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Akdeniz konferansı bitti 
Balkan antanhmn projesi kabul edildi 

Her devlet karasuları'nın 
inzibatını temin edecek 

İSPAN-Y~ 

Akdeniz konferansının reisi Fransız 

dış işler bakanı B. Delbos 

BG§betke: 

Cephecilik 
Falih RJln ATAY 

Barışçı demokrasiler, harb teh
likelerı arasında, Avrupanın bir 
kıaım devletlerini ikiye bölen 
Cephecilik' e büyük ebemiyet ver
llıektedirler. Bir tef veya parti, 
nıilleti ile anlqarak veya onu 
cebrederek, ıu veya bu rejimi tat
bik elnıekte haklı olabilir. Halli 
bu reJimi kendi milleti için din
lettirmek ve başka milletlere aev
dırmek ve benimsetmek gayreti de 
güdebilir. Dava burada durmak 
lizımdr. Yirminci asır milletlerini 
ne bir tıhir:z.aman peygamberi, ne 
de bir ahirzaman dım tanımağa 
zorlamakta muvaff akiyet ümıdi 
Ve mana yoktur. Rejimler kendi 
hududları içinde ve kendilerine 
haa kaldıkça ne bant için bir teh
like, ne de rnaanlar için bir 
l'ahatsızukdırlar. Nazari birçok 
llıüdaf aa ve tenkidler yapılabilir; 
bir takım hayranlar ve gönüllüler 
)'aratuabihr: fakat bu urın mil
leUeri: ·'- iki cepheden birine!" 
enıri verilecek sürüler addoluna
lllaz. 

Bir de demokrasiler var. Bun
lar dıktatoryalarrn aleyhinde iıe
ler de, mılletleri ıerbest bırakmak 
Prenaıp,nde birliktirler. Bunlar ne 
Milletıer cemiyetine azi olmak, 
ne bir konferans bqında top!an
llıak, ne de herhangi bir meseleyi 
lbünakap etmek için biç kimse
den parti kartı sormakta değiller
dir. Ancak banım tek dayancı ol
dutunu iddia eden bu cepheler a
rca.ı'IU'D da kuıuru, demokrasileri 
~~•i etmek buauaundaki aczidir. 
k::di iç itlerinde demokrasi me
d ızınaıını iyi iılemelden mene-
~ll aakatlddar, entenuuyoaııl bü

~b. letebbüıler üzerinde de teairi
lli IÖ9termektedir. 

Bize gelince, yalnız bir cephe
~e . •enaubuz: milletlerin büriye
L n: 'Ye barııı müdafaa eden cep
T~· · ~u cephe her zaman Kemalist 
Urkıyeyi kendi kuvveti telakki 

edebilir. Baıka her türlü parçalan
:-la~ın aleyhindeyiz. Cebretmek 
. 1

1Yetınde olmadığımız Kemalizm 
1 e, onu, bu asrın bütün i • labları 

Diğer kısımlarda inzibat 
Fransa ve İngiltere 

tarafından temin olunacak 

Projeye Bulgaristan da 
müzaheret ediyor 

Nyon, 11 (A.A.) - İki saat süren görüşmelerden sonra, Akdeniz konferansında 
delegeler, aşağıdaki esaslar üzerinde tam bir anlaşmaya varmıflardır: 

Her memleket, kendi karaauJarmda kontrolu temin edecektir. Bütün 
:Akdenizin kontrolu ise F rama ve İngiltere tarafından temin olun•cak
tır. 

1936 Londra beyannamesindekıi kaidelere riayet etıniyecek olan her denizaltı 
gemisine korsan muamelesi yapılacaktır. 

1 talya anlaşmaya iştirake çağrılacak 
• 

İtalya, bu anlaşmaya iştirake resmen davet olunacakttr. Bu takdir
de Adriyatik denizinin kontrolu İtalyaya tahsis edilecektir. 

Almanya, konferansta alınan neticelerden haberdar edilecektir. 

Bayrak meselesine ehemiyet veriliyor 
Burada, bayrak meselesine huıusi bir ebemiyet atfolunmaktaclır. Filhakika, 936 

Londra protokolu, birçok kayıtlar • anamda, denizalb gemilerine bayrak çekmek 
mecburiyetini tahmil etmektedir. Şimdi bilinmesi liZllll gelen mesele, buna41 General 
Franko gemilerine de tanıil ohıp olmadığıdır. Yani bu gemilerin çekecekleri bay • 
rak, 1936 Londra protokolu bakımından llK'fru bir hareket gibi telakki olunacak 
nudır, yolna olunnuyacak mıdır? 

Okyanusta ve Akdenüde m~hul denizaltıların gorülctugu IJut:ıva, 
Kartaca ue Oran lima anlarını gÖ•terir harta 

İspanya sularmda 

Bir denizaltının topla 
batırıldığı söyleniyor 

Kartaca, 11 (A.A.) - Limanm açıklarmda iki esrarengiz denizalb 
görülmüıtür. Sahil bataryaları ile harb gemileri, bunlan topa bıtmUf" 
lardır. Bunlardan birinin batınıı olduğu söylenmektedir. 

Tayyare 
Piyangosu 

Tayyare piyango• dün lıtanbalda 
çekilmİf ve 17.406 numara 12.000; 
29.062 numara 10.000 ve 31.598 nwna-
ra 3.000 lira kaunmıtbr• 

Kazanan numaralar 4 üncü 1ayıfa • 
mızdaclır. ··s·······s· 0 

il 

Enginlerden gelen top -.im 
Oran, 11 (A.A.) - Cuma gü. 

nü öğleden sonra deniz açıkların
dan relen top aealeri ititilmiıtir. 

Egiz burnu ötesinde bir harb gemisi 
görülmilftilr, Oran körfezinden kalkan 
bir tayyare, top aellerbi:ia plmekte ol
duğu tahmin olunan istikamete dofn1 
uçmuftur. Ancak harb gemisi, bu esna
da ortadan kaybolmuftur. 

Bir İngiliz gemi.ini zapettiler 
Londra, 11 (A.A.) - Palmo de Ma

jorkdan Royter ajansına bildiriliyor: 
Asilerin Kanariaa kruvazörünün Cezair 

(Sonu J. üncü sayfada) 
ispanyadaki muharib taraflar 
Bununla beraber, buradaki kanaat, 

bu meselenin prıatik sahada büyük bir 
ehemiyeti haiz olmadığı merkezindedir 
Zira iki ispanyol tarafına mensub ge
miler, diğer taraf gemilerini batırmak 
hakkını haizdirler. Fakat eğer bir is
panyol gemisi, bafb bir devletin bir 
ticaret gemisine hücum ederse, İngil
terenin görüşüne göre, o devlet, mu
hakkak surette mütecavizi batırmak 

hakkına malik olacaktır. 

Kaçakçıhk azahyor 

Gümrükler G. komutanı 
11 Milletler ~yetinde 1 

Muharib hukuku tanınmıyor 
Anlıifma hakkında sonradan yapılan 

bir beyanata göre, konferansa iftirak 
eden hükümetler, İspanyada dövüşmek
te olan iki taraftan ne birine ne öteki
ne muhasım taraf hukukunu istimal et
mek kuvvetini vermek niyetinde değil
dirler. 

Denizaltı gemileri hakkında 
kayıdlar 

yon anlaışmasına iştirak eden hiL 
kümetlere aid hiç bir denizaltı gemisi, 
talim için tahdid edilen bazı mıntaka. 

Jar dışında, yanında bir deniz üstü ge. 
misi bulunmadığı halde denize açılmı
yacaktır. 

Devletler, ticaret gemilerine karar
' Çnnu \ ınr.ı cavla<ta ) 

üıtünde görecek kadar, mağruruz. 
O biçbir inkılibm taklidi değil
dir: bizimdir! Onun her prenıipi
nin bize his bir tarifi vardır, ki 
hiç bir dilden tercüme edilmemit
tir. 

Her milletin rejimi kendisine! 
Bütün ıztırablan, saadetleri, ka
zançlan ve zararları ile! Fakat 
bir de bütün cihan milletlerinin 
müıterek da visı var: bari§ ue 
emniyet! Asıl cephe bu olmak, ve 
bu cephe, her türlü tehlikeyi göze 
almak lazım! Bizi arayanlar, ne 
zaman isterlerse, bu cephenin si
perlerinde bulabilirler. 

bugün teftişten dönüyor 
Bir müddet evel, Akdeniz ve Ege mmtakalarında bir tetkik ve teftif 

ıeyahatine çıkau~.olan IÜmrük muhafaza umum kumandanı general 
Seyfi Düzrören ~u~ latanbuldan ,ehrimize hareket etmiştir. Saym ge
neral bugün pbramıze ıelınit olac:akbr. 

Gümrülıler genel komutanı 
General Seyli Diizgören 

Ressam Nazmi 
Ziya öldü 

İstanbul, ıı (Telefonla) - Güzel 
Sanatlar Akademisi profesörlerinden 
Ressam Nazmi Ziya dün gece aaat onda 
kalb sektesinden vefat etmiıtir. Değerli 
ressamın ölümü bütün sanat muhitinde 
büyük bir acı uyandırınıştır. 

[ Ressam Nazmi Ziya'nın hayat ve 
eserlerine dair bir yazıyı dördüncü aa
vıfmnnda bulacakımız. ] 

Hükümetin evvela bir büdce 
meselesi ve yeni kundan endüatri-. 
nin gelitimi; sonra da vatandqın 
ahlakı bakımından çift taraflı da
va olarak ele aldığı kaçakçılık i
tini, hazırladığı müsbet program 
ve onun tatbiki için harcadığı tü
kenmez enerji ile neticelendirme 
yoluna ıokan kıymetli generalimi
zin bu seyahati, çok verimli olnnıt
tur. 

Dörtte üçü denizle çevrili olan ve bir 
tarafı da kontrolu güç ve bof olan top. 
raklara raatlıyan memleketimizde bir za
manlar günün meselesi haline gelecek 
kadar tehlikeli bir hal alan kaçakçıJığın 
aon senelerde içinde bulunduğu aaRıayı, 
umum kumandanın yeni tedbirler ifade 
eden bu seyahati dolayıaiyle ve büyük 
bir memnuniyet duyarak okurlarımıza 

veriyoruz: 
Adtr ihtisas, askeri ihtisas ve aallhi

yettar ihtisas mahkemelerinde hakların
da takibat yapılan tabı• adedleri. gittik
ce azalmaktadır. Adli ihtısu mahkeme
lerinde 932 de 4898 kişi olan takibe uğ
ramıı phıa sayısı, 935 de 3.664 e düt
müıtür. 933 de 2724 olan askeri ihtıaas 
mahkemesinde haklarında takibat yapı
lan maznun sayısı, 935 de 2229 za düş
müştür. Ve bütün bu mahkemelerin hep
sinde 933 de takibe uğrıyan yekWı olan 

(Sonu .S ıncı ı;avfHtf1t) 

Asamble reisliğine seçilecei olan 
Ağahan 

Asamble yarın 
toplam yor 

Cenevre, 11 (Huausı) - llilletler 
Cemiyeti asamblesi yarm 18 inci top. 
Jantı devresine bllflıyacak ve Bkuatk. 
den inhilil eden batkanhğa hind dete. 
gesi Ağahan seçilecektir. 

Asamble bilhaaaa .Çin, lapmya w 
Filiatinin taksimi meseleleriyle meflll 
olacaktır. 

Bir tahila 
Ajansın tashihi: 

ıo eylul tarihli franauca bGL 
tenlerimizde Milletler Cemiyeti uambo 
lesinin açılma celsesinde riyasete "'AğL 
han., ın intibah edileceği doğru olarak 
yazıldığı halde türkçe bültenlerimiz«H 
bu isim sevhen "Karahan,. şeklinde ya-
zılm t r. Ta !ıih deriz. (A.A.) 
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Krıtık ve otokrıtık: 

Jestler, Taktikler, 
Semboller 

Akdeniz konferansı niçin top
laındı? Londra komitesi, aynı işi 
halledemez miydi? 

Akdeniz konferansı, :A.kdeniz
deki ticaret emniyetini "meçhul,, 
denizaltı gemilerine karşı koru
mak üzere toplandı. Londra ko
mitesi ispanya işleri için teşkil e
dilmiştir. Eğer korsanlık meselesi 
oraya havale edilse idi, Akdeniz 
hadiselerine "korsanlık,, adım 
vermeğe ve böyle bir muameleye 
tabi tutmağa imkan kalmazdı. Mü
zakereler derhal Franko'·nun mu
hariblik hakkı meselesine kapı a
çardı. Halbuki Nyon' da, sadece 
bir "korsanlık" hadisesine karıı 
tedbirler aranmaktadır. Bu konfe
rans, politik değildir, tekniktir. 

* * * . 
Akdeniz konf eransma Alman-

ya ile İtalya iştirak etmediler. Se
beb olarak, ltalyaya verilen Sov
yet notasını ileri sürdüler. Sovyet
lerle bir masada oturamıyacakla
rım ileri sürdüler. işi, Londra ko
mitesine havale ettirmek istediler. 
Niçin? Y ukarıki parçada, izah et
tik. Halbuki, Londra komitesi'nde 
de, Sovyetlerle aynı masada otu
racaklardı .• 

* *: 
Bu seferki Milletler cemiyeti 

toplanbsma Valans hükümeti Bas
bakaru ve dış bakanı Negrin haf· 
ka.nlık etti. 

*** Paris' den Cenevre'ye lngilte-
re, Fransa ve Polonya dıı bakan
ları birlikte geldiler. Filistin'i iki
ye bölmek işini, Polonya dıt baka
m Beck müdafaa etmektedir. 

*** Geçen küçük aıntaınt toplanhsı 
olmazdan önce, bermutad, küçük 
antantın vefat edeceğinden bah
sedildi. Romanya'nın Etyopyanm 
tasdikini istiyeceği ileri sürüldü. 
Küçük antant Sina ya' da, her za· 

Süngercilik yeni bir. 
servet kaynağı oluyor 

Bodrum, (Hususi) - Süngercilik 
büyük bir süratle ilerlemekte, yurda ser_ 
vet getiren ihraç mallarımız arasına gir
mektedir. On sene evvel sünger ihraca. 
tımız rakam ile ifade etmek icab ederse, 
sıfır derecede idi. Bugün Bodrum ve 
Marmariste ve kısmen İmroz ile Mar -
mara denizinde çıkarılan süngerlerimiz 
memlekete senede yarım milyon liraya 

• yakın bir servet getirmektedir. 
İş ve Sümer Bank'rn ellişer bin lira 

sermaye koyarak vücude getirdikleri 
süngercilik şirketi türk süngerciliğinin 

inkişafına büyük mikyasta yardım et _ 
mektedir. Bu yüzden 500 denizci aile 
geçinmektedir. 

İstihsal edilen süngerlerimiz fenni ve 
kimyevi usullerle temizlenmekte ve bu 
suretle dünyanın en lüks süngerleri el
de edilmektedir. 

Adanada kadastro çalışmaları 
Adana (Hususi) - Şehrimizde ka

dastro çalışmalarına hararetle devam e
dilmektedir. Şimdiye kadar bir çok ma
hallerin kadastroları bitirilmiştir kadast 
ro dairesi, hazineye aid olduğu şimdi

ye kadar bilinmiyen 160 parça arsa tes_ 
pit etmiştir. Bu malların kıymeti 139 

bin lira değerindedir. 

1 KÜÇÜK lÇ H~BERLER 
İstanbul, 11 (Telefonla) 

X lıtanbul'a turist geliyor - Yarın 
bir ingiliz gemisiy1e limanımıza bin sey
yah gelecektir. 

X Aıkerlik Cc:amplan - Maarif Ve -
kaleti askeri kampların sayısını arttır -
mağa karar verdi. Vilayetler Maarif mü
dürlüklerinden kamplara aid izahat is -
tedi. 

X Yerebatan sarayı- Yerebatan sa. 
rayının belediye tarafından satın alın -
masma karar verildi. 

X Çocuk bahçesi - Çarşambada bir 
çocuk bahçesi kurulacaktır. 

X Yeni çöp arabaları - Belediye 20 
tane otomatik çöp arabası satın aldı. 

mankinden daha vazıh kararlarla 
ayrıldı. KoJlektif barı§Çılığrnı ka
tiyetle beyan etti ve Etyopya me
selesinin İngiltere - Fransa kana
lından halledilebileceğini işaret 
etti. 

*** Akdenizdeki vaziyet, Uzak-
şarktaki vaziyet, İspanyadaki va
ziyet, Hitler - Musolini görütmele
rinin yaklaşması v .s. Son İngiliz 
kabinesi, bunları müzakere elti 
ve ingiliz Başbakanı Neville 
Chamberlain 18 ilkteşrinde avdet 
etmek üzere, lskoçyadaki sayfi
yesme hareket etti. 

*** Akdeniz konferanaı'na ltalva 
ile Almanya iştirak etmiyecekİe
rini söyleyince, konferansın suya 
düştüğü sanıldı. Konferans · top
lanmıştır. Ve vereceği kararları 
müzakere etmektedir. 

*** Tam Akdeniz konferansı top-
lanırken, Franko'nun arkadaşı ge
neral Queipo de Llano beyanatta 
bulundu ve kendilerinin dört de
nizaltı gemileri olduğunu ve bun
ları satın almış olduklarını itiraf 
etti. Denizaltıların hüviyetindeki 
"meçhul,, den "malfun,, a doğru 
olan bu inkitafı, memmmiyetle 
kaydebnek ve bunu İcab ettiren 
sebebleri, Akdeniz konferansını 
bir neticeye vardırmak istiyenle
rin bu seferki kararlık ve tem
kinlerinden başka bir şeye atfet
memek lazımdır. 

*** Akdeniz, Avrupanm en işlek 
ticaret caddelerinden biridir. Ora
da, son zamanlarda, asayiş bozul
muştu. Şimdi, bu caddede, bir nük
teci arkadaşın dediği gibi, "atlı 
polis,, devriyeleri dolaştırılacak
tır. Akdeniz artık polissiz değildir. 

Burhan BELGE 

İki motör çarpıştı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Bugün 

Silivri önünde Saadet ve Yıldırım adın

da iki motör çarpıştı. Saadet nıotörü bat

tı ve mürettebatı güçlükle kurtanlabiL 

di. Silivri liman idaresi tahkikata el

koydu. 

Mesken kooperatifinin 
macerası 

11nkarada ileri fikirli gençıer oııı 
iki sene eve/ bfr mesken kooperatifi 
kurdular. Çiftlik yolunda muntazam 
bir arsa satın aldılar, mükemmel bir 
plan yaptırdılar. Hüküuretin müza
haretini almaya muvaffak olarak pa
ra da buldular. 

Fakat müşkülat çıktı. Jş, bir sene 
geri kaldı. 

Nihayet bu müşkülMı da berta
raf ederek Vekiller Heyetinin tasdi
kini aldılar. Fiatlar fırladı. Çare bul
dular, yol ve kanalizasyon inşasını 

Üzerlerine aldılar, inşa mukaveleleri
ni yaptılar, bitirdiler. Bu sefer de 
plandaki h;ova meydanı genişlerse o
radaki araziye sarkar diye inşaya 

başlamadılar. 

Bu ka.dar muntazam ve ileri fi_ 

kinle başlanan, maddi bütün imkan
larr temin olunan şu yüz elli evlik 
güzel mahallenin bir türlü yapıldı
ğını görmiyoruz: fakat JUtfen Bend
deresinden yeni mezarlığa doğru ge. 
çiniz, plana zıd ve gayri kanum yeni 
çamur mahallelerin kurulmus ol· 
duğunu görürsünüz. 

Galiçnik kadınlmı 

Yugoslavya ile Arnavutluk ara
sında, dağlık arazide Galiçnik i&iınli 
bir köy vardır. Buradaki ka.chnlar, se
nenin on bir ayında, kocaları olduğu 

ULUS 12-9-1937 

Bahçeli evler Kültür bakanl.ğmda 
yapı kooperatifi • • 
ıso evin inşa işi h~v.aıe Orta mekteb muallımlerı 

·edildi arasında yapılan tayı·nıer Evelki akşam (Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi) idare heyeti azalarile T. t. 
T. A. Ş. şi111ceti arasında, kooperatifin 
yaptıracağı 150 evin inşası hakkındaki 
kati mukavele imzalanmıştır. İnşa ve ik... 
raz işini üzerine alan şirketle, doğru
dan doğruya binaları kuracak olan mü.. 
teahhidler arasındaki mukaveleler de im
zalammştır. Bu suretle, kooperatif idare 
heyetinin üç senedenberi üzerinde bü -
yük bir gayretle çalıştığı dava tahakkuk 
etmiş ve Ankaramız için çok hayırlı bir 
teşebbüs olan bu iş nazariye safhasından 
fiil haline ihkılab etmiştir. 

Yapı koopeıatifinin dört,' beş ve ye
di odalı olmak üzere üç ayn tipte inşa 
ettireceği 150 evin inşasına hemen baş.
lanarak inşaat gelecek sene eylfıle ka -
dar tamamlanmış olacaktır. 

Bilindiği gibi kooperatifin satın al • 
mış olduğu arsalar asfalt çiftlik yolu Ü· 

zerinde, orman fidanlığına bitişik saha
da bulunmaktadır. Yalnız, şimdi küçük 
bir arıza çıkmış bulunuyor. Yeni tesis e
dilecek hava meydanı kooperatif saha • 
sına çok yakındır. Şimdi yeni yapılmış 
olan bir plana göre hava meydanı koo
peratif sahasının bir kısmına da girmek
tedir. Bahçeli evler kooperatifi idare he
yeti ,arsasının p1anım daha evvelce yap
tırmış ve Ankara imar planını vücude 
getiren mimar Yansen'e ve Vekiller he
yetine de tasdik ettirmiştir. 

Şimdi ortaya çıkan bu yeni vaziyet 

üzerine kooperatif evleri heyeti imar 

müdürlüğüne müracaat ederek planın es

ki şeklinde ipkasını istemiş, mimar Yan

sen de bu talebi muvafık görerek ter

viç etmiştir. Mesele, son bir karara bağ

lanmak üzere vilayet makamına arzedil

miştir. Kooperatif, esasa taalluk eden, 

bu pürüzün ha11ine kadar, hava meyda

nı ile alakalı olmıyan sahada inşaata 

başlanması için de bir talebte bulunmuş-

tur. 

Vaziyet bu günlerde belli olacak ve 

inşaatı teahhüd eden şirket, yerinde 

toprak tesviyesi işlerine bilfiil başh

yacaktır. 

Mesken buhranı en hayati 

selesi olan Ankara için, yeniden 150 ev

lik bir mahallenin bir sene içinde vücu

de gelmesi muhakkak ki, §ehrin ikamet 

vaziyetinde bir ferahlama meydana ge

tirecek ve fahiş bir hadde olan kiralar 

üzerinde de müsbet bir tesir yapmak

tan hali kalmıyacaktır. 

halde, dul hayatı &ürerler. Buradaki 
köylüler, tatçı, dıvarcı, dülgerdirler 
ve dünyanın ne tarafında İ§ çıkarsa o
raya gidip çalışırlar. Pari&te Versay 

- sarayında, Viyanada Sen Stefan ka
tedralinde Napoli rıhtımındaki bü
yük otelle;de, Ru.syanın Dinyeper bn
ııajmda Nevyorkun Manhattev kıs
mmda it alırlar. 

Erkekleri uzaklat•P işe gittikleri 
zaman, bütün ev ve çocuk işleri luı
dmlarm üstünde kalır. Kendilerkı~ 
yünden cicili bicili esvablar Öroı-ter. 
Bundan başka, kocalarını, senetl~ bir 
defa, dünyanın yedi ildim, ~~ buca
ğından egri getirebihnek ıçın <lairn.a 
güzelliklerini muhafazaya dikkat e

derler. 
Kocaları her sene temmuz ayında 

köylerine gelirler. Eğer Amerika gibi 
uzak yerlerde iseler, bu ziya.ret i!U üç 
aenede bir kabil olur. O zamruı köydG 
vur patlasm, çal oynasıı.~ bir hnyraın
dır başlar. 

Temmuzun on ikinci gv..i, I:vyiiııa 
evlenme günüdür. O gün büh:.ı;ı evle-

• r Cunu:ıı ..: necek çiftler evlenır.er. ~u-

cesi olarak dokuz ay ao.ımıra, La:ııc:ıı , 
ayni günlerde köy~e c~. ~3 bebe:t 
dünyaya gelir. Bu be~ohleıri, L.cl.ela
rı ertesi yaza kadar gönı;;.iy~e:r~or
dir. işte Galiçnik köyünde de hayat 

böyle geçeri 

Dük ve Diiıq ne yapılJorfor? 

Vindsor düku lngilteıreden oyrıla
lı dokuz ay oldu. Kendisi padİ hCU'm 

Kültür Bakanlığının bu yıl orta ted· 
risat öğretmenleri arasında yaptığı nakil 
ve tayinleri aynen yazıyoruz: 

Gelibolu orta okulu fen bilgisi ve bi
yoloji öğretmeni Hilmi Gültekin Bursa 
orta okuluna, İzmir Karataş orta okul 
fen bilgisi öğretmeni Necdet aynı mek -
tebin stajerliğine, Kadıköy ikinci orta 
okul fen bilgisi öğretmeni Halime Eren
köy kız lisesi tabiiye öğretmenliğine ve 
yar direktörlüğüne, Kadıköy ikinci orta 
okul resim öğretmeni Saim Said Üskü -
dar birinci orta okuluna, Kadıköy üçün
cü orta resim öğretmeni Müvedded Ka
dıköy ikinci ortaya, eski muallimlerden 
Mahmud Yazıcı Arabkir orta mektebi re-
siın muallimliğine, Kumkapı orta okulu 
ingilizce öğretmeni Münire aynı mekte
bin stajerliğine, Kırklareli orta okulu 
türkçe öğretmeni Remzi Kasımpaşa or
ta okuluna, Nışantaşı kız orta türkçe öğ
retmeni Fatma İstanbul kız lisesi öğ -
retmenliğine, Nışantaş kız orta yardım
cı öğretmeni Nebahat aynı mektebin sta
jer1iğine, Osmaniye orta okul türkçe öğ
retmeni Hilmi Güngör Üsküdar üçüncü 
orta türkçe öğretmenliğine , Samsun or
ta okulu riyaziye öğretmeni Rüştü Ispar
ta orta okuluna, hukuk mezunlarından 

Necmettin Eskişehir lisesi tarih stajerli
ğine, Ankara kız lisesi öğretmenlerinden 
Saime aynı lisenin fransızca öğretmenli
ğine, Adana kültür direktörü Yunus Ka
zını İstanbul kız lisesi felsefe ve türkçe 
öğretmenliğine, İstanbul erkek lisesi fen 
bilgisi yardımcı öğretmeni Hatice Hul
kiye cumhuriyet kız orta okulu stajerli
ğine, Erenköy ktz lisesi almanca öğret~ 
meni Ermine Leyla Ankara Gazi lisesi 
almanca öğretmenliğine, Kars lisesi ta
rih coğrafya öğretmeni İsmail Yaver 
Samsun lisesi tarih coğrafya öğretmen
liğine, Kars lisesi kimya öğretmeni Ce
lal Sivas lisesi kimya öğretmenliğine, 

Kayseri lisesi tarih coğrafya öğretmeni 
Sıdıka Adana kız lisesi tarih coğrafya 

öğretmenliğine, Kütahya lisesi İngilizce 
öğretmeni Enver Eskişehir lisesi İngiliz
ce öğretmenliğine, Kütahya lisesi resim 
öğretmeni Hayreddin Uşak orta okulu 
resim öğretmenliğine, Malatya lisesi ri
yaziye öğretmeni İbrahim İzmir Karşı
yaka orta oku]una, Yozgad lisesi riyazi
ye stajeri İhsan Eskişehir lisesine, Ada
pazarı orta okulu tarih coğrafya yardım
cı öğretmeni Seniha riyaziye öğretmen
liğine, Akhisar orta okulu tabiiye öğret.. 
meni Niyazi Balıkesir lisesi tabiiye öğ
retmenliğine, Balıkesir öğretmen okulu 

ile birlikte A vusturyada Vasserleon
berg §a tosunda yaşamakta, oradan 
hemen her gece Lon&raya telefon e
derek yirmi dakika kadar konuşmak· 
tadır. 

Düllun hayatı, r.abahları bütün 
İngiliz, iki ameı-Uan, dö2't Avusturya 
gazetesini okumakla, daha sonra da le. 
nisle ve sair sporRarla g~e~dedir. 
Dağ sporlarına pek mEraklı olan 
prens, geçenlerde ped: sarp bir dağm 
tepesine kadar çıkmağa muvaffak ol
muttur. Kendisi bir haylı yan ve 
biraz şişmanlamıştır. 

Düşese gelince, onun şık şık Paria 
kostümleriyle gazeceğini sanan köy. 
lüler inkisara uğramışlardır. Kendisi 
ekserisi Vallis mavisinden ve yabud 
beyaz k~tan yapılmış sade kos· 
tümler giymektedir. 

Düşes, boş vakitlerini yazı yaz
makla geçiryor. Kuvvetle dolaşan bir 
§ayiaya göre kendisi bir kitab yaz
maktadır. 

Pamuk tarlasında kömür tozu 

Rusyadaki pamuk çiftçileri mah
sullerini bi! an evel yetiştirebilmek 
için tarlalara kömür tozu serpmekte
dirler. Tarlanın sathındaki bu siyah 
tozlar, gündüzün güne§İn hararetini 
mut gece ise neşrebnektedirler. Böy
lece pamuğun olgunla§ması lazım ge
len hararet bu suretle daha ziyade 
elde edilmekte, bunun neticesi ola
rak da, mahsul çabuk alınmaktadır. 

• 
resim iş öğretmeni Reşad Beşiktaş orta 
okuluna, Gazi terbiye enstitüsü mezun
larından Suad Bursa öğretmen okulu 
terbiye ve ruhiyat stajiyerliğine, Bursa 
kız öğretmen okulu tedris usulü öğret
meni Nuriye Konya kız öğretmen oku
luna, Manisa ilk öğretim ispektörü. Hü
samettin Bursa kız öğretmenine, Edir -
ne kız öğretmen okulundan Nur Efşan 
Kumkapı orta okuluna, Fatih orta okulu 
sağlık bilgisi öğretmeni Doktor Reşid 
İstanbul kız öğretmen okulu tabiiye sta
jerliğine Adana kız lisesi fe]sefe ve yurd 
bilgisi öğretmeni Hayrunnisa İnönü 

orta okulu türkçe öğretmenliğine, Ada
na erkek lisesi riyaziye stajeri Burhan 
Sivas orta okulu riyaziye stajerliğine, 

Ankara kız lisesi riyaziye öğretmeni Ta
lia İstanbul kız lisesi riyaziye öğret -
menliğine, İstanbul belediye kimyageri 
Talia Ankara erkek lisesi fen bilgisi sta
jerliğine, Afyon lisesi fizik öğretmeni 
Tahsin Eskişehir lisesi fizik öğretmen
liğine, üniversite mezunlarından Lütfiye 
Dündar Erzurum lisesi tarih coğrafya 

stajerliğine, Bakırköy orta okul tarih 
coğrafya yardımcı öğretmeni Seniha oku· 
lun tarih cografya stajerliğine, Bursa ilk 
okul öğretmen]erinden Haydar Tulun 
Bursa orta okulu türkçe öğretmenli _ 
ğine, Konya kız öğretmen okulu coğraf
ya öğretmeni Pakize Bursa orta oku1u 
tarih coğrafya öğretmenliğine, Cumhu
riyet orta oku1u fransızca öğretmeni 

Handan İstanbul kız lisesi fransızca 
öğretmenliğine, Çanakkale orta oku]u 
tür.kçe öğretmeni İsmail Hakkı İzmir 
Karataş türkçe öğretmenliğine, Çanak
kale orta okulu fransızca öğretmeni Ni
met İzmir Karataş fransı.zca öğretmen
liğine, Davudpaşa orta okulu türkçe öğ
retmenliğinden emekli Mesud aynı oku· 
lun yardımcı öğretmenliğine, Tokad or
ta okulu türkçe öğretmeni Se"ferüddin 
Rize orta okulu türkçe öğretmenliğine, 
Uşak orta okulu resim öğretmeni Ah -
med Kütahya resim öğretmenliğine, 

KoJlej mezunlarından Leyla Halile Üs
küdar birinci orta okul ingilizce yardım
cı öğretmenliğine, Üsküdar birinci orta 
okulu resim öğretmeni Fahreddin Kadı
köy üçüncü orta okul resim öğretmenli
ğine, Kadıköy üçüncü orta okulu riyazi
ye yardımcı öğretmeni Ali Vefa Cibali 
orta okulu riyaziye yardımcı öğretmen
liğine, Yozgad lisesi felsefe öğretmeni 
Kazım İzmir kız lisesi felsefe ve yurd 
bilgisi öğretmenliğine, Manisa orta oku~ 
lu türkçe stajiyeri Ali Mustafa Yozgad 
lisesi stajiyerliğine Manisa kültür direk
törü Naili İzmir erkek lisesi tarih coğ
rafya öğretmenliğine, Konya kültür di~ 
rektörü Hüsnü Uluğ denizli lisesi riyaziyt. 
öğretmenliğine, Kayseri Kültür Dr. Hüs 
nü Kayseri lisesi ilave riyaziye öğretmen· 
liğine, Hukuk mezunlarından Naime 
Kayseri lisesi tarih coğrafya stajiyer• 
liğine. Üniversite mezunlarından Nimet 
Ankara gazi lisesi tarih coğrafya sta
jiyer1iğine, Ankara gazi lisesi re-;hn 
öğretmeni Hamid Cibali orta okul re-

.ısim öğretmenliğine, Ankara gazi lisesi 
ingilizce öğretmeni Saniye Cevad Üs-

. küdar üçüncü orta okul ingilizce öğret
menliğine, Giresun orta okul yardnncı 
tadh coğrafya öğretmeni Osman Gök~e 
okulun tarih coğrafya öğretmenliğine, 
Adana erkek öğretmen okulu tabiiye 
öğretmeni Fevzi Kumbaracı Bursa kı:z: 
öğretmen okulu tabiiye öğretmenliğineı 
Bursa kız öğretmen okulundan Aliye 
Adana orta okul tabliye öğretmenliği

n1. tayin ve nakledilmişlerdir. .................................................. 
: : 
~ H A V A ! ·················································· 
Güneşte 58 derece 
Dün hava öğleye kadar açık ve mu· 

tedil rüzgarlı geçmiştir. Öğleden sonra 
şiddetini arttıran rüzgar, saat on dör
de doğru saniyede 18 metre hızla toı 

fırtması şeklinde esmiştir. Gecenin erı 
düşük ısısı 16, günün en yüksek ısısı 
gölgede 32 göneşte 58 derece idi. 

Yurdun Eğe ve Trakya mıntaka· 
ları yağışlı, Karadenizin garp kıyıla
riyle Kocaeli mıntaka]arı bu1utlu, diğer 
y~rler açıktı. 24 saat içinde yalnız Kırk· 
larelinde kar~metreye 17 kilogram yağış 
olmuştur. Yurdun en yükselt ısısı A
danada 33 Malatyada 34 Islahiyede 35 
dere idi. 
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DIŞ iCMAL 

Almanya, İtalya ve 
Akdeniz konferansı 

A kdeniz konferansına iştirak etmek 
için İngiltere ve Fransa tarafın. 

dan vaki olan davete Almanya ve İtalya 
red cevabı vermişlerdir. Aşağı yukarı 

aynı maalde olan bu iki cevab şöyle hu
lasa edilebilir: 

1 - İtalya konferansa iştirak etme
ğe mütemayildi. fakat konferans arife. 
sinde Sovyet Rusya tarafından ağır it • 
hamlar altında bırakıldı. Sovyetlerin it
hamı ortaya yeni bir mesele çıkarımştır 
ki bu mesele halledilmedikçe ltalya Sov. 
Yet murahhaslariyle bir masa etrafında 
oturamaz. 

2 - Vaktiyle Leipzig zırhlısına kar
şı yapılan bir tecavüzü İngiltere ve Fran
sa lakaydi ile karşılamışlardı. Şimdi Al
manya da aynı şekilde mukabele ediyor. 

3 - Mesele Londra karışmazlık ko -
misyonunun salahiyet hududu içinde ol. 
duğundan Londra'da görüşülmelidir. Bu 
Yolun bir faydası da şudur ki, müzake -
relere Polonya ve Portekiz de iştirak e
debilirler. 

Cevabın sonuncu fıkrası, konferans 
akdine esas itibariyle muarız gi:bi görün.. 
düğü halde birinci fıkrada ltalya'nın 
Akdeniz konferansı müzakerelerine işti
rak etmeğe mütemayil olduğu fakat 
Sovyet ithamı karşısında kararını değiş
tirdiğini bildirmektedir. Diğer ınütena. 
kız nokta da şudur: 1 tal ya bir taraftan 
Sovyet ithamı ile meydana gelen mesele 
haHedilmedikçe kendi murahhaslarının 

Sovyet murahbaslariyle bir masa etra
fında oturmıyacaklanru söylerken, diğer 
taraftan da mesele Londra karıtmazbk 
komisyonuna havale edildiği takdirde 
bu komisyon mesaisine iştirak edec::eğini 
bildirmektedir. 

işin iç yüzü şudur ki ltalya ve Al· 
manya konferansın esasına muanzddar 
ve hele Sovyet Rusya'nın davet edibne
sini hiç istemiyorlardı. İngiltere ve 
Fransa konferansa hangi devletlerin da· 
vet edileceğini son güne kadar bildirme. 
diler. Esasen bu mesele iki devlet ara -
srnda bir ihtilat mevzuu idi. Önce İçtİ· 
maa ya!mz Akdenizde sahilleri olan dev. 
letlerin davet edilmesi düşünüldü. Fakat 
Fransa Sovyetlerin davet edilmesinde ıs
t-ar etti. Rusya'nın daveti kararlaştıktan 
'0rıra Almanyanm daveti de zaruret ha
lini aldı. Tecrübeli diplomat1ar bilirler 
ki bir konferans ne kadar kalabalık olur. 
&a, müsbet neticeye varmak ihtimali de 
o derece azalır. Akdeniz konferansı da 
Lon<lra karışmazhk komisyonunun bir 
Örneği şeklini alınca, fransızlar endişe 
etmeğe başladılar. Binaenaleyh Alman -
Yanın konferansa iştirak etmemesini 
Fransa faydalı bile görür. Esasen Al
ınanya'nın davet edilmesine amil olan 
ıebeb, 1ta1ya,run konferansa iştirakini 

temin etmek düşüncesi idi. Fakat ltal
Ya'nın vaziyeti başkadır. İtalyasız bir 
Akdeniz anlaşması, Habeş harbı sırala • 
rında Akdeniz devletleri arasında yapı. 
lan İtilafa benzer ki Akdeniz devletleri -
nin kaçınmak istedikleri vaziyet de bu 
idi. 1 tal ya, red cevabiyle bu vaziyeti ih
das etmiştir. 

Almanya ve ltalya'mn bu meselede 
takib ettikleri politika tabiyesi, me.ele. 
Yi Londra karışmazlık komisyonuna ha
\rale etmekti. Filhakika faşist devletleri 
bakımından bunun iki faydası vardır: 

1 - Evvela cevablarında da bildirdik
leri gibi, burada Portekiz gibi taraftar. 
larının yardımına mazhar olacaklardı. Ak. 
deniz konferansında yalnız kalmaktan 
korktular. 

2 - Fakat ikinci ve daha ehemiyetli 
ıeheb, Franko hükümetinin tanınma11 
lrleselesinj lleri sürmektir. Dün de izah 
etmeğe çalıştığımız gibi, Akdenizdeki 
korsanlık hareketi, Franko hükümetinin 
tanınmasını temin etımek için bir tedbir
den ibarettir. İtalya ve Almanya kanı
lnazlık komisyonunda diyecekierdi ki: 

- Bu vaziyet FraJ1.ko hükümeti ta
nınmadığı için meydana gelmiıtir. Dev. 
letler hukuku çerçevesi içinde hareket 
etmesini isteyebilmek için bu hükümeti 
tanımak lazımdır. Franko'yu asi, hay
dud ve korsan telakki ettikçe o da hay
dud ve korsan gibi hareket edecektir. 

Akdeniz konferansı, yalnız Akdeniz. 
de emniyet işiyle alakadar olacağı için 
~lınanya ve ltalya'nm ileri sürecekleri 

u mesele mevzu harici telakki edile • 
c:ekti. 

Akdeniz konferansı ltalya'sız ve Al
;anya'ı;ız devam edecek ve lngiJtere ile 

.ransa bu defa azi.mkar hareket ettikte. 
ttnden b d . d . . . u enız e emnıyet ve :ısayı§ın • 

Şanghayda harb netice 
vermeden devam ediyor 
Öteki cebhelerde çarpışmalar oldu 

ŞangJıay sokaklarında topJ.ar 

Londra, 11 (Hususi) - Royter muhabiri Şanghay' dan biludiriyor: 
Putungda japon harb gemilerile Çin sa.hi~ bataryaları arasındaki harb 
bütün gün ve gece devam etmif, fakat i_kı • taraf da hiçbir netice ala· 
mamışlardır. Gece olunca Çin tayyarelen Japon gemileri üzerinden 
uçarak bombalar atmışlardır. Japon gemileri hunlara top ateşiyle mu· 
kabelede bulunmuşlardır. Bu çarpışmalarda da bir netice hasıl olma
mış ve iki tarafın vaziyetlerinde hemen hemen bir değişiklik olmamı§tır. 

Vusung kıyıları boyunca da 
şiddetli bir topçu düellosu olmuş
tur. Bu bölgede japonlar bir ileri 
hareketine kalkmışlar ve, Tokyo
dan bildirildiğine göre, çinlilerin 
mevzilerine 400 metre kalıncaya 
kadar ilerlemişlerdir. Diğer japon 
müfrezeleri de Vusung • Şanghay 
demiryolunu işgal etmişlerdir. Ja. 
ponlar gene bu civarda mühim bir 
stratejik nokta olan Yuehpou'yu 
işgal ettiklerini bildirmektedirler. 

Putung üzerinden u~ağa kalkışan 
japon tayyareleri Çin topçuları tara
fından püskürtülmü.c;lerdir. 

Diğer cephelerde 
Paoşan civarında bir millik bir cep

he üzerinde şiddetli muharebeler ol
maktadır. Birçok kasabalar alevler için
dedir. 

Japon filosu, tayyarelerin de iştira
kiyle Svatov ve Amoy limanlarını te
sirli surette bombardıman etmişlerdir. 

Kızıl Çin ordusunun harekatı 
Kızıl Çin ordusundan 60.000 kişi, 

Pekin • Sueiyuan demiryolu boyunca 
japon ordusunun yapmakta oldukları 

harekata mukavemet edemiyen Şenoi'
deki Çin ordularının takviyesi için Su
eiyuan'a doğru ilerlemektedir. Çin a
jansı. bu hat üzerindeki Çaikupu şehri
nin çinlilerce geri alındığını bildir
mektedir. 

"Harb uzun sürebilir., 
Japon Başbakanı prens Konoye ga

zetecilere beyanatta bulunarak japon 
milletinin harbın uzun sürebileceğini 
göz önünde tutması gerektiğini, lü
zumlu masrafların gelecek büdcede he
saba katılacağını, askeri harekatın mu
vaffakıyetle neticelenmesi için çalışı
lacağını bildirmiştir. 

Japonlar ara•ında kolera 
Paoşan'daki japon krtaları arasında 

80 kolera vakası çıkmış, bunlardan 20 
si ölmüştür. Şansideki ingiliz misyo.. 
nerleri de buradaki salgın üzerine eya.. 
!etten ayrılmak emrini almışlardır. 

muhafazası neye bağb İse o yapdacakhr. 
Fakat şimdiden §U söylenebilir ki. Akde
niz emniyetinin bozulması ve bunu iade 
etmek için baş vurulan çare Avrupa 
devletleri arasındaki zümre ayrılıklarım 
daha ziyade tebarüz ettirmiş ve bu züm
relerin uzuvları arasındaki tesanüdü 
arttırmıştır. Fransa lngiltere ve Sovyet 
Rusya biribirine daha yakındır. İtalya, 
Almanya ve Japonyaya daha ziyade yak· 
laşmışbr. ltalya ile Sovyetler de biribi
rinden daha ziyade aynlnuşlardır. Mil 
let\erarası münasebetlerinin her hangi 
sahasında iki zümre arasında teşriki me
sai gittikçe zorlaşmaktadır. 

A. Ş. ESMER 

, __ K_O_ç_o_K __ o_ı~ş_HABERLER 
X Budapeıte - Kabine toplantısın

da B. dö Kanya enternasyonal vaziyet 
hakkında izahlar vermiştir. Siyasi mah
filler B. dö Kanya'nın Cenevrede küçük 
antant - Macaristan münasebetlerini gö
rü~eceğini bildirmektedirler. 

X Varşova - Hükümet, köylüler 
grevine önayak olmak suçiyle köylü 
halk fırkası ileri gelenlerinden bir kaçı
nı daha tevkif etmiştir. 

X Belgrad - Alman - yugoslav da
imi ekonomi komitesi Dubrovnik'de ça -
lışmalanna başlamıştır. 

X Paris - İrlanda başbakanz B. dö 
V alera Parise gelmiştir . 

Tun celin de 

Yeni binalar 
ve köprüler 
Elaziz, (Hususi) - Tunceli ve Eli

ziz viliyetlerinde inşa faaliyeti gün geç. 
tikçe hız atmaktadır. Bu CÜinleden ol -
mak üzere Pertek - Hozat, Pülür yolu 
evvelce ilan edilen müddetten daha kısa 
bir zamanda bitecektir. 

Bu yol üzerinde iki büyük köprü var
dır. Bunlardan Pertek köprüsünün ayak
ları bitirilmiş ve 53 metrelik: Süngeç 
köprüsü yolculara açılmıştır. Ayrıca Ma.. 
makiye'ye kadar uzanan 60 kilometrelik 
yolun toprak tesviyesi bitirilmiştir. 

Hozat, Mamakiye'ye bağlanmak üze. 
redir. Bu muvasala yolunda Munzur su
yu üzerinde aynı isimde ve Türüşnek'de 
birer beton köpril kurulmaktadır. Tunc
eli vilayetinin umumi emniyetini temin 
edecek olan asker ve jandarma kuvvet-

leri için kışlalar ve hükümet otoritesinin 
sembolü olan bükiimet konakları inşaatı 
oldukça ilerlemiştir. ?vacıkta askeri kış.. 
la ve hilkümet konagının esas dıvarlan 
bitirilmiştir. Bugünlerde çatılan kapa • 
tılmak üzeredir. Pütür, Mamaki ve Sin. 
deki kışlelerin iki ay evvel temelleri atıl
mıştır. 

Amutka, Karaoğlan, Nabat jandar
ma karakolları bitmek üzeredir. Kültür 

faaliyeti de ayrıca ilerlemektedir. Ema

net usuliyle 12 muhtelif köyde yatı mek

tebleri yaptırdcnaktadır. Bu kış devresi 

için bu mekteblerin kadroları tamamla _ 

nacak ve tedrisata başlanacaktlr. 
Böylece Tuncelinde inşa halindeki 

binalar 50 yi geçmektedir. 

ispanya 
Sularında 

(Başı ı. inci sayılada) 

açıklarında bir ingiliz petrol gemisini 
zaptetmiş oldukları haber verilmekte
dir. 

Septeye götürülmüş olan geminin 
ismi malum değildir. 

Bu gemi ispanyol hükümetinin elin
de bulunan limanlardan birine petrol 
götürmekte idi. 

Bir ingiliz vapuru dört mcçh•ıl 
denizaltı gördü 

Londra, 11 (A.A.) - Deyli Herald 
gazetesi, Campdeiıhill vapurunun üçün
cü mühendisi B. J. Morgan'ın bu gaze
te muharrirlerinden birine yaptığı be
yanatı neşretmektedir: 

"- İspanyanın cenubundaki Huelva 
limanına 19 temmuzda girdik. Birkaç 
gün sonra dört denizaltı gördük. Bun
ların üzerinde şu işaretler vardı: U23, 
U24, U35 ve U36. Bu denizaltıların 
tekrar hareket ettiklerini gördüm. İşa
retleri gri bir boya ile kapatılmıştı. Ve 
köşkleri üzerinde yazıh olan harflerin 
yerine kaldırılması çok kolay olan si· 
yah kumaştan harfler konulmuştu.,, 

Kazaya uğrayan vapurlar 

Bayan, 11 (A.A.) - Sabahleyin er. 
kenden lspanyanin şimalinden bir çok 
mülteciler getirmekte olan bir kaç vapu
run Gaskonya körfezinde kazaya uğra
mış olduklarına dair ortada bir şayia do
laşmaktadır. Şimdiye kadar bu şayia te. 
yid edilmemiştir. Maamafih resmen öğ
renildiğine göre Nantes'den gelmekte 
olan Polemis adındaki yunan vapuru, 
bir balıkçı gemisinde Gijonlu beş mülte
ci bularak almıştır. Bu sıralarda balıkçı 
gemisi fransız sahillerinde batmak üze
re idi. 

Macaristanda mühim 
manevralar yapılacak 
Peşte, 11 (A.A.) - 12 ila 15 eyltil

de Macaristanda çok mühim manevra
lar yapılacaktır. İtalyan, Avusturya ve 
Macar askeri ricali bu manevralarda 
hazır bulunacakları gibi Peştedeki ata
şemiliterler de bulunacaklardır. 

Neşredilmiş olan resmi bir tebliğde 
bu manevraların gayesi yüksek macar 
zabitanmın ilk defa olarak arazi üze
rinde büyük mikyasta t atbikat yapma
ları muhtelif sınıflar arasındaki irtiba
tı tanzim eylemeleri maksadiyle icra 
edilmekte olduğu beyan edilmektedir. 

Alman manevralarında İngiliz genel 
kurmay reisi bulunacak 
Londr~ 11 ( A.A.) - Pres associa

tionun bildirdiğine göre İngiltere ge
nel kurmay başkam mareşal Sir Deve
rell, önümüzdeki hafta cereyan edecek 
olan alman manevralarında hazır bulu
nacaktır. 

Sovyetler yeniden japon 
balıkçı gemilerini 

tevkif ettiler 
Tokyo, 11 (A.A.) - Leulden bildiril

diğine göre, sovyetlerin karakol gezen ge
mileri, yeniden üç japon balıkçı gemi
sini zaptetmişlerdir. Bu gemilerden bir 
tar.esi sovyet sahiline on beş mil mesa
fede bulunuyordu. 

Kutubtaki araştırmalar 
Moskova, 11 (A.A.) - Şevelef kut

bu heyeti desir burnundan dün tayyare 
ile hareket etmiş ve farnçois joseph ada 
larmdan reiner'de arızasız yere inmi9. 
ıir, 

B. Hi tler yeni bir 
nutuk verdi 

Nürenberg, 11 (A.A.) - B. Hitler 
dlin gece nasyonal sosyalist partisinin 
1.40 bin siyasi idarecisine hitaben söy
lediği nutukta Almanyanın bel kemiği 
kırılmak istenildiğini, halbuki bugün 
alman milletinin her zamandan daha 
ziyade kuvvetli ve her türlü mücadele
yi başaracak kudrette bulunduğunu e
hemiyetlc kaydeylemiştir. 

j 

J BASIN iCMALi 1 

Kadın vatandaş 
TAN gazetesinde Ahmed F.mia 

Yalman, Üzerinde yeni bir modeliıl 
tecrübeleri yapılan tayyareye proto
tip ismi verildiği gibi, türk kadmlığı 
namma nefsinde yapılan tecru'öe.ri 
muvaffakıyetle başararak bütün ka
drnhğımız namına güzel bir imtibım 
vermiş olan Sabiha Gökçenin de ka
dınlarımızın askerliği bakımmdan bir 
prototip denilebileceğini kaydederek. 
bu kahraman tayyarecimizin cesaret 
ve merdliği hakkında misaller zikre
djyor ve diyor ki: 

«Senelerdenberi şu noktayı tecrü
beye alıştık ki, Atatürkün hazırladığı 
her adımda bir plan, biı inkişaf bcq
langıcı vardır. Bir kadın tayyareci 
prototipi vücuda getirirken, Atatürk 
herhalde bir tek nümune tayyared. 
yetiştirilmesini düşünmemiş, tür:k ka
dınının vatandaşlık vazifelerinde son 
hadde kadar gitmesini, memleketin 
beka ve inkişafı için her kuvvettea 
sonuna kadar istifade edilmesini göz 
önünde tutmuştur. 

Sabiha Gökçen askerlik öğrenme
ye başladığı sıralarda, gazetelerde bir 
aralık kadınlarrn askerliğinden bala. 
sedildi. Böylece kadınların askerliği 
yolunda bir ihtimalin zihinlerde ilk 
tohumları atılmış oldu. Şimdi kadın
lığın askerliğine aid kanunun h&%ırlı
ğı ilerlemiştir. 

... Türk kadmmm iyi vatandaş, 
iyi anne, iyi arkadaş olması için va
tani vazife duygularını benimsemesi, 
cemiyetin canh ve faal bir uzva olda
ğunu kavraması lazımdır. Kadmlarm 
mecburi vatani hizmeti bizi bu gaye
ye vardıracak en kestirme yoldur. 

Kadın vatandaş her girdiği bayat 
sahasmda yeniliğin bir mümes.sil ve a
mili oluyor ve olacaktır. Çünkü eski
yi hiç tanımıyor, vatani vazifelerini 
yeni bir hevesle ve ciddi bir hüsnüni
yetle karşılıyor. Vazife duygusuna ve 
dürüstlük esaslarına sıkı bjr surette 
bağlı kalıyor. 

Bugün türk kadınına, milli baya
tın bütün kapıları açılmıştır. Karşı

mızda bulunan mesele, bu kapılardaıa 
yalnız birkaç heveslinin tesadüfi su
rette geçmesi değildir; türk kadmın
dan umumi hayatta tam bir vatandaı 
unsuru olarak istifade edilmesi. ka
dına yalnız süslü bir bebek göziyle 
bakan devrin kapanmasıdır.,, 

IST ANBULUN DIY ABEKlRE 
GIBTASI 

Akşamın .-dikkatler> sütununda 
okuyoruz: 

«Gazetelerin hususi muhabirleri 
Diyarbekirden muazzam ve mükem
mel bir binanın resmini gönderip §il 

havadisi veriyorlar: Halkevi çok m~ 
dem bir temsil salonu inşa ettirmiş
tir. Bu salon yalnız Türkiyenin değil 
şarkın da en güzel salonlawıdan biri 
olmuştur. Çok orijinal bir üslubta ya· 
pılan bu binanın içi, bir asri tiyatro 
salonuna lazmı olan teknik tertibat 
göz önünde tutularak yapılmqtır. 

Binden fazla seyirci alacak büyük
lüktedir. 

«Kıskançlrk fena, gıbta iyi bir hi• 
tir!> derler. Hem niçin kıskanacağız 
ki Diyarbekir, bir türk şehridir, Tür
kiyenin şehridir. Fakat lstanb.ıl? ().. 
nun üzülmeye ve gıbta etmeye hakkı 
yok mu? O, en kesif nüfusiyle, iler
lemiş seviyesiyle ve imtihandan geç
miş tiyatro mera.kiyle, hala bir tiyat
ro binasma hak kazanmadı mı? Di
ğer türk şehirleri arasmda dümenci 
mi kalacak?> 

Arab kongresi 
çalışmalarını bitirdi 
Kudüs, 11 (A.A.) - Şamdan bildL 

rildiğine göre Bludanda toplanan arab 
kongresi, komisyonlar tarafından ka
rarlaştırılan teklifleri ittifakla tasvio 
ederek dün kapanmıştır. 

Kongre, Filistindeki mukaddes ma
kamların yahudilerin tehdidi altında 

bulundukları tehlikeler üzerine Papa
nın ve Avrupanın diğer ruhani şeL 
!erinin nazarı dikkatini celbetmeye ka.. 
rar vermiştir. 

Kongre, aynı zamanda, arab devlet 
reislerine de birer telgraf göndererek 
müzaharetlerinden dolayı kendilerine 
teşekkür etmiş ve arab davası yolunda 
gayretlerine devamlarını istemiştir. 
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TAYYARE PIY ANGOSU İzmir fuarında 

Beşinci balkan 
Değerli sanatkarımız 

Ressam Nazmi Ziyanın 
hayatı ve eserleri 

Kazanan numaraları 
sırasıyle neşrediyoruz 

•• 
gureş 

• 
şampıyonası 
Beşinci balkan güreş şampiyonası 

Önümüzdeki hafta sonunda İzmirde 
başlryacaktır. Enternasyonal fuar mü
nasebetiyle İzmirde yapılacak olan bu 
müsabakalar şüphesiz mevsimin en he
yecanlı spor hareketi olacaktır. 

17.406 No. 12.000 Lira 
29.062 " 10.000 ,, 
31.598 " 3.000 " 

6QQ linı lama...dar 
6S5 763 2642 3640 7312 149e2 

15289 21295 23656 26757 21346 28639 

2'706 36514 38486 l9oC3S 39743 

ZOO lira kazananlar 
1274 6870 7044 7371 8194 9772 

10717 10915 11988 13585 179l5 20818 
23604 23631 24197 25228 25488 25588 
25882 26299 28890 29515 31563 34656 
35653 35683 35918 36535 36837 38365 
39519 

100 l'ircı kazananlar 
317 387 482 559 694 1221 

2219 4265 4473 4479 5032 6732 
6912 8041 8685 9495 10936 15134 

15325 17166 27351 17917 17948 18444 
19344 19345 20945 22934 24747 25563 
27651 29626 30428 30466 30698 31412 
31486 31856 32824 33166 33504 34074 
34362 34898 36045 37525 37672 37724 
39583 39856 

50 lira kazananlar 
299 333 562 767 

1997 2214 2264 2589 
3853 3868 3878 4613 
5979 6082 6257 6631 
7551 7665 8003 8068 
8418 8849 8896 8850 

872 1113 
2853 3142 
4915 4944 
6788 7213 
8086 8228 

8857 8998 
9011 9630 9949 10313 20409 10803 

10931 11306 11585 11645 11787 12011 
12409 12652 12670 Z2833 13047 13068 
13071 13352 13385 13583 13605 13715 
13831 13848 14261 14328 14644 14713 
25105 15183 15586 15727 15883 15827 
15882 16073 16862 16926 17027 17043 
17081 17165 17383 17950 1198ı2 18059 
18379 lb398 18479 18549 19128 19221 
19J34 19865 19880 19931 19990 20271 
20190 zozso 20250 20352 20427 21054 
zıııo 21183 21389 21412 21560 22003 
2Zlll 22838 22475 22638 22692 22696 
23UII 23163 23461 23524 23527 23618 
23797 23994 24137 24277 24658 24793 
25841 25307 25325 25354 25491 25494 
ZS800 26218 26371 26567 26917 26970 
27471 27737 88046 28289 28353 28363 
28629 28637 28684 28777 26177 29495 
29~U4 29519 29569 29675 32006 32015 
32106 32493 32511 32559 32682 33251 
33337 33357 33483 33521 33731 33917 
33973 34214 34272 3+424 34499 34318 
3528& 35295 35708 35881 36261 36443 
36536 36~20 37152 37280 37472 38146 
38357 38546 38964 39205 39396 39590 
39677 

3l> lira kazananlar 
55 199 229 362 499 1063 

1314 1844 2005 2150 2 J .5(J 2226 
2319 2323 3154 3192 3211 3289 
3314 3851 3608 36!2 3889 3945 
3967 4063 4149 4333 4374 4532 
4596 4601 4663 5()56 5076 5389 
5570 5913 5978 6116 6206 6395 
6488 6490 6558 6598 6605 6853 
6986 7038 7054 7095 7149 7169 
7274 7'197 7310 7421 7465 7716 
8085 8436 8560 8767 8778 8892 

Tefrika: No. 121 

8966 9154 9180 9268 9281 9316 
9352 9619 9715 9885 10278 10299 

10320 10374 10523 10576 10602 10667 
10676 10731 10944 11179 11225 11251 
11267 11360 11474 11722 11734 11747 
11893 12295 12304 12374 12426 12456 
12~15 12523 13108 13127 13443 13826 

14380 14517 14585 14?50 14828 14988 
15249 15399 15846 16041 16188 162ti6 
16363 16537 16575 16600 16734 16956 
17299 17344 17413 17479 17583 17727 
17789 18138 18181 18315 18473 18775 
19014 19Q58 19100 19159 19164 19324 
19428 19618 20447 20120 20648 21156 
21178 21339 21760 21808 21833 21943 
21951 21963 21986 22081 22260 22353 
22511 23137 23204 23358 23428 23909 
24187 24319 24652 24807 24814 24886 
24969 24994 25156 25319 25484 25660 
25671 25717 25729 25859 25920 26142 
26276 26316 26557 26621 26729 27174 
27266 27907 28049 28324 28393 28439 
28449 28868 28897 28996 29047 29048 
29591 29630 29887 29918 30005 30036 
30184 30389 30493 30526 30563 30823 
30875 30886 30948 30949 30950 30935 
31214 31356 31430 31538 31819 31821 
32151 32182 32256 32331 32389 32455 
32478 32806 32906 32997 33083 33507 
33626 33678 33686 33990 34046 34056 
34154 34179 3'4258 34278 34593 34929 
35014 35033 35047 35111 35324 35411 
35616 35625 36707 36824 36875 36880 
37016 37022 37051 37580 37653 37685 
37860 37945 37984 38235 38335 38462 
38563 38580 38602 38763 39lfil 39217 
39301 39421 39467 39623 39802 39881 
39930 39932. 

Trabzon liman idaresi lktısad ve
kiletine denolanuyor 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Trab2on 
liman idaresinin İktnad Vekaletine dev· 
ri için yapılacak son tasfiye içtimamda 
buJunmak üzere Trabzona yarm bir he. 
yet gidecektir. 

Trabzon limanı 1 ilkteşrinde lktısad 
Vekaletine törenle devrolunacaktır. 

Konyada mükafatlı hayvan sergisi 
Konya. (Hususi) - Her yıl olduğu 

gibi bu sene de 29 eyliılde şehrimizde 
bir ehli hayvan sergisi açılacaktır. Ser
giye yalnız saf kan ve yarım kan arab 
tay ve kısrakları i§tirak edecektir. ZL 
raat vek!leti bu sergiye iştirak edenle
re dağıtılmak üzere 1240 liralık müka
fatı vi18yet emrine vermiştir. 

Sinameki ile zehirlenen amele 
İzmir, (Hususr) - Bir motorda ma

kinist bulunan Mehmed, fazla yemek 
yediği için rahat-ızlantnı§ kendisini 
tedavi etmek üzere sinameki içmiJtir. 
Mehmed biraz sonra söz söyliyemiye,
cek derecede ağır şekilde hast~lanmı•
tır. Zehirlenen amele, hastaneye kaldı
rılarak güç hal ile kurtarılmı,trr 

Adanada pamuk satışı 
Adana (Hususi) - Pamuk satış· 

ları hararetle devam etmektedir. Fiat
lar 42,5 ile 43,5 arasındadır. Bir günde 
140 bin kilo pamuk satılmıştır. 

du; 

Müsabakalara milli güreş takımımı
zın en değerli unsurları ittirak ede~k. 
lerdir. Çoban Mehmet, büyük Mustafa 
mersinli Ahınet, Yaşar, ankarah Hüse
yin. küçük H'üscyin lstanbulda açılan 
kampta bu mühim karşılaşma için ha
zırlanmış bulunmaktadırlar. 

Memleketimize gele<:ek olan diğer 
balkan miUetleri güreşçilerinin de çok 
çalıştıkları ve iyi bir vaziyette bulun
dukları söylenmektedir. 

Fuar komitesinin tcrtib ettiği proğ
rama göre, misafir takımlar 15 eylul ak
şamı tTenle lzmire varmı, bulunacaklar 
ve törenle karşılanacaklardır. 

16 eylulde aporcular fuarı ve şeb.. 
ri gezecekler; bir taraftan da balkan 
güreş kongresi toplanacaktır. 

Müsabakalar 17 eylUl cuma günü 
Alsancak stadyomunda bapıyacak ve 
18,19 eyIUlde devam edecek 20 eylOlde 
son güreşler yapılacaktır. 

Boğaziçindeki vapur 
kazasının tahkikatı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Dün 

gece Anadolu hisarı önünde Marki Ne
cibin yalısının bah~e duvarına çarpan 
53 numaralı şirketi hayriye vapuru bu
gün bir heyeti fenniye tarafından mu
ayene edildi. Vapur bodoslamadan bir 
derin yara almış ve saç kısmında bazı 
çöküntüler olmuştur. Fen heyeti kaza 
yerinde keşif yapmıştır. Vapurun düme.. 
ninde arıza görülmemiştir. kazaya ana
for sularının geminin arka tarafına yap. 
trğı 'iddetli tuyikin sebeb olduğu an
laşılmaktadır. 

Adana tayyare alanı 
Adana (Hususi) - Tayyare iıtas· 

yonunun ve hangarın inpatı ilerlemek. 
tedir. binanın temelleri bitirilmiştir. 

Alan ve yolcu bekleme binası taksima 
tr itibariyle çok güzel ve modern bir şe
kil alacaktır. 

1 RADYO 

ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 • 
-3.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar-
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha· 
herler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 
Plak nellJ!İyatı. 18.35 - 19.00 Çacuklara 
masal: Nurettin ArtaJl'l· 19.00 • 19.30 
Türk musikisi ve halk şazkıları. (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 
Sa.at ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Mahmud Karındaş ve arkadaştan). 

20.15 • 21.00 Flüt solo: Ahmet Haydar 

. Andiçen (Piyanoda Marsel Bi). 21.00 • 

21.15 Ajans haberleri. ıı.ıs · 21.55 Stüd

yo salon orkestrası. 21.55 • 22.00 Ya

rınki program ve İstiklal marşı. 

Birinci sayfamızda ölümünü tes.sürle haber verdiğimiz reaa•m Naz~ 
mi Ziya, 1880 de doğmuştu. Bu hesaba göre 57 yaşında hayata ıöderi· 
ni kapamıştır. En son 18 ağustosta latanbulda Güzel sanatlar akademi· 
sinde açılan beş kısımlık sergide fütadıo 300 parça kadar eserini dc>l
dura:n iki büyük atölye vardı. Bu ıergi, keneli iami etrafmda reklam Ja.< 
pılmasıru sevmeyen, hayatını müte-wazi ve fakat devamlı bir çalqmaya 
hasreden Nazmi Ziyanm eserleri h< kkında. tam bir fikir vermektedir. 

Ressam bu sergide hemen he
men haılangıçlanndan bugüne 
kadar meydana getirdiği eserleri 
toplamı§ buJunuyordu. 
Hayah: 

Nazmi Ziya, eski Dahiliye Nezareti 
muhasebecisi Mehmed Ziya'nm oğlu .. 
dur. Yüksek tahsilini mülkiye mektebin
de 1901 de bitirdikten sonra bir taraf
tan sadaret mektubi kalemine bir taraf
tan da "sanayii nefise'' mektebine gide
rek meşrutiyet inkılabına rastlıyan 1908 
de bitirmiş ve Parise tahsilini tamamla. 
mağa gitmiştir. 

Paris sanayii nefise mektebinde res
sam Karmo'nun atölyesinde çalışmış 
1902 Paris resim sergisine bir resim ka
bul ettirmeğe muvaffak olarak iyi ten
kidlerle karşılanmıştır. 

1913 yılı sonlarında İstanbula dönen 
sanatkar sırasiyle İzmir muallim mek
tebi müdürlüğü, İstanbul ilk tedrisat 
müfettişliği, sanayii nefise mektebi mü
dürlüğü vazifelerinde bulunmuştur. 1923 
de ınuallimlikten ayrılarak muallem kal~ 
nuşb. Öliimüne kadar gü.rel sanatlar a. 
kademisin<le çalışmıştır. 

Eserleri: 
Nazmi Ziya 1915 de Maarif Nezareti 

tarafından nıekteblerde dıvar tablosu o
larak kullanılmak üzere tür k tarihine aid 
on kadar tablo yapmağa memur edilmiş 
ve bunları bastırmak üzere Almanyaya 
gönderilmişti. 

Bu eserlerden bir kısmı büyük krtaua 
bir kısmı da kart postal şeklinde baaıJ. 
mı~tJr. Aralarında, •'fstanbulda bir cirid 
oyunu, Sketuvar muhasarası ve üçüncü 
Mustafa'nm kılıç alayı" resimleri de 
vardır. Ustadm pek sevdiği İstanbul'un 
Şişli sabahlarını tasvir eden ve kendine 
mahsus bir teknikle yapılmış resimleri 
dikkati çok çekmiştir. Portreleri ve bazı 
kompozisyonları da pek muvaffakiyet
lidir. 

Sanatı: 

Onun sanatını bir tek cümle ile hu
lasa edebiliriz: Nazmi Ziya, güneş, zi
ya ve tabiat işıkıdır. Mensub olduğu 
empresyonist mektebinin tarz ve tek
niğine uygun bir işçilik ile Nazmi Zi
ya hep güneşi, güneşin ihtizazlarını. 
güneşin eşyalara vurduğu bin bir şuaı 
resmetmeğe çalışmıştır. Bunda çok va
kit muvaffak olmuş ve güzel, canlı e
serler yaratmıştır. 

Nazmi Ziya, manzara ressamlığının 
bir romantiki idi. Tabiate karışı olan 
sevgisi, kuru bir taklidciliğin dışına 

çıkarak, bazr eserlerinde 1irik bir ma
hiyet almıştır. 

Kültür bakanlığı ve Nazmi Ziya 
Kültür Bakanlığı, sanatkarın ölüsü

nü törenle kaldırmak üzere emir ver
miş ve masrafını göndermiştir. Bakan-

Bir koyun 
hırsızını 

öldürdüler 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Evvelki 

gün Zincirli kuyu civarında 12 yerin
den yaralanarak öldürülmüş bir cesed 
bulundu. Müddei umumilik cesedin hü
viyetini bugün tesbit ederek katili ya~ 
kaladı. Katil Levend çiftliğinde Soti
rinin yanında çobanlık eden Mustafa 
oğlu İbrahimdir. Maktul de Arabkirin 
eski arapkir köyünden İbrahim olğlu 
Hüseyindir. 

Katil bugün sorguya çekilirken ev. 
veli cinayeti inkar etmişse de fakat keı 
disinin elbiselerini değiştinruş bulun· 
ması ve üzerinden yaş bir kuşak çıkma. 
11 şüpheleri kuvvetlendirdi ve esasen 
kuşak meydana çıkınca katil her şeyi 
anJatmağa başladı. 

Katilin Orta köydeki evinde ya
pılan araştırmalar neticesinde katilin el 
bise ve çamaprları bulundu. Katil ço
banın iddiasına göre Hüseyin şimdiye 
kadar bir çok koyun çalını~, cinayet ge 
cesi de kendi sürüsünden bir koyunu 
çalıp kaçmak istemiştir. İbrahim Hüse• 
yinin peşine düşmüş ve onu 12 yerin. 
den yaralayarak yere sermiştir. -Hilseyinin büyük babaaı Eyüb bu· 
gün cued kendisine gösterilince biç mü 
tc:eıair olmamış, çalıp çırpmakta mahir 
tanıdığı torununun f eti a.kibetine ba. 
karak sadece "su destisi su yolunda 
kmlır,, demiştir. 

Adanada evlenmeler 
Adana (Hususi) - Şehrimzde altı 

ay içinde 226 çiftin nikahları kıyılmış
tır. Evlenmelerin çoğu mart ve nisan 
aylarına tesadilf etmektedir. Bu aylarda 
evlenenlerin adedi elliyi geçmektedir. 

Muhasebe Katibi 
aranıyor 

Müessesemiz muhasebesinde istih· 
dam edilmek üzere muhasebeye bihak
kın vakıf bir memura ihtiyacımız var
dır. İmtihanla alınacağından talihlerin 
kısa tercümeihal ve birer fotoğraflariy. 
le 18 • 9 . 937 tarihine kadar tahriren 
müessesemize müracaatlarr. 

lık, Güzel Sanatlar Akademisi Müdü
rü B. Burhan Toprağı Nazmi Ziyanın 
ailesine taziyeye memur etmiştir. 

da kalmıyarak vakayı iyice incelemiş ve 
hükmünü vennişti: Romeo, Verona sınırla
n dışına sürülecekti. 

Yazanı ar: M ary ve C hariea Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Hemen silahını çekmişti. Romeo'nun bu 
kadar aşağıdan almasında gizli bir sebeb 
bulunduğunu anlayamıyan Merkutio, bu ka
dar ağır sözlere karşı arkadaşının bu kadar 
sabır göstermesini şeref sizce bir tahammül, 
bir katlanış telakki etmişti. Bu sebeble Ti
balt ile Merkutio döğüşmeğe başladılar. Ro
meo•nun araya girip ikisini de ayırmağa uğ
raşması para etmemiş, Merkutio nihayet 
kendisini ölüme sürükliyecek ağır bir yara 
alarak yerlere yuvarlanmıştı. Merklıtio ö
lünce, artık, Romeo'nun kendini daha uzun 
müddet tutmasına imkan kalmarruştı. O da 
silahını çekti ve önceden kendisine söyledi
ği ağır sözleri ona tekrarlayarak Tibalt ile 
döğüşmeğe başladı. Bu yeni musaraa da Ti
balt, Romeo tarafından öldürülünceye ka
dar sürdü. Öğleyin bu haber, bütün Vero
na' da yayılmış ve vaka mahalline büyük 
bir kalabalık toplanmıştı. Bunların arasın
da kanlariyle birlikte bir çok montagü•ler 
ve kapuleeler bulunduğu gibi, öldürülen 
Merkutio'nun akrabası olan Verona prensi 
de vardı. Prens, bu vaka üzerine memleketi
nin huzur ve sükununu bozan bu aile kavga-

sına bir son vermek ve bu işe sebeb olan 
hangi taraf ise onlan ağır surette cezalan
dırmak karaiyle oraya gelmiş bulunuyordu. 
Bütün bu vakaların şahidi olan Benvolio'
ya prens, hadisenin nasıl çıktığını anlatma
sını emretti. O da hem hakikatten ayrıknı
yarak, hem de arkadaşı Romeo'yu gücen
dirmiyerek gördüklerini, olduğu gibi, anlat
tı. 

Jülyet'e bu haberin ne kadar acı geldi· 
ğini düşünebilirsiniz. Kendisi, bir kaç saat
lik gelinlikten sonra artık ebediyen boşan· 
mış olacaktı! 

Romeo ve Jülyet 
Tibalt ona döndü ve dehşetli bir küfür sa
vurdu. Romeo, Tibalt ile kavgaya, döğüşe 
girişmekten çekinmek istiyordu. Çünkü bu 
adam, Jülyet'in sevdiği bir aıkrabasıyciı. 
Rundan başka bu genç montagü~ şimdiy,"! 
kadar bu aile .kavgalarına hiç kanşmıyacak 
kadar akıllılık göstermişti. Kaldı ki karşı
sındaki Kapulet ismini taşıyordu ve sevgi
lisinin de taşıdığı bu isim, artık, onda öfke 
ve gazab yerine bir rabıta ve bir cazibe uyan
dırıyordu. Onun için Tibalt'ı gayet s:ıldn, 
güler yüzlü karşıladı ve ona ·'iyi kapulet" 
diye hitab etti. Kendisi bir montaeü oldueu 
halde bu ismi söylemek ona gizli hir zevk 
ve heyecan veriyordu. La.k"n bütün mcr:ta
gü'lerden. cehennemden nefret ct"iği k~dar 
tiksinen Tibalt akıl ve m2.!ltık a:nlemiyor-

Akrabasından birisinin öldürüldüğünü 
gören Bayan Kapulet, intikam alınma
sını istiyordu. Prense, kendisi de bir 
montagü ve Romeo'nun arkadaşı o
lan ve bundan dolayı tarafsız dav
rana.mıyan Benvolio'nun sözlerine kulak as
mamasını ve katili ağır surette cezalandırma
sını söyledi. Böylece bu kadın, Romeo'nun 
Jülyet'le evlenmiş olduğunu bilmiyerek, 
kendi damadının aleyhinde söz söylemiş, o
nun cezalandınlmasııu istemiş oluyordu. Ö
te taraf dan Bayan Montagü, oğlunun haya
tı için yalvaraıyor, onun Merkutio'yu nizam 
ve kanwıa karşı gelerek öldüren bir katili 
tepelemekle ancak adaleti yerine getirdiği
ni söylüyordu. Prens, ne bu tarafın, ne de o 
tarafın, yalvarış, yakarışlarının tesiri altm-

Bu haberi ilk duyduğu zaman Kuzenini 
öldürdüğü için Romeo'ya öfkelendi ona gü
zel zalim, melekler arasından çıkma bir şey
tan, kemirici bir güvercin, kurt yaradılışm
da bir kuzu, çiçekli bir yüz altında gizlen· 
miş bir yılan, gibi bir takım sıfatlar veriyor, 
içinde sevgisi ile hıncı mücadele ediyordu. 
Fakat sonunda sevgisi galebe çaldı: Şimdi· 
ye kadar, Kuzeninin ölümü dolayısiyle dök· 
tüğü kederli göz yaşlraı, sevinç göz yaşla .. 
rma döndü. Öyle ya, Romeo sağ kalmıştı. 
Halbuki Tibalt onu öldürebilirdi. Ondan 
sonra gözlerinden yeni yaşlar boşandı. Bun
lar da Romeo'nun sürgün edileceğinden ile
ri gelen keder göz yaşları idi. Bu haber, o
na bir çok Tibalt'm ölümünden daha kor
kunç gelmişti. 

(Sonu var) 
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Her devlet karasularının 
inzibatını temin edecek 

(Başı ı. inci sayıfada) 
laştırılacak bazı deniı yollarını takib 
~ylemelerini tavsiye edeceklerdir. 

Royter muhabirinin öğrendiğine gö
re, Akdenizde kontrol için yüzde kırkı 
fransız olmak üzere asgari altmış tor
pid<ı muhribi kullanılacaktır. 

Tebliğ 
Nyon, 11 (A.A.) - Akdeniz Kon

feransının bu akşam neşrettiği tebliğde 
ezcümle deniliyor ki: 

Bugün öğledfo sonra toplanan ko
mite içtimaı esnasında, balkan antantı 
namına B. Puriç beyanatta bulunıarak 
aşağıdaki teklifleri yapmıştır: 

1 - Her sahil devleti kendi kara 
&ularında inzibatı temin etmelidir. 

2 - Her sahil devleti, işbirliği için, 
diğer sahil devletlerle müzakerelerde 
bulunıabilmelidir. 

3 - Kararlaştırılacak hatlara göre 
en işlek deniz yolları üzerinde inzibat 
Fransa ve İngiltere tarafından temin 
olunmalıdır. 

B. Puriç, Balkan antantı devletleri
nin, konferansa istirak eden öteki Ak
denize sahil devletlerin bu kararlara 
iştirak eyliyeceği ümidinde bulundu
ğunu da ilave eylemiştir. 

BuJgaristan delegesi B. Köseivanof, 
B. Puriç'in beyantma müzaharet et
~istir. 

Metin projesi 
Bunun üzerine B. Delbos, bir metin 

proje tevdi eylemiş vıe bu proje, hükü
metlerin tasvibi kaydı ihtira.zisiyle tas
vib olunmuştur. 

Projenin görüşülmesi esnasında, Ka
radenize sahil devletler delegeleri de
nizaltı gemileri bu denizde ticaret ser
bestisini tehdid eyledikleri takdirde, 
bu harekata ni'hayet vermek üzere ara
larında görüşüp karar alacaklarını bil
dirmişlerdir. 

Reisin teşekkürü 
Proje, imzadan sonra, meriyete gire

cektir. 
Reis, bunun üzerine, konferansın ça

buk bir surette muvaffakiyetli başarılar
da bulunduğunu, enternasyonal huku -
kun yeniden kurulmasına, Akdenizin te
mizlenmesine ve umumi sulha yardım 

eylediğini ve ayrıca, konferansta temsil 
edilen devletler arasmda daha geniş bir 
anlaşmaya götürebilecek bir bağ yarat
tığım kaydeylemiştir. 

Bütün delegeler namıan B. Antones.. 
ko, güçlüklerden pek çabuk bir surette 
muzaffer olan B. Delbos'a teşekkür et
miş, B. Delbos da mukabeleten delege
lere teşekkür eylemiştir . 

Konferansın imzaya tahsis edilecek 
olan önümüzdeki toplantısı, gelecek 
hafta yapılacaktır. 

Akdeniz Konferansı 
ve Sovyetler birliği 
Anlaşmaya varılmadan Önce 
görüşmelere hakim olan hava 

Nyon, 11 (A.A.) - Havas Ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Nyon konferansınm bütün görüşme
lerine, Sovyetlerin iştiraki meselesi h~
kinı olmaktadır. 
h' l{onferansın tamamiyle teknik ma -
ıyetine halel getirmeden ve netice ola

rak Londra komitesinin başına gelen 
Ullltırni politika münakaşalarını yeniden 
uyandırmadan bu iştirak ne suretle te
min olunmalıdır? 

Görüsmelerin intacı işte bu mesele
Ye bağlıdır. 

''A.kdenizde Sovyet gemilerinin 
bulunması harb demektir.,, 
Akdenizin şark havzasında Sovyet 

karakollarının daimi surette bulunma -
lan ihtimali, görüşmeleri yarı resmi su
rette takib etmekte olan "müşahidler" 
tarafından hemen a'jağıdaki mukabeleyi 
lnucib olmaktadır : 

'' - Bu takdirde, yeniden, İtalyanın 
boğazlar mukavelesine iltihakını mene -
den aym mesele karşısında kalıyoruz. 
Sovyet harb gemilerinin bu civarlarda 
htılunuşu, uzak veya yakın bir zamand 
harb demektir." 

Türkiye ve diğer devletlerin 
itirazları 

Ronferansa iştirak eden ikinci dere. 
tede devletler delegeleri - bilhassa Tür
kiye, ve İngiltere ile en sıkı bir surette 
bağlı bulunan devletler - baska bir ton
da ve başka sebcblcr dolay~siyle aynı 
l'tıahiyette itirazlar ileri sürmektedir. 

Bunlar, hulasaten diyorlar ki: 
"- Bhim için Nyon'un en esaslı a

'l/antajı, karşılrklı yaıdımı, lngiltere ve 
li':ansanın müşterek himayesi ve teşeb· 
bııs·· .. 

u u:zerine bina etmek olmalıdır. Av-

~rlinde: 
Bir alman gazetesi 

B. Litvinof'a çatıyor 
Berti, 11 (A.A.) - Nyon konferan

s1 ın .. 
ı- unasebetiyle alman matbuatı şiddet 
1 neşriyatta bulunmaktadır. 

1 B. Litvinofun İtalya ve Almanya a-
,,~h~.nde söylediği sözleri kaydeden 
.
1 

Wolf_ Uhrblatt,, gazetesi, bu vesile 
~ ~ sovyet delegesinin şahsına şiddetli 
1 
Ucuınlarda bulunmakta ve bundan böy~ 
~ A.lrnanyanın sovyet dış isler komise. 
rın· · 
ca ~•n bulunduğu masaya asla oturmıya-

gını yazmaktadır. 

rupayı ikiye ayıran ideolıoji anlaşmaz· 
lığında istemiyerek vaziyet almış gö· 
rünmek tehlikesine maruz bulunuyoruz. 
Korsanlığın tenkili meselesi, bu nahoş 
neticeyi doğurmamalıdır.,, 

I kinci hal çaresi 
Bu esaslı güçlüğü bertaraf edebil

mek i~in iki muhtemel çare vardır: 
Sovyet kontrolunu, Karadenize, yani 
Şarki Akdenizden daha geniş bir mm
takaya tahdid etmek, ve yahud, Sov
yetler birliğine kontrola iştir~k hakkı
nı tanımakla beraber, kendisinden de
niz kuvvetlerinin bugünkü vaziyetinde 
kontrolu filen yapacak kudrette olma
dığı hakkında bir beyanat almak. 

İkinci şık, karışmazlık kontrolunun 
teessüsiinde nihayet kabul edilen hal· 
suretinin aynı mahiyettedir. Bu bal su
reti, biltün uzlaşma vasıtalarını kullan
mak hakkını muhafaza eden ingiliz hü
kümetinin değilse bile amirallık daire
sinin arzusuna uyar gibi gözükmekte
dir. 

Fakat, bunun Sovyetler birliği tara
fından kabul edilip edilmiyeceği malum 
değildir. 

B. Litvinof şiddetli beyanatını 
tekrarlamad~ 

Cenevre, 11 (AA) - B. Litvino. 
fun aleni tehdidkar beyanatı, teknik ko_ 
mitcde ne tekrar, ne de tevsi edilmiştir. 

B. Litvinof Valansiya bükümetL 
nin konferansa davet edilmesi için is
rarda bulunmamıştır. Bil~kis İtalyayı 
derpiş edilen tedbirlerden haberdar et 
mek tasavvurunda olduğunu gizleme_ 
miş ve İtalyanın nihayet bu tedbirlere 
iştirak edeceği ümidini izhar etmiştir, 

Romada: 
İtalya plana iştirak 

edecek, fakat. .. 
Roma, 11 (A.A.) - Royter muhabi

ri bildiriyor 

Nyon anlaşmasının derin surette 

tetkiki neticesinde İtalya, sanıldığına 

göre, tasvip edilen plana iştirak dave

tini e1verişli surette karşılayacaktır. 

Yalmz davetin Nyondan değil fakat ka· 

rışmazlık komitesinden gelmesini şart 1 
koşmaktadır. 

ULU .S 

İzmirdeki maç . j 
Istanbul: 1 
Ankara: O 
İzmir, 11 (A.A.) - İzmir enternas

yonal fuarı münasebetiyle tertib edilen 
An.kara, İstanbul ve İzmir karışı.k ta
kımları ınüsa.bakalanna bugün baslan
dı. İlk maç büyük bir memleket turne 
sine çıkan doğu karışık takımiyle İz
mir - B - takımı arasında yapıldı. 
Müsavi bir tarzda cereyan. eden ınaç 
ın sonunda doğu takımı 4. 3 galib gel
di. 

Bundan sonra Ankara karışık ta
kimiyle İstanbulun mim küme dışında 
kalan sekiz kulübün oyuncularından 
teşkil edilen muhtelit çarpıştı. Hakem 
İzmirden Mustafa idi. 

İlk devre yirmi dakika kadar müsavi 
cereyan ettikten sonra Ankaranm ya
vaş yavaş hakimiyeti ele aldığı görül
dü. Bilhassa sağdan yapılan hücumlar 
İstanbul kalesini müskül vaziyete dü
şürüyordu. Bir kaç tehlikeyi büyük bir 
şansla atlatan istanbullular oyunu tek
rar müsavi şekle sokarak ankara kale
sini ziyarete başladılar. 39 uncu dakika 
da bir İstanbul akınında Şahab oyunun 
ilk ve son golünü atmağa muvaffak ol
du. Devre bu şekilde bitti. 

İkinci devrede iki taraf ta gol ya
pamadılar. Bilhassa Ankara takımı 40 
dakika kadar tek kale vaziyetinde ha
kim oynamışsa da elde ettiği fırsatları 
bir türlü gole tahvil edememiştir. 25 in
ci dakikada Ankara.dan Hasanla lstan 
buldan Kemal çarpıştılar. İkisinin de 
başlan yarıldığından oyunu terketti• 
ler. İki üç dakika sonra sert oynadık.. 
lan için Ankaradan Ali Rıza ve htan· 
buldan Daniş hakem tarafından oyun
dan çzkaraıldılar. Böylelikle sertliğe 

doğru giden oyun tabii şekilde devam 
etrneğe başladı. Ankaranın baskısı Al· 
tında sona eren maçta istanbullular 1.0 
galib geldiler. 

Katil suçiyle zanlı bir 
kadın beraet etti 

Balıkesir (Hususi) - Eski kocası 
Mustafayı öldürmekle maznun olan 
Hıdır Ali köyünden Fatxnanın mahke
mesi bitmiştir. Fatınanın, bu cir ~ 

namusuna yapılan tecavüzü ön 
kastiyle işlediği anlaşıldığından, 
etine karar verilmiştir. 

Antakya başkonsolosluğu 
Yeniden ihdas olunan Antakya baş

konsolosluğuna başkonsolos unvanını 
haiz Paris konsolosu Firuz I<esim ve 
Paris konsolosluğuna da merkezde 
baş.konsolos Dürrü Mazhar PayzlD n&
kiJ ve tayin edilmişlerdir· 

Kaçakçılık 
azalıvor 

(Başı ı. inci sayıiada) 
8889 un, iki sene sonra 181 e düş.. 
tüğünü söylemekle aradaki büyük farka 

işaret etmiş oluruz. 
Sonra su rakaınJara bakınız : 932 de 

adli, askeri ve sa]jhiyettar ihtısas mah
kemelerinde hapis cezası gören 394 ra
kamı, 935 te 264; para cezası veren 400 
rakamı 176 olmuş; mahkumlar sayısı 
4456 dan 3819 a inmiştir. 936 ve 937 
nin rakamları ise, bazı ihtısas mahke
melerinin lağvini gerektirecek kadar 

bizi tatmin edicidir· 
Tasnifi güç olacak kadar çeşidli O-

lan kaçak eşya rnikdarını~ ~e kıymeti_ 
nin azalmasını; benzerlerımn memleket 
içinde yapılmaya başlan~ış olmasa, ka
çakçılığın kötil ve menfı hüviyetinin 
halk arasında anlaşılmış bulunması, bi
ri maddi öbürü manevi, iki büyük işi 
meselesizleştirme yolunda olduğumuzu 
anlatıyor. Bu netice memleket hudud
larma "gümrüklere uğramadan aşıl
maz ı damgasını vuran teşkilatın ese
ridir:' Bugün, devletin kendisine ayır
mış olduğu parayı, kaçakçıyı. her 23.Dlan 

ve her yerde yakalıyacak hır organiz
ma ve IPOdern cihazlara malik bir n:ıu_ 
hafaza kuvveti halinde memleket eko_ 
nomi ve ahlakının emrinde seferber e
den teşkilatın komutanına, bize güzel 
ve sevindirici haberler getirmi' oldu
ğunu bilerek, hoş geldin diyoruz. 

CDlhlan ıtıarr~nncd~ 

~ nteDocen~ servis 
Y HARBDA ENTELICENS SERViS! ŞEFLIGINI azan: YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAK.ANI 

Samuel Hor ___. 
No: 12 Çeviren: Hikmet TUNA 

Petrograda geldiğim zaman 
bizim miyonun manzarası 

ııı 

Entelicens servisindeki 
vazifem 

Real derdi ki: "O, bu rapor sa
hibleriJıi her gün dolsa da, dolmasa 
da hareket etmeğe mecbur olan yol
cu arabalarına benzetirdi. Bir zabıta 
memuru da ekmeğini kazanmak için 
her gün bir rapor veımeli ve gayret 
göstermelidir. Bildiği bir şey yoksa, 
uydurur. Tesadüfen bir şeyi keşfe
derse, kendisine ebemiyet verdir
mek için meseleyi izam eder, "Ayni 
ReaJ gene şunları söyledi: ''Fransa
da siyasi zabıta Foucbe'nin zama
nında olduğu kadar hiç bir zaman 
iyi kurulmamıştır. Böyle olmakla be
raber, Fouche asgari mikdarda me
mur kulannuı ve buna rağmen oku· 
madan attığı raporlar her gün iki se
peti doldurmuştur." 

Louis Madelin : fouche 
Rusyaya yaptığıın ilk seyahati ve 

bu seyahatla ali.kası olan hadiseleri 
kuden tafsilatlı anlattım. BunlaJ" e
hemiyetsiz teylerdi.r. Fakat Finlandi
ya yolunu bjJmiyenler için enteresan
dır. Hatta, bu yolculuğu yapmış olan
lara. o günlerin müş.kil ~rtları içinde 
karşılaştıkları bazı hadiseleri de ha. 
tJrla lır. Ancak, daha ciddi ve ehemi
yetli hadiselerin hakkını vererek an
latabilmekliğim için, hatıra defteri 
tutmak metoduna nihayet vermem ve 
etrafımı çevinniş olan şeylerin biri
birleriyle olan müna.sebetlerini daha 
şü.mullu bir tarzda izah etmem lazım
dı. Bunun içi~ her gÜn yaptlan ufak 
tefek vazifeleri bir tarafa bırakarak, 
Petrograd'da bizzat içinde yaşadığım 
da.ha ehemiyet1i sahneler hakkında 
bir fikir vermeğe çah§oacağım. 

Şimdi azası bulunduğum ve çok 
geçmeden şefi olduğum misiyonun e
veli bir krokisini çizmek suretiyle bu 
ıı.ahneleri anlabnağa batlayacağnn, 

Petrograd'a geldiğim zaman, mis
yonun bütün azaları subaydı; bun.la.. 
rın her biri rusçayı mükemmel bili
yordu. Askeri istihbarat işlerinin ge
Dİ§ bir sabası vardı. Onlara, burada 
türlü türlü i§ler yüklenmi§tİ. Bu işler 
arasında en ehemiyetlileri, d~marun 
nas cephesinde bulunan ukeri teşkil
lerini tayin ve tesbit ebnek, şüpheli 
kiınselere ve eşyaya dair maJUınat a
hp vermekti. 

Franıızlar1n da bunun gibi bir mi
şİyonları vardı; her iki.si de rus gg. 

nel kurmaylığı binasında yan yana o
lan odalara yerleşmiJti. Bizim oda
mızdan, kışlık sarayla büyük meydan 
görünüyordu. Ha:nlı, nıs bürokrasi'si
nin tam ortasmda yer almıştrk. 

Petrograd valisinin, dış, ticaret ve 
endüstri bakanlıklarının, jandarma 
genel kurmayının daireleri de ayn1 bü. 
yük blok'da bulunuyordu. Pencere
ınizin ahından meydanı aşıp gelerek, 
havaya, çamura ve derin bataklıklara 
hiç aldırış ebneden, sanki alman si
perlerine atılıyorlarmış gibi kendile
rini yerlere atan silah alhna yeni a
hnnuş rus askerleri mütemadiyen ge
çip gidiyorlardı. 

Manzara, benim gibj Barock'un 
aşıkı olan bir kim1e için, çok zevk 
verici idi; tuğla rengindeki büyük 
Rastrelli sarayı, biribirinin içine giren 
ve gene tuğla renginde olan re&mi da
irelerden mürekkeb~ sonsuz Blok hükii ... 
met merkezini şehrin geri kalan kısımile 
bağlayan kızıl bir kl!:Oler bu manza
ranın ana hatlannı tefkiJ ediyordu. 
Bina cephesinin en miikemmel kısmı, 
ha.lia rua karakterini taşıyordu. Ge
nel kurmayın arkasında, medhale gi
rilmesini güçleştiren ve .sıhata pek za
rarlı olan murdar geçidli bir &Ürü av
lu vardı. 

Leş gibi kokan bekleme odasında
ki §apka ve la&tiklerimizi, finlandiya
h bir jandarma muhafaza ediyordu. 
Bu finlandiyalının di.ğer bir vazifesi 

de, bize bütün gün çay pişinnekti, 
Genel kunnaym hw odasına seatte 
bir çay bardaldarı taJuıı:yor ve me•
cudu azalmadığı zamanlarda bol bol 
teker getiriliyordu. Şeker kıtlığı -.al'• 
dı. Onun için bazı y~h başlı subaylar 
mütemadiyen ve fazla teker istiyor· 
Jardı. Hele bir genralin bardağını ağ
zına kadar ıekerJe doldurdııktan son
r.a, çay koydurduğunu hali hatırla-
nın. 

Buraya gelişi.mm üzerinden çok 
g~eden, misiyonumuzda pek de 
hoş olmıyan iki hadise oldu. Lastik
lerin teki bekleme odasmda ortadan 
kayboldu; halbuki sokaklar adeta 
bir çamur deryasını andırıyordu; der
ken semaverimiz de bozuldu. Arasıra 
yapılan çayın acaih ve kötü bir tadı 
vardı. 

Nihaye.t, bir 6Ürii 11kuıbh ve ne~e
siz geçen günden sonra, finlandiyalı. 
elinde benim kayholmu§ Iamğim oJ~ 
duğu halde karırma dikildi. Semave
rin alb aylık temiZ"liiini yaparken, i
ç.ind ebenim lastiğimi de bulmuştu. 

Faaliyetimiz muayyen bir merasi
me tabidi. Kılıçsız dolaşmak, bir SU• 

bay indinde C§İ olnııyclll bic hakareti 
ifade ettiği için, mütemadiyen kılıç 
ta§nnak zorunda idik. Bir rus subayı 
odamıza girdiği veya biz onlarm dai
relerine ayak bastıiumz zaman, ~e
rek odaya girerken gerekse dışarı çı
karken, orada buluna'ftlann birer bi
rer elerini sıkmak mecburiyetinde i
dik. Tatil ve yortularda genel kurmay 
kapalı olduğundan, bizim biix'omuz 
da tatil ediliyordu. Eğe.r yanr:bnıyor
aam, mayıs ayındaki resmi tatil gün
leri on beşten az değildi; ağustos ayı
mn son haftasında da beş gün biri bi
ri arkasmdan elini yortular ve milli 
bayramlar geliyordu. Bu yortu günle
rinde genel kurmayın itleri de tatil 
ediliyordu. Bütün bir yortu günü sa
bahtan ak§ama kadar kilisede yapı
lan ayinler kafi gelmiyonnuş gibi, ge
nel kurmay binamdaki kiliselerde e
pey uzun süren dini ayinler yapıh
yerdu; çünkü, kiliseciği olmıyan tek 
bir hüküınet dairesi yoktu. Fakat be
ri tara.fdan fUbe faaliyette olduğu an
larda bile, mesai saatleri tayin edil
memİ§tİ; bu itibarla rus ıneslekda~
larımızla buluşmak pek kolay olmı
yordu. Mesela, geldiğimin ilk günle· 
rinde, genel kurmayın baıı &ayılan 
zat, gece saat on birde işe batlayarak 
ertesi gün sabahın saat yedi yahud 
sekizine kadar çahııyordu. Bizler gi
bi. gündüz çab§mağa all§lttıt olan in
sanlar için, kendileriyle meaai teşri
kinde bulunmak ı.çok güçleşiyordu. 

(Sonu var) 

Almanyadaki ticaret 
heyeti azaları 

dönmeğe başladılar 
İstanbul, l 1 (Telefonla) - Türk • 

alman ticaret anlaşması görüşmelerinde 
bulunan heyetimiz azalarından iç tica
ret umum müdürü Mümtaz ve raportör 
Cabir şehrimize geldiler. Müsteşar 
Kurdoğlu ile ofis başkanı Burhan Zih
ni bazı tetkiklerde bulunmak üzere AJ. 
manyada kaldılar. 

Heyet Ankaraya dönünce anlaşma.. 
ya aid nizamname ve izahname alakaJı
Jara bildirilecektir. Bazı ihracatçılaı 

bugün toplanarak yeo.i anlaşma ile ha
sıl olan yeni vaziyet etrafında görüştü
ler 

Adananın su programı 
Adana (Husu•1) - Çukurovanm 

su ve sel baskınrndan kurtarılması, ova· 
larımızm sulanması etrafındaki çalış

malar büyük bir hızla devam etmekte
dir. Bu işler etrafında yap:lan etüdler 
bi tmişt pJanlaı ve projeler hazırlanmış. 
trr. 
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Jandarma genel komutanlığı ı\n
kara sabnalma komisyonundan : 

Bir tanesine (350) kurut kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
ğun iki bin kilim kapalı zarf usulü ile 23.9.937 perşembe günü saat 
15 de satın alınacaktır. Şartnamesi parasız olarak komisyondan alı
nabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazı
lı belğe ve (525) kiralık ilk teminat makbuzu veya banka mektu~u
nu muhtevi teklif zarflarını belli gün saat dokuzdan evvel komıs-
yona venniş olmaları. (3205) 3-4799 

İstanbul Sıhhi müesseseler artırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Heybcliada sanatoryomunun ara pav
yonu inşaatı. 

Keşif bedeli 81,913 Lira 81 kuruştur. 
Muvakakt garanti 6143 Lira 54 kuruş. 
Heybeliada sanatoryomuna yaptırılacak olan ara pavyonu ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 13-9-937 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda 

İstanbul sihat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartları 
proje ve keşif hülasası ile buna mütefe.r~i diğer evrak 410 kuruş 
bedel mukabilinde komisyondan alınabılır. 

3 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasiyte bu i
şe benzer 50000 liralık iş yaptığına dair nafia vekaletinden almış 
olduğu müteahhidlik vesik~siyle m~vakkat . garanti makbuz. vey~ 
banka mektubu ile birlikte ıhale saatınden hır saat evvel teklıflerı
ni havi mektuplarını komisyona vermeleri. (5543) 2-4576 

Sihat ve İçtimai Muavenet Vekaleti · 
Hudud ve Sahiller Sıhhat 

umum müdürlüiünden: 
Bir numaralı Müdürler apartımanının sı~a tamiratı eksiltme

ye konulmuştur. Tahmini keşif bedeli 6944 lıra 2~ k~ruşt~r. 
Bu işe aid eksiltme şartnamesi, mukavele pr~~e~.1· ~etıf cctv~-. 

lini istiyenler 35 kuruş bedel mukabilinde umu~ ~~~~rlukten alabılır 
ler. Eksiltme 18 eylül 937 tarihinde cumartesı gunu saat 10.30 da 
açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. . 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 520 Iıra. 81 ~uruş m~
vakkat teminat vermesi, ve bundan başka aşağıdakı vesıkayı haız 
olup göstermesi lazımdır. . . 

Eksiltmeye en az bir parçada 7000 liralık bina ınşaatı yapmış 
olduğuna dair nafıa müdürlüklerinden vesika almış olanlar eksilt-
meye girebilirler. (3123) 3-4679 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza örgütü için 3730 tane portatif çadırın 
17 .9.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 34403 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne makbuzu 

veya banka mcktubları ve kanuni vcsikalariyle birlikte teklif mek
tublarını o gün saat 14 e kadar Galatada eski ithalat gümrüğü bi
nasındaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2964) 2--4488 

Nafia velialetinden: 
21 eylül 937 salı giınti saat 14 de Ankarada vekalet malzeme ek

siltme komisyonunda 4903 lira 25 kuruş muhammen bedelli 20 ka
lem 1141 parça tersim malzemesinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Ankarada vekaleti malzeme 
miıdürlü- ünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 367 lira 74 kuruştur. 
İsteklierin şartnamesinde yazılı vesaik ile 21 eylül 937 salı gü· 

nü saat 14 de komisyonda bulunmaları lazımdır. (3215) 3-4789 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - Ankara telgraf muhabere aalonunun yağlı boya ile boya· 

tılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye k_?nuldu. 
2 - Keşif bedeli 678.35 muvakkat temınatı 50.88 liradır. 
3 - İhale 20 eylül 937 pazartesi gilnü sat 15 te P. T. T. müdür

lüğü komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talihlerin mezkur günde teminat paralarını Md. lük vez· 

.nesine yatırarak komisyona müracaatları. (3280) 3-4878 

Balıkesir Vilayeti Daiıni Encümeninden : 

Eksitme tlinı 
l - Balıkesirde müccddeten yapılaack doğum eri in,aatıııın 

projesi mucibince ve vahidi fiat cetvellerine göre 14500 liralık kllt
mınrn in,ası 23 eylül 937 tarihine rastlayan pe11embc gilnil saat ıs 
de kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılmak üzere ıs gün müddetle 
eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Bu ite aid enak tunlardır. 
Hususi prtname, 
Ketif cetveli, 
Mesaha cetvel~ 
Vahidi fiat cetveli, 
Projeler, 
Eksiltme prtnameai, 
Mukavele projesi 

3 - Muvakat teminat ketif bedelinin % 7.5 ğu olan bin seksen 
yedi lira 50 kuruttur. • 

4 - İhale Balıkesirde vitiyet makamında tctekkill edecek en
cümen daimi huzurunda yapılacaktır. 

5 - lateklilerin 937 yılı iç.in Nafıa vekaletinden almmıı mil· 
te~~~tlik vesikasını ve bu ite girmeye salahiyet veren resmi •e
saıkı ıbraz etmeleri şarttır. 

6 - Teklif ahipleri ihale günü ihale saatinden bir saat evet 
deru.nunda te~lif mektubu zarfı ve beıinci maddede yazılı vesika 
ve ticaret vesıkaaı ve teminat makbuzu veyahut banka mektubu 
olan zarf mı makbuz mukabilinde riliyet makamma teslim ede-
ceklerdir. (5958) 3--4884 

Harita Genel Direktörlüğünden 
1 - Muhammen bedel (1023) lira Harta fotoğrafhanesi için 

(16) kalem fotoğraf eczası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - .tstckliler ,eraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gi

receklenn de (76) lira (73) kurut muvakakt teminat makbzularile 
17.9.937 cuma günü saat 3 de Cebecide harta satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (3137) 3-4680 

Nafıa Vekaletinden 
Diyarbckir • Cizre • Irak hududu hattının 65 inci kilometresi 

ile Irak hududu arasındaki kısmının etüdü ve ayni hattın Diyarbc
kir ile Irak hududu arasındaki kısmının aplikasyonu ve bu hat ü
zerindeki bir iltisak noktası ile Tatvan arsamdaki kısmının etüd 
ve aplikasyonu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17.9.937 tarihinde saat on beşte vekaletimiz de
miryollar inşaat dairesinde eksiltme komisyonu odasında yapıla· 
caktır. 

2 - Bu etüd ve aplikasyon işinin muhammen bedeli iki yüz 
altmıı bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 
4 - Bu işe aid mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındır

lık işleri genel şartnamesi, istasyon mevkileri hesabatma aid 210 
numaralı tip ile diğer müteferri evrakdan müteşekkil bir takım 
münakasa evrakı on üç lira mukabilinde demiryollar inşaat daire· 
sinden tedarik olunabilir. 

Bu eksiltmeye girmek istiycnler 2490 nmaralı arttırma, eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 
vesikalarla vckaletimizden verilmiş 937 senesi içinde muteber etüd 
müteahhidliği vesikasını havi teklif zarflarını mezkur kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlayark 17.9.937 tarihinde saat on dörde ka
dar demiryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilin· 
de vermiş olmaları lazımdır. (3093) 3-4674 

Diyarbekir i kan müdürlüğüııden: 
Kazası 
Merkez 
Merkez 
Ergani 
Osmaniye 
Osmaniye 
Bismil 
Silvan 
Silvan 
Merkez 
Merkez 

Köy 
Karabaş 

Satı 

Tipi 
3 
3 

Adedi 
50 
50 

Bir evin 
Bedeli 
476.14 
465.10 

Yekunu 
23807.00 
23255.00 

Merkezi 2 15 630.21 9528.15 
Harbetc 3 35 520.21 18207.35 
Anbar 3 80 583.21 46656.80 
Merkez 2 15 590.90 8863.50 
Aslo 3 35 491.63 17207.05 
Kabi 3 12 456.52 5478.24 
Yeni köy 3 6 456.52 2739.12 

298 155742.21 
1 - Yukarıda isimleri yazılı dokuz merkezde yapılacak (298) 

göçmen evinin Heyeti vekilenin 19.12.935 tarih ve 213711 sayılı ka
rarnamesine tevfikan 30 ağustos 1937 den itibaren münakasa~~ ~ıka
rılmıştır. İhale müddeti 16. eylül. 937 ye müsadif perşembe gunu sa-
at tam on üçe kadardır. .. 

2 - Taliplerin bu müddet içinde her merkezdeki evlere koybe-
köy veya dokuz merkez iç!n birden peyleri kabul olunur. . 

3 - Müteahhitliğe talıp olanların şimdiye kadar en az 10000 lı
rahk iş yaptıklarına dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacak· 
ları evlerin bedeli keşiflerinin mikdarına göre ihale gününe kadar 
kanuni teminatlarını malsandığına yatırmış olmaları elzemdir. 

4 - Pazarlığın son kararı D. Bekir iskan müdüriyetinde yapı
lacağından şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde suretler!ni .alm~k 
istiyenler D. Bekirde iskan müdürlüğüne ve kazalarda Bısmıl, Er
gani, Osmaniye, Silvan, kaymakamlıklarına müracaat edebilecekler· 
dir. (3182) 23-4717 

Çorum vilayeti nafia 
müdürlüğünden : 

17.9.937 cuma günü saat 15 de Çorum Nafıa eksiltme komisyonun
da ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli ecza evi inşaatı 
'kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, plan, keşif ve buna mütefcrri diğer evrak Nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin 
teklif mektuplarile müteahhitlik vesikalarını ihale günü saat 14 de 
kadar ,hale komisyonuna vermeleri lazımdır. 2-4618 

Jandarma gpııel komutanlı~ı .-\n
kara satınalma komisyonundan : 

1 - Bir metresine altmış kuruş fiat biçilen boz renkte dört bin 
metre yazlık elbiselik bez açık eksiltme usulü ile 23-9-937 perşembe 
günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız alınabilen bu eksiltmeye girmek istiyen
lcrin şartnamede yazılı vesika ve yüz seksen liralık ilk teminat mak
buz veya banka mektubu ile belli gün saat ona kadar komisyona baş-
vurmuş olmaları. (3204) 3-4798 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
1 - Belediye parkının cenubu garbisi ~öşesinden Dibağhane 

köprüsüne kadar olan uzun sokağın l 1801 hra 78 kuruş bedeli ke
şifle parkeye tahvili yirmi beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliy-
le eksiltmeye konulmuştur. .. .. . .. 

2 - Eksiltme 21. eylül. 937 salı gunu saat 14 de beledıye encu
meni huzurunda icra olunacaktır. 

3 - Ke,if ve tartname örnekleri be.le.diye ~en n_ıemurluğundadır. 
4 - EkaUtmcyc i•tirik edebilmek ıçın talıplerın ticaret odasına 

kayıtlı olduklarına ve parke inpatında ehhyctleri bulunduğuna 
dair vesikalarını ibraz etmeleri prttır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 885 lira 14 kuruftur. · 
6 - Teklif zarfları 21 eylül 937 sah ~n~ saat 13 çe kadar ka

bul edileceğinden isteklilerin bu ~rait daıresınde belediye encüme· 
nine müracaatları (3262) 3-4866 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
l - Ankara telsiz istasyonunda de~o ed.~len 2530 direğin An· 

kara fimendüfer istasyonuna nakli ıs gün muddetle açık eksiltme
ye konulmuttur. 

ı - İhale 20 eylül 937 pazartesi günü saat 15 ~e yapılacaktrr. 
3 - Muhammen bedeli 885.50 ve muvakkat temınatı 66.41 liradır. 
4 - Talihlerin ihale günü teminatlarını. müdü_rlük veznesine 

yatırmı' olarak müdürlük binasında mütetkkıl komısyona müraca-
atlan. (3281 ) 3-4879 

Belediyeler Bankasından 
Sömikok tlinı 

ı - Kalorıferdc yakılmak here Belediyeler. bank~ı tarafından 
kapalı zarf usuliyle 90 ton sömikok mübayaa edılecektır. 

2 - Kömürler 29.9.937 çarpmba gün~ Ankarad~. ~~k~k fakülte
si önünde bulunan belediyeler bankası bınasında komurluklere göa
terilecck ,ekilde istif edilerek teslim olunacaktır. 

3 - Kömürler, toz ve toprakdan ve ecnebi maddelerden ve rutu
betten tamamen iri bulunacak ve kaloriferde yakılmağa müsaid iri 
parçalar halinde olacaktır. 

4 - Beher tonun muhammen bedeli 28 liradır. 
5 - Eksiltme 24.9.937 cuma günü saat on beşte Ankarada Ana

fartalar caddesinde Koç hanında bulunan Belediyeler bankası u
mum müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 365 liralık kati teminatlarile arttırma eksiltme 
kanununa göre lazım gelen vesikaları ve teklif mektuplarını adı ge
çen gün saat 12 ye kadar bankaya vermeleri lazımdır. 

7 - lsteldiler mukavelename yerine kaim olacak şartnameyi her 
zaman bankadan parasız ohrak alabilirler. 3--4852 

12 g. 19:;7 cı--.. ~· 

Antalya Nafia 1'tıidurıti~nden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlam 

Eksiltmesinin 20 ağustos 937 cuma günü yapılacağı ilin olu• 
nan 37781 lira 85 kuruf bedel keşifli Antalya lise binası ikinci lu• 
sım inşaatına ehliyeti kanuniyeyi haiz talih çıkmadığından pıt• 
namesi tadil edilerek iş tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Antalya lisesi pavyon binaaı ikia. 
ci kısım mevcud betonarme iskelet üzerine tuğla dıvar kapı pe114 
ecre ve sair teferruat inşaatı keşif bedeli 37781 lira 85 kurus. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genci fartnamesi, 
E - Hususi şartname hülasası, 
F - Ketif cetveli 
G - Proje. 
1stiyenler bu şartnamelerle ve evrakı bedelsiz olarak Antalya 

nafıa müdrlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 10 da Antalya nafıa 

dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2833.64 lira muvak

kat teminat vermesi bundanbaşka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge
tirmeleri llizımdır. Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesi· 
kası ve yaptığı işlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektublarını yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar Antalya nafıa müdürlüğü dairesine gc· 
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede ya· 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-

_mez. (3046) 2-4561 

Ankara numune hastahanesi 
haştabihliğinden: 
Hastaneye kapalı zarf usuliyle mübayaa edileceği evvelce ilan 

edilen 293 kalem eczayı tıbbiye pazarlık suretiyle alınacaktır. 
Pazarlık günü 17 eylftl 937 cuma günü saat 11 dir. Buna talih o

lanlar aynı gun ve saatte teminatlariyle birlikte Ankara Nümune 
hastanesinde müteşekkil komisyona müracat etsinler. Şartnameler 
Ankarada Nümune hastanesi, baf tabibliğinde; ve lstanbulda sihat 
müdürlüğünde görülebilir. (3219) 3-4808 

Ankara devlet konser vatuvanna 
hu yıl alınacak talebe kayıt 

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

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

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

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

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

il - İstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: ~ • 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okudugu şeyı an

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

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

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

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

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

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

Jandarma genel komutanlığı An
kara satınaloıa komisyonundan : 

Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınması gerek on çetit 
yiyecek isim, mikdar ve tahmin bedelleri aşağıya yazılmıttır. Bu· 
na aid pazarlık 23.9.937 per,embe günü saat onda komisyonda yapı
lacaktır. Şartnamesi parasız, komisyondan alınabilecek bu eksiltme· 
ye girmek istiyenlerin (492) lira (45) kurutluk ilk teminatlariyle 
birlikte vaktinde komisyona batvunnaları. 

Cinsi 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Tarhana 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Çay 
Kırmızı biber 
Bulgur 
Kuru üzüm 

Mikdarı Tahmin bedeli 
Kilo K. 

3000 den 6000 kadar 18 
8000 .. 12000 16 
700 •• 1600 .. 15 

1500 .. 2000 .. ıs 
ısoo .. 3000 •• ıs 
2500 .. 5000 .. s 

40 .. 60 360 
400 " 500 .. 50 

7000 " 12000 .. 10 
2000 .. 3000 .. 25 

(3206) 3-4800 

Manisa C. H. P. llyönkurul 
Ba~kanlığından 

ı - Manisada yapılacak stadyom tribünleri inşaatına talih çık· 
madığmdan bu if bir ay içinde pazarlık suretiyle talibine veril~ 
cektir. 

2 - lnıaatın keşif bedeli (29222) lira (80) kuruştur. 
3 - İş kimin üzerine ihale olunursa müteahhidten yüzde on 

beı hesabiyle kati teminat alınacaktır. . 
4 - Ke,if evrakını görmek ve fazla malumat almak istiyenlerın 

C. H. P. llyönkurul bürosuna müracaatları ilan olunur. 
(3100) 3-4642 
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Komisyonu ilanları _ Komisyonu Hanları Komisyonu flanları 

----------------- ----------------- ~--------------- ---------------- -----------------
İLAN 

1 - Merzifondaki kıtaatı hayvanatının ihtiyacı olan 445 bin 
kilo arpa kapalı zarf usuliyle eksilt.meye konulmuştur. . 

2 - Tahmin edilen bedeli 18515 lira ve ilk teminatı 1388 lıra 67 
kuruıtur. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

3 - İhalesi 17.9.937 cuma günü saat 16 da Merzifonda satın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. . . 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı 
vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar mezkür komisyona vermeleri. 

(3075) 2-4589 
İLAN 

1 - Merzifondaki kıtaatın ihtiyacı olan 150 bin kilo un kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Unun tahmin edilen bedeli 20250 lira ve muvakkat temınatı 
1519 liradır. Şartnamed hergün komisyonda görülebil~r. A 

3 - İhalesi 17.9.1937 cuma günü saat 15 de Merzıfonda asken 
&atın alma komisyorıunda yapılacaktır. . 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindekı ve· 
&ika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3074) 2-4588 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 86 

bin kilo yoğurt 15.9.937 çarşamba günü saat 15.30 da İstanbulda 
Tophanede levazım funirliği satın alma komisyonunda kapah zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16340 lira ve ilk teminatı 
1225 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 1stek1i
lerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evetine kadar komisyona vermeleri (3097) 2-4590 

tLAN 
1 - Eskişehir garnizonunda yaptırılacak olan ve bir adedinin 

keşif bedeli 2451 lira 69 kuruştan ceman 19613 lira 52 kuruştan i
baret bulunan sekiz depo kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 1471 lira 1 kuru§tur. Keşif plan ve şartna
ıneleri Eskişehir Lv. amirliği satın alına komisy~n~da görüle~il.i~: 

2 - Eksiltme 20.9.937 günü saat 16 da Eskışehır Lv. amırlıgı 
Batın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarflar saat 15 e kadar komisyon başkanlığına verilme
lidir. İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair nafıa meclisin
den almış oldukları 937 senesine aid ehliye~ -:e tica~et odas_ından 
mali vaziyeti t evsik eden diğer bütün vesaıkı komısyona ıbraza 
nıecburdur. (3111) 3-4677 

İLAN 
1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müesesat hayvana

tının ihtiyacı olan 541800 kilo arpa ve yahud yulaf kapalı zarfla ve 
ayn ayrı şartnamelerle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri arpanın 149 ve yulafın 163 kuruş mukabilin
de Manisada tümen satın alma komisyonundan alınabilir. 

3 - Münakasları 24.9.937 cuma günü saat 10 da arpanın ve sa
at 17 de yulafın Manisada tümen satın alma komisyonunda yapı· 
lacak ve tümence arpa veya yulafa teklif edilecek fiatlar üzerin
den tetkikat yapılarak birisnin ihalesi yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedeli arpanın kilosu 5.5 ve yulafın 6 kuruş
tur. Muvakkat teminatları arpanın 2235 lira yulafın 2439 liradır. 

5 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına vesika gös
terecekler ve muvakkat teminatlariyle teklif mektublarınr ihale 
saatından en az bir saat eveline kadar mezkfir komisyona vermiş 
bulunacaklardır. (3129) 3-4678 

İLAN 
1 - Mersindeki askerin bir senelik ihtiyacı olan 298 ton unu 

~.palı zarfla eksiltmeye konuldu. Eksiltme 22 eylül 937 çarşamba 
&dunu saat 16 da Mersinde kışlada yapılacaktır. Zarflar saat 15 e ka
ar alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 37399 lira ve muvakkat teminat 2805 lira-
dır . __ _ 

3 - lstkelilerde kanuni ikametgah vesikası bulunacaktır. 
4 - Fazla bilgi edinmek istiyen1er Mersinde satın alma komis-

Yonuna müracaat edebilirler. (3228) ~809 

t LAN 
. Pazarlıkta olan iş Pınar hisar topçu alayının 745 ton kuru otu 
ıhalesi pazarlıkla Vizede yapılacaktır. 

Kuru otun muhammen bedeli 52150 lira ilk teminatı3912 liradır. 
İhalesi 14 eylUl 937 sah günü saat 15 de yapılacaktır. Şartnameyi 
görmek istiyenler her gün Vize satılalma komisyonunda gösteril-
mektedir. (3225) 3-4810 

t LAN 
Manisa tümen krtaatının senelik ihtiyacı için kapalı zarfla mü

nakasaya konulan 24 t on sade yağma teklif edilen fiyat pahalı gö
rülmekle 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zar
fında pazarlıkla alınacaktır. 

- Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın alma k o
tnisyonunda her gün görülebilir. 
.. - Münakasası 29 eylül 937 çarşamba günü saat 16 da Manisa 

ttunen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
- Kilosunun muhmmen bedeli 97 kuruş ve muvakkat teminatı 

1746 liradır. 
- İsteklier ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 

göstereckler ve muvakkat teminatlariyle birlikte belli gün ve saat-
te satın alma komisyonuna müracaatları. (3342) 3-4965 

İLAN 
k' Artvin ve havalisi ~ıt.~atının 937 - ?38 se~esi iht~yacı olan ~000 
ılo sabunun 7.9.937 gunu yapılan eksıltmesınde talıp çrkmadrgın

dan eksiltmesi 10 gün sonra 17.9.937 cuma günü saat 10 da yapıla
caktır. İlk teminatı 101 lira 25 kuruştur. Taliplerin muayyen gün ve 
ıaatte Artvin askeri satın alma komisyonuna müracaatları. - (3291) 3-4946 

Aııl"ara valiliğinden: 
1 

9.9.937 tarihinde ihale olunmak üzere açık eksiltmeye konulmuş 
~ a_n kaza dispanserlerine aid 199 kalem ilaç hakkında zuhur eden 

lıb~~rin verdikleri fiyatlar haddi layik görülmediğinden ihalenin 
~n .gun uzatılmasına karar verilmiştir. İsteklilerin 20.9.937 pazar
esı günü saat 14.30 da vilayet daimt encümenine müracaatları. 

.....,_ 1(3334) 3--4966 

Nafıa Vekaletinden: 
Y apr işleri ilanı 

n 1 .- Eksıltmeye konulan iş: Ankara maliye vekaleti garaj bi
ası ılavei inşaatıdır. 

l{eşif bedeli 4990 liradır. 
y 2 :- Eksiltme 16:9.937 perşembe günü saat 15 de nafıa vekaleti 
c akpı ışleri eksiltme komiyonu odasında pazarlık usuliyle yapıla

a tır. 

d 
1 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 25 kuruş be
e tııukabilinde yapı ifleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

rn 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 374 lira 25 kuruş 
h UYakkat teminat vermesi ve yapı işleri umum müdürlüğünden a
nmış fenni ehliyet vesikası ibraz etmesi lazımdır. (3305) 

3-4934 

t LAN 
Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 

Aktaş sırtları denmekle maruf saha üzerinde elyevrn kazıklarla 
tahdid edilen ve hartası çıkarttırılmakta olan arazi ciheti askeri· 
yece üzerine binalar yapılmak üzere menafii umumiye namına is· 
timlak edilecektir. İşaret kazıkları dikilen yerler elyevm biçilmiş 
tarladır ki yapılan soruşturmalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü halkına ve bir kısmının da şehir halkına aid olduğu 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh mal sahihlerinin hukuku ziyaa uğrama
mak için. k_end.~lerine aid yerleri göstermek üzer~ eylül 937 ~~nuna 
kadar mıllı mudafaa vekaleti inşaat şubesine müracaatları ılan o-
lunur. (3026) 2-4544 

t LA N 
1 - Hre bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 180 yilz seksen ku· 

ruş olan altmış bin ila seksen bin kilo sarı sabunlu kösele kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 720 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin her gü'.1 komisyona gelmeleri. 

3 - İlk temınat mikdarı 8450 sekiz bin dört yüz elli liradır. 
4 - İhalesi 15 eylül 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarrnı ihale satmdan en az bir saat eve] M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (3051) 2-4579 

B t L 1 T 
1) Beher adedine biçiJ,.11 ederi 125 kuru§ oJan 9600 adet mintan 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 900 liradır. 
3) İhal~si 18 eyl.ül 937 cumartesi günü saat 11 dedi~. . 
4) Eks~ltme_Ye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 .ilncil mad

delerinde ıstenılen bclgelerile birlikte teminat ve teklıf mektup
larını ihale günü en geç saat ona kadar M.M.V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (3145) 3--4686 

İLAN 
Keşif bedeli 1132 lira 27 kuruş olan tamirat malzemesi açık ek

siltme ile satın al.ınacaktır. Eksiltmesi 27.9.937 pazartesi günü saat 
10 dadır. ~lk te~ıı;.at 8~ lira 92 kuruştur. Eksiltmeye gi!'ec~klerin 
teminatlarıyle bırlıkte ıhale gün ve saatında M. M. vekaletı satın 
alma komisyonunda bulunmaları. (3277) 3--4874 

iLAN 
Köhneye ayrılan 8 tane motörlü vasıta arttırma suretiyle satı-

lacaktır. Arttırma 13 eylül 937 pazartesi günü saat 10 da M. M. V. 
satın alma KO. da yapxlacaktır. Görmek istiyenler Akköprüde nak
liye depos~na. ve arttırmaya girecekler arttırma günü ve saatmda 
M. M. vekaletı satın alma komisyonuna müracaatları. (3296) 

3-4905 

BlLİT 
1) Bir to? ha~ kauçuk açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmın edılen bedeli 3000 lira olup ilk teminat parası 225 

liradır. 
3) İhal_esi 1 ikin~i teşrin 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 >. Eks~ltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerınde ıstenılen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır buJunmalarr. (3337) 

3-4962 

BtLİT 
1) 5000 kilo aseton kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 6900 lira olup ilk teminat parası 517 

lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 1 ikinci teşrin 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 >. Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanunun 2, 3 üncü mad

delerınde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektub
larmı ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveJine kadar M.M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. (3336) 3-4960 

BtLIT 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 4000 lira olan barut kimyaha

neleri için alat ve ecza açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme Z9 eylül 937 çarşamba günü saat 10 da M.M.V. 

satın alma KO. da yapılacaktır. 
3 - Şartname ve listeler M. M. V. satın alma KO. dan parasız 

alınır. 

4 - İlk teminat 300 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte M. M. V. 
satın alma irO. da bulunmaları. (3339) 3- 4964 

t LAN 
1 - 95 bin tane çıplak alominyom matra kapah zarfla alınacak· 

tır. 

2 - Tahmin edilen bedel beheri (75) kuruştur. 
3 - İhalesi 3.11.937 çarşamba günü saat ıı dedir. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 30? _kuruş mukabilinde M. M. V. sa

tın alma komisyonundan aJrnabılır. 
5 - İlk teminatı (4812) lira 50 kuruştur. 
6 - İhaieye gireceklerin 2490 sayılı kanunnu 2 ve 3 cü mad

des.inde göst~rilen vesaiki~ teminat ve teklif mekıu'plari~Je birlik
te ıhale saatinden en az bır saat evet M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (3298) 3--4948 

BfLİT 
1 - İhale günü istekliler tarafından verilen teklif mektupları 

~unun t~rifatı dairesinde hazır1~nmadığından reddedilen iki ga
raJ yapısı ı~şaatı kapalı zarfla .eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Keşıf bedeli otuz iki bın otuz altı lira 84 kuruştur. 
3 - İlk teminat 2402 lira 76 kuruştur. 
4 - Keşif, proje ve şartnameleri parasile inşaat şubesinden alı

nacaktır. 

S - İhal~si 29. eylül 937 çarşamb~ gün~ saat 11 dedir. 
6 - Eksıltmeye girecekler kanunı temınat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde y~ılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden en az hır saat evci M.M.V. satın alma Ko 
na vermeleri. (3297) 3-4949 · 

Çorum nafia müdürlüğünden : 
• 4-10-937 pazartesi günü saa~ 15 de Çorum daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere 22226 !ıra 28 ku~uş keşif bedelli Sungurlu 
kazasında yeniden yapılacak ılk ~kul hı.nası pazarlıkla eksiltmeye 
ko?ulmuştur. Şartname, p!an, keşıf v~ buna müteferri evrak nafıa 
daıresinde görülebilir. Muvakka~ temı~_at mikdarı 1666.99 liradır. 

İsteklilerin teklif mektup~ıyle muteahhitlik vesikalarını iha
le günü saat 14 de kadar komısyona vermeleri gerektir. 

(3349) 3--4958 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Kurumumuz tecrübe hayvanlamın bir senelili yiyecekleri olan 
37000 kilo arpa açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 29-9-937 tarihin«; rastlıyan çarşamba günü saat 16 da 
Yüksek Enstitü Rektörlük bınasmda toplanan komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1572 lira 50 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 117 lira 94 kuruştur. 
5 - Fazla izahat ve parasız ıart~ame almak istiyenlerin ensti

tü daire müdürJüğüne müracaatları ılin olunur. (3295) 3-4947 

34 TON TESHİN KOKU 
Tahmin edilen bedeli 952 lira olan yukarıda mikdraı yazılı tes• 

hin koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 27.9.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 71 lira 40 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyuna 
müracaatları. (3263) 

1800 kilo ferre velf rom 
170 kilo Ferretitan 
100 kilo Ferre Silisyum alcminyom 

Tahmin edilen bedeli 15825 lira olan yukarıda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komis/onunca 2.11.937 salı günü saat 15 de kapalı azrf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 1186 lira 88 kuruşu havi teklif mek· 
tupla_r~ ~ezkı'.'ır günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendılerını.n de 2490 nurnaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle mezkur gün ve saatte koimsyona müracaatları. (3265) 3-4951 

6000 K İ L O T U T K A L 
. . Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan yukarıda mikdarı ve 

cınsı y~ılı malzeme asked fabrikalar umum müdürlüğü satın al
?1-a .komısy~nunca 30.9.937 perşembe günü saat 14 te açık eksiltme 
ıle ~hale. edılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talıblerın muvakat teminat olan 225 lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ".~ 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir gün \re saatte komis-
yona nıuracaatlarr. (3331) 3-4961 

Bursa kültür direktörlüğünden : 
~ - Eksiltmeye .konulaı_ı i•.: Bur";8 bölge sanat okulu karşısm-

dakı arsada kısmen ınşa edılmış demırhane atelyesi ikmali inşa.atı. 
2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 23410 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname ve ev rak şunlardır: 
A - Kesif cetveli 
B - Pr~je 
G - Fenni şartname 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Eksiltme şartnamesi 
F - Mukavele projesi 
Bu evrakın birer örnekleri Ankara. İstanbul, nafıa direktörlük

lerinde mevcuttur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirler. İsti• 
yenler 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge sanat okulu direktörlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 23-9-937 tarihine rasthyan perşembe günü saat 
on beşte Bursa ilbaylık binasında kültür eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1756 lira muvali. 

kat teminat vermesi ve bundan başka yukarda yazılı evrakı imza
laması ve aşağıda yazılı vesikaları göstermesi lazımdır. 

2490 saylı kanunda yazılı vesikalarla beraber l-L937 tarihinden 
sonra Nafa Vekaietinden alınmış 15 bin liralık ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektupları yukarda dördüncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar kültür ihale komisyonuna makbuz mu. 
kıabilinde veriJecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (3357) 3-4969 

• 

} Ankara Belediye Reisliği ilanları ' 
------------------ ---------------~ 

1 LAN 
Muhammen 

bedeli 
Mahallesi Sokak Cinsi Ad; Parsel Lira 
Cebeci O Hane ankazı 522 36 125 

" o ,, " 522 57 75 
" o " " 522 86 17 o 
" o .. " 522 169 250 

Yukarıda kayıdları çıkarılan hane ankazlannın 20.9.937 tarihine 
müsadif pazartesi günü pazarlık suretile ihale edileceğinden ta1ip
ler yevmi mevzkurda saat 16 da belediye imar müdürlüğünde müte-
şekkil komisyona müracaatları (3272) 3--4871 

l LAN 

1 - Otobüs idaresinin ihtiyacı olan 500 müsbet, 500 menfi a
kümülatör plakası ile 1000 adet seperatör on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 390 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 24 eylül 937 cuma günü saat 10 buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3358) ~970 

İLAN 

Adaı Parsel Cinsi Muhammen bedeli Mevk 
534 4 Dükkan ankazı 10 lira Anafartalar caddesi 
Yukarıda mevkii ve numaralarile muhammen kıymeti yazılı dük· 

kan ankazı bilmüzayede açık artırma suretile satılacağından talip· 
lerin 15.9.937 tarihine müsadif çarşamba g1.\nü saat 16 da yüzde 7,5 
dipozito akçelerile İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü-
racaatlcın. (3345) '3-4963 

~ .... 
Manisa vilayeti daiıni 

encümeninden : 
1 - Manisada yeniden inşa edilmekte olan memleket hastaha

nesi için (100) adet kemerli ve çelik som.yalı hasta karyolası, (25) 
adet üstü kıristal camlı komedin, (50) adet demir iskemle, (90) a· 
det çekmeli etejer, (12) adet hasta karyola arkalığı (2) adet sariyo, 
(6) adet üç kanatlı parvana (5) adet hasta muayene masası, (4) a
det port flakon ikili ( 4) adet port küvet bir tromelli (5) adet port 
irigatör (2) adet pansuman arabası (2) adet pansuman arabası tro
melli ve küvetli (4) adet müteharrik alet masası (2) narkoz dola
bı (3) adet arabalı sedye (6) adet alet masası (6) por küvet {12) 
port küvet Qµ-Ji (6) adet müteharrik tabuı::a (3) adet sa.bit tabura 
(6) adet eskabo iki basamaklı (10) adet müteharrik yatak tarlas1 
(5) adet yemek tevzi arabası (5) adet dıvar vitrini (6) adet kirli 
mevad arabası (6) adet kirli çamaşır arabası (10) adet çocuk kar
yolası (l) adet temdit karyolası (2) adet fahiz temdidab niza.besi (2) 
adet ak temdit nizabesi satın alınacaktır. 

2 - Bu eşyada aranılan vasıflar ve ~rtnamesi memleket has. 
tabanesi baş hekimliğinden parasız olarak alınabilir. 

3 - İ'halesi 23-9-937 saat on bir buçukta vilayet daimi encüme-
ni önünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat 648 liradır. 
6 - Taliplerin 1937 yılı ticaret odası vesikasını hamil olmala

rı ve tekliflerini mübeyyin olarak 2490 sayılı kanunun dairesinde 
hıazırlıyacakları kapalı zarflarını üçüncü maddede yazılı tarihte 
saat on buçuğa kadar Manisa valiliğine vermiş olmaları ve bu .zarf
ların kanuna uygun bir §ekilde gönderilmiş bulunması ilan olunur. 

(3261) 3--4950 
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Taksitle fotoğraf makinası. 

Yüksek ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara yüksek ziraat enstitüsüne ziraat, baytar fakül
tesine kız ve erkek orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı. 
paralı vatrlı ve yatısız talebe almacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için aşaı?ıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını 
vererek bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış 
bulunmak lazımdır. (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk dip
lomasını itlmamış olanlar enstitüye alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orad aokudukları sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi 
kabul edilerek baytar, ziraat ve orman fakültesinin üçüncü sömestr· 
lerine alınırlar. Ancak baytar faküJtesine girenlerin bu fakültenin 
birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan anatomi dersine de ayrıca de· 
vam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapma
ları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yu
karı olmaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be
den kabili yeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta 
evi kurulunun raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü 
askeri hizmete kabiliyeti olduğu ayrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye razrlan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdi
ği beden kabiliyetini göstermiyenterin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çift· 
liğinde 10 av staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
her ne sebeble olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsi1ini bı
rakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan mas
rafları ödeyecekleri hakkında verilecek nümuneye göre noterlikten 
tsdikli bir kt:faletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan baş
ka nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uravlardan alacakları 
özgidi:n kağrdlarını, orta mekteb ve liselerde görmüş oldukları 
süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılariyle 
yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
doğruca Ankara'da yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğüne baş vu
rurlar. Talibler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıd olunmak is
tediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında 
bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamrş olan ve 8 inci 
maddede yazılı kağıdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sa
yılır. Ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve 8 inci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş 
vuranlar ~rasından pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. 
K'.?bul e~ı~ecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine 
gore seçılırler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de baş 
vurma sırasına göre alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen 
kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevab istivenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylülUnün 

30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar 
kabul edilmez. (2298) 2-3795 

Ankaı:a valiliğinden: 
19:4.937 tarihinde Şaban Fevziye ihalesi yapilmış olan Çubuk 

deresınde 9 numaralı kum parseli teahhüdünü ifa etmediğinden 
yeniden müzayedeye konulmuştur. 

1 - İsteklilerin 13.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
on. beşte vi!a.yet daimi encümenine ve şartnameyi görmek istiyen
lerın hususı .ıdar~ tahakkulc ve tahsil müdürlüğüne müracaatları. 

2 - Talıb~erın ihale günü ~7.5 liralık muvakkat teminatı İş 
b?nkasına teslım eclerek makbuzıyle ve yahud bu mikdardaki tah
~ı} 3enedivle birlikte vilaye\ daimi encümenine müracaat etmeleri 
ılan olunur. (3356) 3-4968 

in hisarlar 
haşmüdiirli!~i!u; '~•ı~ 

Çankırı şimendüfer istasyonundan Çankırı inhisarlar deposuna 
ve bu mahalden Ilgaz, Şabanözü kazaları inhisar idarelerine nakle
dilecek mamulat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir senelik nakliyatın muhammen bedeline nazaran muvakkat 
teminat (29) lira 80 kuruştur. 

Aç.~k -~k~iltme ve ihale 24.9.9~7 tarihinde cuma günü saat 16 da 
b~ş muclurlukte t~planacak komısyonda icra edileceğinden talible
rın muva_kkat temınat paralariyJe birlikte tayin olunan gün ,. -
atta komısvona gelmeleri ilan olunur. (3332) 3-49lı, 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
Gümrük · merliez liursu 

müdürlüğün·den : 
Bu sene kursa hariçten imtihanla beş talebe alınacaktır. İstekli

lerin en az orta tahsili ikmal etmiş olmaları ve memurin kanunu mu
cibi~c.e .me.~ur _olabilmek evs~fmı haiz bulunmaları lazımdır. Lise 
t~hsılını bıtırmış olanlar tercıhan ve imtihansız alınacaktır. !stek
lılerin 20 eylül 937 tarihine kadar nüfus tezkeresi, ası ve mekteb 
şehadetnamesi birlikte bir istda ile kurs müdürlüğiine 'müracaat et· 
meleri. (3347) 3-4959 

Cenup demiryollarından: 
Derbesiye istasyonunda bina inşaatı işlerinde istihdam edilmek 

Uzere Türkiye vatandaşı 6 dıvarcı ile 4 marango.za ihtiyacımız var
dır. 

Ücret, bütün vergiler işçiye aid olmak üzere, filen çalışılan 
günler için günde 250 ile 300 türk kuruşu arasında olacaktır. 

Bu işlerde çalışmak arzu eden sanatkarların (Gazianteb vila
yeti • Barak nahiyesinde) Karkamış istasyonunda cenub demiryol· 
Jarı şirketi müdürlüğüne yazı ile müracaat ederek nüfus ve as
kerlik evrakının suretleriyle hizmet şehadetnamesi, tasdikname ve 
saire gilıi diğer vesikalarının birer suretini göndermeleri rica olunur. 

Keyfivet sayın ahaliye irnn olunur. 3-4912 

---~REÇETELERiNiZi---
( Sakar\fa Eczane ) . . 

.J sınden vaptırınız. Her ıstedi 

~iııiz verli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse 
sata anımi k')Javlık l?Ö!lterilir. Ulus. Halk sineması sırusınd<ı 
reıeton: 1018 

Dikkatli ve 

ULUS 

süratli •• ama tor işleri 

12-9. 1937 

Halil Naci ~lıhçıoğlu 
Anafartalar lll Te!: 1230 

Fikri Göksayın 
Fotograf ve agrandisman

ları, incelemeye, mukayeseye 
daima hazır. Yenişehir Ata
türk uranı. 

ZAYİ 

Cebeci merkez has
tahanesi dahili hasta· 
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş-

NASl'RllACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her t-czane:ie t.11lu· 
nur. ciddi ve müessir llh nasır 
11ik1dn. 

Ampul ve elektrik 
Malzemesi en ucuz fiata Ana

fartalar Cad. Ali Nazmi Ap. al
tında No. 5 te bulunur. Tel. 1420 

3-4886 

Muhasib Muavini 
Aranıyor 

Ticari muhasebeye vakıf bir 
memur aranıyor. Anafartalar 
caddesinde 111 numarada Halil 
Naci Mıhçıoğlu mağazasına mü-
racaat. 3-4890 

Kiralık bağ ve hane 
Etlik, Aşağı Eğlence Kuyu 

yası No. 41 üst kat 3 oda, bir bü
yük salon, alt kat 2 oda bir sa
lon. Her iki katta banyo ve hela 
mevcud. İstiyenler İş bankası 
veznedarı Bay Şerife müracaat. 
Telefon: 1369 3-4972 

s~"' , •• ı r•'"'.-.. 

j.~ .... 
ISTANBUL. 8eı•u•• ,, 

TOnet m•tct•n• 12 No. iv 
M•ö•r•tn•U ı ı.,ent edı,.ıı -•r• 
t9 Ho.lu t•rtfımlıl laletlAlı. 
Fl,allu•m•ıdı bOyOk l•nılllt. 

KİMYAGER 

Vahyi Özarar 
İstanbuldan avdetle labo

ratuvarında mesaisine başla-
mıştır. 3-4828 

Kiralık Daire 
aranıyor 

Birinci teşrin ve ikinci teşrin 
aylarında kullanılmak ve dört o
dadan aşağı olmamak üezre Ye
nişehir ve civarında kiralık daire 
veya evi olanların 2517 No. ya 
telefon etmeleri. 3-4918 

lmtjvaı sahıbı ve Basmu 
harriri Falih RıfkJ ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhı RAVDAR 

Umum1 neşriyatı idaH 

1 
eden Vazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENf K 

ı Ulu.~ BR.<ıımPvı: ANKARA 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 

Beher Beher 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 200 
s 100 

7 ve 8 30 

1 - Hayır işierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zavi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. ev
lenme. vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Avhğı 9 ,, 16 " 3 Aylığı 5 ,, 9 n 

Telefon: 
Abone ve ilan: 1064 

Kiralık oda 
Bir Avusturya ailesi nezdin

de. Adres: 
Yusuf Esen Demir apartman 
N o. 3. Daire 2 

Galtsman 
3-4957 

Nazarı dikliate 
Ciftlik memurlarından B. Ne

zil{i ve Semih'in 27.8.1937 tari. 
hinden itibaren vazifelerine ni
hayet verilmiş olduğundan elle
rinde bulunan vesikaların hük
mü yoktur. 

Orman Çiftliği 
Umumi İdaresi 

En hoş meyva tuma•lr. lnki
bazı defeder. Mic'le. bağırsak. ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları ön'er. Hazmı kolavlastınr. 

İngiliz Kıınztık eczanesi 

Mühendis ve mimarların 
nazarı dikkatine 

Resim İşleri 
İnşaat, sıhi tesiat, doğrama, 

demir detayları sanayi ve bilO· 
mum orijinaller yapılır. Aylıkla 
da çalışılır. U.cuz garanti ve acele 
iş yaptırmak ıstiyenler posta ku
tusu (355) e müracaat. 

3-4910 

Kiralık Dükkan 
Ordu evi altında ıo numaralı 

dükkan icara verilecektir. Ta
liplerin 13 eylül pazartesi günü 
saat 15 de Ordu evi müdür !iigü-
ne müracaatları. 3-49!b 

ZEISS 
Göıiük perivist · pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rtza Gözlükci.1 

YENi 

KumbarC!I~ biri 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKÜL SATIŞ 
MEMURLUÖUNDAN : 
İzalei şüyuundan dolayı satışı m:ihkemesince kararlaştırılan 

Ankaranın Su tepe M. nin 86 pafta 448 ada 24 parsel numarasında 
kayıtlı çengel hanr na.mile maruf gayri menkul aşagıda yazılı ş.trt
lar dairesinde satılmak üzere açık artırmaya çıkarlmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Kapıdan girilince zemin katında büyük bir avlu ve etrafında 13 

mağaza ve yukarı katta 28 oda ve odaların etrafında zemini kaldı
rım döşeli bir gezinti mahalli ve ortası açrktır. Bir kısım kargir 
ve bir kısım hımış ve çatı kısmı toluzdan ibarettir. (8700) lira kıy
met takdir edilmiştir. 

Satış şartları: 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 18.10.937 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayri men
kul satış memurluğunda yapılacaktır. Talipler gayri menkule tak
dir edilen kıymetin % 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu veya teminat olarak kabulü lazı!ll 
gelen tahvil vereceklerdir. 

Dellaliye ve v::!rgileri ihale bedelinden ödenir. Tapu harcı tah• 
liye masrafları r.tüşteriye aittir. . . 

2 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetın .% . .75 şı
ni bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gunun 11). 

mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
3 - İsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 

kıymetin % 75 ni bulmadığı takdirde 2.11.937 tarihine müsadif sa
h günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttırmada en çok 
artırana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci artırmada ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde ihale edilenin talebi üzerine ihale tarihinde~ 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yed~ 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 15 gün· 
lük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale edi· 
lecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla dieer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ile masrafa dair iddia• 
larını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşılmasından hariç tutulac:ıldardır. 

6 - Arttırmaya iştirak edenlerin 1.10.937 tarihinde 937 /82 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname
mizi okuyabilirler. Talipler daha evvel gayri menlrulün imar va
ziyetini ve saireyi ve şartnameyi satış şartlarını görmüş okumuş 
ve bunları tamamen kabul etmiş addolunacağı ilan olunur. 

3-4954 

Çanakkale jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Tahmini Muvakkat 
bedeli teminat İhale Nasıl 

Erzakın cinsi Kilo L. Ku. L. Ku. günlemeci Günü Saati olacağı 
Sığır eti 115300 34590 00 2594 25 29.9.937 çarşamba 15 kapalı 

1 - Çanakkalede bulunan birinci J. alayına bağlı ı. 2, 3, üncü 
J. taburlarının (2. 3. 9. sayılı J. okulları) 1. eylül 937 günlemecin
den 30 nisan 938 günlemeci sonuna kadar ihtiyaçları olan 8 aylık 
yukarıda yazdı bir kalem erzakm hizasında gösterilen günlemeç, 
gün ve saatte 2. inci tabur (3. sayıh J. okul karargahında salahiyet
tar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale günü ihale saatinden bir saat evet 
komisyona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkalede J. satınalma komisyonunda para-
sız verilebilir. (5967) 3-4952 

SiNEMALAR HALK 
Yeni Mevsim Hazırlığı BU GECE 

ŞEHiRLER ALEV iÇiNDE 
Bütün bir şehrin cehennemİ alevler için
de yıkılışı binlerce halkın felaketi ve 

tasavvurun fevkinde heyecan ve 
dehşet veren büyük filim 
GÜNDÜZ seanslarında: 

Dolayısiyle Bir Kaç 

Gün İçin Kapalıdır 
GÜNÜN ADAMI 

ŞEHİR B A IlÇ ESİNDE 
BU GECE SAAT TAM 21,30 DA 

BEYAZLI KIZLAR l\ı1EKTEJ3İ 


