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Korsanlığa karşı yapılan 
anlaşma bugün imzalanıyor 
ltalya kontrolu kabul ediyor, fakat meseleyi 
kanşmazlık komitesinde müzakere şartile .. 

Teklif beğenilmedi 
Çünkü o zaman konuşmaya 

yeniden haslamak lazım 
.J# 

Londra, 13 (Hususi) - Cenevrede söylendiğine göre, İtalya kendi 
filosunun rolünü ve mevkiini Londra karışmazlık komitesinde müzake
re etmek şartiyle Akdenizde korsanlığa karşı yapılacak harekete iştira
ki esas itibariyle kabul etmektedir. 

Ancak, İtalyanın bu talebleri
ni yerine gelirmeğe imkan olma
dığı zannedilmektedir. Çünkü, bü
tün müzakereleri yeni baştan ele 
almak İcab edecektir. Halbuki, 1-
talya, pek ali vakit ve zamaniyle 
Nyon konferansında kendisini 
temsil ettirebilirdi. 

Binaenaleyh, konferansta temsil e
dilmiş olan bütün devletler hazırlanan 
projeyi kabul etmiş olduklarından Nyon 
anlaşması yarınki salı günü öğleyin im
zalanacaktxr. 

l tal yaya haber verildi 

Elektrik şirketi 
delegeleri geldi 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bayın• 
dırlık bakanlığı ile İstanbul elektrik 
şirketi arasında mevcud ve halledilme-
si lazım gelen işler hakkında görüşmek 
üzere şirketin Belçikai:la bulunan idare ı 
meclisi azasından Klerin ve Barsi şeh
rimizden geçerek An karaya gitmişler
dir. Ank~r~daki müzakerelerde şirket 
sermayesının türk parasına çev :ilmesi 
işinin görüşüleceği tahmin ediliyor. 

Diğer taraftan Romadan alınan ha
berlere göre fransız ve nigiliz masla
hatgüzarları Nyonda kararlaştırılan Ak
dcnizin kontroluna İtalyanın da iştira
ki için Kont Cianoya bir davetiye ver
Inişlerdir. Kont Ciano İtalyan hüküem
tinin bu hususta sonradan bir karar ve
receğini söylemiştir. 

Müleltler cemiyetinin bir toplantı esnasında alınmış resmi 

Politik mahfillerde bu mesele hak
kında büyük bir ihtiraz göstermekte
dir. 

Almanyaya haber verildi 
Berlinden de resmen bildirildiğine 

göre, fransız ve ingiliz maslahatgüzar
ları bugün alman dış bakanlığına Nyon 
konferansınca alman kararları ma!Umat 
kabilinden bildirmi§lerdir. 

Fransız gazeteleri ve ltalya 
Paris, 13 (Hususi) - Övr gazetesi. 

Nyon konferansı karşısında İtalyanın 
vaziyetini tahlil ettiği bir makalede 
§Unları yazmaktadır: 

"Dün öğleden sonra cumartesi ak
şamı Londra ile Roma arasında bir
denbire hararetli görüşmelere başlanıl
tnış olduğu intibaı hüküm sürmekte idi. 
İtalyanın Nyon itilafına imzasını vaz
etmes'.ne mukabil Habeşistan impara. 
tor!uğunun tanrnmasım satın · almağa 
Uğraşmakta olduğu söylenmektedir. 

Alman Admiral Şer gemisi 
lizbonda 

Asamble dün toplandı 
Asamble Valansiga hükümetini 
meşru hükümet olarak tanıyor 
Cenevre, 13 (Hususi) - Milletler cemiyeti asamblesi, bu sabah, is

panya murahhası ve asamblenin 18 inci toplantı devresi reisi B. Negrin 
j, tarafından, saat 11.25 de açılmıştır. 

ıdltl ..... , .... , rsrrsrn 

Atatürkle Prens 
Pol arasında 

Ankara, 13 (A.A.) - Yugoslavya kı
ralmm doğum yddönümü münasebetiy
le Reisicumhurumuz Atatürk tarafın

dan çekilen telgraf ile Yugoslavya kı
ral naibi tarafından verilen cevab: -

Majeste Piyer il, 
Yugoslavya Krralı 

Belgrad 

T oplanbda 54 devletin dele
geleri hazır bulunuyorlardı. Asam
blede Habeşistan ve İtalya hükü
metleri temsil edilmiyorlardı. 

Toplantı açıldığı sırada, ispanyol 
" . ,, t f d vatanperverlerı grupu ara rn an bü-
t~n murahhaslara birer me~b gelmiş
tır. Bu mektubla asamble reısı B. Negri 
İspanyol hareketlerinin mesulü olarak 
gösteriliyor ve keyfiyet protesto edili _ 
yordu. 

Asamble ilk iş olarak "salahiyetleri 
tetkik komişyonu" nu seçmiştir. Hukuk-

(Sonu s. incı sayfada) 

Son japon tecavüzü üzerine bir hara be haline giren Şanghay sokakları 

Çin, .Japon tecavüzünden 
dolayı Cenevre .. qe başvurdu 

Japonya hakkında 
zecri tedbir istiyor 

Cenevre, 13 {Hususi) - Son japon tecavüzleri dolayısiyle Çin bü
kümeti baş murahhası Vellington Koe vasıtasiyle Milletler cemiyeti 
Genel sekreteri B. Avenol'e bir nota vermiştir. Bu notada cmiyete aza 
olmayan mütecaviz devlet aleyhine statünün 10 uncu, 11 inci ve 17 rn
ci maddelerinin ve zecri tedbirlerin tatbiki istenmektedir. 

;a:rrcasuauu o o 

Harb vaziyeti 

Bir Japon 
destroyeri 
batırıldı 

Dün Şanghay' dan ve Tokyo' dan 
gelen haberler, japonların Çinin şi
malinde şiddetli. bir taarru2:a başla
dıklarını bildirmektedir. Japonlara 
göre çinliler rical etmişlerdir. Çinli
lere göre de her iki taraf büyük tele
fat verm:ştir. 

Şanghay'da da şiddetli harblar 
olmaktadır. Japon tayyareleri bu 
mıntakada birçok yerleri bombardı.. 
man etmişlerdir. Fak at çinliler şid

detle mukavemet göstermektedirler, 
Nankindeki Royter muhabirinin bil
dirdiğine göre, Çin umumi kararga
hı bir japon destroyerinin bombardı
man tayyareleri taralından Kuvong
Şöoong önünde batırıldığını tebliğ 

etmektedir. Çin harbma dair gelen 
haberler üçüncü saylamızdadır. 

Çin notasında, kendi mülki ta~ 
mamlığmm ve siyasi istikla.linrn 
tecavüze uğradığını bildirmekte
dir. Çinin notasiyle birlikte Nan
kin hükümetinin uzun bir izahna· 
mesi de verilmiştir. Bu izahname 
meselenin askeri safhalarını an
latmaktadır. 

Zecri tedbirler meselesi 
Paris, 13 (A.A.) - Jour gazetesinin 

Cenevre muhabirinden: "Çok emin bir 
membadan öğrendiğimize göre Alman
ya geçenlerde Tokyo ve Nankin hükü
metlerine tavassut teklifinde bulun
muştur.,. 

Matin gazetesinden: 
İngiltere, Habeşistan meselesinde İ· 

talyaya karşr zecri tedbirler alınması 
için yapmrş olduğu teşebbüsün Necaşi 
imparatorluğunun ortadan kalkmasına 
ve İngiltere için türlü türlü nahoş ne
ticeler tevlid etmesine mani olamamJl 
olduğunu hiç şüphesiz hatırlıyacaktır. 
Akamete uğramış bir tecrübeyi tekrar 
etmek akıl karı değildir.,. 

Fıkra 

Korular 
Geçenlerde Boğaziçine davetli idim. 

i çinde olduğumuz binanın arkasında 
eşsiz korulardan biri var: 

- Biliyor musunuz, bu koruyu par
çalayı,,-, satmak üzeredirler? 

Lizbon, 13 (A.A.) - Alman "Admi
tal Şer,. gemisi beş gün kalmak üzere 
buraya gelmiştir. Almanyanın ispanyol 
Sularındaki deniz kuvvetleri kuman
danı amiral Fischel, gemide bulunmak
tadır. 

Batırılan Sovyet vapurunun 
tayfaları 

. Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajansı 
bıldiriyor: 

Doğumlarının yıldönümü münase
betiyle, en hararetli tebriklerimin ve 
şahsi saadetlerile müttefik ve dost asil 
Yugoslavya milletinin refahı hakkın
daki samimi dileklerimin kabulünü Ma
jestenizden rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Reisi Cumbul' 
Ankara 

Majeste kıralın bayramı münasebe
tiyle yapılan hararetli dileklerden fev
kalade mütehassis olarak, Ekselansımza 
en samimi teşekkürlerimi arzederim. 

Hitler İspanyadan bahsediyor 

İngiltere ile fransayı 
şiddetle tenkid ediyor 

Nurenberg, 13 (A.A.) -. B. Hitler, Nasyonal sosyalist kongresinin 
kapanış nutkunda beynelmılel vaziyete temas ederek bilhassa İspanya 
meselesi üzerinde durmuş ve ezcümle dmiştir ki: 

- imkanı yok. Bu korular olmalc;. 
sızm Boğa?.içi yoktur: Kavaklar ötesi
nin ağaçsızlığma bakınız! 

- Ben size haber veriyorum: sata. 
caklar/ 

Ben de gizlemek istemiyorum: ba 
koru, şimdiki Mısır elçiliği binasının 
arkasrnda olandJT. 

Bu korular Boğaziçi manzarasrnıa 
malıdırlar: o lıalde; ya devletin, bele. 
diyenin olmafrdrr/ar. Yahut vergiden 
affolunmalıdrr! Dedesinden bir kora 
intikal eden alıbablarımdan birinin, Bo
ğaziçi manzarasrnı müdafaa etmek içia 
3000 lira vergi verdiğini biliyorum. 

Akdenizde batmış olan Timairiazel 
\>apurunun dün Leningrada varmış olan 
llıi.irettebatı, bir çok fabrikalar ve U

llıuıni teşekküller temsili heyetleri ta
rafından karşılanmıştır. Söylenen nu
tuklarda ,bilhassa faşistlerin tahrik ha
reketlerine cevab olarak bütün sovyeL 
l-er birliği işçilerinin sovyetler birliği 
~iidafaasını çok daha büyük bir enerji 
lle takv· d kl · · ba .. · 
~iştir. 

ıye e ece erıru te ruz ettır-

l~veatiya 8. litvinolun nutkunu 
tahlil ediyor 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajansı 
(Sonu S. inci sayı/ada) 
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Mazarik'in sıhati 
Prag, 13 (A.A.) - Bu sabahki sıh

hat raporu, reis Mazarik'in teneffüsün
de yeni bir iyilik daha kaydedilmiş oL 
duğunu, tazyikin muntazam ve kafi 
derecede bulunduğunu ve azami hara
retin de 38,4 ü tecavüz eylemediğini 

bildirmektedir, hastanın umumi vaziye· 
ti dün sabahkinden iyidir 

- Fransa ve lngilterede bu iki 
memleketin ispanyada mukaddes 
menfaatleri olduğu mütemadiyen 
ileri sürülüyor. Bu menfaatler iktı
sadi midir? Siyasi midir? 

Bu menfaatler siyasi ise, pek an_ 
ltyamıyoruz, zira her hangi bir devletin 
diğer bir devlette siyasi menfaatleri 
olabilir mi? Binaenaleyh, bu memleket
lerin nasıl Almanyada siyasi mentaat. 
leri olacağını anl.yamassak, İspanyada 

(Sonıı 5. inci sayrfada) 

Mebusları davet 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Sekreterliğinden : 
20 eyliil 937 tarihinde Dolma

bahçe Sarayında açılacak olan 
ikinci Türk Tarihi Kurultayı ve 
sergisine bütün mebus arkadaşlar 
davetlidir. Girmek için hüviyet 
varakalarını göstermek kôlidir. 

Yalnrz o kadar değil: her kim brı 
memlekette evi ile onun bahçesi adde. 
dilecek muayyen bir mikdar (meseli 
2 dönüm) dışrnda ne kadar meyvasız 

ağaçlar korusu yaparsa, bu kısım için 
vergi vermek kaydından af/olunmalı. 

dır. Bunun faydası, bugün boş gördü
ğüniiz birçok dağlar, sırtlar, ovaların 

ağaçlanması; zararı ise alrnmamakta 
olan şeyin alınmamasından ibaret
tir. - Fatay 



Kritik ve otokritik: 

Tiyatro 
Yeni Adam'da Baltacıoğlu, ti

yatro anlayqı hakkında, ıu alb arzu
sunu aırahyor: 

BiR TIY ATRO iHTiLALi 
iSTiYORUM 

Bir tiyatro ihtilali için şunları isti
yorum: 1 - Sahnenin kaldırılmasını. 

Sahne oldukça dekor da olacak, deJııor 
oldukça da tiyatronun dekorla hiçbir 
alakası olmıyan tarafı anlaşılmıyacak

tır. 2 - Makiyajın kaldırılmasını istiyo
rum. Makıyaj oldukça tiyatro muayyen 
suratları taklid etmek sanatı olarak. an
laşılmakta devam edecek. Bu hal sür
dükçe tiyatronun suratları değil, karak
terleri yaşatmak sanatı olduğu anlaşrl
mıyacak. J • Süflörfln kaldırılmasını 

istiyorum. SQfl6r oldukça metne sada
kattan ibaret olan eski aktörün anane· 
si devam edecek, yeni aktör için kendi 
kendini yaratmak, kahramanı kendinde 
yapmak örfü doğmıyacak. 4 • Rejisö
rün kaldırılmasını istiyorum. Rejisör 
oldukça şiir yazmayı öğreten, resim 
yapmayı öğreten fuzuli adam gibi ak
töre aktör olmayı öğreten fuzuli bir a
damın fuzuli işi sürüp gidecek, aktö
rün bulucu ve kurucu vazifesine karı
şanlar olmıyacak. S - Santimantal eser
lerin oynanmamasını istiyorum. Ses 
titreterek, el ve vücud titreterek oynı
yanlar bulundukça tabii dille konuşa
rak iç olgularını anlatan artistlerin 
dogduğunu görmiyeceğiz. 6 - Tiyatro 
blnasrndan, tiyatro mektebinden, tiyat
ro heyetlerinden önce Türkiyede bir 
tiyatro şuuru istiyorum. Bu şuurun sos
yal, psişik donelere en uygun olmasını 
istiyorum, haksız mıyım? - Baltacıoğlu 

Bu arzuların altısı da, münev
ver avrupalılar aruında, öteden
beri münakaıa edilir. Hatta Lea
ıing, Gottached ve "İsviçre mek
tebi" ne meıhur hücumlarım ya
parak, yunanlılan, f ranıız kliıik
lerinin değil en iyi Shakespeare'in 
anlamıı olduğunu ileri sürerken, 
zaruri olarak bu noktaların birço
ğuna dokunmak ihtiyacını duy
muıtu. Bugün de, muhtelif tiyat
ro ve sahne telakkileri, birbirleri
le çarpışmaktadır. Hatta bu, naza
ri sahayı aşarak bu telakkileri fi
len müdafaa ve temsil eden tiyat
roları yaratmıştır. Bu hareketin 
parallellerini, ararsak, müzikte, 
retimde, mimaride, hulasa sanat 
yaratıcılığının her sahasında bulu
ruz. 

Her devirde, münevverinin ağ
zından insan, mesela sanatın yeni 
bir tefsirini getirdiğini söylerken 
hakikatte kendi kendisini tefsi; 
etmiş olur. Bu tefsir, bidayette yı
kıcı ve dağıtıcı bir temayül lafır. 
Fakat sonra, kompromis'lerini ya
parak yeni bir "humain" ölçü üze
rinde mutabık kalır. 

Şimdi Baltacıoğlu'nun arzu lis
teine cevab verelim: 

1. - Sahne, her ıeyden önce 
seyircinin dünyasını piyesin dün
yasından ayırmak için lazımdır. 
Bu lüzum, sahnenin tesirleri ile 
tesir vasıtalarını yaratır. Dekor, 
bunlardan bir tanesidir. Dekoru 
kaldırmak ile dekoru mübalega
landırmak arasında, doğru ölçü i
çin çok genit bir yer vardır. 

2. - Makiyaj da sahnenin te
sir vasıtalarından biridir. Oyunu 
bugün 4 metre öteden değil, bü
yük bir mesafeden ıeyrediyoru'Z. 
Sahneyi on binlerce mumluk pro
jektörlerle aydınlatıyoruz. Netice
de, aktörün çehresine rolüne en 
uygun olan edayı vermek, niçin 
ycrnlıı olsun. Kaldı ki, dekor ve 
makiyaj, dimağa, ayrıca göz ka
nalından nüfuz etme kiçin bulun
muş tedbirlerdir. Tiyatro, yalnız 
edebiyat olsa idi, onu sadece o
kurduk. Mademki plastik olmak 
vasfı vardır, gözün hakkı verilme
lidir. Nasıl ki,· kulağın hakkı ve
rilmek için "diction,, diye bir ilim 
teessüs etmittir. 

3. - Aktör, süflör' den müs
tağni kalabilse, diyor Baltacıoğlu. 
Demek istediği halbuki, aktörün 
piyes muharririnden müstağni ka
labilmesidir. Evet, kaşki, bu kabil 
olsa ... 

4. - Rejisör, unsurları dağı
nı 'ır-a m a hkum piyesi toplu tu~ 

tar. Bu onun zaruri olan teknik 
rolünü izah eder. Orkestradaki 
maestro gibi. Fakat rejiıör aynı 
zamanda, bir piyesi en iyi tefsir 
eden adamdır. Burada o, muhar
ririn vekilidir. Maeatro'aunu bula
mıyan bir partitür nasıl ölü bir no
ta kitabı iae, rejiaörsüz sahne de, 
meıketmekten ileri gidemiyen za
vallı bir tekrarcıdır. Büyük mil
letlerin tiyatro kültürlerinde, reji
sörlerin rolü muharrirlerinkinden 
küçük olmamıttır. 

Burada Baltacıoğlu, rejisörü 
daha ziyade bir ''kritik" olarak a
lıyor. "Kritik" i fuzuli buluyor. 
Acaba böyle midir? 

Eier tenkid, eıer yaratmanın 
aeviyeıinde olmasa, yaratma fiili
nin bir mani11 kalır mı? Bizde e
aer verenler vardır. Her sahada. 
Fakat büyük ve seviyeli tenkidi, 
henüz bekliyoruz. 

S. - Baltacıoğlu ile beraberim. 
6. - Baltacıoğlu ile beraberim. 
Dört birinci noktayı, arkada-

tım öyle bir tarzda tertib etmiş ki, 
dilimin ucuna kadar ıu cevab 
gelmitti: ' 

- İyi ama, Baltacıoğlu, bu se
nin İstediklerin filen mevcuddur. 
Fakat bunları, tiyatroda değil ha
yatta bulursun. 

Burhan BELGE 

İstanbulda pazar yerleri 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Yeni ku

rulacak olan pazar yerleri için yapılan 

hazırlıklar bitirilmiıtir. Pazarlar sabah

lan çok erken açılacak 12,30 da kapana

caktır. Bunlardan türlü gıda maddeleri 

satılacak diğer pazarlarda olduğu gibi 
her çeşid mal bulundurularnıyacaktır. 

Bu pazarlar kurulduktan sonra sey
yar satıcılık yasak edilmiyecek bir ör • 
nck araba ile gene seyyar satıcılık yapı
labilecektir. 

Hamal birliklerinin el arabaları te
darik ederek bu arabalarla eşya taşımala 
n yasak edilmiştir. Bu bölüklere yazılı 
hamallar yalnız yükleme ve bo~tma iş
lerinde çalışabileceklerdir. Bunun hari -
cinde bütün nakliyat atlı arabalarla ya
pılacaktır. 

Artist Feriha Tevfik evleniyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Artist 

Feriha Tevfik evlenmek üzeredir. Ti
yatroya bir ay evcl istifasını vermiş, 

bir hafta evel de bu istifası kabul ediL 
mittir. Kimle ev1enmek istediğini şiın. 
dilik gizli tutmaktadır. 

Yeni kadın şapkaları 
Bir gün size deselerdi ki: 
- Ôzbek takyeleri, Buhara ser

puşları en şık, en modern kadınla. 
rın başında görülecek! 

Bunu söyliyene güler, kendisinin 
kaçırdığına, oynattığına hükmeder
diniz. 

Fakat moda denilen şey, bütün 
dediklerini yaptıran bir hükümdar
dır. Hem de onu dinliyenler, en zi
yade emir ve kumanda dinleıniyen· 
!erdir. 

Modanın edebiyatında: 

Olmaz olmaz, deme, olmaz olmaz 1 
Mısraı, galiba, en büyüle hakika. 

ti ifade eder. 
Kadınların giydikleri en son mo. 

da şapkalardan bahsetmek istediği
mi anlamıyor musunuz? 

Yeni moda !japkalar tepesi sivri, 
dilimli bir orta Asya külahım andı
rıyor. Bir bakımdan Horasan der. 
vişlcrinin külahlarına da benziyor • 

Eğer moda denilen hükümdar 
emretmeseydi, ~ık bayanlarımız bu 
acayip külahı, başlarına geçirmegı 

akıllarından bile ger;irmezlerdi. Ba
na öyle geli}·or, bilmem siz ne der
siniz? - T. 1. 

Yumurta pİJİrme•İnİ kim icad etti? 

Bugün yumurtayı türlü tekillerde 
piıirir, yeriz. ilk yumurta pitinne u

sulü ne zaman ke§fedildi? Biliyor mu
sunuz? tik defa bunu ketfedenler, es-

ULUS 1" ~. 1~37 

IY eni tapu ve 
kadastro 
memurları 

11 Z MIR R ô PO R TA .1 LA R I' 
'Y©l~ lUı~lUım 

ö lh1 rr ©l cc c§l 1t o 
Bu yıl tapu ve kadstro mektebini 

bitirenlerin sayısı 59 kişidir. Bunlardan 
27 si zaten memurdu ve mektebi bL 1 
tirdikten sonra tekar memuriyetlerine 
dönmüşlerdir. 

Yaş meyve davası 
tahakkuk ediyor 32 kişi de talebe olarak mektebe gir. 

mit, tapu kadastro memuru olarak metD
leketin muhtelif yerlerine tayin edil. 
mişlerdir. Mezun gençlerin adlarını ve 
tayin edildikleri yerleri bildiriyoruz: 

Sabri Tokat kadastro kStibliğine, 

Salih Erzurum tapu k!tibliğine, Şevki 
Zafranbolu tapo katibliğine, Rasih Kay
seri tapu kitihliğine, Refik Edirne tapu 
kStibliğine, Mustafa Ereğli tapu klltib_ 
liğine, Behice EUlziz tapu katibliğine, 
Hikmet Akhisar tapu katibliğine, Vefa 
Şirvan tapu katibliğine, Hayreddin Kırk 
lareli fen memur muavinliğine, Salih 
Çorlu fen memur muavinliğine, Nazmi 
Nazmiye tapu kitibliğinc, Lütfi Etaziz 
fen memur muavinliğine, Nuri Tirebolu 
tapu kAtibliğine, Mehmet İzmir kadast.. 
rosuna, Mehmet Nuri Seyhan tapu ki. 
tib1iğine, Necdet Zonguldak Ereğliıi 
tapu kStibtiğine, Atıf Çorum sicil ki· 
tibliğine, Şekib Elhiz fen memur mu. 
avinliğine, Muzaffer Kırklareli fen me
mur muavinliğine, Hüseyin \te Fcv%i 
Eiaziz fen memur rnuavinliklerine, Şe
rafeddin Tarsus tapu katibliğine, 
Akkaş Seyhan tapu katibliğine Cela
leddin Beyoğlu kadastro kitibliğine 
Sabahaddin Ankara sicil katibliğine, 
İsmail Anteb tapu klitibliğine, Ali Ak
şehir tapu katibliğine, Mehmet Tarsus 
tapu kitibiliğ.ine tayin edilmişlerdir. 

Antakya kançılarlığı 
Uıf itleri bakanlığı memurların

dan Orhan Güney Antakya bat konso
losluğu kan~rrahğına tayin kılınmıştır. 

Emniyet genel 
direktörlüğünde 

Emniyet genel direktörlüğünde ye
ni tayin ve nekiller yapılmıştır. Bu 
meyanda Emniyet genet direktörlüğü 
45 lira maaşlı birinci sınıf emniyet a
mirlerinden Ekrem Saııvarın Niğde vi
layeti birin~i sınıf emniyet Smirliğine, 
Niğde vilAyeti birinci sınıf emniyet a
miri Avni Sümer genel direktörlük bi
rinci sınıf emniyet Smirliğine, İstanbul 
vilayeti maliye tahakkuk memurların. 
dan ve hukuk fakültesi mezunlarından 
İrfan Yalçın emniyet genel direktör
lüğü ikinci sınıf emniyet Smirliğine 
naklen tayin edilmişlerdir. 

ki mıaırlı çobanlar olnıuıtur: Bunlar 
bir yumurtayı bir sicimin ucuna sağ
lamca bağlarlar, bunu aüratle bava. 
da çevirirlerdi; :yumurtanın havaya 

- yaptıjı delk ve temastan basıl olan ha.. 
raret de yumurtayı pi§irirdi. 

Tütün tiryakileri okusun 

Kendisi de cigara tiryakisi olan ve 
cigara hakkında sayılı otoritelerden 
biri bulunan Berlin üniversitesi profe
sörlerinden Dr. Johan Pleach, tütün. 
de ne türlü zehirler bulunduğunu gös
terir bir liate neıretmiıtir. Bu liateye 
göre tütünde nikotin'den batka fU 
zehirler vardır: Amonyak, piri din ve 
piridinden hasıl olmu§ bir takım ze
hirler, siyanid, aülfo - siyanid, arae. 
nik. Doktor, cigara içmenin aleyhin
de bulunmuyor; yalnız ıöyle bir ka.. 
nun koyuyor: Bir tütün tiryakisi, bu 

zehirlerin tesirinden .kendisini kurta
rabilmek için birteviye içtiği tütünün 
nevini değiıtirmelidir. Tütünün ne\'İ 
değittikçe az mikdarda bulunan bu 
zehirlerin niabeti de değitir ve İçene 
fazla zarar vermez. Mesela amerikan 
tütününde muayyen zehirler türk tü
tünündan daha fazla mevcuddur ve 
ilah. 

Yalnız dikkat edilecek bir nokta 
vardır: Sık 11k değiştirilmesi liznn 
gelen tütünün markası değil, nevidir. 

Radyo! 

Yeni Adana gazetesinin son sayı

larından birisini gördük. Bu arkada-

lZMlR - Memleket ekonomik h ayatı.ıda yepyeni merhaleler aÇ' 
mak, yurda iyi bir gelir kaynağı bulmak için bugünlerde İzmir hummalı 
bir çalııma içindedir. Evelce, yurd toprakları içinde çürümeğe mah
kum kala? Yat üzümlerimiz ve kavu nlarımız, bugünlerde en meıhur 
Avrupa pıyasalarına sevkedilmiş bulunuyor. Türk üzümü ve türk kavu· 
nu kısa bir za1nanda türk kuvveti kadar Avnıpada meşhur olmağa 
namzeddir. 

Üzüm kurumu reisi bu çalışmaları föyle anlatıyor: 
"- Müthiş bir iş bu •• Bu başlı I çıkar. 

başına bir alem •• Bu işin ehemiye· Kurum bu işi tahakkuk ettirmek içir. 
tini anlat~ak için İspanyanın ae- aylarca evvel vapurların geliş tarihleri 
nede 62 hın ton, bulgarlarm 30 bin ne uygun surette bağlardan üzüm alma 
ton yaf üzüm aevkettiklerini ve bu ğa başlıyor. Bu üzümler kesiliyOl', temi 
yüzden yurdlarrna milyonlar ak- leniyor, standardize ediliyor. Kafesli ku 
dığını söylemek kafidir. Bugün bu tulara, delikli kağıdlara sarılıyor. Fakat 
davanın tecrübesini yapıyoruz. bu iş zannedildiği kadar kolay değildir 
Tecrübelerimiz çok müıbet neti- Ü.zilmün bağdan kopması ile vapura yu' 
celer vermi§tir. Birkaç sene içinde letilmesi ancak beş günde ikmal edile· 
yaf ~eyva davıi11 tahakkuk ede· biliyor. Ve dokuz ki§inin elinden geçiyo 
cektır.,, Üzümün keaiciıi, temizleyicisi, ambalıij· 

Kurum yaş üzilm sevki işini başar· cısı, hatta naklcdicısi bile bu işte he· 
rnak için bu sene çok büyük fedakarlık- nüz acemidir. 
lara katlanmıştır. İlk iş olarak Bomonti Kurum vilayete baş vuruyor, Bulga· 
fabrikası ve mezbaha kiralanmıştır. Sevk- ristan muhacirleri içinde yaı üzüm işin. 
edilecek üzümler buradaki soğuk hava de çalışanları buldurup bunların tec-
depolannda muhafaza ediliyor. Fakat rUbelerinden istifadeyi ihmal etmiyor. 
güçlUkler bununla yenilmit değildir. İlk Bütün bu yeniliklere rağmen Avrupa pi-
bakışta çok basit görünen bu it olduk- yasalanndan gelen haberler aevindiric 
ça kangıktrr. mahiyettedir. Türk üzümü Londra piya. 

Yaı üzümlerin ambalijı, çlirUkleri - sasmda be§ ile yedi tilin arasında satıh· 
nin temizlenmesi, standardlıe edilmesi, yor .. Bu 19 • 22 kuruı demektir. 
ve bütün bunlardan sonra aenelerdenberi Avrupa sade rezaki istiyor. Hem de 
dünya piyasalannda tutunan iapanyol, bizim altın sansı üzümlerimizi beğcnmi· 
bulgar ve yunan ilzilmleriyle rekabet et- yor. Yeşil üzüm istiyor. ÇünkU şimdiye 
mek var. Bu işte Bulgaristanın 15 sene- kadar ona alışmış.. Bu üzümlerin san 
lik, Yunanistanın yedi senelik tecrUbesi rengini görünce "bunlar hasta!" diyor. 
var. Yunanistan büdcesine senede yaı Avrupa'daki teşkilatımız, bu üzümleri · 
üzüm işi için 5 milyon drahmi prim ko- mizin hasta olmadığını, bu aan rengin 
yuyor. bütün dünya üzümlerinde bulunmıyan 

Yunanistana ve İspanyaya nazaran bir nefasetin allimeti olduğunu anlatıyor 
coğrafi vaziyet itibariyle biz Avrupaya Ve Avrupa türk üzümünün nefasetini 
uzak kalıyoruz. Mesafenin uzaklığı bi. kavramaya başlıyor.. Avrupa İzmirin 
zim işimizi bir kat daha güçleştiriyor. çekirdeksizini kuru olarak tanıyor ... 0-

Soğuk hava tertibatı olan vapur1an- nu yaf olarak bilmiyor. Kurum her ü-
mız yok. Bu yüzden kurum bin bir müş- züm sevkinde bir mikdar da çekirdeksiz 
ki!Attan sonra Danimarka bandıralı bir gönderiyor ••• Bu suretle Avrupa piyasa· 
kumpanyadan 400 tonluk soğuk hava de- lan birkaç sene içinde çekirdeksizlerimi-
polu bir vapur angaje etti. Bu vapur ü.. zi de tanımış, sevmiş olacaktır. Avrupa 
zümlerimizi İngiltereye götürüyor. Ham- çekirdeksizlerimizi tuttuğu andan itiba. 
burg i~in de ayrıca vapur angaje edildi. ren yurda milyonlar akmağa bathya· 
Kurumun yalnız vapur navlunu için 125 caktır. Çekirdeksizler rezakiye nazaran 
bin lira verdiğini söylersem bu iş için ne daha dayanıklı olduğu için gönderme 
büyük himmet gösterildiği meydana 

ıımızın ilk sayfasmda bir kaç tane iç 
haber var, bunların mahreçleri aıra· 

aiyle töyledir : 

- lstanbul (Radyo) 

- Erzurum (Radyo)' 

- Sivas (Radyo) 

- İzmir (Radyo) 

- Tekirdağ (Radyo) 

Bütün bu tehirlerimizde birer rad

yo merkezi bulunmasını candan dile

riz; fakat bugün İstanbul ve Anka. 

radan batkasında mevcud olmadığına 

göre acaba yeni Adana arkadaşnnız 

burada ''radyo,, kelimuiyle ne ka1-

tetmiıtir? insan merak ediyor. 

Neden yapmazlar? 

* Yazın giymek ve bir defa giy
dikten sonra kaldırıp atmak Üzere 
kağıddan çamafır. 

• Bayanlann çanta ve eldivenleri
ni koymaları için lokanta masalannm 
altına birer raf? * Yaşlı adamların kayıp düşme
meleri için üzerinde dut bulunan ban
yoların içine izgara? 

Bir tarafını göre göre bıkanlarm 
istedikleri zaman ters tarafını çevi
rebilmeleri için iki taraflı levhalar. 

* Sakar içinde ve yahud buket ha
linde çiçekçi dükkanlarından gönde
rilen çieklerin üzerine bunların neba
tat ilmindeki ilmi ismini yazan bir e
tiket? 

masrafı çok az olacaktır. 
Kurum reisi, İsntail Hakkı 

diyor ki: 
Veral 

· - Bu sene yaş üzümün tecrübe dev· 
resindeyiz. Fazla navlun parası verme

ğe mecbur olduk. Teahhüd ettiğimiz 

kadar arzu ettiğimiz şekilde yaş üzüm 

bulamadık. Gelecek sene 750 ila 1000 

tonluk iki vapur satın alacağız. Bura

daki tesisatı bitirdikten, bu vapurlar 
da geldikten eonra günde azami 100, 
asgari 70 ton yaş Uzüm sevketmeği te. 
ahhud ediyorum. Çeki deksize de mu
hakkak Avrupayı alıştıracağız. Gelecek 
sene Bulgarlardan bir buçuk ay evel 
ihracata başlıyacağız. Avrupadaki şu

belerimiz beynelmilel piyaQları adrm 
adım takib ve bizi tenvir ediyorlar. Yaş 
üzümden bu sene zarar da etsek, tec
rübe lehimizedir. Döktüğümüz paralar, 
ve almterlerimiz boşa gitmiyecektir. 
Muvaffakıyet yüzde yüzdür. 

Sabahattin SÖNMEZ .......................... -..................... . . . . . 
i H A V A i .................................................. 

Gece ısı 14 derece 
Dün Ankarada hava açık ve hafif 

rüzgarlı gcçmiıtir. Gecenin en düşük 
ısısı 14, en yüksek ısı da gölgede 32, 
güneşte ve açıkta S9dereceye kadar 
çıkmıştır. 

Yurdun yalnız Trakya mmtakası 

az bulutlu, diğer kısımları tamamen a
çıktır. 24 saat içinde yurdun hiç bir 
yerinde yağıı olmamıştır. 

Yurdda en düşük ısı Konyada 7, 
en yüksek ısı da İstanbulda 31, Eski
şehirde 32, Adanada 33, lzmirde, Ma• 
latyada 34, Balıkesir ve Diyarbekirde 
37 dereceye kad.,r çıkm •ştır. 
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DIŞ İCMAL 

Korsanlığa karşı 

tedbir 

N yon konferanSJ, belki de harbson
rası devrinin en kısa konferansla

rından biri olarak tarihe kaydedilecektir. 
Konferans cuma günü içtima etti ve cu.. 
IDarteıi günü kararlarını verdi. Bu ka
rarlar pazartesi imza.1anacak ve bugün
den itibaren meriyete geçecek. 

Nyon konferansı kararlan şöyle hu
lasa edilebilir: 

1 - Her memleket ancak kendi ka. 
l'asularının mürakabesinden mesuldür. 

2 - İngiltere ve Fransa bütün Ak
denizi mürakabe edeceklerdir. 

3 - Su altından gidip bayrak gös. 
tenniyen her denizaltı gemisi korsan 
addedilecektir. 

4 - Su üstünden gidip bayrak gÖs· 
teren denizaltı gemisi de 1936 senesinde 
londra'da imzalanan mukavele ahkiımı
na tabi olacakbr. 

Malümdur ki deniz harbını insanileş
tirmek maksadiyle imzalanan bu muka. 
vele, bir ticaret gemisini batırmazdan 
evvel haber vermek, tayfasının ve yolcu· 
ların canlarını emniyet altına almak gi
bi diğer harb gemilerinin tabi olduğu ah
kama tabi tutmaktadır. Büyük harb 
içinde almanlar tarafından yapılan de. 
ni7.altı harbının deniz sathındaki haki
miyetlerini tehlikeye düşürdüğünü gö. 
ren ingili:.ı:ler, "gayri insani" bir harb 
vasıtasıdır diye denizaltı gemilerini büs
bütün ilga etmeğe kalkışmışlardı. Fakat 
bu teşebbüs Fransa'nın da itiraziyle su. 
ya düşünce harb içindeki gibi denizaltı 
gemilerinin kayıdsız ?rtsız harb yap
malarının önüne geçmeğe çalıştılar. Ve 
huna muvaffak oldular. 1936 senesinde.. 
ki Londra deniz konferansında imza edi· 
len mukavele ile denizaltı gemileri ka
yıd altına ahndı. 

Nyon konferansıyle bu mukavele ah
kamı yeniden teyid edilmektedir. 

N yon konferansının yirmi dört saat 
içinde müsbet netice vermesi göstermiş. 
tir ki Akdeniz' deki korsanlık meselesini, 
1 spanya harbının meydana getirdiği di
ğer meselelerden ayrı tutarak buna kar. 
şı çareyi ayrı yoldan aramak isabetli bir 
hareketti. Eğer Almanya ve ltalya'
nın İstedikleri gibi Londra'ya gidilseydi. 
Mesele karışmazlık komisyonunun ent
rika havası içinde kaynayıp gidecekti. 

Nyon'da verilen kararların anahat • 
ları Üzerinde müzakere baş!amazdan ev
vel itilaf hasıl ohmıştu. Esasen Suların 
rnürakabesi teknik bir meseledir. Fakat 
bu rnürakabeyi kim yapacaktı? Balkan 
antantı devletleri, bumesuliyeti üzerleri
ne alabilmek için kafi kuvvete sahih ol
rnadıklarını ileri sürdüler. Yugoslav mu. 

rahhasırun bütün antant devletleri namı
na verdiği notada izah edilen bu noktai 
nazar Balkan antantı devletleri arasın • 
daki tesanüdün yeni bir delilidir. Bul
garistanın da kayıdsız şartsız bu noktai 
na.zara iltihakı, bu komşu memleketle 
Balkan antantı arasındaki menfaat bir
liğini tebarüz ettirmiştir. 

Sovyet Rusya'nın Akdeniz müraka.. 
heıiııdeki rolü, aşağı yukan, İspanya sa• 
hillerinin mürakabesindeki rolüne ben
ziyor. Prensip itibariyle mürakabe hak
kı tanınmış olmakla beraber, Sovyetler 
filiyatta mürakabeye iştirak etmiyecek • 
ler, yalnız Karadeniz sularını mürakabe 
edeceklerdir. Malumdur ki Sovyet Rus
Ya, lspanya'nın mürakabesinden kendi 
arzusiyle çekilmişti. Teknik olsun, siya
si olsun, her halde aynı mülahaza Ak
deniz sularının mürakabesi meselesinde 
de varid olmak gerektir. 

Nyon konfransı göstermiştir ki İn
giltere ve Fransa azimkar hareket ettik. 
lerj zaman işler başarılır. Ancak şu da 
hahrda tutulmak gerektir ki Nyon'da 
karar vermek, işi başarmak demek değil
dir. Bu günden itibaren mukavele ah
kamının tatb"katına geçilecektir ki ka
l"arların verilmesinde olduğu gibi, tatbi. 
kında da muvaffakiyet amili azimdir. 
liabeş ve ispanya harblarına karşı ln
Riltere ve Fransa tarafından takib edi. 
len siyaset bu iki devletin prestijini hay
li sarsmıştır. Korsanlıkla mücadele ah
kiıınının tatbikatında da aynı tereddüd 
"e korkaklığı göstermek, İngiltere için 
A.kdcnizle alakasını tasfiyeye kadar va. 
'"an bir çıcır açabilir. 

A. Ş. ESMER 

Bartın panayırı açıldı. 
Bartın, (Hususi) - Senelik panayı

tırnız açıldı Panayırda hayvan, meyva, 
S~bze, yağ gibi yiyecek üzerine alış ve
lış olınaktadır. 
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Milletler Cemiyetinde 

azalık 

Japonlar Çinin şimalinde 
geniş taarruza geçtiler 
Her iki tarafın zayiatı da büyüktür 

TAN'da Ahmed Emin Yalman Tiill'
kiyenin barışçı sulh politikasmı ve 
Balkanlarda olduğu kadar garbi A5-
ya'da oynadığı siyasi rolü tebarüz 
ettirerek diyor ki: 

"Biz Milletler Cemiyeti konseyin
de Türkiye için yarı ve daimi bir aza
lık ihdas edilmesini çok faydalı gö.. 
rüyoruz. Sadabad paktına dahil olaıa 
kardeş devletler de bu görüşe iştirak 
etmişler ve cemiyete bu yolda bir 
teklifte bulunmayı kararlaştrrmqlar
dır. 

Honkong civarına da 
asker çıkarıyorlar 

Londra, 13 (Hususi) - Çin'in şima.. 
linde japonlar büyük bir taarruza giriş• 
mi§!crdir. Bu hususta Tokyo şu te'Jıiği 
n~:sı etmektedir: 

Şimali Çin'de, bütün cephelerde, ja
pon ordusu, kızıl Çin ordusu ile birlik
te. hareket etmekte olan Çin ordularına 
karşı umumi bir taarruza girişmiştir. 

1 - Pekin - Suiyuan demiryolu üze
rinde, Yang - Kao'yu işgal etmiş olan 
japon kıtaatı 12 eyliil günü Tatung isti~ 
kametinde ilerlemişler ve Kalgan'a 130 
kilometre mesafede ve Yang - Kao'nun 
125 kilometre cenubunda kain Chülopu 
şehri civarında çinlilerin mukavemetine 
uğramışlar ve şiddetli ve anudane muha.. 
rebeler yapmak mecburiyetinde kalmıi

lardır. 

2 - Pekin Hankov hattında 12 eylUL. 
de Siangsiang'dan hareket etmiş olan 
japon kıtaab, cenuba doğru ilerlemişler· 
se de vaziyette bir tebeddül yapamamış· 

lardrr. 
3 - Tiençin - Tsi. nan - Nankin 

demiryolu üzerinde Machang'ı işgal et
miş olan japon kuvvetlerinin ileri hare
ketleri devam etmiştir. Bu kuvvetler, a
nudane muharebelerden sonra 12 eylfıl
de saat 15,30 da Tiençin'e 70 kilometre 
mesafede kain Tsing - hsien şehrini iş
gal etmişlerdir. İnhizam halinde bulu
nan Çin kıtaatı, muharebe meydanında 

400 maktul ve 2.000 yaralı bırakmışlar
dır. 

Diğer taraftan Nankin'den alman bir 
telgrafta deniliyor ki: 

Çinlilerin bir tebliği Matchang'ın çin
Iiler tarafından tah1iyesi haberini teyid 
etmektedir. Çinliler Hsingtchi hattı üze
rinde Tsang - Tcheou'un on mil şimalin
de du•ınuşlardır. 

Bir Çin taburu imha edildi 
Santral Nevs ajansının Taiyuan'dan 

öğrendi~ine göre, Tatou' yakininde bir 
muharebe başlamıştır. Bir çin taburu im
ha edilmiştir, ancak çir.lilerin takviye ıa.. 
taatı, mevzilerini muhafaza etmektedir -
ler. İki tarafın zayiatı iki bin maktul ve 
mecruhtan ibarettir. 

Japonların vaziyeti 
Şanghaydaki vaziyete gelince ja

ponlar burada mühim bir mukavemetle 
karşılaştıklarım itiraf etmektedirler. 
Bir hayli harbtan sonra şu cihet anla.. 
şılmıştır ki japon kumanda heyeti, Çin 
kuvvetlerinin mukavemet kabiliyetini 
istisgar etmiştir. 

Japonların bir ''sömürge seferi'' gi
bi bir iki gemi ve birkaç bin askerle 
girişmiş olduklan mücadele, az kalsın 
bir hezimete müncer olacaktı. Bunun 
üzerine Tokyo, alelacele Şanghaya mü
him mikdarda malzeme ve takviye kı
taatı göndermek mecburiyetinde kal. 
mışır. Bununla beraber Şanghay mu
harebesinin ilk safhası bitmek üzere. 
dir. Japonlar, nihayet sahile ayak at
mağa ve ağır malzeme ihracatına ve ta
arruzu içerilere doğru genişletmeğe me
dar olm:!ğa kafi derecede geniş bir a.. 
razi parçası elde etmeğe muvaffak oL 

muşlardır. 

Diğer taraftan Şanghayda Çinliler, 
yakında japonların Yangchang ve Yan
gtsepo'dan yapacakları ileri hareketi
ne karşı koymak üzere KianP,Wan'da 
birçok kıtaat tahşit etmektedirler. 

Japonlar arasında kolera 
Paoo:;ham mmtakasındaki japon kı

taatı arasında kolera tevessü etmekte
dir. Şimdiye kadar iki yüzden fazla 
vaka olmuştur. 

Japon tayyarelerinin 
bombardımanı 

Şanghaydan bildirildiğine göre, ja-

ltalya ile 
Japonya 

İki devlet arasındaki 
ittifak yalanlanıyor 

Tokyo, 13 (A.A.) - Hariciye ne
zareti namına söz söylemeğe saliıhi· 
yettar olan bir zat, Japonya ile İtal
yanın komintern'e karşı bir misak 
akdi iç.in müzakerelere girişmiş ol- I 
duklarına dair japon gazetelerinde 
görülmüş olan haberleri tekzib et
miş ve yalnız ticari kon~malar ya
pıldığmı söylemiştir. 

Bu zat, Moskovadaki japon elçi
sinin japon gemilerinin Vladivostok 
açıklarında mevkuf tutulmasını Sov
yet hükümeti nezdinde protesto et
mİ§ ve onların hemen serbest bırakıl
masını istemi§ olduğunu haber ver
miştir. 

Sovyet makamatınm bu genıilerin 
sovyet karasularına girmi§ olduklan 
suretinde cevab verdikleri aöylen
mektedir. 

Diğer taraftan aynı zat, İngiliz 
elçisi B. Kantchbull Hugessen'in ya
ralanmasiyle neticelenen hadiseye aid 
tahkikatın bittiğini, yalnız İngiliz 
memurları ile birlikte bazı noktaların 
tenviri İcab etmekte bulunduğunu 
söylemektedir. 
... 7 o o o o sc ?# 7 7 sın o 7 o ... 
pon tayyareleri saat ıs.ıs de Ouangpo

unun sağ sahilini bombardıman etmiş. 

tir. Üç tayyare, bundun karşısında bu_ 
lunan çin mevzilerini, diğer üç tayya_ 
re de Kiangsuan mıntakasını bombardr. 

man etmişlerdir. 
Saas ıS,30 da yedi japon tayyaresi 

Sopciyi bombardıman etmişlerdir. Tay. 
yareler tarafından atılmış olan bomba_ 
lardan bir çoğu fabrikalarda yangınlar 

çıkarmıştır 

Hongkong, 13 (A.A.) - Japonla_ 

rm civarındaki bir takım müstahkem mev 

zileri bombardıman ettikten sonra Bias 

körfezinde yine karaya asker ihraç et. 

miş oldukları haber verilmiştir. bunun 

üzerine büyük bir galeyan baş göster_ 

miştir. 

Henüz teeyyüd etmiyen haberlerde 
ihraç hareketinin mühim mikdarda j?_ 
pon gemilerinin hep hır :-ır:;da gelmesi 
suretiyle yapılmış olduğu ve b~ ge
milerin arasında üç kruvazör bulundu. 
ğu söylenmektedir. 

Japon topçularının 

bombardımanları ne
ticesinde harab olan 
Şanghay' da bir sokak 

ispanyada 

Batırılan 
meçhul 
denizaltı 

Evvelki günkü nüshamızda kartacada 
sahil bataryalarının meçhul bir denizaL 
tını batırdığını haber vermiştik. Londra
dan dün bu mesele etrafında şu tafsilat 
alınmıştır 

Londra, (Hususi) - Vaiansiyadan 
gelen bir haberde kara bataryalarının 

kartarca açıklarında meçhul bir deniz
altı görmüş olduklarını bunun üzerine 
bataryalarını ateş açmış ve hücum mo
törlerinin bu denizaltı istikametine doğ
ru hemen yola çıkarak derinde patlıyan 
bombalar attıklarını bidirmektedir. 

Biraz sonra deniz sathı üzerinde ge
niş yağ lekeleri görülmüştür. Bu da 
denizaltının batmış olduğuna delalet 
etmektedir. 

Bu haberde kartaca bahriye makam. 

larmın dalgıç vasıtasiyle tetkikat yap
mak üzere oldukları ve delail eldi et. 
mek için civarda araştırmalar yaptır
dıkları ilave olunmaktadır. 
,. Şimdiye kadar bu haber teyid edil-

memiştir • 

H arb vaziyeti 
Leon cephesi, 13 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Havanın güzelliği dün Leon cephesin

de asilerin ileri hareketlerini kolaylaş. 
tırmıştır. Hükümetçiler ağır zayiata 
uğramışlar ve meydanada 300 maktul 

bırakmışlardır 

Asiler mühim mikdarda malzeme 
ele geçirmişlerdir. Şimale doğru yapıl· 
makta olan ileri hareketi, metod dahi. 
linde devam etmektedir. 

Arazinin arzetmekte olduğu müş
külata rağmen bu mmtakada harekat 
icra etmekte olan kol, garbden gelmek. 
te olan kol ile irtibatını temin etmeğe 
muvaffak olacaktır. Herşey, Asturies 
eyaletinin tamamiyle tahlisi için yapı· 
lacak muharebenin bu irtibatın teessü-

Böyle bir azalık, bir mevki, bir 
şeref diye bizi katiyen cezbedemez. 
Cezbetmesine sebeb de yoktur. Fakal 
idealleri, tecrübeleri, münasebetleri, 
coğrafi mevkii itibariyle Milletler 
Cemiyeti mefkfu-esine çok faydalı o
labilen bir millet sıfatitle böyle bir 
azalığı müşterek gaye için lüzumlu 
görüyoruz. 

Milletler Cemiyetinde çalrpnaJc. 
sandalya doldurmak diye telakki e.. 
dilecekse başka mesele ... Fakat canlı 
bir vazife, lüzumlu bir faaliyet di
ye karşılanacaksa bu işte çalışmak 
istiyenlere ve çalışması faydalı ola
caklara imkan ve fırsat hazırlamak 
lazımdır. 

... Son seçimde Asya devletleri 
için yeni kurulan azalık için lran 
namzed iken yarı Avrupa, yan As. 
ya devleti sıf atiyle Türk iyeye yerini 
vermek gibi bir kardeşlik göstermiş.
ti. Bu defaki seçimde lran mümessili 
pek tabii olarak aza olacaktır. 

Eğer Milletler Cemiyeti, konsey 
azalığını, cemiyetin idealine en çok 
faydalı olmak ölçüsiyle ölçerse bu 
ideale çok bağlı olduğunu kuv-..etli 
bir surette isbat etmiş olan Türlôye
ye tam bir faaliyet imkD.nı haZG"la.. 
malıdır. Bu da yeni bir yarı daimi 
azalık kurmak veya kendi derdleriy
le uğraşan ve cemiyet muhitinde u
zun müddet yapıcı bir şekilde fay_ 
dalı olması beklenmiyen lspanyanm 
yerine Türkiyeyi geçirmek suretiyle 
olabilir. İlk adım, Türkiye için yen.i
den seçilme hakkının kabul edilme-
si olacaktır. • 

Öyle ümid ediyoruz ki bu mHele, 
bu defaki toplantılarda Türkiyeye aid 
bir iş diye değil, cemiyetin esas menfaat
leriyle alakası olan bir İş diye ele 
alınacak ve ameli bir hal çaresi ara· 
nacaktır. 

LlRlZMI KALMIY AN İNSANLIK 
AKŞAM'da insanı insan eden his-

ler arasmda sevmek ve merhametin 
tuttuğu büyük mevkie işaret eden 
Hasan Ali Yücel, gitgide hislerinden 
ve ihtiraslarmdan kaybeden bugiin_ 
kü İnsanlığın lirizmini kaybettiğin
den şikayet ederken diyor ki: 

Sevmiyen, kin duymıyan, isteği 

olmıyan, beğenmek, takdir ebnek ve
ya fena bulmak, hoşlanmamak gibi 
hassalarını kaybeden bir insa: ken.. 
di kendisi için ne kadar yoksul bir 
mahluk kalır? Esasen zeka ve şuu
rumuzun kemaline nisbetle çok kısa 
olan hayatımız içerisinde, hiç olmaz
sa, bu kabiliyetimizle ve ruhmnazun 
bu türlü hiıılerden gelen ihtizarlariy _ 
le bu kısa zamanı azaltmak, çektiği
miz iç ıstırablariyle biraz daha zeka 
ve şuurumuzu bilemek kudretinden 
de mahrum olduğumuza göre bir ta
şın varh<Y-r ile insan dediğimiz vüc11-
dun varlığı arasmda ne fark kalır? 

insan, İnsan oldukça, içinde ya
nan bir taraf olmalı ve bunun sıcak
lığını her an duymalıdır. Bu sıcaklık 
veren ateş, sinirlerimizde dola~arak 

bize coşkunluk verir. Şiir, bu co~kun. 
luktur; musiki, bu coşkunluktur; ha
kikat arama manasına gelen ilim bi
le bu coşkunluktan doğmuştur. Bu 
coş:~unluğun adıdır lirizm. Ciğerlere 
dolan bir hava, İnsanileşip dı~rı çı.. 

karken ıshrab ise bir ah, ne~ ise bir 
oh ... olmalı. Ahsız ve ohsuz bir hayat. 
her ne pahasına olursa olsun hakiki 
bir ölümdür. Ölüm, zaten devam e

den bir şuursuzluk değil midir? 

sünden sonra başhyacağmı göstermek. ğu sırada asilerin tayyareleri tarafından 
tedir. bombardıman edilmiştir. Bir bomba, 

Bordo, 13 (A.A.) - Cumartesi gün kaptam mevkiinde patlamıştır. ancak 
1021 İspanyol mületecisi ile Gijondan yaralanan yoktur 
hareket etmiş olan Stanbridge isminde- Dün mülteciler bir trene bindiril-
ki İngiliz petrol gemisi Lapallice lima- miş ve tren cumhuriyetcilerin elinde 
nına girmiştir. bulunan İspanyaya müteveccihen yola 

Bu gemi Gjon limanında bulundu- 1 çıkmıştır. • 
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Konya 
KOÇUK iÇ HABERLER 

(f stanbul, 13 Telefonla:) 

Hangi millet harbetmeğe 

Konya halkcvi tarafından her ay çı
karılan bu ciddi ve ilmi mecmuanın ha
ziran tarihli onuncu sayısı intişar et
miştir. 'Bu sayıda şu yazılan görüyo
ruz: Naci Fikret Başak: Konya vilaye
tindeki hitit abideleri, H. Fehmi Tur
gal: Anado1u selçukileri; Şikari tarihi; 
H. Fehmi Turgal: Timürun Anadolu 
hareketleri; A:bdülkadir Erdoğan: Kon
yada düğünler: Dr. Azmi Avcoğlu: Ka
ramanda Emir Musa medresesi: Dr. 
H. Dünner: Konya ve çevresinde jeolo
jik teşeltkü;ler: Mareşal Moltkc'nin şark 
hatıratından Konyaya aid satırlar: M. 
Ferid U gur: Kon yada Tursun oğlu ca
mii; Konya: H usbe ve ihtisab, Konya 
ile ilgili iki eser. 

X Boğazda yalıya çarpan vapur -
Boğazda yalıya -çarpan 53 numaralı Şir .. 
keti Hayriye vapuru üzerindeki tetkik 
ve muayeneler bugün bitirilmiştir. Ha• 
zırlanan rapor alakadarlara •erilmi tir, 
Kazanın projektörlerin yclalınamasm • 
dan ve vapurun akıntı ıSulanna kapılma
sından ileri geldiği anlaşılm.ıjtır. 

X Mersin poatau - Denizyolları L. 
daresi yeni kış tarifesinin tatbikine baş
lamıştır. Bundan sonra Mersine her sa· 
h gün bir posta kalkacaktır. 

H ar.b tehdıdi, aşağı yukarı, her za
man ekonomik bakımından dWı 

vaziyette kalarak, halinden memnun ol
mıyan milletlerden gelir. Fakat aynı 
sobeble Avrupanın bugünkü saldırgan 
milletleri askeri üstunluklerinin mese
lesi hemen halledilebileceğine katiyet
Je emin olmadıkça bir harbe giri,emez
ler. Bunların girişecekleri her hangi 
bir harb, derhal ve kati bir surette ka•a
nılmalıdır. Faşist diktatörlüklerin başlı
ca kuvvetleri disiplin ve propaganda
dır. Bunların ikisi de ani ve kat1 bir as
keri hücumda tesirini gösterebilir. Bun
ların başlıca .zaif noktaları ise disipli
nin kuvvet ve propagandanın histeri i
le tutunabilmcsindedir. Bbyle kuvvet 
ve histeri ile harekete geçen bir millet 
ise 'kazanacağı zaferler seyrek ve fasıla
lı olan uzun bir harbe girişemezler. U
zun bir muharebede demokrasilerin ser
vet 'kaynağı ve üstünlügü kendisini gös
terccelrtiT'. Bundan dolayı 1talya ile Al
manya ,kısa bir zamanda kati bir zafer 
kazanacaklarına nnin olmazlarsa harb 
etmede. 

Ani bir baskın sayesinde çabuk bir 
zafer kazanmanın en büyük avukatı mü
teveffa İtalyan generali Douhet olmuş
tur. Bu adamın fikrince harb hiç ilan e
dilmeksizin bir gece başlayıvermeli ve 
makineli kuvvetler - bilhassa tayyare
ler • 'Cluımanın buyiı'k şehirlerine ve en
diıstri merkezlerine saldınnalıdırlar. 

Bu goruş, Avrupanın kafasındaki 

rahat ve huzuru kaçırmaktadır. 

Fakat acab son zamanlarda maki
ncl harb vasıtaları bö} le muthiş bir 
muvaffaldyetı b racak kadar tekem
muJ etmış mid.r 

ls ada } apı an t«:rübelerden 
alınan umıımi netıceleı şudur ki: 

Bu makineleşmiş sıl3hlar, hücum va
:r.ıycunde bu u anlara büyuk harbte te· 

m n ettı ı faydadan daha büyük fayda 
temın edememı tır. Bu da, hiç şüphe
sız. kafı değildır. 

Fr .. nko, Sevilden Madrid'e doğru 
yapt1 6 1 yuruyu te ıyi tahm edilmiş kü· 
ı;uk rdusu ve motorlu nakıl vasıtalari
lc çok iyi netıceler almıştı. Fakat Mad. 
ride vardıktan sonra, orada iyi talim 
gormemış müdafıler, kendi mevzilerini 
muhafaza kudretmi gösterince bu yürü
yu ak mete ııgramıştrr. 

Bununla beraber Franko, gene Do
uhet'in teorısıni takib etmiştir. Sayı
ları 20 ile 50 arasında bulunan bomba 
tayyarelerı grupları, halkın "'harb ira

desi"" ni kırmak için açık Madrid şeb· 

rinc gonderilmış ve tehri bombalamış· 
tır. 4 

Hukumetçilerin tayyare dafi top

ları :zaıf olduğu ıçin bu tayyareler pek 
aşagıdan da uçabilmek fırsatmı ele ge

çirmişlerdir. Bunlar, şehri 50 giın için

de tam 32 defa bombalamışlardıc. Bu
nunla beraber şehirde hayat devam et
mektedir. Dört tane sinema bir gün bi
le kapanmamıştır. Kaldı ki hava hücum-

Tefrika: No. 124 

cesaret edebilir? 
Modern silahların kuvvetli ve 

zaü ·tarafları nelerdir? 
lan da seyrelmiş 
ve Frankonun Ü

midi hilafına, bal
kın "harb iradesi" 
artmıştır. 

Amerika' da çıkan 
menzili ıçınc gi
rinceye kadar ka
tiyet ve isabetle 
takib edebilmek
tedir. 

«Fortune» dergisinden 

F rankonun İtalyan dostları maki-
neli bır hucuma ka11oştıklan za. 

man, netice busbütiin falso çıkmıştır. 
30.000 kişilik bir kuvvet tanklar ve zırh
lı otomobillerle birlikte faşist teorisıne 
uygun olarak ani bir hucumla kati bir 
netice almaga kalkıştıkları zaman hükü
met kuvvetlerinin topçuları karşısında 
bu taanuz duraklamı' ve makineler 
durmuştur. Bu makineli .silahlar, ça
murlar içinde saplanıp blmış, makineli 
bir ordu olmaktan çıkarak dü,mana he
def haline gelmiftir. Bunun üzerine ta
arruz ricat haline gelmifr bozgun baJla
mııtır. Havada uçan rus tayyareleri, o
zaman düsmanı diledikleri gibi bomba-
1 amışlardır. 

Her halde motörlü ailiblara taraf
dar olanlar, ispanyol harbının mükem
mel malcineli silahları tecrübe etmek i
çin kafi bir saha olmadığını söyliyccek 
ve daha büyük bir harb olursa bunların 
tesiri o zaman gönileccğini iddia ede
ceklerdir. Hele Sunday Magazine gibi
leri uçan denizaltılardan, içinde insan 
olmadan işleyen bomba tayyarelcrin
den, ölüm ışığından, motörleri durduran 
görülmez dumanlardan, ölüm uçan has
talık basillerinden ve zehirli gazlardan 
bahsedeceklerdi~ 

Bunlar, ilmi bir surette bir kaç de
fa tatbik olunmuştur. MC11elii. bunlardan 
basiller. dü man ordusu için olduğu ka-

dar kullananlar için de tehlikeli olmak
tadır. Markoni de ölümünden biraz ön-
ce kendisiyle görüşen birisine şunları 
söylemiştir. 

- İcad ettiğimiz ölüm ışığı ile an

cak üç kadem ötede bu~unan bir tarla 

faresini öldürebildik. 

işin hakikati şuradadır; Yeni silahlar 

dan hiç birisi 1918 &enesindeıı beri, ge

reği gibi, tekemmiıJ etmemiftir. 

En ziyade terakkiye mazhar olan 

silah, tayyare dafi toplarıdır. Bunlar, 

on beş atışta açık havada 12.000 kadem
den alçakta uçan bir tayyareyi düşür-

mektedir. Bunun en fazla terakki eden 

tarafı, gelen bir bomba tayyaresine kar
şı otomatik surette atqi 30 saniye i

çinde tanzim etmesidir. Bundan başka 

ses ve hararet detektör'leri keşfedilmiş· 
tir IQ bunlar gelen bir tayyareyi 20, 25 

milden sezmekte ve bunları top ate§ 

B üyük h~rbte tayyareler tarafından 
be duşman tayyaresi düş,41nil

mesine mukabil ancak bir tanesi tayyare 
dafi toplariyle indinlmişti. Şimdi ise 
İspanyada tayyare tarafından düşürü
len bir taneye mukabil, beş tayyarenin 
dafi toplarla indirildiği iddia edilmekte
dir. Böylece tayyare bücumlan müşltül
lepnclrte ve bunlara karşı devamlı surette 
behemehal müdafaa bava fiJolan bulun
durmak lüuzmu da ortadan kalkmakta-
dır. 

Tayyareden sonra, motörlü vaaıtala
rm avukatlığını yapanlar, en ziyade 
tanklara bel bağlaınalttadırlar. Bu ümid
ler de ispanyol harbmda tahakkuk et
memiftir. Tarikların orada alcbklan ne 
tioelcrden ne italyanlar~ ne .aJm.anlar, ne 
fransızlar, ne de ruslar memnun kalma
mıflardır. İki tarafda da hafif tanklat', 
sarp çukurlara, el bombalarına .-e yan
gın çıkaran gazoline karşı ~lı"li olama
mıştır. Bunlara karşı kendini koruya
cak dereced kalın zırhlı olan tanklar ise 
matlub olan sürati gösterememiflerdir. 
Hiç şüphesiz tanklar grup halinde hü
cum eden piyade tarafından kullanıla
bilir. Fakat bunlar, müdafaa vaziyetin
de bulunanların harekatına mani ola
mamaktlidır. 

Sonra motörlü vasıtalara ge.rek ha
vada, gerek karada benzin temini de ay
rı bir zorluk çıkarmaktadır. 

Zehirli gaz da general Douhet'in 
tasavvur ettiği neticeleri veremiyccek
tir. Havadan atılan gazlı bombalacu bü· 
yük bir p:hri tahrlb etmek de nihayet 
bir hayalden başka bir IF-Y değildir. Bü
yük harbte kullanılan gazların en tesir
lisi olan iperit gazı ile Nevyork şehri
ni boşalmağa mecbur edebilmek için 
2000 kiloluk bombalar taşıyan bomba 
tayyareledyle 31.315 defa hüeuaı etmek 
lazımdır. Kaldı ki bu iperit gazı, kireç 
kloridi ile teair&iz bir hale getirilebil
diği gibi bunun tesirli olabilmesi için ke 
sif bir halde bulunması da İcab eder. 
Bundan başka bu gaz, ilerliyco askerle
ri durdurmak için kullanılan bir ınüda
faa vasıtasıdır. 

Meçhul gazlara gelince gimyagerler 
böyle yeni keşiflere pek de ihtimal ver

"lncmektedirler. 

İ mdi ani bir baskın ile karşı tara
r/ derhal imha etmenin pek de 

öyle kabil ve kolay bir iş olmadığı gö. 

Görüldüğü gibi, hepsi de çok entre
san mahalli etüdlerle dolu olan bu kıy
metli memleket mecmuasını aydınları
mıza tavsiye ederiz . 

Fikir hareketleri 
11 Eylül tarihli 203 üncü sayısında 

şu yazıları görüyoruz: Francesco Nitti: 

Dünya demokrasiye doğrumu yürüyor, 

Will Durant: Dinin mevzuu, Hüseyin 

Cahid Yalçın: Meşrutiyet hatıraları, 

Andre Siegfricd: Avrupanm isyan~ 

Jules Romains: Amerikada tren ve tay

yare. l.evy-Brubl: Timsal ve realite, 

G. Mosca: Siyasi mezhepler tarihinde 

mühim simalar: Baboeuf, Ahmed Hamdi 
Başar: Matbuaat bayatı; para ve inlci
Jab Will Durant: filizoflar hayat ve mez
hebleri, CJaviyö; Timurun sarayında bir 
ispaııyol ~firi. Notlar, vecizeler. 

Yeni edebiyat gazetesi 
"Yeni edebiyat'' gauteainin 11 inci 

sayısı çıkmıştır. Bu aayıda '' Andd 

'Gide' in son Un eseri", Dansör Nijins

ki, güzel sanatlar akademisinin sergile

ri hakkında yazılar, ayrıca bir ~ok ma· 

kale ve şiirler vardır. Gazetede 1936 se

nesi beynelmilel roman mükafatını ka

zanan ffBaltk tutan kedi sokağı" ese
rinin tefrikası devam etmektedir. 

rülmektedir. Saldırganlık vasıtaları i
lerlediği gibi mlldafaa silalJları da te
kemmül ettiği için saldırganlar, niha
yet uzun bir harbe girişmek zorunda ka
lacaklardır. Faşistlerin Madrid önünde 
muvaffakiyetsizliğe uğramaları bu nok
tayı tekid etmiştir. 

Makineli tüfek hala muharebe sa
halarının hakimidir ve makineli tüfek 
bir müdafaa silahıdır. 

Bütün bunlardan çıkarabilecefimiz 
netice JUdur: Umumi manzara, daha 
ziyade sulhun lehindedir. Çünkü bugün 
saldırganlık arzusunu gösteren memle
ketler, diktatödükle idare edilen mem· 
leketlerdir. Hiç bir diktatör de, eğer ic
tinab imkanı varsa, uzun sürecek bir 
harbe girişmek istemez. 

Şu halde modem bir harbın neticesi 
bir milletin socyal teşekküllerinin, e
konomik pratik1erinin, anlayış kudreti 
ile politik t~ekkülünün, askerlerin ne
foslcrine itimadlannm mükemmeliyeti
ne bağlıdır. 

Zamanımızdaki saldırgan diktatör
lüklerde de demokrasiler derecesinde 
bu meziyetlerin geliştiğini tasavvur e
demeyiz. 

X Turizm ,ollarmda - Turing klub 
gelecek sene bitirilecek olan turizm yol
larında seyahatler tcrtib edecektir. 

X lıtanbul'da tifo - Cumartesi sa
at l 2 den bu akşama kadar şehirde yedi 
tifo vakası görülmüştür. Aynca bu mud
dct zarfında 2 difteri vak:ası kaydedil .. 
miştir. 

X Jran büyük elçisi - Mczuncn 
memleketinde bulunan İranın Ankara 
büyük elçisi B. Fehimi Trabzon yoluyla 
lstanbula gelmittir. 

X Mühendis mektebinde - Muhen· 
dis mektebine kaydedilen namzcdlerin 
müsabaka imtihanları 28, 29, 30 eylulde 
yapılacaktır. 

X İt bulma yerlerinde - İş bulma 
yerlerinin beyanname verme müddeti bir 
haftaya kadar bitecektir. Beyanname vcr
miyenler een göreceltlcrdir •. 

X 48 UAtlılıt çalııma - 4'8 saatlik 
hafta çalIJ!M müddeti için hazırlanan ni
zamname tudik edilmiıtir. Çal'§amba gü
nü teb1iğ olunacaktrr. 

X lunir kıannda- Milli sanayi bir
liği umumi katıoi Haıid deniz ticaret 
müdürü Müfid Necdet ve sanayicilerden 
milrekkeb bir grup lzmir fuanna gide • 
cektir. 

X Trahom üzerinde - Tıb fakiilte
si göz kıliniği doçenti Doktor Naci tra
hom üzer.inde tetkikler yapmak üzere 
cuma günU Anadolu'da bir tetkik seya
hatine çıkacaktır. 

Tayyare piyangosunda 
yapılan yenilikler 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Önümüz• 
deıd ay başlıyacak olan yeni tcrtib tay
yare piyangosunda ikramiyelerin ço
ğaltılma&ma ve bir kısım mükafatların 
büyütülmesine karar verilmiştir. Dün
kü kefidenin diğer bir talilisi Sabri is
minde bir İ§Çidir. Henüz çok genç olan 
Sabci çalıştığı tütün deposundaki kız· 
lardan biriyle evleneceğini söylemiştir. 

Bursa halkevi binasının 
proje müsabakası 

Bursa. (Hususi) - Halkevi bina• 
sı için mimarlar arasında açılan mü
sabaka neticelenmiştir. Mevcud sekiz pro 
jeden B. Abidin Mortaşla, Bayan Mü
nener Belene aid projeler birinciliği 
kazanmıştır. Sekiz yüz liralık mükafat 
bu iki sanatkar arasında taksim edile
cektir. 

Muhasebe Katibi 
aranıyor 

MüCAescmi.z muhasebesinde istih
dam edilmek üzere muhasebeye bihak
kin vakıf bir memura ihtiyacımız var
dır. İmtihanla alınacağından taliplerin 
kısa tercUmcihaJ ve birer fotoğraflariy· 
le 18.9.937 tarihine kt\dar tahriren mü
essesemize müracaatları. 

. ,, 
~ekspirden Hikayeler 

Sonra, ileriye sürdüğü genç o kadar gü
zel, zarif ve aslldi ki Verona'nııı yüksek ta
bakasına mensub bir kızın bunu reddetmesi
ne imkan olur muydu hiç? Onun için böyle 
güzel bir kısmeti kabul etmemek yolunda 
kızının ortaya atacağı hiçbir itirazı dinliye
mezdi. 

ler~e!1 değil~i: Fakat papas temin etmişti ki 
bu ılacm tesırı ancak kırk sekiz saat sürecek, 
ondan sonra. k~ndisi bir ruyadan uyanır gibi 
uyanacak, hıçbır şeyi kalmıyacaktı. 

Çarşamba gecesi jülyet, papastan aldıgı 
ilacı içti. Önce epiy tereddüd geçirmiş, pa
pasın, Romeo ile arasında nikah kıydığı için 
kendine söz gelmesin diye bu ilacı vermiş 
olmasından şüphelenmişti. Fakat bu adam, 
her zaman iyi tanınmış bir ruhani idi; böyle 
bir şey yapmazdı. Sonra, ya Romeo gelmeden 
uyanıverirsem, diye düşündü. O zaman, her 
tarafı Kapuletlerin kemiklerile doJu olan 
mezarın korkunç manzarası, hele Tibalt9ın 
kanlı kefeni içindeki duruşu kendisini ürküt
miyecek miydi? Aynca, o bedenlerden ayrıl
mış olan ruhların da sıksık gelip bu kabirleri 
ziyaret ettiklerini de hatırına getirmişti. Fa
kat bütün bu düşüncelere sonra Romeoya 
karşı duyduğu aşkı ve Paris ile evleıunek· 
ten kurtulmak kaygısı galebe etti, ilacı içti 
ve kendinden geçti. 

Ycızaniar: Mary ve Charla Lamb 
Çeviren: Narettin ART AM 

Romeo ve Jülyet 
Zavallı Jülyet, babasının bu teklifi karşı

tnnda dehşet ve telaş içinde kalmış, şaşırmış
tı. Akrabasından Tibalt'ın ölümü dolayısiy
le matem içinde bulunduğunu, bu halde ko
casına güler yüz gösteremiyeceğini, sonra 
Tibalt'm cenaze töreni daha biter bitmez, 
düğün yapmağa' kalkışmak Kapulet ailesine 
yakışmıyacağmı söyliyerek babasına cevab 
verdi. 

Kız, bu teklifi reddetmek için ne kadar 
delil bulabildi ise bulmuş ve ortaya dökmüş
tü. Halbuki hakiki sebeb, kendisinin daha 
önceden evlenmiş bulunması idi. Fakat B. 
Kapulet'in bu bahanelere kulak astığı yoktu. 
Kestirme olarak kızına hazırlıklarını ta
mamlamasını ve perşembe günü, mntlaka, 
Paris ile evleneceğini tebliğ etti. 

Bu vaziyet karşısında Jülyet, başı sıkıldı
ğı zaman başvurduğu papasa müracaat etti 
ve papas, kendisine bu işten kurtulabilmek 
için tehlikeli görünen çarelere de başvurma
ğa kıyışıp kıyışamıyacağını sorduğu zaman 
kızcağız, kocası sağken Paris ile evlenmek
ten ise diri diri mezara girmeğe razı olduğu 
cevabını verdi. Bunun üzerine papas, kıza 
hemen eve gidip neşeli görünmesini, baba
sının dediklerini kabul etmiş gibi görünme
sini tavsiye etti ve kıza bir ilaç verdi. Jülyet, 
evlenmesinden bir gece evel bu ilacı içecek
ti. O zaman bunun tesiriyle tıpkı ölü gibi 
uzanıp yatacaktı. Ertesi sabah, damad, kızı 
almağa gelince onun öldüğünü sanacaktı. O 
zaman kız, memleketin adeti olduğu veçhile, 
çıplak olarak tabuta konur ve aile mezarlığı
na götürülürdü. Bu, oldukça güçtü ve bir ka
dının korkmadan yapabilmesi kolay şey-

Yalnız UYatunadan ev el kocasına haber 
verilmesi lazımdı. Böylece Romeo, oraya 
gelecek ve kendisini de beraberine alarak 
doğruca Mantua'ya gidecekti. Bir taraf tan 
Romeoya karşı olan aşkı bir taraftan da Pa
ris'le evlenmek korkus~ genç kadına bu 
k~rk~nç .~aceraya girişmek kuvvetini ver
mıştı. Boylece, yaptığı bütün tavsiyelere 
riayet etmek vadi ile, papasta.n ilacı aldı. 

J~~ret~ m~?astırdan dönüşünde genç kont 
Parıs. ı. gormuş ve onu çok iyi karşıhyarak 
kend.ısı~le evleneceğini vadetmişti. Bu ha
ber. ıhtıyar K.apulet' ile kansının yüzünü 
güldürmüştü. İhtiyar adam, sanki bir an i
cinde gençleşmiş gibi oldu. Teklifini reddet
tiği z~a_~ gii~den düşmüş olan Jülyet de 
gene gozune gırdi. Artık evde, yaklaşan dü
ğün ~a.z~lı~lanndan başka bir şey görülmü
yor, ı~ıtılmıx~rdu. Verona'nın şimdiye ka
d?r gormedıgı tantanalı bir düğün için hiç
bır fedakarlıktan, hiçbir masraftan kaçınıl
mıyordu. 

Genç Paris, sabahleyin erkenden sevgili
sini musikilerle uyandırmak üzere geldiği 
zaman Jülyet'in odasında kendisini bekliyen 
bir gelin yerine cansız bir cesed buldu. Bu ö
lüm, onun bütün ümidlerini de öldürmüştü! 
Artık siz evin içindeki telaşı ve matemi ta
savvur edin! 

(Sonu var) 
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saHm".ble dün toplandı 
(Başı 1. inci sayfada) siler hükümeti delegelerinin asambleye 

Çulardan müteşekkil olan bu komisyon kabulünü istemektedirler. 
derhal toplanmıştır. Salahiyetleri etkik komisyonu, B. 

B. Negrin, toplantının açılması müna- Negrin'in meşru İspanya bükümetini 
6ebetiyle söylediği nutukta, İspanyanın temsil etmesi dolayısiyle bu protesto-
Milletler Cemiyeti idealine olan imanım yu kabul etmemiştir. 
ve bu imanın hiç sarsılmadığını söyliye-- Ôğleden sonraki celse 
rek milletinin asambleye selamlarını bil- Cenevre, 13 (Hususi) - Milletler 
dirmiştir. Cemiyeti asamblesinin öğleden sonraki 

Bundan sonra devletler hukukunun celsesinde Hindistan delegesi Ağa-

en mukaddes prensiplerinin mütemadi han ittifakla reis seçilmiştir. 
bir surette bozulduğunu söyliyen reis, Bu münasebetle söz alan Ağa-
milletler arasındaki silah yarışından bah- han, Milletler Cemiyeti prensiplerine 
setmiş ve demiştir ki: ve sulha karşı yapılan ihlaller dolayı-

" - Milletler Cemiyeti dünyada harb siyle, miletlerarası işbirliğinin, hiç 
korgkusunu kaldıramaz. Bizim yapma - bir zaman bugünkü kadar zaruri olına-
nuz icabeden şey, bu vaziyetin doğma - mış bulunduğunu kaydettikten sonra, 
sına sebeb olan unsurları bulmak ve ha- yapılacak çok işler bulunduğunu söy-
le uygun şartlan araştırmaktır.,, lemiş ve sözlerine şunları ilave etmiş-

B. Negrin bundan sonra, Milletler tir: 

Cemiyetinin yaşamakta olduğunu gös - "- Harb sebeblerinin ortadan kal-
teren amiller arasında, İskenderun me • 

dırrlması ve sulhun bütün dünya üze-
selesinin hallini iptidai maddeler, beyaz rinde korunması için Milletler Cemi-
kadın ticareti, sthatleri koruma teknik 
işlerinin başarılmasını örnek olarak gös-

yetine yardım edeceğiz.,, 
Bu nutuktan sonra, asamble, hu-

termiştir. h k k u , e onomi, idare ve siyasi iı.ler ko-
Asamble 12.45 de ikinci celsesini .,. 

misyonlarını secmiştir. Muhtelif dev
yapmıştır. Komisyon reisi bu celsede ra- letler delegelerinin isteği üzerine silah-
porunu okumuştur. 1 

sız anma komitesi, geçen sene olduğu 

lıpanyol asilerinin gön.derdiği heyet 
Cenevre, 13 (Hususi) - Bugün Ce

nevreye Dük D'abbe'in reisliği altında 
bir heyet gelmiştir. 

Dük, İspanya asilerinin adına Lon. 
draya giden heyetin reisidir. Cenevre-
ye gelirgelmez, derhal ve bilhassa ce
nubi Amerika delegeleri ile temasa ça
lışan bu yarıresm1 heyet, saHihiyetleri 
tetkik komisyonuna asiler namına bir 
nota göndermiştir. Bu vesika ile İs
panyanın B. Negrin tarafından temsi
line itiraz edilmekte ve İspanyanın üç
te ikisini elinde tutan Burgos'daki a-

Nurenber gde 
B. Hıtlerın sözleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
da siyasi mcmnfaatlerin olacağını an
layamayız. 

Eğer bu menfaatler iktisadi ise, bu 
hususta mutabıkız. Ancak, ayni menfa_ 
atleri biz de ileri sürebiliriz. 

Diğer bir husus daha vardır ki, oda 
§udur: Nasıl ki, İngiltere ve Fransa 
Avrupa devletleri münasebatmda Al
nıanya ve İtalya lehine bir değişiklik 
olmasını is temiyorlarsa, biz de ayni mü_ 
nasebatta dığer bir devlet lehine değL 
şiklik olmasını kabul edemeyiz. Nasıl, 
Fransa ve İngiltere İspanyanın Alman_ 
ya ve İtalya tarafından muhtemel bir iş
galinden korkuyorlarsa biz de ayni 
İspanyanın diğer herhangi bir devletin 
nufuzu altmagirmesinden öylece korka
rız. Binaenaleyh Avrupa muvazenesi. 
nin şu veya bu tarafa eğilmesi mesele
sinde hiç kimseden ders istemiyoruz. 

Nasıl İngiltere ve Fransa muvaze_ 
nenin bozulmasına mani olmak isti
yorlarsa biz de, öylece mani olmakda 
kendi hesabımıza menfaattarız. 

Fransa ile de tarihimiz bir çok ihti
laflarla doludur. Fakat, hiç kimse her 
iki milletin de Avrupa ailesi erkanından 
olduğunu inkar edemez ve munsif olmak 
lazım gelirse iki millet biribirinden nef
ret etmekten ziyade yekdiğerine hürmet 
etmesi icabcdeceğini söyJiyebilirim . 

Almanya ve askerlik 

Şurasını açıkça söyliyeyim ki, eğer, 
hariçten Almanya'ya bir tehlike sokul -
mak ist enirse nasyonal sosyalist Alman
ya böyle bir teşebbüsü yıldırım süratiyle 
kırmak için icab eden bütün silahlanm 
temin etmistir. Dünya biz alınanların iyi 
asker oldu~umuzu her halde unutma -
nııştır. Dünya şuna emin olsun ki, bu
gün biz, çok daha iyi askeriz. Bundan 
hic kimsenin şüphesi olmasın, bizim bü
tün istediğimiz giriştiğimiz kalkınma 

eserini barış içinde tamamlamaktadır. 

biz, diğer milletlere düşüncelerimizi ve
ya idealimizi zorla kabul ettirmek fik
rinde asla değiliz. Fakat olmaya ki, baş
kalan bize kendilerininkini, kabul ettir
tneye yeltcnsinler. Bundan bir müddet 
evvel zırhhmıza düşen bom.balar der
hal liiyık oldukları cevabı almışlardı. 
Böyle bir halin yeniden tekerrürü der -
hal aynı cevabı alacaktır. Daha bundan 
birkaç ay evvel bu nefis müdafaası ha. 
rcketini takdir etmek istemiyen İngilte
te'nin şimdi ingiliz denizaltıları tecavü
ze maruz kalınca, fikirlerini süratle 
değiştirmi~ olmasından dolayı hayret 
içindeyiz. 

gibi seçilecektir. 

Asamble, en son, reis vekilliklerine, 
İngiliz, fransız, türk, Polonya, serbest 
İrlanda başdelegelerini seçtikten son
ra, yarın sabah toplanmak üzere celse
yi tatil etmiştir. 

Yarınki celsede, Milletler Cemiye
tinin 1936-37 yılı çalışmaları hakkın

da umumi katibliğin raporu konuşula
caktır. 

Komisyonlar öğleden sonra çalışa
caklar, asamble 18 de toplanarak B. 
Edenin Filistin meselesi hakkındaki 

sözlerini dinliyeceklerdir. 

Akdeniz 
Anlaşması 
imzalanıyor 

(Ba:p 1. inci sayfada) 
bildiriyor: 

İzvestiya gazetesi, Nyon Akdeniz 
konferansına tahsis ettiği b~ makalesin 
de ezcümle diyor ki: 

"Bu konferansın toplantıya çağrıl

masından evvel diplomasi dairelerde 
hazırlanan projenin tatmin edici mahi· 
yette olmadığı daha konferansın top. 
]andığı ilk bün belli olmuş, vr i!k top
lantının en mühim hadisesini, sovyetler 
birliği mümessili Litvinofun pıesiplc
re dayanan cesaretli müdahalesi teşkil 
etmiştir. 

İtalyanın ismini anmıyan ve bu su
retle fazla hassas bazı centilmenleri 
incitmekten ihtiraz eyliyen Litvinof 
gayet sarih bir nutuk söylemiş ve "en~ 
ternasyonal hukuku fiil sahasında dev
let korsanlığı gibi yeni ve hecaletli bir 
tezahürle zenginleştiren hangi devlet
tir,, süaline şüphe götürmiyen bir ce
vab vermiştir. Bu devlet, demiştir, kor. 
sanlığa karşı mücadele için toplanan 
konferansa iştirak etmekten çekinen ye
gane akdeniz devletidir. Bu konferansa 
iştirak eylemekten aynı surette imtina 
eden ikinci fatist devlet ise korsanlık 
cürümlerinin mesuliyetini bu devlet ile 
birlikte paylaşmak arzusunda bulun
muştur.,, 

Litvinof, sovyetler birliği hükükü
metinin, kendi meşru hukukunun diğer 
devletler tarafından ve yahut bir en_ 
ternasyonal teşekkül tarafından müda_ 
faa edilebileceği ümidi ile hareketsiz 
kalamıyacağını da bildirmiş ve "Sov
yetler Birliği., kendi devlet mallarının 
her'hangi bir kimse tarafından imhası
na müsaade edemez, Sovyetler Birliği, 
kendi tedbirlerini almağa mecburdur.,, 
demekle de bütün Sovyet1er Birliği 

milletlerinin azimlerine tercüman oL 
muştur. Sovyetler Birliği mümessili
nin, konferans müteşebbisleri tarafın

dan hazırlanan projenin değiştirilme
sinde amil olduğu muhakkaktır. 

Litvinof'un nutkunda Sovyetler Bir
liğinin hareket tarzına dair yaptığı sa • 
rih beyanat genel barışın menfaatleri ile 
tamamiyle uygun bir haldedir. Genel 
barışın menfaatleri ise ~ovyetler Birliği
nin menfaatleri ile allenkli bulunmakta -
dır. Sovyetler Birliğinin bu hareketi, 

1 - Korsanlığa karşı pratik, ve mü.. 
essir tedbirlerin tatbik olunması, 

2 - Denizaltından olsun, havadan ol
sun, açık olarak yapılsın, gizli olarak te
celli etsin, korsanlığa karşı mücadele 
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Yalda bulunan 
bir ceset 
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İstanbul, 13 (Telefonla) - Mecidiye 
köyünde likör fabrikası karşısında 74 
numarada oturan Gardenbar garsonla
rından İsmail oğlu Celfil evvelki gün 
Zincirli kuyu'da bir hendek içinde ya -
ralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı 

Beyoğlu hastahanesinde ölmüştü. 
Polis ve müddei umumilik işte şoför 

Cemalin suçu olduğunu tesbit etmiş, 

kendisi hakkında yaptığı tahkikatı bitir
miş ve ikinci sorgu hakimi de suçluyu 
tevkif etmiştir. 

Cemal birkaç sene evvel Ankara'da 
ikisini bir arada bulduğu için Hilanet 
Şevki ile refikasını öldürdüğünden do • 
layı üç seneye mahkUm olmuş ve ceza
sını çekmiştir. 

Cemal'in son işlediği suç hakkındaki 
tafsilat şudur: 

11 eylfıl akşamı, tramvay biletçisi B. 
Hüseyin isminde biri Şişli karagoluna 
müracaat etmiş, komisere "- Ben Me
cidiye civannda bir hendek içinde yara
lı bir adamın inlemekte olduğunu gör. 
düm.'' demiştir. 

Bir gün sonra darülaceze kontrol me
murlarından B. Ali de aynı karagola 
gelmiş, bir gece evvel Zincirli kuyu yo
lunda bir kaza oldulunu bildirmiştir. 

B. Ali, bundan sonra şu izahatı ver
miştir: 

"- Biz hadise günü Şişlide İspiro
nun gazinosunda iki arkadaşla birlik· 
te yanımızda üç kadın olduğu halde ra.. 
kı ve bira içtik. Öbür masada şoför Ce· 
malde rakı içiyordu. Biraz eğlendikten 
sonra İstinyeye gitmek istedik. Şoför Ce
malin otomobiline atladık. Alekonun ga
zinosunda içtik. Arkadaşlarım ayrıldı
lar. Ben şoförün yanında oturdum. Ka.. 
dınlar arkada idi serhoştum, uyuklamış.. 
tım. Mecidiye köyü civarına gelince, 
otomobil sarsıldı, birisine çarptığımı
zı tahmin ettim. Kadınlar da öyle söy. 
lediler. Cemal hiçbir şey olmadığını 
iddia ederek arabayı sürdü. 

Bugün Cemalin otomobili muaye
ne edilmiş, kendisinin inkarına rağmen 
arabanın bazı yerlerinde çizikler görül
müştür. Fakat kmk bisikletin didonu 
ucundaki boya ile otomobilin boyası 
birbirine uymuş, adliyeye çağrılan ka
dınlar da otomobilin o gece bisiklete 
çarptığını söylemişlerdir. 

Celalin cenazesi gömülmüştür. Ar
kadaşları aralarında 300 l~ra ka.dar top
hyarak ailesine göndermışlerdır 

Kazım Oirik İzmir' de 
İzmir 13 (Telefonla) - General 

Kazım Di;ik bugün şehrimize geldi. 
Manisa valisi B. Lütfi Kırdar kendisini 
Akhisarda karşıladı. General Dirik Ma· 

nisada beş saat kaldı. . . 
İkinci umumi ınüfettış İzmırde dört 

gün kalacak, sonra lstanbulda toplana
cak olan Tarih Kurumu kongresine gi
d~cek ve kongreyi ınüteakib Selanik 
sergisinde bulunmak üzere İstanbuldan 
ayrılacaktır • 

Denize dü,en yolcu 
İzmir 13 (Telefonla) - Bugün 

İstanbula 'hareket eden İzmir vapuru 
çok kalabalıktı. Vapur yolcul~rtnm ya. 
rtsını alamadı. Telaştan denıze düşen 
b . 1 .. l''kle kurtarıldı. 
ır yo cu guç u 

Bir kadın mahkeme kapısında 
yaralandı 

İstanbul 13 (Telefonla) - Bugün 
sulh mahke~esi kapısında laz İsmail a
dında bir sabıkalı Saliha adında bir ka
dını bıçakla ağır surette yaralamış ve 

kaçmı§tır. 

açılmıştır. 
Diğer taraftan Sovyetler Birliği, bu 

meselenin yalnız bilhassa bu iş için top
lanmış bir konferansta de~il, fakat mev
cud enternasyonal teşekkülde de müza.. 
kere mevzuu te;tkil eylemesi lazım gel -

diği fikrindedir. 
Yakın bir istikbal, barışın himayesi • 

nin ve devlet korsanlığına karşı müca -
delenin bir kollektif em.niyet teşekkülü 
ile ne derecede temin olunabileceğini gös
terecektir. Fakat, her halde, Sovyetler 
Birliği, istikbalde de, Sovyet mümessili.. 
nin Nyon'da hükfunetinin hattı hareke. 
tini tasrih ederken ifade ettiği kendisi
ne has aynı azim ve sarahat ile hare • 

ket edecektir. 

V HARBDA E!VTELICENS SERVİS: ŞEFLIGINI 
I azan: y APAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

.~amuel Hor 
No: 13 Çeviren: Hikmet TUNA 

ilk işim, Rus Entelicens Servisi 
şefile münasebet tesns etnıek oldu 

Londradaki organizatörlerimiz bu 
vaziyeti gennÜ§ olsalar acaba ne 
derler diye düşünüyordum. Böyle ken
di haline bıra!ulmış bir faaliyet, me
todlu ç~h;.mağa alıımış kurmay 
subayları, becerildi yazıcılar, karto
tek müte!.~ssısları ve saat gibi çalış
ması bir zarbımcsel hükmüna gir
miş olan büyÜk ordu üzerinde acaba 
nasıl bir intiba bırakırdı? Bütün var
hklariyla kendilerini işlerine vermiş 

ofon Lon&:ı-adakilerin, başka memle
ketlerde cereyan eden şeyleri dü.fün
meğe vnkitleri yoktu. Onlar, zihinle~ 
rinde luşh:C saray yanındaki meydan
da bir Whitehall canlandırıyorlardı. 

Fakat, yabancı memleketlerm şar~
ları ha?<kında pek az malumatları vnr
dı. Britanyanm bu fevkalade mükem
mel subay ve idarecileri zaman 
zaman uzak cephelere ve pek az 
tanınan itilaf devletleri nezdine gön
derilebilm~ş olsalarc!ı, bir çok anlaş
mazhkl~rın önüne geçilmiş ve bir sü
rü yanhş iirnicHer daha doğarken bo
ğulmuş olacaktı! bu giôi ziyaretler a
rasında, R.uayayı dolaşmak en muvaf
fakiyetli neticeler verirdi. Rusların 
haro için sarfettikleri gayrete karşı 
beslediğim hayranlık, her safhada 
kar§ılattıkları zorlukları gördükçe 
daha ziyade büyüyordu. 

Fakat, harb hakkında ne düşünül
düğü memlekete sorulmuş olsaydı ve 
bunun nıanasmı köylüler anlamış ol
&alardı, öyle sanıyorum ki, pek büyük 
bir ekseriyet onun ilfı.nı ve ilan edil· 
dikten sonra da devamı aleyhinde 
rey verecekti. Hükümetin halktan ay
rı ve uzak durduğu bir memlekette, 
milli gayret, Büyük Britanya ve Fran
sada olduğu gibi her §eyi önüne katıp 
götüremezdi. Harb, Rusya Çarlığını teş. 
kil eden yüz elli çeşid milletin hiç bir 
zaman tam bir tasvibine mazhar ->1-
mamış ve devam ettiği müddetçe de, 
korkunç zayiati dolayısiyle gittikçe 
daha ziyade nefretle karşılanmıştır. 

Milli şuurda kökleşmiş görüş ay
kırılıkları vardı. Bu hükümetin her 
dairesinde kendini his ettiriyordu. 
Pctrogradda, hayatın her sahasına 

mensup kadın ve erkeklerin resmi iş
lere katılmaları ve hükümet dairele
rinde kullanılmaları için ne fırsat ve 
ne de bö.vle biJ' his vardı. Eski ma
kine, düşman cephesi aleyhinde oldu
ğu kadar iç cephe aleyhinde de vazi
yet almış olan tenkidcilere karşı ken
di profesyonel adımlarının muhafaza_ 
sı altında gürültüsüne devam ede
rek çalışıyordu. Londradan, şüp

heli bir kimse kaçakçılık ve yahud da 
askeri kıtaların hareketleri hakkında 
acele malumat istiyen bir telgraf al
dığım zaman, bu malumatı bana ve
recek ne bir telr insan ve ne de bir 
şube vardı. Saatlarca, hatta günlerce, 
bir memurdan öbürüne koşmak mec
buriyetinde kalıyordum . ve nihayet 
icabeden malumatı elde ettiğim za. 
man, bunun artık hiç bir değeri kaL 
mı yordu. 

Bana verilmiş olan direktife göre, 
benim ilk işim, rus Entelicens servisi
nin ~efi ile sıkı bir münasebet tesis 
etmekti. HC\lbuki, böyle bir şahsın 
mevcud olmadığını gördüm. Rusyada 
her şubenin bir gizli or~anizasyonu 

vardı.Hiç kimse, merkezleştirilmiş bir 
kontrol tatbik ebniyordu. 

Genel kurmayın, her ordu grupu 
karargahının, deniz bakanlığının ay
rı ayrı birer organizasyonu, ajanları 
vardı. Bunların aralarındaki kıskanç

lık çok büyüktü. Alman casusunu teces
süs etmekten ziyade, kendileri aley
hinde casusluk yapmakla vakit geçiri
yorlardı. Hiç bir sistem ile hareket et
miyen harb casusluğu ve mukabil ca
susluk etrafında sarfettiğimiz gayret
lere büyük memurların tamamiyle ka. 
yıdsız davrandıkları bir yerde tesirli 
ve faal olabilecek bir şekilde münase
bet tesis edebilir miydim ? 

Entelicens servis i§lerimizin büyük 

bir kısmı, §Üpheli kimseleri haber 
vermek, kaçakçılığı durdurmak, ajan 
raporlarını icabeden yerlere gönder
mek ve muhtelif ş:beler arasında 
muhtaralar teati etmek gibi, tamamiy. 
le rutineydi. Pek doğru olarak ca_ 
SU!!luğnn gizli olan teferruat,nı, 
her memleket kendine saklıyordu. 
Bu itibarla da, etrafnnda cereyan e. 
den bir çok şeyleri bilmemiş olabilir
dün. Yalnız benim bildiğim bir şey 
varsa, o da, sarfedilmiş olan gayret
ler, yapılan işler arasında hiç bir mü
nasebet bulunmadrğı ve Rusyaya kom 
şu olan memleketlerde büyük ölçüde 
mevcud olan casusluk ve mukabil ca
susluk imkinlarından istifade edile
mediği keyfiyeti idi. 

Bu memleketlerden, finlandiyalı
lar, baltrklılar ve lehliler a.rasmda fev 
kalade kabiliyetli ajanlarm bulunabi
leceği besbelli idi. Nitekim, bunların 
içinde bir çok dil bilen ve çoğu Alman 
ya ..-e Avusturya ile irtibat halinde 
bulunan kimseler vardı. F alcat bu gi
bilerin dürüstlüklerinden de §Üphe e
dilebilirdi. Bunun için bir çok sebeb_ 
fer vardı. Ama, başka ajanların da 
dürüstlüklerinden şüphe edilecek se
bebler az deiildi. 

- Sonu var -

İdare teşkilatında 
yapılan değişiklikler 
İç İşleri Bakanlığı son verdiği bir 

kararla köylerden bazılarrnı tabi oldu
ğu kazalardan alarak diğer kaza ve na
hiyelere bağ1amıştır. 

Erzurum vilayetinin Aşkale ka
zasına bağlı Çat nahiyesinin merkezi 
şimdilik bulunduğu Çat köyünden kaL 
dırılarak aynı nahiye çevresindeki Ya
vi köyüne götürülmüş ve bu nahiyeye 
bağlı Pencirlik, Kod ve Keliçe )\öy
leri de kazadan alınarak Tercan mer
kez kazasına bağlanmıştır. 

Bundan başka Şile merkez kazası_ 
na bağlı Haciz, Avcıkoru, Kömürlük 
Bıçkıdere, Ulupelit ve Övezli köyleri 
hu kazadan alınarak Alacalı nahiyeıoi
nc bağlanmış ve Alacalı nahiyesinin 
nıerkezi de gene Alacalı adiyle anıl
mak üzere şimdilik bulunduğu Alacalı 
köyünden kaldırılarak Haciz köyüne 
götürülmüştür. 

Romanyada örfi idare .. 
ve sansar 

Bükres, 13 ( A.A.) - 1923 kanunu
evvelinde Başvekil Duca'nrn katlinin 
ertesi günü ilan edilmiş olan örfi ida
re ve sansi)r reiimi altı ay temdid erlil
mistir. Muhalif gazeteler, bu istisnai 
tedbirin ipkasını protesto etmektedir
ler. 

RADYO 

ÖGLE NEŞRİYATI 12.30-12.50 
Muhtelif Plak Neşriyatı . 12.50-13.25 
Plak : Türk Musikisi ve Halk Şarkıları 
13.15-13.30 Dahili ve Harici Haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30-19.00 

Muhtelif Plak Neşriyatı. 19.00-19.30 
Türk Musikisi ve Halk Şarkıları (Ser
vet Adnan ve Arkadaşları). 19.30-19.45 
Saat Ayarı ve Arabça Neşriyat. 19.45-
20.15 Türk Musikisi ve Halk Şarkıları 
(Hikmet Rıza ve Arkadaşları) 20.15-
20 ' Dr. Nusret Karasu (Sıhi konuşma) 

20.30-21.00 Plakla dans musikisi. 21.00-
21.15 Ajans Haberleri. 21.15 -22.55 Stüd
yo salon orkestrası : 

1 - P. Tosti Chanson Napolitan 
2 - Boldi. Salutation. 
3 - DeJibcs 

4-

A. Prelude-les 
Chasseresse~ 

B. İntermezzo et Valse 
Lente 

5 - ,, C. Pizzicati 
6 - ,, C. Cortege de Bscus 
7 - Michaud Savoy 
21.55-22.00 Yarınki program ve 1 ... -

tiklal Marşı. 





14 - 9 - 1937 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu ilanları 

Eskişehir Yol Atelyesi Elektrik 
Şubesinin Eksiltmesi . 

Eskişehir D. D. yolları yol atelyesi elektrik şebekesinin yapıl
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu~tur . 

1 - Bu işin muhammen bedeli 29.097,14 lıradır. 
2 - İstek1iler bu işe aid şartname, plan ve sair evrakı D. D. 

yollarının Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 150 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 20.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An
karada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün s~at 14 de kadar komisyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 mcı ve 17 nci maddelerine uygun 
2182.29 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın iadeli teahhütlü ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması la
zımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin devlet de-
miryollarr yol dairesine müracaat etmeleri. (3138) 3-4694 

İ L A N 
Avcılara mahsus D.D./ 102 numaralı tarife 15.9.937 tarihinden 

itibaren Avrupa hattına da teşmil edilmiştir. (3333) 3--4990 
BİLİT 

Muhammen bedeli 39984 lira olan Ankara gar binası mefruşatı 
29-9-937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2998,80 liralxk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermele
ri llizundır. 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılrna.ktadır. (3354) 3--4995 

P. T. T. müdürlüğünden: 
.ı - Müdürlük binasının alt katında ve kapının yanındaki bir 

dükkan kiraya verilmek üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konuldu. • 

2 - Muhammen bedeli 120 muvakkat teminatı 9 liradır. İhale 
21 eylül 937 salı günü saat 15 de yapılacağından talihlerin temina
tım yatırmış olarak müdürlük binasında müteşekkil komisyona 

müracaatları. (3313) 3-4919 

El aziz naf ia müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1. - Elazizde yeniden yapılacak olan 80 yataklık hastahane bi
nası (110972) lira muhammen bedel ve vahidi fiat esası üzerinden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A. - Baymdırlrk işleri genel şartnamesi, 
B. - F enni şartname, 
C. - Hususi şartname (TadiJat ile beraber) 
E. - Muhammen bedel cetveli; 
F. - Vahidi fiat cetveli; 
G. - Plan ve projeler; 
H. - Mukavele projesi; 
İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet nafıa müdürlüğünde 

görebilir. 
3. - Eksiltme 15.9.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 

15.30 da EJazide nafıa müdrlüğü odasında müteşekkil arttırma ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getir
mesi, lazımdır. 

A. - Nafıa vekaletinden alınmış 1937 senesi için muteber asga
ri elli ilii altmış bin liralık ehliyetname 

B. - 1937 yılma aid ticaret odası vesikası; 
C. - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis ve

ya bir mimar bulunduracağına dair teahhüdname; 
5. - Teklif mektubları yukarrda üçüncü maddede yazılı saat

ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir, posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 ün
cü maddede, yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır, postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. (5862) 3--4776 

Emlak ve eytam bankasından: 
Kiralık Apartman daireleri : 

Bankamıza aid Ankarada Işıklar caddesinde banka {eski Tur
han) apartımanında, su, elektrik, havagazı tesiatını havi, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 numaralı daireler 20 eylül 937 pazartesi 
günü saat on buçukta açık arttırma ile ve bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

Bunlardan 8 numaralı daire boş olduğundan ihale günü kont
rat yapıldıktan sonra ve diğer daireler ise ı. T. eve! 1937 de yeni 
kiracılara teslim edilecektir. Kiracıların aile sahibi olmaları §arttır. 

Müştemilat: 
il Numaralı daire dört oda bir mutbak, ı hala, 1 koridoru, 12 

numaralı daire, üç oda, bir mutbak, bir hala ve bir koridoru 14 nu
maralı daire dört oda, bir mutbak, bir hala ve bir koridoru ve diğer 
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı daireler ise beş oda bir banyo, 
bit mutbak, bir hala ve bir koridoru müstemil bulunmaktadır. Yal
nız bodrum katındaki 14 numaralı daire

0

nin odalarından bir tanesi 
apartıman kapıcısına tahsis edilmiş olduğundan diğer üç oda, bir 
mutbak bir haHi kiracıya aid olacaktır. Diğer direler ise tamamen 
müstakildir. Daireleri görmek istiyenler apartrman kapıcısına veya 
iç:ndeki kiracılara ve fazla• malfi.mat almak arzu edenler de ban 
kaya müracaat edebilirler. 

Depozitolar : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı dairelerden her birinin di

pozitesi 90.- doksan 11, 12 numaralı dairelerin 54- elli dört ve 14 
numaralı dairenin ise 18- on sekiz liradır. 

İsteklilerin ihale günü saat on buçuktan evel 
dipozite parasiyle veya o nisbette gösterecekleri 
bankamız emiak servisine müracaatları. (3300) 

yukarıda yazılı 
bir teminat ile 

3--4906 

Eskişehir Hava Okullan 
Komutanlığından: 

Hava okul1arı kayıd ve kabul müddetinin eylill 937 sonuna ka-
dar uzatıldığı ilan olunur. (6073) 3-5003 

Ank.ara 
Ut US 

bölge sanat okuJu 
direkt(irlüiünden: 

Okulumuz talebelerine yaptırılacak dahili elbise için alınacak 
875 lira tutarındaki 1750 metre beze 9-9-937 tarihinde açılan eksilt
meye talih zuhur etmemesinden 2490 sayılı artırma eksiltme kanu
nu muci?in~e _ihale 10 gün uzatılmış ve 20-9-937 pazartesi gününe 
talile edılmıştır. (3326) 3-4983 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Ta~i? edilen bedeli 55900 lira olan 65000 kilo sadeyağı 24 

eylül 937 tan~ıne rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usu
liyle alınmak u:ı:ere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muva~kat teminatı 4045 lira olup şartnamesi 280 kuruş mu· 
kabilindt" kom~sy~ndan heq~ün alın ,, bilir. 

3 - lstekhlenn 2490 savrh kantınun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapa1ı teklif mektııplarmı en geç belli gün ve saatten bir 
saat evetine k~d.ar Kasımpaşada hulunan komisyon başkanlığında 
makbuz mukabılınrle vermeleri. (5957) 3--4883 

Anlcara mal7"~mei inşaiye T. A. 
Şirketi tasfiye memurluğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Ankara malzemei inşaiye T. A. şirketi 

heyeti umumiyesi 7 .10.937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
on altıda Ankara belediyesi salonunda adiyen toplanacaktır. Hisc::ı>
daranın mezkfır topl antrda hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
ı - Tasfiye muamelatına aid raporun okunması. 
2 _ Murakıb raporunun okunması. 

7 ="'" 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Koyun pazarında mazbut 413 sayılı dükkan cemekii.nı, kcş1ine 

göre 120 lira 70 kuruş mukabilinde pazarlık suretiyle yaptırılmak 
üzere müzayedeye konmuş olduğundan, 15 eyh11 937 çarşamba gü
nü saat 14 de ihalesi yapılacağından tali1-olanların %15 teminat ak .. 
çeleriyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü inşaat dairesinde mü
teşekkil komisyona müracaatları ilan olunu.r. (3343) 3- 4988 

Mardin nafia müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mardinde Cumhuriyet meydan ı ya
nındaki arsa üzerinde yapılacak 30 yataklı hastane inşaatı. 

2 - Esas keşif bedeli (37393) lira ise de bu sene yapılacak o
lan krsmı (16000) liralık olup bunun (6) bin liralık malzemesi mcv, 
cut ve (10000) lirası nakdidir. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksil tıne şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri ge1-!l şartnamesi. 
D - Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 
E - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri Mardin nafia dairesiyle vilayet dai

mi encümeni kaleminde görebilirler. 
4 - 27-8-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık eksiltme-

ye çıkarılmış olan bu işin ihalesi vilayet daimi encümenince ya-
pılacaktır. 

3 - Bita.nçonun ~etkik ve tasdiki ile tasfiye memurlarının ibrası. 
4 - Yenı_den ta~~ıye _nıemurJarmm seçilmesi ve üc:~tıerinin tesbiti 
5 - Yenıden murakıb seçilmesi ve ücretinin tesbıtı. 
6 - Şirket emvalinin toptan satrlmasma mezuniyet ve salahiyet 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1200 liralık temi
nat akçesini v ermesi ve ı temmuz 937 tarih ve 3645 sayılı resmi ga
zete ile neşir ve ilan olunan müteahhitlik vesikasiyle mali vaziyeti 
hakkında ticaret odasından alman belgeyi ve işin ehli olduğuna da
ir ehliyet vesikasını göstermesi şarttır. 

6 - Evrakı keşfiyede cahil ve bu evrak için vaktiyle alınmış o
lan ve hali hazırda mevcud bulunan 6000 liralık inşaat malzemesinde 
müteahhitten aynen nakid mukabilinde kabul eylemesi mecburdur. 

7 - Bu iş hakkında daha fazla malii.mat almak istiyenlerin Mar· 
din vilayet encümeniyle Mardin nafia dairesine müracaatları ilan 
olunur. (3368) 3-4999 

itası 3--4996 

Ankara yükseli ziraat 
rektörlüğünden: 

• •• •• enstitusu 

1 - Ku~mum~zun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı eşya sa
tın alınmak uzere uç grupta ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 - İhale 1.10.1937 tarihine rastlayan cuma günü her gurup ba
şında gösterilen saatlerde yüksek enstitü rektörlük binasında ko
misyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel hizalarında yazılı olup muvakkat teminat 
%7,5 gıdır. 

4 - Numunelerini görmek ve parasız sartname almak istieynle
rin enstitü daire müdürlüğüne müracaatla~ı ilan olunur. 

Cins 
Yatak 

Yorgan 
Pamuk kilo 

Cins 
Battaniye 

Adet 
200 

200 
300 

Adet 
100 

(1) Gurup Saat 14 de 

BeherininFiatı Kuruş 
1100 

585 
55 

( 2 ) Gurup Saat 15 de 

BeherininFiatı Kuruş 
1650 

( 3 ) Gurup Saat 16 da 

Yekun tutarı lira 
2200 
1170 

165 

3535 

Yektm tutarı lira 
1650 

Yekun 
Cins 
Düz yemek tabağı 
Çukur yemek tabağı 
Su bardağı 

Adet 
500 

Beherinin fiatı kuruş tutarı lira 
45 

Sürahi 
Çay bardağiyle tabak 
Çay kaşığı 
Kaşık, çatal ) 
Biçak, takım) 

(3324) 

300 
500 
250 
400 
150 

200 

225 
45 135 
30 150 
80 200 
35 140 
15 22,50 

1020 2040 

2912,50 
3-4981 

Ankara un ve ekmek T. A. 
Şirl{eti tasfiye memurluğundan: 

Hali ~asfi_Yede bulunan Ankara un ve ekmek T. A. şirketi heye
ti umumıyesı 7.10.937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de 
Anka~a belediyesi salonunda adiyen toplanacaktır. Hissedaranm 
mezkur hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Tasfiye muamelatına aid raporun Okunması. 
2 - Murakıb raporunun okunması. 
3 - Bila.nçonun tetkik ve tasdiki ile ~sfiye ınemurlarının ibrası. 
4 - Yenı_den tasfiye memurlar~m s~çılnıesi ve ücretlerinin tesbiti 
5 - Y_enıden mürakib seçilmesı ve ucretinin tesbiti. _ 

. 6 - Şırket emvalinin toptan satılmasına mezuniyet ve salahiyet 
ıtası 3-4

997 

Evl~af umum müdürlüğünden: 
. Ka~nı pazarında 180, 179, 178, .1 ?7 nuınara1ı evlerin tamiri, keş

fıne ~ore 629 lira 69 kuruş mukabılıı:de pazarlık suretiyle yaptml
~k .. uzere müzayedeye konmuş ~ldugund~ 15 eyh'.11 1937 çarşamba 
gunu saat 14 de ihalesi yapılacagmdan talıb olanlann (Jf_ ıs· t · t 
ak 1 . ..d .. 

1
.. ıo emına 

5e erıyl_e birlikte vakıflar urnum ~l~ ur uğü inşaat dairesinde 
muteşekkıl komisyona müracaatları ı an olunur. 

(3344) 

Eskişehir memleket hastahanesi 
baştabibliğinden: 

3--4989 

Hastanemizin 195270 kuruş muhamme? bedelli 128 kalem ecza ve 
tıbbı malzeme ihtiyacı 20-9-937 pazartesı günü saat 15 e kadar açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Liste İstanbul sihat müdür~~ğünde v~ E~kişehir memleket has
tanesi baş tabibliğinde görülebılır. İsteklılerın usulüne göre vila
yet encümenine müracatları. (6060) 3-5002 

ANKARA BİRİNCİ İCRASINDAN: 

Mahcuz 300 metre murab~aında. s~ç ~e bir adet maa tezgah pulan
ya 17.9.937 cuma günü saat bır~~ bırıncı .ar_tmnaya çrkarılacktır. Bi
rincide muhammen kıymetin: yuzde 75 şıru b~lmazsa 20.9.937 pazar· 
tesi günü aynı saatte Cebecı .. mar~ngoz fabr~kasmd~ ikinciye çıka
rılacaktır. Taliplerin satış gunlerınde mezkur fabrıkada hazır bu-
lunmaları ilan olunur. 3-5009 

Sıhhat vekaletin.den: 
1 - Orta Anadoluda yapılacak göçmen evleri ihtiyacı için iki 

bin metre mikab kereste satın alınacaktır. 
2 - Bu kerestelerin cinsi çam veya köknar olacaktır. 
3 - Bir metre mikab kerestenin Samsun • Sivas hattı üzerinde 

her hangi bir istasyonda teslim edilmek üzere muhammen fiatı (40), 
liradır. 

4 - Bu teahhüdün bedeli (80) bin lira olup muvakkat t em inat 
miktarı (6000) liradır. 

5 - İstekliler kereste fenni şar~_daınc:sini ve idari şartnameyi ve 
ebat listesini görmek üzere, tatil gunlerınden ınada her gün iskan 
umum müdürlüğü fen heyetine, İstanbul ve Samsun iskan müdür.. 
lüklerine müracaat edebilirler. 

6 - Pazarlık 30-9-937 perşembe günü saat 15 de sihat vekaletin-
de toplanacak komisyonda yapılacaktır. (3362) 3-4998 

Türli spor kurumu 
genel merkezinden: 

Kurum bürosunda çalışmak üzere alınacak memuru seçmek için 
talipler arasında yapılan imtihanda istenilen derecede makine ile 
seri yazan bulunamamıştır. 

Bu şeraiti haiz olup talip olanlar arasında yeniden imtihan ya
pılacağından istiyenlerin 17 eylül perşembe günü saat on altıya ka-
dar Yenişehir,.de Kurum merkezine müracaatları. 3-5011 

7ıonguldak belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Eski adliye binası arsası önüne ya. 

pılacak pazar yeri binasıdır. 
2 - Muhammen bedeli 7259 liradır. 
3 - Eksiltme 20-9-937 pazartesi günü saat 16 da Zonguldak be

lediye encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
. 4 - Proje ve şartnamesini görmek istiyenler belediye encüme

nıne müracat etmelidirler. 
5 - Muvakkat teminat 544 lira 42 kurustur. 
6 - İsteklilerin teklif mektubl.armı üçÜncü maddede yazılı sa

atten bir saat evveline kadar beledıye reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktezidir. (3361) 3--5001 

. 

Kiralık daireler 
Yenişehirde İsmet İnönü cad

desinde No. 78 biri mobilyasız 
dört odalı, diğeri mobilyalı altı 

' odalı banyo, kalorifer ve sıcak 
suyu olan iki daire kiralıktır. 
Saat ondan bire kadar görülebi-
lir. Tel. 3626 3-5005 

Kiralık Ev 
Beş oda, hava gazı, banyo, 

büyük terqs, bahçeli ve her tür
lü konforu havi evin üs katı ki
ralrktır. 

Yenişehir, Selanik caddesi, 
No. 51. Telefon: 1347. Saat 10. 
12.30 kadar. 3-5010 

Kiralık mobilyalı 

oda 
'\'.enişehir İnkilab sokak 

No.4 (Telefon 2103) 3-5008 

ZAYi 
Askerlik ve nüfus tezkeremle 

elli liralık bir sened zayi ettim. 
Yenilerini alacağımdan eskileıi
nin hükmü yoktur. 

Nevşehir kazasından Hüseyin 
oğlu Salih. 3--4325 

1 !~ !f ~~~~.,, 1 
anlryanlarm fotografhanesi 1 

o 1 d u 
Yenişehir, Atatürk uranınd ıı 

iralık daire 
Yenişehir Yüksel caddesi 28 

numaralı apartımanın üst katı 4 
odalı. Müracaat Postane caddesi 
Turan yağları bayii İsmail Pe
gir telefon 2834 3-5006 

Paris Üniversitesinden mezun 

Diş Hekimi 

EkremAvnf 
Şuşud 

Avdet etmişi tr 
Adliye yanında Himayei Et
fal apartm. Telef. 3910 3-4861 

İLAN 
Orman çiftJiğinde yaptırıl

makta olan beş 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 vek51eti 
silo 1·omisyonu teknik reisliğine 
müracaat edilmesi 3-4Q~O 

ZAYİ 

Ankara belediyes"nden al dı

ğım altı numarada kavıdlı tecrü
be piliik:ıs ı kavlmlmustur. Yeni
-;ini alac.:ığımuan h;.jl r:ıü yok
tur. Do A. emesi 

.'J07 
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Tal{sitle fotoüraf 
~ 

Nafia vekaletinden: 
Yapı işleri ilanı 

makin ası. 

t. Eksiltmeye konulan iş: Devlet mahallesinde emniyet abidesi 
ile gümrük ve inhisarlar vekaleti arasındaki sahaya yapılacak olan 
adliye vekaleti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 450.000 liradır. 
2. Eksiltme 24.9.937 cuma günü saat 16 da nafıa vekaleti yapı 

işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 lira 50 ku
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek İC(in isteklilerin 217 50 lira muvakkat 
teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı işleri müte
ahhidiğ vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 200.000 li
radan aşağı olmaması lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarınr ikinci maddede yazılı saat
tan bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3153) 3~4780 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Sartna.meleri mucibince 2 adet sigara paket makinesi ka

palı zarf ~suliyle münakasya konulmuştur. 
2 _ Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 

liradır. . ... 
3 _ Eksiltme 12.X.937 tarihine rastlayan salı gunu saat 11 de 

KaLataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko-
misyonunda yapılacaktır. . 

4 - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komısyon-
dan alınabilir. 

5 - İdarece (Yagenberg) makine alm?1ası .. mutasavve~ ~lup 
münakasya girecek makine (Yagenberg) ?ır. ~un~k.say~. ıştırak 
etmek istiyen başka firmalar fiatsiz fennı. teklıfle.~ı~ı mun~kasa
dan 15 gün evel tetkik edilmek üzere İnhısarlar _tutun f~brıka.laı 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduguna, daır vesıka 
almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye İş· 
tirak vesikasiyle % 7.5 teminat akçasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar eksiltme günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

( 5535) 2-4505 

Nafia vekaletinden: 
Betonarme köprü inşaatı 

ı - Diyarbekir vilayeti dahilinde Diyarbekir - Silvan yol~~da 
Anbarçayı ve Siird vilayeti dahilinde Diyarbekir - Bitlis yolu uze
rinde Pisyar köprülerinin betonarme olarak inşası kapal~ zarf u~ 
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu iki köprünün keşıf bedelı 
(163.500) liradır. 

2 - Eksiltme 23.9.937 tarihine müsadif perşembe günü saat (16) 
da nafta vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (818) 
kuruş bedel mukabilinde şosa ve köprüler reisliği kaleminden alına· 
bilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (9425) liralık muvakkat te
minat vermeleri ve vekaletimizden alınmış müteahhidlik ehliyeti 
fenniye vesikasiyle ayrıca bir teahhütte en az (75.000) liralık köp
rü veya betonarme vesair inşaat yapmış olduklarına dair vesaik ib
rab etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisli~ine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3115) 3~4778 

Hozatta Seyyar piyade alayı 
satın alma komisyonundan: 

1 - Mamekidcki seyyar J. alayı ihtiyacı için iki yüz elli dört 
bin üç yüz yirmi dört kilo yedi yüz gram un sı,;.tın alınacaktır. 

2 - Alınacak unun evsafı ile mahalli teslim ve şartları şartna
mesinde yazılıdır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile. 
4 - 23 eylül 937 perşembe günü saat dokuzda Mamekide SY. 

J. alayı satın alma komisyon binası içinde yapılacaktır. 
5 - Tahmin edilen bedeli otuz sekiz bin yüz kırk sekiz lira 

yetmis kuruştur. 
6 - Şartnameler Mamekideki Sy. J. alayı satın alma komisyo

nundan parasız alınabilir. Nümunesi de görülebilir. 
7 - Kapalı zarflar 23.9.937 saat sekize kadar satın alma komis

yonuna makbuz mukabili verilmiş olacaktır. 
8 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar mu

vakkat teminatın bulunduğu zarf içerisine konulacaktır. 
9 - Muv:ıkakt teminatı iki bin sekiz yüz altmış bir lira on beş 

kuruştur. (3140) 3-4682 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 
Eskişehir nafia müdürlüğünden! 

26.8.937 tarihinde ihalesi mukarrer olan 17110,75 lira keşif be
delli Eskişehir memleket hastahanesi kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi istekli çıkmadığından dolayı 2490 numaralı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 20-9-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 e kadar temdit edilmiştir. Eksiltme vilayet binasında toplanan 
encümende icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
Bu işe ait proje keşif, talimat fenni şartname eksiltme şartna

mesi ve mukavele projeleri her zaman Nafıa dairesinde görülebilir. 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış vesikasiyle en az on 

beş bin liralık benzeri işleri yaptığına dair bonservisleri ve ticaret 
odasr referansı teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. 

Mektupların yevmi mezkilrda saat 14 de encümen riyasetine 
tevdi edilmesi veya iadeli teahhütlü olarak posta ile gönderilmiş 
bulunması şarttır. Postada olacak teahhür nazarı itibare alınmaz. 

(5925) 3-4839 

Jandarma genel kumutanlı~ 
Aukara satınalma komisyonuntlan~ 

1 - Bir tanesine (130) kuruş krymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun (6000) aluminyom matra kapalı zarf usulü ile 21.9.937 salı 
günü saat ( 10) da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan ve ilk 
teminatı da (585) liradan ibaret bulunan bu eksiltmeye girmek isti
yenleri:ı şartnamede yazılı vesikave ilk teminat makbuzunu muh
te••i tek"if mektublarını belli gün eksiltme saatından en geç bir 
aaat e~el komisyona vermiş olmaları. (3091) "-4699 

ULUS 

Dikl{atli ve süratli amatör 

Nafia vek:aletinden: 
Yapı işleri ilanı 

işleri 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara' da Mahmut paşa bedestanr
nnı tamir ve takviye inşaa~ıdır. 

Keşif bedeli: 55.803 lira 7 5 kuruştur. 
2. Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü saat 15 de naha vekaleti ya

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

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

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuru~ 
muvakat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı müte
ahhidliği vesikasiyle diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mi
mar olması ve bu gibi abidat işleri yapabileceğine dair nafıa veka
letinden ve alakadar dairelerden alınmış ehliyet vesikası ibraz et
mesi lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saat
tan bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin· 
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3155) 3~4784 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde zabıta me

murları için maa kasket 1493 takım elbisenin dikim işi kapalı zarf 
usuliyle 20.9.937 pazartesi günü saat on beşte eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Beher takım elbise ve kasket için 750 kuruş fiat tahmin e
dilmiştir. 

3 - Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin em· 
niyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 839 lira 81 kuruşluk temi· 
nat makbuz veya mektubunu muhtevi telif mektublarını ve 2490 sa
yılı kanunun 2 - 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyl ebirlikte 
eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 

(3146) 3-4727 

Ankara tarih, dil, coğrafya 
f al{ültesi clirelitörlüğünden : 

1 - Çamaşırların yıkanması münakasaya konulacaktır. 
2 - Şartnameyi görmek istiyenler fakülte hesab memuruna 

her gün müracaat edebilirler. 
3 - İhale 21.9.937 pazartesi günü saat 15 de mektebler mu

hasebeciliğinde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar 333 lira 

75 kurştan ibaret olan muvakkat teminatını mektebler muhasebeci· 
!iği veznesine yatırmış olmaları lazımdır. 

5 - İlan ücreti mütc-"'!ıide aiddir. (3172) 3-4730 
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Hozatta seyyar piyade jandarma 
alayı satın alma l{omisyonundan: 

1 - Mamekideki seyyar J. alayı ihtiyacı için üç yüz yirmi beş 
bin yedi yüz altmış kilo arpa satın alınacaktır. 

2 - Arpanın evsafı ile mahalli teslim ve şartları şartnamesin
de yazılıdır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile. 
4 - 23.9.937 perşembe günü saat on birde Mamekide Sy. J. ala

yı satın aıma komisyon binası içinde yapılacaktır. 
5 - Tahmin edilen bedel on dokuz bin beş yüz kırk beş lira 

altmış kuruştur. 

6 - Şartnameler Mamekideki Sy. J. alayı satın alma komisyo
nundan parasız alınabilir. Nümunesi de görülebilir. 

7 - Kapalı zarflar 23.9.937 saat ona kadar satın alma komis
yonuna makbuz mukabili verilmiş olacaktır. 

8 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar mu
vakkat teminatın bulunduğu zarf içerisinde konulacaktır. 

9 - Muvakkat teminatı bin dört yüz altmış beş lira doksan iki 
kuruştur. (3141) 3-4683 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahat ameliyatı 

sahasmda yapılacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşutları inşaatı. 
Keşif bedeli: ( 130.444) lira ( 44) kurştur. 
2 - Eksiltme: 20 eylül 937 tarihine rastlayan pazartesi günü 

saat 15 de nafıa vekaletinde sular umum müdürlüğü su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındır
lık işleri genel şartnamesi .fenni şartname ve projeyi (6) lira (53) 
kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7772) lira (23) 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık nafıa su işle
ri.ni teahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işleri· 
nı başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa vekaletinden a
lınmış müteahhidlik vesikasını ibraz etmeleri. 

. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
b.ır saat evetine kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi· 
lınde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2925) 2-4519 

Ankara Valiliğinden 
Ova çayı köprüsünda yapılacak 3680 lira 24 kuruş keşif bedelli 

mahmuz inşaatı açık eksiltme,;,;e konulmuştur. İstekJilerin 275 lira 
muvakkat teminat akçesi, 937 yrlına aid ticaret odası ve Nafıa 
müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikalariyle birlikte ihale 
günü olan 25 eylül 937 cumartesi günü saat 11 de Nafıa müdürlü· 
ğünde toplanacak komisyona gelmeleri. 

Keşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün nafıa müdür-
lüğüne müracaatları. (3274) 3-4876 

Saç lan 
döl{ülenler 

GÜZEL 
n.lftAR 
~RESMOR 

K0MOTE:N KANZllK 

Saç eksiri 
Saı.;lııı ın dökülmesine ve ke

peklenme~ine mani olur Korno· 
ien saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besleı . Komoif"n saçla· 
rın ı?ıdasıdır. Tabii renklerıni 
t,ozma2 Hafif bir ravihası 11ar1n 
Konıoıen kanzuk saç eksiri ma
rrnrla huiunur. 

KİMYAGER 

Vahyi Özarar 
!stanbuldan avdetle labo

ratuvarında mesaisine başla-
mıstrr. 3-4828 

Dr. Basit Urek 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş-

ZES 
Gözlük oerivist . pandos cer. 

çeve tennin son icarlrdıı. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 302S Rıza Gözlükçü 

lmtıyaz sahıbı ve ~dsmu 1 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhı BAVDA R 

Umumi neşrivatt irlart 

1 
eden Vazı İsleri . Mildürü 
Mümtaz Faik FENT K 

Ulus Basımevı: ANKARA 

• YENi SiNEMALAR HALK 
Pek yakında 

Makineye ilave edilen (Wide Range) 

yeni ses tesisatiyle ve zengin bir 

programla 

Kış mevsimine girecektir 

BUGÜN BU GECE 
Sinema §.teminin en tanınmış yıldız· 

tarmd:ın Gabriel Gabrio - Suzi Vernon
Joseline Gael tarafından temsil edilen 

aşk ve ihtiras filmi 
ŞEHİRLER ALEV İÇİNDE 
HALK MATİNESİ 12,15 de 

B UBULUN ÇETESİ 

ŞEHİR BAHÇE S t N D E 

BU GECE SAAT TAM 21,30 
ŞEYTAN VE GENÇLİK 

DA 


