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Kamutay toplantısında 
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B. Şükrü Kayamn mühim bir tamimi 

IJQ!/bakanımız ismet lnönü 
Kamutay kürsüsünde 

BCl§betke: 

Ak denizde 
Falih Rılkı AT AY 

Nyon şatosunaa toplanan mu
rahhaslar harbsonra.sı konferans
ların<lan hiçbirine nasib olmayan 
bir süratle neticeye vardılar. Bu 
•ürat Akdeniz emniyetinin, Av
rupa ve cihan barışı bakımından 
ne kadar ehemiyeti olduğunu 
gösterir. Konferans reisi ve fran
sız dış bakanı Delbos'un açıf ve 
kapanış nutuklarşnda kullandığı 
tabirle, tahammül edilmez vazi
yet'in nihayet bulacağını ümid 
edelim. <.,;ünkü öyle görünüyor ki 
barışçı devletler v .! antantlar ne 
lahrık, ne de §antaj oyunlarına 
kapılmak niyetmde değildirler ve 
enternasyonal seyrisefer serbeıtli
ğini tehlikede bırakmamak az
mindedirler. 

Akdenize emniyet vermek ve 
.hu emniyeti inanca altına almak 
lazımdır. Bu inanca ancak enter
nasyonal olabilir. Şu. veya bu dev
letin, fU veya bu cephenin berban· 
gi bir ~entaatine uyduğu için, Ak
deniz suları bulanacak oluraa, ya
hut kendi arzularına cihanı ceo
retmek istiyenler Akdeniz gü
venliğini bir tehdid vasıtası dıye 
kuHanacak olurlarsa bunun mana
sı daimi harb tehlikesi havaaı için
dP. mahpus kalmaktır. 

Ak.deniz bütün Avrupanm de
nizi ve kıtalar arasında ulaşma de
nizidir. Bu denizin kıyılarında o
turanlar, onun sükfuı ve güvenli
ğini her türlü menfaatlerin üstün
de tutmakla mükelleftirler. 

Bütün davetli devletlerin Nyon 
şatosu konferans salonunda hazır 
bulunmamasına ancak teessüf olu
nabilir. Fakat davet olunmaya·n 
devletlerin dahi, ana menfaatleri 
konferans kararlarının muvaffak 
olmasına yardım etmekten ibaret
tir. Murahhaslar neticeye varır
ken ikinci derece daviların esas 
nıeseleyi ıoysuzluğa uğratmaması
nı temin etmek hususuna bilbaua 
dikkat ve sulh kaygusunun dışrn
daki bütün endişeleri bertaraf et
nıişlerdİı'. 

Balkan antantının oynadığı 
1-rışçı rol, şüphesiz bu sulh blo
kuı am nazik z3manlarda i 

Bütün mebuslarımızın 
gelmesi temin ediliyor 

Ankara, 15 (A.A.) - Nyonda imza edilmiş olan anlaşmanın tas
rukine mütedair kanunu Büyük Millet meclisinde bizzat BaŞvekil İs
met İnönü müdafaa edeceği cihetle Milletler cemiyeti asamblesinde 
Türkiyeyi temsil etmekte bulunan Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Arasın Ankaraya gelmesine lüzum kalmamış olduğunu Anadolu ajan· 
sı haber almıştır. 

B. Şükrü Kaya bir tamim yaptı 
Ankara, 15 (AA.) - Dahiliye Vekili ve C. H. Partiai Genel Sekrete

ri B. Şükrü Ka~a Umumi Mülettiflere, V cililere, K~a Kaymakamları
na, Qfağıdaki tamimi göndermi§tir : 

1 - Türkiye Cumhur Reisi Atatürk'ün yiiksek tebliğleri ikinci mad· 
dededir. 

2 - cNyon'da devletlerle yaptığımız mukaveleyi tet:lDk ve tasdik et.. 
mek üzere Türkiye Büyiik Millet Meclisini 18-9-1937 cumartesi günü 
aaat 14 de içtimaa davet ediyorum. Türkiye Reisi Cumhuru K. Atatürk,, 

3 - Bu tebliğ Anadolu Ajansı ile ne,ir ve taminı edilmittir. 
4 - Bu tebliği alll' almaz elinizde bulunan resmi ve hususi her vasıta ile 

keyfiyetin vilayetinizde bulunan saylavlara bizzat ve tahaen iblağmı ve 
sayın aaylavlarm o gün içtimada bulunabilmelerini tc •• :n ~de<-ek bilcc~le 

vesaitin emirlerine ihzar edilmesini ve hazır bulundurulmaımı rica ederim. 
5 - lıbu emri aldığmızr, hükümlerini ifa ettiğinizi ve hangi saylav ar

daşlara tebligatta bulundunuz ise bunların adlarmı telgrafla makine baımda 
bana bildirmenizi dilerim. · 

6 - Müfettiti umumilere, bütün valilere tebliğ edilmi§tir. 
7 - l,in müıtaceliyetine binaen ve ihtiyaten bu tebliğin bir sureti bü-

tün kaymakanılara da verilmİ§tİr. Dahiliye Vekili 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Ş.KAYA 

AKDENiZiN ErvıNiYETi 

Anlaşmayı tatbik 
için çalışılıyor 

Akdeniz konleran•ına başkanlık 
eden Fransız dıı işler bakanı Del boa 

dayanı,maya nuıl hizmet edece
ğini ispat etmit olsa gerektir. Ak
denizde kıyıları yabud yakın ala
kaları olan Balkan devletlerinin 
hedefi iki kelime ile hulasa oluna
bilir: durluk ve güven! 

Omid edelim ki konferans ka
rarının tatbikatı Akdenizimizin 
üstünde cihan milletlerinin 'üphe
sini gidermeye muvaffak olacak, 
937 yılının en had harb tehlikesi 
buhranının da bu sur~ öni.Ul.e 
geçilmit olacakhr. 

Londra, ıs (Hususi) - Akdenize, 
harb gemilerinden başka bunlarla işbir
liği etmek üzere deniz tayyareleri de 
gönderilmektedir. 

Bahriye nezaretinden bildirildiğine 
göre, bir deniz tayyaresi filosu perşembe 
günü Malta'ya gidecektir. İkinci bir fi
lo da bir müddet sonra Malta'ya hare -
ket edecektir. Bu iki filo Akdenizin 
kontroluna donanına ile birlikte 'iştirak 
edecektir. 

Havas ajansı muhabirinin bildirdiği
ne göre, fransız dış işleri b~~nı B. Del. 
bos, Akdeniz konferansı reısı sıfatiyle, 

yeni anlaşmayı ikmal için derhal, müte
hassıslardan mürekkeb bir heyeti top _ 
lantıya çağıracak, ve bu heyet Akdeniz
de korsanhğa karşı alınacak tedbirleri 

tetkik edecektir. 
Mancester Gardiyan gazetesinin ver

diği bir habere göre: İngiliz ve fransız 
amirallarr, Nyon anlaşmasını tatbik işi 
üzerinde uğraşmaktadırlar. Fransız ve 
ingiliz hava kuvvetleri arasında, işbirli
ği tamdır. İki memleketin bütün kuvvet. 
Jeri bir nevi kombine manevraya iştirak 
eylemektedir ve bu keyfiyetin ebemi • 
yeti, hatta Nyon'da imzalanan anlaşma
nın ehemiyetini oe uzakta brrakacak bir 
mahiyettedir. 

" Deyli Herald" ise şunlan bildr • 

mektedir: 
14 Bahriye mehafilinde kuvvetle aa -

( Sonu 5. incı sayfada } 

I 

Cenevre Univeraitesi Prolesörlerinden ile enternasyonal Antropoloji Ce
miyti Reui B. PittGTd ile Bayan Pittard Türk Tarih Kurumu A• Ba.Jkanı 

Bayan Aletle beraber 

Tarih kurultayına hazırlık 
Yabancı ilimler yavaş 
vayaş gelmeğe başladı 
lsta:nbul, 15 (Telefonla) - ikinci Tarih kurultayına davet edilen 

fakat hasta olduğu için gelemiyen meşhur türkolog Luiçi Morelli'nia 
yerine Prof. Rossi gelmiıtir. 

Roma üniversitesinde türkçe 
profesörü olan Rossi gazetecilere 
şunları söylemiştir: 

" - Yeni Türkiye'nin sıyasal ve kül 
türel inkıl.lblarını İtalya'da tanımaya ça
lışıyorum. Fakat şimdiye kadarki çalış -
malarımda kendimi bir talebe sayıyorum. 
Bu kongereye öğrenmek için geliyorum. 
Türkiyeye hayirli işler görebilirsem 
memnun olacağım. Evvelce arabca öğ • 
renmiştim. Türkçeyi kendi kendime bel
ledim. Memleketinize on sene evvel gel
miştim. Kütüphanelerinizde tetkikler 
yaptım. 933 deki ziyaretim esnasında 
halkevinde, İtalyadaki Türkiyat tetkik
lerine umumi bir bakış mevzuu etrafında 
bir konferans verdim. 

Bu kongreye ''Türk Tarihi için İtal
ya arşiv kütüphanelerindeki mehazlar" 
adlı tezimi vereceğim. Bu tezin tilrk ta
lebe için faydalı olacağım umuyorum." 

Türk Tarih Kurultayına iştirik ede
cek tanınmış fransız tarihçilerinden Bn. 
Mart Levi de şehrimize geldi. 

İkinci Türk Tarih Kurultayında bu.. 
lunacak diğer ecnebi profesörler ve 
alimler de bir iki gün içinde şehrimize 
gelmiş bulunacaklardır. Kurultay için 
Dolmabahçe sarayında yapılan hazırlık
lar çok ilerlemiştir. 

Segid Rıza 
Elazize getirildi 

Elaziz, 15 (Hususi muhabirim.izden) 
- Tuncelindeki muhalefetin ele hafW 
Seyid Rıza ve iki arkadaşı bugün Ec • 
zincan'dan buraya getirilmi~tir. Scyid 
Rıza bitab ve yorgundu. İsticvabı yarı
na bırakılmıştır. Seyid Rızanın ele geç
mesiyle Tuncelindeki sergerdelik artık 
tamamiyle sona ermiş bulunmaktadır. 

Yakalanan muhalefet reislerinin YC 

sergerdelerin muhakemelerine yakında 
Elazizde başlanacaktır. 

Hatayda yeni delege 
beyanname neşretti 
Adana, 15 (Hususi muhabirimb

den) - Hataydan gelen haberlere göre, 
burada kısmen sükUn vardır. Yeni gclaa 
delege askeri karakolları kaldırmq YO 

bir beyanname ne~etmiştir. Delege ba 
beyannamesinde halkın hüsnü niyetindct 
emin olduğunu ve bundan sonra kanfdc· 
lık çıkaranlann şiddetle cezalandınla -
cağını bildirmektedir. 

Elektrik şirketile konuşmalar 
lıtanbul Elektrik Şirketinin Belçikadak:i merkezinden gelen. mümessiller it 

gündenberi Bayındırlık Bakanlığunızm salahiyetli memur ve mahfilleriyle mibra
kerelerde bulunmaktadırlar. 

Şirket merkezj,den tam bir salahiyet alarak, lstanbul'daki Şirketin pürüzlü me. 
ıelelerini halletmek için memleketimize gelmiş olan B. Döbarsi ve B. Kleren daha 
bir müddet müzakerelerde bulunduktan sonra. Bakanlığımızla bir anla~ma teabit ff 
imza edeceklerdir. 

Yukarda.ki resimde, Müsteşar Bay Arif'in başkan.!ığmdaki komisyon azalannı 
fİrket müme11illeriyle konuşurken görüyorsunuz. 



ULUS 16-9 1937 == 

Kritik ve otokritik: lspartada Bu ders yılı içinde 
Orta okullarda, liselerde 

okutulacak dersler 
Konferansın ehemiyeti Müthiş bir 

facia oldu Akdeniz konferansı, her tarafta yal
nız sevinç ile değilt aynı zamanda derin 
bir hayret ve şaşkınlık ile karşılandı. 
Çünkü MiUeller Cemiyeti aleyhine bile. 
rek ve onu itibardan düşürmek için ya
pılan hücumlar ve büyük demokrasile
rin zaaflarına dair ortalığa yayılan pro
pagandalar, zihinlade o kadar yer et
mişti ki, insanların ekseriyeti, cürete 
kartı artık biç bir teyin yapı!amıyacağı
na inanmağa, çünkü barışı seven dev. 
}etlerin günün birinde bir araya gelerek 
ona kuclsi bir değer gibi müdafaa ede
bileceklerine, artık inanmağa ba,lamıJ-

larclı. 
Bu panik bavumı yaratmağa muvaf

fak olanlar, zekaları ve cüretleri ile cid
deıa iftihar edebilirler. Çünkü sobkta
ki adam, dairedeki manur, kahvedeki 
politika ınerakLıı, hulasa iılerin zahiri 
cephesine kapılaa ve dünyadaki politik 
çarpqmalarm arkasmda yatan mürek
keb menfaat oywılarmı ve hakiki kav. 
vel ve kudret hesablarmı bı1ecek .azi
yette o':mryan ne kadar saf ve beyecnıh 
kimse varsa (ki cihan efkanumumiyesi 
dediğimiz milyonlar ve yüz milyonlar, 
bunlardır), Jiepıi yılrmt ve Eclen'in "cle
nİ7. gangster'ciliği" dediği tehlikeli va
ziyeti tertib edebilen kuvvetlerin, her 
şeyi yapmağa kadir oldukhmna inamna
ğa başlaımşb. Hatta, konferans toplan -
dığı gün, konferansın suya düıtüğü ile

ri sürüliiyordu. 
Şu var ki ne cihan politikasıma ne 

de herhangi bir memleket politikavnın 
amilleri, yelkovanları ve zemberek\eri, 
açıkta ve sokakta değildir. Bir saatin fe
na işlediği yahud durduğu zahiri ala
metlerden de anlaşılabilir ama, saatin 
işlemesi yahud durmasT, mutlaka. İç me
kanizmaya aid olan bir hadisedir. Ve o
nu tamir edecek olan, işletecek olan, ehil 
&aatçiden baıka kimse değıldir. 

Konferans müsbet netice vereceği 
sıralarda kaleme alınmış ve netice alın
dıktan sonra çıkmış olan bir makalesin
de City'nin en tamnrmş mecmuası The 
Economist, şöyle diyor: 

'"Gerçi ba lapfere, il. inci Char
le.s zamanındaki kadar :r.afa uğramı

ıa benzer. Fakat XIV. üncü Lo-rm'den 
Kayser Wilhelm'e kadar, lngiltereyi 
kim :r.ayıl z.annetmi§se aldanmıffır. 

Çünkü lngiltere, tam zamanmda r1e 
yıldırım siiratiyle, düşmanın karfat
na, bir koalisyonun başında olarak 
çıkmış ve davasını halletmiştir. Bu
gün /ngiltereyi. z.ayr.I sananlara, ta. 
rih okumalarını tavsiye ederiz..,, 

N yon konferansı, bu sözleri teyid et
miştir. Sade bunları değil, koHektif ba. 
rış davasında ehemiyetli ve müsbet adım
lar amıanm kabil olduğunu da teyid et
miştir. 

Konferans'ın neticesi hakkında ayrı
ca tu mütaleatarı sıralamak kabildir: 

ı - Akdeoiz'delri konawhk badi.se
sinin tenkili, iki büyük donanmama Ak
deaiz emniyetine filen el koymıuma yol 
açmıştır. Banclaki mana. Akdenizin şu 
veya ba devletin keudi denizi değil. 
heı-lcesin denizi olduğu merkezinde· 
dir. 

2 - ispanya hadiselerini loLalize el· 

meğe doğnı, ilk enerjik adım ab.J.mııtır. 
Bundan sonra artık, "ademi müdahale'', 
bir komprom.İ• oyuna değildir. 

3 - Filvaki. ve SoTyet Ruıya'am ba.. 
rış davasını preatij merakından üstün 
tutması aayeıinde, yeni tehlikelere yol 
açacak yerde sadece mevcud bir tehlike
yi ortadan kaldırmak karan veriJmq ve 
bunun bir neticesi olarak Sovyet doaan
ma.u Karadeniz'de lnrakılmqtır. Fabl 
buna makab~ Akdeni:r'in lıontrolu yal
ruz lngiltere ve Fnmsa'ya bırakrlmqtır. 

1 

Son gelen haberlere göre, 1 talya ban
da. miteeuir olarak, sadece llftllJ'eD 
deaizi kootrola ile iktifa Wemiyecıeğini 
ileri ıürmektedi:r. Bilmiyonaz. oaan ba 
arzu~ verilen karan ne derece tadil el· 
tirecektir. Şunu yalnız kaydedelim ki, 
İtalya ile AlmanJl!'nm iJtirik etmechl<
leri bir konferans karar veremez iddia
ımdan, Yerilen kararlara Almanya ve 
ltalyanm iştirak imkanlarını müzakere 
etmek merhalesine varmış olmamız, mıl
letlcrarası münasebetlerde başh bqma 
bir nnıvaffakiyettir. 

4 - ideolojik temayüller peşinde da
ğılan nıillet iradelerini barışın kati fü. 
zumu fikri etrafında toplamak politika. 
"I, Nyon konferansı ile, ilk büyiik za
ferini kaydetmiş bulunuyor. 

Bu konferansa iştirak ebni§ bir dev
let olmak itibariyle Kemalist Türkiye, 
ne kadar iftihar etse azdır. 

Kemalizm de bir ideolojidir. Hem de 
bütün ötelıı:ileri kadar canh ve dinamik 
bir ideoloji. Fakat Kemalizm, tiirk'e ve 
tiDVii kurtarac:k fikre inandığı IAclar 
inaan'a ve yüksek değerdeki insan'ı 
yaratacak olan fikre de inanır. Onu, 
nasyonalist olduğu için §U cephede, sos
yal terakkiye inandığı için o cephede 
alakadar görebiliriz.. Fakat, eğer onu 
bun olaiak ele geçirmek yani tam ola
rak idrak etmek istiyorsak, ona "insan
bk cephesi" nde aramamız lizımdır. 

Isparta, ı5 (Hususi muhabirimiz
den) - lspartadan gelen malfımata 

göre, bir aile faciası olmu~, Şad.an O

ğullarından Ali, gece uzun kordonlu 
elektrik lambasiyle bahçeye çıkarken 
elektrik cereyanına kapılmış ve derhal 
kömür haline gelmiştir. 

Kültür bakanlığı bu ders yılında okutulacak dersler hakkındak. 
karannı teşkila.tma bildirmiştir. Bu emre göre bu yıl orta okullarda 
dersler ap.ğıda gösterilen şekilde ok utulacakbr: 

Yakında Dolmabahçe' de toplanacak 
olaa .. T arib Kongresi'' meseli, Kecna
li:zmin en sevdiği me,guliyetlerden ve 
en çok ii1iet ettiği baylardan birini te • 
barW. ettirecektir. • BURHAN BELGE 

İzmirde paraşütle 
atlıyan gençler çoğalıyor 

İzmir, (Hususi) - Türk bava kU
rumu tarafından fuar sahasında yaptırı
lan paraşüt kulesi, İzmir gençliği ara
sında büyük bir alaka uyandırmıştır. 
Her gün bir çok spor sever gençler türk 
hava kurumuna müracaat ederek dok
tor muay enesinden geçtikten sonra ku
leden atlama tecrübeleri yapm::l'ktadır

lar. 

Şehirde köylü sigarası satan adam 
İstanbul, ı3 (Telefonla) - Adapa

zarlı Osman adında birisi kanunen köy
lerde satılması lazım gelen 4500 dane 
köyJü sigarasını şehirde satarken ya
kalanmıştır. İnhisar memurları kendisi
ne 8 lira para cczasiyle ceazlandırmaya 
ve sigaraları müsadere etmeğe karar 
vermi,tir. Fakat Osman buna itiraz et· 
miştir. Bugün bakılan davi esnasında 
suçlu sigaraları Mıtmak için değ~ eşe .. 
dosta hediye etmek için getirdiğini söy-
lemiştir. Hakim 8 lira cezanın tahsili
ne fakat 4500 sigaran~n sahibine iade
sine karar vermi~tir. 

Yeni açılacak fabrikalann yerleri 
İstanbul, 15 {Telefonla) - 9ehirde 

yeni açılacak fabrika ve imalathane. 
ler için intibah edilen yerler belediye 
ta.rafından tetkik edilecek, muvafık 

görülürse ruhsatiye verilecektir. 

Bunu gören annesi ve hizmetçisi 
çocuğun imdadına koşmuşlar. Fakat 
onlar da aynı ak.bete uğramışlardır. 

Çocuğunun. karısmm ve hizmetçi.. 
sinin birdenbire öldüklerini haber a
lan zavall ı aile re isi Halil çıldırmış
tır. 

Evinde işi olan bir 
sabıkalı 

Istanbul, ıs (Telefonla) - Dün ad-
liyeden jandarma nezarethanesine geti
rilirken kaçan sabıkalı Koço bu sabah 
İstanbul jandarma bölük kumandanlı
ğına teslim obnu,tur. 

Suçlu diyor ki: - Beni affediniz 
bayım. Mahkeme beni tevkif etmişti. 
Evimde çok mühim bir i~im vardı. O
nu gördüm, geldim. 

İkinci kaçak Necdet henüz yaka
lanmamıştır. 

Antebte su tesisatı 
Gazianteb, (Hususi) - Şehrimiz 

su tesisatı şebekesi önümüzdeki ilk ba
hara doğru bitecektir. Tesisat mulal
vele muciıbince 4 ilk teşrinde bitirile
cekti. Fakat Almanyaya sipariş edilen 
çelik borular, alman hükümetinin çelik 
ihracatını men etmesi üzerine, vaktin
de yetiştirilememiştir. Bir ay sonra 
bu boruların ihracına müsaade edilece
ği anlaşılmaktadır. Şehir dahili tesisa
tı için ısmarlanan borular Mersine gel
miştir. Türktepedeki su deposunun Jra. 
zılması işi bitmiştir. İnşaata başlanmak 
üzeredir. 

Köy öğretmen okulu 
lzmir, (Hususi) - Köy öğretmeni 

yetiştirmek üzere şehrimizde açılan o
kula vilfiyetimizden kırk köylü talebe 
alınacaktır. Bu talebeler ilk tedrisat 
müfettişleri tarafından köylerde yapı
lan tetkik ve teftişler neticesinde seçi
lecektir. 

lstanbu/da 

iki imalathane 
iki fabrika ve 
bir depo yandı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Dün 
gece sabaha k4l111 Gazlıı;eftllede bir 
yangın olmulJ iki fabrika ile iki boya 
imalathanesi ve bir deri deposu tama. 
men yanmıştır. 

Yangın çıkan fabrikadaki benzin bi
donları arkaarkaya infilak etmiş, ma 
bir zamanda büyümüştür. Patlamalar, 
civardaki binaları aarsmIJtır. Yangın 
ancak sabaha kar§ı bastırılabilmiştir. 

Ateşin çıktığı bina Gazlıçeşmede 
Güdereci sokağında demirciyan kardeş
lerin deri v~ kösele fabrikasıdır. Fab. 
rikada gece saat 23 e kadar deri kuru.
tulmuş ve sonra iş paydos edilmişti. 

Bu binanın yanında 11 numaralı Silah· 
dar zadelerin deri ve yün deposiyle İb
rahim Niyazi ve İsmail Hakkmın bo

ya imalathan·eleri tamamen, Süleyman 

Mehmedin deri ve kösele fabrikası kıs. 

men yanmıştır. Yangının neden çıktığı 

henüz bilinmemekte fakat kasid ihti

malleri uzak görülmektedir. 

Müddeiumumilik tahkikata devam 

etmektedir. 

Karaya oturan vapur 
1stanbul, ıs (A.A.) - Yunan ban

dıralı Mariakos vapuru Romanya li

manlarından Liverpole giderken, evel

ki gün Gelibolu civarında İnce burun

da karaya oturmuştur. Hora ve Alem

dar kurtarma gemileri, gemiyi kurtar

maya çalışmaktadırlar. Kazazede gemi

nin yükü altı bin ton hububattır. 
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Modeli aranan örtü 
Ankarada açılan birinci elitlerı 

ve küçük sanatl;u sergisini ziyaret e
den bir büyük elçi sergiden, bir ka
sabalı tilık kızının, model ve hoca 
görmeden kendi gergefile ördüğü 
bir sedir örtüsü satın almıştı. Büyük 
elçi; bu örtüyü nıcmleketiM gön
derdi. Aradan birkaç zaman geçti: 
onu hediye ettiği bir dostu, bu örtü
yü memleketinin en tanınmış ve de
recesi yüksek olan bir kız enstiti:sü
ne götürdüğünü, orada modelin{n ve 
nasıl işlendiğinin çok merak uyan
drrdığınr yazarak izahat istiyordu. 
Sefir, yanyana geldikleri zaman gü
zellik ve asalet bulan birçok renk
teki kaba iplikleri, bir japon saksısı 
üzerine minyatür gibi işliyen bu türk 
lazıma ne hocasını, ne mektebini, ne 
sistemini, ne makin~ni, ne de mo

delini öğrenebildi. Çünkü bunlardan 
b.i~ biri yoktu. 

Anadolu köylerinde, tiid iızla

rrrun dokudukları basmalar, muhitin 
birer tablosu gibidir. Orta Anadolu
nun kadınlan neden hep yeşil giyer
ler bilir misiniz? .• Çünkü bu engin 
ovalarda ağaç hasreti vardır. Türk 
Juzınrn mektebi tabiat, modeli rea
list hayattır. Ve büyük elçinin, bir 
dostuna hediye etmeğe layık gördü
ğü bu örtü, bir Anadolu tablosu de
ğeri taşıyarak, müşamba üzerinde 
y;rğlr boya ile yapılmrş tabiat man
zaralarını seyretmeye alışmr~ bir ka
labalık arasında, ne enstitüde yetiş
miş, ne de estetik. okumuş, belki de 
yazma okuma bilmiyen bir türk krzı
nııı dört tahta parçasından ibaret bir 
rrergef üzerinde iplik ve iğne ile iş-

/ediği bir tablo olarak hayranlık top
layacak.. Çünkü kültürlü ve tarihi 
bir millet olmamn köy odalarında 
bile böyle tecellileri vardrr. 

Grup halinde sevgi 

Robert Taylar isminde seli\- Dlr ~
rikaL artist Avrupe'ya geldi. Bu.nan ael
li,i Londra'da başka, Paris'te baıka tür
lü bir hadise oldu. Çünkü Robert Tay. 
lor'un kadınlar arasmda ınüthi, bir şolı
reti vardr. Birçok sinema ıneraklısr ve. 
Yahud gölge meraklısı kadınlar, bu de
likanlıyı son devrin Apollon'u zannedL 
yorlar ve Rodolf Valantino'nan halefi 
diye anıyorlardı. 

Zavallı delikanlı, Londra garmda 
müthiş bir hücumla karşılaşmışb. Eğer, 
polis müdaha!e etmese idi, Londra'nın 
kadınları Taylor'u sevgilerinden belki 
paramparça edec:eklerdi. 

Bir sinema direktörü bu hadiseden 
sonra Taylor'a gıbta ile dedi ki: 

- Bütün kadınlar tarafından teYİl
mek çok hoş olsa gerek .. 

Artist içini çekerek f1I cevabı verdi: 
- Öyle mi zannediyorsunuz. insan 

bir tek kadın tarafından seTilirse balri
lrat«!n mesud olur. Fakat ne yapayım ki 
ha kadınlar beni hep grap halinde bir

likte seviyorlar. 

Yasak ortadan kalkaruı 

Fransa'da "metelik atma" denen 
oyunlar yasak edilmiştir. Metelik abna 
hepiniz bilirsiniz: bani şu eğlence yer
lerinde bir takım makineler vardır; bir 
taraftan bir çeyrek atarsınız makine ha
rekete gelir ve mesela camekarun için
deki boksörler bokaa başlarlar ... 

Fransa' da bu nevi oyuncaklar çok ta
ammüm etmiştir. Halk bu yüzden bayii 
para harcamaktadır. fakat dükkan sa • 

hibleri de bunları elde etmek için bayii 
para ver:ıniılerclir. 

Şimdi, nıeseJa 2000 franca ahDan 
böyle bir makine ancak hurda fiatma 
30 - 40 franga satılmaktadır. 

Bir açık göz bunları to&>lamağa bat· 
laanttır• Niçin alcbğmı saranlara da §U 
cevabı ..-ermektedir: 

- Günün birinde bu yasağın orta
dan kalkmıyacağnu kim temin eder. 

Çirkinlik 

Meşhur fransız muharriri Andre 
Maurois bir amen"'kan dergisinde yazıyor: 

I..Ondrada en entresan müze olan 
«milli portre galerisi» ne gidiniz. Bu
rada dört yüz senedenberi lngiltere
de her türlü mesleklerde sivrilmiş 

~hsiytlerin portrelerini göreceksiniz. 
Burada resimleri bulunan büyük 

peskoposlarm, seçkin bilginlerin, dip
lomatlarm, iş adamlarmm hemen gö. 
zünüze çarpacak olan bir vasıflan 

vardır: Çirkinlikleri. 
Çirkinliğin pozitif bir manevi kıy

meti vardır. Evveli., çirkin bir adam 
aşk itlerin.de kolay kolay muvaffak 
olamaz. Bu malırwniyet. onu muvaf
fak olmak hususunda daha haris bir 
hale koyar: Onun hoşa gidecek bir 
tarah, zekasmm parlaklığı olacak
tır. 

Bir erkekteki çirkinlik, eğer kuv
vet ile beraberse, onun lehine bir ha.. 
va yaratır. Kndisinden üstün olan a
damlar, çirkin bir adamı, hiç bir za· 
man, kıskanmazlar. Fakat ona karşı 
kayıdsız da kalamazlar. Bir insan, 
daima göriilmiyen çirkin bir çehreyi, 
güzel, fakat emsali sık sık görülen 
çehrelerden daha kolay hatırlıyabi
lir. 

1 - Riyaziye dersleri; orta o· 
kulun birinci ve ikinci sınıf mda ge· 
çen sene okutulan riyaziye kitab
larından ve üçüncü sınıfta hu yıl 
bakaiılık tarafından hazırlattırı
lan riyaziye kitabından okutula· 
caktır. 

2 - Fenbilgisi ve kimya; birinci ve 
ikinci sınıflarda fenbilgisi okutulınıya • 
cak. üçüncü smıfta bu sınıfa mahsus o
lan fenbilgisi ile birlikte bu yıl ilave e· 
dilen kimya dersi üç saat içinde okutu
lacaktır . 

3 - Fizik; bu yr1 yalnız ikinci sınıfta 
üç saat olarak okutulacaktır, laboratu -
var saati buna dahildir. 

4 - Biyoloji ve hıfzıssrhha; eski proğ· 

rama göre ikinci Bmifta iki saat ve ü -
çüncü sınıfta üç saat okutulacaktır. 

S - Tabii ilimler; Bakanlık tarafın
dan bazırlatılmıı olan yeni kitaba göre, 
bu sene yalnız birinci 1UUfta üç .aat için 
de okutulacaktir. (Laboratuvar ıaati bu
llf. dahildir.) 

6 - Elyazısı; kız ve erkek taJ~be için 
müıterek olarak birinci sınıfta i.ki saat 
okutulacaktır. 

7 - Askerlik dersleri: ikinci ve üçün 
cü sınıflarda ikişer saat okutulacaktır. 

( Kızlann askerlik dersleri için emir ve
rilmek üzeredir. 

8 - Kızlar birinci sınıfta iki saat 
biçki - dikiı dersi göreceklerdir. (Bu 
saatler esnasında erkek talebe okul ida· 
resinin münasib göreceği şekilde meşgul 
edilecektir.) 

İkinci ve üçüncü sınıflarda kızlara 

birer saat biçki - dikiş gösterilecektir. 
Bu saatler erkeklerin askerlik saatlerin
den alınacaktır. 

Liselerin ikinci devresinde de ders
ler aşağıda gösterilen şekilde okutula .. 

caktır. 

1 - Derslere aid olan .saatlerde deği· 
şiklik yoktur. 

2 - Edebiyat, Filojofi, Sosyoloji, 
Tarih, Coğrafya. Yabancı dil. Jiııına&
tik, Askerlik derslerinin müfredatında 
değişiklik yoktur. 

3 - Liselerin birinci sınıfında (Ri-o 
yaziye), (Tabii ilimler), (Fizik), (Kiıxt
ya) dersleri bu yıl Bakanlık tarafından 
bazrrJattrrtlan yeni kitablardan okutu~ 
caktrr. Lisenin ikinci ve üçüncü sınıfla· 
nnda halen mevcud olan program ve ki. 
tablar takib olunacaktır. 

1 KOÇOK iÇ HABERLER ] 

( lstanbul, 15 Telefonla) 

X Haynn sergisi - Pazar günü E
dirnekapı'da bir hayvan sergisi rnerasia> 
le açılacaktır. 

X Asri me:zarlıkta - Zincirli kuyu.. 
daki asri mezarlığa su tesisatı yapılma• 
na ba§1anmt§ttr. 

X Profesör Nissen - Profesör Nis-
sen bu sabah şehrimize öndü. 

X Övendire yasak - Sığır ve kara· 
sığırları övendire ile gütmek yasak edil· 
miştir. Yerine kamçı kullanılacaktır. 

X Yeni yapılan binalar - Son bir 
ay içinde İstanbul' da yeniden 104 ev, ı9 
apartıman, 9 dükkan ve mağaza, 14 muh· 
telif bina yapxlmrş, 738 bina da tamir 
edilmiş tir. 

. ·······-·············-························· . . . . 
; H A V A : . . ................................................... 

Gölgede 35, Güneşte 61 
derece 

Dün Ankarada hava açw ve na• 
fif rüzgarlı geçmiştir. Gecenin en dil .. 
§ük suhuneti ıs, en yüksek suhuncti de 
gölgede 35, güneşte ve açıkta 61 dere-
ceye kadar çıkmıştrr. 

Yurdun Trakya? Kocaeli ve Karade
niz kıyıları bulutlu diğer yerleri a~ılc• 
tır. 24 saat içinde yalnız Zonguldakta 
ölçülemiyecek kadar az yağıf olmuş.

tur. Yurdda en düşük suhunet Konya 
ve Sivasta 8, en yüksek suhunetler de 
!zmirde, Antalyada 29. Bahkesirde Jl, 
Adanada 33, Malatyada 34, Diyarbekir· 
de 38 dereceye kadar çıkmıştır. 
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DIŞ lCMAL 

Nazi Partisinin 9. uncu 
• 
kongresi 

A lmanya'da Hitler iktıdara geçtik
ten ıonra, milli sosyalist partiıi

nin her sene eylul ayı içinde toplanan 
kongreleri, ya.\nlz Almanya'run iç poli. 
tikasiyle alakadar bir içtimaın şümulünü 
aşıp enternasyonal eherniyeti haiz siyasi 
hadise mahiyetini almıştlr. Bundan baş• 
ka, Almanya' da parti ile devlet arasında. 
ki münaıebetlerin malum olan yakınbğı, 
bu içtimalara, garbi Avrupa memleketle
rindeki parti kongrelerinde aranamıya
cak bir reımilik vermektedir. Bu itibar
ladır ki Nuremberg kongrelerine sefir
ler de davet edilmektedir. 

Bu kongrelerden dokuzuncusu geçen 
hafta Nuremberg şehrinde toplannut ve 
görüımeleri, daha doğrusu dünyaya hi
tab eden heyecanlı nutukları bir hafta 
devam etmiştir. Nazi kongrelerinin ilk 
dördü Hitler iş başına geçmezden evvel 
toplanmııtı. Bu seneki kongre, milli sos.. 
yalist partisi Almanya'run mukadde~b: 
m eline aldıktan sonra yapılan bqıncı 

1 u· d • zaf "' içtimadır. lk kongreye ıra enın erı 

adı verilmitti. Geçen seneki kongre "hür. 
riyetin zaferi'' idi. Bu senekine de "sa• 
yin zaferi'' denilmiştir. 

Geçen seneki kongrede Hitler, dört 
yıllık ikhsadi kifayet programını ileri 
sürmüştü. Bu seneki kongreden böyle 
sürpriz bek\iyenler hayal sukutuna uğ
ramışlardır. Hitler ve kongrede nutuk 
söyliyen diğer milli sosyalist şefleri, hü
kümetin veya partinin - tabii ikisi de ay
nı şeydir • faaliyeti hakkında izahat ver• 
diler. Faaliyetin pilançosu alınanları 
memnun ediyor mu etmiyor mu? Bu, 
yalnız Almanya'yı alakadar eden bir me.. 
seledir. Dış politikaya gelince, Nureın
berg'de söylenen nutuklar şöyle hulasa 

edilebilir : 

1 - Almanya artık siJahlanouştır. Ve 
harb yapmaya taraftar olmamakla bera
ber hazırdır. Almanya'ya yan gözle ba
kanın vay haline. Bazı ispanya tayyare
leri bir alman harb gemisi üzerine bom· 
ba atmıştı. Alman silahları derhal mu.. 
kabele etti. Böyle bir tecavüz karşısın. 
da aym şekilde ve belki de daha şiddet
li olarak mukabele edilecektir. 

2 - Almanya'nm ve Avrupa mede
niyetinin iki büyük düşmanı vardır: ya
hudilik ve bolşeviklik. Almanya yahudi
liği tasfiye etmiştir. Bu, milletin içtimai 
hayatında en büyük bir inkılahtcr. BoL 
şevikliğe gelince; bu tehlike devam edi. 
yor. Ve Almanya bu tehlike ile karşıla§
mak için 1 tal ya ve Japonya ile anlaımış
br. 

3 - Almanya sömürgelerini geri U
tiyor; çünkü nüfusunu be&\emek için la
zım gelen gıda maddelerinden mahnım
clur. Eğer sömürgeler kendisinden esir. 
genecek olursa, hududlarını genişletmek 
zarureti karşısında kalacaktır. 

Görülüyor ki üç madde ile hulasa et. 
tiğimiz nutuklarla yeni bir şey ileri sü
rülmemektedir. Yalnız sömürge talebi
nin arkasındaki tehdid manidardır •• Al
manya, Jngiltere ve Fransa' ya demek is
tiyor ki: 

- Bana sömürge vermezseniz, Avru
padaki hududları bozmaya teşebbüs ede. 
ceğim. 

filhakika deniz kuvvetinden mah
rum olan Almanya'nın elinde başka bir 
tazyik vasıtası yoktur. İngiltere ve Fran
sa, ötedenberi, Almanya ile topyekUıı 

bütün ihtilaflı meseleleri görüımeğe ve 
· hepsini bir arada halletmeğe hazır olduk
larını bildirmişlerdi. Öyle anlaşılıyor ki 
lngiltere'de sömürge meselesini, garb lo
kamosu ve ıilahstzlanma gibi Avrupa it· 

· lerine bag)amaktadır. Fakat İngiltere 
şimdiye kadar bu noktada Almanyayı 

tatmin icin herhangi bir sömörgt>nİn 

mü'kivelini terk etmeğe hazır olduğu -
nu bildirecek kadar ileri gitmemittir. in. 
giltere hükümeti yalrırz. sömür,~e yo:C-

- ıulluğundan doğan iktııadi vaziyeti gö
rüşelim ve bu meseleyi, Almanya'yı mem
nun edecek tarzda halledelim. diyor. 

Bo!,eviklik hakkında Hitler çok ağll' 
sözler aöylemiştir. Fakat bu mevzu Üze
rinde dört seneden beri aöylenen aözler, 
tiddetin en son kertesine çoktan vardığı 
için daha şiddetli sıfatlar ve tabirler kuL 
lanılmasına imkan da kalmamıştır. Fa
kat bu !İddetli hücum,ar arasında göz
den kaçmaması lazım gelen bir nokta 
vardır. Hitler kongrenin kapanış nut
kunda dedi ki: 

- Biz diğer milletlere düşünceleri -

ULUS 

Japonlar 2 Çin kruvazörünü 
batırdıklarını bildiriyorlar 
Çin tayyareleri Formoz 
adasına taarruz ettiler 

Cenevrede 

Çinlilerin 
istedikleri Şimalde de harp oluyor 

Şimalde: 
Londra, 15 (Hususi) - Çin ve japon kaynaklanndan gelen haberler 

birbirlerine zıd haberlerle doludur. Her iki taraf da yapılan muhare
belerde kazandıklarım iddia etmektedir. 

Japonya Cenevre'nin işe 
karışmasını tehlikeli 

buluyor 
Cenevre, 15 (A.A.) - Mill~tler ce

miyeti asamblesi, bu sabah silahların 
tahdidi işleri ile meşgul olacak olan ü
çüncü komisyonu teşkile karar vermiş
tir. 

Japonların bildirdiğine göre japon krtaları, Pekinin elli kilometre 
ilerisinde ve Huvan nehrinin garb cenubunda bulunan Huvan'ı zap
tetmişJerdir. Bu tehir Çin mevzilerinin anahtarı mesabesindedir. 

Halbuki çinliler, bu mıntaka
da ilerlediklerini bildirmektedir~ 
ler. Fakat şurasına katiyetle emin 
olunabilir ki bu mıntakada şimdi 
tiddetli bir harb cereyan etmek
tedir. 

Çinin şimalindekıi harekata dair neş
redilen japon tebliğinde deniliyor ki: 

Japon tayyareleri. 14 eylülde saat 
10.30 da, Çin ordusunun mühim sevkül
ceyş noktası olan ve Pekinin 250 kilo
metre cenubu garbisi.nde bulunan Su
Şia-Siangın etrafında çinlilerin mev
zilerini bombardıman etmişlerdir. Ti-

yençin - Sian demiryolu üzerinde ja
ponlar, Tiyençinin 80 kilometre garbı 

cenubunda ve 'tsing - Hsienin cenu
bunda bulunan Hing - Tsi şehrini işgal 

etmişlerdir. Tsing. Hsin mevkii ise da
ha evelce 12 eylülde japon ordusu tara· 
hndan işgal edilmişti . ., 

Gene japon kaynaklarından bildiril
diğine göre lleuli nehri boyunca 80 ki
lometrelik bir cebhe üzerinde 300 bin 
çinlinin yayılmış oldukları söylenmek
tedir. 

Diğer taraftan şimali Chansi cebhe· 
sinden bildirildiğine göre Çin ordusu 

Tatoung mıntakasmı terkederek mevzi
lerini buranın cenubunda seddi Çinde 
mühim bir sevkülceyşi geçid olan Yen
men Kouang'da tesis etmiştir. 

Bir japon müfrezesi de Tatoung ci
varındaki mevzilerini tahkim etmiştir. 

Soğuk mevsimin gelişi, harekatın seyri· 
ni yavaşlatacağı zannolunmaktadır. 

Amerika ve 

bitaraflık 
Londra, 15 (Hususi) _Vaşington

dan bildirildiğine göre Amerika hü

kümeti bitaraflık kanunu mucibince. 

amerikan bayrağını taşıyan vapurların 

Çine ve Japonyaya silah ve mühimmat 
nakletmesini yasak etmiştir. Çıkarılan 
tebliğde, Çine ve Japonyaya silih nak
li yüzünden uğranılacak ziyanlardan hü
kümetin mesut olmadığı kaydedilmek
tedir. 

B. Ruzvelt, dün B. Hull ve bahriye 
encümeni reisi ile görüşerek Çine 15 
tayyare nakletmekte olan bir geminin 
tevkif edilmesi çarelerini aramıştır. 

İdare, japonların bu gemiyi zaptetme
lerinden korkıi:ıaktadrr. Böyle bir hal, 
enternıa.syonal bir tıadise teşkil ede
cektir. 

mizi veya idealimizi kabul ettirmek fik. 
rinde değiliz. Fakat olmaya ki başkala. 
n da bize kendi fikirlerini ve ideallerini 
kabul ettirmeğe yeltenıinler. 

" Siz kendi dininizle amil olunuz; 

ben de kendi dinimle amit olurum" ma

nasım ifade eden bu müsamahakar zih

niyetin .özde kalmayıp alman dış poli

tikasına da istikamet vermesi, sulh ve 

müsalemet namına temenniye çok layık 

olan bir iştir. 

A. Ş. ESMER 

Şanghagda: 
Şanghay'daki vaziyete gelince; Bir

çok japon destroyerleri bugün Sivato
ko'yu bombardıman etmişler ve telsiz 
istasyonunu tahrib eylemişlerdir. 

Şanghay vaziyeti hakkındaki japon 
tebliğinde şunlar vardır: 

" 14 eyliıl günü, Şanghay'ın şimaline 
çıkarılmış olan japon ordusunun sol ce
nahı, önüne gelen Çinlileri püskürtmek 
suretiyle sağ cenah ile aynı zamanda 
Şanghay'a doğru ilerlemiştir. İmtiyazlı 
bölgenin hududunu işgal etmekte olan 
japon bahriyelileri de Kiangwan, Şapel 
Çang istikametinde ilerlemişler ve çinli
leri ağır zayiata uğratmışlardır." 

Japon makamatı namına söz söyleme
ğe salahiyettar bir zat, japon kıtaatmm, 
hazırlıkları biter bitmez Şapel ve Liuho 
istikametinde çinlilerin yeni hatlarına 

karşı geniş mikyasta bir taarruz yapma
ları tasavvur edildiğini söylemiştir. 

Cenahta: 
Dün Formos'dan Domei ajansı şu ha

beri bildirmiştir. 

Mako deniz makaaıatından bildirildi
ğine göre, japon barb gemileri dün öğ -
leden sonra Kanton açıklarında iki çin 
kruvazörüne hücunı ederek bu kruvazör 
leri batırmışlardır. Japon gemileri müte
akiben Boccatiğres ve Kanyton istih -
katnlarnu da topa tutmuşlardır. 

Japon filosu. 14 eylı'.ilde sabahleyin 
saat 5 de Canton yakinindeki Rumen 
kalesini bombardıman etmiştir. 

Gene Tokyodan bildirildiğine göre, 
Çin tayyareleri de Formoz adasına te. 
cavüzlerde bulunıııuşlardır. Bunun ü
zerine Tokyoda ha-va taarruzlarına kar
şı müdafaa manevraJarı yapılmıştır. 

Macar murahhası general Tancoso, 
Macaristanrn bu komisyonun mesaisine 
işiştirak etmiyeceğini, çünkü birçok se
neler geçtiği halde henüz silahlanma i· 
~inde hukuk müsavatının tesssüs etme
miş bulunduğunu söylemiştir. 

İran mümessili, memleketin siyase
tinin esası Milletler cemiyeti statüsü
nün prensipleri olduğunu bildirmiştir. 

Çin mümessili Dr. Vellington Koo, 
Şarki Asya hadiseleri hakkında izahat 
vermiştir. 

B. Vellington Koo Japonyanın Çi
ne taarruzundan bahsetmiş sonra japon 
!arın kendi hareketlerini muhik göster
mek için ileri sürmekte oldukları nüfus 
fazlalığı iptidai maddelere ihtiyaç gibi 
delilleri reddetmektedir. 

Mumaileyh, Çinin Japonya ile ikti
sadi bakımdan teşriki mesaiye amade 
olduğunu söylemiş ve fakat eyi niyet
lerinin zaaf alametleri gibi reddedilmiş 
olduğunu ve hakimiyet tesisine ve Çi
nin fethine ve ecnebi menfaatlerinin 
tasfiyeye uğratılmasına matuf olan ja
pon siyasetinin bu kabil teklifleri dai
ma reddetmiş olduğunu hatırlatmıştır. 

Çin murahhası, japon taarruzuna 
mukavemet etmek suretiyle Çinin ken
di toprağını müdafaa ve ecnebi devlet
lerin menafiini muhafaza etmekte ol
duğunu bildirmiştir: 

B. Vellington hukuku düvele aykı
rı gördüğü bu harektin alenen takbihini 
istemiştir. 

Hatib hararetle alkışlanmıştır. 

Japonlar ne diyorlar? 
Tokyo, 15 (A.A.) - Hariciye neza· 

reti namına söz söylemeye salahiyettar 
bir zat, dün, Çin'in Milletler cemiyeti
ne yapmış olduğu müracaattan bahse
derek cemiyetin Şarki Asyada hakiki 
vaziyeti öğrenip bilmeden çin - japon 
ihtilafına karıştığı takdirde beklenilen 
neticelerden bam.başka neticeler elde 
etmek tehlikesine maruz kalacağını ih
tar etmiştir. 

lzmirde gapılacak güreş şampiyonası 

17 eyliilde lzınir'de yapılacak beşinci Balkan güre' şampiyonasına iştirak ede
cek milli ekipimiz lzmir'e hareket etmiştir. Bilindiği üzere milli takım Çoban Meh
med, Büyük Mustafa, Mersinli Ahtned, Ankaralı Hüseyin, Yusuf Arslan, Küçük 
Hüseyin ve Adnan'dan mürekkebtir • 

Takım epiydenberi Robert Kollej'de açılan kampta çalıştırıldığı için neticele
rin geçen senelerde olduğu gibi lehimize neticeleneceği kuvvetle umulmaktadır. 
Dün yugoılav takımı da lstanbul'a gelmiştir. Yunan takımı da lzmir'e bugün gel 
mit bulunacaktır. Yukardaki resimde yugoslav güreşçilerini İstanbul'da Sirkeci ga
nnda görüyorsunuz. 
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Dünya sulhunu 
korumak için 

lstanbul gazeteleri. çok tehlikeli 
ve nazik safhalar arzetme.kte devam 
eden enternasyonal münasebetler iL 
zrinde durmakta ve banş politikası
n'n bebemahal galib gelmesi lüzumu
nu belirtmektedirler. 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi.. 
İspanyol iç harbinin aon zamanlarda 
almış olduğu enternasyonal Ye tehli
keli mahiyet karşısında aulbu kor"Qo 
mak endi§esiyle birJeşmİf olua deY. · 
!etlerin mÜ§tereken aldıktan tedbU.. 
lerin bir silahlı sulh siyaseti olduğL 
nu belirtiyor ve bu mÜ§terek hareket 
kar§ısında bazı devlet adamlannıa 

aldıkları muhalif tavrın vaziyetin va
hametini artırdığını söyliyerelıı: dL 
yor ki : 

" Bu vaziyetler karşısında sulbu bo.. 
zulmaktan koruyacak biricik umud nok-
tau bu dahili İspanyol cidalinden bebe._.. 
hal şu tarafın veya bu tarafın galib çık
masxna ehemiyet vermiyen dnletle
rin bulunması esasında temerküz et
miş bulunuyor. Filhakika İngiltere ile 
beraber bir çok devletler ve hatta 
Fransa dahili İspanyol cidali vaziye
tine yalnız bu cepheden bakıyorlar. 
Bu devletler, dahili İspanyol cidaline 
hangi taraf galib gelirse gelain ehe.. 
miyeti yoktur, elverir ki, mücadele
nin hakikaten dahili kalması mahiye
ti aşırı derecede bozulmasm, diyor
lar. 

Bu aşırı derece tabirine dikkat o
lunmasını rica ederiz. Çünkü dahili 
İspanyol cidaline §İmdiy~ kadar sağ
dan ve soldan bir takım müdahaleler 
vuku bulduğu bu devletlerin meçhu
lü değildir. Bu devletler müdahalele.. 
rin bu kadarını bilmemezlikten gele
rek İ§İn sulhu bozacak ve kavga)'! bq.. 
kalarına ve başka sahalara sirayet 
ettirecek yolda yeni hareketler ya
pılmamasını istiyorlardı. Nihayet auU. 
her kesin muhtaç olduğu bir nimet 
olduğundan İspanyol meselesinde hu
susi bir maksad takib etmiyen 
devletler, başkalarmın daha ileri git
miyecekleri umudlarını beslemekten 
hali kalmıyorlardı, ve hali. da kalım
yorlar. Sulh hatırı için gösterilen ısab
rm bu derecesine tarihin biç bir 
devrinde tesadüf olunmamışbr de
mekte hata yoktur.,, 

Memleket turuna 
çıkan sporcular 

Üç bisikletçi Ankarada 

Dün şehrimize yurd içinde büyük 
bir bisiklet turnesine çıkan üç sporcu 
genç gelmiştir. 

Adana Torosspor kulübü aza1arındaıı 
bulunan ve Seyhan bölgesi adına tur
neye çıkan H. Hilmi, Ali ve Süleyman a. 
dındaki bisikletçiler geçen ayın 14 ün
de Adanadan yola çıkmışlar ve sırasiy
le: Pozantı, Uluk.şla, Ereğli. Kara
man, Konya, Akşehir, AfyonkarahL 
sar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Turgudlu. 
İzmir, Menemen, Akhisar, Balıkesir, 
Bandırmaya gitmişler ve vapurla İs.. 

tanbula geçmişlerdir. lstanbuldan son
ra Yalovaya gelen Toroslu gençler 
Bursa - Karaköy _ Eskişehir yoEyle 
saat 14 de Ankaraya gelmişlerdir. 

Bisikletçiler buradan Kayseri yo
liyle memleketlerine döneceklerdir. 
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Kültür bakanhğmda Ankara ve 
Meslek san' at mektepleri lzmir boks 
ve enstitülerdeki tayinler IDız!~~~E~ -Fuar mün•· 

Kültür Bakanlığı meslek ve teknik 
öğretim genel direktörlüğü bölge sa
nat okullariyle akfam sanat okulları 
ve enstitülerdeki öğretmenler arasın
da yaptığı tayin ve nakilleri aynen 
bildiriyoruz: 

1 kuldan Mediha Selçuk kız enstitüsünet sebetiyle Ankara •İzmir boksörleri ara-
Edirne bölge sanat Kadri Özsoy Aydın sında kararlaştırılan boks maçlan 12 ey-

Bursa Necatibey kız enstitüsünden 
Mefharet, İstanbul kız sanat okulun· 
dan Umran, İzmir cumhuriyet kız 

enstitiısünden Melek, $ elçuk kız ens
t itüsunden Tevhide, Bursa Necatibey 
kız enstitüsünden Adalet Kürkçü, An
kara lsmetpa§a kız enstitüsüne, Anka
ra lsmetpaşa kız enstitüsünden Lütfi· 
ye, Saadet Altınlı Bursa Necatibey 
kız enstitüsüne, İstanbul akşam kız 
sanat okulu direktörü Halide Demir
taş Selçuk kız sanat okulu direktörlü
ğüne, İstanbul akşam kız sanat okulu 
yardirektörü Fahamet Öğel, Selçuk 
kız enstitüsü yardirektörlüğüne, ls
metpaşa kız sanat okulundan Dürdane 
Selçuk kız enstitüsüne, Sel_çuk kız 
enstitüsünden Ali Karsan Üsküdar 
kız enstitüsüne, Selçuk kız enstitüsün
den Pesahat Aytunç, Üsküdar kız 
enstitüsünden Afife Özdeş İzmir cum
huriyet kız enstitüsüne, Adana İsmet 
İnönü akşam kız sanat okulundan Ni
met Beller İzmir cumhuriyet akşam 
kız sanat okuluna, Bursa Necatibey 
kız enstitüsünden Enika Çağın, İstan
bul akşam kız sanat okulundan Saadet 
Şentürk, Üsküdar kız enstitüsünden 
Cemile Bilgin, 1smetpaşa kız enstitii
sünden Nimet Altınlı, Üsküdar kız 
enstitüsünden Fahriye Arbaş, İstan
bul terzilik okulundan Ragıb Akyürek 
Kadıköy kız enstitüsü yardirektörlü
ğüne, ve öğretmenliklerine, Adana or
ta ticaret okulundan Hilmi Tokmak
oğlu, İzmir cumhuriyet kız enstitüsün
den İsmet Aydos, Adana İsmet İnönü 
kız enstitüsüne, İzmir cumhuriyet kız 
enstitüsüne Nuriye Hekimoğlu, İstan
bul akşam kız sanat okulundan Hik· 
met Bilinözen, Kadıköy kız enstitü
sünden Hikmet Alasanyar, İstanbul 
akşam kız sanat okulundan Münevver 
Yöney, Selçuk kız enstitüsünden Fat.. 
ma Aköz, Beyoğlu akşam kız sanat O

kulundan Mihrünnisa Güven, Beyoğ
lu akşam kız sanat okulundan Muaz
zez Tanyeri Elaziz kız sanat okuluna, 
1smetpaşa krz enstitüsünden Sabri 
Berker, Sel~uk kız enstitüsünden Şa. 
ziye Gülengil, İsmetpaşa kız enstitü
sünden P ervin İrtem, Beyoğlu akşam 
kız sanat okulundan Aliye Erer, Üs
küdar akşam kız sanat okulundan Ne
bahat Şerbetçi, Beyoğlu akşam kız sa. 
nat okulundan Hayriye Gizella İstan
bul akşam kız sanat okuluna, Beyoğlu 
akşam kız sanat okulundan Nezahet 
Özgöz Selçuk kız sanat enstitüsüne, 
Beyoğlu akşam kız sanat okulundan 
Semlha Öğe, İstanbul akşam kız sa_ 
nat okulundan Müzeyyen Subaşı, İs. 
tanbul akşam kız sanat okulundan Se
miha Aksum, Beyoğlu akşam kız sanat 
okulundan Selma Atakul Trabzon ak_ 
şam kız sanat okuluna, lsmetpaşa kız 
sanat okulundan Mediha Öney Edir. 
ne akşam kız sanat okuluna, İsmetpa· 
sa akşam k z sanat okulundan Samiye 
Noyan Konya akşam kız sanat okulu
na, Afyon akşam kız sanat yardirektö
rü Remziye aynı okulun direktörlüğü
ne, İstanbul ak~m kız sanat oku1un
dan Şaziye Bayrakdar Afyon akşam kız 
sanat okuluna, İzmir ticaret lisesinden 
Maide Özgeçen İzmir Cumhuriyet kız 
enstitüsüne, Samsun orta ticaret oku
lundan Kani Sarıgöllü Trabzon orta ti
caret okuluna, Kadıköy akşam kız sa
nat okulundan Menkibet Gözlen Elaziz 
akşam kız sanat okuluna, İsmetpaşa 
kız enstitüsünden Enver Uzun Elaziz 
kız enstitüsne, Kachköy üçüncü orta o-

sanat okulundan Reşad Ekinci Aydın 
sanat okulundan Sıtkı Lalik, Ankara lCılde fuar tiyatrosunun kalabalık bir se-
sanat okuluna, Kastamonu sanat oku- yirci kütlesi önünde yapıldı. 
lundan Necmi Selen Edirne sanat oku- Yapılan anlaşmaya göre, Ankara 51 
luna, Diyarbekir sanat okulundan Şük- kiloda Orhan'la, (55) kiloda Hilmi (61) 
rü Duyar Kastamonu sanat okuluna, kiloda Salih (66) kiloda Mehmed fzmir-
Konya sanat okulundan Selim Altınoğ- de tartı neticesinde İzmir boks evinden 
lu İzmir Cumhuriyet akşam kız sanat 
okuluna, Ankara kız sanat okulundan çıkacak arkadaşlarla çarpışmayı kabul 
Hikmet Yiğit Konya sanat okuluna, etmişlerdi. Maçın aynı günde birçok 
Kastamonu sanat okulundan Muharrem spor teması yapılmasına rağmen, tiyat-
Gilndüz Bursa sanat okuluna, Selçuk royu dolduracak ve yer bulamadan dö-
kız enstitüsünden Asım Sonümid Bur- necek kadar halk gelmişti. İlk maç An-
sa sanat okuluna, Ankara sanat okulun- kara'dan O rhanla İzmirden Bahaeddin 
dan Hayreddin Güneş Bursa sanat oku- ikişer dakikalık üç devre karşılaştılar. 
luna, İstanbul sanat okulundan Cevdet 
Oflay İstanbul erkek terzilik okuluna, Orhan mühtedi olmasına rağmen boy 
Selçuk kız enstitüsünden Kazım Zafir ve teknik faikiyetinden istifade ederek 
İstanbul sanat okuluna, Kabataş İnönü hasmını mağlfıb etti. 
orta okulundan Memduha Gürkaş Bur- İkinci maç tüy siklet Ankaradan 
sa Necatibey kız enstitüsüne, İsmetpa- Hilmi ile tzmirden mıntaka şampiyonu 
şa kız enstitüsünden Saliha Bele An· Rec:ad karşılaşacaktı. Reşadın maça çık-
kara ticaret lisesine, Bursa Necatibey z 
kız enstitüsünden Sami Özkay Adana maması ve ondan başka hazırlanmış olan 
ticaret okuluna Ankara ticaret lisesin- diğer bir boksörün de kendisine güvene· 
den Hamdi Peltin İzmir ticaret lisesine, memesi dolayısiyle dakikalarca müna -
Ankara kız. ertik öğretmen okulu kaşalar ve tereddüdlerden sonra bu ar. 
ihtısaş kıamından mezun olanlar kadaş da ringten kayboldu ve Hilmi 

Nafia Aytaç İstanbul Akşam kız sa- hiikmen galib ilan edildi. 
nat okuluna, Melahat Erseven İstanbul 

Ü ,..un·· cü müsabaka Ankara Boks'tan akşam kız sanat okuluna, İclal Kılıç- :s 

oğlu Kadıköy kız sanat enstitüsünct Salihle İzmirden Sabri arasında yapıla-
Semiha Gürel Kadıköy kız enstitüsüne, caktı. İzmirli boksör hasmını Küçük Ke-
Güzin Çevik İzmir Cumhuriyet kız ens- mal'Je yaptığı ilci müsabakanın birinci· 
titüsüne, Hikmet Ôğen Karuköy kız sınde mağlilb ikincisinde galib geldiğini 
enstitüsüne, Z e k a v e t Süataç 

düşünerek ınaç yapmaktan vaz geçti ve 
Kadıköy kız enstitüsüne, Saime Tuzü- eli bandlı olarak ringten çekildi, ve do-
ner Beyoğlu akşam kız sanat okuluna, 
Betül İsmetpaşa kız enstitüsüne, Ne- layısiyle ankaralı Salih galib ilan edildi. 
zahat Bursa Necatibey kız enstitüsüne, Dördüncü müsabaka Ankaradan 
Adalet Suderen Bursa Necatibey kız Mehmed'le İzmirden Ali arasında yapı-
enstitüsüne, Saniha Saygılı Ankara İs- Jabildi, ikişer daki'<alrk ,.e attı devrelik 
metpaşa kız enstitüsüne stajyer olarak v_ apılan bu kar:ıtlaştr.:ıda M ehmed has· 
tayin edilmişlerdir. 
Ankara kız meslek öğretmen okulu mma daha ilk dakikalarda faikiyeti gö-
orta okul öğretmenliği kısmından rüldüğü ve ikinci ravundda hasmımn 

mezun olanlar ouınu kırılmış ve kaşı düşmüş ve gırogi 
Nevin Onan ve Saime Ardıç olduğu halde altı ravundu mütemadi bir 

Adana İsmet İnönü akşam kız sanat o- enerji ve gayretle bitirdi ve ankarah 
kuluna, Ulya Beydağ Üsküdar akşam 
kız sanat okuluna Nuran Sümer ts- Mehmed hakemlerin ittifakiyle galib ilan 
tanbul akşam kız sanat okuluna, Lüt- edildi. 
fiye Kadıköy akşam kız sanat okuluna 
stajyer olarak tayin edilmişlerdir. 

Yeniden tayin olanlar: 
Sadık Yaman Kastamonu bölge 

sanat okuluna, Enver Evrensel Kasta
monu bölge sanat okuluna, Halil İzmir 
bölge sanat okuluna, Fikret Varol An
kara bölge sanat okuluna, Sulhiye Ol
cay Edime akşam kız sanat okuluna, 
Fahriye Torat Adana İsmet İnönü ak
şam kız sanat okuluna stajyer olarak 
tayin edilmişlerdir. 

Hendek elektriğe kavuştu 
Hendek, (Hususi) - Belediyemiz 

tarafından yaptırılan elektrik tesisatı, 
sona ermiştir. Cereyan, 18 kilometre 
mesafede bulunan bir şuta konan turbin
Je elde edilmektedir. Turbin 2000 bey
gir kuvvetinde olduğundan civar köy
ler de e]ektriklenebileccktir. 

Hastalıklı bir sürü 
Afyon, (Hususi) - Konyadan şeh

rimiz yoliyle İzmire gitmekte olan bir 
sürüde hastalık görüldüğünden sürü 
şehrimizde tevkif edilmiştir. Ziraat ve
kaleti müfettişi vaziyeti tetkik emek
tedir. 

Bu karşılaşmanrn revanşı kış içinde 
Ankaratda yapılacaktır. 

Boksörler döndüler 

İzmir'de muvaffakiyctli müsabakalar 
yapan boksörlerimiz dünkü trenle şeh
rimize dönmüşlerdir. 

R A D y o 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 • 
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 • 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 
Saat ayarı ve arabça neşriyat 19.45 • 2015 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser
vet Adnan ve arkadaşları). 20.15 • 20.30 
Kazım Nami Duru (Terbiye). 20.30 -
21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 
21.15 Ajans haberleri. 21.15 · 21.55 
Stüdyo salon orkestrası. 21.55 • 22.00 
Yarınki program ve İstiklal marşı. 

16 - 9. 1937 

Türk bayrağı 

Bayrağımız nasıl olacak 
ve nasıl çekilecek? 

Türk bayrağı kanununun tatbik su
retini göstermek üzere milli müdafaa 
bakanlığınca bir nizamname hazırlan
mıştır. Bu nizamnamenin belli başlı hü
kümlerini yazıyoruz: 

Bayrağın yapılışı ve şekli şudur: 
Türk bayrağı al zemin üzerine be

yaz renkte ay ve yıldız konmak şartiy
le yerli şaliden yapılacaktır. Ancak şa. 
linin tedarikinde zorluğa tesadüf edi
len yerlerde en büyük mülkiye memu
runun izin ve intihabı üzerine, rengi al 
olmak üzere başka kumaştan da yapı· 
labilecektir. 

Bayrağın nisbetleri: Türk bayrağı
nın boyu genişliğinin tam bir buçuk 
misli olacak, ay ve yıldızı meydana ge
tiren dairelerin merkezleri mihver üze
rinde bulunacaktır. Ay, dış ve iç daire 
adı verilen iki daire muhitinin biribiri
ni katetmesinden meydana gelecektir. 
Ayın dış dairesinin kutru bayrak ge
nişliğinin yarısına müsavi olacaktır. 
Merkezi uçkurluğun iç kenarından iti
baren keza bayrak genişliğinin yarısı
na müsavi bir mesafede bulunacaktrr. 
Ayın iç dairesinin kutru bayrak geniş· 
liğinin onda dördüne müsavi olacak, 
merkezi, dış dairenin merkezinden iti
baren uçum tarafına olmak üzere bay
rak genişlinin 0.0625 misli uzakta bulu
nacaktır. Ayın ağzı uçum tarafına ba
kacak yıldız, kutru bayrak genişliğinıin 
dörtte bitine müsavi ve muhiti beş mü· 
savi parçaya ayrılacak mevhum bir dai
renin taksimat noktaları birer a§ırı 
vasledilmek suretiyle meydana getiri
lecektir. Beş şuadan mürekkeb bulunan 
yıldızın uçlarından birisi, bayrak mih
veri ile ayın iki ucundan geçen mevhum 
hattın biribirlerini katettikleri nokta 
üzerinde bulunacaktır. Bu nokta ile iç 
dairenin mihveri katettiği nokta arasın
daki mesafe bayrak genişliğinin üçte 
birine müsavi olacaktır. Uçkurluk, bay
rak genişliğinin otuzda birine müsavi 
genişliktedir. 

Bayrağın çekiliş ve indiriliş zamanı: 

Bayrak umumiyetle mahalli vaktiyle 

sabah saat sekizde çekilecek ve grup 

anında indirilecek, bayram günlerin· 

de ise bayramın başladığı saatten iti

baren çekilecek bittiği günün grup za

manına kadar asıu kalacaktır. 

Bayrak çekilecek yerler: Milli bay· 

ram ve umumi tatil günlerinde bayrak 

çekilecek yerler şunlardır: 

Resmi daireler (köy konakları da
hil), müstakil bölük ve daha yukarı as
keri karargahlar, Polis, jandarma, hu
dud, hudud kapı ve gümrük muhafaza 
karakolları, harb, muavin, ticuet ge
mileri ile hususi gemiler ve makineli 
diğer deniz vasıtaları, yelkenli gemi
lerle bir vazife dolayısiyle kullanılan 
resmi küçük deniz vasıtaları, 

Resmi müesseselerle faaliyetlerine 
devletçe müsaade edilmiş olan diğer 
müessese ve milli teşekküller. 

Bütün bunlardan başka mağaza, dük
kan, mesken ve bunlara benzer diğer 
hususi yerler yalnız milli bayram ve u-

mumi tatil günlerinde bayrak çekebifü .. 
ler. 

Türk bayrağı yalnız bu iş için husu• 
si surette yapılmış direğe çekilecektir, 
Bunun haricinde başka suretle çekmek 
yasak sayılacak, bayrak uçkurluğunun 
yukarı ucu direğin tepeliğindek.i maka
raya tam bir halde değmek suretiyle çe
kilecektir. 

Türk bayrağının çekiliş ve indirili· 
§i hususi törene tabi bulunacaktır: Çe· 
kilecek bayrak çabuk çabuk çekilecek 
ve ağır ağır indirilecektir. Bu hareket
ler anında tam bir saygı esas, tutula
caktır. 

Türk bayrağının esas unsur ve nis
betleri muhafaza edilmek şartiyle şali
den gayri kumaşlardan ve diğer madde
lerden de yapılacak ve süs olarak da 
kullanılabilecektir. Bunun için kulla
nılması nizamnamede tayin edilen mil
li bayramlarla umumi tatil günlerine 
münhasır olup bunun haricinde her 
hangi bir sebeble kullanılması mahalli 
en büyük mülkiye amirinin iznine bağ· 
lı olacaktır. 

Halkevrnde bir resım ıergisi 
Dün Halkevi salonunda aaat on ye. 

di buçukta genç ressamlardan Tekir
dağ usta okul resim öğretmeni Esa<f 
Subaşının sekiz on sene içinde vücu· 
da getirdiği eserleri bir arada topla. 
yan bir sergi açılmıştır. 

Esad subaşı güzel sanatlar akade
misi 1934 mezunlarındandır ve Avru· 
pa konkorunu da kazanmıştır. Sergi
deki eserlerden gerek renk ve gerekse 
motif itibariyle dikkate layık olanları 
vardır: bunlardan "Bursa Ulucami 
içi", "natur mort,,, "İstiklal savaşın
da cephane taşryan köylü kadınların 

istirahati", "at yarışına çıkarken,, gi· 
bi güzel eserler vardır. Sergi on beş 
gün kadar açık kalacaktır. 

Bartında domuz mücadelesi 
Bartın, (Hususi) - Zararlı h.f}"

vanlara karşı 1 eylfılden itibaren esaslı 
bir mücadeleye girişilmiştir. Bu sene 
kazamız köylerinde 500 domuz öldürü
lecektir. Öldürülen domuzların kuyrul 
Jarı ziraat dairesine teslim edilecektir. 

Aydında et pahalılaştı 
Aydın, (Hususi) - Bir kaç günden

beri et pahalılaşmış 25 kuruşa satılan 

dana 30 kuruşa, 40 kuruşa satılan kuzu 
50 kuruşa yükselmiştir. İlgiH makam· 
lar vaziyeti tetkik etmektedirler. 

Altrn dolu küp! 
Bartın, (Hususi) - Eski bir dük

kanda toprağa gömülmüş altın dolu bir 
küp bulunduğu şeklinde maliyeye bir 
ihbar yapılmıştı. Bunun üzerine mali
ye ve maarif memurlarının huzuriyle 
burada bir kaç gün süren bir kazı ya
pılmış, fakat küpten bir iz bile buluna
mamaıştır. İhbarın yanlı olduğu anla
şıldığından kazrlarm doldurulmasına 

başlanmıştır 

Tefrika: No. 125 

Şekspirden ·Hikayeler 

Yaz.anlar: M ary ve C harles Lamb 
Nurettin ART AM 

lüzum olacaktı. Onu gene kileseye götüre
ceklerdi; fakat dirilerin sevincini değil, ö
lülerin sayısını arttırmak için. 

İyi haberlerden daha çabuk yayılan bu 
kötü haber, bütün bu cenaze alaylarının, 
gerçek olmadığını, Jülyet'in mezar denilen 
korkunç evde de muvakkat bir müddet için 
kaldıktan sonra, kendisi geldiği zaman diri
leceğini söylemek üzere papasın gönderdiği 
haberciden önce Mantua'ya varmış, Romeo
nun kulağına ulaşmıştı. Halbuki biraz evel 
Romeo, ne büyük bir sevinç içindeydi. Bir 
gece önce l'Üyasmda kendisini ölmüş gör
müştü. Biraz sonra sevgili kansı yanına gel
miş, onu nefesiyle ve öpücükleriyle dirilt
mişti. Ondan sonra da kendisi imparator ol
muştu! 

kötü şeyler de çabuk girer. Romeo da tam 
hareke_t ederken Mentua'da görmüş olduğu 
kötü hır eczahaneyi hatırlamıştı. Eczacı se
fil bir adamdı ve şişelerin çoğu boş duru
yordu. ~o~eo, bunu gördüğü zaman: 

- Bır ınsarun hayatına kıymak için al
mak istediği zehirleri satanları Mantua ka
nunları ölüme mahkfun eder. Fakat bana 
öyle geliyor ki bu sefil adam zehir satmak
tadır. 

denin kapısını kıracak, orada sevgilisinin 
ölüsünü görecekti. Tam bu işi yapacağı sı
rada: 

- Alçak Montagü ! diye seslenen bir ses 
duyarak irkildi. Gecenin bu vakitsiz anında 
oraya gelmiş olan adam, genç Paris' eli. Bu
raya bedbaht karısının mezarına çiçekler 
sermek, onun başı ucunda ağlamak için gel
mişti. Paris, Romeo'nun Jülyet'in ölüsü ile 
ne türlü bir alakası bulunduğunu bilmiyor .. 
du. Fakat bu vakitte elinde fenerle gelen a
damın aile düşmanları bir montagü olduğu
nu anlamış, bunun ölti kadın vücuduna u .. 
tanç verici tahkirlerde bulunmak maksadiy
le geldiğini sanarak öfkelenmişti. Onun i
çin hiddetli bir sesle bağırmıştı. Sonra Ve
rona kanunları mucibince, Romeo şehir i
çinde görülmesi idam edilmesini icab etti
ren bir katil, bir cani idi. 

Çeviren: 

Romeo ve Jülyet 
Zavallı Paı·is, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Sevgili karısından daha elleri, p .tpasm ö
nünde birleşmeden ayrılmak ne acı şeydi! 
Hele zavallı ana ile babanın biricik çocukla
rının, son izdivaç teklifini kabul ettikten 
sonra büsbütün muhabbet bağladrklan Jül
yet'in ölüm haberini almak ne onulmaz bir 
matem ve keder yarası olmuştu! 

Artık düğün için hazırlanan bütün çi
çekler siyahlara bürünerek vakitsiz açılan 
bir mezarın üzerine gidecekti. Düğünde 
söylenecek şarkılar yerine yanık yanık mersi
yeler okunacak, nikah çan.lan yerine hüzün
lü cenaze çanları çalınacak, gelinin başına 
konulacak çicekler bir ölünün üzerine serpi
lecekti. Şimdi bir gelini evlendirmek için 
değil, bir cenazeyi göm ııek için bir papasa 

Bu rüyadan sonra Verona'dan bir haber
ci gelince o delikanlı, bunun iyi haberler ge
tirdiğini, böylece rüyasının çıkacağım san
mıştı. Fakat gelen haber, sevgilisinin ölüm 
haberi idi. Öyle bir ölüm ki öpücüklerle di
riltilmesine de imkan yoktu. Bu haberi alın
ca, karısını mezarında ziyaret etmek için 
Romeo, hemen atını hazırlattı. 

Istırab çeken insanların zihinlerine 

Şimdi bu sözleri hatırına gelmişti. Gidip 
eczacıyı gördü ve ondan zehir istedi. İlk ön
ce adamt ve~emek ister gibi görünüyordu. 
Fakat kendısıne gösterilen altınların karşı
sında yok.sul . herif dayanamadı ve ona, bir 
yutuşta yırmı adam kuvvetinde bir insanı 
yere devirecek kuvvetli bir zehir sattı. 

Bu zehiri aldıktan sonra doğruca V ero
natnın yolunu tuttu. Doğruca sevgilisinin 
mezarına gidecek, onun ölüsünü doya doya 
seyrettikten sonra zehiri icib orada ölecek, 
orada gömülecekti. Verona'ya gece yarısı 
vardı. Kapulet'lerin aile mezarlığı şehrin ki-
1.Jş"'sinin bahçesinde bulunuyordu. Eline kaz
ın~ kürcı<:, fener gibi şeyler almıştı. 'Au abi-

Romeo, sakin bir sesle Paris'e çekilip 
gitmesını ve kendisini rahat bırakmasını 

tavsiye etti. Yoksa, orada ölüsü yatan Ti
balt'ın başına gelen, onun başına da gelebi
lirdi. Fakat Kont Parist bunu dinlemedi ve 

(Sonu var) 
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Akdeniz anlaşması etrafında 

Paris, Moskova, Berlin ve 
Roma ne düşünüyor ? 

Pariste 
Paris, 15 (A.A.) - Gazeteler, müta-

1ealarmı Nyon itilafmdan sonra doğan 
enternasyonal vaziyete tahsis etmekte

dirler. 

Peti t Parisien, diyor ki: 

İtalyanın Akdenizin nezaret ve ta
rassudu işine ancak kendi harb gemile
rinin tıpkı fransız ve ingiliz gemile
rinin faaliyetlerine mümasil faaliyette 
bulunması şartiyle iştirak edeceği söy

lenmektedir. 
Bu isteğin, Nyon itilafının hüküm

leri ile telifi müşkül bir taleb olduğu a
şikardır. Maarnafih bir uzlaşma ihtima
li yok değildir ve bahri mütehassıslar, 
Akdeniz itilafı hükümlerini halelden 
masun bulundurabilecek ve aynı zaman
da bir formül bulmağa çalışacaklardır. 

Eko dö Pari gazetesinde Pertinax 
diyor ki: 

Şimdilik İngiltere ile Fransa, kısa 
sürmediği takdirde Akdenizde Sa 

lerinin yeniden teessüsüne müncer ola
cak bir teahhüde girişmiş bulunuyorlar. 
Hiç şüphesiz bu teahhüdün hegemonya 
tesisi maksadı ile yaplıdığı ileri sürüle
cektir. 

Bu hususta fena niyeti olanlar dü
§Ünsün. Londra ve Paris hükümetleri, 
sulh istemektedirler. Bu hükümetler, 
haklarını müdafaa ediyorlar. Fakat baş
kalarının hukukuna da riayet etmekte
dirler. 

B. Rosenfeld, Popüler gazetesinde 
yazıyor: 

"Çok geç ... İtalya, konferanstan ken· 
disini bizzat kendisi hariç bıraktı. Pro
tokolun metni katidir. İtalyanın iştira
kinden vaz geçilecektir." 

Ekselsiyor yazıyor: 
"A.vrupaya aid büyük meselelerde 

barışçı bir işbirliği aramakta olan ahenk
li ve faal fransız . ingiliz tesanüdü 1.." 

nevrede kayıd ve şartsız olarak mem
nunluğu celbetmi_ştir." 

hpok gazetesınden: 

"Konferans, bitmemiştir. LJenızustü 
gemileri ve tayyarelerin taarruzları işi 
ile meşgul olmak üzere Cenevre de ça
lışmasına devam edecektir. Şu halde . 
Roma hükümeti, hüsnüniyet gösterdiği 
takdirde bazı tadilat yapılmasına baş· 
vuracaktır. 

Berlınde: 
.Berlin, 15 (A.A.) - Nyon kararları

nın İtalya tarnfından reddedıımış bu
lunmasından bahseden Berliner Börsen 
Zeitung diyor ki: 

"İtalya bu suretle bu işte tatbik edi
lir zannettiği yegane yolu, yani karış
!llazlık komitesi yolunu çok açık bir 
tarzda göstermiş bulunmaktadır.,, 

Berliner Lokad Anzeiger diyor ki: 

''Nyon kararları, İtalyanın Akdeniz 
büyük devleti haysiyetiyle rolünü hiç
bir suretle nazarı dikkate almamış bu
lunmaktadır. Nyondaki bu mühim ka
rarlar sulh menfaati için Avrupaya şa
ınil bir tesanüdün tebarüz ettirilmesi 
lazım geldiği başka fırsatlarda görmeyi 
istediğimiz bir sürat ve sükunet ile a
luunıştır ve gene aynı süratledir kı bu 
konferansın "aktörleri,, alınan kararları 
tatbike geçmektedir.,, 

Deutache Allgemeine Zeitung diyor 
ki: 

Moskovada 
Moskova, 15 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: İzvesiya gazetesi, Nyon'da 
imzalanan Akdeniz anlaşmasına tahsis 
ettiği baş makalesinde diyor ki: 

" Nyon mukavelesi, sulh seven dev
letlerin, faşist mütecavizlerin korsanlık 
hareketlerine karşı mücadelesinde mü -
him bir merhale teşkil eylemektedir. 
Fransa ve İngilterenin teşebbüsü ile 
toplanan bu konferans, Sovyet diploma
sisinin dürüstlüğü ve faaliyeti sayesin
dedir ki, bugünkü müsbet neticelere var
mıştır. Sovyet hükümeti de Nyon'da va
rdan bu neticeleri ilk projeye ve bu 
konferanstan evvel mevcud vaziyete na
zaran mühim bir ileri adım telakki eyle. 
diğinden, mukaveleyi tasvib etmiş ve 
imzalamıştır. 

Bu mukaveledeki hükümler, tecavüz
lerin ve korsanlıklann faşist organiza
törlerine ağır bir darbe vuracaktır. İtal
ya ve Almanya, son dakikaya kadar, 
Akdeniz'de korsanlığa karşı enternasyo
nal kollektif tedbirlerin alınmasına ma.. 
ni olmağa çalışmışlardır. Fakat bu se -
fer mütecavizlerin entrikaları muvaffa
kiyetli olmamış ve tek başlarına kalmış. 
lardır. 

Bu anlaşma. aynı zamanda italyan 
faşizmi mübalağacılarımn ileri sürdükle
ri iddialara da enternasyonal kati bir ce
vab teşkil etmektedir. Akdenizde mühim 
mikdarda ingiliz ve fransız harb gemile· 
rinin tahşid edilmiş bulunması, İtalya
nın Akdeniz havzasında asken ve bah. 
ri hakimiyeti hakkında rüyasını tama -
miyle gülünç bir hale koymuştur. 

Bu anlaşma, Avruparun kollektif em
niyeti mücadelesinde bir terakki ifade 
eylemekte bulunması dolayısiyle de müs
bet bir hadise teşkil eylemektedir. Şim
diye kadar mütemadi surette cezasız ka. 
lacaklannr farzeden fa.şist mütecavizler, 
Avrupa'da kollektif emniyet fikrinin ya
şamakta olduğunu ve tecavüzlere ve kor
sanlıklara bir nihayet verilebileceğini bu
gün görmüşlerdir. 

Bu anlaşmaya vakıa kusursuz dene
mez. İmzalayanlar arasında İspanya 
cumhuriyetinin bulun.maması gibi bazı 
kusurlar vardır. Fakat bu kusuda.rma 
rağmen Sovyetler Birliği, bu anlaşmayı 
imza ederken, bunun kollektif emniyet 
için mücadelede ileri atılmış bir adım ol
duğu ve her türlü ölçüyü unutan faşist
lere mühim bir mukavemet teşkil eyli -
yeceği düşüncesiyle hareket eylemiştir. 

Maama.fih korsanlık hadiselerine kar
şı kollektif tedbirleri tazammun eden bu 
anlaşma ile Sovyetler Birliği, lüzuınu 

takdirinde kendi ticaret gemilerini hi -
maye için müstakil bir halde tedbirler 
almak hususunda.ki haklarım tcrketıniş 
değildir ve Sovyetler Birliğinin kollek
tif hareketlere iştiraki. Sovyet devleti -
nin menfaatlerinin katı surette müdafa
ası siyasetinden feragati tazammun ey
lememektedir.,, 

Pravcla gazetesi de ezcümle diyor ki: 

" Bu anlaşma, her türlü ölçüyü unu

tan faşist korsanlara karşı mukavemet 

teşkilatı yolunda ancak ilk admıı teşkil 
eylemektedir. Bu sahada ilk adım olma
sı dolayısiyle de bazı çekingenlikleri ih
tiva eylemektedir. Fakat buna rağmen, 
anlaşma, Akdeniz'de kollektif emniye. 
tin müdafaası için enternasyonal mühim 
bir vesikadır. Bunun, bu yolda daha 
başkaları tarafından takibedileceğini ü
mid edelim.,, 

"Nyon kararlarından elde edilen u- ' ==============--::-:::=== 
rnumi intiba, neticenin, yalnız teknik 
mahiyeti haiz bulunduğunu kaydedebil
tnekten oldukça uzaktır. Nyonda akte
dilen konferansa, İtalyaya daima isti
Yerek emniyetsizlik ve itimadsızlık ile 
baltan ve Sovyet unsurunu katiyen ter
ketmek istemiyen aynı siyaset hakim 
olınuştur. Esasen Akden.i%1n bu kon
trolu planı, işler daha ziya.de kötüleş· 

tiği zaman husule gelecek vaziyeti ölç· 
ınek için girişilmiş bir tecrübedir. Nyon 
da mevzuubahs olan şey, en geniş mik
Yasta bir cebir manevrasından başka 

bir şey değildir.,, 

Ankara 
Basın Spor Kulübü 

Toplantısı 

Basın Spor Kulübü Umumi Katibli
ğinden : 

İdare heyeti seçimi için, evvelce de 
yapılacağı ilan edilip de görülen lüzum 
üzeri.ne tehir edilen kulübümüz ilk 
toplantısını 18 - 9 - 1937 pazar günü 
saat 13 de yapacaktır. Keyfiyet sayın 
azalara bildirilir. 

Romada: 
Roma, 15 (A.A.) - Şimali İtalya

da çıkan bütün gazeteler, İtalyanın 
Nyon anlaşmasına istirak davetine ver
diği rcd cevabı ile aİakadar olarak İtal
ya ile Almanya'nın bu hususta tamamiy. 
le mutabık bulunduklarını kaydetmek • 
tedir. 

''Popolo d' İtalia,, ayrıca diyor ki: 
"Nyondaki anlaşmada italyan filo

suna bırakılan rol, ne musavat prensip
lerine ne de İtalyanın Akdenizdeki va
ziyetine uymamaktadır.,, 

"Gazetta del Popolo" diyor ki: 

"İtalya, Akdenizde inhisar arzusunda 
değildir. İstediği, daimi surette, kendi 
dünya ticaretinin tabii yolu olan bu de
nizdeki tabii ve tam hakkıdır.,, 

''Stampa,, diyor ki: 

"İtalya, hi~ bir zaman başkalarının 

imtiyazlarını teyid eden bir plaru tas-
vib edemez ve hiç bir kimse de, en bü
yük Akdeniz devleti için hududlar çiz
mek ve nuntakalar tesbit etmek hakkı· 
nı haiz değildir.,, 

''Messagero,, diyor ki : 

''Ancak, bili.istisna bütün Akdeniz 
mıntakalarında bütün diğer devletlerle 
mutlak bir hukuk musavatıdır ki, İtal
yanın bu anlaşmaya iştirakini mümkün 
kılabilir. Bu hususta da İtalya, ancak 
kendi başına kendi menfaatlarının nere
de bulunduğunu kararlaştırır.,, 

''Popolo di Roma,, ise diyor ki : 

"İtalyanın deniz kuvvetleri, diğer 

devletlerin kontrol servisi kadar mühim 
bir servis temin edebilecek derecede 
mümkündür.,, 

Bu iki gazete de, halen Londrada 
hüküm sürmekte olduğunu söyledikleri 
hissiyatı da bildirmektedir. Londra
daki bu hissiyata göre,, İtalyanın ceva
bı kati telakki olunmamalıdır ve eğer 
Fransa ile İngiltere, İtalyaya bütün 
Akdenizde kontrola iştirak etmeyi tıek
lif ederlerse İtalyanın red cevabı geri 
alınabilecektir. 

Yugoslavyada 
manevralar 

Manevralarda hangi 
heyetler bulunacak ? 
Belgrad, 15 (A.A.) - Avala ajan. 

smdan: Yugoslav ordusunun eylül ayı
nın ikinci yarısında yapıla~ak. olan bü
yük manevralarında ecnebı bırçok as
keri heyetler ve bilhassa Çekoslovakya, 
Romanya, Fransa, ltalya, Türkiye ve 
Yunanistan heyetleri hazır bulunacak

tır. 

Çekoslovakya heyetine mim müda. 
fa.a nazırı B. Mahnik ile genel kurmay 
başkanı General Krejcik riyaset edecek
tir. Romanya heyetine genel kurmay 
başkanı General ton Sikitiu. fransız he
yetine genel kurmay başkanı General 
Gamelin, italyan heyetine Bologne rnın
takası kolordu kumandanı General Anıe
do, türk heyetine genel kurmay başkanı 
Mareşal Fevzi Ça.lmlak, yunan heyetine 
genel kurmay başkanı General Papa.gos 

riyaset edecektir. . 
Bu manevraların gayesı, yugoslav or. 

dusunun asri hazırlıklarını göstermektir. 
Hususi teknik kıtaat ile, motörlü kı

taat, tayyareler ve saire geniş mikyasta 
bu manevralara iştirak edecektir. Ma -
nevralara vüksek askeri şura reisi Ge
neral Miia~anoviç kumanda edecektir. 

Manevralara takriben elli bin kişi iş-

tirak edecektir . 

Merinos çiftliği mütehassıslığı 
Uzun müddettenberi Avrupada bu

lunan Dr. veteriner Hikmet Sezen, Ka
racabey harası ve merinos çiftliği kli
nik mütehssıshğına tayin edilmiştir. 

5-

Bir adam 
bıçakla 

Bayazıtta karısını 

vurdu öldürdü 

Katil sucu Halil adliyeye sevkedili.rken 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Bu sa- j nuşurken görmüş, ilierine atlryarak 

bah sucu Halil adında birisi Bayazıt- bıçakla karnından yaralamıştır. Şoför 
ta karısını bıçaklıyarak öldürmüş, kaçmış, hastahaneye kaldırılan kadın 
sonra karakola giderek teslim olmuş- biraz sonra ölmüştür. Katil Halil cina.. 
tur. Cinayetin tafsilatı şudur: yetten sonra doğruca gidip polise tes-

32 yaşında Şükriye ile 10 seneden- lim olmuştur. 
beri evli olan Halil karısından şüphe Suçlu sorgu esnasında şunları söy. 
etmeğe başlamış ve hakikaten Şükri- !emiştir: 
yenin şoför Lutfi adında birisiyle mü. "- Mahkemeye gelirken karımı 

nasebette bulunduğunu teshit etmiş- dostu ile gördüm. Gözlerim karardr. 
tir. Halil birkaç gün evel bir cürmü Üstlerine yürüdüm. Sonra ne yaptığı-
meşhud yaptırmış, Fatih sulh mahke- mı bilmiyorum.,, 
mesinde dava açılmıştır. Dün ilk mu- Katil öğleden sonra Adliyeye geti-
bakemeye gelmek için yola çıkan Ha- rildi. Sorgusu yapılarak tevkif ediL 
lil kansını Bayazıt'ta gene şoförle ko· m.iştir. 

Akdenizin emniyeti 
(Başı 1. inci sayfada) 

nrldığına göre, "Nyon devriyesi" şUndi
den muvaffak olmuştur ve konan de -
nizalb gemileri, - hareket üsleri nerede 
bulunursa bulunsun • bu üslerinden YR
taklanna dönmek emrini havi telsiz tel
graf haberleri almışlardır. 

Akdeniz anlQ§ması katidir. 
Cenevredeki Havas ajansı muhabi

ri de şu haberi vermiştir: Akdeniz kon
feransı mahafili, İtalyanın cevabını 
Nyon itilahnı kabulden çekinme addet
mektedir. 

Romanın işbirliği için ileri sürmek
te olduğu şartların kabulü, itilafname
nin değiştirilmesini ica.b edecektir. Şu 
halde meselenin halli, tekrar bir mesele 
halinde ortaya atılmış olacaktır. Halbu
ki alakadar devletler, Akdenizde ser
best müna.kalenin tesisini müstacel te
lakki etmektedirler. Bu sebebden dola
yı Fransa ile İngiltere, vazifelerini ifa 
için hemen gerekli tertibatı almışlar

dır. 

Alınan emniyet tertibatı, pazartesi
den itibaren işlemeğe başlıyacaktır. 

Bu şerait altında italyan müracaa
tının Nyon konferansının meseleyi ye
niden konuşmasına yol açmasına ihti
mal verilmemektedir. 

Cenevreden Havas ajansı muhabiri 
bildiriy-0r: ingiliz hariciye nazırı Ede
nin çok yakınlarından şöyle söyleniyor: 
Nyon anlaşmasının değiştirilmesi ba
his mevzuu olamaz. Bizim yegane kay· 
gumuz bu anlaşmanın tatbikini takviye 
etmektir. 

Bugün Londraya dönen amiral Chat
fiel Akdenizin kontrolünü kuvvetlen
dirmek için icab eden tedbirleri he
yeti umumiyesiyle tesbit edecektir. Ge
rek ingiliz gerek fransız heyeti murah
haslarında görülen azimde şu e
saslı mütalea bakim bulunmakta -
dır. Gaye İtalya'nın kontrola işti -
rakini temin etmektir. Fakat. İ -
talyanın cevabı İngiltere, Fransa ve İ
talya arasında bir müzakere mevzuu o
lamaz. Kontrol mıntakalannın tevsii 
gibi tali derecede tadilat yapılması e
sasen Nyon anlaşmasında derpiş edi1-
miş olduğundan böyle bir tadil hükü
metler arasında basit bir diplomatik 
istişarelerle yapılabifü. Herhalde yeni 
bir konferansın toplanmasını icab etti
recek her türlü müzakere ve binaena
leyh ltalyaya kati bir müsavat verilme
si keyfiyeti bütün akid devletlerin ev
velbeevvel kendi aralarında anlaşmala
rına mütevakkıftır. 

lngiliz bCl§vekilinin gayreti 
Londr~ 15 (A.A.) - Star gazetesi 

yazıyor: Öyle zannediliyor ki, Başve
kil Çemberlayn dış politika üzerinde 
devamlı kontrolda bulunduğunu bir ki:
re daha gösterecektir. Kuvvetle muhte
meldir ki, Çemberlayn Akdenizda kont-

rolun ifasında İtalyaya tam bir müsa
vat verilmesini istesin. Çemberlayn İn
giliz - İtalyan müzakerelerini bozma
mak ve ingiliz ve fransız kontrol gemi
leriyle italyan harb gemileri arasında 
hadiseler çıkmasına mani olmaya çalış
maktadır. 

Berlin politik mahfillerinoe 

Berlin, 15 (A.A.) - Yan resmi bir 
membadan bildirildiğine göre, İtalya
nın Nyon anlaşmasrna karşı takmdığı 

tavır, Almanyanın aynidir. Berlin siya
si mahfillerinde tebarüz ettirildiğine 

göre, esasen İtalya, bu noktayı. alman 
hükümeti ile tam bir anlaşma halinde 
tesbit eylemiştir. Yine tebarüz ettirildi
ğine göre, Fransa ve İngiltere, halen. 
İtalyanın haklı olarak istediği hukuk 
beraberliğini verecek bir formül bul
maya çalışmaktadır. Zira, aksi takdirdf 
Nyondan ahnaca.k netice, ancak kısmi 
olacaktır ve ne ispanyol meselesinde 
devletlerin anlaşıp işbirliği yapmalarım 
ne de konferansın hedefini teşki1 eden 
Akdenizde denizaltı gemilerinin yap
tıkları hücumların önüne geçilmesi işi
nin teminini kolaylaştırabilecektir. 

Karqmazlık komitesinin toplanhsı 
Londra, 15 (A.A.) - Salahiyettar 

makamlardan bildirildiğine göre karış
mazlık komitesinin bu cuma günü top
lanacağı henüz belli değildir. Bu top
lantının önümüzdeki haftaya kalması da 
muhtemeldir. 

Akdeniz için sigorta 
Nevyork, 15 (A.A.) - Amerıkan 

Export Lines, bir geminin tayfası, 250 
dolar prim verilmesini ve 25 bin dola
ra sigorta edilmelerini istediklerinden 
dolayı bu vapurların Akdenize yapaca
ğı seferi ilıra etmiştir. 

~ 

Largo Kabellero Fransa 
ve İngiltere'den askeri 

yardnn istiyor 
J'aris, 15 (A.A.) - Hükümetçilerin 

eski şefi B. Largo KabaUero, Matin 
gazetesine beyanatta bulunarak eı:cüm
le demiştir ki : 

••- İspanyanın dostlarından maddi 
bir yardım istemeğe geldim. Fransa ile 
İngiltere, karışma.zhğı yeni bir noktai 
nazardan derpiş etmelidirler. Hükümet
çi İspanyaya Milletler Cemiyeti misa
kının bir taarruz ihtimali hali için der • 
piş etmiş olduğu veçhile, açıktan açığa 
askeri bir yardımda bulunmaları lazım
dır. Yardım, bütün ecnebilerin geri ça
ğmlmasından ve silah ve mühimmat sa
tn a1mmasının serbest bırakrlmasxndan 

ibaret olabilir Valansiya ancak bu suret
le süratle galebe çalabilecektir. 



o 

Ankara Devlet Konservatuvarı- ı 
na hu yıl alınacak talebenin lrayıt 
ve kabul şartlan : 

Ankara konservatuvarının müzik kısmına yatısız talebe kaydolu-
nacaktır. Orta tahsili bitirenler alınabilir. . . . 

İsteklilerin 29.9.937 çarşamba gününe kadar bırer dılekçe ı~e 
Cebecide Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne baş vurmaları la-
zımdır. 

Dilekçeye şunlar ilişik bulundurulmalıdır: 
a) Orta okul diploması, 
b) Nüfus cüzdam, 
c) Sıhat raporu, 
d) Beş vesika fotoğrafı. . 
Konservatuvarın bu kısmında öğrettlecek şeyler şunlardcr: 
1) Yaylı sazlar (Keman Viola, Violo.nsel, Kontrbas), 
2) Nefesli sazlar (Flüt, Obuva, Klarınet, Fagot, Korno, Trom-

pet, Trombon, Tuba), 
3) Piyano, Arp, . . 
4) Tembal ve Batteri (Xılofon, Glockenspıel, v. s .), 
5) Şan ve ses terbiyesi, 
6) Teori, kompozisyon. . . 
İstekliler bir sınavdan geçirilecektir. Sınavda şunlar ıstenecektır: 
a) Sesleri ve melodileri tekrarlayabilmek, 
b) Ritmik duyma ve hissetme, .. 
c) Evelce bir enstrüman çalınış bulunanlar çaldıkları enstru

manla istedikleri morsoları çalarlar ve şarkı bilenler beğendikleri 
bir şarkıyı söylerler. ~ 

Kabul smavmın hangi gün yapılacagı isteklilere okulda tebliğ 
edilecektir. (3382) 3-5020 

l{ars vilayetinden : 
ı - Sarıkamış kasabasında yapılaca~ 80011.7~ lira. b~deli keşifli 

Iğdır kasabasında yapılacak 84612.63 ltra bedelı k~şıflı m~cmuan 
16704.34 liralık elektrik tesiatı işi kapalı zarf usulıyle eksıtlmeye 
konulmuştur. . . . . w. w 

2 - Bu tesisatın heyeti umumiyesıne teklıf yapıl~bıldıgı Igdı:, 
Sarıkamış kasabaları tesisatları için de ayrı ayrı vakı olacak teklıf
ler de kabul edilecektir. 

3 - Eksiltme 13.10.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15 de Kars vilayeti daimi encümenince yapılacaktır .. 

4 - Muvakkat teminat umum tesisat için 9486 lıradır. 
5 - Bu münakasanın istinad ettiği plan, keşif, fenni şartname 

münak.asa şartnamesi baymdrrh~ işleri genel şartna~e~i ~~ .~ususi 
şartname 824 liar bedel mukabılinde Kars nafıa mudurlugu tara-
fından verilecektir. 

6 - Para tediyesi şartları hususi şartnamede yazılmıştı.r. 
7 - İstekli olanların kanuna göre hazırlayacakları teklıf mek

tubları ile birlikte hususi idare namına yatırlımış teminat makbuz 
veya mektublarım ve ticaret odası kayıd varakası • en _aşağı 80000 
liralık elektrik tesisatı yaptıklarına dair nafıa vekaletınden alınış 
olduğu ehliyet vesikasını bir zarfa koyarak mühürlü olarak yukarı
da yazılı müddetten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri veya posta ile göndermeleri ilan o-
lunur. (6077) 3-5037 

C. H. P. Seyhan ilyönliurul 
l1aşlcanlığından : 

Pazarlıkla Arsa Satışı İlanı: 
7.eylül.937 ta rihinde kapalı zarf usuliyle ve arttırma yolu ile 

satış ve ihalesi yapılacağı ilan olduğu halde isteklisi çıkmayan C. 
H. P. emlakinden Adanada vaki eski Ori:zdibak arsası bu kerre pa
zarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

1 - Satılacak malın cinsi : 
Hudud ve evsafı şartnamede g österilen 1440 bin 
dört yüz kırk metre murabbamdaki eski Orizdi
bak arsası. 

2 - Muhammen bedeli 20000 yirmi bin liradır . 
3 - Şartnamesi C. H. P. Seyhan ilyönkurul bürosunda parasız 

olarak verilir. Veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine 
yollanır. 

4 - Arsanın satış ve ihalesi pazarlıkla yapılacaktır. Teklif edi
len ve verilen fiat haddi layikinde görüldüğü takdirde kati ihale 
12 birinci teşrin 937 salı günü saat 17 de Adanada parti kurağında 
ilyönkurul başkan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi mikdan 1500 bin beş yüz liradır. 
C. H. P. emlakinden Adanadaki eski Orizdibak arsasının tamamı 
yukarıdaki maddelere göre pazarlık usuliyle satılacaktır. İstekli
lerin her gün saat 17 den sonra parti kurağında ilyönkurul başkan
lığına müracaat etmeleri ve kati ihale için gösterilen gün ve saat
te bizzat veya noterlikten tasdikli vekaletnameli vekillerinin C. H. 
P. Seyhan ilyönkurul kurağında hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3388) 3-5029 

Türle kurumu spor 
genel merlcezinden: 

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

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

l{onya ili lcültür 
direktörlüğünden : 

Eksiltme ilanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Konyada İplikçi camii tamiridir. 
2 - Keşif bedeli 10029 lira 28 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
4 - Eksiltme mü'ddeti 11.9.937 tarihinden itibaren 30.9.937 ta-

rihine kadar yirmi gündür. 
5 - Muvakkat teminat 752 liradır. 
6 - İhale 1.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat on beşte 

Konya hükümet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı-
lacaktır. • 

7 - İsteklilerin teklif ınektublarmı ve 2490 numaralı kanunun 
mucibince ticaret odası vesikasını ve nafıa vekaletinden 937 yılı 
için alınmış ehliyeti fenniye vesikasını ve bu gibi işJeri yaptığına 
dair muteber belgesiyle birlikte 752 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale saatındn 
en az bir saat eve! kültür direktörlüğüne •akbuz mukabilinde ver
miş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet i
hale saatma kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış bulunması lazrmdxr. Postada 
vaki olacak teahhür kabuJ edilmez. · 

8 - Keşif ve evrakı ve fenni ve eksiltme şartnameleri ve mu
kavelename her gün Konya eski eserler müzesi direktörlüğünde gö· 
rülebilir. Hariçte bulunanlara sarih adresleriyle posta ücretini gön-
derdiklerinde kendilerine yollanır. (3389) 3-5028 

ULUS 

Tarih, dil, 
falcültesi 

coğrafya 
direktörlüğünden: 

Fakültemiz için macar<:a ve Hungarolojiye aid kitab mübayaa 
edilecektir. 

Muhammen bedeli 1400 liradır. 
K.itab listelerini görmek istiyenler her gün fakülte kütüphane 

memuruna müracaat edebilirler. 
İhale 27.9.937 pazartesi günü mektebler muhasebeciliğinde saat 

15 de yapılacktır. İstekliler . 105 liradan ibaret olan muvakkat te
minatı ihaleden bir gün evelıne kadar vezneye yatırmış olmahdır-
lar. (3292) 3-4903 

Elaziz İskan Direktörlüğünden : 
Etaziz merkezindeki göçmenler için yapılacak "l" numaralı şe 

hir planı mucibince "74'' tek ev ile Sivrice kaza merkez~nde b~.l~~ 
nan göçmenler !C<ın "6" numaralı köy tipine göre "II'' crıft ve 3 
numaralı köy tipine göre ·:ı" tek yaptırılacak evlerin inşaatı 3.7.937 
ve 5.8.937 günlerinde kapatı ?"arf usuliyle münakasayaa konulmuş, 
talih bulunmadığından 6.8.937 gününden itibaren bir ay müd~.etıe 
pazarlığa çıkarılmış ise de keşif bedellerindeki Hatlarda gllr.ul.en 
düşüklük sebebile, yapılan li'azarlıkta da talip zuhur et.medıgın
den her iki mahalde in5a edılecek evlerin keşif bedellerıne. .ıa~ 
yapılarak 2490 sa.yılı arttırnıa v_e . eksiltme kanununun 12 incı macı
desine göre 9-9-937 gününden ıtıbaren 21 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle yeniden mü~akasıı.ya <:;~karılmıştır. • . . 

ı - Tayin edilen keşı~ bedeHerıne göre, Elazız mer.ke:ınde 
yaptırılacak (74) tek ev i~ın (38568) lira (80) kuruş ve Sıvrıcede 
yaptırılacak (11) çift (1) ~e~ ~~.için de (12072) lira. (99) .kuruştur. 

2 - Bütün malzeme, ışçılıgıle beraber müteahhıde aıd olmak 
üzere ve anahtar teslimi suretile yapılacaktır. 

3 - % 7,5 tan tutarı elan, ~uvakkat teminat bec1elleri ihaleden 
üç saat evvel verilmiş Glması lazımdır. . ı 

4 - Fenni ve idari şartnameler ile planlar, isteklıler tarafın~an 
parasız olarak her gün Ankara İskan Müdürlüğü. İsta~.b~l İ~~an 
Müdürlüğü ve Elaziz İskan Müdürlüğü dairelerinde gorulebılı'.: 

5 - Talip olanların eksiltmeye girebilmeleri için, kanunun gos-
' terdiği şekilde ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. .. . 

6 - Mezkur inşaata aid münakasa 29-9-937 tarihine musadıf 
çarşamba günü saat lj te Elaziz İskan Müdürlüğü daire~inde ya
pılacağından, muayyen s~atte zarfların verilmiş olmas~ lazımdı.'.. 

7 - Posta ile gönderılecek azrflarm vürutlarmdakı teahhur
den dolayı vukubulacak itirazlar nazarı itibara alrnmaz. 

(6131) 3-5036 

Bolvadın Şarbaylığrndan: 
22800 lira bedeli keşifli ye.tnıişer beygir takatında buhar )oko

mobilli kazamız elektrik tesiatı 20 gün müddetle kapalı zarf usu
liyle 10.9.937 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. . 

ı - İhale 30 eylül 937 perşembe günü saat 16 da beledıye en-
cümeninde yapılacaktır. . 

2 - Talihlerin ihale saatrndan evel % 7,5 muvakkat temınat pa
rası 1710 lirayı ya nakden veya muteber bir banka mektubu ile tek
lif mektubunu helediye encümeni riyasetine vermeleri şarttır. . 

3 - Eksiltmeye iştirak eden müteahhidilerin bu gibi elektrık 
tesisi işlerini muvaffakıyetle başardıklarına dair ehliyet vesikala
rını ibraz etmeleri şarttır. 

4 - Nafıa vekaletinden musaddak elektrik ve tesiatı fenni şart
name ve projesi belediyemizde mevcud olduğundan bu hususta 
izahat almak istiyen tali.bler her gün belediyeye müracaatla öğre
nilebilir. 

5 - Müteahhid ihaleyi müteakib muvakkat teminat parasını 
% 15 şe iblağa ve hususi ve umui ve fenni şartname hakkında no
ter mukavele senedi vereceği ve bilfunum masarifi sairesinin müte-
ahhide aid olduğu ilan olunur. (6144) 3- 5033 

Bolvadın Şarbaylığından : 
4000 lira bedeli keşifli kazamızda yetmişer beygir kuvvetinde 

iki buhar lokomobilli elektri.!ı santral binası 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10.9.937 den başlar. 

1 - İhale 30 eylül 937 perşembe günü saat 14 de belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

ı - Talihler ihale saatından evel % 7.5 teminatı muvakkate 
parası 300 lirayı ya nakden veya mutebe_r bir banka mektubu ile te-
diye ve ehliyet vesikasını ibraz etmeler~ şart.tır. • 

3 - Elektrik santralı binası belediyemızde mevcud fennı ve 
hususi şartname ve pl&n mucibince yapılacaktır. 

4 - Müteahhid ihaleyi müteakib muv~kkat teminat parasını 
% 15 şe iblağ ve noterden mukavele_ s~nedıni. yaptırmağa mecbu.r
dur. Bu hususta fazla izahat almak ıstıyenlerın her gün Bolvadın 
belediye riyasetine müracaatları il~n olunur. (6145) 3--5034 

Mardin Belediyesinden : 
1. - İlk kısmını teşkil eden ve keşif bedeli 20689.- lira olan 

Ma.rdin kasabası elektrik tesisatı ıı.ı0.937 pazartesi günü saat 15 
de Mardin belediye encümeninde kapalı ~arf usuliyle ihale yapıl
mak üzere 2490 sayılı kanuna tevfikan eks~ltmeye çıkarılmıştır. 

2. - Bu işe girmek istiyenler 1552 lıra ~uvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği ve şartnaınede yazılı vesıkaları aynı günün 
saat 15 inde- belediye encümen reisliğine. ve~eleri lazımdır. 

3. - İstekliler fenni şartname ve pro1elerı ~ardin belediyesin
de görecekleri gibi 5 lira mukabilinde suretlerıni alabilirler. 

4. - İhale günü saat 15 den sonra gelecek teklifler posta ge-
cikmesi dahi olsa kabul edilmez. (6130) 3-5035 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1) - İdare ihtiyacı için 50.000 metre çift, ıoo.ooo M. tek nakil

li ki ceman 150.000 metre sahra kablosu kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 10600, muva~k~t teminatı 795 lira olup 
eksiltmesi 8 - teşrini evvel • 37 cuına gunu saat (15) de Ankarada 
P.T.T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat ~~buz. veya banka mektu
bunu ,ticaret odası vesikasında.o başka muteahıtlik ehliyet vesika
sını ve teklif mektubunu muhtevi k~pah zarfl~rınr o gün saat (14) 
e kadar mezkfir komisyona tevdi eyhyeceklerdır. 

4) - Şartnameler, Ankarada P.T.~.: .. levazım müdürlüğünden, 
lstanbulda P.T.T. ayniyat şube müdUdugunden parasız verilir. 

(2886) 2---4441 
"' Çanakkale jandarma satmalma 

komisyonundan: 
Tahmini Muvakkat 

bedeli teminat İhale Nasıl 
Erzakın cinsi Kilo L. K.u. L. Ku. günlemeci Günü Saati oJacağı 

Sığır eti 115300 34590 00 2594 25 29.9.937 çarşamba 15 kapalı 
1 - Çanakkalede bulunan birinci J. alayına bağlı 1, 2, 3, üncü 

J. taburlarının (2. 3. 9. sayılı J. okulları) 1. eylül 937 günJemecin· 
den 30 nisan 938 günlemeci sonuna ~adar ihtiyaçları olan 8 aylık 
yukarıda yazılı bir kalem erzakın hızasmda gösterilen günlemeç, 
gün ve saatte 2. inci tabur (3. sayılı J. okul karargahında salahiyet
tar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

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

3--:- Ş~ameler Çanakkaledc J. satınalma komisyonunda para-
sız verılebılır. (5967) 3-4952 

Hozatta seyyar lliyade ala} ı 
satınalma komisyonundan : 

1 - Mamekde seyyar jandarma alay ihtiyacl için iki yüz elli 
dört bin üç yüz yirmi dört kilo yediyüz gram un alınacaktır. Tah· 
min bedeli otuz sekiz bin yüz kırk sekiz lira yetmiş kuruş muvak .. 
kat teminatı ise iki bin sekiz yüz altmış bir lira on beş kuruştur. 

2 - Eksiltme 28·9-937 salı günü saat 11 de Memekide seyyar 
jandarma alay satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarf 28-9-937 sh günü saat ona kadar mezkur komis• 
yona verilmelidir. 

4 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar mu• 
vakkat teminatın konuldugu zarf içine konulacaktır. 

5 - Üç yüz yirmi beş bin yedi yüz altmış kilo arpa satın alma-
caktır. Tahmin bedeli on dokuz bin beş yüz kırk beş lira altmış ku• 
ruş ve muvakkat teminatı bin dört yüz altmış beş lira doksan iki 
kuruştur. 

6 - Münakasa günü 28·9-937 salı günü saat dokuzdur. 
7 - Diğer hususat unun aynıdır. · 
8 - Dokuz bin beş yüz kilo sade yağı satın alınaaktır. Tahmin 

bedeli yedi bin altı yüz lira, muvakkat teminatı beş yüz yetmij 
liradır . 

8 - Münakasa günü 27-9-937 pazartesi saat 11 dir. 
10 - Diğer hususat arpanın arnıdır. 
11 - Aitmiş bin kilo sığır eti satın alınacaktır. Tahmin bedeli 

on bin sekiz yüz lira muvakkat teminatı sekiz yüz on liradır. 
12 - Münakasa günü 27-9-937 pazartesi saat dokuzdur. Diğer 

hususat sadenin aynıdır. . 
13 - İki yüz elli bin dokuz yüz altmış kilo kuru ot satın alına· 

caktır. Tahmin bedeli altı bin üç yüz doksan dokuz lira muvakkat 
teminatı dört yüz yetmiş dokuz lira doksan iki buçuk kuruştur. Di
ğer hususat sığır etinin aynıdır. 

14 - Dokuz yüz bin kilo odun satın almacaktır. Tahmin bedeli 
dokuz bin lira muvakkat teminatı altı yüz yetmiş beş liradır. 

15 - Eksiltme günü 27-9-937 pazartesi saat 13 dür. 
16 - Diğer hususat yukarıdaki kalemlerin aynıdır. 

(3207) 3-4803 

Diyar be kir isk.an müdürl~Oiinden: . 
Bir evin 

Kazası Köy Tipi Adedi Bedeli Yekunu 
Merkez Karabaş 3 50 476.14 23807.00 
Merkez Satı 3 50 4Ci5.t0 23255.00 
Ergani 
Osmaniye Merkezi 2 15 630.21 9528.tS 
Osmaniye Harbete 3 35 520.21 18207.JS 
Bismil An bar 3 8() 583.21 46656.80 
Silvan Merkez 2 15 590.90 8863.5() 
Silvan Aslo 3 35 491.63 17207.0S 
Merkez Kabi 3 12 456.52 5478.24 
Merkez Yeniköy 3 6 45t>.52 2739.lZ 

298 155742.21 

1 - Yukarıda isimleri yazılı dokuz merkezde yapılacak (298) 
göçmen evinin Heyeti vekilenin 19.12.935 tarih ve 2/3711 sayılı ka· 
rarnamesine tevfikan 30 ağustos 1937 den itibaren münakasaya çıka• 
rılmıştır. İhale müddeti 16. eylül. 937 ye müsadif perşembe günü sa· 
at tam on üçe kadardır. 

2 - Taliplerin bu müddet icrinde her merkezdeki evlere köybe· 
köv veya dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. . 

3 - Müteahhitliğe talip olanların şimdiye kadar en az 10000 lı
rahk iş yaptlklarına dair vesaiki ve koyacakları peyiere ve alacak• 
lan evlerin bedeli keşiflerinin mikdarrna göre ihale günün~ kadar 
kanuni teminatlarını malsandığına yatırmış olmaları elze?1dır. 

4 - Pazarlığın son kararı D. Bekir iskan müdüriyetınde vapı· 
lacağından şera iti öğrenmek ve usulü dairesinde suretlerini almak 
istiyenler D. B ekirde iskan müdürlüğüne ve kazalarda Bismil, Er· 
gani, Osmaniye, Silvan, kaymakamlıklarına müracaat edebilecekler· 
dir. (3182) 23-4717 

Ankara tarih, 
falcültesi 

dil, coğrafya 
direktörlüğündeıı 

1 - Fakülte için 4407 lira 56 kuruş muhammen bedelli 1069 
adet kitab münakasya konacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler fakülte kütüphane memu• 
runa her gün mü<acaat edebilirler. 

3 - İhale 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de mektebler muhase• 
beciliğinde yapılacaktır. · 

4 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar 330 lira 
51 kurştan ibaret olan muvakkat teminatı mektebler muhasebecili· 
ği veznesine yatırmış olmaları lazımdır. 

5 - İlan ücreti müteahhide aiddir. (3173) 3-4762 

İzmir belediyesinden : 
Belediye hava gazı fabrikası tek teshin jeneratörlü ve kavi gaz

la ilaveli teshin cihazını havi ve 24 saatte asgari yedi bin beş yüı 
metre mikap gaz istihsal edebiJecek kabiliyette altı şakuli vertikal 
kamaralı bir hava gazı istihsal ocağının malzeme ve montajı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamenin fenni kısmında yazılı olduğu veçhile ocağın müte• 
ahhide aid makine alat ve malzemesile montajımn bedeli muhaın
meni yetmiş bin beş yüz liradır. Şartnamesi 176 kuruş bedel mu ka• 
bilinde hava gazı müdürlliğtinden alınır. Taşradan istiyenler ayrıca 
posta ücretini de göndermelidirler. Eksiltme birinci teşrinin 19 un .. 
cu sah günü saat 16 dadır. İştirak için dört bin yedi yüz yetmiş bef 
liralrk muvakkat teminat maktiuzu veya banka teminat mektubu ile 
iki bin dört vüz doksan savılr kanunun tarifi dairesinde hazırlanmıf 
teklifler ihale günü olan 19.10.937 sah giinü saat 15 e k'!dar beledi· 
ve encümen reisliifine verilir. (3195) 3-4802 

Jandarma genel l{omutanlığı 
Anl<.ara satınalma komisyonundan: 

Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınması icab eden ve 
bri kilosuna yirmi yedi kuruş bedel tahmin edilen on beş bindell 
yirmi beş bn kiloya kadar sığır eti 22 eylül 937 çarşamba günü sa
at onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek et pazarlığına 
girmek istiyenlerin (506) lira (25) kuruşluk ilk teminatları ile bir• 
likte belli gün ve saatta komisyona baş varmuları (3187) 3-4781. 

Zonguldak 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· 

nine müracat etmelidirler. · 
5 - Muvakkat teminat 544 lira 42 kuruştur. 
6 - İsteklilerin teklif mektublarınx üçüncü maddede yazılı ~a· 

atten bir saat evveline kadar belediye reisliğine makbuz mukabiJı 11• 
de vermeleri muktezidir. (3361) 3_5001 
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1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 1 

Komisyonu llanlar1 _ 
----------------- -----------------~ 

!LAN 
1 _ Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müesesat hayvana

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

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

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

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

5 _ İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına vesika gös
terecekler ve muvakkat teminatlariyle teklif mektublarını iha!e 
ı:ıaatmdan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermış 
bulUDacaklardır. (3129) 3-4678 

İLAN 
1 _ Pınarhisar hayvanatırun 517 ton kuru otu ile Demirköy kıtaatı 

hayvanatının 126 ton kuru otu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-

tur.2 _ Pınarhisar otunun tahmin bedeli 18095 lira ilk teminatı 
1358 liradır. Demirköyün otunun muhammen tutarı 5040 lira ilk 
teminatı 378 liradır. İhaleleri ayrı ayrı 18. eylül 937 cumartesi gü
nü saat 11 de Vizede tümen satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 _ lstekli1erin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü madde1erindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatmdan 
en az bir ııaat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3110) 3-4676 

t LAN 
Cins Miktar Muhammen fiat Muvakkat temi. 

Un 2801000 12,50 2625 
Menemendeki yaya alayı ihtiyacı için yukarıda mikdan yazılı 

un münakasaya konulmuştur. Şartnamesi bedelsiz olarak Menemen
de yaya alay satın alm komisyonunda hergün görülebilir. Münaka
sası 27.9.937 pazartesi günü saat 16 da Menemendeki yaya alay satın 
alma komisyonunda yaptlacaktrr. Eksiltme kapalı zarf usulüdür. 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminat mikdan yukarıda yazılıdır. 
İstekliler ticaret odasında yazılı olduklarına dair vesika gösterecek
lerdir. İstekliler muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mek
tuplarını münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir saat evel 
alay satın alma komisyonuna vermeleri. (3312) 3-4927 

İLAN 
Cinsi Kilo Teminatı Tahmini. F. İhale tarihi 
Sabun 34800 1175 45 28.9.937 16 
Sabun 4500 152 45 28.9.937 16 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve 
miktarlarile teminau ve muhammen fiatları ve ihale tarihleri yazılı 
iki kalem sabun eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin kanunun 2., 3 
üncü maddelerindeki vesika ile bir saat evel komisyona müracaat-
ları. (3310) 3-4928 

1 LAN 
İstanbul komutanlığına bağlı Haydarpaşa hastahanesi için 1500 

ton türk antrasit kömürünün kapalı zarfla ihalesi 24 eylül 937 cu
ma günü aaat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 36750 liradır. 
İlk teminatı 2756 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evel komis
yonda görülebilir. İsteklierin ilk teminat makbuzu veya mektubla
rı ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika· 
lariyle beraber ihale saatından en az bir saat eveline kadar teklif 
mektublarım Fındıklıda komutanlık satnı alma komisyonuna ver-
meleri. (3213) 4788 

t LAN 
Midyat garnizonunun ihtiyacı olan 250 fabrika unu kapalı 

2arfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27 eylül 937 pazartesi gü
nü saat 14 de yapılacaktır. Unun muvakkat teminatı 2250 liradır. 
İsteklierin kanunda yazılı vesikalarla yazılı gün ve saattan bir sa
at eveline kadar teklif mektublarmı mezkur komisyona vermiş bu-
lunacaklardır. (3214) 3-4787 

iLAN 
• 1 - Eskişehir garnizonunda yaptmlacak olan ve bir adedinin 

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

Muvakkat teminatı 1471 lira 1 kuru~tur. Keşif plan ve şartna
n:ıeJeri Eskişehir Lv. amir1iği satın alma komisyonunda görülebilir. 

2 - Eksiltme 20.9.937 günü saat 16 da Eskişehir Lv. arnir1iği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarflar saat 15 e kadar komisyon başkanlığına veri~~e
lidir. İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair nafıa meclısın
den almış oldukları 937 senesine aid ehliyet ve ticaret odas.ından 
:ın.ali vaziyeti tevsik eden diğer bütün vesaiki komisyona ıbraza 
mecburdur. (3111) 3-4677 

İLAN 
1 - Sıvas birlikleri için bir ay zarfında alınacağı ilan edilen 328 

ton ekmeklik un 24 eylül 937 cuma günü saat on beşbuçukta pazar
lıkta ihale edilecektir. 

2 - Bedeli 38704 lira ve ilk teminau 2902 lira 80 kuruştur. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün ve istekliler ihale 

gün ve saatinde kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve ilk 
teminat makbuzlarile Sıvas tuğ komutanlık binasındaki tilin satın 
alına komisyonuna müracaat etmelidirler. (3367) 3-5057 

!LAN 
1 - Askeri furunda mevcud 3 bin kilo söndürülmüş kömür 18. 

9.937 cumartesi günü saat onda satılacaktır. 
2 - Kömürleri görmek istiyenler furun müdürlüğüne müracaat

la görebilirler. 
3 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın alma 

komisyonuna gelmeleri. (3393) 3-5058 
I LAN 

1 - Elmalı garnizonunun yıllık ihtiyacı için 110700 kiJo askeri 
evsafta un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale günü 1.10. 
937 cuma günü saat 9,30 dadır. 

2 - Tahmin bedeli 13 kuruş 70 santim muva.kkat teminatı 1422 
liradır. (3394) 3-5059 

----~--~------------------

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

(16) kalem fotoğraf eczası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şeraiti anla.ınak üzere hergün ve eksiltmeye gi

receklerin de (76) lira (73) kuruş muvakakt teminat makbzularile 
17.9.937 cuma günü saat ' 3 de Cebecide harta satın alma komisyo· 
~na gelmeleri. (3137) 3-4680 

Anl(.ara orman baş 
mühendisliğinden: 

1 - Kızıkaha.mam kazası dahilinde Eldelek ormanından 8316 
kental kuru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 

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

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

llıühendis muavilinğinden ve Kızılcahamam orman idaresinden aJr. 
tıır. 

5 - Muvakkat teminat 1L6 lira 3 kuruştur. (3244) 3-4904 

ULUS 

ı ... = _____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği _ı_ıa._n_l_a_r_ı ----' 

t LAN 
1 __:_ Otobüs idaresinin ihtiyacı olan 500 müsbet, 500 menfi a- ı 

kümülatör plakası ile 1000 adet seperatör on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuş~ur. 

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

mine ve isteklilerin de 24 eylül 937 cuma günü saat 10 buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3358) 3-4970 

t LAN 
Belediyeye le~ha ~esminden olan borç için bir adet Ko1ombiya 

portatif yazı ma~ınesı 11.9:937 günü açık artırma ile satılığa çıka
rılını§ ise de verılen he?e.lın haddiHiyıkını bulmadığından 16.9.937 
perşembe günü saat on ıkıde beledive mezat salonunda ikinci defa 
açık artırma ile satışa ç•karılacağından isteklileTin mezkur gün ve 
saatte oraya gelmeleri. (3404) 3-5053 

ılt/ ••• 

Devlet Oemiryolları ve Limanları Umum 
Müdürliiğü Satınalma Komisyonu ilanları 

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

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

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 .i~~iye~lerin 2998,80 liralık muv~k~at te?1inat ile 
kanunun tayin ettlgı vesıkaları ve nafia müteahhıtlık vesıkası ve 
tekliflt.rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermele
ri lazımdır. 

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

Trabzon Belediye Encümeninden: 
l - Belediye parkının cenubu garbisi köşesinden Dibağ~ane 

köprüsüne kadar ~J~n .uz~n sokağın 11801 lira 78 kuruş bedelı ~e
şifle parkeye tahvılı yırmı beş gün müddetle ve kapalı zarf usulıy
le eksiltmeye konulmuşt~r. 

2 - Eksiltme 21. eylu). 937 sa~J .,.ünü saat 14 de belediye encü-
"' meni huzurunda icra olunacaktır. 

3 - Keşif ve şar~a_m; örnekleri belediye fen memurluğundadır. 
4 - Eksiltmeye ıştırak edebilmek için taliplerin ticaret odasına 

kayıtlı olduklarına ve parke inşaatında ehliyetleri bulunduğuna 
dair vesikalarını ibr.ı?. etmeleri §arttır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 885 lira 14 kuruştur. 
6 - Teklif zarfları 21 eylül 937 salı günü saat 13 çc kadar ka

bul edileceğinden isteklilerin bu şerait dairesinde belediye encüme-
nine müracaatları (3262) 3-4866 

Antalya Nafia ı iüdürlü~nden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 

Eksiltmesinin 20 ağustos 937 cuma günü yapılacağı ilan o]u. 
nan 37781 lira 85 kuruş bedel keşifli Antalya lise binası ikinci kı
sım inşaatına ehliyeti kanuniyeyi haiz talih çıkmadığından şart· 
namesi tadil edilerek iş tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Antalya lisesi pavyon binası ikin· 
ci kısım mevcud betonarme iskelet üzerine tuitla dıvar kapı pen
cere ve sair teferruat inşaatı keşif bedeli 37781 lira 85 kuruş. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
E - Hususi şartname hülasası, 
F - Keşif cetveli 
'G - Proje. 
İstiyenler bu şartnamelerle ve evrakı bedelsiz olarak Antalya 

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

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

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

6 - Teklif mektublarını yukarıda 3 uncu tnaddede yazılı saat
ten bir saat evetine kadar Antalya nafıa müdürlüğü dairesine ge· 
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (3046) 2-4561 

Eskisehir memleket hastahanesi 
baştabibliğinden: 

Hastanemizin 195270 kurus muha.rrunen bedelli 128 kalem ecza ve 
tıbbi malzeme ihtiyacı 20-9-9°37 pazartesi günü saat 15 e kadar açık 
eksiltmeye konmuştur. . 

Liste İstanbul sihat müdürlüğünde v~ E~kışehir memleket has
tanesi baş tabibliğinde görülebilir. İsteklılerın usulüne göre vila
yet encümenine müracatları. (6060) 3-5002 

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

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

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

riner direktörlüğünde yapılacaktır. .. .. . 
4 - İsteklierin 2490 sayılı kanunun ~fı!riimlerı dairesinde temi

nat vermesi müteahhidlik vesikasiyle bırlıkte 937 yılı içinde tica
ret odasından alınmış vesikayı haiz o1!11ası lazımdır •. 

5 - Şart.nameyi görmek istiyen~erm ~kara Esk_ışehir veteriner 
Mahmudiyede hara direktörlüklenne muracatları ıl!n olunur. 

(3289) 3-4973 

ANKARA İKİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Ankara Posta, telgraf ve telefon idaresine borçlu Ankarada Fev
zipaşa mahallesinde 100 sayılı evde müteveffa Bedri karısı Kizime
ye; 

Kocanız Bedri Saffetin posta idarı:_sinde. memur bulunduğu za
man 341 senesinde idareden alınış oldugu elbıse ve şapka avansından 
borcu olan 42 liranın tahsili hakkında mahkememize açtıkları dava
nm duntşınası sırasında namınıza çıkarılan davetiye üzerine ika
metgahınızm meçhuliyetine mebni mahkemece ilanen tebligat icra
sına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren onbeş gün iç.inde mahkemeye müracaat 
etmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde gıyaben mah
keme icrasına ve mahkemede 30.9.937 saat 9.5 talik edilmiş olduğu 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 3-5045 
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Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 1 
Komisyonu Uanları 

~~~------~~-

B1R ADET BUHAR LOKOMOTİFİ 
Tahmin edilen bedeli 28.000 lira olan bir adet buhar lokomotifi 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına komisyonunca 3.11.937 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
1 lira 40 kunış mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerin muvak
kat teminat olan 2100 lirayı havi teklif mektublarım mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (3323) 3-4982 

6000 K 1 L O T U T K A L 
Tahmin etii1en bedeli 3000 1ira olan :yukarıda mikdaıı ve 

cinsi yazılı m" e askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komısyonun-. .. J0.9.937 perşembe günü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin munkat teminat olan 225 lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatlarr. (3331) 3-4961 

34 TON TESHİN KOKU 
Tahmin edilen bedeli 952 lira olan yukarıda mıkdr:u yazılı tes

hin koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 27.9.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 71 lira 40 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 . . ve 3. maddelerindeki vesaik le mezkur gün ve saatte komisyona 
muracaatlan. (3263) 3-4867 

1800 kilo Ferro velfrom 
170 kilo Ferrotitan 
100 kilo F~rro Silisyum aleminyum 

. Tahmin ed.Uen bedeli 15825 lira olan yukarıda mikdan ve cin
sı y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komısyonunca 2.11.937 salı günü saat 15 de kapalı azrf ile ihale 
e~ilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rın muvakkat teminat olan 1186 lira 88 kuruşu havi teklif mek
tuplarını mezkfıı günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte koimsvona müracaatları. (3265) 3-4951 

Bursa l{ültür direktörlüğünden' 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa bölge sanat okulu karşısm-

daki arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atelyesi ikmali inşaatı. 
2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 23410 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname ve ev rak şunlardır: 
A - Keşif cetveli 
B - Proje 
G - Fenni şartname 
D - Bayındırlık işleri genel ~:ırtnamesi 
E - Eksiltme şartnamesi 
F - Mukavele projesi 
Bu evrakın birer örnekleri Ankara, İstanbul, nafıa direktörlük

lerinde mevcuttur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirler. lsti· 
yenler 117 kurus mukabilinde Bursa bölge sanat okulu direktörlü
ğünden alabilirl~r. 

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

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1756 lira muvak

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

2490 saylı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1-1-937 tarihinden 
sonra Nafa Vekaletinden alınmış 15 bin liralık ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektupları yukarda dördüncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar kü1tür ihale komisyonuna makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (3357) 3-4969 

Nafıa Vekaletinden 
Bina İşleri İlanı : 

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

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

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

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

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

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

(3248) 3--4891 

Kiralık han ( safran hanı \ 
Emlak ve Eytan Bankasından : 

Ankara'da Atpazarında Arslanhane mahallesinde Pirinç hanr 
sokağında kain (Safran hanı) namiyle maruf evelce şayian muta
sarrıf olduğumuz hanın bu kerre şuyuu izale edilmiş ve temamı 
uhdemize geçmiş olduğundan hanın tamamı bir sene müddetle ki
raya verilecektir. İhale 21 eylül 937 salı günü saat on birde açık 
arttırma ile yapılacaktır. 

Müştemilatı : 
Hanın zemin katı 23 oda 3 dükkan 5 hela 2 gusulhane ve ı et

rafı kapalı avluyu ve birinci kat ise 24 odayı müştemil bulunmak
tadır. 

lsteklierin 180.- lira dipozite parasiyle birlikte ihale günü sa
at on birden evel açık artırmaya iştirak etmek üzere bankamız Em-
ın servisine müracaatları. (3325) 3-4936 

Sihat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 
Hudud ve Sahiller Sıhhat 

umum müdürlüğünden: 
Bir numaralı Müdürler apartımanınm sıva tamiratı eksiltme

ye konulmuştur. Tahmini keşif bedeli 6944 lira 25 kuruştur. 
Bu işe aid eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, keşif cetve

lini istiyenler 35 kuruş bedel mukabilinde umum müdürlükten alabUu 
ler. Eksiltme 18 eylül 937 tarihinde cumartesi günü saat 10.30 da 
açık eksiJtme usulü ile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 520 lira 81 kuruş mu
vakkat teminat vermesi. ve bundan başka aşağıdaki vesikayı haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

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



•• •• KOMUR 
Kömürünüzü şimdiden alınız 

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

Memurlar kooperatifi şirketi 
Telefon: 1427, 1428. 

Vehbi Koç ticaret evi 
Telefon: 3450, 3451. 

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

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

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

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

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

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

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

(3288) 3-4974 ---
Ankara Valili~ntlen 

İhalesi 9 eylül 937 tarihinde icra edileceği evelce ilan edilen Çu
buk deresi mecrasındaki 4 numaralı kum parselinin ihalesi 10 gün 
müddetle 20 eylül 937 tarihine kadar uzatılmıştır. Taliplerin yevmi 
mezkfırda daimi encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 

(3392) 3-5055 

·.ıı-----M-il-li-M-üdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu llanları --------· BtLtT 

1) Beher tonuna biçilen ederi 20 lira olan 200 ton kriple kömürü 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 300 liradır. 
3) İhalesi 4 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde

lerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M.M. V. 
satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3413) 3-5065 

B 1 LİT 
Dört baş fayton koşumu hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hayvanı olanlar hayvanlarile birlikte hergün saat 9 dan 12 ye ve 14 
den 16 ya kadar M. M. V. satın alma komisyonuna hayvanlarile bir-
likkte başvurmaları. (3408) 3-5066 

BtLlT 
1) Boher tonuna biçilen ederi 28 lira olan 270 ton sömikok kömü-

rü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 567 liradır. 
3) İhalesi 4 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektupla
rını ihale gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna vrmeleri. (3412) 3-5067 

Hurta GeneJ Direktörlü~nden 
Harita Gn. Drk. lüğü kartoğraf şubesine aşağıdaki şerait daire-

sinde şehri ücretli kartograf memuru alınacaktır. 
1 - Askerliğini yapmış olmak, 
2 - Orta mekteb tahsili görmüş bulunmak. 
3 - Hüsnühal ve ahlak sahibi olmak ve hiçbir suretle mahkQm 

bulunmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak. 
5 - Yaşı otuz ikiden yukarı bulunmamak, 
6 - Yapılacak harita tersimi imtihanında muvaffak olmak 
7 - İmtihanda muvaffak olup ahnacaklardn en za iki sen~ hiz

met edeceğine dair ayrıca teahhütname alınır. 
~ 8 - T?lipier Ankarada Cebecide Hrt. Gn. Drk. lüğünde karto
graf şubesıne en geç eylül ayı nihayetine kadar müracaat etmeleri. 

(3410) 3-5068 

Ankara belediyesinden : 
Ankarada yapılmakta olan mezarlığın umumi methal kısmınCla 

açık bulunan yere beton direklerle tel örgü yapılması işi on beş 
gün .müddetle ~çık eksiltm~.ye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 
835 lıradrr . . :E~sıl.~-ı_::~ 27. ey.~ul. 937 .pazartesi günü saat 17 de Anka
ra !mar mud.url:ıgunde mut.eşekkıl komisyon tarafından yapıla
caktır. t~.te~Iılerın .~1~.n, ·~-e.!ıf, şartname ve sair evraı görmek üze
re her gun ımar mudurlugunde mezarlrk kontrol mimarlığına mü~ 
racaatları. (3294) 3-4901 

Adliye Vekaletinden: 
.. V~k~l:t ~~t i.şle~i. Umum Müdürlüğünde açık bulunan 50 lira 
ucr~tlı ıkı .. ~~tıplı~ ıçın .. 10-~-937 cuma günü saat 14 de yapılacak 
iıntıb.an gorulcn luzum uzerıne 20-9-937 pazartesi saat 14 de brra. 
kılmıştır. 

Bu imtihana girecek olan taliplerin memurin kanununun S ci 
madesinde yazılı vasıf ve şartlan haiz olmakla beraber: 

A. - ~ili askerlik hizmetini yapmış olmaları. 
B. - Lıse veya bu derece tahsilleri bulunması ve yazı makinesi 

kullanmağı bilmesi icab eder. 
Bu sur~tle iO:~ihanda e~liyetleri anlaşılarak vazifeye alınacak 

olanların bır t.ecrube devr~sınden sonra ücretleri artt.rrlacak veya 
maaşlı memurıyete nakledıleceklerdir. İsteklilrin tahsil ve asker
lik ve ?ü~nühal v~sik~ları ve .. 9(.6·~. ~.~yüklüğünde üç kıta fotoğ
rafla bırlıkte zat ışlerı U. mudurlugu. İntibah ~ürosu Umumi ka-
tipliğine müracaatları. (3407) 3-5052 

r1x']ffiliµ:y1x1x1x1x1x1xJ:r1x1x1x1ı: m m :P:xJE :tı:ı:r~ı!Tm 

Türk Hava Kurumu ~ 
6 cı .Keşide 11 Birinciteırin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan başka: 40,000, 25,000 20,000~ 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

ULUS 

Van nafıa müdürlüğünden: 
1 - Başkale hazari bükümet konağının bodrum katma aid 15000 

lira keşif bedeli üzerinden münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu işe aid şartnameleı: ve evrak şunlardır: ' 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymduhk genel şartnamesi, 
D - İnşaata aid fennt ve hususi şartname 
E - Metraj keşif hulasası silsilei fiat cetvelleri 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz Van Nafıa müdür· 

lüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13.9.937 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle 

27.9.937 pazartesi günü saat 16 da Van nafıa müdürlüğü odasında 
yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka onbeş bin liralık inşaat yaptıklarına 
dair Nafıa vekaletinden abnınış fenni ehliyet vesikaları ibrazı şart
tır. Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar mal sandığına yatırılan 1125 liralık muvakkat temi
nat makbuzunu Van nafıa müdürlüğü makamında eksiltme komis
yon riyasetine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. (3390) 3-5060 

Evk~af Unıum Müdürlüğünden: 
Etimesut nahiyesi camii imanılık ve hatipliği için 4.10.937 tari

hine müsadif pazartesi günü saat ikide Ankara merkez müftülük 
dairesinde müsabaka mtihanı icra edileceğinden talip olanların isti
da ile Umum müdürlüğe müracaatları ilan olunur. (3391) 3-j5056 

Adliye V elifiletinden: 
Açık bulunan Kula noter muavinliğine imtihansız ve imtihanlı 

noter olabilmek şartlarını haiz talihlerin bir ay içinde adliye veka-
letine müracaatları ilan olunur. (3379) 3-5051 

KİRALIK 
Yenişehir, İsmet İnönü cad

desinde 74 No. lu apartnnanda 
üçer odalı iki daire. 2731 No. lu 
telefona müracaat. 3-5044 

Satılık Arsa 
Kavaklıdere otobüs durağınm 

asfalta 300 metre ilerisinde her 
cihetçe iyi 1600 metrelik bir arsa 
satılıktır. 2819 telefon edilmesi. 

3-5042 

Kiralık Ev 
Yenişehir Adakale sokağı Son

durak (20) No. lu evin üst katı 
kiralıktır. Beş oda ve konforu 
önünde ve arkasında balkonu ve 
nezareti kamilesi vardır. Görüş
mek için İsmetpaşa caddesi Meş
rutiyet mahallesi Rize saylavı B. 
Alinin apartımanında 4 N o. da 
Dr. B. Muhtara müracaat. 3-5062 

Paris Üniversitesinden mezun 

Diş Hekimi 

Ekrem Avni 
Şuşud 

Avdet etmişitr 
Adliye yanında Himayei Et
fal apartın. Telef. 3910 3-4861 

............... ımııi 

Kiralık Daire 
Yenişehir Yüksel caddesi 28 

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

KİMYAGER 

Vahyi Özarar 
İstanbuldan avdetle liibo

ratuvarında mesaisine başla· 

Kiralık Mobilyalı 

Daire 
Yenişehirde İsmet İnönü cad

desinde No. 78 altı odalı banyo, 
kalorifer ve sıcak su, telefon ve 
garajı olan daire kiralıktır. Saat 
ondan bire kadar görülebilir. 

Tel. 3626 3-5005 

Kiralık Ev 
Beş oda, hava gazı, banyo, 

büyük teras, bahçeli ve her tür
lü konforu havi evin üs katı ki
ralıktır. 

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

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarım kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali I / 

Naımi Apart. No. 9 D. 5 

ZAYİ 
Ankara memurlar kooperati

finden aldığım 1979 sayılı mak
buzumu zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Nazım Aksoy 

KADIN 
BERBE·R 

ZAYt 
İstanbul sanatlar mektebin

den 930 senesinde almış olduğum 
şehadetnamemi zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hük· 
mü yoktur. 

Murat oğlu Necati 

16 - 9 - 1~37 

Arapkir belediye reisliğinden: 
Kasa~a~ızın müstakbel planı ve hartası yapılacaktır. Bu işi 

yapmak ıstıyenler tekliflerini 25.9.937 gününe kadar Arapkir be-
ledieysine bildirmeleri ilan olunur. (8165) 3-5054 

Ordu Belediyesinden; 
Pazarlkla su borusu satınalmması hakkmd' 

Ordu şehri su şebekesi tesisatına muktazi boru ve teferruatı 
satın alınması bir ay müddetle pazarlığa kalmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 30284 lira 31 kuruştur. 
2 - İstekliler bu ije aid şartname malzeme listesi ve sair ev

rakı parasız olarak Ankara İstanbul ve Ordu belediyesind~n alabi
lirler. 

3 - Pazarlık ihalesi 937 yılı birinci teşrinin 5 inci salı günü 
saat 15 de Ordu belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 
5 - Şartnamenin 13 üncü madesinde yazılı üç ay teslim müd· 

deti dört buçuk aya çıkarılmıştır. 
6 - Bu iş hakkında fazla tafsilat almak istiyenledn Ordu be~ 

ledıyesine müracaat eylemeleri. (3396) 3-5061 ------
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlam 

Esliişehir 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 mcı 
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 görülebiliı 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış vesikasiyle en az on 

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

Mektupların yevmi mezkurda 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 

Evliaf Umum Müdürlüğiinden: 
Ankarada Gökçeoğlu mahallesinde kain ve merkez kumandan

lığı, Emniyet Müfettişliği ile dil kurumunun tahtı isticarında bu. 
lunan üç evin arasına vahidi fiat üzerinden ve pazarlık suretiyle 
septik çukuru yaptrnlacaktrr. Keşif bedeli 1737 lira 25 kuruş olup 
1 teşrinievel 937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de ihalesi ya. 
pılacağından mimar veya mühendis olmak veyahut da bir mimarla 
teşriki mesai etmek suretile talip olanların % 7,5 teminat akçele
rile birlikte mezkur günde vakıflar umum müdürlük inşaat daire-
sinde müteşekkil komisyona müracaatları. (3416) 3-5069 

Mardin nafia müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

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

2 - Esas keşif bedeli (37393) lira ise de bu sene yapdacak O· 
lan kısmı (16000) liralık olup bunun (6) bin liralık malzemesi mev
cut ve (10000) lirası nakdidir. 

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

ıni 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. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1200 liralık temi· 
nat akçesini vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 sayılı resmi ga· 
zete ile ne~ir ve ilan olunan müteahhitlik vesikasiyle mali vaziyeti 
hakkında tıcaret odasından alman belgeyi ve işin ehli olduğuna da
ir ehliyet vesikasını göstermesi sarttır. 

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

7 - Bu iş hakkında daha fazla malUmat almak istiyenlerin Mar• 
din vil5.yet encümeniyle Mardin nafia dairesine müracaatları ilan 
olunur. (3368) 3-4999 

---REÇETELERINIZI--
( Sakarya Eczane ) sinden vaptırmız. Her ıstedi 
~iniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse· 
sata azami kolavlık ı?Österilir. Ulus. Halk sineması sırusrnd<ı 
feleton Z018 

mıştsr. 3-4828 Ank.ara m·ektepleri sabnalma komisyonundan : 
ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldı
ğım No. 765 bisiklet plakamı kay
bettim. Yenisini çıkartacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

ILA 
M. Efebaşı 
3-5048 

Cinsi 
Yerli kok kömlirli 
Kıriple kömürü 

Mıkdarı 

2457 Ton 
290 Ton 

Muhammen 
Fiyatı 
Kuruş 

2800 
2200 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 
68796 00 

6380 00 

% 7.S Teminatı Münakasa 
Lira Kr. Tarihi saati 

5159 50 
478 50 

20-9-937 15 pazartes 
20-9-937 15.30 

K · pazartesi 
1 - ;mısyonuınuza bağlı yahlı okulların ihtiyacı olan mikdarı, muhammen bedel ve ilk teminatı 

karşıların a yazılı kok ve kıriple kömürleri ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. lha• 
1esi 20-9-~3: .~azartesi .günü saat 15 ve 15.30 da Ankara Mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

.. 2 -
1 

. ~ tmeye gıreceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 s<:yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine 
gore el enn e. bu'.unan belgelerle komisyona gelme !eri: 

3 - ts.teklılerın teklif mektublarını 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ihale saatından bir saat 
evv~l. ~o~ıs~ona. makbuz mukabilinde vermeleri ve şartnamesini görmek isti yenlerin Mektebler Muhase-
becılıeın e omısvon katibine müracaatları ilan olunur. (3072) il 3-4649 

YENi SiNEMALAR HALI( 
BU GECE 

Orman çiftliğinde 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 Vekaleti 
silo komisyonu teknik reisliğine 
müracaat edilmesi. 3--5038 Pek yakında Mevsimin ilk büyük ve §ahane 

komedisi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rzfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Fevkalade ve zengin bir programla. 
P A T ve P A T A Ş O N 

KIZ HIRSIZLARI 
Ayrıb: CANLI RESiMLER 
Hi!lk maunesi saat 12.15 tle 

NAPO' .EONUN OGLU 
Kış mevsimine girecektir 

• 

ŞEHiR P A 't.IÇ ES 
BU GECE SAAT TAM i l,~" nA 

SEYTAN VE GENCLİK 

N [) E 


