak olduklarını mübeyyin ve
sikaları ibraz edeceklerdir. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler belediyemize müracaat ede-
bilirler. (6576/3646) 3-5383 

Antalya harita birliği 
başkanlı~ndan: 

Antalyaya bağlı Akseki, Alanya, Serik, Korkuteli, Manavgat, 
Kaş Finike; Elmalı kazalarında 420 . 480 hektarlık hali hazır har
talarımn yaptırılması işi beldiyeler imar heyeti fenniyesince tan
zim olunan şartname dairesinde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Yapılacak hartalarrn muhammen bedeli meskun arazinin 
hektarı yirmi ağaçlık taşlık ve ya düz arazinin hektarı on beş li
radır. 

2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun mucibin
ce icra olunacaktır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 450 liradır. 
4 - Münakasa müddeti 45 gün olup ihale 21.10.937 tarihine mü

sadif perşembe günü saat on beşte Antalya belediye dairesinde ic
ra edileceğinden tekliflerin aynı günde saat on ikiye kadar Antal
ya belediye dairesined harta birliği riyasetine makbuz mukabili 
tevdi olunacaktır. 

5 - Posta ile gönderilen teklif mektubları iadeli teahhüdlü ol
ması ISzımdır. 

6 - Şartname parasız olarak Antalya belediye dairesinden a. 
hnabilir. (3468) 3-5131 

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

13 + n2 kilometreleri arasında yapılacak 52296 lira 05 kuruş keşif 
bedelli şose inşaatı. İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi 13-10-937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vi
layeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 262 kuruş 
mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmeye g~rmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında ~ık~n talıı~atnameye tevfi
kan nafıa vekaletinden alınmış müteahhıtlık ehlıyet vesikasiyle 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve. muvakkat temi
natları ile birlikte teklif mektuplarını yukardakı günde ihale saa
tinden bir saat evveline kadar vilayet daimi encümen reisliği.ne 
vermeleri ilan olunur. (6311) 3-5194 

Nafıa Vekaletinden: 
Yapı İşleri İlanı · 

1 - Eksiltmeye konulan iş: İstekliler~n ve~ikala~ı noksan tev
di etmiş olmaları hasebiyle 27.9.937 tarihınde ı~alesı mümkün ol
mıyan Ankarada Mahmut paşa bedesteninin tamır ve takviye inşa· 
atıdır. 

Keş.if bedeli 55.803 lira 75 kuruştur. 
2. - Eksiltme 22.10.937 cuma günü saat ıs de nafıa vekateti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 280 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve bizzat diplomalı yüksek mi
mar veya yüksek mühendis olmaları ve nafıa vekaletinden alınmış 
yapı müteahhid1iği vesikası ibraz etmeleri. 

5. - İşin hususiyetine binaen, isteklilerin, bu işi yapabilecek 
derecede vukuf ve ihtisası haiz oldukları hakkında maarif vekaleti 
antikiteler ve müezler müdrlüğünden alınmış ayrı bir vesika gös
termeleri lazımdır. 

6. - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazdı sa
atten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3729) 3-5527 

7-10-1937 ~ 

Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

----

Kumbarat biri 

Çorum vilayeti nafia müdürlü
ğünden: 

7.10.1937 perşembe günü saat 16 da Çorum Nafıa eksiltme 1'0-
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli ceı' 
evi inşaatı eksiltmesi 20 gün uzatılmıştır. Şartname, plan, keşif ~ 
buna mütedair diğer evrak Nafıa dairesinde görülebilir. MuvakJı:" 
teminat 2278.60 liradır. 1stek1Herin teklif mektuplarile müteahhit" 
lik vesikalarını ihale günü saat 15 e kadar ihale komisyonuna .,et· 
meleri lazımdır. 3-5215 

•• 
Anl(.ara yüksek ziraat enstitüstl 
rektörlüğünden : 

1 - Yüksek enstitü ta1ebeleri ıçın aşağıda cinsleri gösterUeO 
ayakkabıları açık eksiltme ile satın alınacaktır. . 

2 - Muhammen bedel 2702 lira 50 kuruş olup muvakkat temı· 
nat 202 lira 70 kuruştur. da 

3 - İhale13.10.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 16 
yüksek enstitü rektörlük binasında komisyon odasmda yapılacaktır• 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak ve nümuneleri gör· 
mek istiyenler enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur· 

Cinsi 
Erkek talebe A. K. 
Kız 

azami yekun tutarı 
adet muhammen bedeli lira 
450 çift 550 2475 

35 .. 650 _Ell-
2702,5 

(3560) 3-5273 ----

Steno ve Daktilo Kursları Direktörlüğündet1 

. 

Her iki kursun kayrd muameleleri 8 - 10 - 1937 de kapanıyor 'fa' 
liblerin bu tarihe kadar Kınacı handa 7 No. lu daireye başvurınala' 
rı ilan olunur. Telefon: 3714 3-5~ 

Kızılay C. gene] merkezinden : 
Polotlı şubemiz deposunda (369) yarım buğday kilo hesabiY1~ 

satılığa çıkarılmıştır. isteklilerin ihale günü olan 11.10.937 pazar 
tesi gününe kadar Polatlı kızılay şubemiez müracaat etmeleri. 

3_5447 

İki Karılı Koca 
JEAN HARLOW 

-

-
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 

Komisyonu llanlar 

·----------------- -----------------~ 
tLAN 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen fiyatı (238) kuruş olan zı~ 
tane frenk gömleği açrk eksiltme suretiyle münakasaya konınuşt\l • 

2 - İhalesi 23.10.93? cumartesi günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminatı (374) lira 90 kuruştur ff{. 
4 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyen bedelsiz olarak 

M. V. satın AL. KO. nundan alınır. il 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 say .lı kanunun 2, ve 3 ~ll 

maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatlariyle birlikte be 
gün ve saatında komisyona gelmeleri. (3748) 3-5538 

Bf LtT 6 
1 - Müteahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye konula.~ .~1, 

kalem döküm malzemesinin ihale günü verilen fiat pahalı gorıl 
düğünden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiatı 4060 liradır. . 
3 - Eksiltmesi 8 birinci teşrin 937 cuma günü saat 11 dedır. 
4 - İlk teminat 304 lira 50 kuruştur. ({O• 
5 - Şartname ve listesi parasız olarak M. M. V . satın atnıa 

dan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. ı.ı· 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ~~~e 

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

(3501) 3- 5174 

Bf LtT ~ 
Zir poligonu civarında kum hedefi yapısı açık eksiltmey~ ko sl 

muştur. Keşif bedeli: 2607 liradır. Muvakkat teminat: 195 l!r;ı ıs· 
kuruştur. Eksiltme 11.10.937 pazartesi günü saat on birdedır. ıı· 
teklilerin teminatlariyle birlikte M. M. V. satın alma komisyo~ıl 
da bulunmaları (3498) 3-517 
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Devlet Demiryolları ve ~imanları Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu ilanları 1 1 

501, 224 metre mikabı 20048,95 lira muhammen bedelli meşe ve
ya 12560,60 lira muhammen bedelli kayın tomruk 22.10.937 cuma gü- , 
nü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacıaktır 

Bu i§e girmek istiyenlerin meşe teklif ettikleri takdirde ~536,~2 
kayın tomruk teklif ettiklerinde 939,80 liralık muvakkat temınat ı
lc kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası 
9e tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisy·on reisliğine ver
ıtıelerilazımdır. 

Şartnameler parasız 
llaydarpaşada tesellüm 

(3730) 

olarak Ankarada malzeme dairesinden, 1 
ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

3-;5528 

~ümhuriyet Halk Partisi Genel 
Selcreterliğind.en: 

"'umhuriyet halk partisine aid kapalı Buik marka ve 933 mod:I~ 
kişilik bir otomobil kapalı zarf suretiyle satılacaktır. Otomobılı 

g,ırmek istıyenler her gün parti garajında. ~ör7bilir~er. Satı~ ~.lma
Ya talib olanların teklif mektublarını 15 bırıncı teşrın 937 gunu ak
~'lınına kadar Ankarada C. H. P. merkezi binasında Başsekreterliğe 
tevdi etmiş olamaları şarttır. Neticesi ertesi gün taliblere bildiri-
lcı:ektir. 3-5355 

Jandarma genel komutanlı~'J .:\n
diara satınalma k.omisyonundan : 

1 - Bir kilosuna (95) kuruş fiat biçilen (4000) kilodan (6000) 
\kiloya kadar sadeyağ ile bir kilosuna ( 45) kuruş fiat biçilen (1000) 
kilodan (1200) kiloya kadar vasıflarına uygun beyaz peynir kapalı 
zarf usulü ile 20-10-937 çarşamba günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız olarak alınabilecek olan 
hu eksiltmeye girmek istiyenlerin (468) liralık ilk teminat makbu
.zµ veya banka mektuplan ile şartnamede yazdı vesikaları muhtevi 
teklif mektuplarım belli gün saat dokuzdan evvel komisyona ver-
ıniş olmaları. (3666) 3-5405 

Anl"ara Valiliğinden: 
Bala - Koçhisar yolunun 0+000--29+000 kilometresi arasında 

Yapılacak 43825 lira 21 kuruş keşif bedelli köprü ve menfez inşaatı 
kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.10.937 
tarihine rastlayan pazartesi günü vilayet daimi encümeni odasında 
Yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 3287 liralık muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzu ve 937 yılma aid Nafıa vekaletin
den aldıkları müteahhidlik vesikası ve ticaret odası vesikası iie 
birlikte saat 14 de kadar daimi encümen riyasetine vermiş olmaları 

İstekliler keşif ve şartnameyi hergün Nafıa müdürlüğünden 
görebilirler. (3733) 3-5530 

Gönenin Sarı Nahiyesi Belediye 
Reisliğinden: 

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

(6662/3715) 3--5493 

Bahkesn Yi.layeti dainıi 
ııinden: 

•• 
encuıne-

1 - Balıkesiı-de mücetteten yapılacak doğum ve çocuk bakım 
'"i inşaatının projesi mucibince ve vahidi fiat cedvellerine göre 
14.500 liralık kısmının inşası için ihale tarihi olan 23-9-937 ~arihn_ 
de talibi çıkmadığından 25-10-937 tarihine rastlryan pazartesı günü 
saat 15 e kadar bir ay zarfında ayni şerait dairesinde verilmek üze
re pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır 
Hususi şartname, 
Keşif cedveli 
Mesaha cedveli 

Vahidi fiat cedveli 
Projeler 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele örneği 

3 - 1hale Balıkesirde vilayet makammda tesekkü1 edecek en-
ttiınen daimi huzurunda yapılacaktır. -

ıı - İsteklilerin 937 yılı için nafia vekaletinden alınmış müte
~hitlik vesikasını ve bu işe gimıeğe salahiyet veren resm1 vesaiki 
1hraz etmeleri şarttır. 

5 - İstekliler vilayet encümeninin toplantı günleri olan pazartesi 
"e perşembe günleri saat 15 de vilayet makamında teşekkül ede
cek encümene ve evrakı görmek ve malumat almak istiyenlerin 
~aha evvel nafia dairesine veya encümen kalemine müracaatları i

-.!!!., olunur. (6579) 3-5399 

Zonguldak Valiliğinden · 

1 

Zonguldak vilayeti içinde Zonguldak • Devrek yolunun 6+000-
~?+ooo kilometreleri arasında yapılacak 22673 lira 96 kuruş keşif . 

edelli şose esaslı tamiri. 
1şi kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 13-10-937 çar

ş.anıba günü saat 15 de Zonguldak vilayeti daimi encümeninde ya
eııacaktır. E~s~ltme şartnamesi ve huna müteferri diğer evrak 114 
~ruş mukabılınde Zonguldak Nafıa Müdür!üğünden alınacaktır. 

• uvakkat teminat 1701 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin res
~1 gaeztenin 3297 sayılı nüshasınaa çıkan talimatnameye tevfikan 
'.l'~fıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle 

1 ıcaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminat
darı ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saatin
rrıen bir ~t evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine ver-

..._ eleri ilan olunur. (6312) 3-5193 

Eınniyet Umum Müdürılüğünden: 
rrı 1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde zabıta me- t 

8~rları için satın alınacak 1850 adet kaput 14.10.937 perşembe günü 
t 15 de kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

iş.e 2 .- Beher knput için 15 lira 50 kuruş fiyat tahmin edilmiş bu 
rrı aıd şartnamey.i görmek ve izahat almak istiyenlerin emniyet u-

tıtn müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 
ııat 3 - "Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2867 lira 50 kuruşluk teıni
ı490 ltlakbuz ve banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 
likt sayılı kanunun 2 - 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle bir-

e eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 
(3581) 3--5346 

~rikara Levazım :Amirliği Satınalma 
Komisyonu llanlan 

·------------------ -----------------·· t LAN 
lDikim ovleri için 5,676,000 adet aleminyüm düğme 25.10.937 sa

at 16 aa a?ophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin eçlilen. be
deli 31218 lira ilk teminatı 2341 lira 35 kuruştın:. Şartnamesi ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İsteklierin kanuni vesikalariyle 
birlik~ teklif mektublarını ihale saatmdan bir saat evel komis-
yıona vemıeleir. (3736) 3-5532 

İLAN 
Dikim evleri ihtiyacı için alınacak olan on bir kalem perçin çi

vi ve perçin pulu 25.10 9~7 saat 15 de Tophanede ts:anbul. levazım 
amirliği satın alma koınısyo11u-·-'" kapalı zarfla eksıltrnesı yapıla
caktır. Tahmin edilen bedeli ~5707 lira ilk teminatı 1928 lira 3 
kuruşur. Şartnamesi ve :ıümuneleri komisyonda görülebilir. İ~tek
lilerin kanuni vesikalarıyle birlikte teklif mektut>larını ihale sa
atından bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. (3737) 

3---5533 
1 LAN 

Askeri okullar için alınacak olan 54980 çift pamuk çorabın ka
palı zarfla eksiltmesinde verilen fiyat pahalı görüldüğünden 13.10. 
937 saat 15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satın ahna ko
misyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 18143. lira 40. kurus ilk teminatı 1360 li
ra 76. kuruştur. Şartn?-111e ve nümunesi korisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesıkalariyle belli saatta komisyona gelmeleri. 

(3739) 3-5534 
İLAN 

Dikim evleri için alınacak olan 9 kalem çadrr ve saraciye malze
mesinin kapalı zarfla eksiltmesi 26.10.937 saat 15 de Tophanede 
İstanbul evazım aimriliği satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
Tahmin edilen bedeli 20344 lira ilk teminatı 1525 lira 80 kurştur. 
Şartııame ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalariyle beraber teklif mektublarını ihale saatından bir 
saat evel komisyona vermeleri. (3740) 3-5535 

t LAN 
Askeri okullar için alınacak olan 27640 çift yün çorabın kapalı 

zarfla eksiltmesinde verilen fiyat pahalı görüldüğünden 13.10.937 
saat 14.30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 15202 lira ilk teminatı 1140 lira 15 kuruştur. 
Şartname ve nümun_esi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesikalariyle bellı saatta komisyona gelmeleri. (3746) 3-5536 

İLAN 
Kırklareli tümen birliklerinin 937 yılı ihtiyacı için kapalı zarf

la 3000 ton odun satın alınaca~ır. Muhammen fiyatı 1 kuruş 25 
santim olup tutarı 37500 lira d r. İhalesi 26.10.937 salı günü saat 
16 dadır. Şartnamesi her gün tümen satın alma komisyonunda gö
rülebilir. Şartname ve evsaf istiyenlere 187 kruuş mukabilinde 
verilir. İstekliler kanunun 2, 3 ci maddelerindeki vesika ile temi
nat mektublarını havi zarflarrnı belli gün ve saattan en az bir saat 
eveline kadar tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3749) 3--5537 
İLAN 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270982 kilo kuru ot satın alına
caktır. Tahmin edilen fiyatı 14904 lira ı kuruş. Eksiltme 14/1. nci 
teşrin/937 perşembe günü saat 15,30 da Elaziz tüm binası satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yaprlacaktır. 
Muvakkat teminatı 1117 lira 80 kuruştur. 
Teklif mektubları 14.30 kadar tüm satın alma komisyonuna ve

rilmiş olmalıdır ve bu saattan sonra verilen mektublar kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina-

tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaktır. (3606) 3-5322 
t LAN 

1 - Harb okulu hayvanatmın ihtiyacı için 300 ton arpa ve yu
lafın 19.10.937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

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

3 - İstekli1erin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektublarını yaı h gün ve saatten bir 
saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3542) 3-5289 

İLAN 
1 - Çorum garnizonundaki kıtaatın 937 - 938 seneleri ihtiyacı 

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

komisyondan bedelsiz alabilirler. 
4 - İhalesi 25 ı. inci Tş. 937 pazartesi günü saat 15 de Ordu 

gazinosundarlır. 
5 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
6 - Talihlerin kanuni sartları haiz olması sarttrr 
7 - İsteklilerin teklif ~ektublariyle teınin~t mektublarını iha

leden bir saat evel komisyona vermeleri lazımdır. (3579) 3-5284 

1 L A N 
Malatya bir~iklerinin ihtiy.acı için. 380585 kilo arpa satm alı

nacaktır. Tahmın edilen bedelı 23786 lıra 56 kuruştur. 
Eksiltme 14/lci ~Ş/937 perşembe günü saat ıı de Elaziz tilin 

satın alma komisyonunda yaptlacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1783 lira 99 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 10 kadar satın alma komis

yonuna. vtrilmiş ~lacaktır. Bun~an son~ verilenler alınmıyacaktır. 
Eksıltmeye gırecekler istenılen vesikalarını muvakkat temina-

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3609) 3-5325 

t L A N 
Eliiziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo kuru ot satın alı

nacaktır. Tahmin edilen bedeli 13500 lira 85 kurustur. 
Eksiltme 14/1 ci TŞ/937 perşembe günü saat 16 da Elaziz tüm 

satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1012 lira 56 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 15 kadar satın alma komisyo

nuna verilmiş olacaktır ve bu saatten sonraki mektublar ;Hınma
yacaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina-
tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3610) 3-5326 

İLAN 
İstanbul levazım amirliği için 67 ton sade yağı 11.10.937 pa

zartesi günü saat 15.30 da Tophanede levazım amirliği satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 58290 liradır. lİk teminatı 4371 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
291 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin kanuni 
belgeli teklif mektublarını ihale saatrndan bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (3507) 3-5206 

t LAN 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo arpa satın alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli 14850 lira 93 kuruş. 
Eksiltme 14/1 ci TŞ/ 937 perşembe günü saat 10 Elaziz tüm sa-

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 lira 82 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9 kadar satm alma komisyo • 

nuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3602) J-!5318 
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1 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 

Komisyonu llinlan 
.___, -· 

iLAN ... 
475 ADET KİLİM 
87 ADET BATTANİYE 

Tahmin edilen bedeli (3082) lira (75) kuruş olan yukarıöa mık· 
darr ve cinsi yazxlı teçhiazt asken fabrikalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 18~0.937 pazartesi günü saat 14 de açık ek
siJtme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

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

Ankara Bekdiye Reisliği llanJarı 1 
... ---------------- --------------~-ı 

Mevkii Cinsi 
Yenişehir Hane enkazı 
Kaz un paşa 
caddesi 

1 LAN 
Ada Parsel 
1072 7 

Muhammen kıymeti 
400 Lira 

Yukarıda cins ve mevkii ve munammen kıymeti yazılı hane en
kazı 11.10.931 tarifüne müsadif pazartesi günü saat 16 da pazarlık 
suretile satılacağından taliplerin yüzde 7,5 dipozito akçelerile imar 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları (3755) 3-5545 

1 LAN 
3870 lira bedeli keşifli cumhuriyet bayramında yapılacak tenvi

rat işine verilen bedel' haddı Jayik görülmediğinden 9 teşrini evel 
937 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla verileceğinden isteklilerin 
Belediye encümenine müracaatları. (3767) 3-5'-'52 

İLAN 
1 - Ankara garnizon ve müesseseleri hayvanatınm ihtiyacı için 

eksiltmeye konulan 203701) kilo samana eksiltme günü istekli çık
madığından 2.10.937 cumartesi günü saat 11 de eksiltmesi yapıla
caktır • 

2 - Samanın tutan 3666 lira GO kuruş olup muvakkat teminatı 
275 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlariyle yazılı gün ve saatta levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (3552) 3-5285 

l LAN 
1 - Ankara garnizonu müessesatı ihtiyacı için 130 ton koyun e

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

2 - Koyun etinin tutarı 65.000 lira olup muvakkat teminatı 
487 5 liradır. Şartnamesi 325 kuruş mukabilinde komisyonda verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif uıektublarını yazılı gün ve saatten bir 
saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3544) 3-5287 

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

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

2 - Arpanın tutan 14.805 lira olup muvakkat teminatı 1110 li
ra.38 kuruştur • .§artnamesi her gün ko.da parasız görülür. 

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

tLAN 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380585 kilo kuru ot satın a

lınacaktır. Tahmin edilen fiyat 17126 lira 32 kuruştur. 
Eksiltme 14/1 ci TŞ./937perşembe günü saat 15 de Elaziz tüm 

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

misyonuna verilmiş olacaktır. Ve bundan sonraki mektublar alm
mıyacaktrr. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
tın konduğu zarf içerisine konmuş bulunacaktır. (3608) 3-5324 

İ L 'A N 
Trabzon garnizonu için 256 ton unun kapalı zarfla ihale günü 

olan 16 eylül 937 günü verilen fiat gali görüldüğünden yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 30720 li
radır. İlk teminat 2304 liradır. İhalesi 11.10.937 pazartesi günü sa
at 15 de Kaledeki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesini görmek is
tiyenler 153 kuruş mukabilinde merkez komisyonundan aldırabilir
ler. İsteklilerin ihale günü ticaret odasına kayıdlı olduklarını ve 
ikametgah vesikası ibraz edeceklerdir. Kanunun 32, 33, 34 nci mad
delerine uygun olarak teklif mektublarmı ihale saatından bir saat 
evetine Trabzon kalesindeki satın alma komisyonuna vermiş ola-
caklardır. (3510 ı 3-5208 

İLAN 

1 - Tümen garnizonlarının a§3ğıca mevki ve mikdarı yazılı 
38900 kilo sade yağının kapalı zarfla eksiltmesi 25 1. ci Tş. 937 pa
zartesi günü saat 15 i:le kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sade yağının tasarlanan tutarı 37344 liradır. 
3 - İlk inancasr 2802 liradır. 
4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir levazım amirlikleri 

ve İzmitte tümen satın alma komisyonunda hergün göriilebilir. 
5 - isteklilerin belli gün ve saatte, kanunun isediği belgelerle 

birlikte inancaları makbuzlarını ve teklif mektuplarını ihtiva eden 
kapalı zarflarını İzmittc tümen satın alma Jrnmisyonuna vermeleri. 

(3670) 3--5403 

İLAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270900 kilo arpa satın alınacaK

tır. Tahmin edilen bedeli 16931 lira 25 kuruştur. 
EksUtme 14/1 ci TŞ/937 perşembe günü saat 10.30 da EUiziz 

tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır . 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1269 lira 84 kurustur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komis

yonuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina

tın konduğu zarfın içerisine koymuş bulunacaklardır. 
(3607) 3-5323 

İLAN 

1 - 15000 kilo sığır etinin 5.10.937 eksiltmesi intaç edilemedi
ğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

~ - Kapalı zarfla eksiltmesi 22. birinci teşrin 937. saat 11 dedir. 
Eksıltme Sarıkamış askeri satın alma komisyon binasında yapıla-
caktır. __ _ 

Tahmin edilen be.deli 25500 lira, ilk teminatı 1912. lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi komisyondan 127,5 kuruş mukabilinde alınabilir. 

~v~af ve şartn~meleri.ni görmek.istiyenler ht-rgün ve eksiltmeye iş
tirak edeceklerın bellı saatten bır saat eveline kadar teklif mektup
larını ve ticaret odası vesikalarını vermis bulunacaklar ve haricten 
iştirak edecekler de belli saatten bir saat evetine yetişmek şartiyle 
kanuni vesaiki post.ava vcrmis bulunacaklardır. (3756) 3-5546 

• 
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Osmanh Banka-! 
sından: 

1334 - 1918 yüzde 5 faizli 
istikrazı dahili tahvillerine 
ait o lup vadeleri 1-11-932 ta
rihinde gelen ve aynı tarihte 
tediyelerine başlanan 30 nu
maralı kuponun 1-11-1937 ta
rihine kadar ödenmemiş o
lanları Türkiye cümhuriyeti 
hükümeti lehine müruru za
mana uğramış bulunacakla
rı sözü geçen tahviller ha
millerine ilan olunur. 
Bayramiç Jandarma Alay 

Tahmini 
bedel 

L. K. 
658 0-0 

2 Satınalma Komisyonundan 
Miktarı Muvakkat 

teminat İhale günü Nasıl olacağı Erzakm 
Kilo L. K. saat cinsi 

439000 4938 7 S 20-10-937 Kapalı zarf Ekmeklik 
çarşamba 15 un 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bayramiçte bulunan J. alay 1, 2, 3 
üncü taburlarmm birinci teşrin 937 den itiharen Nisan 938 sonuna 
kadarki ekmeklik un ihtiyacı olan "439000" kilo undur. 

2 - Tahmin bedeli ve muvakakt teminat ve ihale gün ve saatleri 
yu~arıda yazrlıdır. 

3 - İstekliler kanuni belgelerle teklif mektubları ihaleden bir 
saat evel makbuz mukabilinde komisyona vereceklerdir. 

4 - Komisyon Bayramiç J. alay gazinosunda toplanacak ihale 
salahiyettar makamın tasvibiyle yapdacaktır. 

5 - Şartnameler komisyonda istiyenlere gösterilebilir. 
6 - İstekliler belli gün ve saatte komisyona gelmeleri iHh olu· 

nur. (6760) 3-5554 

l(ızılcahamam l\ialmüdürlüğün
d en: 

Kızılcahamamda Eldelek ormanı içinde bulunan ve (2032) iki 
bin otuz iki lira muhammen kıymet takdir edilen kereste fabrikası 
binası ve müştemilatmm enkazı ile makine ve malzemesi artırma 
ve eksiltme kanunu mucibince 23.9.937 tarihinden i tibaren 14.10. 
1937 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere müzayedeye ç.karılmış
tır. 

Daha fazla ma!Umat almak istiyen taliplerin Kızılcahamam ma-
liyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (3744) 3-5531 

Divanı i\ıluhas~hat Reisliğinden: 
Ankara divanı muhasebat dairesi kalöriferleri için kapalı zarf 

usuli ile alınacak yerli kömürüne dair münakasa ilanı: 
Mikdarı 120 tonu daire tarafından kati ve 50 tonu ihtiyari ol

mak iizere 170 tondur. 
Münakasa tarihi, mahalli 27.10.937 çarşamba günü saat 11 de 

Divanı muhasebat idare ve hesab işleri müdüriyetinde müteşekkil 
satın alma komisyonunda. 

Muh"mmen bedeli: 4760 liradır. 
Ta ipler muvakkat teminatları ve kanunen muayyen vesaik ve 

teklif erini aynı gün saat ona kadar mezkur müdüriyete müracaat
la makb11 mukab'linde teslim etmeleri lazımdır. Buna dair şart-
name par=ısrz olarak daireden alınabilir. (3708) 3-5526 

1 · P" • (•İvP Vek.aJ.etinden : .. 
l - Kapal azrf usuliyle 30.9.937 inci günü münakasaya konulan 

190 ton kok kömürünün itasına talip zuhur etmediğinden son ihale
si 11.10.937 pazartesi giinü saat 16 ya bırakılmıştır. 

2 - Ta min edilen bedel 5.700' lira ve muvakkat teminatı 427 
liıa 50 kuru"-tur. 

3 - Tai'plerin teminatlariyle teklif mektuplarım mezkur tarih
d: komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini almak istiyenlerin Ve-
kalet lev., rm müdürlüğüne müracaatları. (3761) 3-5.'i53 

Hukuk işleri umum müdürlüğünc]e bir katiplik açıktır. 
M"mıır'n kanununun 4 üncü maddesinde yazrlı vasıf ve şartları 

haiz oJ;ınluın 21.10.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de 
yapıla-:ak olan imt;hana istirak için evrakı müsbitelerile birlikte mü-
raca tl::.rı ilan olunur. (3751) 3-5543 

Şur· yı Devl~t Reisliğinden: 
.Şurayı devlet da'resine muktazi (55) ton yerli kok kömürü açrk 

eksıltme suretiyle alrnacakt r. Muhammen bedeli 1600 liradan iba-
rettir. . ---

İhale 21.10.937 perşembe günü saat 14 de Şurayı devlet mübayaa 
komisy nunda yapılacaktır. 
. E 1 iltm ye girmek için yüzde onbeş hesabiyle 240 lira teminat 
ıtas ı~ d r. 

t 
· er'.n ve şartnameyi görmek istiyenlerin hergün öğleden 
r yı devlet miibavaa komisyonunna müracaat etmeleri ilan 

·. (3 54) 3-5544 

i\Jlüclürlü~nden: 
ılrk ve hatipliği için 25.10.937 t ari
.• · 'e J n 1·ara mf'rl-ez müftülük da

'n 'e:ı talip ohnfarm isti
• ~. (3750) 3-5542 

ULUS .., .. " 1 n""",.. _--:::= 

Juvantin 
saç boyalan 
Daima Sabit 
Daima Tabii 

.._ 
İngiliz ka nzuk ~czanesı il.~ 

ratuvarla r rnda hazırlanan Juvan 
tin saç boyaları muzuı ve zehirli 
maddelerden tamamerı ari olup 
saçla ra tabii ren kleri n i bahştoder 
f u•Jantin saç boyala r ı kumral ve 
siyah olarak iki tabii rrnk üze. 
rinnf' tertib eıiilmişti r 

J.tNf M ANTOI KANZU K · 
ROM A Tf7.MAN1N KATt 

ffP'VA c::rnrp 

Doktor 
Ali Vahit Yaşat 

Avrupa seyahatinden avdet 
etmiş ve hastalarım kabule baş-
lamıştrr 3-5487 

Satılık Eşya 
Büfe, dresuar, büyük ve kris

talli yazı masası, iyi va7.iyette 
Torpedo yazı makinesi. Venise
hir Can kava caddesi K ırı<:ıcı a
partrmanı daire 5 Telef~n ~133 

3-5389 

Kiralık daire 
Çocuksarayı caddesi KurşuT\

lucami karşısında 84 No. Bay A
lim apartımanmm ikinci kat ki
ral ıktrr. Banyo, hava gazr sair 
konfor tamam görmek için k~m-
cıya müracaat. 3-5480 

Mürebbiye aranıyor 
Yedi sekiz yaşında bir kız ço

cuğu için. fransızca bilen ve taş
raya gideb;ıecek, bir mürf>bbiye 
aranmaktadır. İsteklilerin, sabah 
saat 9 dan 10 a kadar belediveler 
ban kas nda İbrahim A tanan' a mü-
racaatları rica olunur. 3-5486 

Kiralık odalar 
Konforu havi Necatibey ma

hallesi Orhon sokak No. 6 Kö">· 
rülü apartımanr bir:nci kata mü-
racaat. 3-5479 

1 Dr. M. Şerif Korkut 1 
N ümune hastahanesi 

cerrahı şefi 
Her gün saat üçten sonra 

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

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

l\li1JDE 
Ankaranın ESKİ Fevaic;i ran

landı. Kar~oğlan civarında Ku
yulu Kahve vanında Temiz ve 
Nefis Iskaralar envai balık' ı 
her tiirlii :>:e"t'n vağıarı "" t.., 
)ar yapm-ıkta ve sayın dostı~rr 
bekleme'<tedir. Bir defa te rif 
kafidir. 

Meshur Fevai Caylak 
3-~517 

SATILlK EŞYA 
Ankaradan müfarekat uolavr

siyle fevkalade 1arif bir ve>tc>k 
od~sı, marolren koltuk takımı, 
yemek salonu ve daha bazı es va 
satılıktır. 

Se!anik caddesinde (Yeni!'le
hir) 3 numaraya müracaat olu-
nur. 3-5551 

ZAYİ 
3663 No. Kooperatif hisse se

nedimi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. A bdülkadir 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harrir i Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suh ı BAYD AR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı lşleri Müdtirü 1 
Mümtaz Faik FE NI K 
Ulus Basrmevı : ANKARA 

EN GÜZEL 

Gö7. lük perivist pandos çer. 
çeve tennın son ıcadıdıı. Reçe. 
telerınızde tere• h lazrmd ıı 

Bankalar caddesı 
T,.ı,.tnrı :ın ~ıza Gö1lükcil 

Cebeci merkez ha s 
~ahanesi Clahili ha sta. 
hklar mütehassısı 
Hergtin hastaları n ı saat 15 
rlen sonra Venışehir Meş. 
ru tı Yet caddesı ı O ı 1 numa 

1 alı evinde kabul eder 

a z - l'el : 1694 w 

Kiralık Daire 
Anafartalar caddesi Güzeller 

sokak numara 9 apartımanda i
kinci kat kiralıktır. İstiycnler 
Türk maarif cem·yetinde Hamdi 
Önala müracaat edebilir:er. 

Telefon. (2182) 
3-5539 

Kati Alaka 
Ankardda Anafartalar cadde

sinde 98 No. lu manifatura U
cuzluk Pazarı H;:ısan Akdemir 
ve İzzet Cangızbay namındaki 
şirketimi?. bu kere tarafeynin 
hüsnü rız..,siyle Fesh edilmiştir. 
Mezkfır mağazaya ait bilcümle 
matlfıbat ve düyunatrn Hasan 
Aıce1emir~ ait olduğunu ve mez
kur ticareth2ne ile bir guna aHi
kam kalmadığını ilan ederim. 

İzzet Cangızbav 
3-5550 

İLAN 
1Q?.8 - 1929 ~enesinrle Bursa bi

rinci erkek li"'!Si orta kısmın
rhın 111rlıı;rm se'lı::ıdetn::ımemi kay
bettim. Ve,.,ic:;rıi ahıcafi-rmrl;:ın 
ec:•.;.,:.,;n hükmü olmadığını ilan 
eylerim. 

196 Mehrrıet 'l'ı:ılat 

YEN i 
BU GÜN BU GECE 

Gümrük. 
müfettis 

1) 

ve inhisarlar Vekilliği 
muavinliği m üsahali.a 

imtihanı 
Ve1d1lik tC"ftiş heyetine otuz beş lira asli maaşh iki müfettiş 

mu ..... ıni müsabaka ile almacktır. 
1 - Bu müsabakaya girebilmek için: fları 
A)Memurlar kanununun dördüncü maddesinde yazılı vası 

hai bulunmak, 
lı) Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
C) Askerlik vazifesini bitirmiş olmak, 
Ç) Hukuk fakültesi, siyasal bilgiler okulu, yüksek ikti~ad \'~ 

ticaret mektebinden veya bunlara mümasil aynı derecedekı ecnebı 
bir mektebten mezun bulunmak, 

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 son_u
na kadar vekillik teftiş heyeti reisliğine dilekçe ile müracaat ed1P• 
oradan verilecek tercümeihal beyannamesini, ekleriyle birli~te 
ve üzerinde anlatrldrğı gibi eksiksiz olarak doldurup, en geç ik~· 
c: teşrinin on beşinci gününe kadar vekillik teftiş heyeti reisligı· 
ne ulaştırmış bulunacaklardır. 

3 - İstekl ilerden evsafı uygun bulunanlar, birinci kanunun y~· 
din:::i salı günü arzularına göre Ankara veya İstanbulda mali, iktl• 
sadi ve hukuki mevzular dahilinde yazıl: bir imtihana çekilece"' 
ler ve ayr ca, bildikleri l isandan da imtihan edileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar, birinci kanunun on dördil?• 
cü salı günü Ankarada aynca bir de şifahi imtihan vereceklerdt~· 

5 - Her iki imtihanın yapılacağı yerlerle başlangıç saat1er1
: 

teftiş heyeti reisliğince, isteklilerin dilekçelerinde gösterecekle;~ 
adreslere yazı ile bildirilcektir. (3702) 3--54 

ANKARA İCRA DAİRESİ İFLAS MEMURLU<iUNDAN: 

Bir iflas işinden satılmasına karar verilen kuru kahveciliğe aid 
dükkan, tezgah ve camekanr, motörlü kahve çekme makinesi, çaY, 11e 
k2hve fincan ve tabakları ve sair emtiai tüccariye 11.10.937 tarihıJ1e 
müsadif pazartesi günü saat 9 buçuktan 12 ye kadar ve 13 den 17 ye 
kad-:u Ankara belediye satış salonunda satılacaktır. . .• 

Sat ş birincidir. Bu günde bütün mallara aid satış muamelesı b1
• 

t;rilmediği takdirde ertesi günü aynı saatlerde satışa devam olu~ 
caktrr. ·f 

Yüzde 75 ini bulmıyan mallar hakkında 13.10.937 tarihine ı:nüsadı 
çarşamba günü saat 9 buçuktan 12 ve 13 den 17 ye kadar ikinci aı· 
tırma yapılacaktır. , 

Bu gün de satış muamelesi bitmediği takdirde ertesi günü ayll 
saatlerde ikinci satısa devam olunacaktır. . 

Taliplerin mahaÜinde bulunacak memura fazla izahat alınak ııt' 
tiyenlerin iflas memurluğuna müracaatları ilan olunur. 3-5548 

SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

Mağda Schneider ve Yvan Petrovıç 
tarıı f mdan temsil edilen aş ki, ,, · ssi 

mevsimin en kuvvetli filmi 

Mevsimin ilk türkçe sözlü büyük şaheseri 

TARZAN KAÇIYOR 

İLK ACI 
AYRICA 

DÜN YA HA BE RLER! 

ŞEHtR 

OYNIY ANLAR 
Johny W eismuller - Maureen O' Sulla"3n 
Ayrıca: Paramunt Dünya Haberler: 

H3lk matinesi 12.15 de ÇIRIL ÇIPLA1' 

BA i<'RS t N DE · 
Bu r. RC E ~ " , -r ...,.. " 11ıı 71 ·rn n /\ : 

PATR0 . 


