
HER YERDE PAZARTESi 
5 13 

KURUŞ Eylul 
18 inci Yd 

1937 

Tel : Başmuharrir 1063 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR ' 
No. 5794 

Ycızı işleri Müd. 1062 

Akdenizin emniyeti ve inzibat. 

Akdeniz anlaşması her yerde 
memnunlukla karşılandı 

Fransız ve İngiliz basını anlaşmayı Cenevre 
tarihinde büyük bir merhale telakki ediyor 
lngiliz filosunun 
mühim bir kısmı 
Cebelüttank 'ta 

Londra, 12 (A.A.) - Cebelütta· 
rrk'tan bildirildiğine göre, İngiliz 
denizaltı gemisi Shark ile Empe • 
rial Fury ve Forster destroyerleri 
bugün limana girmişlerdir. 

Halen Akdenizde iki dretnot, 
iki zırhlı, bir tayyare gemisi, üç a
ğır kruvazör, dört hafif kruvazör, 
Yedi denizaltı gemisi, yirmi iki 
destroyer, altı torpido ve birçok 
nıuhafaza gemisi mevcuddur. 

Fransız gazetelerinin Nyon konfe. 
ransı hakkındaki tefsirleri 

Paris, 12 (A.A.) - Dün akşanı Ny
on'da yapılmış olan itilaf hakkında Lü
çiyen Buig, Pöti Parizien gazetesine 
şöyle yazıyor: 

Bu nadir başarının elde edilmesi
ne seıbeb olan şey, Fransa ile lngiltere
nin faaliyetlerini birleştirmiş olan sa
h'Iİmi tesanüt ve aynı zamanda iki bU
'YUk milletin kabul t!dilen sistemin me
•uliyetlerini ve mükellefiyetlerini ta
l?ıaınen Üzerlerine almakta tereddüt et
lllerneleridir. 

Nyon itil5.fı, enternasyonal anlaş
rnalar tarihinde büyük bir merhaleye 
İŞaret edecektir. Cenevrenin kanunu o
lan kollektif emniyet ve mütekabil yar
dım prensiplerinden ilham almış bu
lunan bu itilafname, bütün Akdeniz 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

- -

• 

Tayyare 
Piyangosu 

Tayyare Piyangosunun 50.000 lira.. 
lık büyük ikramiyesi 7 .988 numaraya 
çıknuıtır. 19892 numara 15.000; 17.406 
numara 12.000; 29.062 ve 29.489 numa
ralar 10.000; 31.598 ve 36.401 numara
lar 3.000; 18.644, 21.707, 32.794 ve 
39.411 numaralar 1.000 lira kazanmıı -
lardır. 

Tam liste 5 inci sayıfamızdadır. 

Türk 
havacılığı 

Ornek eserlerimiz 
-
Paraşüt kulelerimizin 

eşleri Selanik 
ve Bükreşte kuruluyor 

'l'ukarda drınyamn en :,rı_vük betonarme 
lr~lcsi olan l zmir paraşüt ku.'c~inı g~ 
ruyorsunuz . ;>ağ::ta söriilen Pariı;teki 
:~raıut kulesı, iki kuic sras111da canlı 
ır mu ese ; apmak imkfmını veriyı,r. 

~ (Ya ı ı ikinci saydamızrlacİI:.) 

T uncelinin sarb dağlarında cumhuriyet askerleri 

Akdenizde karasuları 
haricinde kalan yollan 
kontrol edecek olan in
giliz filosundan bir par· 
ça: bir tayyare gemisi 

T unc91in.de emniyet 
~ulg,------

Seyid Rıza nihayet teslim 
olmağa mecbur kaldı 

Tun celin de muhalefet tamamile 
bitmiş inzibat kurulmuştur 
Pertek, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) -Tuncelindeki muha

lefet hareketinin elebaıısı ve en azılı reisi Seyid Rıza, şimdiye kadar 
saklanmakta olduğu Ovacık kazası dahilindeki dağ ve ormanlarda da
ha fazla barrnamıyacağını ve cumhuriyet ordusunun şiddetli takibatın
dan kurtulamıyacağım anlayarak, bu sabah saat ikide iki adamı ile be
raber Erzincana gelerek hükümete teslim olmuştur. 

Pariste suikastler 

Patronlar ve madenciler 
birlikleri bomba ile atıldı 

Başbakan Şotan, cumhuriyet top
raklarında bazı tahrikleri imkansız 
bir hale getirmek için hükümetin 
bütün vasıtaları kullanacağrnı ve 
suikasdin faillerini cezalandıraca
ğım söylüyor. 

Paristen bir görünüş: Enternasyonal sergi sahası, Sen neh~i ve Eyfel kulesi 

Paris, 12 (Hus~si) .- Biri Presburg sokağında patronlar konfede
rasyon binasında, otekı de Buasyer sokağında Paris maden sanayii 
erbabı gruplarının merkezinde olmak üzere iki mülhit patlama olmut
tur. Her iki bina da bu patlaına neticesinde mühim surette hasara uğra
mııtır. 

Presburg sokağında Yaya kal
dırımları üzerinde bulunan iki po- Bn. Alet'in makalesi hakkında 

lis memuru enkaz altında kalarak Tarih kurumunun tavzihi 
ölmüştiir. Cesedleri neden sonra 
itfaiye tarafından çıkarılnııştır. 

(Sonu 4. üncü sayfada) ..... , • F 

Dünkü spor 
hareketleri 

Dün Bukre~'te Balkan oyun/arının 
sonuncu.su yapılmış ve türk takımı dör
düncülüğü almıştır. 

/stanbul'daki güreş müsabakaların
da Tekirdağlı Mülayimi sayı hesabiyle 
yenerek Türkiye serbest giıreş baş peh
livanı olmuştur. 

/Zf11ir'de /stanbu/ v • l zmir muhtc _ 
/itleri ara:sında fuar kupası için yapılan 
maçı /zmir 3 - ı kazanmıştır. 

Spor haberlerimiz Sinci sayfadadır. 

İstanbul, 12 (A.A.) - Dün İstan
bul gazetelerinin bazılarında "Atatürk'ü 
dinlerken,, köşe başlığı altında Türk 
Tarih Kurumu asbaşkanı Bayan Afet 
imzasiyle ve "vatan ve hürriyet,, ser
levhası ile bir makete intişar etmiştir. 
Bu gazetelerden birisi, makaleyi An
karada çıkan Ulus gazetesinden naklen 
aldığını yazmış ve diğer bir gazete hiç 
bir memba göstermemiştir. Halbuki bu 
makaltyi Bayan Afet Türk Tarih Ku
rumunun neşir vasıtası olan "belleten,, 
için yazmış ve makete "belleten,, in 1 

nisan 937 tarihJi ikinci sayısında intİ· 
şar etmışti. 

Türk Tarih Kurumu tarafından vu
kubulan işar üzerine Anadolu Ajansı 

keyfiyeti o suretle tashih.e müsaraat e
der. 

Bütün bu mmtakada köylüler, 
sergerdelerin elinden tamamiyle 
kurtulmuı olmalarından dolayı 
cumhuriyet hükümetine şükranla
rım sunmaktadırlar. Tuncelinde 
timdi baıtan baıa yeni bir hayat. 
bayındırlık ve kalkınma baılamıt
tır. Her tarafta köprüler, kıtlalar, 
mektebler inşa edilmekte ve hal
kın cumhuriyetin feyzinden a
zami derecede istif ad esi temin o
lunmaktadır. - Bahri Turgud 

Seyid Rıza kimdir? 
Seyid Rıza eski Dersim'de ağa ve so

yidliği nefsinde topladıklarını iddia eden 
mütegallibelerdendi Kureyşan aşiretine 

mensubtu. Bu aşiretten olanların 

(Sonu 3. üncü sayıfada) 

Fıkra 

Hareket 
<r 

Anadoluyu dolaşıp gelen bir otomo-
bil acentasının bürün memleket yolla
rında büyük bir fark gördüğünü yaz
nuştım. Aynı acenta her sene vasati sat
makta olduğu 1400 arabanın, bu sene 
4000 e yaklaştığını haber verdi. Hükü
met benzini ucuz/atmakla, araba Jı.ullaa. 
mak imkanını arttırmıştır. Fakat ea 
başta umumi kalkrnmanın tesirini zik
retmek lazımdır. 

Pazar günleri lstanbulda 150.000 lci
ıinin hareket etmekte olduğunu gazett}
lerde okumuştum. Fakat şehrin bütüa 
yazlık evleri, son odalarrna kadar lcira
cılarla dolmu!itur. Bunlarrn çoğu Ana
doludan gelmedir. iç - turizm büyül: 
bir lıızla inkişaf ediyor: Kışın sıcal: 

Akdenize veya karlı dağlara doğru a
kınlar bu hareketi tamamlryacaktır. 

Yol/ 
Şimdi bütün memleketin ağzında bir 

parola var: Yol! 
Uludag'rn kış spor mevsimi, Avus

turya dağlarrndan daha fa zla, ve bizim 
Elma dağının ise ona müsavi olduğu
nu ( 4 ay iski!) sporculardan işitiyo
ruz. Ankara'dan Elmadağı, kışın aşıl
mak imkansız olan 16 kilometrelik me
safededir: Uludağa hava yolu çıkıı 
masrafrnrn da 300 bin liradan fazla ol
nıadığ111dan bahsediyorlar. 

Fakat bir de ba~bakanımıza sormalı: 
Kim bılır cebrnde her biri 300 brn Jıra 
ile bıtirevercek kaç bin boylc iş proıc
si var! - Fatay 
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Ziraat bahisleri _ Üç yangın! 
Bulgar bahçıvanhgı itfaiyemiz üçiinü 
BiJft lmbMD ıaai1ub çıkan bul- aibi meyvalann en güzelleri Bulgaris- .. .. .. 

prı.nn ... yeleli, dnamlı hükllmet tandan &itmektedir. de sondurdu. 
deiifildikleri ve parti sGrlllttlled Jll· Bu1gariatanm ilç yıl içincle mahteHf 
dn4en ursıbnıf, mevcucfiyederi bile memleketlere glnclenliil meJft 'ft eeb-
tJehlikcye düfmilftil. F.alddenbcri iyi " se mikdaf ı bu memleketin pbf1D8 de-
...... bir siıutısi w behç um olm rec:ee""' pknnep Jslfidir: 
lılllpr lrılylllll Jrmdini ta eWea ...,.. 934 9S5 936 
..... ...... .......... .... ' ıL 1Wo alo ldJo 
leriyle ......... , .... l ... •: ,. 132.750 LIZ7M5 UOZ.712 
dEli .. ı' r ........ .... 1r-- A:sob&&)& .... -- ı-.112 
..,,.. a' ı' um. 

Bldll A...-..,.........Blllp 
.Wa•• ""81 sldat ..ı.aDerille. WJ-

.._ ..,. " ---- -... P
terilaa lmk ve aWra, balpr Jııljllll-
.a MJtik bir wıelıe 8"k" .... 
rzheılir, B1ICla Ba1pdstwla m.I 
_, Derill ................. ..... 
illi illa Meta lllliDI 1llr ......... .... ..... 

..... iaı-tiadlrlerille a&e. -
bulgar ihracatmm yarısmı Y8f ve ku-
ru mcyva, metmc ve üzüm tefkil etmek
tedir. 

Bulprlarm Avrupa piymaJanna 
&hderdikleri mewidik meynls ara
_. birinci mevkii çilek almaktadır. 
Çileklerin ihr.at merkai Jl'illbedir. 
C1nr k17lealea kofzınlan p!eıkler IO

pk ...-mJa. llattl .. smelenle tay· 
,-relerle Viyam, Bedin, Prat. Var
p>va7a glnderilmekteclir. Ba .,ede 
ulMılaleyiıı kopuda çil«*ler •Jlll ,O.
de bu merkezlerde aııe yemeif eofrala· 
maa yeti9ti.rilmektedir. 

Çilek --- kırk gün --- eder. 
Pilibe civarmdaki k8ylcrde çilek sira-
ati o kadar çotaJmıftlr ki yalau Kata
Dik deailea bir lıtiyde 19S4 ydmcla 550 
w Kricim't1e 520 bin kilo çilek i9tihAl ......, 

1t34 • Katmikte IPi'-1 Milea 
550 ... ldlo ,... - .... -- bir 
mı,..., Kffi 1 1

( ... ..U,. iki Jls 
ilin kilo iltillml ........ Çf' hplflr 
,.ınu bu ild k8ye ,,. t 1 ...,,,. 

a.lpri8taıım diğer havalsiacle ele mil
,..ı.rca kilo yetiftirilmektedir. Awu
,_.. hmaaa bu JIKİlle, ._ 7dlanla 

~lıt~·-· .... ·· .............. .... &thwlerilrıktdir. 
Bugiin İngilterenin Londıa w eli· 

jer büyik febirJainde yenilen Pek. 
..... eıı.. .... teftali. ıra,.. erik 

l.elal k& 212.m 21.460 
~- .... 77.457 

1936 Jdmda ........... A' p; İl-
WÇ, Noneç, ıı:.ea.,. w llinııt' ı b na 

• ldJo "'"'""' e-ı ~r. 
Btllprlllr. biber illracab..ta Aw.pa pi· 
' .... raldbeis ..,mwJirler. llKar 
taederl de ıwn 1 da balpmrm• 

ld .... - 1lol. - de ıe-t•· 
- jdwdıl -.-Ja Vi,_,. spa

........ ~ ...... Balga-

..... Tw JQ1a De. l&Jr-e ft ,_en
diferlerle hemen b6tin Avrupanın .eb-
• 9kti,.aaı ile 1 ı p..,,.ktadır. 

Tqe 6siim ihracatı ller gUn çolal
......_ılır, 936 ylbaııla AYrUpaya 155.469 
1dlct -S.tıaltn glaierilmi,tir. 

P ~ ihraç eylediii iki çe-
fid Udmden biri. cWeıifli ve giizd • 
lan llafm Ali Wmtdlr ••• isim ta
mamea W.lmtlıı. Ve 'l'Uddyeden B•1-
pristana gBttidUmtlftllr. 

Bulgarm ller f.,t millilepinnek e
meliadeirlel'. Kenııilerim ea b1JGk ge
lir tearift eden Hafıs Ali iizümüniln a
dmı değiftinnek isin tqebbiise girlf
mılfler ve ..._ ipa bir imim mi..,.· 
baı da açm111arcbr. 

Bulıariatannı tue, kuru .e esme e
rllderi de Avrupwa twumlıı" müba1 
meyvalandır. 1931 yılmda Almanya, ts
ft;N," Avmtaa7a,. 1tir bapak mil
,_ kilo erik c&adedlmit*. m.. ila
ma da plhirndlr. • Jdmda Alm-
p,a .lmtr ..,_ lenbk, ... ...u,.. ki-
lo ptitli ............. . 

lle9CU41 ....... lılfl ..... .,._ 
tunan Bulgaristan, topraklanndan bil· 
hllta bahçınnbk ısahamda umnl de
recede t.tıif• ........ ~ 
biristen pek çok para ptirmektedir
ler. KOIDfP milleti aynı lllhac1a çalı
F &&metle her aama lninç duya-

T. Kan 

Nazilli dokuma fabrikası 
ilk kumaşı çıkardı 

Programm dokumac.tık kısmı 
gerçekleşmek üzeredir 

DiD ...... " lil"ell --~ 
mizde iki yangm çılmu9tır. Cumaresi 
gilnil de Belvil Palu oteliaia praj kap
lamaları tutupn.-. 

itfaiyemiz. her üç yangını da vak
tinde müdahalelerle söndiirm6f ve atıe
fİD etrafa airayetiae maai olmuft.L Dr.------Dün sabah saat •okuz aularmda 
hacı Doğan mahallesinde Dr. Abdul • 
lah Rafimia Gerçia •bJmJd en.la 
bacası bltı; •ı we c&llislJrlftlr. 

itfaiye. yangmm mcadaki Jnnıım. 
tardan ileri geldiliai tesbit etmittir. 

• ... U.-1• 
Poryacı mahallesinde ıtırıız soka

fındaki 11 numaralı llliylk evin çatı· 
ISllÜn 41n binlenblıe yaacm pım.ı 
ve t5.JO da haber verilen ba yangın t1a 
nfn yatma çatın ne lst bbnm bir 
kmnr yandıiı halde llndirülmUJtlr. 

Dar bir 10kakta ba1Ui1811 ev mer
nm o.-• .m w o1c1u1ııp biJGktil. 
Etrafındaki evler yakın ve ahfap ol
duluMaa mı.ayet telallk.ı de .,...... 

Yaqmın lebebl lıeniis anlaplama
m~. Po1iı tehın&t yapmaktadır. 

IWf1İi ,,._,,, 

Cumartesi eilnii saat 21.35 de Bel
vU Palasta yangın olduğu haber veril
dikten iiç dakika içinde itfaiye otelin 
tidae pJmif balaa,_a. Atıef ocelia 
çlp1erinba atıldılı llDdıkta plamıf " 
garajm ..., hp! lama t•lUft•• 
....... ttfaiJe .. ,..... .......... ...... 
ltl.;,ı.i•P7'.ıi 

Aabra~--· dappw .. eç,.pu ........... 
ıaıH+w p7red taWire 41eter ..W
yettecliL Baall. ,...,. )Giıwle Mıll
ıeyi tahkik eden arlııada9ımıs alAlralı

hmtn memnuniyetle &frenmiftir. 

Oiımdire yaaak 
Kütahya. (~ıu.ı) '""'" Ziraat ve 

nakliye i,ıerinde. kul~ tıfır .ha7-
nıılarmııi CSğreiaaire ile ten ve idare 
edilmeleri j8IBk edflarifllr. Ba •uretle 
hayvanlarm derilerioin sabtlanmHı 

mn, bir takım hall:abldarla cılula..-. 
•mm lnlıae ıeçilecektir. 

Antalpda .. ,. - ., ..... 
Antal~ (R-S) - Bırbf maim 

dan tem edilen eoo ctan1m Pllitlilin.. 
deki zqtinllk pnİflCtillDİf ft !000 d8-
nlime çıbrdauftır. Bu lealt ..._ ta
mamen temisJeaımit ve bet ...-.. fu
la seytia fidanı JmrtarıJmlttlr. ZeJtin· 
likte 250 bin ..,.....11 ~ Jetlttiri· 
lecektir. Ze,tinlilia saı.- • de mil
......_ tarafmdaa et6d ........... 

• • 
Türk 
havacılığı 

Ornek eserlerimiz 

Paraşüt kulelerimizin 
eşleri Selinik 

ve Bükreşte kuruluyor 
._.. ~- •ma. IPade 

baluıuluP kalk.- prtları bid ... 
nevra1ar kadar alAlralandıran Trakya
da bir reportajlar •riai lluırlamak il
.re dıola9ırlrıea FAime'de Gemml 
n... Diriği djaıet ......... Ak -C
lan arasında Kemalizmin inp ve baym
dırhk enerjisinin on selds yq fırtınası 
dolapn daima &enç, daima y&JllCI ve et. 
ima hıe~ idareci, cmmallriyet T~ 
yumda görillmeye ve gesilmeye deler 
yerleri anlatırken: •'Tiirldwpma gitme
yi a-al ~Jiıılb, cletli. Bis bac1ad boJ
lannda yeni ld5yler kurarken TiirJam. 
fUDdaki çocuklanmrs da göklerimizin •· 
mrkriai çismekle meguldürlcr, Biltibı 
• c z .... ıw ....... selıım ... çaht
............ 11ejlamıla .. amiyet 
ve llanl' ....._ ptiai,.--

* Kartahll ............ ilk clniin-
de... ... olarak da ... ..-Jeke-
te llissDd etııllit .. General Dirilin bu 
e&dcıiai ...... .....-ı bJeeinln tam 
bir .,- ...... w Jl8kret'te )&pıla.. 
caı- haber ...... 1 .... _. ~ 

taıl••JISl lrce ........... ..... ,. yBJr.. 
...... bir aıt.ı ,_.. olarak pulen 
... 47 metre ,. ılrtili""' .... inp. 
tzri pn 'hine 1lir ar.k olarak be-
, ';tire 

Ba ,.aıslt bl ı ' 11W. Tlakki4a genç
lili için ...... ..,. ....... ilse
dlllle dıııırarai lıir t 'ıed var
•: .. ,. ;it lmW; tipi. imza tam. 
Pli ft aııalü7ctl lllwtiJle ,.... yi1s 
milli'dir ve merinde göklerde dolqmayı 
öirenecek olan çocufumus b4ar bi
zimdir. 

* Turs Hava Kurumu, havaa bir ae-
sil yetiıtiı-*,...... wımJaarmtııcn. 
bun1arm u--,.,... bir IDe'fklt o
lln panıplt kulelerini, llir anait alarak 
ele almqtır. So.,a Rusya. bu bmata 
bir fikir •erebilmek içiD abtabtan yapı
lma bir parafilt ladai plllll wrmiftir. 

BuciD lsmir'de......,,.. bitmit olan 
ve Alllalrammda 4a anhariyet l:ıayra -
mmdan evvel aplma töreni ~ ~ 
lan beton parqilt kulelerimiz, ipe Mı 
aJıtab imle plhmdan doğdlftur· 

Beton para9ilt kulesi. bu 1artlar bll
yilklilkte ve bu kadar modern tesisleri 
ihtiva ederek. dünyada evvel& meınle
btilaizc!e ,.pdmqtır. HaY11cdık tarih
leri, nesiller· boyunca devam eden 
memkketlmte bile olnnJan bit beton 

J*"ll .. W*ıiai, Atlltiktt evi, "nir• 
Ha• Kunmu, pilot JDebelll ve ıairt 
binalarm mimarı olan B. Bedri Tamay 
yapmı9br. Bu büyük inplarm en ufak 
.. ' rı llile beliren bir ildlyacı kar
..... ml8 mimad aewW.niTin gil· 
.sel bir ömeli olmak vasıflarını t:afıyor. 
tar. Bu ltibuladır ki, para9ilt kuleleri. 
misin iDfUJDda kullanılan bfltin mal-

-· mem1e1rıetimlale yap~r, Bu 
kulelerde naslı bir yeri olan kulenin 
Bat .. tındaki koasollarra aalııerl fabri
blamaı.ıa JllPdmlf oı..-. n ı-rs 
puqUt kulesi in9asınm ne kadar bi
sim oldufum eel.._ güzel bir misaL 
dir. 

* bmir fuarı, parqBt bl mim bu 
entemuyonal değeriııi belirten m ve
rile oı.a,tm. Ecnebi tarhder, .-..ut 
kulemiziD etsiz mimari delerini ve ken
cD benserleri içlnc1e &zerinde durulma-
1'8 deler bir varbk: olclujumn ifade et
mektedirler. Romen hava lmnll8, tiı:k 
bava kurumuna mllracaat ederek kule
nin pUmm ietemiftir. Yunanimn da 
Selhfk:'te aynı parqllt lmleıinl inp 
ettirecektir. 

Daha iç )'8flllm için4e elan tilrk 
hawcıbimm mi1U sevk ve teJmiic d .. 
yailuak enternayoaal defenle bir hı· 
;a eteri vermesi: muvaffalayetten mu-
wffalafete ......... ıhl ....... bW 
•vfMirm bir .... aldır. l.aae hava-
cılılr ~ ~ en ve
dnıli w enteran mfbaya Pnlill fU 
glalenle, Mitin TGrkh,. fQbe1erind• 
btt d&ndtlren bir faaliyet denm edıer.ıı.~t;aı,.-.· 
-. llawtcıhfmm ~n yepyeni 
-.... ollUI perqtlt kale1erüaln de a-
'1ı... be 11uımwww -.. ... 
lzr arwaıı, toprak lldd W 
!'l,_. olan 1N 'brtal yuntarm uı •er birini, ı..a teMik:esinl yok eden 
Mrer liUIUJwca etlft' llPRn& se!lmhyo-
rus. 

Lluirde bir km kaçırma 
•hlrıeıir, (H....t) - XMülı kl

Jlnlde bir lmr lı:apnna bl&e.I olıDaf JD 
pü otlu M ıt ıet w kar&fi Almet .oı 
la 15 1-.mda " Zehra edmda bir k:uı 
bçıl'IDlflarcbr. Suçlular 7ablınmıtJer• 
dır. 

Eli hıçaldı çoodrlar 

Nuılli, (Hurusl) - febrimUde ku
nılan ba..a .. clotmma kambinuı ça
lıflDai• bllflamıt ve ilk kumafı çıkar· 
mıttu. tık çılıanlan buma. Avrupa 
mallarmdan nefaset ve metanet itlbed
Je p Ustündilr. Bu lnim8f, fuarda se
mer 1-Ak pavyonunda tefbir eclDmek 
tiaere lzmire &anderilmlftir. hmir be
ledlyeainden alman müOmata g1Sre ilk 
kumqmıu fuarda bflyuk bir alllra ve 

K 1 LA R 
.......... {Hu....r) - Gavemli .e 

k:ilçilk bmtancı k8ylerinde her biri 17 
yqmda olan lld çocuk ikl rualmıa bl. 
diRsi J&JDlllarcbr. Yanbmalann se• 
bebi kavgadır. Çocuklar yablanmlflar
dir. 

rait>et g6rmilftilr. 
Buma fabrikamıs, bet senelik sa

uyileflDC proeraaumum dokuma en-
40.tri imam,. dahil bulunan dördiiııc:il 
devlet fabrlbucbr. Jl'abrilramu, bilha
u yurdun buma ihtiyacını lrarplmnak 
&zere kurulmuftm'. K.ombinade tıefer· 
ıuata aid ufak tefek nollllanlar bir ID e
.et bitirilecek .. fabrika klu bir •· 
manda denmlı pllflDUma baflı1acak.. 
tir. 

Ba m11asıram it yerinde 28.500 il, 
7U tesclb balnn1QJrtır0 Amele 7ek6iua 
çok kabarık olacak ve ild eJdpcle ph· 
pc8 amele mikclan 2400 1 bulecaktır. 
ll•kfnelcri 8oY7et Ruayada 19Pdmıf o
lan ve bunda ıiantıe edilen fabrilıaru, 
8ellede ild milJOD kilo pmnuk barcqa
caktır. Pabrib lıu milrdrır pwaktan 
J.800.000 kilo aphjmda n 20 milyon 
metre munlupnda ı... dolaıpcak· 
ar. 

Nuilll fabribsmm pr......_ Ma
n11Ue. bet waelik endüatri prop1m1-
aaa .,.._ eaıcltiatriai lmmıııda pa-
mukha memucat lmmı hemen hemen 

an11Uf oluyor. 

Sonbahar 
Sararaa yapraklardan ve luzılla

pa sarımf1klıudaa babaederek edl 
mıı1 tir .,,__. ~ 7.-ad ,,;. 
~tblde delJlla. Z.U.a Aaan ala~ 
ı.rıaa bellb uralmlf y•prdl• ve 
•blrJMa kıınıımfa yb tutmllf P
uller yoktur. Falcat tdvimia yap
nlı iuriadı eylllia yarwaa 7ak· 
l&fıuı tariba baht&t Hbmdeb/1/-,o
rus ld ıtb mevsimi gelmiftir. 

l'u plip ı.nlar"fSladıitaa son
,.. Adaıwdu •• -.,.,, pbirle
n.;.. •Mlal..U. eofrı •led.ııla 
ı-acereleri• .,_. MPUan pr. 
'""'mlir. PewnlliıMle kfiıtl ..,;. 
11 --hl bot _,,,,.,,., .... apk 
... bir ..... ,,,,,,,,. m .,,..,a 
.,W~ıl/zho ,U.71 .ı. Yer4illai de 
Nlti vnııtım•rpnıısd.ır, 

~· .ıabıbarıo •""1ilhll 
,....ıudll batb bir mnu, pr-
-- ••liln •• putel«ia IOIU re 
bvrak yapralı1Mı1110 14Jnr birer ya-
tılarak uıl pudtlleriıı me7daııa pi· 
m1Pl.ldaa da aa1anıaıs - T. ı. 

Alınanlar oe Goll o,..,.. 

Ahn=ler rilı.. ı,i ....t•, fa. 
lzat ,.. .. - icisa ,...... o.lenla 
Golf .,...... içia 7itiuwk ..... 

..,., r- H ';lir" 
........ ile lsltoCJac1a 2000, Ame

..... u. aoo p11 wa • ...._ 
ltalmadufa laalde A)ınaayada UICak 
42 Gelf kal .. ..-el•· 

Şa..I _. t.a.ri al ' n C... 
ı ahamk .. ...,._.,1c ana" •• .ı. 

.._ i9a teclliatl .. lmlltl•• si
~ .mlecek dahaliyl.-i •• •t .......... ~-··· ... , .. 
lialan .. ,. ...... ,. ..... ılw. 

Y ellıenli ıemiler 
.,..,..... bir. 1 h ........ ... 

ki .. _. ...... ....,. .... -- ... 
, ..... Praa ,..... • • ......... , 
~li .... ,. w..ek--'N .... 
~ :ra.-.k ........ ~ ... 
dea bÇIDlf bir fıraat oldaı- diti
..... ~. il•' iatifacle 
~- ........... Gmlaf E...._._lt ~···Pi...- ..... ld 
Hona..____ ...,.._A.,...._ 
raba:ra katlar ........ ~- .... 
Ju.laa bir'• ıri_. if mnld ....... 
w80kiti ...... 

Ba pmil•, yama a.ltl'k d ••• 
.,, ... k~.--i ...... 

Din)curm en f+1i pd 
Saa se•nr 'e-da Kali'-ai;racla 

... doji •ıl"IR i ile IOO izle MJ& 

ela ,..pbmakta olan bi76k ı.lukDP 
iman ıözündea 460.000 defa daha i
ri aıl:e11ıktir. ŞissMli ._ ... , Nn-
,ft tehriıMle utca c+ liaiıaladıld ca• 
del.den birinde bir feyi ,..,_ far
-•is Ba WVük teleakopla aJ1Ü 
ımsıri. .,_ ........... ti S.. Fna-...... ..._ .. , ... [ ... ·. ·-·k'lir. 
Allı • ;r,..1.n .. ,... ....... 

.....,., ••• 100.000.- ,.. ..... .. ........... .,.,..... ..... ..... ........ , ,,. ·-~-............ ,·w..-. . 

Fula--aWı•lılru,..._ .......................... ......................... ......................... 
M7lz -· • ._ ulapl6ıık .. 
Wr twa li ı J"l'P

1 
• lliır ·J ... ..-w-....... _ ......... . 

m-nb'e b ' ıı .- .... .t.lri .. . 
nret 77 ....... 7t - ........ 80 
.. W7i.... iı. iilıtıia .. , iri 
..... 80 .. _,i l ' r:a ., icrni .. 
lrirlira ı• .. _,, ı•nl51i b;-..U. ....... 

Kon,. ......... baJl'Ulll 
it•" ~) - Avalar blrll

il bir w bayramı yapmalı brarıa,tır• 
mq, Ye sengin bir program buırlamıt
tlr ...... BeneJalrde bda-P1r· 
tar. 

ıc..,.da el .n., ... 
s-,., (Rmart) - ~ .,1 ... 

....... , ........ 157 ... 443 

..,,... 14 ..... 11 lal imsi. - otlak .. ...... ,.. ......... ..,.. 
p-Alen 

...... (B •> - a, tirde 
..... a, lnı•l9mt demirci, .., ... 
tlll, ı...-ratlfP ve • • mı tlftsl ye
tlftlnMk me1laı1lJle ldlltlr ..... bl' ... ,, ... " Bıdd,.. .• Me' .,. ki 
71rM1e ........ 9Ç11m ... F1, Ba -itebJee 
re P-ek talebeleria JiJeceklerl aeJ. 
dikleri k6ylerinden g8nderilecelı: ve di
ler ihtiyaçları okullarca ail•M~ 
tır. 

Vil&yetimb bu c1cra yıh içia ilk o
kulu Wtiren lr.iylü çocuklarallll jMWat
h oı.aı.rmün 21 talebe ı&a~ 
tir. Ba talebeler yalmcıa seçilecektir • 
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' DIŞ lCMAL 

Milletler Cemiyetinin 
ıslahı 

M illetler cemiyetinin konseyi ge~~n 
gün Cenevrede toplandı ve mu· 

zakerelerini yarınki salı gününe tehir 
etti. Cemiyete aza olan bütün devlet mu.. 
rahhaslannın iştirakile toplanan asamb
le de bugün içtima edecek. 

Bir zamanlar milletler cemiyetinin 
asamble ve konsey içtimaları her tarafta 
heyecan uyandırırdı. Fakat bu içtima
ların heyecan, hatta alaka uyandırdığı 
devir arkada kalmıştır. Milletler cemi. 
yeti asamblesi bu defa, biri uzak §arkta, 
diğeri de İspanyada ve Akdenizde de
vam eden iki harbm gölgesi altında 
içtima ediyor. Hadiselerin garib bir cil
vesi, hatta istihzası olmak üzere gerek 
konsey ve gerek asamble içtimaına muha· 
rib devlet murahhaslanndan biri, lapan· 
ya murahhası Negri, riyaset edeceği 
halde bu harbtan bahsetmeğe bile me. 
zun değildir. İspanya barbı ile alakadar 
diplomasi meseleleri, milletler cemiyeti 
dışında hatta Cenevreden uzak yerlerde 

görüşülüyor. 

Milletler cemiyeti insanlığın gördü
ğü en büyük rüya idi: Dünyanın asa• 
yişi emniyet altına alınmış. Her memle. 
ket hududlarından emin. Her millet tc. 
.c:avüzden masun. Bir devletin emniyeti, 
her devletin emniyeti sayılacak. 

Ne yazık ki buruya hakikate inkılab 
etmedi. llk adımda iki zaaf unsuru vardı: 

1 - Böyle bir kurum, üzerine aldığı 
ağır işi başarabilmek için bütün dev
letleri içine alınalı idi. Halbuki cemiye. 
tin kurulmaıında önayak olan Amerika, 
son dakikada caydı. Bundan başka Sovyet 
Rusya, Almanya ve diğer mağlub dev
letler dışarda kaldılar. Binaenaleyh ce. 
miyet ilk adımda 19 uncu asnn mahud 
mukaddes ittifakı gibi, galih devletlerin 
bir kombinezonu şeklini aldı. 

2 - ikinci bir zaaf unsuru, cemiye
tin büyük bir barbta kazanılan zaferden 
sonra kurulması olm<!.itur. Dört yıl de. 
vam eden harbı Alman~ ve müttefikleri 
kaybetmiş, karşı taraf kazanmıştı. Galib
ler mağlublara bir takım muahedeler 
empoze ettiler. Milletler Cemiyeti bu 
muahede şartlarının tatbikini temin için 
kurulmuş teşkilat mahiyetini aldı. Fil. 
bakika statükonun muhafazası sulhun 
tnuhafazasına bağlandL Halbuki harb
•onrası statükosu bütün devletlerin de
ğil, bir zümrenin kurduğu vaziyetti. 

Bununla beraber, 1925 senesinde Lo
karno muahedesinin imzasından 1931 , . . 
senesinde Japon'yanm Mançurya yı ıstL 
lasına kadar geçen altı sene Milletler 
Cemiyeti fikrinin muvaffak olmasına el
verişli zamanlardı. Türk milletine hayat 
hakkı vermiyen Sevr muahedesi yırtıbp 
da yerine Lausenne muahedesi imzalan.. 
dıktan sonra Türkiye, statükonun ve 
sulhun idamesine yardımda Milletler 
Cemiyeti ile teşriki mesai edebilirdi. Lo
karno muahedesini imzaladıktan sonra 
Almanya milletlerarası konserine geri 
geldi. Sovyetlere karşı garbi Avrupa'nın 
takib ettiği düşmanlık siyaseti değişir 
gibi oldu. Dünyada sulh fikri yerleşi

yor gibi görünüyordu. Bu fikirle bera • 
ber Milletler Cemiyeti de kuvvet bula • 
cak ve inkisaf edecekti. 

Japonya'nın Uzak Şark'ta tecavüze 
geçmesi bugüne kadar devam eden bir 
devrin başlangıcıdır. Bu tecavüz Millet· 
ler Cemiyetinin zaafını tebarüz ettirdi. 
Uzak Sark'ta böyle bir tecavüze ancak 
Amerika, Sovyet Rusya ve lngiltere'nin 
müşterek mesaileri mani olabilirdi. Hal. 
huki bunların ikisi Milletler Cemiyeti
nin azası bile değillerdi. Hatta Amerika 
Sovyet Rusya'yı tanımamıştı. Japonya
Ya karşı gösterilen acizden sonra kollek
t!f barışa hiç de inanmıyan Hitler ida. 
resi Almanya'nın mukadderatını eline 
aldı. ltalva Habeşistan'da harekete geç· 
ti. Mançurya'nın işgali üzerine Millet. 
ler Cemiyetine karşı itimad sarsılmıştı. 
Fakat 1931 senesinde Cemiyetin aczine 
"-arşı müsamahalı davranmaya temayül 
edenler, nihayet, Japonva'mn Avrupa
dan cok uzak bir memleket olduğunu, 
hu d~vlet hakkında zecri tedbirlerin tat· 
hik edilemiyeceğini düşünmekte teselli 
buluyorlardı. İtalya - habeş harbında 
böyle mazur gösterici sebebler de 
Yoktu. 1 talya'ya karşı zecri tec!.birlerin 
tatbikine l<arar verildi. Elli küsur dev. 
letin bu karara iştirak etmesi, dünya yü
:tÜnde kollcktif barış fikrinin ne derece 
kuvvetle yerle'}tİğine delalet eder. Fa. 
kat Milletler Cemiyeti bu defa düşman
larından değil, c!.ostlarrndan ağır bir sil
le Yedi: Cemi ve tin devamiyle ve kuvvet-

Japonyada 

Müthiş bir 
kasırga! 

Tokyo, 12 (A.A.) - Japon~ 
yanrn cenubu garbi eyaletlerin
de hüküm sürmekte olan ka· 
sırga 24 kişinin telef olması
na, 98 kişinin yaralanmasına, 
3 bin evin tamamen yıkılması· 
na ve 24 bin evin de kısmen 
harab olmasına ve kısmen su· 
lar altında kalmasına sebebi
yet vermiştir. 

lran 
Parlamentosu 
Açıldı 

Tahran, 12 (A.A.) - İran parla· 
mentosunun 11 inci teşrii devresi dün 
Şahinşahm bir nutkuyla açılmıştır. A
çılış töreninde veliahdla bütün hükü
met azalan ve kordiplomatik hazır bu· 
lunmuştur. 

Şahinşah, açılış nutkunda ezcümle 
demiştir ki: 

Dış politikamız dostluk ve karşı

lıklı hürmet esasına dayanmaktadır. 

Bütün yabancı memleketlerle ve bilhas.. 
sa komşularımızla münasebetlerimiz sa• 
mimidir. Ve her an daha ziyade kuvvet
lenme ktedir. 

Dünya sulhuna ve mevcud anla~ 
mazhkların dostça anlaşmalarla halline 
yardım etmek için bükümetimiz, Irakla 
olan anlaşmazlığı hallettikten sonra Tür 
kiye, Afgan, Irak ile Saadabad paktını 
imzalamıştır. 

Hükümetimizin iç politikası yeni 
islahatın tatbikine devam, sosyal hayatı 
iyleştirmek, ziraatçi hareketimizi ge· 
liştirmek, memleketin tabii servetlerin
den istifade eylemektir. 

B. Mazarik'in 
Sıhati gene 
Fenalaştı 

Prağ, 12 (A.A.) - B. Mazarik'in 

sıhl vaziyeti birdenbire fenalaşmıştır. 

Gece kaydedilen hararet derecesi, 39,1 

idi. Hasta, hezeyan halindedir. Tenef

füsü bozulmuştur. Kalbin faaliyeti ya

vaşlamış, damar tazyiki düşmüştür. Bu 

sabah bir zatürrie başlangıcı görülmüş· 

tür. 

Prag, 12 (A.A.) 
7 

Cumhur reisi 

Beneş bugün eski cumhur reisi Maza

riki bir kaç defa ziyaret etmiştir. Ma
zarikin sıhl vaziyeti vahim olmakta de
vam ediyor. 

lemnesiyle yakından alakadar olması la
zım gelen Fransa, bir takım entrikalarla 
müeyyidelerin müessir şekilde tatbikine 
mani oldu. Milletler Cemiyeti bu darbe. 
nin sarsıntısından kurtulmuş değildir. 

Geçen sene elli küsur devletin İştiri.. 
kiyle toplanan bir içtimada ltalya'ya kar
şı aciz resmen itiraf edildikten sonra 
Cemiyetin ıslahma karar verilmiştir. Bu 
karardan sonra her devlet yapılacak ıs.. 
lah hakkındaki noktai nazarını bildir -
meğe davet edildi. Gelen cevabları tas -
nif ederek teklifde bulunmak için BelçL 
ka murahhası B. Bourquin'in reisliği al
tında bir komisyon teşkil edildi. Assaın
ble içtimaınm bu defa meşgul olması la
zım gelen ehemiyetli işlerden biri de ıs. 
lah meselesidir. Fakat acaba meşgul olu
nacak mı? ve millet\erarası münasebeL 
leri durulmadıkça bu işle meşgul ol
maktan bir netice çıkar mı? Filhakika 
bugünkü anarşi içinde Milletler Cemi • 
yetinin ıslahı mese.\esi reel politikadan 
ziyade akademik münakaşayı andıracak. 

A. Ş. ESMER 

Japonlar da Çinliler de 
ilerlediklerini söyliyorlar 
Japon ka,qnaklarına göre Çinliler 
mühım mikdarda ölü verdiler 

Şanghay sokaklarrnda sokak muharebeleri 

Londra, 12 (Hususi) -Tokyodan gelen bir telgrafta, japonlarm 
Çinde her cephede ileri hareketlerine devam ettiklerini bildirmekte
dir. Bu telgrafa göre çinlilerin japonlar tarafından Maşang'ın istilasın
dan sonra başlamış olan ricat hareketleri inhizama tahavvül etmiştir. 

Japon askeri mütehassıslarına -
göre muhasamabn başlangıcından BU g Ün 
beri çinlilerin Şanghayda uğramış 
olduklan zayiat 30 bi·n maktul ile 
20 bin mecruha baliğ olmaktadır. Asamblede 

Tokyo'nun neşrettiği tebliğ şudur: 

Şangbaydaki japon orduları ileri k 1 k 
hareketlerine devam ederek Yuan-Poo- on uşu aca 
Cheni' işgal ettikten sonra Çinlilerin 
mühim bir mukavemet merkezi olan ve 1 
Kalgan'a 8 kilometre mesafede kain bu- mesele er 
lunan Miao - Kang - Chen istikametin-
de terakki etmişlerdir. 

Şimall Çinde 9 eylCılde Machang ve 
Liuho _ Chen'i işgal etmiş olan japon 
ordusu, bu iki şehrin şark ve garbın
daki cephesini genişletmiştir. Pekin -
Suiyan demiryolu üzerinde japon kı
taatı, Kalgana 160 kilometre mesafede 
bulunan Tatung istikametinde taarru
za geçerek birçok mevkileri işgal et.. 

mişlerdir.'' 

Fakat diğer taraıftan Şanghaydaki 
Santral Nevs Çin ajansı, Çin kıtaları
mn Kalganı istirdad etmiş oldukları
nın rivayet edilınekte bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Gene Şang'haydan, fakat bu sefer 
japon kaynaklarından srzan haberlere 
göre japon tayyareleri Şapeiyi bombar
dıman etmişler ve iki yerde yangın çı
karmışlardır. Biri şimal istasyonunda 
diğeri Sutçen nehrinin sol sahilinde 
enternasyonal imtiyazlı mıntaka yakı
nındadır. Buna mukabil Santral Nevs 
ajansı, bu aym sekizinci günü iki ja
pon tayyaresinin Çin tayyare dafi top
lariyle hasara uğratıldığını bildirmek

tedir. 

Çin Milletler cem_iyetine 
müracaat edıyor 

Cenevre, 12 (A.A.) - Çin hükü

meti, bugün, Milletler Cemiyetine tah_ 

riri bir müracaatta bulunacaktır. Bu 
miiracaat, Milletler Cemiyeti azasın
dan olan devletlerle azadan olmıyan bir 
devlet arasında tehaddüs eden ihtilaf
lara müteallik olup mezkur cemiyet 
misakının 17 inci maddesine istinad 

edecektir. 

Japonya bütün dünyaya bir pro
paganda heyeti gönderecek 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domei ajansın
dan: Eyi bir membadan öğrenildiğine 
göre eski Hariciye nazın Vikont İshiiu 
ile, eski japon bankası müdürü M. Fu
kai ve halen Avrupada bulunmakta o
lan japon bankası iktısad heyetinin re
isi M. Kadono'nun bütün dünyaya Ja
ponyanrn Çindeki hakiki gayelerinin ne 
olduğunu öğretmek için hususi bir vazi
fe ile tavzif edilmeleri muhtemeldir. 
Vikont tshiiu Amerikaya, M. Kadono 
da Fransaya gidecektir. 

Cenevre, 12 ( A.A.) - Milletler Ce
miyeti paktı prensiplerinin tatbik saha
sına konulması hususu ile iştigale me • 
mur yirmi sekizler komitesinin toplantr
sımn sonunda, önce Milletler Cemiyeti 
paktı ile sulh muahedelerinin tefrik ediL 
mesi meselesinin ayrıca gözden geçiril
mesine karar verilmiştir. Çünkü bu me
sele yarın öğleden sonra toplantıya ça
ğırrlacak olan hukukşinaslar komitesi ta
rafından gözden geçirilecektir. 

Saniyen B. Kranborn'un vermiş ol -
duğu rapor esas tutulmak suretiyle Mil
letler Cemiyetinin evrensel bir hale ge
tirilmesi meselesinin de ayrıca tetkiki 
karar altına alınınıştır. Bu meselenin 
tetkiki asamblenin toplantı devresi bit -
meden önce yapdacak olup bizzarure a
zalan olmıyan devletlerle de istişarede 

bulunulması hakkında Şili tarafından ile
ri sürülmüş olan tekliflerin de tetkikini 
istilzam edecektir. 

B. Delbos, bu sabah B. Negrin'i ka-

bul etmiştir. 
Amerikanın aldığı cevablar Mil

letler cemiyetine bildirilecek 
B. H ull, İsviçre deki amerikan elçisi

ne enternasyonal münasebat hakkındaki 
16 temmuz tarihli beyanat ile bütün hü
kümetlerden alınmış olan 55 cevabın bi
rer nüshasını milletler cemiyeti umumi 
katibliğine tevdi etmesini bildirmiştir. 

B. Sandler Cenevreye hareket etti 
Stokholm, 12 (A.A.) - Hariciye na

zırı B. Sandler tayyare ile Parise hare
ket etmiştir. Oradan Cenevreye giderek 
Milletler Cemiyeti toplantısında İsveçi 
temsil edecektir. 

Yugoslavyada büyük 
manevralar 

Belgrad, 12 (A.A.) - - Harbtan
beri Yugoslavya ordusunun yapmış ol
duğu manevraların en büyüğü eylôl a
yı nihayetinde yapılacaktır. Bu manev
ralara ihtiyat zabitlerinde bir kısmı da
davet edilecelrtir. Manevralara takri
ben 50 bin kişi iştirak edecektir. Ma
nevralar, on gün devam edecek ve baş
lıca harekat 21-26 eyHHde yapılacak
tır. 

Manevraların kumandanı, yüksek 

Tuncelinf]e 
• emnıyet 

(Başı 1. inci sayı/ada) 

hepsi bu havaJide seyid adını takınırlar 
ve zorbalıkla "ağayız'' diye halla soya ~ 
rak geçinirlerdi. 

20 , 21 mart cumartesi gecesi saat 

23.30 da Dersim'in şarkında Kazmuı 

köprüsünün yıkılmasiyle başlıyan mu -
halefet bu adamın teşvikiyle yapılmıştı. 
İlk günlerde kendisine diğer bazı aşiret. 
lerin sergerdeleri de iltihak etmişlerdi. 
Fakat, kıtalarımız Tunceli mıntakasDll! 
gelince, bunlardan biri verdiği sözü tut

mamıştı. Bunun üzerine Seyid Rıza aşi
retlere şu haberi göndermişti: 

"-Mevcud düşmanlıklarımız baki 
kalmak üzere ordulara karşı duralım!" 

Meşhur Kutuderesinde verilen bu ka
rarla aşiretler orduya karşı koyacaklar; 
sonra da aralarında boğuşacaklardL Ta. 
bii arada saf ve temiz haJk ezilecek, ser
gerdelerin oyuncağı olacaklardı. 

Bu karar, aşiretlerden birinin cayma
sı üzerine suya düştü. Çünkü, vaktiyle 
kendilerinin muhaJefetlerine iştirak et
mediğinden dolayı Seyid Rızaya muğber 
oları l::n aşiret, diğerlerini de hükümet 
kuvvetlerine karşı koymamağa ikna et· 
mişti. 

Seyid Rıza, kuvvetlerimizin Tunce -
lindeki hareketlerinin günden güne inki
şaf etmekte olduğunu görünce Sırpat 
karşrsmda Düzükbaba eteğine sığınmış
tı ve oğlu Şahinle bu sarp yerleri çok 
iyi bılen Ali Şir'i daima ileri sürüyordu. 

Oğlu ve Ali Şir imha edilince Seyid 
Rıza muhalefetine gene devam etti. Su
çunun büyüklüğünü ve cezaland.mlaca
ğmı bildiği cihetle teslim olmaktan 
korktuğu anlaşılıyordu. 

Akrabasından ve muhalefete katıl

mayan haydaranlı rehberin bir kaç 
kere kendisine haber göndermesine 
rağmen sergerde teslim olmamıştı. 40 

yaşında olan ikinci karısı Besinin ken
disini teslim olmamağa teşvik ettiği 

söyleniyordu. Halbuki hükümete itaat 

etmesini istiyen birinci karısı Puli sö
zunu dinletemeyince kuvvetlerimize 
dehalet etmişti. 

Hareketler sırasında Seyid Rızanın 
evi bombalanmış ve o da dağlara kaç
mıştı. O esnada evde yapılan araştırma
larda safsatadan ibaret bazı fal kitab
ları bulunmuştu. Seyid Rıza bunlarla 
cahil halkın saffetinden istifadeye ça
lışır; büyük davalarını görmek muka
bilinde mühim mikdarda para sızdırır
dı. Hozat ile Sin arasında bir köyde o
turan sergerde seksen yaşım geçkin 
bulunmaktadır. 

Belgrad elçimiz lstanbulda 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bel. 

grad elçisi B. Haydar şehrimize geldi. 
Elçi Ankaraya giderek B. Menemenci 
oğlu ile görüştükten sonra tekrar şeb. 
rimize dönecektir. 

İzmir borsasında üzüm ve incir 
İzmir, 12 (A.A.) - Bir hafta için.. 

de borsada 13 kuruştan yirmi üç kuru

şa kadar on üç bin kırk sekiz çuval 
üzüm ve altı otuz paradan on sekiz ktı
ruşa kadar on iki bin beş yüz iki çuval 
incir satılmıştır. Mevsim iptidasından 

beri satılan 45 bin dört yüz elli dokuz 
çuval üzüm ve kırk bin dört yüz elli 
dokuz çuval incirdir. 

KÜCUK DIS HABERLER 1 
X Budapeşte - Naib Horti ve refi· 

kası seyahatlerinden dönmüşlerdir. 
X Berlin - Harb bakam Mareşal 

Fon Blomberg alman ordusunun bu ay 
yapacağı manevralara İngiltere, İtalya 
ve Macaristan ordularına mensub yük
sek zatları davet edecektir. 

X Beld - Yugoslav kıralı Piyer II 
Belgrad'a hareket etmiştir. 

.< Belgrad - Enternasyonal Belgrac 
fuarı açılmıştır. 

>< Roma - İtalyan resmi mahfilleri 
B. Musolini'nin B. Çemberlayn'a yeni 
bir mektub göndermediğini, evvelce gön· 
derdiği bir tek mektubun da bizzat B. 
Grandi tarafından ingiliz başbakanına 

verildiğini bildirmektedirler. 

askeri şura reisi general Milan Milo
vanoviç ve erkanıharbiyei umumiye re.. 
isi de genel kurmay reis muavini gene
ral İbija Braşiç'tir. 



4 ULUS 

Akdeniz anlaşniası 1 Paris'te 
memnunluk uyandırdı suikastler 

(B 1 · · ı d ) • (Başz 1. inci sayfada) 
aşı . ıncı say a a 

devletleri arasında tedafüi bir anlaş- j d Buasyer .sokağında ölen ve yara-
manın tabakkuk •etmesine medar ol- 1 panga a lanan yoktur. 
muştur. Yalnız İtalya hariç kalmıştır. Her iki patlamanın da bir suikasd ne. 
Maamafih, İtalyanın Akdenizde bil- ticesinde olduğundan şüphe edilmemek-

yük menfaatleri olan diğer devletlerin Asiler Leon cephesinde tedir. İlk tahkikat şunu göstermekte-

gayret ve iyi niyetlerine kendi gayret ı dir: 
ve iyi niyetini zam ve ilavede gecikmi- yavaş ilerliyorlar Patlamadan biraz evvel bir mağaza 
yecektir. çırağı Presburg sokağındaki binaya u-

Maten gazetesinde Stefane Lozan, Leon. 12 (A.A.) - Havas muhabi- fak bir sandık getirerek kapıcıdan bunu 
diyor ki: rinden: Asilerin Leon bölgesinde hare- konfederasyon reis muavinine vermesini 

Fransız ve ingiliz bahriyelilerinin kat icra etmekte olan bir kolu dün, ile- rica etmiş fakat 0 sırada 0 zat orada 
lyi çalıştıkları bugünde devlet adam- ri harekete devam ederek ufak tefek· bulunmadığı için kapıcı, sandığı kendi 
tarının çok iyi bir iş görmüş oldukta- odasında saklamıştır. Hadise bu sandı-

- muharebelerden sonra düşmanın mühim ı· · d lm 
rrnı kabul ve teslim emek pek haklı ğın patiaması ne ıcesın e o uştur. 

birrok mevzilerini i~gal etmiştir. Bu B sokag-mdaki -~'-ya gelince, bir şey olur. Devlet adamları Avrupa. 3 7 uasyer vC1.A.s 

nın umumi tesanüdü zihniyeti ile sü- kolun ileri hareketi, Asturinin garbın- gene bir mağaza çırağı buna benzer bir 
ratle har.eket etmişlerdir. da harekat icra etmekte olan kolun ha- sandık getirmiş ve sandığı merdiven ba-

k b . d şma bırakn:uştır. İnfilaktan sonra der· Sen Bris, Lö Jurnal' da şöyle diyor: re etinden daha batidir. Sebe ı e a-

Az kalsın garb devletlerinin yakın
lığı sa.hasında yenilmez bir manianın 
yükselmesine şahit olacaktık. Halbuki 
'imdi bunun yerine Hitin denizinin bü
yük yolunu tarassut etmek vazifesini 
yalnız başlanna deruhde etmiş olan 
Fransa ile İngilterenin faikiyetlerini 
teyid ve tevsik eden Nyon itilafı ka
im olmuştur. İtalyanın da işbirliği et
mesi ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Bayan Jeneviev Tabui, Övr gaze
tesinde diyor ki: 

Uzun seneler, fransızlarla ingiliz
Jer arasında işbirliği vücuda getirilme
sine çahşılmaktadrr. !şte şimdi B. DeL 
bos'un mesut te ebbüsü ile aktedilmi§ 
olan konferans hem de bu iki memleke
tin büyük harbtan beri geçirmiş olduk
ları en naıik bir dakikada bu işbirliğini 
tahakkuk ettirmiştir. 

razi teşekkülatmm arzetmekte olduğu 
müşkülattır. Filvaki general Franko
nun askerleri vasati 1000 metre yüksek
likte bulunan mahallerde muharebe et
mek mecburiyetindedirler. Buralarda 
ise münakalat yolları hemen hemen 
yoktur. Bütün iaşe ve mühimmat nak
liyatı ve sair münakalat patikalardan 
yapılmaktadrr. Fazla olarak asturililer, 
bir takım siperler kazmışlardır. Bunla
ra karşı cepheden hücum etmek tehli
kelidir. Bunların mevzilerinden bir ge_ 
dik bulabilmek için bir gün yürüyüş 
yapmak Iazımgelmektedir. Diğer taraf
tan dün yağmur hiç dinmemiştir ve 

her tarafta şiddetli bir soğuk hissedil
mektedir. 

Aıilerin salıverdikleTi 
ingi/iz gemisi 

I..ondra. 12 (A.A.) - Resmen bildi-

hal enkazın temizlenmesine başlanmış-

tır. Petersburg caddesindeki enkaz an
cak saat 11 e kadar temizlenmiştir. 

İnfilak civarda bulunan birkaç bina
yı yıkılabilecek bir şekle sokmuş -
tur. Bunlar da yıkılacaktır. 

F ransaı:la heyecan 
Hadise Paris'te büyük bir heyecan 

uyandmnıştır. Sağ cenah gazeteleri, bir 
tethiş hareketinden bahsetmekte, sol 
cenah gazeteleri ise faşistler tarafından 
yapılmış bir tahrik mevzuu bahsolduğu
nu yazmaktadırlar. 

B. Şotan, Epok gazetesi muhabirine 
beyanatta bulunarak mücrimlerin mey -
dana çıkarılması ve cezalandırılmaları 
için muhali mümkün kılmağa çalışaca -
ğını söylemiştir: 

Ba§hakan• şu sözleri ilave etmi;tir: 
" - Alınınası zaruri bütün tedbir • 

teri alacağım. Çünkü bu hadise, mem-

rildiğine göre, Salamanka makamları leketin her tarafında heyecan uyandıra
caktır. Hükümetin azitrıkarlığma itimat 

Nyon anlasması ve ltalya 
Paris, 12 (A.A.) - Temps gazetesi 

Nyon anlaşması hakkında eliyor ki: 
" Adriyatik ve Tirenycn denizlerinin 

tahdid edilen bölgeler arasına sokulma

mı olması da gösterir ki, İtalyanın men
faatlerin .. dokunulmamak ve bu anlaş _ 
maya ~rmek için İtalyaya imkan veril
mek isteni"or. İtalvanın böyle bir tesa
nüd siyasetine iştiraki zaruridir. 

lngiliz gazeteleri memnun 
Londra, 12 (A.A.) - İngiliz mat

buatı umumiyetle Akdeniz ucaret gemL 
}erinin himayesi hakkında Nyonda elde 
edilen anla~mayı memnuniyetle karşr
lamakda ve Akdenizde seyrisefain yeni 
baştan taarruza uğramasına bu ;ınlaşma. 
nın her halde mani olacağım kyadet_ 
md:tedir. 

İngiliz gazeteleri salr günü meriye
te girecek olan bu anlaşma neticesinden 
otuz beş ingili:z ve 25 fransrz destroye
rin "o Akdeniz kontrolunu deruhte ede
ceklerini yazmaktadır. 

Observer gazetesi diyor ki: 
"Akcienizde emniyetsizliğin hakiki 

sebebi İspanyada harbetmekte olan her 
iki tarafa da muharib haklarının tanın
mama&ıdır.,, 

People gazetesi de, Nyon anlaşma
smrn tasdikinden sonra imza için Al
manya ve 1taJyaya tevdi edileceğini yaz
maktadır. 

ltalyan gazetelerinin telsirleri 
Roma, 12 (A.A.) - Popolo di Ro

ma Nyon da elde edilen anlaşmayı mev-

İngiltereye aid Ramford sarniç gemisi

ni serbest bırakmışlardır. Gemi, lngil

tereye gitmek üzere İspanyadan yola 

çıkmıştır. 

Trabzon limanının tasfiyesi işi 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Trab· 
zon limanının tasfiyesinde bulunacak O

lan İstanbul liman idaresi heyeti bugün 
Trabzona hareket etti. 

zuu bahis ederek diyor ki: 

"Bir mütehassrsm tefsirine göre Fran 

koya aid bir denizaltı gemisi kontrol 

de"'.letlerinin bir mümaneatına maruz 

kalmaksızın ticaret gemilerini durdu

rabilecek veya torpilliyecektir. Şu şart_ 

laki, Londra muahedesinin 22 inci 

maddesindeki ahkamı ihlal etmesin.,, 

Voço d'İtalia da şöyle yazıyor: 

"Bu muahede filen valansiya hü_ 
kümetiyle Frankonun denizaltı gemile
ri arasında tam bir müsavat kurmakla 
ve binaenaleyh general Franko'ya mu
hariblik haklarını tanımaktadır.'' 

Alman gazeteleri anltlf171ayı 
ihtiyatla karşılıyorlar 

Berlin, 12 (A.A.) - Gazeteler Nyon 
itilafını ihtiyatla karşılamışlardır. Bu
nunla beraber, sovyet Rusyanm kont
rola iştirak etmemesinden memnuniyet 
beyan ediyorlar. 

edilebilir." 

Anket devam ediyor 
Yapılan anket, tahkikata henüz sarih 

bix istikamet vermeğe medar olamamış 
tır. Anketi ya~r, azami miktarda şa... 
hid toplamakla iktifa etmektedirl~. Bun
ların dinde suikastı yapmış olanların ki. 
fi derecede sarih eşkfili vardır. 

Gece Presburg sokağında B. Şotan 

ile polis müdürü B. Languon arasında 
yapılmış oJan görüşmeden ve B. Marx 
Dormoy ile yapılan telefon muhaverele
rinden sonra bu sabah polis müdüii~ -
tinde B. Langeron ile diğer zevat yeni 
bir görüşme yapmışlardır. Bu yeni kon
feransın hitamında bu zevat Dahiliye 

Nezaretine gitmişlerdir. 

F ranstz baf bakanunıı nutkrı 
Fransız Başbakanı B. Şotan bngün 

bir münasebetle söylediği nutukta da son 
ıtuikasd hadiselerine temas ederek §Unla. 

n söylemiştir : 
•• - Sağ cenahtan olsun, sol cenah

tan olsun bütün vatandaŞanm ban.sa
lamı kendi üzerJerine çöken bazı b.ran
bk tehdidi.er mavac:ebesiııde mütesanit 
olduklarını hissetmeleri li,mDdır. Çiin.
kü dünkü menfur suikasd. bunları bize 
pek acıklı bir surette hatırlatnu~tır. Bu 
suikast hakkında vakitsiz biç blı hükfun 

-vermtk istenıcm. Yalnız şmnı söylCbJck: 
isterim ki bu suikastın hazırlanması ve 
icra edilmesi şartlan aklı başında her 
insanı derin teemmülJerdc bulnrurıağa 
icbar edecek mahiyettedir. Ve cumbun_ 

~--

RADYO 

ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 1250 Muhtelif plak neşriyatı 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve haric1 ha

berler. 
Akşam neşriyatı: - 18.30 • 18.4-0 

Muhtelif plak neşriyatı 18.40 - 19.00 İn
gilizce dersi (Azime İpek) 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Mak· 
bule ve axkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 20.15 
Türk musikisi ve halk ~arkıları (Fah
riye ve arkadaşları). 20.1.S - Z0.30 Kon
ferans: Şakir Hazim (Havacılık) 20.30 
• zı.oa Plakla dans musikisi. 2ı.on - 21.15 
Ajans hBherleri. 2Ll5 - 21.55 Stüdyo 
salon orkestrası. 2L55 - 22.00 Yarınki 
program ve İstiklal. mar'1. 

İstanbulda şüpheli bir 
şahıs yakalandı 

İstanbul, 12 (Telefonla - Dün ak· 
şam saat 23 de meserret oteline şüpheli 
tavurlu bir alman gelmi~ ve bir oda tut_ 
muştur. Bu adam otele polisin uğrayıp 
uğramıyacağmı da sormuştur. Yaban.. 

cıya yatak hazırlayan katib polise de 
maIOmat vermiştir. Bir müddet son
ra genç alman otelin önüne çıkmış. bu 
sırada kendisinin polis memurları ta.. 
rafından tekib edildiğinin farkına var
mıştır. Neye uğradığını şaşır.m alman 

derhal kaçmağa başlamış ve <kmirkapıda 
ımmurlar tarafından ~ el silah atıl 

dıktan sonra yakaJammştn. İsmi Her
bert olan bu şahıs hamhmgfodur. Ken
disinin bir kaçakçı olduğu tahmin edi
liyor. 

Çine giden bir tayyare 
İstanbul, 12 (Telefon?a) - Evvelki 

ak§aın bir ingı1iz t3J1'Yaresi Lond'radan 
Yeşilköyc gddi ve diiı:ı aaba:b. saat 10 da 
Çin'e gitti. 

Uşak'ta manyetik 
tetkikler yapılacak 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Rasatha

ne müdürü B. Fatin 'r-urkiye haritas.ı 

için bazr. coğrafi esaslar vazetmek ve 
manyetik mahiyette tetkiklerde bulun -
mak: üzere Uşak'a gitti. Aynca bir rasad 
heyeti de bugün Uşak'a hareket etti. 

lstan'bulda bir sinemanın 
tavaını çöktü 

İstanbul, 12 (Telefonla) -Bugün sa
at 11 buçukta Beşiktaşta Suad sinema -
sının tavanı çöktü. Altı çocuk hafifçe 
yaralandı. Polis çöküntünüı:ı ıebelıini 

araştırmaktadır. 

Seyyar satıcıların yabancı dille 
bağırmaları yasak 

İstanbul, 12 (TeLefonla) - Yabancı 
dille seyyar satıcıların mal satması men 
edilmiştir. Dün bu yasağa karşr üç satı
cının aykm hareketi göriilmii~ ve harı .. 
lal' yakalanımşlardır. 

yn hüküm.eti de bu s:aikastm faillerini 
bnhnak ve bundan böyk cumhuriyet 
topraklarında bazı tahrikatları im.kansız 

bir hale getirmek için malik olduğu bü
tün vesaiti istimal edecektir. 

Kamoy, sükun ve itimadını muhafa_ 
za etsin. Fransa ve cumhuriytt, ayakla
rı altına atılan engelleri çiğneyip geçe
cekler ve bunlara galebe çala<aklardrr.,, 

• 

13-9 - 1937 

Zincirlikuyuda 
bir otomobil 
kazası oldu 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Dün Zin
cirli kuyuda bir hendeğin içinde garden 
parti garsonlarından Celfil yaralı olarak 
bulundu ve kaldmlclığr hastahanede bu
gün öldü. Yaralı garsonun bisikletle evi. 
ne dönerken ağaca çarparak yaralandığı 
tahmin ediliyordu. Halbtdri bu sabah 
PangaltT merkezine bir zat müracaat ~
dere:rt l.ter şeyi itirafa geldiğini söylemiş 
ve dün gece otomobille Büyükdere'den. 
gelirken şoförünün bir bisıldetliye çarp
tığım ve ondan sonra yuvarlanan ad..
mm ne olduğmıu bilmediğini anlat~ • 
tır. 

Gözfiiltlü Cemal isminde biri olduğu 
anlaşılan §Of ör bu gün yakalandı. Ha -
dise yerinde ke~if yapıldı. Suçlu sorn.,, 
yarın adliyeye verilecektir. 

Nazmi Ziyanın cenazesi kaldırıldı 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Ölen 

sanatkar Nazmi Ziyanın cenazesi bu
gün kaldırıldı. 

1 BiBLiYOGRAFYA 1 

Yeni Adam 
9 eylül ta.ıihli 193 üncü sayısında 

JU yazılar vardır ~ İsmail Hakkı Bal
tacı.oğlu~ Müstahsil kadın, Bir tiyatro 
ihtifali istiyorum, yüryüş: Hüsamed
din Bozo.k:: Claude Farrere, Müntekim: 
Politika~ tlya Ehrenburg: İspanyadan 
röportaj; Ali Bulaınir: Papur usta; 
Pitdm Sorokin: Behaviroist tefsirler; 
İzzeddin Şadan: Akıl hastalıkları; Is
mail Hakkı : Hayatım; küçük fıkralar; 
iç sosyete, dış sosyete, niçin ve neden?,. 
kitahlar. haftanın düşünceleri, hüiasa

lar. 
""' .. 
~ıgrr 

• Ankarada ayda bir neşredilen bu 
mecmaa:nm ağustos tarihli 53 üncü sa
yısmda 'u yazılar vardır: AH Karni r 
A kyü:z : Milliyet meselesi, Cemil Sena 

' Ongtm: İlk terbiye, Şeref Nuri: Muha
faza onnanr, Osman Ferid: Eşsiz bit 
madalya, Bekata: SanatkSr riıhu, Nu
reddin Ardıç: Prchistoirda Ankara. 
Şakir Ülkütaşrr: Altay türlderinden 

düğfin, C. ö. Tunçer: N. Ataçm Bam 
teli, Bekata: Balkanlarda musiki, M. M. 
Bekmaıı: Tezad içinde, Halil Sezai ı 
İnci, M. Türkmen oğlu: Kimsesizler. 

500 lira 
nıükafat 

Ankara'da Şaklar Kundura mağaza· 
smda yapılan kadm ayakkapları Şak~ 

lar'ın kendi icadı olan tarzda yaptlmak
tadır. Bu ayak.kapların tarzı imalinden 
gayri bir usul ile ve aynı malzeme ile 
imil edilmiş olan ayakkaplar içinde 
Şaklar ayakkaplanndan daha sağlam bir 
ayakkabının Türkiyede mevcudiyetini 

ve yahud yeni bir imal usulü icad ede -

rek Şaklar ayakkaplarmdan daha sağJam 
olacağını isbat edecek her şahsa 500 lira 
mükafat verilecektir. 

Adres: Ankara, Anafartalar cad
desi No. 93 Şaklar Kundura 

mağc.ı:ası 

1 brahim Şaklar 

Tefrika: No. 121 
... • \ - .. 

Şekspirden Hik·aveıer 

na getirebildi. Bu fırsattan istifade eden pa
pas da böyle erkeklere yakışmıyacak haı .!
ketlerde bulunmanın mana.sız olduğunu: 
söyledi. Olan olmuş, Tibalt'ı öldünn~tü. 
Şimdi kendisini ve kendi hayatının içinde 
yaşayan sevgili kansını da nu öldürecekti? 
Asil bir adam, balmumu gibi olmalı, fakat 
cesaret göstermek lazım gelince de sertll!§r 
meli idi. Sonra ya yaptığı iş için ölüm ceza
sı giyseydi ne olacaktı? Prens kendine ce
za olarak ancak sürgün karan vermişti. Be
reket versin, o, Tibalt'ı öldürmüştü; fakat 
o öldürmeseyd4 Tibalt onu öldürecek değil 
mi idi? 

da dururken papas da nikahlarını resmen ilan 
edecek, bu suretle belki de, iki aile arasında
ki düşmanlık ortadan kalkmış olacaktı. O 
zanıa~ muhakkak surette prens de kendisi
ni af edecek ve Romeo, şimdi duyduğu isti
rabtan Yirmi defa daha büyük bir sevinçle 
ana yurduna dönecekti. 

kuşu idi. Bu kuşun sesi kendisine ne kadar 
kötü geliyordu' 

Romeo, sevgili kansından kalbinde ay
nhğın bütün bir acıbğım taşıyarak ve ona 
günün her saatinde mektub yazacağını vade
derek ayrıldı. Romeo, pencereden inip bahçe
de dineldiği 21aman, onu yukarıdan seyre
den Jülyetc, mezarın dibine inmiş bir ölü gö-
riiyormuş gibi geldi. Romeo'nun zihninden 
de böyle acı şeyler geçti. Fakat hemencecik 
oradan ayrılıp gitmesi laznndı; gün doğ
duktan sonra Verona'nm surları içinde gö
rülmek ölüm demekti. 

Y azaniar: Mary ve Chwles Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Romeo ve Jülyet 
Bu hadiseden sonra papas Lovrens'in 

.aücresine sığman Romeo, prensin kendisi 
hakkında verdiği hükmü orada haber almış 
ve bu hüküm ona ölümden daha ağır gel
mişti. Ona öyle geliyordu kiVerona dıvar
lannm dışında. dünya ve Jülyet'i görmeksi
zin hayat yoktur. Cennet Jülyet'in yaşadığı 
yerde idi. Ondan ötesi, nihayet olsa olsa, a
raf ve ceherınem olabilirdi. f yi kalbli papas. 
delikanlının bütün bu kederlerini avutacak 
felsefeler ortaya atıyor, fakat istirab içinde 
bulunan Romeo'nun kulağına bu sözlerden 
hiç birisi girmiyordu. Deliler gibi saçını ba· 
şıru yoluyor, kendini yerden yere atıyor, ar
tık mezarının hazırlanmasını söylüyordu. 
Bu sırada sevgili kansından gelen bir ha
ber, zavallı delikanlının aklını, biraz, başı-

Jülyet sağdı ve muhakkak. ki artık onıuı 
kansı idi. Bundan dolayı da kendisi ancak 
bahtiyar olabilirdi. 

Papasın söylediği bütün bu sözler, Ro
meo'nun kendini ne kadar kötü bir durwna 
düşürdüğünü gösteriyordu. Ondan başka 
Lovrens böyle ümidsizlik. içinde ölmenin se
filce bir ölüm olacağını da hatırlatıyordu. 

Romeo, biraz aklını başına topladıktan 
sonra papasa akıl danıştı ve o gece gizlice 
Jülyet' e veda ederek Mantua'ya gitmeğe, 
orada bir müddet kalmağa karar verdi. O ora-

Papası_n verdiği bu öğüdleri kabul eden 
Romeo, bir kolayını bulup o gece kar:rsiyle 
buluşacak. ve o gece onmıla kaldıktan sonra 
sabahleyin erkenden tek başına Mantua' -
nın yolunu tutacaktı. 

Papas, o orada iken zaman zaman ken
disine mektublar göndenneyi ve olup biten
den haber venneği vadetmişti. 

Romeo bir gece önce sevgilisinin itiraf
larını dinlediği bahçeden onun odasına gizli
ce girerek o geceyi Jülyet'le beraber geçir
di. O gece, iki aşık, biribirleriyle beraber 
bulnmn:mm ikisine de verdiği sevincin yam 
sıra olup bitenlerin ve yakında ayrılmanın 
acılarım da duymuşlardı. Fakat gök yüzü 
de ne çabuk ağarmıştı. JüJyet, sabahın baş
ladığını söyliyen tarla.kuşunun sesini duy
duğu zaman mu geceleri öten bülbiil san
mak istemişti. Fakat öten,. gerçekten, tarla 

Bu, yıldızlan biribirine karışmış olan iki 
aşıkın hayatında bir facianın başlangıcı idi. 
Romeo'nun ayrılrp gitmesinin üzerinden 
bir kaç gün geçmişti ki ihtiyar kapulet, kı-
zına evlenmesi teklifinde bulundu. Kızının 
esasen evli olduğundan haberdar olm.ıyan 
baba, Jülyet'e Kont Paris isminde güzel, a
sil ve değerli bir adamı koca olarak seçmis
ti. Bu adam, eğer Romeo'yu görüp sevme
miş olsaydı, Jülyet için biçilmiş bir kaftan 
sayılabilirdi. 

(Sonu var) 



---- 13-9-1937 

Tayyare piyangosu 

Kazanan numaraları 
sırasıyle neşrediyoruz 

7.988 50.000 28940 29177 29336 29480 29495 29504 
19.892 15.000 29519 29569 29659 29675 29995 30025 
17 .406 12.000 30134 30142 30226 30259 30265 30281 
29.862 10.000 30398 30572 30618 30633 30693 30805 
29.489 10.000 30858 30863 30920 30984 31059 31149 
31.598 3.000 31248 31414 31809 31854 31885 32006 
36.401 3.000 32015 32044 32106 32493 32511 32559 
18.644 1.000 32651 32682 32755 32871 33000 33002 
21. 707 1.000 33255 33274 33337 33357 33421 33425 
32.794 1.000 33483 33521 33551 33647 33735 33768 
39.411 1.000 33824 33917 33973 34018 34214 34247 

SOO lira kazananlar 
655 763 1757 2642 3464 3640 

3723 5069 5445 5450 7185 7288 
7 312 8064 8282 8589 864 7 9346 

10985 11135 11554 13718 14615 14978 
14982 15289 15589 15702 15777 16053 
16584 19143 20462 21281 21295 22302 
22794 23636 24581 24448 24899 25824 
25855 26349 26757 27081 27346 27595 
28639 28703 29707 30062 30222 30617 
31285 34606 34641 35004 35495 35740 
36028 36514 37512 37986 38406 38606 
39438 39743 

200 lira kazananlar 
1277 1720 3017 4072 4779 5708 
5755 6870 7042 7371 8194 9772 

10777 10915 11220 11287 11639 11988 
13585 13593 14325 16500 17935 18047 
18187 18843 19947 20520 20818 21047 
21743 23604 23631 23743 24197 25157 
25228 25408 25488 25588 25604 26238 
26299 28890 29515 31563 32069 33641 
34656 35653 35683 35918 35978 36535 
36837 38047 38365 39519 

100 lira kazananlar 
317 322 348 387 482 559 
694 880 1012 1221 1250 1695 

1734 2219 2621 3184 3845 4265 
4473 4927 5032 5302 6732 6769 
6912 7155 7891 8041 8675 9495 

10936 11867 12555 12291 12942 14352 
15134 15272 15325 16962 17062 17166 
173511754517917 17948 18330 18444 
19344 19345 20945 21091 22934 23025 
23116 23699 24747 24905 25372 25563 
25882 26841 27651 27673 27848 28293 
29625 29814 30095 30267 30428 30466 
30698 31109 31249 31412 31486 31856 
31989 32226 32824 33166 33504 34074 
34362 34539 34596 34884 34898 35406 
36045 36087 36909 37525 37672 37724 
38022 38555 38725 39583 39856 

SO lira kazananlar 
299 333 406 562 572 616 
767 832 845 872 1113 1497 

1997 2214 2252 2264 2300 2589 
2817 2853 3007 3142 3580 3790 
3831 3853 3868 3878 3907 4153 
4233 4489 4613 4739 47~9 4830 
4915 4944 5585 5979 6082 6132 
6257 6631 6788 6956 7113 7213 
7331 7551 7665 7805 8003 8068 
8086 228 2418 2449 2596 2768 
2850 2857 2998 9011 9222 9482 
9617 9630 9849 98555 9949 10186 

10313 10409 10453 10618 10620 10647 
10803 10931 10221 11306 11473 11495 
11585 11645 11745 11787 11862 11917 
12011 12400 12493 12652 12670 12829 
12883 13047 13068 13071 13136 13271 
13321 13351 13352 13371 13385 13483 
13605 13715 13831 13848 14247 14261 
14644 14713 14928 15105 15121 15167 
15183 15239 15365 15586 15727 15803 
15827 15887 15927 16035 16073 16131 
1637C 16459 16628 16865 16926 16949 
16959 16982 17022 11021 11011 11fı81 
17106 17165 17383 17766 17833 17938 
17950 17982 18002 18059 18095 18174 
18379 18398 18447 18549 18680 18701 
19128 19219 19221 19337 19437 19462 
19490 19523 19646 19814 19865 19880 
10931 20086 20171 20190 20191 20250 
20313 20352 20427 20485 20535 20555 
21014 21110 21183 21389 21412 21427 
21560 21780 22003 22111 22152 22308 
22338 22475 22635 22691 22696 22825 
22897 22914 22965 23011 23017 23061 
23162 23248 23252 23270 23461 23524 
23527 23528 23543 23558 23618 23797 
23971 23994 24056 24137 24277 24305 
24486 24658 24793 24812 24960 25010 
25041 25271 25282 25307 25325 25354 
25490 25491 25494 25509 25611 25800 
25856 26018 26027 26187 26218 26371 
26i26 26550 26567 26733 26874 26917 
26970 27173 27258 27471 27663 27737 
27927 28070 28289 28325 28353 28363 
28377 ?Ph0g 28629 28687 28684 28777 

34272 34319 34424 34499 34518 34842 
35288 35295. 35584 35603 35708 35868 
35881 35105 36119 36224· 36261 36281 
36443 36495 36536 36754 36881 36826 
36920 37006 37152 37227 37280 37472 
38012 38020 38146 38171 38357 38546 
38631 38657 38731 38917 38964 39205 
39267 39393 39483 39568 39590 39648 
39673 39677 39713 39789. 

30 lira kazananlar 
55 62 66 

199 229 233 
563 646 707 

80 137 181 

362 499 553 

836 929 1063 
1314 1367 1386 1435 1653 1688 
1818 1870 1874 2949 2035 2150 
2159 2226 2234 2311 2316 2319 
2323 2354 2658 3078 3154 3174 
3216 3271 3289 3314 3352 3398 
3523 3612 3889 3898 3906 3945 

3967 3991 4014 4-063 4149 4179 
4206 4221 4398 4415 4522 4532 
4537 4596 4597 4601 4663 5056 
5070 5147 5297 5389 5493 5692 

5849 5913 6034 6107 6206 6261 
6395 6488 6554 6558 6650 6705 
6853 6885 6996 7038 7054 7095 
7112 7149 7267 7169 7274 7299 
7310 7421 7426 7445 7456 7476 

7643 7651 7716 7840 8085 8110 
8325 8412 8436 8440 8452 8560 
8663 8767 8778 8892 8966 8971 
9154 9167 9180 9268 9281 9316 
9319 9552 9619 9638 9639 9695 
9712 9778 9830 9856 9881 9980 

10022 10062 10216 10278 10299 10300 

10320 10366 10374 10378 10446 10523 
10576 10602 10667 10676 10707 20718 
10721 10820 10840 10943 10944 10955 

11039 11179 11284 11225 11251 11261 
11360 11405 11429 11526 11644 11722 
21784 11893 12000 12055 12111 12234 
12295 12304 12374 12456 12486 12515 
12518 12523 12550 13005 13108 13172 

1330 13443 13670 13675 13795 13823 

13829 13899 13959 14223 14331 14369 
14380 14416 14441 14517 14518 14538 
14750 14761 14785 14828 14988 15108 
15249 15349 15399 15552 15616 15649 

15699 15840 16041 16118 16138 16188 
16266 16363 16435 16537 16570 16600 
16734 16741 16761 16825 16956 17084 
17203 17299 17336 17344 17400 17413 
17422 17479 17583 17727 17749 17789 

18011 18138 18185 18261 18315 18406 
18473 18522 18575 18214 18775 18789 
19014 19058 19159 19164 19321 19387 
19428 19494 19508 19541 19564 19618 
19693 19766 19874 20100 20447 20499 
20620 20648 20917 20959 21030 21050 

21138 21156 21178 21300 21339 21403 
21619 21727 21760 21808 21833 21943 
21951 21986 22051 22081 22098 22260 
22353 22511 22769 22805 22912 22954 
23023 23137 23204 23358 23393 23428 

23715 23902 23909 23931 23964 23969 
23991 24070 24107 24142 24181 24281 
24291 23319 24445 24489 24495 24565 
24573 24710 24780 24807 24814 24886 
24888 24945 24969 24994 25113 25156 

25216 25319 25416 25426 25484 25532 
25660 25671 25680 25717 25729 25759 
25859 25920 25921 26048 26100 26120 
26128 26142 26270 26276 26316 26557 
26621 26729 26776 26779 26869 26941 
26991 27174 27266 27468 27579 27596 
27647 27626 27876 27907 27973 28038 
28049 28124 28324 28393 28400 28439 
28449 28480 28496 28568 28598 28671 
28722 28897 28939 28996 29047 29048 
29176 29285 29461 29591 29887 29915 
29918 29999 30005 30036 30124 30163 
30184 30253 30338 30373 30389 30390 
30493 30526 30561 30563 30743 30823 
30~6 30871 30886 30965 30948 30949 
30950 31214 31266 31359 31356 31430 
31538 31607 31819 31821 32076 32218 
32251 32299 32331 32389 32455 32478 
32598 32652 32763 32806 32895 32906 

ULUS 

Balkan j 
oyunları bitti 

Umumi tasnifte 
dördücü olduk 

Bükreş, 12 (Hususi muhabirimiz • 
den telefonla) - 8 inci Balkan oyunla
nmn sonuncusu bugün Bükreş'te Prens 
Karol stadında yapılmıştır. Teknik neti
celer şunlardır: 

Siklet atma: 
Birinci: Gurov (Romanya) 14.31 

metre, ikinci: Yugoslavya, üçüncü: İr -
fan (Türkiye) 13.97 metre, dördüncü: 
Yunanistan, Beşinci: Romanya. 

5.000 metre: 
Birinci Arvanakis (Yunanistan) 15 

dakika 54,5'', ikinci: Romanya, üçüncü: 
Yunanistan, dördüncü: Artin (Türkiye), 
beşinci: Yugoslavya. 

400 metre: 
Birinci: Romanya 49• 1" (Balkan re

koru), ikinci: Melih (Türkiye) 49' 9'' 
(Türkiye rekoru), üçüncü: Yugoslavya, 
dördüncü: Romanya, beşinci: Yunanis-
tan. 

11 O metre manialı. 
Birnici: Mantikas (Yunanistan), 2 

saniye 15 02, ikinci: Bulgaristan. üçün
cü: Romanya, dördüncü: Romanya, be
şinci: Yugoslavya, 

Balkan maraton ko§lı&U 
Birinci: K.iriyakidis (Yunanistan), 

3 saat 22 saniye, ikinci: Yunanistan, ü
çüncü: Romanya, dördüncü: Romanya, 
beşinci: Türkiye. 

Yunan diski 
Birinci: Silas (Yunanistan) 39.73 

metre, ikinci: Romanya, üçüncü: Ro
manya, dördüncü: Yunanistan, Beşin
ci: Yugoslavya. 

4x400 bayrak 
Birinci: Yunanistan 42'1" (Balkan 

rekoru), İkinci: Romanya, üçüncü Yu
goslavya, dördüncü: Türkiye, Beşinci: 
Bulgaristan. 

Sırıkla yüksek atlama 
Birinci: Yunanistan 3.90 metre, 

ikinci: Bulgaristan, üçüncü: Yunanis_ 
tan, dördiincü: Romanya, Beşinci: Yu

goslavya. 

Üç adım atlama 
Birinci: Yugoslavya 14.03 metre, 

ikinci: Romanya, üçüncü: Yugoslavya, 
dördüncü: Romanya, beşinci: Yunanis
tan. 

Umuınl tasnifte birinciliği 120 pu
vanla Yunanistan, ikinciliği 104 puvan
la Romanya, üçüncülüğü 69 puvanla 
Yugoslavya, dördüncülüğü 26 puvanla 
Türkiye ve beşinciliği de 11 puvanla 
Bulgaristan. 

Kıra] Karol'un kupasını Yunanistan 
aldı. Olimpiyad bayrağı da Yugoslav. 
yaya verildi. Gelecek oyunlar Belgrad
da yapılacaktır. Takımımız pazartesi 
günü Köstenceden 1stanbula hareket 
edecektir. 

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 müracaatları. 

32997 33083 33507 33626 33678 33686 
33760 33990 34016 34056 34092 34154 
34167 34179 34258 34278 34339 34592 
34593 34615 34638 34748 34782 34917 
34929 34935 35014 35033 35047 35111 
35127 35229 35324 35411 35558 35616 
35625 35842 35843 35856 36139 36166 
36496 36707 ~6748 36824 36851 36875 
36880 36898 37016 37022 37051 37124 
37296 37352 37451 37495 37580 37648 
37653 37666 37685 37860 37878 37901 
37925 37954 37971 37984 37985 37993 
38235 38335 38362 38459 38462 38563 
38577 38580 38602 38747 38763 38834 
38901 39161 39211 39217 39241 39301 
39372 39421 39467 39581 39623 39688 
39802 39881 39939 39934. 

5== 

OR 
Türkiye başpehlivanlığı 

Tekirdağh Müliyimi 
sayı hesabile yendi 
Mülayim bir aralık tekirdağlının 

güzünü ısırdı ve kanattı 
İstanbul, 12 - Eminönü halkev i tarafından tertib olunan Türkiye 

serbest güreş şampiyonasına bugün de devam edildi. Müsabakalarda 
altı bine yakın bir seyirci kütlesi bu lunuyordu. 

Karacabeyli lsmail - Koç Ahmed 
ilk müsabakalar orta sikletten 

dömifinale kalan altı güreşçi ara
sında yapıldı. 

Birinci güreş: Karacabeyli İsmaille 
Koç Ahmed güreştiler. Müsabaka fası
lasız yarım saat devam etti ve neticede 
Koç Ahmed sayı hesabiyle galib sayıl
dı. 

Yıldırım Bekir - Çengel Abdullah 
İkinci güreş: Yılduım Bekirle Çen

gel Abdullah güreştiler. Güreş çok çe
tin oldu. Yıldırnn başlar başlamaz Ap
dullahı bastırdı ve hakim bir güreşi ida
meye başladı. Neticede Bekir sayı he· 
sabiyle galib sayıldı. 

Şileli Rahmi • Köylü Mustala 
Üçüncü güreş: Şileli Rahmi ile peh

livan köylü Mustafa karşılaştılar. Mü
sabaka kısa sürdü ve pehlivan Köylü 
Mustafa dört dakikada tuşla kazandı. 

Orta sikletin yarı son müsabakaları 
bitmişti. Yarı ağır müsabakaların yarı 
son karşdaşınalan başladı: 

Karacabeyli Hayati -
Sındırgılı lbrahim 

Dördüncü güreş: Karacabeyli Ha
yati ile smdırgılı İbrahim karşılaştılar. 
İbrahim ilk hücumu derhal yaptı, fakat 
Hayati hamleyi defetti ve rakibini bas
tırdı. Eğer orta hakemi bir hata yapa
rak güreşi durdurmasaydı daha ilk da
kika bitmeden Hayati güreşi tuşla ka· 
zanacaktı. Hayati çetin bir güreşle bu 
fena tesadüfün aleyhine netice verme
sine mani oldu ve 20 ..dakikada tuşla ka
zandı. 

Köylü Mustafa - Yıldırım Bekir 
Beşinci güreş: Orta sikletten pehli

van köylü Mustafa ile vılchnm Bekir 
karşılaştılar. Mustafa dört dakikada 
tuşla kazandı. 

Adapazarlı Arif -
Babaeskili lbrahim 

Altıncı güreş: Ağır sikletin üçün
cülüğü için adapazarlı Arifle babaeski
li İbrahim güreştiler. İbrahim, kendi
sinden oniki kilo daha ağır olan hasmı
nı derhal bastırdı ve güreşin bütün de
vamınca altından kaldırmadı. Güreşin 

bitmesine altı dakika kala Arif, hasta
lığını bahane ederek güreşi terketti. 

Koç Ahmed - Köylü Mustafa 
Yedinci güreş: Ortadan Koç Ahmed 

ile pehlivan köylü Mustafa karşılaştı
lar. Bu güreş orta sikletin birincisini 
tayin e<iecekti. Güreş çok çetin oJdu. 
Her iki rakib de kuvvetli ve aynı dere
cede usta idiler. Yarını saat neticesiz 
bitti, fakat hakem heyeti küçük bir 
farkla pehlivan köylü Mustafayı galib 
saydı ve bu ağırlığın birincisi Mustafa, 
ikincisi Ahmed, üçüncüsü Bekir oldu. 

Karacabeyli Hayati -
Y ozgadlı Celal 

Sekizinci güreş: yarı ağır sikletin 
birinciliği için karacabeyli Hayati ile 
yozgadlı Celal güreştiler. Celal fevka
lade bir güreş çıkarıyordu. Hayati ra
kibinin altında yerden yere çırpınıyor, 
kurtulmaya çalışıyordu. 24 üncü dakika
da ayağa kalkmaya muvaffak oldu ve 
hemen akabinde bir kafakol kaparak 
Celal'i tuşa getirdi. Bu suret!e yan a
ğır birinciliği yirmi yaşında bir genç 
olan Hayati'ye nasib oldu. Ceia.1 ikin
ci oldu. 

Tekirdağlı Hüseyin - Mülayim 
Dokuzuncu güreş: müsabakaların 

sonuncusu Tekirdağlı Hüseyin ile Mü
layim arasında yapıldı. Bu giıreş Tür
kiye serbest güreş başpehlivanlığını 

halledecekti. 
Mindere evvela Tekirdağlı Hüseyin 

geldi. Yeşil yollu krrmı:ı:ı bir bornos 
giymişti. Heyecan içinde olduğu gözü
küyordu. Kısa bir fasıla ile de Müla
yim çıktı. O da siyah bir bornos giy
miş, göğsüne milli renklerimizi takmış-

1 zmirdeki maç 

İzmir 3-1 
istanbulu 
Yendi 

İzmir, 12 (A.A.) - Fuar şehirler 
arası kupa maçlarına bugün de devam 
edilmiştir. Birinci maç doğu takımı ilcı 

İzmir B. takımı arasında yapıldı. Dün 
İzmir takrmına 4 • 3 galib gelen doğu 
takımı bugün bütün gayretine rağmen 
4 - 3 mağlub olmuştur. 

Bu maçtan sonra sıra İzmir İstanbu' 
maçma gelmişti. İstanbul takımı zaif 
bir kadro ile olmasına rağmen dün An
karayı yenmesi bugün maçı alaka uyan
dırmasına vesile olmuştu. Buna en güze. 
misal sahanın hınca hınç dolu olması
dır. Bu maçm hakemliğini İzmirantre
nörü yaptı iki takım şu şekilde sahaya 
çıktılar. 

İzmir takımı: Hilmi, Adnan, Ali, 
Enver, Nurullah, Adil, Hakkı, Fuat, 
Hakkı, Sait, Hikmet. 

İstanbul takımı da şu şekilde tertib 
edilmişti: 

Safa, Bahabir, Ruhi, Liva, Salahad· 
din, Hakkı, Saadettin, Faruk, Hüseyin 
Şahab, Muhteşem. 

Oyunun ilk dakikaları karşılıklı 

akınlarla mütevazin cer.eyan ediyor_ 
du. 15 inci dakikada İzmir sağ açığı 
ilk golü İstanbul kalesine soktu. Bu 
golden sonra İzmir takımının çok gü
zel oynadığı ve güzel anlaşmalarla ls
tanbul kalesine inmeğe b;ı.şlad.ğı gcrül 
dü. 

25 inci dakikada Fuat ikim~~ g">l ıi

nü de kaydedince İz.mirin hakimiyeti bi 
baskı ı;ekHni aldı. Ve birinci devre 2 - ( 
İzmirin lehine bitti. 

İkinci devre İstanbul tak :mınm çı· 

kardığı oyun takdire değerdi. Dün An
kara ile sıkı biı m2ç yaprr.asma rağmen 

bugün İzmir takımına karşı da güzel 
bir oyun çıkarryor, ezilme.:ien oynuyor. 
du. Bazı zamanlar İzmir kalesini s ı kış

tırdığı bile görüldü. İzmir takımı ı>e 
durgun ve tesirsiz oynuyordu. İki td
kımın netice vermiyen akmlariyle o; ur 
39 uncu dakikaya kadar golsüz cereyan 
etti. 

39 uncu dakikada htanbul safi içi 
enfes bir şütle bi r gol yantı bir dak·l<d 
.ı.onra Fuat İzmirin 3 Lincü golünü a: · 
rak buna mukabele ~tti. Ve m:ıç 3 1 
fzn~irin galibiyt>ti i'e bihi 

tı. Onun da asabının gergin olduğu 

san renginden anlaşılıyordu. 
Minder hakemliğini eski güreşçi

lerden Kemal deruhte etmişti. 
İlk dakikalar denemelerle geçiyor, 

iki rakib de tehlikeli bir vaziyete düş
mekten korkuyorlar. Tekirdağlı yavaş 
yavaş hücum faikiyetini ete geçirdi. 
Elenselerle. dalmalarla Mülayimi zor
luyor. Mülayim. sade müdafaada k~la
rak bu hücumhn defetmekle iktifa e-
diyor. 

Güreş bu tempoyu muhafaza ede
rek devam ediyor. Tekirdağlmın faiki
yetini devam ettirdiğini gören Müla
yim rakibinin yüzünü ısırdı. Hakemin 
ihtar vermesi iizerine de itiraz etti. 
Halbuki Hüseyinin yüzündeki yara
dan kan akıyordu. 

Hüseyin nihayet Mülil.yimi bastır
mağa muvaffak oldu ve savı hesabiyle 
galib gelerek Türkiye serbest güreş 

basperlivanl ığrm kaz~n dr. 
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Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonu ilanları 

~----------------
1082 ÇİFT ERAT FOTİNİ 

Tahmin edilen bedeli 5410 lira olan yukarıda yazılı erat fotini 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27 .9. 
937 pazartesi günü saat 15 de kapah zarfla ihale edilecektir. Şartna· 
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan 405 lira 75 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkür günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3264) 3-4865 

1 LAN 

27.9.937 pazartesi günü saat ıs de kapalı zarfla ihale edileceği 
Ankarada Ulus ve İstanbulda Cumhuriyet gazetelerinde 5, 7, 9, 11 
ve İzmirde Anadolu gazetesinde 5, 7, 10, 12 ağustos 937 günlerinde 
ilan edilen bir adet buhar lokomotifinin şartnamesinde ı;}eğişiklik 
yapılmasına lüzum görüldüğünden mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (3196) 3-4801 

Adliye Vekal~tinden 
1 - Temyiz binası mermer merdivenleri ıçın 59 takım bronz 

hah raptiyesi ve çubukları açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme Ankara temyiz binasında adliye vekaleti levazım 

ve daire müdurlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonu ta
rafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek olan talihler 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerindeki sıfatı haiz olmaları şarttır. 

4 - Talihler bu hususa aid şartnameyi parasız olarak her vakit 
mezkur müdüriyette alabilirler. 

5 - Eksiltme 24.9.937 tarihine müksadif cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

6 - Bu işin yapılması için tahmin edilen fiat 450 lira olup mu
vakkat teminat 33 lira 75 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecek istekliler tahmini bedelin yüz
de yedi buçuğu olan 33 lira 75 kuruşluk muvakkat teminatı merkez 
muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuzu ve ya
hud o mikdar bank mektubunu diğer vesaikle birlikte komisyona 
müracaatları ilan olunur. (3279) 3-4898 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Bitliste inşa edilecek atölye binası kapalı zarfl usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
il Eksiltme, 21.IX.937 tarihine rastlayan sah günü saat 15 de 

Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat tubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

III - Keşif bedeli 39025.02 lira, muvakkat teminatı 2926.83 li
radır. 

iV - Keşifname, şartname, proje ve sair eksiltme evrakı 196 
kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitlis 
inhisarlar baş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak eı;leceklerin nafıa vekaletinden veril
miş müteahhidlik ruhsatmanemisini haiz bulunmaları, bizzat mü
hendis ve mimar olmadıkları takdirde bunlardan birisiyle müşte
rek olmaları veya işin sonuna kadar mesu liyetini deruhte edecek 
bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri ve vesikalarını inşaat 
şubesine ibraz ederek bu işe girebilmek için oradan ayrıca vesika 
almaları 15.zrmdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iş
tirak vesikasile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de ka lar yukarıda adı geçen 
komi yon başkanlığına makbu zmukabilind: verilmiş olmalıdır. 

"B." (5870) 3-4775 

Kapalı Zarf Usuliyle El~siltme İlanı · 
Buldan kazası belediye 

rei-;liğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Buldan kazasına isale edilecek su

yun boru ferşi kaptaş, su deposu, havuz, ve saire inşaatıdır. (Şe
hir dahili tevzi şebekesi inşa edilmiyecektir.) 

Muhammen keşif bedeli 24963 lira 15 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname ve esbabı mucibe layihası, 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
E - Keşif cetveli, 
F - Bu i~e aid projeler, 

H - fçme suları talimatnamesi. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Buldan belediye reisli

ğinde ve Denizli nafıa müdürlüğünde inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 29 eylül 937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da 

Buldan beldiyesinde teşekkül edecek arttırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli !erin 18 72 lira 23 kuruş mu

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi lazımdır. 

A - iTcaret odası vesikası, 
B - Nafıa vekaletinden 937 senesinde alınmış ve 10 bin liradan 

yukarı su işlerine girmeye mahsus müteahhidlik vesikası, 
C - Şimdiye kadar yaptığı işlere aid bonservisler ve tafsilatı 

. 6 - Tekl.if mektubları yukarıda 3 üncü maddede ya7ılı saatten 
bır saat evelıne kadar Buldan belediyesi arttırma eksiltme komis
yon.u reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derıl~cek mektubların nihayet 3 üncü madde yazılı saate kadar 
gelmış A olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3166) 3-4706 

Anl\.ara tarih, dil, cograf ya 
f ak:ültesi direl\.töı~Iüğünden : 

1 -;- 1:.a~~ltenin 1937 finans yılı yemek münakasası 20.9.937 pa· 
zartesı gunu Ankara mekteblerı muhasebeciliğinde saat 15 de ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - İsteklier her gün fakülte hesab meurluğuna müracaat e
derek şartname_yi tetkik edbilirler. 

3 - 1215 liradan ibaret olan ilk teminatın ihale günü öğleye 
kadar mezkur muhasebeci) ik veznesine yatırlıması lazımdır. 

4 - İlan ücreti müteahhide aiddir. (3148) 3-4693 

---REÇETELERiNiZi---• 
( Sakarya Eczane ) . . . 

sınden vaptırınız. Her ıstedı· 

~iniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırusında 
felelon · 2018 

ULU! 

!Çifteler harası direktörlüğünden: 
1 - Hara için 100 bin kilo beyaz arpa 13 eylül 937 den itiba

ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Arpanın muhammen bedeli 4160 lira olup muvakkat temina

tı 312 liradır. 
3 - İhale 28 eylül 937 salı günü saat 10 da Eskişehirde veti· 

riner direktörlüğünde yapılacaktır. 
4 - İsteklierin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde temi· 

nat vermesi müteahhidlik vesikasiyle birlikte 937 yılı içinde tica
ret odasından alınmış vesikayı haiz olması lazımdır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara Eskişehir veteriner 
Mahmudiyede hara direktörlüklerine müracatları ilan olunur. 

(3289) • 3-4973 

Çifteler harası direktörlüğünden: 
1 - Hara için 200 bin kilo yulaf 13 eylül 937 den itibaren 15 

gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yulafın tahmin bedeli 8500 lira olup muvakkat teminatı 

637 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme 28 eylül 937salı günü saat 15 de Eskişehir vete

riner direktörlüğünde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde te

minat vermesi müteahhidlik vesikasiyle birlikte 937 yılı içinde ti· 
caret odasından alınmış vesikayı teklif mektublarının içerisine ko· 
yarak belli günde saat 14 de kadar eksiltme komisyonuna vermele
ri lazımdır. Teklif mektubları posta ile gönderildiği takdirde vaki 
olacak teahhürler kabul edilmiyecektir. 

5 - Teminat olarak para yatıracaklarrn makbuz mukabilinde 
mahalli mal sandıklarına yatırmaları. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin nAkara Eskişehir veteri
ner Mahmudiyede hara direktörlüklerine müracaatları ilan olunur. 

(3288) 3--4974 

Nafıa Vekaletinden 
Bina İşleri İlanı 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara yüksek ziraat enstitüleri 
stajyer talebeleri için orman çiftliğinde yapılacak yemekhane in
şaatıdır. 

Keşif bedeli: 37031. lira 95 kuruştur. 
2. Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü saat 16 da nafıa vekaleti ya· 

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 135 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lira 40 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış inşaat müte
ahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarını ı ikinci maddede yazılı saat· 
ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3248) 3-4891 

Konya İli Kültür Direktö-lüğünden · 

Eksiltme ilam 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Konyada büyük Karatay medre-

sesi tamiridir. 
2 - Keşif bedeli (8503) lira 90 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
4 - Eksiltme müddeti 4.9.937 tarihinden itibaren 23.9.937 ta

rihne kadar 20 gündür. 
5 - Muvakat teminat (638) liradır. 
6 - İhale 24.9.937 tarihine rastlayan cuma günü; saat on beşte 

Konya hükümet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı
lacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektublarını ve 2490 numaralı kanun 
~~cibince ticaret odası vesikasını ve nafıa vekaletinden 937 yılı 
ıçı!1 alınmış ehliyeti fenniye vesikasını ve bu gibi işleri yaptığına 
daır muteber belgesiyle birlikte 638 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale saatından 
e? a~ bir saat evci kültür direktörlüğün~ makbuz mukabilinde ve ·. 
rılmış olmaları şarttır. Posta ile gönderılecek rnektublar nihayet j. 
hale s~tı.~a kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zar
fın .muhur mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Postada 
vakı olacak teahhür kabul olunmaz. 

8 - Keşif evrakı ve fenni eksiltme şartnameleri ve mukavele· 
"?~e her .gün Konya eski eserler müzesi. direktörlüğünde görüle· 
bılır._ Ha~ıçte bulunanlara sarih adreslerıyle posta ücretini gön-
derdıklerınde kendilerine yollanır. (3269) 3-4862 

Nafıa Vekaletinden: 

Yapı işleri ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara maliye vekaleti garaj bi
nası ilavei inşaatıdır. 

Keşif bedeli 4990 liradır . 
2 - Eksiltme 16.9.937 perşembe günü saat 15 de nafıa vekaleti 

yapı işleri eksiltme komiyonu odasında pazarlık usuliyle yapıla
caktır. 

3 - E~s.iltme şartnamesi ve bun~. ~~t~.f_e.~ri evrak 25 kuruş be
del mukabılınde yapı işleri umum mudurlugunden alınabilir. 

4 - Eksil~meye girebilmek için ist~klilerin 374 lira 25 kuruş 
muvakkat t:mın~t verm~si ve yapı işlen _umum müdürlüğünden a
lınmış fennı ehlıyet vesıkası ibraz etmesı lazımdır. (3305) 

3-4934 

Türkiye Tiftik Cemiyetin den : 
Türkiye tiftik cemiyetinin Şefaatli'de yaptrrdığı binanın ça

tısı pazarlık suretiyle verileceğinden inşasına talib olanlar cemi
yetin Bendderesindeki merkezi umumisine baş vursunlar. 

Çorum nafia müdürlüğünden: 
20.9.937 pazrtesi günü saat 15 de Çorum nafıa eksiltme komis

yonunda ihalesi yapılmak üzere 37561 lira 38 kuruş keşif bedelli 
Çorum merkezinde yapılmakta olan orta okulun zemin katında nok
san kalan betonarme işleriyle, çatı, doğrama ve diğer bazı aksamı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, ptan, keşif ve buna müteferri evrak nafıa dairesinde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdan 2718.10 liradır; isteklilerin teklif 
mektublariyle müteahhidlik vesikalarını ihale günü saat 14 de ka-

• dar komisyona vermeleri gerektir. (3200) 3--4770 
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Kumbarat biri 

TURKIYE 
CUMH\1 llİVcrf 

2IRAAT.B 

KREM 
~ 

~ 
Kumrıu, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yeg~ne sıhhi E 

kremlerdir. t:ildi besleı , Çil Leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Varım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları ıııhhf güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM ED1L1F 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe ıenkll 
2 - Krem balsamın y;o.ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz re~kll 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renklı. 

tNGtLlZ KANZUK ECZANES1 
Bevoğlu • İstanbul 

Konya İli Kültür Direktörlüğünden · 
El{sitme ilanı 

- Eksiltmeye kıonlan iş: Konyada İnceminare madresesinin 
tamiridir. 

2 - Keşif bedeli 6923 liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
4 - Eksiltme müddeti 4.9.937 tarihinden itibaren 23.9.937 ta

rihne kadar 20 gündür. 
5 - Muvakkat teminat 519 liradır. 
6 - İhale 24.9.937 tarihine rastlayan cuma günü; saat on beşte 

Konya hükümet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı
lacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektublarını ve 2490 numaralı kanun 
mucibince ticaret odası vesikasını ve nafıa vekaletinden 937 yılı 
için alınmış ehliyeti fenniye vesikasını ve bu gibi işleri yaptığına 
dair muteber belgesiyle birlikte 519 liralık muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale saatından 
en az bir saat evel kültür direktörlüğüne makbuz mukabilinde ver
miş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet i
hale satma kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul olunmaz. 

8 - Keşif evrakı ve fenni ve eksiltme şartnameleri ve mukavele
name her gün Konya eski eserler müzesi direktörluğünde görüle
bilir. Hariçte olanlara sarih adresleriyle posta ücretini gönderdik-
lerinde kendilerine yollanır. (3270) 3-4863 

Anl{ara orman haş 
mühendisliğinden: 

1 - Kızılcahamam kazası dahilinde Eldelek ormanından 8316 
kental kuru <jam enkaz odunu satısa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 27.9.937 pazartesi günü saat 15 de Ankara orman baş 
mühendiliğ i binasında açık artırma ile yapılacaktır. 

3 - Odunun beher kentalinin muhammen fiati 17 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman baş 

mühendis muavilin ğinden ve Kızılcahamam orman idaresinden ah-
nır. 

5 - Muvakkat teminat 106 lira 3 kuruştur. (3244) 3-4904 

Ankara hıf zıs~n hha 
•• • 

muesseseşı 

meı'"k.ez 

satınalma komisyonıı 

reisliğinden: 
1 - Müesseseye muhammen bedeli 1250 lira olan serum ampul· 

leri 20.9.937 çarşamba günü saat 11 de açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin (93.75) lira muvak· 
kat teminat vermesi ve ayrıca ticaret odasınca kayıdlı olması ve 
bu gibi iş üzerine muamele yaptığını tevsik etmesi lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıbat umum miidür• 
lüğü veznesine yatırılacaktır. (3256) 3-4869 



13 - 9 - 1937 ULUS 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 1 Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 

Komisyonu Uanları________ 
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________________ Komisyonu ltanlMı _______________ _ 

'----------------- t LAN 
Zaradaki kıtaat için 6 eylülde ihale edilmek üzere kapalı .za:f

la eksiltmeye konulmuş ve ihalesi günü talibi_ tarafından galı fıat 
te.lı:lif edilmiş olan 160 bin kilo ekmeklik wı bır ay zarfn:da pazar
lıkla alınacaktır. Bedeli 20.000 lira ve ilk teminat 1500 lıradrr. Bu 
un 24 eylül 937 cuma günü saat 14 d~ Sivas tuğ k.o~ut~nlığı b~n~
SII1daki komisyonda ihale edilecektır. Şarm_amesın~. gormck ıstı
yenler her gün ve pazarlığa girecek o~anlar ıhale .. gun ve saatında 
ticaret vesikaları ve temmat makibazlarıyle Sıvas tum satın alma ko-
misyonluğuna müracaat etmelidirler. (3311) 3-4976 

İLAN 

İstanbul komutanlığında bulunan kıtaat ve müessesat hayva
ntmm ihtiyaçları olan yulaf satın a~macak~ır. ~ikta:ları ile mu
hammen tutarLa.rı ilk tcminatlan ve ıhale gunJenyle ıhale saatJan 
ve münakasa şekilleri a~ağıda gösterilmiştir. 

500000 kilo yulaf muhammen tutarı 28750 liradır. İlk teminatı 
2157 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5-10-937 sal~ günü saat l~ de, 
350500 kilo yulafm muhammen tutarı 20154 lıradır. İlk temınatı 
1512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5-10-937 salı günü saat 15.20 de 
yapılacaktır. Nümune ve şartnameleri her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mek
tubları ile 2490 saydı kanunun 2~ ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ile beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektublarınr Fmdıklc da Jrıomutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3952) 3-4978 

İLAN 
1 - İzmir hava kıtaatının göstereceği yerde 48443 lira 60 ku

ruş bedeli keşifli korunma ve ıslfilıi kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 28 eylfil 937 salı günü saat 17 de İzmirde kışlada 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 3634 liradır. 
4 - Şartname keşif ve resmi her gün komisy~nda ~örülebilir. 

İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına daır vesıkaları ve 
ba işi yapabileceklerine dair İzmir nafıa fen heye~nde.n iha~eden 8 
gün evel alacakları vesikalarım göstermek mecburıyetındedırler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarını ve ~eklif me~ubları~ı 
teminatı muvakkate makbuz veya mektııblannı ıhale saatınden bu 
saat evvel İzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3359) 3-4979 

İLAN 
ı - Tümenin EdPemit ve :Bergamadaki birliklerinin ihtiyacı i

çin kapalı zarfla 505 ton ekmeklik un ayn ayrı e~sil tmeye .konul
muştur. Edremitin ihtiy::ıcı 250 ton olup tahmin edılen bedelı 35000 
lira ve ilk teminatı 2625 liradır. Bergamanın ihtiycı 255 ton olup 
t~min edilen bedeli 35700 lira ve ilk teminatı 2777 lira 50 kuruştur. 

2 - Şartnamesi 175 l~uruş mukabilinde Edremitte tümen satın 
alma komisyonundan almatmr. 

3 - Eksiltmesi 20.9.937 pazrtesi günü saat 11 de Edremitte tÜ• 
men satın alma l:omisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstcldilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki Te
sika ve teminat makbuZ'lariyle teklif mektublannr ihale saatından 
en az bir saat eTeJine kadar mezkiir komisyona gelmeleri. 

(3077) 3--46Q7 
f LAN 

Hozat birliklerinin ihtiyacr için 960103 kilo odun satın alma
caktır. Tahmin bedeli 19205 lira 6 kuruştur. Eksiltme 24 eylül 937 
cuma günü saat 11 de Elaziz tüm satm alma komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 1440 
lira _16 kuruştur. Teklif mektubları ihale günü saat 10.30 za kadar 
komısyona verilmi~ olacaktır. Bu saattan sonra verilen mektublar 
kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını 
muvakkat teminatın konduğu zarf içerisinde konmuş olacaktır. 

(3241) 3-,-4833 
t LAN 

l - Sivas garnizonunda yaptırılacak altı adet pavyonun in~aatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 15324 lira 96 kuruştur. İlk teminatı 1149 lira 
53 kuruştur. Birinci keşif plan ve şartnamesi her gün komisyon
dan görülebilir. 

3 - İhalesi 16.9.937 perşembe günü saat 11,45 de Sivas tuğ 
komutanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaiki inşaat 
ınüteahhidi, mimar veya mühendis vesikalarını veya musaddak su· 
retlerini ilk teminat makbu2lannı havi teklif mektublarını kanu
nun 32 ve 33 cü maddeleri dairesinde ihale saatinden en az bir sa-
at evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (3063) 2-4575 

İLAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo saman satın alma

caktır. Tahmin bedeli 16258 lira 86 kuruştur. Eksiltme 24 eylül 
937 cuma günü saat 10 da Elaziz satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 1219 
lira 42 kuruştur. Teklif mektubları 24 eylül cuma günü saat 9 za 
kadar komisyona verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra verilen mek
tublar kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen ve~i
kalarmı muvakkat teminatın konduğu zarf içerisine konmuş ı., ,a-
caktır. (3242) 3-4834 

İLAN 

~laziz birliklerinin ihtiyacı için 810096 kilo saman r- • ., alına
caktır. Tahmin edilen bedeli 16240 lira 19 kuruştur. ı ıne 24 
eylül 937 cuma günü sa.at 9.30 da Elariz satm alma komısyonunda 
yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 
1218 lira 14. kuruştur. Teklif mektubları ihale günü saat 9 az ka
dar komisyona verilmiş ofacaktrr. Bu saatten sonra verilen mek
tuoJar kabul edi1miyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesi
kalarını muvakkat teminatmı koymuş olduğu zarf içerisine koymuş 
bulunacaklardır. {3240) 3--4832 

iLAN 
1 - Hozat birlfülerinin ihtiyacı için 45967 kilo pirinç kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 24.9.937 cuma günü saat 
11 de Elbizde tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Pirincin tahmin edilen bedeli 11032 lira 8 kuruş ve ilk temi
natı 827 lira 41 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
Vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektubJarıru ihale saatın· 
dan en az bir saat eveline kadar mezkfir komisyona vermeleri. 

(313'0) 3--4698 
İLAN 

1 - MaJatya birliklerinin ihtiyacı için 1141750 kilo saman satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 22835 Jiradrr. 
b. 2 - Eksiltme 24 eyJül 937 cuma günü saat 11 de Elaziz tüm 
ınası içerisinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 1712 lira 63 kurustur. 

. 5 - Teklif mektublarr ihale günü saat 10 kadar komisyona ve
rıirniş olacaktır. Bu saatten sonra verilmis mektublar kabul edil-
tniyecektir. · 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina
tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaktrr. (3239) 3-4830 

t LAN 

Niğde garnizonunun ihtiyacı için 300 ton ekmeklik un, 500 ton 
arpa. 500 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Unun tah
!nın edilen bedeli 39000 lira, arpanın 18750, yulafın 20000 lira olup 

iLAN 
ı - Bir metresine tahmin edilen fiatı 24 kuruş 25 santim olan 85 

santim eninde 120000 ilci 167000 metre çamaşırlık bez He bir tanesine 
tahmin edilen fiatı iki yüz elli kuruş olan on beş bin tane yün fanila 
ve beher kilosuna 245 kuruş fiat tahmin edilen 15:20000 kilo yün ço
rab ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 

z - Çamaşırlık bezin ilk teminatı 3037 lira 32 kuruş ve şartna
mesi 205 kuruş. Yün fanilanın ilk teminatı 2812 lira 50 kurut ve 
şartname bedeli 188 kuruş. Yün çorap ipliğinin itk teminatı 3675 li
ra ve şartname bedeli 245 kııruJ. 

3 - Çamaşırlık bezin ihalesi 20-9-937 perşembe günü saat 11 de 
ve yün fanilanın ihalesi aynı günde saat 14 de ve yün çorap ipli
ğinin ihalesi de aynı günde saat 15 dedir. 

4 - İstekliler 2'190 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle temiı:at ve teklif mektublariyle birlikte ~elli gün 
ve saatinden en az hır saat evvel M.M.V. satın alına komısyonuna 
vermeleri. (3338) 3-4977 

t LAN 
5000 metre kurşunlu kaputluk kumaş şimdilik alımından sarfı 

nazar edilmiştir. (3320) _ 3--4975 
lLAN 

3.000 metre kaputluk kumaşın eksiltmesinde beher metresine 
verilen 374 kuruş fiyat vekaletçe pahalı görüldüğünden yenid«n 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher metresin~. t~hmin e
dilen fiyatı 347 kuruştur. İhalesi 24 eylül 937 cuma gunu saat 15 
dedir. 

İlk teminatr 780 lira 7 5 kuruştur. 
Şartname ve evsafı !"1· M. v. satın alma KO. dan alınır. Eks~.lt

meye giiecekler kanunı teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 un
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarmı en az 
ihale saatından bir saat eve] M. M. v. satın alma KO. n.a verme-
leri. (3237) 3-4838 

B l L t T 

1) Beher metresıne t>içilen ederi 32 kuruş olan 2.5.000 metre bat-
taniye kılıflığı bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) tık teminat parası 600 liradrr. 
3) İhalesi 20 eyl.ül 937 pazartesi günü saat 11 dedir ... 
4) Eksiltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
lannı ihale gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alına komisyonuna vermeJeri. (3158) 3-4711 

BİLlT 

1) 2275 metre murabbar kayrn kaplama tahtasr pazarlrkla eksilt
meye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 11.000 lira olup ilk teminat parası 825 
liradır. 

3) İhalesi 21 eylül 937 salı günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerinin 2490 sayı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3157) 

l--4710 
İLAN 

lJ .lkher metresine 36,5 kuruş kıymet konan 9000 metre minder 
kılıflığı bez açık eksiltmeye konmuştur. 

2) Teminatı 245 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 15. eylül 1937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncu nı.td

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alına komisyonunda hazır bulunmaları. (3086f 2-4594 

t LA N 

Ankaradaki askeri bir müesesede elektrik ve telefon tesisatiy
le kalörifer ve su tesiatrnr idare edecek iki türk mütehasıs memu
ra ihtiyaç vardır. 

20 eyl ül 937 tarihinde Ankarada M. M. V. fen ve sanat umum 
müdürlüğünde yapılacak müsabaka imtihanı neticesinde gösteri· 
Jecek liyakat ve iktidara göre yüz elli liradan iki yüz elli liraya 
kadar ücret verilecektir. Talib olanların ellerindeki şehadetname
leriyle bonscrsivlerini hamilen mezkur müdürlüğe müracaatları i-
lan olunur. (3236) 3-4853 

İLAN 

1) Beher metresine biçilen ederi 30 kur?ş o1an 25.000 metre yas-
tık yüzü ve yatak çarşafı kapalı zarfla eksıltıneye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 562 lira 50 kuruştUI. 
3) İhalesi 20 eylül 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub-
larmı ihale günü en geç saat 14 de kadar M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3159) 3-4712 

Ankara bölge sanat okulu 
direktörlüğünde·n : 

Okulumuz talebeleri için nümunesine ~öre aşağıda cins, mikdar 
ve tutarı yazdı 175 çift iskarpin açık e~~ıltnıe ile alınacaktır. İsti
yenler şartnameyi görmek üzere her gun Okul direktörlüğüne ve 
eksiltmey~ ~ireceklerin de teminatları ~e kanunun icahettirdiği 
•·esaikle bırlıkte 23-9-937 tarihine tes":.duf eden per§embe günü 
saat 15 te Ankara Okullar Sağışrnanlıgmda toplanacak olan alım 
satnn komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mikdarr 
İskarpin (nümunesi gibi) 175 çift 

Fiatı Tutan % 7,5 teminatı 
4 L. 700 L 53 L. 

(3246) 3--4837 

unun ~Ik teminatı 2925, arpanın 1407, ve yulafın 1500 liradrr. Eksilt
melerı 23.9.937 perşembe günü saat 14 de. !1nun, arpanın 15 de, yula
fın saat 16 da ihalesi Niğde tümen ka~~gfilıın?a satınalma komisyo
nun~~ yapılacaktır. Şartnamesi her. gun .komısyondan parasız ah
nam:iı-.. Kanunun 32, 33, 3+ madelenn~eki esalara uygun olarak is
t~klılerın vereceği teklif mektublaII ıh~le saatından bir saat eve
lıne kadar komisyon başkanlığına vermı§ veya göndermiş olacaktır. 

(3238) 3-4831 
tLAN 

l - Çanakkale müstankenı mevki için 65 ton sığır eti satın a
lınacaktır. 

2 - Srğrr etinin beher kilosu 30 kuruş:an 19500 lira biçilmiştir. 
3 - 24.9.937 cuma günü saat 16 da ~ustahkeın mevki satın al-

ına komisyonunda yapılacaktır. . 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evet temınat akçeleri olan 1463 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 cü m?ddelerindeki vesika ite bir sa-
at evel komisyona müracaat etmelen. (3226) 3--4823 

tLAN 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812,948 kilo kuru ot satın alı· 
nacaktır. Tahmin edilen bedeli 44,712 lira 14 kuruştur. Eksiltme 
24 eylül 937 cuma günü saat 10.30 da El.aziz tüın binası içerisinde 
sa. alım komisyonunda yapılacaktır. E~ıltme kapalı azrf usulü ile 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 33~3 lıra 41 ~.~ştur. Teklif mek
tublrı 9.30 za kadar satm alma komısyonu reıslıgıne verilmis bulu
nacak ve bu saattan sonra ver~len me~tublar kabul ediimiyecek
tir. Eksiltmeye girecekler istenıJen vesıkalannı muvakkat temina-
tın koyduğu zarf içerisinde bulunacaktır. (3243) 3-4835 

7 

Devlet Demiryollarr ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ltanlan 

lLAN 
Cins ve mikdarları, muhammen bedelleri, muvakkat teminat la. 

rı aşağıda ayn ayrı gÖ6tcrilıniş olan üç kalem malzeme 22.10.937 
cuma günü saat 15 den itibaren sıra ile kapalı zarf usuli ile An· 
karada idare binasında almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muv~k~at ten:ıinat ile kan~nun. tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhıdlık vesıkası ve teklıflerın ay
nı gün saat 14 de kadar komsyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlarada malzeme dair~inde, Hay• 
darpaşad tese!Iüm ve sevk şefliğinden dağtıimaktadır. 

Muhammen bedel Muvakkat te. 
CİNS! Miktarı 

Mağnezmulu meşale 3000 
Manometre Listesinde 
Sürat kontrol saati ve ,. 
teferruan (Haushalter 
ve Rezsny sistemi) 

(3184) 

Lira Lira K. 
4500 337 50 
2000 150 00 
8~ 637 50 

3-4786 
t L .AN 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları Te isimleri aşa
ğıda yazrlı 6 liste muhteviyatı muhtelif malzeme Zl.9.937 salr günü 
saat 15,45 ten itibaren sıra ile VI! kapalı rarf usulii ile Ankarada 
idare binasında satrn almacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarrnda gösterilen muvakkat te
minat ile kanunan tayin ettiği v~iJralan ve nafıa müteahhidlik 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat H.45 ~e kadar komisyon re
isJiğine vermeleri laznndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağttılmaktadır. 

CİNSİ 
1 - Boyacı spatula ve fırçal..,n 
2 - Muhtelif üstübeçler 
3 - ,, Toz boyalar 
4 - ,, Vernikler 
5 - Beyaz ve arab sabunu 
6 - Hamrzata: karp siyah boya 

Muhammen Muvakkat 
betkli Temım1t 

9547 Lira 716.03 Lircl 
19635 ,, 1472.63 " 
10110 n 7 58.25 " 
11905.50 •• 892.92 " 

4615 •ı 346.13 ,, 
1140 ., 85.50 .. 

(1191) 3-4782 

1 LAN 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazıb ÜÇ 
kalem malzeme 26.10.937 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankrada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iı;le girmek istiyenlerin her kalem hizasında gösterilen ~u
V?\ckat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mu:e
ahhitlik vesikasr ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komıs
yon reisliğne verimeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak ' Ankarada m~lzeme dairesinden, 
Haydarpa§ada tesellüm ve sevk şefüğinden dagıtılma:ktadır. 

Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminatı 

Cinsi Lira Lira 
1 - Muhtelif civatalar 33318 2498.85 

4986 373.95 2 - Maden ve ağaç vidalar . 
3 - Rondela, gupilya. bakır perçınler 2751 206.33 

(3235) 3-4854 

l LAN 
Muhammen bedeli 54600 lira olan 40 kalem lokomotif ve ten

der tekerlek takımlariyle 35104 lira muhammen bedelli 93 kalem 
dingil, piston, muylu piston kolları ve saire 28.10.937 perşembe gü
nü saat 15 den itibaren ayrı ayrı Ankarada idare binasında kapalı 
zarf usuliyle satın almacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin tekerlek takımları i'iin 3980 ve di
ğerleri için 2632.80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. ( 3314) 3-492 6 

İLAN 
Muhanunen bedeli 12300 lira olan 600 ton Süpeniman 24.9.937 

cuma günü saat 15-30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 922.50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada t esellüm ve sevk şefliğinden dağıtilmaktadır. 

(3222) 1-4821 
t LAN 

Muhammen bedeli 52.500 lira olan 3000 ton suni Portland çimen· 
tosu 23.9.937 perşembe günü sat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3.875 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafra müteahhitlik vesikası ve tek· 
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
trlmaktadrr. (3210) 3-4796 

t LAN 
Muhammen bedeli 11000 lira olan 100 adet amele vagoneti rnade

nr aksamı ve yedekleri 12.10.1937 sah günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Naha müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3185) 

3-4795 
t LAN 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 118.800 ecnebi olduğu 
takdirde 68.200 lira olan 1.000.000 adet galvanize tirfon 25.10.1~7 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 7190, ecnebi ol
duğu takdirde 4660 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler 340 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
trlmaktadır. (3221) 3-4814 

Lı _____ A_n_k_ar_a_ Belediye Reisliği _ı_ıa_n_l_a_n _____ ı 
İLAN 

Şelrr5.:ı muhtelif mahallerinde (35138,327) lira bedeli keşifli altı 
tane nı.;.u.nl abdesbane inşası 24- eylül 937 cuma gününe kadar pa
zarhkh verileceğinden isteklilerin her cuma ve salı günleri saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3252) 3-4843 

1 LAN 
1 - Temizlik müstahdemini için yaptırrlacak 379 takmı elbise 

maa kasket onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur • • 
2 - Muhammen bedeli (4396,40) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (329,73) liradır. 
4 - Şartnamesini ve nümunesini görmek istiyenlerin hergün ya

zı işleri kalemine ve isteklilerin de 24 eylül 937 cuma günü saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. (3287) • 3-4881 
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Tak.sitle fotoğraf makinası. 
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KOMUR 
Kömürünüzü şimdiden alınız 

T Ü R K ANT R As İ T İ (SÖMİKOK) 
Satış yeri: Satış yeri: 

Memurlar kooperatifi şirketi 
Telefon: 1427, 1428. 

Vehbi Koç ticaret evi 
Telefon: 3450, 3451. 

Ankara valiliğinden: 
19.4.937 tarihinde Şaban Fevziye ihalesi yapılmış olan Çubuk 

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

1 - İsteklilerin 13.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
on beşte vilayet daimi encümenine ve şartnameyi görmek istiyen
lerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaatları. 

2 - Taliblerin ihale günü 37.5 liralrk muvakkat teminatı İş 
bankasına teslim ederek makbuziyle ve yahud bu mikdardaki tah
vil senediyle birlikte vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (3356) 3-4968 

. Cenup demiryollarından: 
Derbesiye istasyonunda bina inşaatı işlerinde istihdam edilmek 

üzere Türkiye vatandaşı 6 dıvarcı ile 4 marangoza 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
ları şirketi müdürlüğüne yazı ile müracaat ederek nüfus ve as
kerlik evrakının suret1eriyle hizmet şehadetnamesi, tasdikname ve 
saire gibi di!{er vesikalarının birer suretini göndermeleri rica olunur. 

Keyfiyet sayın ahaliye ilan olunur. 3-4912 

ikti~at Vekaletinden 
Makam otomobili için satın alınacağı evelce ilan edilmiş olan 

(16.000) litre benzinin ihale günü olan 3.9.937 tarihindeki komis
yonda bir talih zuhur etmis olduğundan ve teklif etmiş olduğu fiat 
da Iayıkr hat görülmemiş olduğundan ihale arttırma ve eksiltme 
kanununun 43 üncü maddesine tevfikan 14.9.937 tarihne tesadüf e
den sah günü saat (10) a tehir edilmiştir. Talihlerin o tarihte ve
kalet satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(3259) 3--4868 

Eminyet umum müdürlüğünden : 
1 - Ankara polis enstitüsü için elde mevcud nümunesine ve 

şartnamede yazılı vasıflarına göre 350 battaniye açık eksiltme u
suliyle 17.9.937 cuma günü saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Battaniyenin beher tanesine 12 lira kıymet biçilmiştir. 
3 - Bu işe aid şartnameyi almak ve nümuneyi grmek istiyen

lerin Emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 341 lira 25 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubiyle 2490 sayılı kanunun 2-3 cü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü tam saat on beşte 
komisvona gelmeleri. (3103) 3-4643 

İznıiı.. ili daimi enrümeninden: 
İzmirde Ağamemnun ilrcalarrnda yeniden yaptırtacak binalar

la tesiatının projesinin tanzimi işi 4 ay müddetle müsabakaya ko
nulmuştur. 

İstenilen bu projenin tdnziminde birinci gelecek olana 2000 
ikinciye 750 3 üncüye 250 lira mükafat verilecektir. Tanzim oluna
cak bu projenin vaziyeti planiyle şartnamesi İzmir - Ankara - İs· 
tanbul bayındılrık direktörlüklerinde mevcud olduğundan istek
liler adı geçen direktörlüklü!';e baş vurarak inceleyebilirler. 

Tanzim olunacak projenin birinci kanun 937 nihayetine kadar 
İzmir bayındırlık direktörlüğüne yollamaları ilan olunur. 

(3121) 3-4659 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden · 
18904 lira Ci8 kuruş keşif bedelli Biga - Çan yolu üzerinde 619.84 

me:relik katrancı varya.n~ı ~nşaatr il~ ! 1 adet ahşap tahliyeli men
fezın betonarmeye tahvılı ınşaatı hulasai keşfiyede yazılı vahi
di kıyasi fiatlarr üzerinden 24.9.937 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 9.9.937 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuli ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden verilmiş 
müteahhitlik vesikası göstermeleri ve bu vesika içinde asgari 15 bin 
liralık şose ve imalatı sınaiye işlerine girebilir kaydı bulunması 13.
zımdır. Teklif mektuplan 24 eylül 937 cuma günü saat 14 de kadar 
Çanakkale vilayet makamrnda toplanan encümene makbuz mukabi
linde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek ve gelecek teklif zarf
ı~:ı kab~l ~dilmi>:eceği ve bu işe aid evrakı kşfiye ve şartnameyi 
gormek ıstıyenlerın Çanakkale Nafıa müdürlüğüne müracaatları i-
lan olunur. (5953) 3-4885 

Türk hava k~urumu 

genel merk.ezinden: 
1 - 8 sekiz tonluk, mazot yakar dizel motörlü mütekamil bir 

tayyare meydan silindiri 
2 - Bütün tesisatı fabrikada yapılmış, son sistem bir sıhi im

dad otomobili alınacaktır. 
Vermek istiyenlerin ·25 eylül 937 akşamına kadar teklif mek

~1:blariyle kataloğlarını Ankarada kurum merkezine göndermeleri 
ılan olunur. 3--4917 

Paris Üniversitesinden mezun 

Diş Hekimi 

Ekrem Avni 
ş-ş .. 

Avdet etrnişi tr 
Adliye yanında Himayei Et
fal apartın. Telef, 3910 3-4861 

ISTAHBUl, 8oro~lu ,-
tOntı me;d•"' 12 No •u 

MeY'aıam «• r voret edı"'' Y•'/ • 
IQ H!:t.lı.ı l.tr hlf•hı lıll;lftl.J , 

Fııet .uımııd• 'b010lı l•nıll,lt. 

ULUS 13 - 9- 1937 

Halil Nacı 1\'uhçıoğlu 

-- . 

Dikkatli ve süratli amatör işleri 
A nafarta!ar 111 Te•: 1230 

En hoı, rneyva ru;,,ı.aı..ıı. ınki· 
bazı defeder. Mirle. bağırsak. ka
raciğerden mütevellit raı1atsızlık· 
tarı ön 1er. Hazmı kolavıastırır. 

fnpili? K.Hı?.••lf c>rnınesi 

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 ~e
nişehir ve civarında kiralık daıre 
veya evi olanların 2517 No. ya 
telefon etmeleri. 3-4918 

Nazarı dilclcate 
Ciftlik memurlarından B. Ne

zih.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 

Fotografı ilgilendiren bütün 
emirlerinize 

Fikri Göksay 
Fotograf stüdyosu en iyi ce
vabı verir. 
Yeni şehir Atatürk Uranında 

Hizmetçi Aranıyor 
Hizmetçi bir bayan aranıyor. 

Kızılay karşısında çiftlik mağa
zası üstünde Ünyazıcı apartı
man No. 4 e müracaat. 3-4940 

ULUS'un ILA N ŞARTLARI 

Beher 
Santimi 

~ayfa Kuruş Sayfa 

Beheı 
Santimi 
Kucuş 

z 
4 

6 

300 
150 

80 

3 20C 
s loc 

7 ve 8 311 
1 Havır işıerine ve yt.nı 

çıkan lcitaolara aid ilanlardan 
% 15 temilat varıılır. 

2 - Zayi _ ilan bedelleri 
maktu 130 kurustuı. 

3 - Tebrik. tesekkilr ev
lenme vetat ve kati alakıı 
ilanlarından maktuan bı:ş !ıra 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Harı ete 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Avlığı 9 

" 16 
3 Avlığı 5 ,, 9 

Telefon: 
Abone ve ilan: 1064 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

.. 
" 

Doğum ve Kadın Hasta
lıkları Mütehasbısı. Postaha
ne caddesi B. Yusuf Hik
met apartımanı No. 3 saat 11 
den itibaren hastalarına bakar. 
~ Telefon: 1816 -

lmtıvaz sahıbı ve Knsmu 1 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Basmuharrir Muavıni Na· 
suhı BAYDAR 

Umumi nesrivatı idare 
eden Yazı İsleri Miidürü 
Miimtaı Fııik FENf K 
Ulus Ba.<ıımf'vt: ANKARA 

EN GÜZEL 

/ 

KÜTAHYA 6 SAYILI J. OKULUNDAN· 
Lira Kr. Kilo Gr. Kilo Gr. Tahmin bedeli % 7,5 teminat 

Kur. SA Lira Kr. İhale günü sa. . 
18 .. 000.- 200 000 190 000 9 1350 20.9-937 10 1 inci nevi ekmek 
~750 50 000 40 000 17 50 656 25 20-9-937 ıo,30 sığır eti 
7 200 6 000 4 000 120 540 20-9-937 ıı sade yağı sızdırılmış 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı üç kalem erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İha· 
le günü ve saati erzakların hizalarında gösterilmiştir. 

2 - Taliplerin kapalı zarf mektuplarını kanunda yazılı şartlar dahilinde muayyen saatten bir saat 
evvel komisyon Baş; makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

3 - Şartnameleri görmek istiyenlerin komisyon işyarlrğma müracaatları ilan olunur. (5685) 3--4656 

ILAN 
Orman çiftliğinde yaptml

rnakta olan be~ inek, bir at ahırı, 
yem silosu, idare binası inşaatı 
için bir mühendis veya mimara, 
bir fen memurile dört nezaret
çiye ihtiyaç vardır. Vazife al
mak istiyenlerin Ziraat vekaleti 
silo komisyonu teknik reisliğine 
müracaat edilmesi 3--4980 

Katib Aranryor 
Avukat yanında çahsmak ü

:zere bir katib aranıyor. · Adliye 
sarayı yanında Mutlu apartıınan 
5 ~1Umarava müracaat. 3_1,.c139 

YENi 

SEF A.LiN 
BAŞ VE Oİ~ AGRILARI GRİP 

VE NEZLEYİ 

DERHAL; GEÇİRİR.._ 

Nafia 
Bina İşleri İlanı : 

vekaletinden: 
.. 

1. İstekli çıkmamış olan Ankara Gazi terbiye enstitüsü yanın· 
da yaprlacak müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatı ayni şartlar· 
la yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 

2. Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 15 de nafıa vekaleti ya• 
pı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında pazarlık
la yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi nafıa vekaletinden alınmış yapı 
müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerin vesaiki havi zarfları makbuz mukabilinde ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. ( 3048) 3-4647 

SiNEMALAR HA LI{ 
Yeni Mevsim Hazırlığı BUGÜN BU GECE 

İns3nı baştanbaşa merak ve heyecan 
içinde bırakan aşk ve ihtiras filmi 
ŞEHİRLER ALEV İÇİNDE 

Mümess: G. Gabrio - Suzi Vernon • 
G. Rgaoud 

Dolayısiyle Bir Kaç 

Gün İçin Kapalıdrr 

Ş E H t R 

HALK MATİNESİ 12.15 de 
BUBULUN CETESİ 

BA HCE~İNDE 
BU GECE SAAT TAM 21,30 DA 
BEYAZLI KIZLAR MEKTEBİ 


