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Büyük Önderimiz Atatürkün, Kamutay bina•ı önünde Kamutay BClfkanı B. Abdülhalik Renda ile 
beraber kendilerini karfılıyanlar waaında alınmıf reıimleri 

Büyük Şef Atatürk bugün 
Ankaraya şeref veriyorlar 

L J 
İstanbul. (Telefonla) - Büyük Önder Atatürk 

bu akşam Ankaraya gitmek üzere 19.30 da Ertuğ
rul .Yatı ile Florya'dan Haydarpaşa'ya geçmiş
Ierdır. 

Beraberlerinde Genel kurmay başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak, Londra büyük elçisi Fethi Okyar, 
Gazianteb mebusu B. Ali Kılıç, Manisa mebusu B. 
Hikmet Bayur, lstanbul Komutan vekili general 
Cemil Cahid Toydemir, merkez komutam general 
İhsan Ilgaz ve diğer zevat bulunuyorlardı. 

İstasyonda kendilerini uğurlamak üzere, vali B. 

Muhiddin Üstündağ, Emniyet ~irektörü B. Salih 
Kılıç, Genel Kurmay Asbaşkanı Orgeneral Asım 
Gündüz, Akademi Komutam General AJi Fuad, 
Moskova büyük elçimiz B. Zekai Apaydın, Varşova 
büyük elçisi B. Ferid Tek, 1stanbulda bulunan me
buslarımız ve daha birçok zevat ve kalabalık bir 
halk istasyon ve civarını dol(l11fT'luı:: .. u. 

Büyük Şef istasyona gelenlere iltifat ettiler ve 
vedadan sonra 19.40 da kalkan hususi trenleriyle 
alkışlar ve yaşa sesleri arasında Ankaraya hareket 
buyurdular. 

Kamutay yarın saat 
14 le toplanıyor 

Mebuslar gelmiye başladı 
Kamutay yarın saat 14 de toplanacaktır. Binada, toplantı dolayı· 

ıiyle, batlayan hazırlıklar tamamlanmıştır. 
Tatil münasebetiyle mebuslarımız dan çoğu seçim dairelerine gitmit

lerdi. Büyük Şefin daveti üzerine, Nyon anlaımasım tetkik ve tasdik 
edecek olan Kamutay azaları dünden itibaren şehrimize dönmeğe bat
lamıtlardır. 

Devlet demiryolları idaresi mebuslarımızın kolay seyahatlerini te
min için bu akşam lstanbuldan, posta trenleri haricinde, hususi bir 
ekspres katarı tahrik edecektir. Mebuslar lstanbuldan bu trenle gele
ceklerdir. 

Bütün Prag Halkı 

Konsey toplantısında 

lspanyol delegesi Italya 
ve Almanyaya şiddetli 

hücumlar yaptı 
Bir Akdeniz devleti olan İspanya'nm niçim 

konferansa çağrılmadığına hayret ediyOI 

Cenevre, l 6 (A.A.) - Milletler cemiyeti konseyi bugün saat J 7 de 
fspanya murahhası Negrin'in riyaseti altında umumi bir celse akdet
miştir. Konsey, Filistinin vaziyeti hakkrnda tetkikatta bulunmak Ye bil
hassa Filistinin taksimi projesini tetkik eylemek üzere İngiliz hüküme
tine mezuinyet vermiştir. 

Konsey silahların azaltılması ve tahdidi konferansı bürosun .. 
toplantılarına dair türk delegesinin verdiği raporu tasvib etmİf •e 
bu konferans bürosunun toplantı tarihinin tesbitini gelecek içtima deY.. 
resine bırakmıştır. 

Ruznamede İspanyanın müracaatı 
meselesinin tetkiki bulunduğundan ri. 
yaset kürsüsüne Ekuvatör delegesi Qu
evedo gelmiş ve Negrin de söz almıştır. 

N egrin bugün yalnız Akdeniz emni
yetsizliği meselesinden bahsedeceğini ve 
yakında da İspanyadaki ecnebi müdaha
lesini izah edeceğini söyledikten sonra 
Akdenizde gemilerin torpillenmesinin 
umumi sulh için bir tehlike teşkil eyle
diğini kaydetmiş Deuschland hadisesi 
üzerine misilleme olarak cereyan eden 
Almeria vakasını hatırlatmrş ve Alman
yanm bitaraf tahkikatı reddederek açık 
bir şehri tahrib ve işi gücü ile uğraşan 
halkı katliam etmeyi tercih eylemiş ol
duğunu ilave ederek gösterilen resmi 
kararsızlığın ve hareketsizliğin ilerde 
bu gıöi hareketlerin meşru olarak tanıla. 
cağı suretinde tefsir edilip edilmıyece
ğini sormuştur. 

Negrin, enternasyonal alemin bu iş. 
terden mesul olduğunu ileri sürmüş, va

(Sonu 5. ıncı sayfada) 

lspanyol delegesi B Negrin 

Frangın 
düşmesi Mazarik'in 

Akdenizde bir ingiliz tayyare gemi•inden tayyareler havalanırken 

Paris, 16 (A.A.) - Frangın yeni. 

den düşmesi iktisat ve maliye mahfil

lerinde derin endişe uyandırmıştır. 

Bu mahfillerde söylendiğine göre 

Pransanın son 9 aylık dış ticareti bi
lançosu bu düşüşle alakadardır. Çün
kü, Fransa ihracatına niabetle 11 mil. 
Yar franklık fazla ithalat yapmıştır. 
Bundan başka Fransanın harice sipariş 
ettiği mühim m ikdarda ilk madde sL 
parişleri de İngiliz lirası ve dolar sa
tın alınmasını zaruri kıldığından bu
nun da mühim bir rolü olmuştur. Hü
kUmetin dövizi muhafaza için elde bu
lundurduğu ihtiyat akçesi bu para ha. 
reketlerine karşı gelmiye kafi değil
dir. llükiimet fevkalade mühim mik
dnrct ltrn ve döviz sarfeclerse ancak 
f .. '1 ı t11t b:leccktir ki, hükümetin de 
e 'ııf•' m ndıı bu yolda harek t 

vle 'or. 

• • 
cenazenını 

selamlıyor 
Prağ, 16 (A.A.) - Mazaryk'in tah

nit edilmiş olan naşı, Lany şatosunda 
musiki salonunda siyaha boyanmış sa
de tahtadan bir tabut içinde bulunmak
tadır. Naşın üzerinde pembe karanfiller 
ve küçük yabani kekik otu çiçeklerin
den yapılmış demetler vardır. Şato, kur
tarıcı reisin naşını son defa olarak se
lamlamak üzere halka açılacaktır, 

Masaryk'in cenaze merasimi, 20 ey
lül pazartesi giıni.i sabahleyin saat 10 da 
yapılacaktrr. 

Tatil devresinacn sonra toplanan ilk 
nazırlar heyeti içtimaı, Masaryk'in ha
tırasının yadına tahsis etmiştir. 

Fransız ingiliz deniz tayyareleri 
torpidolar Akdenize hareket etti 

Milletler Cemiyeti 
ve Çindeki harb 

Cenevre, 16 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti Konseyi bugün aktetdiği hu
susi bir celsede Çinin müracaatını 1933 
de uzak ıtarktıaki bidiselerin inkişafını 
tetkik için teşkil olunan 23 ler komite. 

sine havale etmi!ttir. 
Çin delegesi bu imkanları nazarı i

tibare alarak konseyin bu kararına işti

rak etmiştir. 

[Çin'deki harb vaziyetine gelince, 
çinliler kRçmaktansa ö!meği tercih et
mektedirler. Bu huıuıta gelen haberleri 
üçüncü sayfamızda bulacaksınız.] 

Deniz 
• • 
ıç•n 

üstü gemileri ile tayyareler 
yeni bir anlaşma yapılıyor 

Londra {Hususi) - Cenevreden bildirildiğine göre fransız Ye ia
giliz mütehassısları, Nyon itilafını imza etmit olan diğer yedi devlet 
mümeuillerine bu sabah denizüstü gemileri ile tayyareler hakkmda 
dün tanzim edilmit olan metni vermişlerdir. 

ltilifname, dokuz devlet ara
ıında aktedilmittir. 

Nyon itilafı zeylinin yarın im
za edileceği ümid olunma~adır. 

Akdenizde hazırlık 
Londra, 16 (Hususi) - Akdenizde 

kontrola iştirak eden deniz tayyareleri 
filotillalarmm her biri beş deniz tay

( Sonu .S rncı sayta<la) 

Karadenizdeki ingiliz 
filosu Akdenize döndü 

İstan•ml, 16 (Telefonla) - Roman-
ya limanlarını ziyaret etmek fü~ere 
Köstenceye giden ingili7 flosu 1 ugün 
limanımudan geçerek A •. denize çık-
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Düşünüşler: 

Realist edebiyata güzel 
bir Örnek 

Sanat telakkisi uzun asırlar mü
cerred bir süs ve şekil ibtilası içinde 
mahpus kalmış bir memlekette, ede
biyatın, realizme doğru geniş bir ham 
le yapması lüzumunda pek çok ay

dınlarımız birleşiktir. 
Ancak bu realizm hamlesi sayesin· 

dedir ki, pek dar bir entelektüel züm
renin lüks ihtiyacı çerçevesinden dı
ıarı çıkamamış olan edebiyatımıza 

geniş pencereler açmak, ve büyük 
halk kütlelerinin edebiyata karşı ala
ka ve sevgilerini tahrik etmek münı
kün olabilecektir. 

Fakat realizm tabirinden ne an

lıyoruz? lleri sürdüğümüz bu mefhum, 
sanat adı altında yabancılığın ve de· 

ğersizliğin piyasaya sürülmesine yol 
açmıyacak mıdır? Hiç şüphesiz ki, 
böyle bir endişe de, müdafaa edilen 
dava kadar yerinde ve makuldür. 

Onun içindir ki, yalnız nazariyele
~ her türlü tehirlere müsaid, las
tikli ağları içinde kaJmıyarak, maksa
cfo:nızı daima misaJlerle teyid etmek 
fayı:iasız olmasa gerektir. 

Ürnek olmak için öyle eserler bul
mz.t::,·rz ki, realizmin en sıkı tarifine 
teta.~.U etmekle beraber, en titiz bir 
ısa.n&t cmdişesiyle vücude getirilmiş ve 
en s~natkar mizaçları tatmin edebilir 
marı~:rette olsun. 

Bu neviden eserlere garb edebi
ye.tlarında pek çok ve pek gÜzel Ör· 
no:t:s- gösterebiliriz, fakat, yeni türk 
e<ka~:.yatmda da bu iştiyaka cevab ve
ı-ecek eserlerin bulunduğunu unuhna
mak ve bunlan ballmnmn dikkatine, 
hususi bir ebemiyetle, sunmak tartİY· 
le. 

Son devir edebiyatnnızda bahset
t!r;:.m tarzda eserlerin bir bilançosunu 
yapmaya çalışacak değilim - bu u
r.u ve güç İ§in yapılması, halbuki, ne 
b:.cL:::.r temenniye değerdi • • Sadece, 
bw:-c.da, yeni çıbnıt olan bir eserden 
hdı.sedeceğim: Bekir Sıtkı'nm, "Tal· 
kınla Salkım" ismini taşıyan hikaye
lc.- l:itabı. 

['r.~kir Sıtkı, bir çoklarının sanabi
leceği gibi, adını yeni işittiren bir mu
harrir değildir. Mecmua ve gazeteler
de on seneden fazla bir zaınandanberi 
hzkayeler neşrettiği gibi, 1933 de 
"f,1emleket hikayeleri" isimli bir eser 
~e çıkarmışh. Fakat, mütevazi ve ses-. 
s.::: çalışması, onu edebi muhitin dai
ma dışında tutan tevazu ve çekingen
liği ve bu muhitin ma)fun olan profes
yonel şöhret hilelerine baş vurmamış 
olması, Jayik olduğu şöhrete he
r..:.iz ermemiş bulunmasının asıl sebe
bidir, denilebilir. 

"Memleket hikayeleri" ciddi bir 
ır.iinakkidin dikkatini üzerinde ısrar
la durduracak kıymette bir kitabh. 
Fakat yeni eseriyle, muharrir, karşı
mıza büsbütün olgunlaşmış ve büyü
müş olarak çıkmaktadır. Bu 114 say

falık kitabçıkta on dört hikaye oku
yoruz ki, edebiyatımızın acıklı yok
sulluğunu da göz önünde tutarak, bir 
kaçını şah eserlerimiz arasında zikre· 
debiliriz. 

Bekir Sıtkı, tam bir realist meto
dla çalışmaktadır. Onun ıçm sanat, 
hayattan ayrı tasavvur olunabilecek 
bir mefhum değildir. Bütün ilhamla
rını hatıralarından ve müşahedelerin -
den alan muharrir, bu itibarladır ki 
bize, eserlerinde hayatla kar
§1 karşıya bulunduğumuz hissini ver
mektedir. Fakat bu karşılaşmanın bir 
gazete muhbiri'nin yapmacık rea • 
lizmiyle hiç bir alakası olmadığmı 

hemen lliwe etmeliyiz. 

"Talkınla Salkım hikayesi'', "Ba· 
bamın intikamı", "Borçlu", "Unvan 
düşkünü,, bir kaç sayfanın içinde bizi 
unutulmaz tiplerle tanı~tırmaya mu
:vaffak olan en ustaca hikayelerden
dir. Metoddan başka garbe niç bir 
feY borçlu olmıyan "Bekir Sıtkı''nm 
'
4Ömer Seyfettin'' den boş kalan ve 

çok vaidler vermiş olmasına rağmen 
ne yazık ki ''F. Celalettin" in de dol

duramamış olduğu yerin en sağlam 
namzedidir. 

Çekof'u enternasyonal bir edebi 
§Öhret yapmış o1an sanat cevheri Be
kir Sıtl rda da vnrclır. Fakat ötekine 
b .. n hayatım bu sanata vakfetmek 
i' • ı vermiş olan muhitin bizde 

' 
mevcud olduğunu söliyemiyeceğiz. 

Bekir Sıtkı'yı bir Çekof olmaktan a
lıkoyabilecek yegane, fakat ne kor
kunç, engelin bundan ibaret olduğunu 
sanıyoruz. 

Bekir Sıtkı'da bir tek kusur göste -
receği .. : Pek az yazması, Dört sene
nin mahsulü olarak önümüze konulan 
on dört hikaye bizi tatıniıı etmiyor. 
Bu kadar güzel bir kabiliyetin bu ka
dar kısır kalmasına gönlümüz razı 
olmıyor. Fakat muharrire bu yüzden 
serzenişte bulunmaya da hakkımız var 
mıdır? Muhit meselesi ...... 

YAŞAR NABİ 

Profesör B. Fatin'in 
Uşakta tetkikleri 

Uşak, 16 (A.A.) - Coğrafi ve ma. 
n}"Ctik tedkikat için Uş.ak'a gelmiş olan 
rasathane direktörü B. Fatin, tarih 
kurultayında türklerin heyet ilmine 
çok eski zamanlardanberi yaptıkları 
hizmetlere ait tezini müdafaa etmek 
üzere yarın lstanbula gidecektir. 

B. Fatin kurultay bittikten sonra 
rasathaneden kendisine iltihak edecek 
yardımcılariyle birlikte tekrar Uşak'a 
dönerek tedkikatma devam edecektir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

yardımları 
Çocuk esirgeme kurumu genel mer

kezi tarafından 1. 9 .937 tarihinden_ 
16. 9. 937 tarihine kadar (15) günde 
yapılan yardrmlar şunlardır: 

Muayene ve tedavi edilen çocuk 
mikdarı 203 dür. Diş bakımevinde mu
ayene ve tedavi edilenler 153 dür. Ban
yodan istifade eden çocuk ve fakir a. 
nalar 798 dir. Süt damlasından bergün 
süt alan çocuk mikdarı 76 dır. Bunla. 
ra 690 kilogram süt verilmiştir. 2 ço. 
cuğa para yardımı yapılmış ve bunlara 
25 lira verilmiştir. Havuzda yıkanan 
çocuk mikdarı 888 dir. Ceman 2120 ço
cuğa yardım edilmiştir. 

Doğu kalkınması 
Erzurum, 16 (A.A.) - Erzurum, 

Kars, ve Ağrı vilayetleri umumi mü_ 
fettiş Tahsin Uzer'in başkanlığında 
toplanmıştır. Toplantıda genel kalkın_ 
ma işleri gözden geçirilmiştir. 

Okyanus seyahati 

Geçenlerde Fransa'dan Nevyork'a gİ· 
den Nonnancli transatlantiğinde bulu
nan tahlisiye sandallarından birinin için
de biletsiz gizlice seyahat eden bir adam 
yakalanmııbr. Adamın bulduğu maze. 
ret gayet güzeldir. Kaptana demiştir ki: 

- Ne yapayım, Okyanosu, sandalla 
geçeceğim diye arkadaşlarla bahse gir
miştim. 

El sıkma düşmanları 

İnsanların yakalarını kurtarmala
n lazım gelen felaketler bitmiş, niha
yet sıra en büyük felaketlerden biri
sinden kurtulmaya gelmiş ve Londra
da «el sıkma düşmanları kulübüı> ku
nılmuştur. Bu kulübe taraftar olan 
bir gazete yazdığı bir makalede dL 
yor ki : 

«Çinlilerin bütün milletlere üstün· 
lüğü şu noktadadır: Onlar bir tanı
dıklarına rast geldikleri zaman onun 
elini değil, kendi ellerini sıkarlar 

Halbuki avrupahlar, bilhassa, ameri
kalılar el sılanağa pek düşkündürler. 

Bu adet, sağ elin kılıç çekmeğe 

mahsus olduğu zamanlardan kalma
dır. O zamanlarda bir İnsan, kılıç çe
kemiyeceğini ve elinden ona bir tehli· 
ke çıkmayacağını anlatmak için kar
§ısmdakinin elini sıkardı. 

Japonlar da bir kaç defa eğilmek 

suretiyle karşılarındakini selamlar

lar; bu suretle el sıkmağa lüzum 

kalmamış olur . ., 

Çinlilerle japonlar boğuşup du-

ULUS 

Ad anada 
pamuk 

Mahsul bu sen< 24.440 
balya fazla 

Adana tecim ve endüstri odası tara. 
fından Çukurova mıntakasmm bu mev
simdeki kati pamuk tahmin raporu ha
zırlanmıştır. 

Raporda geçen sene ve bu seneki pa
muk mahsullerinin son tahminleri mu
kayese edilmektedir. Buna göre, geçen 
seneki tahminlere nazaran bu sene mah
sul 24.440 balya daha fazladır. Geçen 
seneki mahsulün son tahmini 159.560 
balya iken bu seneki mahsulün son tah
mini 184.000 balyadır. 

1937 senesi ilk ve son tahminlerinin 
mukayesesinde son tahmin 24.665 balya 
noksan çıkmıştır. 

Rapor ,geçen sene ve bu sene ekilen 
arazi mikdarını da karşılaştırmaktadır. 
Geçen sene, 132.746 hektar araziye yer
li, 34.618 hektar araziye iane, ekspres 
ve 24.095 hektar araziye de Klevland 
pamuğu ekilmiştir. Geçen sene ekilen 
a. azinin yekunu 191.459 hektardır. 

Bu sene 136.262 hektar araziye yer
li, 85.608 hektar araziye Klevland pa
muğu ekilmiştir. Bu sene ekilen arazi
nin 4fekunu 21.870 hektar arazidir. Ya. 
ni bu sene 30.411 hektar mıkdarmda 
fazla arazi ekilmiştir. 

Bu seneki mahsuhın rcn~i <:;ek iyidir. 
Bu sene bazı mıntakalara yağmur yağ
madığından tohumJar çıkmamıştır. Bu 
yüzden ilk tahminle son tahmin arasın
da 24.665 balya noksan çrkmıştır. 

Klevland pamuğunda görülen eksil
menin sebebi, pamuk fülanlanna arız o
lan :::enkten, yeşii ve pembe kurdlarla 
diğtı haşerelc:rdir. Yerr pamuğun ek
silnıt:sinin sebebi de y<ığ"-nur beklenen 
muayyen zamanlarda yağmamasıdır. 

Muğlada Atatürk anıtı 
Muğla, 16 (AA.) - Şehrimizde ya. 

pılmakta olan Atatürk anıtının kaidesi 
tamamiyle bitmiştir. Heykel 1stanbul
da yapılmaktadır. Cumhuriyet hayra. 
mına yetiştirilmesine çalışılmaktadır. 

Orduda spor hayatı 
Ordu, (Hususi) - Şehrimizde spor 

hayatı büyük bir hızla ilerlemektedir. 
Ordu muhteliti bugüne kadar uzak ve 
yakın vilayet ve kazalarla yaptığı maç
lar muvaffakiyetler kazanmıştır. Bu a
rada Rize, Samsun, Bafra muhtelitle
rini yenmiştir. Bu suretle Ordu genç
leri Karadeniz sahillerinde kuvvetli 
bir varlık göstermişlerdir. 

rurlarken cel sıkma diiJmaııları kulü
bü:t çinlilerle japonlar ele alarak be. 
ter'İyete üstünlük örneği veriyor. Es_ 
ki bir tabiri kullanabilseydi~ yerin_ 

~e bir iş yapmış olurduk 
- Fatebiru ! 

Büyük bir gül bahçesi 

Dünyanın en güzel gül bahçele. 
rinden bir tanesi, Aınerikada Topeka 
şehrindedir. Burada belediye tarafın
dan vücude getirilmiş olan bir park
ta 15.000 gül fidanı vardır. Bu gül
ler, gizli projektörlerle aydmlatılır ve 
park gece, gündüz herkese açıktır. 

Bu büyiik ve güzel parkta yalnız 
bir levha ~örürsünüz, bu levhanın ü

zerinde şu yazılar yazılıdır 
«Namuslu adamlar için bekçiye 

lüzum yoktur !,, 

Yol kazalarında hapishane 

yerine mektebi 

Amerikanın Viçita şehrinde seyrİ

sefer kazalarına sebeb olan suçlular, 

hapishaneye değil, bir mektebe gönde· 

rilir. Mahkemeden suçlu hükmü gi

yen bir maznun bu mektebe gitmek, 

orada çalışmak ve muvaffak olmak 

için söz verir Şayed bu sözünü tut

maz ve yahud tembellik ederek İmti
hanlarda muvaffak olmazsa o zaman 
yeniden mahkemeye gönderilir; o za
man ya pnra cezasma, yahud da hap

sine karar verilir. 
Bu mektebte her gün yoklama ya

pılır. Ondan M>nraki program şöyle-
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17 - 9 - 1937 

Doğuda bayındırlık 

Erzurum için güzel 
bir plan hazırlandı 

Erzurum, 16 (A.A.) :--- Umumi müfettiş Tahsin Uzer'in başkanlığın
da ~pılm~~ olan valıler toplantısı devam etmektedir. Gümüşhane ve 
Artvm valılerı de Erzuruma gelerek toplantıya iştirak etmişlerdir. 

Gazianiebin 
Yeni planı 

Gazianteb, (Hususi) -Şehircilik 

mütehassısı profesör Yansen şehrimi
zin imar plcinının avan projesini gön
dermiştir. İmar komisyonu toplanarak, 
projeyi ufak değişiklikle kabul etmiş
tir. Bu plana göre şehrimiz garba, şi
male ve cenuba doğru genişliyecektir. 
Garbde Atatürk buluvarmm iki tara.. 
fında bahçeli evler yapılacak, kollejde 
bir askeri mahalle kurulacak, şimalde de 
bahçeli evler inşa edilecektir. Kilis ve 
Narlı şaseleri 22 metre genişliğinde ola
caktır. Şimdiki maarif caddesi Düzte
peden istasyon yerine kadar 30 metre 
olarak devam edecek, hükümet bu cad
de üzerinde kurulacak ve bu caddenin 
garbinde Atatürk buıuvarı yapılac:ık. 
tır. 

Yeni planda geniş ve yeşil caddelı 
büyük meydanlar bulunrr:;aktadır. Bu sıı. 
retle şehrimiz bir kat daha güzelleşmiş 
olacaktır 

lzmir fuarını gezenler 
İzmir, (Hususi) - Fuarı gezenle

rin yekunu yarını milyonu bulmuştur. 
Hariçten ve Türkiyeden memleketimL 
ze gelenlerin sayısı da 125 bin olmuş
tur. 

Üç kişiyi öldüren katil yakalandı 
Adana, (Hususi) - Bir müddet ev-

vel karısını, karısının dostunu ve dL 
ğer bir kızı öldürdükten sonra kaçan 
Ahmed adındaki katil maznunu polisin 
sürek1i araştırmaları neticesinde Mar. 
dinde yakalanmıştır. 

Ahmed, genç karısını kaçıran amu. 
casrnın oğlunu takib etmiş, her ikisini 
de suç üstü yakalıyarak öldürmüştü. 

Bu sırada serseri kurşunlardan biri de 
amucası oğlunun kızını öldürmüştü. 

Konyada 1 O ilkmekteb açılacak 
Konya, (Hususi) - Kültür direk

törlüğü, şehrimizde yeniden on ilkmek-

teb açılması için daimi encümenden 

tahsisat istemiştir. 

dir: 30 dakika takrir, 30 dakika mü-

nalı:ata ve miizakere. Bu derslerden 

sonra her hafta iki gece imtihan ya

pılır. Bunlarda fa,şırtıcı sualler soru-

lur. Ders müddeti de üç hafta sürer. 

Bu mekteb bir senede 525 mezun 

'1'ermiş, bu mezunlardan ancak dokuz 

tan;si yeniden kazaya sebeb oldukları 
için yeniden tevkif edilmişlerdir. A-

merikanın bir çok şehirlerinde buna 

benzer mektebler açılmaktadır, 

T uhal ithaflar 

P. G. Wodehouse, "göz yaşsız golf,, 

isimli eserini şöyle ithaf ediyor: 

"Bu kitabı eğer onun alakası ve 

devamlı yardımı olmasaydı, tamam-

ladığım vaktin yarısında yazacağım_ 

da şüphe olmıyan kızma ithaf ediyo-

dum,, 

<: - Francis Hockett'de "Görünmi-

yen sansör,, ismindeki kitabının başı

na şöyle bir ithaf yazmiştır : 

"Bu kitabı, bu kitaba karşı göster

diği alakasızlık benim için devamlı bir 
Üzüntüye seheb olmuş olan karıma 
ithaf ediyorum.,, 

*- Kavalyera Rustikana operası
nı yazdığı zaman yapı,an tenkidlerden 

fena halde canı sıkılmış olan büyük bes
tekar Maseagni Pieb-o "Maskeler., isim
li operasına şöyle bir ithaf yazmıştı: 

,.Büyük biritibar ve engin b"r mem
nuniyetle kendi kendime ithaf ediyo-
rum .. 

Şehir planı için tetkikat yap
makta olan tanınmış şehircihk 
mütehassısı Prof. B. Lamberg dün 
akşam belediyede çok kalabalık 
seçkin bir dinleyicı önünde Erzu
nımun müstakbel planına dair bir 
konferans vermiştır. 

Umumi müfettış ile şehrimizde bu
lunan valiler, komutanlık ve hükümct 
erkanı konieransta hazır bulunuyordu. 
Tahsin Uzer konferansçıyı hazır bulu
nanlara takdim etti ve dedi ki: 

.. _ Arsıulusal tannımış şehircilik 

uzmanı B. Lambergi takdim ederim. 
Kendisi İstanbul planı müsabakasında 
çok ileri derecede kazanmış bir alim
dir. Bizim davetim.izi hiç bir maddi tek
lif ileri sümıiyerek kabul edişine çok 
müteşekkiriz. İlerlemekte çok geri ka
lan ve çok parlak bir maziye malik ve 
yüksek bir istikbale naın.;t.et olan Enu· 
rum şehrini modern ve planlı bir ma
mure yapacağız. Sözü değerli mütehas
sısa bırakıyorum.,, 

Bunun üzerine profesör söze başla
mış, kahraman bir tarihe malik olan bu 
şehirde merak ve meslek bakımından i
ki mühim. alaka ile işe başladığını söy
lemiş ve demiştir ki: 

"- Şehirde tarihi ve mimari çok 
büyük kıymeti haiz anıtlar var. Maale
sef bu eserler görülmüyor. Onları mey
dana çıkarmak ve süslemek lazımdır. 
Şehir muhitinde uzun harb senelerinin 
harab edici tesirleri görülmektedir. 
Halk çok dağınıktrr. Bu hal belediye ve 
devlete aid amme işlerinde güçlüklere 
sebeb olmaktadrr. Erzurum binaları, ya~ 
pı bakımından en kübik mimariye uy
gundur. Sınai merkez, pazarları çok 
muvafık yerlerdedir, yapılmakta olan 
yeni inşaat çok muvafıktır. Yeni şeh
rin büyük alanını süsliyecek olan Ata
türkün anıtı bu modern parçaya ayrı 

bir kıymet verecektir. Bugün Erzurum 
kabuğuna çekilmiş bir haldedir. Yarın 
bu hayatın inkişaf edeceğini de ehemi
yetle göz önünde tutmak lazımdır. 

Erzurum, Trabzondan başlıyarak bü
tün şark hükümetlerine ulaşan büyük 
transit yolu ile Erzincandan gelen şi
mendiferin birleştiği noktaya gelmek· 
le çok mühim ve büyük bir ticaret şeh
ri olacaktır. Transit yolunu şehrin şi
malinden geçirerek pazar yerlerini ka
labalıktan kurtaracağız. Bu yol, boş 
yerlerden daha kolaylıkla geçecek ve 
civarını şenlendirecektir. 

Bu yolun genişliği yarının büyük 
şehrine kifayet edecektir. Ve şehri bes
liyecektir. 

Yeni istasyon şehrin merkezine muh· 
telif istikametlerden bağlanacaktır. 

Yeni şehri eski şehre bağlıyan de
reyi ağaçla kapatarak süslemek ve garb 
cihetini de ağaçlıyarak soğuk rüzgarla
ra engel yapmak lazımdır. 

Yeni meydanlar bilhassa mekteble
rin ve halkın en kesif olduğu yerlere 
yapılacaktır. Büyük pıırklar ve kültür 
bakımından büyük hizmet beklenen si
nema binasını, stadyom, şehrin kaldı
rım, kanalizasyon ihtiyaçlarını düşüne
ceğiz. 

Çifte minareyi büyük bir park içine 
alarak civarındaki eserlerle beraber bu 
alanı tarih tetkik yeri haline koyaca
ğız. 

Büyük türk inkılabının ilk günlerin· 
de Erzurumu şereflendiren Atatürkün 
bu tarihi hatırasını bütün şerefi ile ya
şatabilecek büyük bir heykel, her yer
den görünecek olan en mutena bir ye
re kurulacaktır. Bugünkü hükümet 
meydanı şehrin devlet merkezi olaralt 
kalacaktır. 

Şu kısacık sözlerimle size şehrin ge· 
Jecek planı hakkında muhtasaran malü
mat verdim. 

Atatürk yurdunun en kahraman şe
hirlerinden olan bu tarihi belde artık e
bediyen ısdırabtan kurtulmuş ve büyük 
bir refaha kavusmustur. 

' ' 

Adapazrmda arazöz 
Adapazan, (Hususi) - Belediye-ni

zin 6400 liraya aldığı büyük aı a ·· z 
rimize gr-lmi .. tir Bu sttl'etle ~,.ı, " ı 

hı mıntal:aları ·•ll r.ta ... .ı.ıı ı ı ... 
ttr 
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Nyon konferansı, İtalya 
ve Almanya 

A kdenizde korsanlığa mani olmak 
için Nyon'da toplanan konferans 

müzakereleri neticelendi. Konferansa İş
tirak eden devletler tarafından imzala
nan mukavele tasdik edildikten sonra 
meriyete geçecek ve korsanlığa karşı 
mücadele başlıyacaktır. İngiltere ve 
Fransa, Nyon muahedesiyle Üzerlerine 
aldıklan vazifeyi yapmak için hazırlığa 
giriımişlerdir. Bu cümleden olmak üze. 
re, her iki devlet de Akdenizdeki donan.. 
malarını hayli takviye etmişler ve hava 
kuvvetleri arasında teşriki mesai için 
tertibat almışlardır. Anlaşılıyor ki kor. 
sanl;k ile yalnız deniz kuvvetleri vası
taaiyle değil, hava kuvvetleri ve hatta 
icab ederse kara kuvvetleriyle de müca
dele edilecektir. Bu vaziyet karşısında 
Nyon mukavelesi, muayyen bir gaye ve 
hedefe varmak için alakadar devletler a
rasında fakat bilhassa İngiltere ve 
Fransa' arasında sıkı bir askeri ittifak 
halini almaktadır. Bu mukavele hüküm
lerinin tatbiki yüzünden devletlerden 
biri tecavüze uğrarsa, habeş harbı sıra
sında yapılan itilaf gibi, diğer devletler, 
tecavüze uğrayan tarafa yardım edecek

lerdir. 

Nyon konferansının bu kadar kısa 
hir zaman zarfında müsbet bir netice 
vermesi, İtalya ve Almanyada telaş u. 
yandn·mıştır. Malumdur ki konferansa 
bu iki devlet de davet edildiği halde ken. 
dilerinin h.uır bulunmadığı bir konfe. 
raıısın toplanamıyacağını, toplansa da 
bir karara vardamıyacağını, varılsa da 
bu kararların htbik edilemiyeceğini zan
nederek Nyon'a gitmemişlerdi. Nyon 
toplandı. Seri kararlar verdi. Bu yüzden 
hayal sukutuna uğrayan ltalya ve Al· 
~anya, şimdi mukavele ablı-"mımn. t~t: 
bikatında zorluklar çıkarmak tehdidını 
savurmaktadırlar. Malumdur ki Nyon 
konferansı 1 talyaya Adriyatik denizinin 
murakabesini vermiştir. İtalya buna ra
zı olmıyor. ikinci derecede bir devlet va
<riycline indirildiğinden bahsederek ln
giltere ve Fransa ile müsavi hak istiyor. 
Akdeniz konfeı·ansını içtimaa çağıran 

devlctier, 1 tal yanın bu denizdeki rolü. 
nün ehemiyetini asla inkar etmemişler. 
dir. halya konferansa çağırıldı, gitme. 
dı Kcnferans müzakereleri başlarken, 
ferek İngiliz ve gerek fransız dış bakan
ları t talyanın konferansa iştirak etme
mesinden doğnn teessürlerini bildirdiler. 
İtalya muzakerelerin her safhasından 

haberdar edildi Ei:er Nyon mukavele· 
ıiyle 1 talyaya ayrılan mesuliyet lngil
tere ve Franıanın yüklendikleri mesuli
yet kadar ağır değilse, bu, ltaJyanm da
ha ağır mesuliyet kabul etmiyeceğinin 

anlaşılmasından ileri gelmiştir. İtalya 
ve Almanyanın cevablan karşısında Ak. 
deniz devletleri için yapacak iki şey 
vardı: 1 - Konferansı hiç toplamamak. 
2 - l tal yasız da olsa korsanlığa mani 
olacak tedbirleri almak. 

Devletler ikinci şıkkı takib etmişler. 
dir. Ve takib ederken de İtalyanın ara

larında buhınmamasından müteessir ol
duklarını bildirmişlerdir. Konferans mÜ· 

za.kerelerine iştirak etmek bile istemi

Yen ltalya, bugün, J ngiltere ve Fransa 

kadar mesuliyet yüklenmek istiyor. Ve 

bunu yapılan işin doğru olduğuna inan

dtğı için df:ğİI, f ngtltere ve Fransa<lan 
geri kaJınayı haysiyetine yediremediği 

için. Yaramaz c.ccuklarm kaprisini andı
r-an bu politika ile İtalyanın istihdaf et~ 
tiği gaye nedir? Herhalde korsanlıkla 

mücade!ede lngille\·e. Fransa, Sovyet 
Rusya ve diğer devl~tlerle teşriki mesai 
etmek için olmasa gerektir. Bu, Nyon'a 

Mitmiyeceğini hil:iiren t l:alya i-f p!omasi
ai için daha bi.ıyük !fr ricat olu· Fakat 
sebebi her ne olursa olsıın, ltaıyanın, 

N'yon konferansının kararlarını zımnen 
kabul etmesi demek olan bu harek'!ti, 

İngiliz ve fransız diplomasisi için Akde. 
nizde emniyetin tesisi meselesinin hu. 
dudlarıru dahi aşan bir zaferdir. İtalya 

Ve Almanya, şu ve hu konferansa İştirak 

etnıemek, şu ve bu görüşmeden çekilmek 
auretindeki obstruksivonları ile birçok 

İtlerin YHı>ılmao;ına enge.\ olmuşlarchr. 

Eğer Nyon konferan111, İtalya ve Al

!nanyaya bunun çıkar bir yol olmadığı

ru anlatmış ise, Akdenhde emniyetin te· 

sisinden ba ·k-ı ve daha geniş bir saha

da da sulha yardım etmiş oluyor. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 
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Mesleklerini terkeden 

Çinliler kaçmaktansa ölmeyi 
münevver bayanlar 
AKŞAM'ın akşamdan akşama siita

nunda "mesleklerini terkeden müneYYU 
bayanlarımız,, başlığını taşıyan yazıam.. 

da "Akşamcı", hayatlarının daha erkC!ll 
saylabilecek yaşlarında tuttukları mes... 
lekleri terkederek aile hayatına karqaa 
kızlarımızı bahis mevzuu ederek Feriha 
T evfik'in şehir tiyatrosundan aynldıp.. 
nı ve evlenmek üzere olduğunu haber 
v~riyor. Sözlerine şöyle devam ediyorı 

tercih ediyorlar Fransada 

Japonlar Formoz adası 
karşısına asker çıkardılar 

Ecnebiler hakkında yeni 
tedbirler alınıyor 

Paris, 16 (Hususi) - Pariste pat
ronlar konfederasyonu binasiyle, maden
ciler birliği binasına bomba atmak su
çiyle zanlı olarak, Taburini isminde 
bir İtalyan anarşisti Tuluz civarında 

yakalanmıştır. Fakat bu hususta dahili
ye nezaretinde henüz kati bir şey yok
tur Mamafiye polis yapmakta olduğu 
tahkikiaıtın bu adamın yakalanmasiyie 
kolaylaşacağ1 ümidindedir. Son suikasd
lar münasebetiyle fransız kabinesi, ecne
bilerin kontrolünü temin için tedbirler 
aramaktadır 

Meslek kadını ev kadını oluyor. 

Mukadder itirazları biliyorum. 

- Evde 18.zım! • denecek· zaten a. 
dının ilk vazifesi aile işi, çocuk yetiıtD-
mek değil mi? r-

Maten gazetesi B. Şotan tarafından 
derpiş edilmekte olan tedbirler hakkın
da şunları yazmaktadır.: 

"Memlekete girmeleri arzu edilmi
yen kimselerın geçebilecekleri Belçika 
ve İsviçre gibi hem hudud memleketler 
için pasaport ihdası, 

Bir fotografını ve parmak 
hamil bir hüviyet varakasını 
mecburiyeti, 

izlerini 
taşıması 

Fakat bunun için ilk mektebten ya. 

hut orta mektebten sonra bir ev idaresi,. 
bir çocuk bakımı tahsili kafiydi. E.-Jem,. 
işini bırakacak bir hukukçu, bir banka
cı Bayan için yüksek mektebe, o kadar 
staje ne lüzum vardı? Sahneyi terkede.. 
cek bir artistin Üzerine sarfedilen gerdt 
kendinin, gerek cemiyetin emeklerine 
yazık değil mi?,, 

Bundan sonra muharrir kadmın ey_ 

Jenir evlenmez fikir hayatına veda etme.. 

sine teessüf ederek sözlerini bitinnek:to
dir. 

ANLA~AMIYAN AVRUPA 

SON POST A'da B. Muhiddin Bir
gen "Anlaşaımyan Avrupa., başlığı al
tında yazdığı makalede Akdeniz konfe
ransının muhtelif safhalarını izah ettik
ten sonra, bu hadiselerin Avrupada u
yandırdığı heyecanı tebarüz ettirmekte 
ve şunları yazmaktadır: 

Cepheye sevkedilen çinli askerler 

Politik mültecilerin mukadderatını 
tayin 'edecek ve onlara, şayed ellerinde 
yoksa, icabeden evrakı verecek hususi 
bir mahkeme teşkili, "- Avrupada henüz kimsenin barit 

istediğine kani değilim, bunun için, kör 
bir hadisenin kör bir hareketle bir har_ 
ba sebeb o~abileceğini kabul etmekle be.. 
raber, b . rrürültünün de geçeceğİuİ ft 

harb olrruyacağını tahmin ediyorum. 

Şimalde: 
Londra, 16 (Hususi) - Şimal cep

hesindeki muharebelere daır Domei a. 
jansı dün şu tebliği neşretmiştir: 

"$imali Çin: Tiençin cephesinde çin 
kıtaatı, Pekin_ Hankov demiryolu Ü

zerinde kain olan Paoting istikametin
de ricat etmektedirler. Çin kıtaatının 
mühim bir kısmı da Pekin'e 100 kilo
metre mesafede bulunan Jungcheng'e 
doğru çekilmektedir. Japon tayyarele
ri, ricat halinde bulunan çin kıtaatını 
bombarrman etmiş ve bu kıtaatın peri
şanlığını büsbütün arttırmıştır. 

Pekin _ Hankov demiryolu üzerin

deki Şosov japon kıtaatı tarafından 

ihata edilmiştir. Japon kıtaatı, Yang
ting nehrini geçmişlerdir. Dün öğle
den sonra bir japon kolu, Pekin'in 50 

kilometre garb cenubisinde bulunan 
Shan'x işgal etmiştir. 

Diğer bir müfreze, Nancllıao ve Fuc
hen'i işgal etmiştir. Çinliler, ricat et.. 
mektedirler.,, 

Çinliler kaçmaktansa ölümü tercih 
ediyorlar 

Pekin'den bildirildiğine göre, Şimali 
Çin'de vukua gelen muharebede yüz 
bin çinli dümdar vaziyetinde harb et
mişlerse de japonların tankları, ağır 

topları ve tayyareleri karşısında aciz 
kalmışlardır. Birçok bölükler, ricat et.. 
mekten ise büsbütün mahvolmağı ter
cih etmişlerdir. Japonlar, cephenin u
fak bir mıntakasında bin çin ölüsü say
mış olduklarını beyan etmektedirler. 

Şangha_qda: 
Cin kaynaklarından verilen haber

lere ,göre Şanghayda çinliler, şiddetli 
mukabil taarruzlar yapmıslar ve Lotien 
kasabasını istirdat etmişlerdir. 

Japon tayyareleri, dün Chansinin 
paytahtı olan Taiyuan'ı bombardıman 
etmişlerdir. Yirmi kadar maktul ~ardır. 

Santııal Nevs aiansına göre Çın ba
taryaları, japon tayyarele~in~n taarruz 
teşcbbüsünUn önüne geç~ıştır. 

Şanghaydaki japon kaynaklarm~an ! 
verilen maH'tmata göre, Şanghayın şıma.. 
l indeki cephede bulunan Çin kıtaatı, 
ikinci müdafaa hatlarının bulunduğu 
Kiatinge doğru ricat etmekte ve şark 
cephesindeki kıtaat ise Kiangvanşe doğ

ru çekilmektedir. 
Japon bahriye m3kamları deniz tay

yarelerinin bu aym on beşine kadar 217 

C(in tavyaresini tahrib etmiş oldukları
m bevan etmektedir Bu tayyarelerin 
97 si düşürülmü~, 120 si de tayyare 
meydan larmda tahrib edilmiştir. 

Pootung' a asker çıkardılar 
Çin mlhfilleri, japonlarm Pootunga 

asker çrkarmağa muvaffak olduklarını j 
söylemektedirler 

Japonlar, Whangpoo ile Yanktsenin 
iltisak noktasında bir tayyare meydanı 
inşa etmektedirler, bu suretle japonla
rm Şanghay etrafında vücude getirmiş 
oldukları meydanlar üçe baliğ olacak
tır. 

Şanghay'Ja kolera 
Şanghaydan bildirildiğine göre, en

ternasyonal bölgelerde altı yüz elli se
kiz kolera hastası mevcuddur. Bir in_ 
giliz askeri koleradan ölmüştür. Fran
sız mıntakasmda da aynı hastalık

tan 9 kişi ölmüştür. 

Cenubta: 
Tokyo, 16 (A.A.) - Formoz umumi 

erkamharbiyesinin bildirdiğine göre, ja
pon kıtalan, Formoz'un karşısındaki 

Çin sahillerine muvaffakıyetli bir suret
te bir çıkış yapmışlar ve ufak bir müsa
demedtn sonra cinlilerin mukavemetini 
kırarak orada y;rleşıııişlerdir. 

Tayyare bombardımanları 
Tokyodan gelen bir telgraf da şunlar 

bildirilmektedir: Hong-Kong'dan dün 
saat 20.30 da japon tayyareleri, Canton / 

Bu gazete, hükümetin ecnebilerin 
Fransaya girmelerini tahdid etmeği as. 
ıa tasavvur etmemekte olduğunu ilave 
etmektedir. Bu sebebten dolayı ecnebi
lerin süratle ve ucuzca vize, pasaport ve 
hüviyet varakası elde edebilmeleri için 
kendilerine icabeden kolaylıklar göste
rilecektir. 

Hilkümet, sadece zaruri bir tefrik 
yapmak istemektedir ki bundan da en 
ziyade istifade edecek olan kimseler, 
şeref sahibi olan ecnebilerdir. 

üzerinde uçmuşlar ve Bocca-Ti gris ka
lesini bombardıman etmişlerdir. Diğer 

bir tayyare filosu da Şcklung ve Canton 
üzerinde ucmuş ve bu iki şehrin sevkul
ceyş noktalarını bombardıman etm:stir. 

Mançuko ordusunda 
karışıklık mı çıkmış? 

Mul<den, 16 (A.A.) - Mançuko or· 
dusuncfa çıkmış ola..ı kargaşalıkları •en
kil etmek üzere Japonyadan binlerce as· 
ker gdrniş olduğuna dair olan haberler, 
japon makamları aJ.ına söz söylemeğe 
salahiyettar bir zat tarafından tekzib e. 
dilmıştır. Bu zat bu 1-.aL'erler::ı mutlak 
surette yanlış olduğunu söylemiştir. Bu 
askerler, şimali Çinrll'lü japo:.ı kıtaatmı 

takviye için celbedilmiştir. 

Ka. ikatür intihalleri 

- O stad sizin tam yirmi eserinizi okudum ... 
- Fakat benim eserlerim tam on tanedir .. 
- Evet ... Yani herbirini ikişer dela okudum! .. 

Bence, meçhul denizaltının bayrağı• 
olursa olsun, gaye bir taraftan· Franko 
hükümetinin tanınmasını temin ebnelr;. 

diğer taraftan da V alansiya hükiimeti. 
nin müşkülabnı arttırmaktır.,, 

B. Muhiddin Birgen, sulhun bu IOll 

karışıklıklar içinde de tehlikeden lnırta
rı!acağını, fakat ne olursa olsun snmm 
harbtan beri Avrupanın bu kadar tehli
keli günler geçirmemiş olduğunu yaz

maktadır. 

Sovyetler birliği adliye 
komiseri değiştirildi 
Moskova, 16 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 

Rusya sovyet sosyalist federatif 
cumhuriyeti merkezi icra komitesi, so.-

vyetler birliği adliye halk komiseri 
Krilenko'yu Rusya sovyet sosyalist fe
deratif cumhuriyeti adliye halk komi
serliği vazifesinden affetmiş ve yerine 
Antonov Ovsenko'yu tayin eylemiştir. 

İstanbul karikatüristlerinden birinin sarih intihalİ
ni üçuncü defa olaraktır ki sütunlarnnrzda kayde mec. 
bur oluyoruz. Yukarıda sağda bir mizah gazetemizde 
bir ressammıızın imzası ile çıkmış olan bir karikatürü, 
solda da cLu> gazetesinin dl 420> den itibaren daha 
evvelce neşrettiği karikatii.rü görüyorsunuz, Asıl ışın 
acrklı tarafı, bir türk mizah gazetesinde çıkmış olan bu 
karikatürü fransızca «Ankara~nın bilmiyerek « türk mi-

zahn haşlrkl ı sütunund 'ktihas P.tlTl\~ ,..Jmıautlır 'ili1 1ta
rikatürün orijinal olup olmadığım tahkika maJdeleu 
iınkan olmadığına göre, milli kültürümüzü haı ice tanıt
mak maksadiyle hareket eden "AnkRra" gazetesinde 
kusur aramak tabii ki mümkün Jeğ:\dir Fakat bu va
ziyet karşısında, bu gazetenin eınniyt>fs::;r:ı;;;; ~tiliin neş

riyatımıza teşmil ederek tiirk m;z'lhını ~,w;,.,_, t,.nı•ı ,l\k 

gibi güzel teşebbüsünden vaz geçmesi mi 'r.zrmdıı· ? 



Kız ve erkek öğretmen 
okulları mezunlarından 
Bu sene kimler mezun oldu 
ve nerelere tayin edildiler? 

Bu yıl kız ve erkek öğretmen okul
larından mezun olanların adlarını ve 
tayin edildikleri yerleri aynen bildiri
yoruz: 

Adana Erkek muallim 
mektebinden: 

BB. Mustafa, Latif, Salih, Ah
med, İbrahim, Mustafa, Behçet, Mus
tafa Enver lçele; Mehmed Zeynel, Ali 
Samsuna; Tahsin Kütahyaya, Me_hmed 
Adnan Giresuna; Ali Murad 'Gazıante
be İbrahim Akaş, Hasan Şükrü, M. Ke
ınc:ı. Mehmed, Veli, Sungur, Emin An
karaya; Zarif An tal yaya; Mustafa Al
per Sıvasa, İbrahim Seyhana, Muzaffer 
Mardine, Ahmed Samı Urfaya, Hasan 
Erdoğan, Kadri, Halim Z-0ngulda~a: 
Ali Yavuz Çoruma: Yusuf, Bahaeddın, 
Emin, Abdullah Sinoba; Ahmed Bay
kal, Mehmed Acaroğlu Erzuruma, En
ver Bitlise; Şerafettin, Yusuf Kara
bet, Mustafa Kirazcıoğlu Ağrıya, Sakib 
Karsa, İsmail Tekirdağına, İbrahim 
Alper Kırşehire. 

Erzurum Erkek muallim 
mektebinden: 

BB. Emın, Fethi, Hilmi, Mü
nip, Cemil, Fatih Karsa; Halil, Mev
lüd Çoruha; Nuri, Cemil Mardine; M~s
tafa Vana; Emın, Ali, Osman Tuncelı
ne; Sabri Erzincana; Arif, Hasan, Meh
med Ağrıya; Enver, Mahmud, Hasan 
Diyarbekire; Hidayet Samsuna; Meh
med Bingöle; Aziz Rizeye: Hayrullah 
İçe le; Alaeddin, Zihni Giresuna; Sa
bahaddin Tokada; İzam, Halid Muşa; 
Seyfettın, Mehmed Hakkariye; Niyazı 
An tal yaya: Fikret Zonguldağa: 

Balıkesir Erkek muallim 
mektebinden: 

BB. Ahmed, Hikmet, Ömeı, 

Mustafa Manisaya; Ahmed, Yusuf, Hil· 
mi, Muammer, Said İbrahim Muşa, Ab 
durrahman, llhami, Emın, Korkud, Mu
ammer Karsa; Şeref. Ali, Emin, J aı 
Lütfi. Fazıl, Mustafa, Orhan, Niyazi, 
Emın Dıyarbckıre; b:nvex, Halid Tun
celıne; Ramazan, Süleyman, Hikmet, 
Huseyin, Ali, Kemal, lhsan, İrfan An
karaya ; Hayri, Ahmed. Necib, Ali, Feh 
mi Antalyaya; Şaban Bolu ya: Hilm 
Kamil Vana; Kanber, Zeki Bitlise: Hüs 
nü. Asım, Memiş, Fevzi, Mustafa, Fe
rid Mardine: Nafiz, Hüsnü Erzuruma: 
Mustafa, Ertuğrul Ağrıya; Eyüp Ço
ru ha; İsmail, Ali, Abdullah Samsuna; 
Rasim, Tevfik, Faruk, Behçet, Şükriı, 
Nureddin. Turgud, Rıza Urfaya; Ihsan, 
Seyfeddin, Hamid Giresuna: Halil Ça
nak kaleye; Hüseyin, Mustafa, Ahmed, 
Hüseyin, Cihad, İsmail İzmire; Memiş 
Muğlaya; İsmail, Muammer, İbrahim, 
Mehmed Aydına; Mehmed Hakkariye; 
Ahmed, İsmail Sinoba; Muhip, Ulvi 
Zonguldağa; Şakir Burdura; Ziya Kas
tamonuya: İsmail Çoruha; Süleyman 
Kütahyaya; İhsan Malatyaya; Faiz Af
yona; Nuri Bileciğe; Nevzad Denizli· 
ye; Bekir Bingöle; 

Sıva• Erkek muallim 
mektebinden: 

BB. Abdülkadir Erzuruma: A· 

dil, Mustafa Ağrıya; Kazım Maıdi

ne; Hüseyin, Cevad, Celal Vana; Ah
med, Ali Hakkariye, Servet, Salahaddin 
Bitlise; Mahmud, Fehmi, Muşa; Mus
tafa İçe le: Selim, Mahmud Kana; İh
san, Mehmed Gireıuna; Mazhar Bingö
lc; Sıtkı Erzincana; Hüseyin Çoruha; 
Raif Çoruma; Kahraman, Ahmed An
kara fa; Abdi, HulUsi, Mecid Tunceli-

lzmir Kız maalilm mektebinden: 
BBn. Nadire, Emine, Müka-

fat, Memnune, Semahat, Feriha, Ferda, 
Beyda, Emine, Talia, Leman, Fahriye, 
Neriman, Fevziye İzmire; Afife, Pen-
be, Cahide, Lütfiye Bileciğe; Adalet 
Afyona; Hikmet, Zahide, ~ü~fiye Ço
ruma; Yadigar, Leman Denızlıye; Hay
riye, Yegane, Zehra Antalya ya; Nazlı, 
Zehra, Mukaddes, Münevver, Tayyibe 
Muğlaya; Turan, Sırrıye, Macide, Kıy
met, Emine, Zeliha Manisaya; Mevlü
de Gaziantebe; Meliha, Hafize, Fethi
ye Giresuna; Ayşe, Naciye, Nuri ye 
Burdura; Saibe, Balıkesire; Huriye, 
Sebahat Siirde; Cemile Yozgada, Ay
dın Kütahyaya, İsmet lstanbula, Ada
let, Meliha Samsuna; Fatma Tunceli
ne, Fethiye, Necmiye Malatyaya; Şazi
mend, Müyesser İçele, Makbule, Fikri
ye, Zübeyde, Revhat Sıvasa: Seniha, 
Kamuran, Muzeffer Ankaraya; Neri
man Zonguldağa; Havva, Aliye Aydı
na: Rukiye Karsa; Münevver, Neriman 
Eskişehire. 

Konya Kız muallim mektebinde"fı: 
Esma, Nevvare, Nazife, Hacer, Ali

ye Konyaya; Hadiye, Bedriye Çoruma; 
Meyase Eskişehire; Peran, Laimc An
kara ya; Leman Antalyaya; Havva, Nu
riye tzmirc; Rabia, Mevhibe Zongulda
ğa; Rabia, Nezahat, Kezban Tokada: 
Ülfet Afyona: Makbule Sinoba; Mahi
re Sıvasa; Ferhunde, Zeliha Karsa; Ser
ver Samsuna; Nihal İspartaya; Fatma 
Aydına; Çiçek Erzuruma: Nadiye İs· 
tanbula; Zehra Mardine: Salime Urfa· 
ya; Hayriye Kütahyaya; Bedia Balıke-
si re. 

l•tanbul Kız muallim mektebinden: 
BBn. Nezahat, Hayriye, Mü

rüvvet, Naciye, Ayşe, Hediye, Melek, 
Sebahat Bahkesire; Emine, Hasibe Ça
nakkaleye; Salibe Rabia, Fatma Meli
ha, Fatma lzmire; Musaffa Çankırıya; 
Nihal, Sebat Manisaya: Kadriye, Ser
vet Tekirdağına; Ayte, Afife Giresu
na; Hatice Atıfet, Nadide, Zülfiye, Fa
ika Sinoba: Fatma Nedime, Fatma Mu
azzez, Serure Zonguldağa; Hatice Mem
nune, Fatma, Belkis, Belkis Yücel To
kata; Nuri ye, Emine Nusret, Emine 
Muhterem, Ayşe Latife Ankara ya; Fat
ma Güzin, Saadet Eskişehire, Huriye 
Perihan, Leman Anda, Fatma Nedime 
İstanbula; Bedriye Aydına; Fatma, 
Pervin, Revhat Akın Bursaya, Muam
mer, Muzaffer Çoruma; Zübeyde Kü
tahyar.a; Cahide, Semiha, Emine Nüz
het; Ulkü İçe le; Makbule, Mevl~de 
Mardına; Mukaddes Bingöle; Cahıde 
Afyona; Naciye Amasyaya; Zehra 
Kastamonu ya; Fatma Gayret Bolu ya; 
Cahide Bileciğe. 

lıtanbul Erkek muallim 
mektebinden 

BB. Ziya Yamak, Avni, Sa
dettin, Saib Tekirdağına; Fethi, To
kada: Aziz, Ahmed Afyona; Hasan, 
Mustafa, Nuri, Hüseyin, Bayram, Hil
mi, Adil Ankaraya; Sabri Sinoba. Ha
san Karsa; Ragıp Urfaya; Asaf, Nurı, 
Vecdi, İbrahim, Mehmed, Ali, Fazıl, 
Davud Zonguldaga; Hamdi, Hakkı, 

Kadri İstanbula; Mehmed, Ziya Bikci
ğe; Halid, Hüseyin Koman, Nevzad Ay
dına: Hilmi, Tevfik, Faruk, Abdullah, 
Rasim Sıvasa; Celal, Muhiddin, Yusuf, 
Yusuf Tekin Samsuna; Lütfi, Muhar
rem, Halid Çoruma ; Mahmud, Reşad, 
Hamid Giresuna: Hasan, Mustafa, Ya-

ULUS 

' RADYO 1 
ANKARA - Öğle neşriyatı: 12.30-

12.50 Muhtelif plik netriyatı. 12.S0-
·13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: 18.30-19.00 Muh
telif plak neşriyatı. 19.00-19.30 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Makbule ve ar
kadaşları). 19.30-19.45 Saat ayarı ve a
rabça neşriyat. 19.45-20.15 Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan 
ve arkadaşları). 20.15-20.45 Saksafon so
lo: Nihat Esengin (piyanoda Marsel 
Bi). 20.45-21.00 Plakla dans musikisi. 
21.~21.15 Ajans haberleri. 21.15-21.55 
Stüdyo salon orkestrası 

1- Sschmann: Pour la Poupee. 
2- Rachmaninoff: Serenade. 
3. Lincke: Frühling wie bist du so 

schön 
4- Wagner: Fantaisie Lohengrin 
5. Adilla: Serenade 

21.55-22.00 Yarınki program ve istiklal 
martı. 

Ordu halkevi 
Ordu, (Hususi) - Halkevi, bütün 

kollariyle faaliyete.geçmiş ve varlığını 
bütün memlekete hissettirmiş bir vazi
yettedir. Her pazar günü 30 kişilik iki 
gurup köylere gitmekte köylünün ihti
yaç ve arzularını dinlemektedir. Dok
torlar parasız muayeneler yapmakta, her 
ay muntazaman temsiUer verilmekte, 
haftada üç defa konser verilmektedir. 

şar, Mahmud İçe le; Süleyman, Orhan. 
Hüsmen Manisaya; Tahir, Enver Bin. 
göle; Zeki Balıkcsire: Süleyman, Ha
san Mestan, Necdet Tunceline; Vehbi, 
Lokman Çankırıva: Asım, Hüseyin Kar
sa; Adnan Muğlaya: Ziya Kırtehire; 
Hüsnü, Kazım Amasyaya; Fevzi. Re
cai tzmire; Galib, Hasan Çelik Çoru
ha: Kemal Bolu ya: Osman, Emin Kü
tahya ya, Azmi Sinoba. 

Edirne Kız muallim mektebinden: 
BBn. Neriman, Lütfiye, Ruhi

ye, Mahire, Şefika Kütahyaya; Remzi
ye. Havva, Saffet, Meliha, Hatice, Ma
hire Özen, Mevhibe Tekirdağına; Fi
ruze, Muzaff~r. Semiha Çanakkaleye. 
Şefika Meral, Meryem, Neriman Çam
hyar, Sehavet, Nezaket İzmire; Leman, 
Ayşe, Melahat, Belkis, Meliha Erkal, 
Feriha Zongulda~a: Zühre. Emim• Mü
yesser, Mualla, Nazike, Meliha, Zehra 
Manisa ya: Sabahat Kırşehirc; Fevziye, 
Zehra Samsuna; Muzaffer, Sıdıka, Me 
lahat, Sükriye, Müyesser Muğlaya. 

Edirne muallim mektebinden: 
Bn. ve BB. Reccb, Ahmed Fehmi, 

Ahmed Zonguldağa; İlhan Eskişehire: 
İsmail, Seyfi, Mehmed, Hüseyin, Meh· 
med Etili Karsa; Mehmed Veli Sinoba; 
Mehmed Reşad, Melımed Salahi .Mardi
ne; Ahmed Alperen, Osman, Ahmed 
Şeref, Nail Samsuna; Halid, Ali, İsma
il Urfaya; Naci, İbrahim Bingöle; Mt-· 
sud, Hüseyin Erzuruma; Nazif, Mus
tafa, Abdullah Çvruma; Asım, Mehmed 
Sıtkı İzmire; Mustafa Bolu ya: Nahid 
Mani saya, İbrahim Şevki Afyona. Ha
san, Suavi Amasyaya; Osman, Giresun, 
Cavid Çanakkaleye; Tahsin Kütahya. 
ya;. 

Bur•a Kız muallim mektebinden: 
BBn. Şaziye, Berah, Kadriye, 

Zehra, Makbule, Ağyan, Mak~ule. Ba. 
hkesire; Zekiye, Hafize, ~edrıye Yoz. 
gada, Zişan Sinoba; Me~ıha, ~abahat 
Eskişehire: Habibe, Nurıye Kutahya. 
ya; Nazmiye Diyarbekire; Nazmiye, 
İsmet, Selime Tokada; Mağfure Deniz
liye; Münevver, Azize, Neyyir~. ~afiye 
Manisa ya; Nezihe, Fevziye. Mur~vvet, 
Emıne Çanak kaleye; Şazi>:e . Rızeye: 
Melahat Zonguldağa; Bımınnet Af
yona: İclal, Hanife tzmire; Kadriye 
Bingöle: Zeyneb, Aliye, Ge~her, Meli. 
ha Ankaraya, Remziye, Mü.fıde Samsu. 
na: Adviye 1stanbula; Emız:ıe Ço.ru~a; 
Hüsnüye Gümüşhaneye tayın edılmış. 
lerdir. 

1rabzunda 
Atatürk günü 
Trabzon, 16 (A.A.) - Atatürk gü_ 

nü dün, Trabzon halkı trafından heye_ 
canla kutlandı. Gece kale parkında bin.. 
lerce kişinin iştirakiyle garden parti 
tertib edildi. Trabzon, bir gün bir ge
ce büyük bayram yaptı. 

Muğlada köylerin 
planları 

. 
ımar 

Muğla, 16 (A.A.) - Bütün köyle
rin imar planları yapılmıştır. Bu plan. 
}ara göre her köy meydanları ve anıt 
yerleri hazırlanmalCtadır. Köy odaları,· 
köy konuk yerleri, pazar yerleri, çama. 
fır mahaJleri, umumi halalara aid pro
jeler tamamiyle yapılmış ve köylere 
gönderilmiştir. 

Şiıli Etfal hastahanesi baı'hekimi 
dün gitti 

Şişli etfal hastanesine ait bazı işleri 
takip ve intaç etmek üzere birkaç gün. 
denbcri şehrimizde bulunan bu hasta
nenin baş hekimi ve operatörü Dr. 
Ömer Vasfi dün akşam 1stanbula dön
müştür. 

Muğla vilayetinde yeni mektebler 
Muğla, 16 (A.A.) - Ula, Köyceğiz 

ve Marmariste yapılmakta olan yatılı 
okulların inşaatı iı.erlemiş, Ula okulu
nun bodrum katı ve Marmaris okulu
nun zemin katı bitmiştir. Köyceğiz 
mektebinin temel atma işi törenle ya
pılmıştır. Bu mektep de iki li.;ıtı~ olup 
banyo, sınıf derahaneleri ve yatakha.. 
neleri mevcuddur. Bu mektep de di
ğerleri gibi bütün konforu cami ola
caktır. 

Konyada ve Adanada radyo 
Konyada radyo ruhsatı alanların ye

kunu 176 dır. 
Adanada son kanun mucibince rad

yo ruhsatı almak için müracaat edenle
rin sayısı 208 dir. Kanundan evel ruh
sat alanların adedi 182 idi. 

Kongreye davet 
Çankaya Spor kulübü idare heye

tinden : 
31/ 8/ 937 de ekseriyet mevcud ol

madığından tehir edilen adi kongre 
18/eylfıl 937 cumartesi günü saat 16 
da belediye salonunda yapılacaktır. 
Nizamname mucibince kongreye işti
dik hakkını haiz üyelerin davetiyele
rini idare heyetinden almaları rica o. 
lunur. (Evvelki davetiyeler bu kongre 
için hükümsüzdür). 

17 - 9 - 1937 == 

Fosfordan çtkan 
yangın 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Bu sa
bah saat 11 de Cağaloğlunda fen fakül
tesi kimya enstitüsünde bir yangın 
başlangıcı olmuştur. Alt kat odalardan 
birinde bir teneke içinde bulunan fos
for açılan ufak bir delikten hava almak 
suretile parlamış ve odadaki patlayıcı 
maddelerin bulunduğu şişelere sirayet 
etmiştir. Fakat itfaiye vaktinde yetişe
rek söndürmüştür. 

Karaya oturan vapur kurtarıldı 
İstanbul, 16 (A.A.) - Köstence ve 

İbrailden Liverpola giderken dört gün 
evvel Gelibolu civarında İnceburunda 
karaya oturan yunan bandıralı Malia. 
kos vapuru bugün Hora ve Alemdar 
kurtarma gemileri tarafından kurtarıl
mıştır. 

Urla yolunda bir otomobil kazası 
İzmir, (Hususi) - Urla yolunda bir 

otomobille bir otobüs çarpışmış ve yol
culardan yedi kişi yaralanmıştır. Os
man adında bir yolcu sol kolunu kay• 
betmiıtir. Yaralılar memleket hastaha
nesine kaldırılmışlardır. 

Muğlada okaliptüs ağaçları 
Muğla, 16 (A.A) - Okaliptüs sa

halarının tesbiti için dolaşmakta olan 
Pr. Cermak ve Dr. Asaf şehrimize 

gelmişler ve ilimizde Dalaman mınta
kasını bu ağaçların yetişmesine en mü
said bir saha olarak bulmuşlardır. Yıl. 
lık yüz bin metre mikabı okaliptüs 
ağacına ihtiyaç vardır. Dalamanda 1500 
hektarlık yer bulunmuştur B.u ağaç. 
lar Zonguldak kömür havzasının ma
den sütunlarında kullanılacaktır. 

Kazlıçeıme yangınmda 
kasıd var mı? 

' İstanbul, 16 (Telefonla) - Müctae-
iumumilik Kazhçeşmedeki yangın tah
kikatına devam etmektedir. Dün adli. 
yeye yangının çıkışı şekline ait bazı 
il.barlar yapılmıştır. Buna göre ateşin 
Nişan ve ortağına ait olan 11 numaralı 
fabrikadan çıktığı bildirilmittir. Bu 
fabrika sigortasızdır. İhbarı yapanlar 
yangının 60 bin liralık vergi borcun
dan kurtulmak için yapıldığını söyle. 

mişlerdir. 

Yabancı satıcı mahkemede 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Küçük 

sanatlar kanununa aykırı hareket ede. 
rek ekmek satıcılığı yapan Bezistan 
adında yabancı tebaalı biri cürmü meş
hud mahkemesine verildi. 

Havagazı Şirketinden: 
Çankaya'da yeni yapılan İrak sefarethanesinin 
bulunduğu yol yeni yapıldığından bu yalda bu
lunan hava gazı borularının sökülüp kaldırıl

~ ması zaruri görülmüştür. Bu sebebten bu hatta 
bağlı müşterilerimize yol inşaatının hitamına 
kadar havagazı verilemiyeceği ilan olunur. 

3-5084 

Tefrika: No. 126 
t . . 
fŞekspirden Hikayeler 

Yazanıar: Mary ue Claarla Lam6 
Çeuiren: Nurettin ARTAM 

Romeo ve Jülyet 
tizerine atıldı. İkisi d~ boğuşmağa başladı
lar ve Paris yere düştü. Ondan sonra Ro
meo, öldürdüğü adamın kim oldutunu anla
yabilmek için feneri yerde yatanın yüzüne 
tuttu. Bu Kont J>aris·ti ve Romeo, Mantua
da bunun Jülyet ile evlenmek üzere oldu
ğunu öğrenmişti. Bunun üzerine genç ölü
yü oradan aldı ve onu kaldırıp şerefli bir 
mezara gömeceğini söyledi. Bununla Jül
yet'in açılan mezarını kasdediyordu. Jül-

cansız vücuddan af diledi. Şimdi jülyet'in 
hatırı için ona: 

- Kuzen! diye de hitab ediyor, biraz son
ra kendi düşmanını da öldürerek ona bir eyi
lik edeceğini söylüyordu. 

Bunlan söyledikten sonra Romeo, sevgi
lisinin dudaklanndan son defa öperek oııdan 
aynldı ve eczacıdan satın aldığı ze lıiri içi
verdi. Bmıun tesiri Jülyet'in içtiği ilaç gibi 
değildi. Bu ilacın tesiri tam kaybolmak, kız 
da kalkmak üzere idi fakat ne yazık ki Ro
meo bir parça daha bekliyememiş, cansız o
larak yere yuvarlanmıştı. 

O bu meşurn kazaların nasıl vukua geldi
ğini düşü~üp. dururken Jülyet uyanmış, ken
dine gelmıştı. Kızcağız, papası yanıbaşında 
görünce nerede bulunduğunu, nicin oraya 
geldiğini hatırladı ve Romeonun ı erede bu
lunduğunu sordu. Papas bu sırada bır gürül
tü duyduğu için kıza bu ölüler ve gayri tabii 
uykular durağından hemen uzaklaşmak tek
lifinde bulundu. Eğer biraz daha kalacak o
lurlarsa belki de güçlerinin yetmiyeceği bir 
kuvvetle karşılaşırlar, başlarına bela gelebi
lirdi. Birçok kimseler mezara doğru geliyor-

· du. Bunların şamatasını duyan papas, bir 
pundun~ bulup oradan kaçtı. Fakat aşıkının 
elinde bır ~adeh bulunduğunu gören Jülyet 
zavallı delıkanlının hayatına nasıl kıydığı
nı anlamıştı. Ne olurdu, bu kadehte bir par
ça daha zehir kalsaydı da o da içseydi. He
men sevgilisinin üzerine eğildi; onun daha 
soğumamış olan dudaklarım belki orada 
kalmış zehir vardır da kendisini de zehirler 
diye uzun uzun öptü. Dışarıdan gelen kala
balığın gürültüsü yaklaşıyordu. Geçirecek 
zaman yoktu. Hemen yanında bulunan ka-

Mezar bekçisi bu sırada oraya gelmişti 
Paris'in uşaklarından bir çocuk da efendis 
ile Romeo arasındaki mücadeleyi görerel 
herkese haber vermişti. Şimdi Verona so
kaklarını dolduran kalabalık bir aşağı bit 
yukarı dolaşıyor: 

- Paris! 
-Romeo! 
- Jülyet! diye bağınp duruyorlardı. Bu 

gürültüler yüzünden Mor:ıtagülerin reisi, Ka· 
puletlerin reisi de uykudan uyanmışlar, or
tadaki kargaşalığın sebebini anlamak isti
yen prens de dışarı çıkmıştı. Göğüs geçiren, 
ağlayan, korkusundan titreyen ve bütün bu 
tavırlariyle herkeste şüphe uyandıran pa
pas, kilise bekçileri tarafından yakalanmıştı. 
Şimdi bu Kapulet abidesinin önünde büyük 
bir kalabalık toplanmış bulunuyordu. Prens, 
bunl~nn önünde olup biten facialar hakkın· 
da neler bildiğini papastan sordu. 

yet orada uzanmış yatıyordu. Ölüm, onun 
eşsiz güzelliğine hiç bir şey yapamamış, 
rengini değiştirememişti. Sanki ölüm de o
na aşık olmuştu da onu zevk duymak için 
oraya getirmişti. Yuttuğu ilacın tesiriyle 
bütün tazeliğini muhafaza ederek orada ya
tıyordu. Öte yanda kanlı kefenleri içinde 
Tibalt uzanıyordu. Romeo onu görünce bu 

Artık papasın vadettiği saat, kızın uya
nacağı saat gelmişti. Fakat habercinin yan
lış bir hareketi yüzünden, Romeo, Mantua
da bulunamamış, mektub kendisine verile
memiş ve gönderilen adam gerisin geriye dö
nüp gelmişti. Bu sebeble papas eline bir f e
ner almış, kızı burada alemden kendi eliyle 
kurtarmağa niyet etmişti. Fakat bu mezar
lıkta esasen bir ışığın yandığını, yerlerde kı
lıçlar ve kan lekeleri durduğunu Romeonun 
da Paris'in de cansız birer vücud halinde 
yerde yattıklarını gören papas, hayretler i
çinde kalmıştı. 

mayı aldı ve göğsüne saplayarak vefakar a
şıkı Romeonun yanına yıkıldı, kaldı. 

O da orada hem Kapulet, hem de Mon
tagü büyüklerinin önünde Romeo ile Jülye· 
t'in büyük aşk hikayelerini, kendisinin de i
ki aile arasında uzayıp giden bir düşmanlı· 
ğa belki bir son veririm ümidiyle arada al· 
dığı rolü anlattı: - Sonu var -
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Fransız İngiliz deniz 
tayyareleri torpidolar 
Akdenize hareket etti 

(Başı ı. inci sayfada) 
yaresinden terekküb edecek ve bin 
millik hareket sahasına malik bulunan 
bu deniz tayyarelerinin her biri üç to
pu hamil bulunacaktır. 

Paristen bildirildiğine göre, Akde
nizdeki fransız devriye kolları kuman.. 

danlığma tayin edilen amiral Esteva 
tayyare ile şimali Afrikada Orana git
miştir. Amiral hareket üssünü orada 
kuracaktır. 

Bu ı şe fransızların Teste tayyare 
gemisiyle Akdeniz filosu hava kuvvet
le ri ve birçok torpido ve torpido mub,. 
ripleri iştirak edecektir. Bütün bu ge
miler Tulonda harekete hazır bulunu
yorlar. Bunlardan başka dördüncü tor
pido muhribi filosu ile dört denizaltı 
takib gemisi de devriyede kullanıla_ 

caktır. Daha şimdiden Drest limanın. 
dan dokuz harb gemisi hareket etmiş
tir. Atlantik filosuna mensub diğer iki 
torpido da Akdeniz kontroluna iştirak 
edecektir. 

ltalya ve Akdeniz anla§ması 
Londra, 16 (A.A.) - Royter ajansı 

muhabirinden: 
Londrada İtalyanın Nyon itilafına 

iştiraki meselesi hakkında kapının a

çık olduğunu, fransız • ingiliz daveti
nin bütün konferans namına yapılmış 
olduğu söylenmektedir. 

Diğer taraftan, plana iştirakinin ne 
gibi şartlara bağlı olduğuna dair İtal
ya tarafından hiç bir teklif yapılmış 

değildir ve İngilterenin bu yolda ilk 
adımı atması kat'iyen bahse mevzu o
lamaz. 

İtalyanın istiraki dostane bir suret
te kabul edilecektir. Fakat ilk adımı 
atmak !talyaya düşer. 

Şimdiye kadar hiç bir devlet karış
mazlık komitesinin toplanmasını iste
memiştir. Ve İtalyanın davete cevabı 
komiteden bahsetmemektedir. 

İngiliz noktai nazarı, korsanlrğın 
bir İspanyol meselesi olmadığı ve bin~ 
netice bu meselenin karışmazlık komi
tesi trafından tedkiki icab etmiyeceği 
şeklindedir ve bu şekilde kalmaktadır. 

ltalya anlaşmayı kabul etmediğini 
bir defa daha bildiriyor 

Roma, 16 (A.A.) - Royter ajansı 

nıuhabirinden: 

Cenevredeki bazı mehafilin İtalya.. 

nın Nyon itilafı hakkında yeniden ba
zı tekliflerde bulunacağına dair olarak 
ileri sürülen mütalealara Rornada kat'
iyen iştirak edilmemektedir. 

İtalyan makamları namına söz söy
lemiye salahiyettar bir zat, bu sabah 
Royter ajansına şu beyanatta bulun
tnustur: 

İtalya, Nyon itilafını kabul etmesi 
için Fransa ve İngiltere tarafından ya
pılan daveti kabul etmemiştir. Şimdi 

at iması Hizım gelen adımı. İngiltere 

'Ve FTansanm atması lazımdır. 

lngilterenin Paris, Roma ve 
Berlin deniz atasesi 

Londra, lG (A.A.) - Amirallik da
iresinin bildirdiğine göre, Kumandan 
l-Iearson, Paris, Roma, ve Berlin deniz 
ateşeleri muavinliğine tayin olunmuş
tur. Kumandan Hearson çalışma vak
tini, bu üç şehir arasında taksim ede
cektir. 

Alman harb gemileri Algesiras'da 
Cebelüttarık, 16 (A A.) - Admiral 

Seher ve Leopard adındaki alman harb 
gemileri, Algesirasa gelmiştir 

Amerikan vapurları Akdenize 
çıkamıyorlar 

Nevyork, 16 (A.A.) - Amerikanın 

ihracat vapurlarından Kseter, Ksello, 
Eks Seng ve Eksaminer vapurları yola 
Çıkamamışlardır. 

Sebebi, tayfalarının Akdenize hare
ket etmeden evvel elli İngiliz lirası 
Prim ve adam b::ısına beş bin İngiliz li
rası sigorta ısteme teridir. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 
Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler, en

ternasyonal vaziyetten ve bilhassa Nyon 
anlaşmasından sonra almış olduğu şe

kil itibariyle Akdeniz vaziyetinden 
bahsetmektedirler. 

Pöti Parizycn diyor ki: 
"Nyon İtilafı imza edilmiş olduğun

dan artık bu mesele yeniden bahse mev
zu olamaz. 

i 

İngilizlerle fransızlar, İtalyanın ar
zularını tatmin etmek için yapılabilecek 
şeyin esaslı prensipleri zaruri olarak 
muhafaza edilmek lazım gelen itilafın 
çerçevesi içinde bir anlaşma formülü a
ramaktan ibaret olduğu fikrindedirler. 
lngiltere ve Fransa, müsbet neticeler a
ramaktadırlar. 

Ekselsiyor, diyor ki: 
"Değişiklik yapılması ihtimali var

dır ve temenni edilir. Fransa ile İngil
tere, Romanın bu meseleye dair yapa
bileceği teklifleri en geniş bir uzlaşma 
zihniyeti ile göz önüne alrnağa amade
dirler. 

Epok, diyor ki: 
"Fransız - ingiliz tezi, Roma'nın is

teklerini açıkça söylemesi lazım gel
mekte olduğu merkezindedir. 

Popüler' den: 
"Milletler cemiyetine merbut oları 

bütün memleketler, Nyon'da elde edil-
miş olan neticelerden memnundurlar ve 
İtalya'nın iştirakten çekinmesine bir 
facia mahiyeti izafe edilmemektedir. 
Fransız ve İngiliz mahfilleri 1 talyanın 
konferansa iştirak ettiğine şahid olma
nın oldukça arzuya değer olduğunu be
yan, ancak büyük bir gayretle vücuda 
getirilmiş olan eserin yeniden konu
şulmasının mümkün olmadığım ilave et
mektedirler. 

Eko dö Pari gazetesi yazryor: 
"Bölgelerin yeniden taksimi, eveı

ce göründüğünden çok daha mufassal 
bir meseledir. Akdenizin başlıca yolla
n Cebelüttarıkı Süveyşe ve Fransayı 

şimali Afrikaya bağlamaktadrr. Keli
menin erazi hakkındaki telakki itibari
le olan manasına göre ihtiliilci bir dev
let olan İtalyaya burada bir hisse ayır
mak, nüfuz ve itibardan fedakarlık et
meden, nasıl mümkün olabilir? Her ne 
olursa olsun, Akdenizdeki korsanlık, 

İspanyol meselesinin bir çüzü olmak
tan başka bir şey değildir. İspanyada 
mühim mikdarda bir İtalyan sefer he
yetinin mevcudiyeti ihmal edilebilir 
bir şey değildir. Şimdilik B. Musolini
nin ispanyol asilerinin, ticaret gemile
rinin tahribi suretylc görmekte olduk
ları menfi yardımın ortadan kalkması 

nisbetinde onlara müsbet sahada yardı
mını arttırmasından korkulmaktadır. 

Konsey 
1 oplanlısında 

(Başı 1. inci sayfada) 
ziyetin artık tahammül edilmez bir hal 
aldığını beyan etmiş, lspanya hükümeti
nin Nyon konferansı teşebbüsüne saik 
olan hadiseleri pekfila anladığını kay
detmiş ve fakat bir Akdeniz meselesinin 
İspanyanın bulunmadığı bir konferansta 
görüşüliip karar altına alınmasından do
layı hayretini bildirmiştir. 

Negrin, iki scbebden dolayı İspan

yanın bu konferansta bulunmasının la
zımgelirliğini bu sebcblerden biri, !s. 
panyamn bir Akdeniz devleti olduğu ve 
diğeri de ilk önce bu emniyetsizliğe is. 
panyol vapurlarının kurban gitmiş oldu-
ğunu söylemiştir. • 

İspanyol delegesi Nyon konferansı
nın her ne de olsa karar vermek ve sür
atle hareket etmek bakımından Londra 
komitesine nisbetle büyük bir terakki 
teşkil ettiğini, ancak N yanda alınan ted
birlerin azimle tatbik edildiği takdirde 
emniyetsizliği azaltabileceğini söylemiş

tir. 
Negrin, İspanyol vapurlarının hususi 

himayeye mazhar olmamasına itiraz ey

lemiştir. 

Negrin'e göre, Akdeniz meselesi Ny. 
on'da alınan hal tarzları şeklindeki ka
rarlarla hiç bir vakit halledilemiyecek
tir. Böyle bir hal tarzının elde edilebil
mesi için yegane çare meseleyi bütün 
çıplaklığiyle ortaya koymaktır. İspan

ya delegesi ltalyayı Akdenize ha.kiki bir 
tedhiş vaziyeti ihdas etmekle itham ey
lemiş ve İtalyanın tecavüzlerdeki mesu
liyetini isbat için Valansiya hükümeti
nin elinde bütün deliller mevcud oldu
ğunu söylemiştir. 

Negrin. Akdenizde istisnai tahdidler 
konulmaksızın taksim kabul etmez bir 
emniyetin tesisini istiyerek sözlerini bi
tirmiştir. 

B. Negrin'den sonra söz alan Fransa 

ULUS 

14.750 metrege \ 
yükselen balon 
Moskova, 16 (A.A.) - Tas ajansı J 

bildiriyor: 

10.800 metre mikablık bir balon, içinde 
bir askeri pilot ile bir mühendis oldu
ğu halde 14.750 metreye kadar yüksel
miş ve Moskovadan kalkarak İvanova 
mmtakasında muvaffakıyetle yere in
miştir. 

«Gölcük» yağ gemisi 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Bundan 

bir müddet eve] Gölcükte inşa edilen 
"Gölcük., isimli ilk yağ gemisi yarın sa
at 1 5 de limanımıza gelecektir. 

Öğle en eve! Marmarada sürat tec~ 
rübeleri yapılmıştır. Türk mühendisleri
nin bilgisi ile türk iscisi tarafından vü
cuda getirilen bu ilk- geminin limanımı
za gelmesi münasebetiyle tören yapıla
caktır. 

Karısını öldüren Halil'in 
delilik iddiası red edildi 

İstanbul, 16 (Telefonla) - K:ıcISI 
Şükriyeyi bıçaklıya rak öldüren Halil 
hakkmdaki tahkikat ev:·::i<ı bugün ikin
ci sorgu hakimliğine verildi. Halil sor. 
gu.mnda deli oldugun11 ileri ı;ürdü. Ac]_ 

!iye tabibinin yaptı5r r•rnayene bu i<ldi
asını teyid etmedi SvrgıJ hakimliği bu 
;ıusustaki rapotı.:. v-e suçlunun evelki ifa
delerine nazaran delilik iddiasını redde
derek Halilin müşahede altına alınması
na lüzum görmedi. Şükriyenin cesedi 
üzerinde yapılan muayene neticesinde 
15 muhtelif yerindeki yaraların ölü
mü intaç etmiyecek kadar hafif olduğu, 

fakat 16 mcı yaranın bıçak karnı deşe
cek kadar kuvvetli saplandığı için ölü.. 
mü intaç ettiği anlaşılmıştır. 

Ava giden bir genç kendi 
tüfeği ile öldü 

İstanhul, 16 (Telefonla) - Kısıkhda 
küçük Çamhcada 54 numarada oturan 
Faruk adında biri bu sabah avlanmak 
üzere akrabasından talebe olan Salihle 
birlikte kıra çıkmıştır. Salih yolda tü
fekle oynarken tüfek ateş almış ve boy
nundan yaralanarak derhal ölmüştür. 

Karısını ve kaynanasını döğen 
mahkfun oldu 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Fatihte 
oturan Sabri isminde biri karısını ve 
kaynanasını döğmek ve söğmek suçu ile 
üçüncü sulh cezada muhakeme ediL 
miş, 19 gün hapsine, 70 lira para ceza. 
sına mahkum olmuştur. 

Kapalı çarşının tamiri 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Beledi

ye kapalı çarşının tamiri işini doğru
dan doğruya kendisi yaptıracak, his
selerine düşen mikdarı sonradan dük
kan sahiblerinden alacaktır. 

Yeni Şirketihayriye 
vapurunun sürat 

tecrübeleri 
lstanbul, 16 (Telefonla) - Şirketi 

Hayriyenin Hasköydeki atölyesinde ya
pxlmış olan 7 5 numaralı yeni vapurun 
sürat tecrübelerine başlanmıştır. Vapur 
eylUlün 27 sinden itibaren seferlere baş
lıyacaktır .. 

Diğer taraftan aynı tipte olan 76 nu
maralı vapurun inşasına da bugün baş
lanmıştır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X G.\asgo - Bir çiftlikte bulunmak
ta olan on İrlandalı bu sabah bir yan_ 
gında diri diri yanmışlardır. 

X Ceneve - Doktor Şaht, buraya 

gelmiştir. 

X Budapeşte - Sonbahar manevra
ları bitmiştir. Naib Horty orduya şük. 
ranlarını bildirmiş ve Macar ordusunun 
azim terakkiler elde ettiğini ehemiyetle 

kaydetmiştir. 

Hariciye Nazırı B. Delbos Nyon anlaş
masını müdafaa etmiş ve her şeyin hep 
birden elde edilemiyeceğini söylemiştir. 

B. Litvinof, Milletler Cemiyeti asam.. 
blesinde meselenin heyeti umumiyesini 
ortaya koyacağını ve konseyden Valan. 
siya hükümetinin müracaatı hakkında 

vaziyet almasını istemiştir. 
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Y HARBDA ENTELICENS SERViS· ŞEFLJCJNI azan: YAPAN ŞiMDiKi /NGILIZ İÇ BAKANI 

Samuel Hor -
No: 15 Çeviren: Hikmet TUNA 

Sensinod bile kilisenin mumları 
için benden yardım istiyordu 

Petrograda geldiğimin daha ilk 
günierinde şu kanaati edindim: Eğer 
bütün ruı; hükümet sistemi benim te
masta bulunduğum şubeleri andırı

yorsa, rusların müttefikleri çok zorlu 
ve çetin engellerle mücadele etmek
tedirler. 

Fakat, bu tenkitten, Rusyadaki iş

lerimin çapraşık gittiği neticesi çıka
rılmamalıdır. Londranın harb şubeleri a
rasında mevcud olan mükemınel sis
te.n sayesinde, çarhlar, hiç gürültü 
çıkarmadan işliyor, mermiler gibi har
bın bir nevi ham maddesini teşkil e
den evrak, bürodan büroya, şubeden 1 
şubeye akıp gidiyordu. Bir irtibat su
bayı bir diğeriyle buluşuyor, şubeler 
arası komiteler, diğer bir şube arası 
komiteye bağlanıyordu. Böyle mükem· 
mel bir organizosyon muayyen bir 
st:ındarttan asla a,ağı düşemezdi; 
Ancak , böyle bir organizasyon da, 
ekseriya en mükemmel bir dereceye 
varamamaktadu·. 

Petrograddaki hayatım pek o ka
dar muntazam değildi. Bu sürdüğüm 
hayat, bayağdıklann içinde bir sür
pı-izle olduğu kadar ehemiyet1i bir ha
dise ile de karşıla.,;mak ihtimali olan 
intizamsız bir avantüriye hayatını 

andırıyordu. Büroda yapılan işlerin a
caba hangisi ehemiyetlidir, diye ba
zan günlerce düşünüyordum. Bu ara
da birdenbire, daha evvel boşu boşu
na geçen zamanı telafi eden bir ha
ber elime geçiyordu. Almanya'mn iç 
vaziyetine dair ara sıra hakikaten e· 
hcmiyctli raporlar alıyordum. Me.. 
sela, Rayştag.,ın gizli bir toplantı

sında verilmek ve bakanlık raporuna 
girmek Üzere iaşe teahhüdlerine ve 
cephelere sevkedilebilecek kuvvetle
re dair hazırlanmış olan gizli İstatis
tikler alıyordum. Bazan, fakat sık sık 
değil, alman donanmasının Şimal de
nizindeki hareketleri hakkında çok 
kıymetli malumat ele geçiriyordum. 

Deniz genel kurmayının bazı su
baylariyle samimi olduktan sonra, Mi
siyondaki vazifemin son günlerinde 
gizli kod, ve şifreye dair pek entre
san olan bir çok teferruat öğrendim. 
Ruslar, istihbaratın bu şubesinde fev
kalade mükemmeldiler. Onların mü
tehassısları hemen hemen her şifreyi, 
tasavvur edilemiyecek derecede kısa 
bir zamanda aça biliyorlardı. Bunla
nn arasından biri, bana bir dost sıfa
tiyle müracaat ederek, gazete okur 
gibi kolayca okuduğunu söylediği bir 
şifrenin değiştirilmesini İngiliz dış 

bakanlığından rica etınemi istiyordu. 
Karşılıklı münasebetlerimizin çer

çevesi çok genişti; Misiyonda bulunan
ların hepsi rusça konuşabildiği için, 
büroınuz, sade elçiliğimizin yahud as
keri heyetimizin çann nezdinde he
nüz teşebüste bulunmadığı işlerle meş
gul olmakla kalmıyor, aynı zamanda 
resmi veya resmi olmıyan rus teklif
lerinin de bir araya geldiği bir yer olu
yordu. Bizi tenkid eden dostlarımız· 

dan biri, bizlere, " feda edilerniyen 
müstevliler,, adını takınıştı. 

Her gün harbm ne suretle sona er
dirilebileceği hakkında parlak bir fi
kir ileri sürülüyordu. Meseli., bir gün, 
Rusyadaki alman sermayesi yerine İn
giliz sermaye.sinin getirilmesi proje
si ileri atılıyor, ertesi gün, Almanya
da sabotaj yapmak plam tetkik edili
yor ve bir başka günde de, düşman 
memleketlerinde, hiç bir eksiği olmı
yan mükemmel bir casusluk sistemi
nin tatbik edilmesi için yep yeni bir 
proje gözden geçiriliyordu. 

Bu arada bir çok acaib taleblerle 
de bana müracaat ediliyordu. Hatta, 
Sen Sinod bile benden yardım diledi. 
Kilise mumlarının mevcudu gün geç
tikçe azaldığından, lngiltereden bir 
parti balınumu getirtmem rica edili
yordu. Bu darlık, ortodoks kilisesine 

mensub olmıyan kimselerin tasavvur e
debileceklerinden çok daha ciddi bir 
mesele idi. Rus kilisesinin asıl ışığını, 

cemaatin elinde tuttuğu balmumun
dan yapılmış munılar teşkil ediyor
du. Bu maksad uğrunda yılda üç bu
çuk milyon pud balmumu harcanıyor
du. Hatta, sulh zamanında bile, Rus
yadaki balmuınu açığını kapamak i
çin Stumpf adında bir alman firmasa
na müracaat etmek lüzumu hasıl ol
muştu. 

Harb çıkınca, alman balmwnu it
halatı da kesildi; rus kilisesi, ışıksız 
ayin yapmak gibi büyük bir tehlike 
karşısında kaldı. Bunun Üzerine ve 
çok geçmeden, ben de, ihtiyaç göste
rildiği mikdarda balmumunun lngil
tereden yüklenerek Arkanjel lima
nına sevkedilmesine muvaffak oldum. 

Fakat, bana yalnız acaib taleb 
ve sorgular gelmekle kalmıyordu; 

tuhaf ziyaretçiler de evimin yahud 
büronun yolunu buluyorlardı. Hele 
bunların üçünü hiç unutamryacağım. 

1916 ille baharının başlangıcında, 
bir sabah, Üzerinde, Paris ve V arşo
vada o!duiu kadar Londra ve Dublen 
de de tanınmış olan birinin adı yazılı 
bir kartın getirildiğini hala hatırla
rım. Bu adamı içeriye aldırdım; ge
len adam, Vi.ktoria devrinin konser 
salonlarına mensub sukut etmiş bir 
yıldızı yahud güzel sanatlar akade
misinden koğulmuş bir etüdiyam an
dırıyordu. Bu adam, Cosement hak
kında ve bu sıralarda Almanya'da teş
kil edilmiş olan İrlanda ]jvasına dair 
bildiklerini bana satmak için geJmiş
ti Tam o günlerde de Cosement lr-

' landa sahilleri önünde tevkif edilmiş, 
Dublen İsyanı güzel yapıların harabe
leri altında ve bir çok kahramanların 
hayatları bahasına bastırılmıştı. Bri
tanya hükümetinin asilere dair delil
lere ve vesikalara ihtiyacı vardı. Zi
yaretçime, bu hususta ne bildiğini 
sordum. 

Kontes Marcievics hakkında bir 
sürü garib ve acaib şeyler bildiği an
laşılıyordu; Cosement' e dair bildikle
ri muhduddu; fakat, onun Almanya
daki faaliyetine dair epey malumat 
toplamıştı. Şartlarının neden ibaret 
olduğunu sorduğum zaman, 

- Üç şişe Vodka! 

Diye, karakteristik bir cevab ver
di. 

Yüzüne bakınca, bu fiatin, :ıun 
görünüşiyle mütenasib olduğuna an • 
ladım ve derhal teklifi kabul ettim. 

(Sonu var) 

Mühendisler inşaat işlerinde 
çalı~tırılınıyacaklar 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İnşaat 
işlerinde inşaat mühendisleriyle ~L 
marlardan başka mühendislerin de ça
lıştıkları şehircilik mütehassısı Brost. 
un nazarı dikkatini celb etmis ve bu
nun birçok bakımlardan mahzurlu ol
duğunu belediyeye bildirmiştir. Bu 
ikaz yerinde görülmüş ve belediye bu
nun için bir talimatname hazırlatmıya 
başlamıştır. 

CENGEL KİTABI --· 
ve 

CENGEL HlKA VELERi 
Rudyard Kipling tarafın

dan yazılıp Nurettin ART AM 
tarafından dilimize çevrilen 
ve iki cild halinde satı§a çıka
rılan bu eşsiz kitablar hakkın
da değerli münekkidimiz Nu
rullah Ataç, §u satırları yazdı: 

"Nurettin Artanı, Kiplin
gin o harikulade eserini, Cen
gel kitabını ingilizceden ter
cüme etti : hem de örnek diye 
gösterilebilecek bir tercüme. 

O iki kitabı bala okumadı
nız ve çocuklarınıza okutmadı
nrzsa güzel şeyleri sevdiğimiz
den şüphe etmek caizdir.,, 



o 

Bas,-ek:alet istatistik: genel direk
' törlüO-ü ek .. siltme ve ihale 

~ 

komisyonundan: 
1 _ Kapalı zarf usuliyle eksiltm~ye çı~arıl<l:n iş .. 31 f?.rma tah

min olunan genel nüfus sayımı netıcelerıne aıd koy nufuslarını 
gösteren eserdir. Baskı adedi 2500 olacaktır. . . . 

2 _ Tahmin olunan bedel 16 sayfalık beher forması ıçın 35 lıra 
üzerinden 1085 liradır. Muvakkat teminat olarak 82 liralık banka 
mektubu veya tahvil verilecektir. . 

3 - Teklif zarfları 1937 senesi eylül ayının 28 incı salr gu?u 
saat 15.30 da genel direktörlük binasında toplanacak olan komıs· 
yonda açılacaktır. . . 

4 - Zarflar eksiltmenin açılmasından hır saat evel. komıs~o;" 
reisliğine verilmesi lazımdır. Bu ~abtaki .~a~tn~.e komısyon katt
binden istenebilir. Nümune de daırede gorulebılır. (3162) 3--4760 

J andarma genel komutanlığı 1\n
kara satınalma liomisyonundan : 

Bir tanesine (350) kuruş kıymet biçilen vasıf ve öme~i~~ uy
ğun iki bin kilim kapalı zarf usulü ile 23.9.937 perşem~ gunu saat 
ıs de satın alınacaktır. Şartnamesi parasız olarak komısyondan alı· 
nabilecek olan bu eksiltmeye gi~mek istiyenlerin şartnamede yazı
lı belğe ve (525) kiralık ilk temınat makbuzu veya banka mektub_u· 

htevi teklif zarflarını belli gün saat dokuzdan evvel komıs-
~ ~ ~m 
yona vermiş olmaları. (3205) 

J andarma genel komutanlıffeı .\n
kara satınalma komisyonun dan : 

1 - Bir metresine altmış kuruş fiat biçil~°: boz renkte dört bin 
metre yazlık elbiselik bez a~ık eksiltme usulu ıle 23-9-937 perşembe 
günü saat onda satın alınacaktır. . . . . 

2 - Şartnamesi parasız alınabilen bu eksıl:meye ~ırmek_ıstıyen
lerin şartnamede yazılı vesika ve yüz seksen lıralık ılk t7mınat mak-

b banka mektubu ile belli gün saat ona kadar komısyona baş-
uz veya 3 4798 

vurmu§ olmaları. (3204) -

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden · 

El~sitme ilanı 
1 - Bahkesirde müceddeten yapılaack doğum evi ~nşaatrnın 

projesi mucibince ve vahidi fiat cetvellerine göre 14500_.11~_alık kıs
mının inşası 23 eylül 937 tarihine rastlayan perşembe .~unu -~aat 15 
de kapalı zarf usuliyle ihalesi yapdmak üzere 15 gun muddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır 
Hususi şartname, 
Keşif cetveli, 
Mesaha cetveli, 
Vahidi fiat cetveli, 
Projeler, 
Eksiltme şartnamesi, 
Mukavele projesi 

3 - Muvakat teminat keşif bedelinin % 7 .5 ğu olan bin seksen 
yedi lira 50 kuruştur. 

4 - İhale Balıkesirde vilayet makamında teşekkül edecek en
cümen daimf huzurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 937 yılı için Nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhitlik vesikasını ve bu ise girmeye salahiyet veren resmi ve· 
saiki ibraz etmeleri şarttır 

6 - Teklif sahipleri ihale günü ihale saatinden bir saat evel 
derununda teklif mektubu zarfı ve beşinci maddede yazılı vesika 
ve ticaret vesikası ve teminat makbuzu veyahut banka mektubu 
olan zarfını makbuz mukabilinde vilayet makamına teslim ede-
ceklerdir. (5958) 3-4884 

Arlliy~ VekalPtinden 
1 - Temyiz binası mermer merdivenleri ıçın 59 takım bronz 

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

ve daire müdürlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonu ta
rafından yapılacaktır. 

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

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

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

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

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

Sıhhat vek:aletinden: 
ı - Orta Anadoluda yapılacak göçmen evleri ihtiyacı için iki 

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

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

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

5 - İstekliler kereste fenni şartnamesini ve ida.ri şartnameyi ve 
ebat listesini görmek üzere. tatil günlerinden mada her gün iskan 
umum müdürlüğü fen heyetine, İstanbul ve Samsun iskan müdür
lüklerine müracaat edebilirler. 

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

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden · 
18904 lira 68 kuPUş keşif bedelli Biga - Çan yolu üzerinde 619.84 

metrelik katrancı varyantı inşaatı ile 11 adet ahşap tahliyeli men· 
fezin betonarmeye tahvili inşaatı hülasai keşfiyede yazdı vahi
di kıyasi fiatları üzerinden 24.9.937 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 9.9.937 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuli ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 ku
rufluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden verilmiş 
miiteahhitlik vesikasr göstermeleri ve bu vesika içinde asgari 15 bin 
liralık şose ve imalatı sınaiye işlerine girebilir kaydı bulunması la
zımdır. Teklif mektupları 24 eylül 937 cuma günü saat 14 de kadar 
Çanakkale vilayet makamında toplanan encümene makbuz mukabi
linde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek ve gelecek teklif zarf
laı ı kabul edilmiyeceği ve bu işe aid evrakı kşfiye ve şartnameyi 
göm,ek istiyenlerin Çanakkale Nafıa müdürlüğüne müracaatları i-
lan 1• "1"r (5953) 3-4885 

ULUS =======-===--==============~====-= -- - 17. 9. 1937 --

Konya İli Kültür Direktö rlüğünden · 
Eksitme ilanı 

A _ Eksiltmeye konlan iş: Konyada İnceminare madresesinin 
tamiridir. 

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

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

Konya hükümet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı
lacaktır. 

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

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

Erzincan jandarma okulu satınalma 
komisyonundan: 

1 - Erzincan jandarma okulu eratının 1.10.937 ayından 31 mayı:; 
938 ayı sonuna kadar ekmeklik un ihtiyacına karsılık olarak yüz 
altmış sekiz bin kilo unun beher kilosu on üç kuruş yetmiş beş san· 
tim üzerinden yirmi üç bin yüz lir~ bedel muhammeneli ve bin s~
kiz yüz otuz iki lira elli kuruş temınatı muvakkate ile 10.9.937 ~u
nünden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksılt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye aid azrflar 27. eylül 937 pazartesi günü saat 16 
da şarbaylık salonunda okul satınalma komisyonu tarafından açıla
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun buna aid maddelerine göre ya
pılacağından isteklilerin mektuplarını ha?.Irlryarak istenilen gün ve 
saatte usulüne tevfikan Erzincanda şarbaylık binasında komisyonda 
bulundurmaları. . 

4 - İstekli olanların şartnamesini görmek üzere Ankara il ıan-
darma komutanlığına müracaatları ilan olunur. (5899) 3-4812 

Başvek.alet istatistili genel direk· 
törlüğü elisiltme ve ihale 

l{omisyonundan: 
1 - Kapalı azrf usuliyle eksiltmeye çıkarılan genel nüfus sa

yımı tasnif işlerinde ve povers istatistik makinelerinde kullanıl
mak üzere satın alınacak bir milyon fiş için kanunen kabul edilmi
yecek teklif yapılmış olduğu için pazarlıkla eksiltme ve ihale a· 
çılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. % 7.5 kuruş üzerinden 
177 liralık muvakkat teminat verilmesi lazımdır. Eksiltme eylü
lün 28 inci sah günü saat 14.30 da umum müdürlük binasında top
lanacak olan komisyonda açılacaktır. B.u babtaki şartname komis-
yon katibliğinden istenebilir. (3163) 3-4761 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Konıisyonundan : 

1 - Fort marka 9 kamyonun 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 23.400 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1755 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün saat 
14 de kadar teklif mektublarını Galata eski ithalat gümrüğü bina
sındaki komutanlık satinalma komisyonuna vermeleri. 

(5638) 3-4658 

Ankara Valil4!inden: 
Ankaranın Yeni sincan köyünde yapılacak (100) göçmen evi in

şaatına aid keşifname tadil edilerek muhammen keşif bedeli beher 
ev için (884) lira (91) kuruş üezrinden 29.9.937 çarşamba günü saat 
15 de, Ankara vilayeti binasında toplanacak komisyon huzurunda 
ihalesi yapılmak üzere 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile tekrar 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Muvakkat teminat (5674) lira (55) ku~uştur. 
(Teminat kızılay cemiyeti umumi merkezı namrna mal sandrk-

larınca emanetea alınacaktır.). .. 
2 - Alakadarlann yukarıda adı geçen gunde, tekliflerini, ti

caret odası vesikasmı ve teminat mektubu veya makbuzlarını niha
yet saat 14.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip 
mukabilinde bir numara pusulası almaları şarttır. 

İstiycnler şartname ve keşif evrakın• Ankara ve İstanbul iskan 
müdürlüklerinde görebilirler. (3381) 3-5019 

~:mr~mı;:;:m Kurumu 
6 cı Keşide l l Birinci teşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

Bundan başka : 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200.000 v e 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

D!KKA T: Bilet alan herkes 7 /Birinci Teşrin/ 937 günü 
akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

KÖMÜR 
K ·· ·· ·· .. .. un' dı" den alınız omurunuzu f 

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

Memurlar kooperatifi şirketi 
Telefon: 1427, 1428. 

Satış yeri: 

Vehbi Koç ticaret evi 
Telefon: 3450, 3451. 

Aıık~ara devlet konser vatuvarına 
hu yıl alınacak 

ve l{abul 
talelle kayıt 

~artları 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet konservatuvarı (Tı

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

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

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

pek ıyi sese malik olanlardan bu sart aranmaz), 
f) Şivesi ve vücudu sahneye ~üsaid bulunmak, 

Il - İstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi an

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

le cek bir rolü yapabilmek, · 
c) Srnav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, 
B - Opera kısmı için şunlaı aranılacaktır. 
a) Kendi seçeceği ,bildiği biı şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarlayabilmek, 
c) Ritmik duyma ve his etme kudreti. 

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

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

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

c) Sıhat raporu, 
d) Hüsnühal varakası. (3255) 3-4895 

Manisa C .. il. P. ilyönkurul 
Başkanlığından 

1 - Manisada yapılacak stadyom tribünleri inşaatına talih çık
madrğından bu iş bir ay içinde pazarlık suretiyle talibine verile
cektir. 

2 - İnşaatın keşif bedeli (29222) lira (80) kuruştur. 
3 - 1s kimın üzerine ihale olunursa müteahhidten yüzde on 

beş hesabiyle kati teminat alınacaktır. 
4 - Keşif evrakını görmek ve fazla maliimat almak istiyenlecin 

C. H. P. İlyönkurul bürosuna müracaatları ilan olunur. 
{3100) 3-4642 

Ank.ara sıhhat müdürlüğünden~ 
Sünnetci Ali Erdinar, 311 sayılı sünnetçilik ruhsatnamesini 

zayi ettiğinden yenisi çıkartılacağı ve eskisinin hükmü olmadığc 
ilan olunur. (3304) 3-4935 

Konya İli Kültür Direktörlüğünden 

Eksiltme ilanı 
ı - ~ksıltmeye konulan iş: Konyada büyük Karatay medre-

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

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

Konya hükümet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı
lacaktcr. 

7 - İsteklilerin teklif mektublarını ve 2490 numaralı kanun 
mucibince ticaret odası vesikasını ve nafıa vekfiletinden 937 yılı 
için alınmış ehliyeti fenniye vesikasını ve bu gibi işleri yaptığına 
dair muteber belgesiyle birlikte 638 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale saatmdan 
en az bir saat evel kültür direktörlüğüne makbuz mukabilinde ve . 
rilmiş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektublar nihayet i· 
hale satına kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul olunmaz. 

8 - Keşif evrakı ve fenni eksiltme şartnameleri ve mukavele
name her gün Konya eski eserler müzesi direktörlüğünde görüle
bilir. Hariçte bulunanlara sarih adresleriyle posta ücretini gön-
derdiklerinde kendilerine yollanır. (3269) 3--4862 

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

eksiltmeye konulmuştur. 

II Eksiltme, 21.IX.937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat ,ubesindeki ahm ko
misyonunda yap!lacaktır. 

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

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

V - Ek~iltmeye iştirak edeceklerin nafra vekaletinden veril
miş müteahhidlik ruhsatmanemisini haiz bulunmaları, bizzat mü
hendis ve mimar olmadıkları takdirde bunlardan birisiyle müşte
rek olmaları veya işin sonuna kadar mesuliyetini deruhte edecek 
bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri ve vesikalarını inşaat 
şubesine ibraz ederek bu işe girebilmek için oradan ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

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

"B." (5870) 3-4775 

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

yonunda ihalesi yapılmak üzere 17561 lira 38 kuruş keşif betlelli 
Çorum merkezinde yapılmakta olan orta okulun zemin katında nok· 
san kalan betonarme işleriyle, çatı. doğrama ve diğer ba ~ı aksarnı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmııstuı. 

Şartname, plan, keşif ve buna mütefcrri evrak naha dairesinde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 2718.10 liradır; istel:lilerin :eldif 
mektublariyle müteahhidlik vesikalarını ihale günü saat 14 dı> ha· 
dar komisyona vermeleri gerektir. (3200) 3-4770 



1- " f • 

1 
Ankara Levazım Amırhğı Satınalma 

Komisyonu llan!arı 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

LUS 
ANKARA İCRA DAİRESİ GAYR! Di.LENKCJL 

. SATIŞ MEMURLUÔUNDAN: 
. Ankaramn ~mı_r köyünden Gölhan mevkirnde kain taponun teşri

nıevvel 927 tarıhlı ve 6 - 7 emlak sıra 67 - emlak 45 mrmarasmda rr:u 
t L A N kayyed üç dönüm m~t~:ında maa bahçe kahvehaneyi müştemil h·a~ 

1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için ek- v.e ~ene Ankaranm _kuçuk Esat mevkiinde kain tapunun ma:ı;t 340 ta-
siltmeye konulan 18 ton taze üzüme ilk pazarlık gününde istekli çık- rıhlı vı; 52 _srra ~9 cıld ve 3681 numarada kayıtir sekiz dönüm mikta-
madığından 27 .9.937 tarihine kil dar pazarlığı devam edecektir. rındakı bag yen ve gene aynı mevkide kain mart 340 tarıhli ve 33 sı-

2 - Üzümün tutan 1440 lira olup muvakkat teminatı 108 lira- ra 29 cilt 3682 umum numarada mukavyet ve 150 arsm üzerinde mcb-
dır. Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. ni bağ hane ve gene Ankaranın GökÇeoğlu mahall~si sanayi cadde-

7 

nkara alir~ir .fpn 
, İhalesi 9 eylül 937 ta~ihinde icra edileceği cvelce ilan edilen Çu
~~ de~esı mecrasını:akı 4 ~umarah kum parselinin ıhalesi 10 gun 
mu~d_:t.e 20 ~y uF 9~.' tar h~C: kadar uzatılmıştır. Taliplerin yevmi 
mezkurd::ı daımı encumenı vılayete müracaatları ilan olunur. 
---~.__ ____ ~3392) 3-5055 

ANKARA ÜÇÜNCÜ tCRA MEMURLUGUNDAN: 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesika ve te- sinde .kain 7? esas 147 ada 45 parsel 60-1 umum 35-1 yeni vergi nu-
minat makbuzlarile yazılı güne kadar pazarlığı yapılmak üzere her- marasıyle murakkam 47 metre murabbaı arsa üzerinde meb ni bir bap 
gün levazım amirliği satın almll' komisyonuna gelmeleri. (3373) 3-5073 mA~ğaza ve gene Ankaranın Gc:ikçeoğlu mahallesi sanayi caddesinde 

Arıka\ada tuğlacı Abdurrahmanm Anlrnranrn Hac:ıfıa am ma
hallesin~e Türkiye otelinde boya mütelıassısr Bahrıden istedıği 90 
lira ıçın ç karılan ic.raı emrine karşı: borçlunırn ikametgiihnnn- meç
hul oldu u anla. 'ımışt:ır. Hukuk usulü muha.k:emt-leri kanunu un 
143 i.i:ndı maddesine tevfil;an biı: ay mühlet ve.rilmistir. Bu miıddet 
zarfında icraya müracaat etmesi için tebliğ makamın~ kaim olmc..k ..i-

t L A N kaın tapunun 78 esas 14_". ada 46 parsel 60 umum 30 yeni vergi nurna-
13.9.937 günü ihale edilecek olan bir milyon iki yüz bin kilo o- ralı 47 metre murab~ar uzerinc mebni mağaza ve gene Ankaranm 

dunaı talip çıkmadığından yeı:ıiden kapalı zarfla eksiltmeye ko- Gökçeoğlu mahallesı sanayi caddes:nde kain tapunun 81 esas 147 ada 
nıılmuştur. Tahmin edilen bedeli 27000 liradrr. ilk teminatı 2025 ve 44 parsel 59 umum ve 33' yeni vercvi numaralı 199 metre murab-
liradır. Eksiltme 5 birinci teşrin 937 salı günü saat 16 da Erizncan- baı arsa üzerinde ardiyeden her biri a_y~ı ayrı şartnarı1elerle satı moık 
da tümen karargfilımdaki satın alma komisyonunda yapılacaktır üzere açık arttırma~~ çıkarılınıı:;tır. 
Şartnameyi görmek istiyenler bi.r adedini 135 kuruş mukabilinde EVSAF VE MUŞTEMİLAT: 
Erzincan satm arma komisyonunda alabilirler. İstekliler ihale gü- 1mir köyündeki ?1aa bahçe kahve haneyi müştemilat han: 
nü tedm ve endiTstri odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz Ankara • Kırşelur şosesi iizerinde bulunan bu gayri menkulün 
edeceklerdir. Kanunun 32, 33, 34 iincü maddelerindeki esasata uygun cepheye nazır kısmının zemin katınaa bir kahvehane. bir lıaKkal dük-
olarak isteklilerin verecekleri teklif mektupları 5 birinci teşrin 937 k~ı;.ı. ~i.mal tarafındaki _bozuk kaprdan girince sağda kiiçıik bir oda 

zere keyfiyet ilan olunur. 3-5063 

T. C. l\ferk~ez Ban ~asından : 
Bay S~bri adına yazılı D sınıfından birlik 21729 numaralı ben

kamız a~sıyonu kaybedilm4 cılduğundan artık hükı:nii kalmaclıaı 
ve salıibıne b~ka numaralı yeni aksivon verileceği bildirilir. "' 

günü saat 15 e kadar komisyon başkanlığına vermiş veya posta ile bıtışıgınde kahve~.a1:'.enı~ arka kapı tahta merdivenle çıkılınca ikin-
göndermif olacaklardır. (3919) 3-5075 ci katta kapıları kuçuk hır aralığa açrlan ikı oda bir he13ı bir hamam--

1 L A N lı.k. bir a~ır. ve cenub kap1sr bitişiğinde bir odayı müştemil müsta -ıı 

l{a tiblik ve M ukayyi tlik 
Mü~ahaka İmtihanı · 

1 - AıTkara baro okulu ihtiyacı için eksiltmede iken pazarlığa 
çevn1en 10 t-0n kavuna i1k pazarlık gününde istekli çrkmadrğından 
28.9.937 tarihine kadar pazarlığı devam edecektir. 

2 - Kavunun tutarı 600 Lira olup mu~kat temin.atı. 45 liradır 
Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddesindeki vesika ve teminat 
makbuzlariyle yazılı güru: kadar pazarlığı yapılmak üzere hergün 
levazım amirliği satm alma komisyonuna gelmeleri. (3421) 3-5076 

l LAN 
13.9.937 günii kapalı zarfla ihale ed.ilecell: olan 740 bin kilo odu

na verilen fiat gali görüldüğünden yen.iden kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin edilen oed.el 16 bin 650 liradır. İlk teminat 
1284 lira 75 kur~ur. !Iıaiesi 5 fıirinci teşrin 937 salı günü saat 10 
da Erzincan tümen karargalımdaki As. Sa.. AL Ko. da yapılacak
tır. Şartnameyi görmek istiyenler hergün komisyonumuzdan para
sız alıp görebilirler. İstekliler ihale günü tecim ve endüstri oda
sına kayıtlı bulunduklarma dair vesika ibraz edeceklerdir. Artırma 
eksiltme ve ihale kanununun 32. 33. 34 üncü maddelerindeki csasa
t~ uygun: olarak steklilerin vereceği teklif mektuplarmc 5~10.937 gün 
saat 9 za kadar E:rıincan tümen kara.rgihmdaki As. Sa. Al. Ko. Rs 
sine vermiş olmaları veya posta ile gönderilmiş bulunmaları. 

(3422) 3-5077 
1 LAN 

13.9.937 günü kapalı. zarfla ihale edilecek olan 740 bin kilo odu
na verilen fiat pahalı görüldüğünden yeni.den kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 16 bin 650 liradır. İlk te
minat 1284 lira 75 kuruştur. Eksi:1tme 5 birinci teşrin 937 salı günü 
saat 10 da Errincan tömcn karargihındaki As. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktrr. Şartrnmreyi görmek istiyenler hergün komisyondan para
!Jiz alrp görebilirler. İstekliler ihale günü tecim ve endüstri oda
sritda kayrtlr bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Artır
ma eksiltme ve ihale kanununun 32, 33, 34 üncü maddelerindeki esa
sata uygun olarak isteklilerin verecekleri teklif mektupları 5.10. 
937 günü saat 10 na kadar Erzincan tümen karargahındaki As. Sa. 
Alına. Ko. Rs. sine vermiş veya posta ile göndermiş olacaklardır. 

(3423) 3--5078 
1 t. A N 

1 
1-Ç. kale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla (242,000) bin ki-

o yulaf satın almacaktır. 
2 - Yulafın beheı- kilosu (5,50) kurştan 13310 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 6 birinci Tş. 937 tarih çarşamba günü saat (16) Ça

nakkale Mst Mv. satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
i - İsteklilerin ihaleden bir saat evci teminat akçeleri olan 

.(999) lirayı ve ihale kanununun 2, ve 3 üncü maddelerindeki vesa-
ıkle bir sa.o.t evel komisyona müracaatları. (3428) 3-5079 

lLAN 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 45967 kilo pirinç kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 24.9.937 cuma günü saat 
11 de Elazizde tümen satın alma komisyonunda yapdacaktxr. 

2 - Pirincin tahmin edilen bedeli l 1032 lira 8 kuruş ve ilk temi
natı 827 lira 41 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatın
dan en az bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3130) 3-4698 
İLAN 

1 - Mersindeki askerin bir senelik ihtiyacı olan 298 ton unu 
k~p~.lı zarfla eksiltmeye konuldu. Eksiltme 22 eylül 937 çarşamba 
gunu saat 16 da Mersinde kışlada yapılacaktır. Zarflar saat 15 e ka
dar alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 37399 lira ve muvakkat teminat 2805 lira
drr. 

3 - İstkelilerde kanuni ikametgah vesikası bulunacaktır. -
4 - Fazla bilgi edinmek istiyenler Mersinde satm alma komis-

yonuna müracaat edebilirler. (3228) 3--4809 
t LAN 

Manisa tümen kıtaatmın senelik ihtiyacı için kapalı zarfla mü
n~kasaya konulan 24 ton sade yağma teklif edilen fiyat pahalı gö
rulmekle 2490 sayılı kanunun 40 met maddesi mucibince bir ay zar
fında pazarlıkla alınacaktır. 

- Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın alma k o
misyonunda her gün görülebilir. 

- Münakasası 29 eylül 937 çarşamba günü saat 16 da Manisa 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- KilC1sunun muhmmen bedeli 97 kuruş ve muvakkat teminatı 
1746 liradır. 

- İsteklier ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 
göstereckler ve muvakkat teminatlariyle birlikte belli gün ve saat-
te satın alma komisyonuna müracaatları. (3342) 3-4965 

Jandarma genel komutanlığı An
kara satınalnıa komisyonunılan : 

. Kapa~ı .zarft~n pazarlığa tahvilen satın alınması gerek on çeşit 
yıy~ek ısım, mıkdar ve tahmin bedelleri aşağıya yazılmıştır. Bu
na aıd pazarlık 23.9.937 perşembe günü saat onda komisyonda yapı
lacaktır. Şartnamesi parasız, komisyondan alınabilecek bu eksiltme
ye girmek isti yenlerin ( 492) lira ( 45) kurusluk ilk teminatlariyle 
birlikte vaktinde komisyona başvurmaları. · 

Cinsi 
Pirinç 
kuru fasulye 
'I'arhana 
Mercimek 
1'rohut 
Ruru soğan 
Çay 
kırmızı biber 
Bulgur 
kuru üzüm 

Mikdarı Tahmin bedeli 
Kilo K. 

3000 den 6000 kadar 18 
8000 .. 12000 .. 16 
700 " 1000 " 15 

• 1500 .. 2000 " 15 
1500 " 3000 .. 15 
2500 " 5000 •• s 

40 " 60 .. 360 
400 .. 500 .. 50 

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

(3206) 3-4800 

bır ev ve ıkı bozuk ahır yukarı katta sekiz oda bir hela vardır. Bina
nın arka tarafında üç bin metre murabbaı sahada bes altı erik aO-acı 
bir mikdar aşısız küçük vişne ağacı ve otuz bir söğUt ağacı vardır. 

. Sakıf ~ısı~lar 875 ~etre murabbar mahal işgal etmektedir. He
yetı umumıyesıne altı. ?ın beş yüz lira kıymet takdir edilmiştir. 

Küçük Esat me~-~n.de bag yeri: 
. B~~ ~rben 19 d?nu~dü~ bir susuz çeşme bir havuz 300 müteca

vız musmır ve gayrı~ musı:n1r ağacı ve bir hela ve bitişiğinde bir 
kümes var~rr. 12~0 lıra .~uhammen kıymeti vardrr. Bağ evi ise iki 
kat olup elın~e bır ?~a ust katta iki oda bir salon mutbak ve ahırı 
vardı.r. Ve bagbane ıçm. 1300 lira kıymet tahmin olunmuştur. 

45 parsel numardakı mağaza müstemilat · 
Bu mahal ka_hvehane ve ahçı dükkanı ola~~k kullanılmaktadır. 
Ve iki bire lıra mu~en kıymeti vardır: 
46 parsel numarada~ı rnağa-za müstemilat: 
Bu mağaza halen kıreççi dükkan~ olarak kullanrlmaktadır. 1900 

lira muhammen krymeti vardrr. 
44 pars.el numa.radaki ardiye~ arsa olup 2600 lira muhammen kıy

meti vardır: 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 21.10.1937 tarihine müsadif 

perşembe günü~ saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayri menkul 
satış. men:urlugu oqa.smd.~ yapılacaktır. Talipler gayri menkullere 

. ta.k~ır .edilen kıymetı~ yuzde 7 buçuğu nisbetindc pey akçesi veya 
mıllı hır bankaru:ı temınat mektubı.ı veyahut teminat olarak kabulü 
Iazı1?1 ~ele~ tahvıl ~~rece~lerdir. Tapu ve tahliye masrafı müşteri
ye :ııttır. ~ınanrn ~uterakım vergi resimleri ve dellfiliyesi satış be
delınden ?den~cektır. A~tırmada teklif edilen bedel gayri menkul
l7re tak.d~r C:diln kıymetın yüzd 75 şini bulduğu takdirde üç defa 
nıda ettırıld~kten_ sonra en çok artıran müşterilerine ihalesi yapıla~ 
caktır. ~eklif e.dılen bed~l mala tayin edilen kıymetin yüzde 75 ini 
bul~dıgı takdır?e en yuksek teklifde bulunan müşterinin teklifi 
baki kalmak şar~ı':'le .s.~1.937 tarihine müsadif cuma günü saat 14-
16 da yapılacak ıkıntı bır artırmada üç defa nida ettirildikten sonra 
en ~ok artıran. müşterisine ihale edilecektir. Her iki artırma sonun
da ıhale bed:Iı de·rw~al veyahut taleb üzerine verilecek mühletin hi
tamı~da verı~medıgı ve kendisinden bir evelki müşteri de teklifi 
veçhıle almaga razı olmadığı takdirde 15 günlük bir ilin neticesi 
yapılacak artırmada en çok artırana ihale edilecek ve aradaki fark
lar evelki müşteriden tahsil edilecektir. 

2 - Ş~rtname 10.10.1937 tarihinden itibaren dairede herkese a
ç~?r. Talıpler artırmadan evel gayri menkulün hususi vaziyetle

!i rını ve satrş ş~r~larmı görmüş ve okumuş ad ve itibar olunur. 
. İpo~ek sahıbı alacaklarla diğer alakadarların gayri menkul üze

rındekı ~l~rını .ve husu~.iyl~ ~aizi ve masrafa dair olan iddialarmıı 
, evr~kı musbıtelerıle 20 gun ıçınde icra memurluğuna bildirmeleri 
aksı halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satıs bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklardır. · 

Ahcrlrın 933/347 dosya numarasiyle müracaat eylemeleri ilin 
, olunur. 3-5040 

Ankara hıfzıssıhha 
müesseseşi satınalma k.omisyonu 

reisliğinden: 

merkez 

_ 1 - Müesseseye muhammen bedeli 1250 lira olan serum ampul-
lerı 20.9.937 çarşamba günü saat 11 de açık eksiltm t' 1 
almacaktrr. e sure ıy e satın 

2 - _Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin (93-75) lira muvak-
kat temınat vermesi ve ayrıca ticaret odasınca k dl 1 b ·b· · ·· · . ayı ı o ması ve u gı ı ış uzerıne muamele yaptığmı tevsık etmesi ıaz d 
.. w.~ - Mu~akkat teminat hudud ve sahiller sıhat um~mı~üdür-

lugu veznesıne yatırılacaktır. (3256} 3-4869 

Mardin Belediyesinden : 
ı. .- İlk kısmını teşkil eden ve keşif bedeli 2Utııs!J.- Jıra olan 

Mardın kasabası elektrik tesisatı 11.10.937 pazartes· ·· ·· t l5 
M d. b ı · ı gunu saa 

de ar ın e edıye encümeninde kapalı zarf usuı1· ı ·h ı 1 k ·· 249 . Y e ı a e yapı -
ma uzere O sayılı kanuna tevfikan eksıltmeye ç k 1 2 B · . . r arr mıstır. 

· - u .ışe gı.r:ı:ıek istiyenler 1552 Iıra muvakkat terinatıa 
kanunun tayın ettıgı ve sartnamede yazılı vesika} .. .. 

a t 15indeb1 d. · · ı·~· arr aynr gunun sa e e ıye encümen reıs ıgıne venneıeri r d 
3. - İstekliler fenni şartname ve projeleri Mardi azımb 1 ıdr: . 

de görecek! . "b· . . . d 1 n e e ıyesın-
erı gı ı 5 lıra mukabılın e suret erini alab·1· ı 

4 - İhal .. .. 1 ı ır er. 
. · . e gunu saat 15 den sonra ge ecek teklifler t 

cıkmesı dahi olsa kabul edilmez (6130) pos a ge-. 3 5M5 

P. T. T • müdürlüğünden: 
.. 1 :- Müdürlük binasının alt katında ve kapının ya clak' b' 

dukkan ki . 15 .. ..d nm ı ır raya verılmek üzere gun mu detle açık k ·ıtm 
konuldu. e sı eye 

2 - Muhammen bedeli 120 muvakkat teminatı 9 Ii d İh 1 21 eylül 937 salı günü saat 15 de yapılacağından talibl r~ ırt. . a e 
tını yatırm 1 k .. d .. l .. k b' d .. erın emına-ış o ara mu uru ınasm a muteşekk·ı k · 

müracaatlar (3313) 1 omısyona 1
• 3-4919 

Ankara Yük.sek Ziraat enstitü~i 
rektörlüğiinden: 

Kurumumuz tecrübe hayvanlarnın bir senelik yiyecekleri olan 
37000 kilo arpa açık eksiltmeye konulmuştur. 

. 2 - İhale 29-9-937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 16 da 
Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafm
dan yapılacaktır. 

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

tü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3295) 3-4947 

I 

Divanı 'Iuhaselıat Riyasetinden: 
.
1 

l - 17,5 lira asli maaşlı katib ve mukayyitlikler için mü!rabaka 

1
1.e

1
memur aıınJc::-lı::tır. Yasr OtlP besten yukarı olmamak orta tahsi-

l 1Ul k . ' unma • veva resmi ve maaslı memuriyetlerde bulunmus olmak 
açı1 ac:ak =mtiha 1 k ak • · ' " ne a azanm ~arttır. Askerliğini bitirmiyenJer nam-
zet oTarak alınırlar. 

.. 2 - İmtihan ınevzuo: hesab. verilecek biı: mevzuu tevsi etmek 
guzel ve süratli vazı, müsavi şeraitte yazı makinesile yazmağı bi: 

' lenlec tercih edilir. 
. 3 - Namzed olarak alınacakların yazı makinesinde rüsuh elde 

tdınceyekadar kati olarak memuriyete alınmaları tehir edilir 
4 - Ali tahsile devam etmek istiyenlerin vazifeleri mekt;be de

va.mlar~n~ müs~id ?ulunm~dığından bu hususta kendilerine daire
mızce ~ın vexrlemıyecektır. Bo maksat ve vaziyette bulunanların 
memll!'.ı yet ta.le bile müracaat etmemeleri lazımd.rr. 

s. - 30,9.9~7 perşemb~ gün~ akşamına kadar nfıfus, sağlamlı~ 
tahsıl, memurıyet, askerlık vesıkalarile birlikte bir arzuhalle Divanı 
muhasebat riyasetine müracaat edilmelidir. 

6 - İmtihan 5.lo..937 salı günü. Ankarada Divanı muhasebat bi-
nasında yapılacaktır. (3431) 3-5082 

Kocaeli Nafia Müdürlüğünden: 
. 1 - Ari:fiyede yapılacak meyve istasyonn binasr inşaatı 36 bin 
lıra muhammen keşif bedeli üze-rinden vahidi fi.atla kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır; 
A - Eksiltme sartnamesi 
B • Mukaveliname 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif, metraj, hulasai keşif defteri 
F - Proje 

3 - İhale 30.9.937 perşembe günü saat 15 de Kocaeli nafıa mü
dürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin bo rşe aid dosya muhteviyatını Kocaeli nafıa 
müdürlüğü dairesinde bedelsiz görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek fçin isteklilerin 2600 liralık teminat 
verm~l~~ ve ticaret ~asından kayıtlı olduğuna dair vesika ile 937 
senesı ıçın muteber bına teahhüdlerine aid nafıa vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikasını hamil olacaklardır. 

6 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ihzar edecekle
ri evraklarım. eksiltme günü olan 30.9.937 perşembe günü saat 14 de 
kadar Kocaelı nafıa müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (6205) 3-508~ 

T. C. l\'Ierk~ez Bank~asından : 
Bay Y~b adına yazılı D smıfmdan birlik 19560 numaralı ban

kamr:ı .a~ıyonu kaybedilmiş olduğundan artık hükmü kalmadığ 
_ve sahıbıne başka numaralı yeni aksiyon veı;ileceği bildirilir. 

Pazarlık Usuliyle EksiI1r 'e ilanı : 
Tunceli nafia müdürl~Jünden : 

! 1 - E~siltmeye konulan iş 4 üncü umumi müfetti:;ılik bölgesin· 
de Tuncelı vilayeti içinde Mamak.ide yapılacak 10 çift subay evi 
ınşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 67000 liradır. 

2 - Bu ~şe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksıl tme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel sartnamesi 
D - Tesviyei turabiye şose v~ kirgir insaata dair fenni şartname 
F - Keşif silsilei fiat, metraj cedveli · 
G - Proje 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi 

. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 lira becfel mukabilinde El
azızde Tunceli nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 --:- Pazarlık 2Q.9.937 pazartesi günü saat 16 ya kadar Elazizde 
Tunceh nafı.a müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksıltmc pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
. 5 - Eksil~meye girebilmek için isteklinin 5025 lira muvakkat te· 

mm.at vermcsı ve bundan başka aşağrdaki vesikaları haiz olup gös 
termesi lazımdır. Nafıa vekaletinden almmrş asgari 15 bin Jiralılı 
müteahhidlik ehliyet vesikası. 

.6 - Teklifler yukzrıda üçüncü maddede yazılı saate kadar Tun
celı N~fıa ~tidü~lüğünde eksiltme komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ıle. gonderılecek mektupların 3 üncü maddede yazılı saate ka
dar ge}mış olması ve drş zarfın ~ür mumu ile iyice kapatılmış ol-

_maS.l lazımdrr. Postada olacak gecıkmeler kabul edilmez. 3-5081 

ILGAZ ASLİYE MAHKEMESİ SULH HUKUK 
DAİRESİNDEN: 

w Davacı, Ilgazın Onaç köyünden Kadir oğullarından Ali oğlu Sa
dıgm aynı köyden Kadir oğullarından dava olunan Mehmet Ali 
Kad~r, Şaki1:, Mahir, Abdülkadir, Emine, Huriye, Lütfiye, Zühre: 
~abıbe, Sabıre ve Hacr Abdullah oğullanndan Süleyman, Ali, İzze
t~n karısı Zeliha ve Sadığın kızları Sultan, Ayşe. Sadık oğlu Hami
dın karısı Ayşe, Sadık kızı Feridenin kocası aleyhlerine açtığı iza
lei şuyu ve taksim davasnm Ilgaz sulh hukuk mahkemesinde açık 
yapılan duruşmasında: . 

Dava olunanlarôan Sabire ölüp verasetinin bir kısmı oğlu llga
zın Alpoğut köyünden Malunud oğlu Şahine kaldığı anlaşıldığm-

; dan ~e. mumaileyh Şahi.nin de i~ametgahı meçhul bulunduğundan 
kendısıne Ulus gazetesı vasıtasıle mahkemeye gelmesi için dave
tiye tebliğ edilmişti. İşbu tebliğe rağmen muayyen günde duruşma
ya gelmediğinden veya bir vekil göndermediğinden hakkında gıyap 
kararı verilmesine ve işbu kararm gene ilanen tebliğ edilmesine 
karar verilmekle bennucibi karar dava olunan Şahinin mahkeme 
günü ?lan 23.9.93_7 perşe~be gü.nü ~aat 9 da Ilgaz sulh hukuk mah
kemesıne gelmesı veya hır vekıl gondermesi lüzumu aksi takdirde 
hakkında hukuk usulü muhakemeleri kanununun 563 üncü maddesi 
hükmü tatbik edileceği hususu tebliğ maka.mrna kaim olmak üzere 
ililn nl11n11r ~ ~-·-
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1 Ankara Belediye Reisliği ilanları 1 ,________________ __ ____________ ..... 
t LAN 

ı _ Temizlik müstahdemini için yaptırılacak 379 takım elbise 
maa kasket onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4396,40) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (329,73) liradır. 
4 - Şartnamesini ve nümunesini görmek istiyenlerin hergün ya

zı işleri kalemine ve isteklilerin de 24 eylül 937 cuma günü saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. (3287) 3-4881 

t LAN 
ı - Kavaklı derede yaptırılacak otobüs bekleme yeri inşası ek-

siltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Keşif bedeli 2017 liradır. 
3 - Muvakkat teminaı (151,27) liradır. 
4 - Şartname ve keşifna;n~ini görmek .~stiyenlerin .~e.~ gün 

yazı işleri kalemine ve isteklılerın de 21 eylul 937 salı gunu saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3319) 3-492.2 

t LAN 
ı - Sağlık bakanlığı karşısında yaptırılacak otobüs bekleme 

yeri inşası eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Ke~if bedeli 3300,40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (247,5) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 21 eylül 937 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları (3318) 3-4921 

İLAN 
ı - Müdafaai hukuk caddesinde 746 ıncı adada 5 parselde 25 

metre murabbaı arsanın açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (150) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin .?e~ gün yazı işleri ka. 

lemine ve isteklilerin de 21 eylül 937 salı gunu saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. (3317) 3--4923 

İLAN 
Su idaresine alınacak 25.000 litre benzin ve ıs.ooo litre gaz 28 ey

lül 937 tarihine kadar pazarlıkla alınacağından isteklilerin her cu
ma ve sah günleri saat on buçukta belediye encümenine müracaat-
lrı. (3316) 3--4924 

1 LAN 
ı - Yenişehirde Atatürk caddesinde 1048 inci adada 15 parselde 

780 metre murbbaı arsa onbeş gün müddetle kapalı zarfla artırma. 
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (23400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1750) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine müracaatları. Ve ihale 1 teşrinieve) 937 cuma günü saat on 
birde Belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat 
ona kadar teminatlarile birlikte teklif mektublarını belediye encü-
menine vermeleri. (3442) 3-5085 

İ L A N 
1 - Yenişehirde 1045 inci adada 2 parselde 229 metre murabbaı 

belediye malı arsaya istekli çıkmadığından arttırması on gün u
zatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1347 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 103 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı i~leri ka

lemine ve isteklilerin de 21 eylül 937 sah günü saat on buçukta be-
lediye encümenine mUracaatları. (3375) 3-5021 

Devlet DemiryoJları ve Limanları Umum 
Müdürliiğü Satınalma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Muhammen bedeli 38788,21 lira olan 276 kalem muhtelif elek

trik tesisat malzemesi 15.10.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2909,12 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler 194 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. Nümunelcr Haydarpaşa tesellüm şefliğinde görüle-
bilir. (3355) 3-5015 

t LAN 
Muhammen bedeli 7931 lira olan muhtelif cins ve ebatta mak

kap kalemleri 20.10.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiy.enlerin 594,82 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği yesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikaıoı ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri Hizımdır. 

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

(3380) 3-5074 

İLAN 
Devlet demiryolları birinci iJletme mmtakasında aşağıda mevki

leri ve mikdarları ve muhammen bedelleri yazılı balast her taş oca
ğı için ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 4.10.937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Haydarpa,. 
şa gar binasında birinci itletme eksiltme komisyonunca yapılacak
tır. 

İsteklilerin eksiltme ıartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektu
bu, evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günı.i nihayet saat 
ıs şe kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları yazımdır. Şartna
me ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada yol başmü
fettişliğinden alınabilir. (6242) 

Bal astın 
metre mikabının 

İhale edilecek ihzar Muhammen 
Taş ocağının 

mevkii 
1- Haydarpaşa - Es

kişehir kilometre 
186-194 arasında 

2- Kilometre 217-
226 arasında 

3- Eskişehir - An
kara kilometre 
479,000 arasında 

rnikdar bedeli bedeli 
M.3 kuruş lira 

16SOO 150 24750 

18000 135 24300 

10000 145 14500 

t LAN 

Muvakkat 
teminat 
lira kuruş 

1856, 25 

1822, 50 

1087, 50 
3-5086 

Muhammen bedeli 54600 lira olan 40 kalem lokomotif ve ten
der tekerlek takımlariyle 35104 lira muhammen bedelli 93 kalem 
dingil, piston, muylu piston kolları ve saire 28.10.937 perşembe gü· 
nü saat 15 den itibaren ayrı ayrı Ankarada idare binasında kapalı 
zarf usuliyle satın alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin tekerlek takımları için 3980 ve di
ğerleri için 2632.80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesika:)ı ve tekliflerini ay
nı ı,rün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılm ktar!ır. (3314) 3-4926 

Kumbarat biri 

TURKJYE 

sıRAAT.iETI 
----REÇETELERiNiZi---• 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçl~~ı bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolavlık gösterılır. Ulus. Halk sineması sırusınd& 
reıeton . 2018 

._. __ KİMYAGER 

Vahyi Özarar 
lstanbuldan avdetle labo

ratuvarında mesaisine başla-
mıştır. 3-4828 

Cebeci merkez has· 
tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 

ZEISS 
Gözlük perivist . pandos çer. 

çeve tennin son icadıdıı. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 302~ Rı.7.a Gö1lükcU 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hasta
lıkları M ütehasMsı. Postaha
ne caddesi B. Yusuf Hik
met apartımanı No. 3 saat 11 
den itibaren hastalarına bakar. 

- Telefon: 1816 -

İrfan Biçki ve 
Dikiş Yurdu 

Bayanlara biçkilere aid en 
son moda ve en zengin progra
mı on ay zarfında hakkiyle öğre
terek tasdikli diploma veren bir 
ince sanat müessesesidir. 

Ulucanlarda Çarşıbaşı Urbay 
sokakda açılmış ve kayda 

/ başlamıştır. 3-5070 

Paris Üniversitesinden mezun 

Diş Hekimi 

EkremAvn· 
Şuşud 

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

Nüfus cüzdanmı ve ticaret ve
sikamı zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Yeni Hayat mahallesinde 
203 numarada Hasan oğlu 
Mehri Ali 3-5071 

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 ı 

Kiralık Mobilyalı 
Daire 

Yenişehirde İsmet İnönü cad
desinde No. 78 altı odalı banyo, 
kalorifer ve sıcak su, te lefon ve 
garajı ol.an daire kiralıktır. Saat 
ondan bıre katlar göriılebilir. 

Tel. 3626 3-soos 

YENi 
BU GECE 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu llanlan 
~~~--~----~- -~~~--~~~--~ 

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

neleri için alat ve ecza açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 29 eylül 937 çarşamba günü saat 10 da M.M.Vıı 

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

alınır. 

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

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

BİLİT 
l - İhale günü istekliler tarafından verilen teklif mektupları 

kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmadığından reddedilen iki ga
raj yapısı intaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

nacaktır. 

5 - İhalesi 29. eylül 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evel M.M.V. satın alma Ko. 
na vermeleri. (3297) 3-4949 

BtLtT 
1) Beher adedine biçilen ederi 125 kuru§ olan 9600 adet mintan 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 900 liradır. 
3) İhalesi 18 eylül 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncil mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektup
larını ihale günü en geç saat ona kadar M.M.V. satm alma komis-
yonuna vermeleri. (3145) 3-4686 

İLAN 
Aşağıda yazılı malezmenin eksiltmesi ayrı ayn pazarlıkla y> 

pılacaktır. 

Pazarlıkları 20.9.937 pazartesi günü saat 10 dadır. Pazarlığa gı. 
receklerin muayyen gün ve saatte M.M.V. satın alına komisyonu• 
da bulunmaları. 

1 - M.M.V. daki ağaçların sulanması için yapılacak su tesisao 
tına lüzumu olan 16 kalem malzeme, 

2 - Gazdan korunma evinde yapılacak tamirata lüzumu olan S> 
kalem malzeme. (3409) 3-5072 

t LAN 
Gedikli erbaş okulunda yaptırılacak tamirat pazarlıkla eksil~ 

ye konulmuştur. Keşif bedeli 997 lira 52 kuruştur. Pazarlığı 20 ey· 
lül 937 pazartesi günü saat 10 dadır. Eksiltmeye girecekler 74 lira 81 
kuruşluk ilk teminatlarile birlikte pazarlık gün ve saatinde M.M.V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. (3424) 3-5080 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 
Ankara posta, telgraf, telefon idaresi vekili Ali Rıza Acara ta

rafından Ankarada fransız şirketi mümessili Selim aleyhine açılaıı 
178 lira 20 kuruş alacak davasının yapılmakta olan duruşmsmd• 
borçlu Selimin semti meçhule gittiğinden tebligat yapılamamıştır. 
Usulün 141 inci maddesi mucibince ve 20 gün müddetle ilanen teb
ligat yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan mah~emc 
7.10.937 perşembe saat 9.5 a bıraklmıştır, O gün mahkemede bızzat 
hazır bulunmadığı veya bir veıcil göndermediği takdirde mahke~
sine gıyaben bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ılan 
olunur. 3-5041 

SEFALIN 
Baş 
ve 
Diş 
Ağrıları 

Niçin ıstrrab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıynrsa derhal bir Sefaliıı 

alınız 

Ser vetı tiınun 

1891 

Eczanelerde 1 tik ve 12 tik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

lJYANI~ .. 
Başyazarı : A Ihsan fokgöz 

Servetı tunun 
1891 

47 senedi1 durmadan çıkmakta olan bu haftalık resımli ga 
letenın Ankara'da satış veri A K B A Kitabevıdir. St 
nelik abone 10 lira $avı:.ı ZO kurus. 

SiNEl\tALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

En boş meyva tu:t.ııouı. ınld· 
bazı defeder. Mirle. bağırsak . ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolavıastırır. 

1n111:iliz Kanzı..k eczanesi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Gerek şarkılarile ve gerekse netis musL 
kisile seyircilerini gaşyeden tatlı ve 

muhrik sesli muganni 

Sinema aleminin en tanınmış iki meşhur 
komıği Pat ve Pataşon,un temsil ettikleri 

KIZ HIRSIZLARI 

Umumi neşriyatı idare 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basrmevi: ANKARA 

AL JOLSON'un 
KÜÇÜK ŞARKICI Programa ilave: CANLI RESİMLER 

filmile yeni sinema mevsimini açıyor Halk matinesi saat 12.15 de 
Programa ilave: CANLT RESİMLER NAPOI ı:'f ,. iN OCLU 

Ş E H t R B A H Ç ı: ~ fll L t. 

BU GECE SAA f TAM .t l,30 V A 
ŞEYTAN VF. GENÇLİK 

.J 


