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Kamutay bugün toplanıyor 

Atrn:urk, yeni Ankara garı hakkında Bayındırlık bakanımız IJ. Ali ~etinkayadan izahat alıyorlar Büyük Önderimiz Atatürk kendilerini karşılamaya gelenlere iltifat ed:yorlar 

Atatürk Ankara'ya 
1ün şeref verdiler 

AKDENiZ ANLASMASI .... KAMUTAYDA 

'1iiyük Önder Atatürk, saat 10,05 de Ankara'yı tereflenclirmişlerdir. 
Ankara Valisi B. Tan Doğan ve Mevki Komutanı Reiıi Cumhurumuzu 

Polatlı'da Başbakan ismet lnönü ile vekillerimizden bazıları Etimesud'da., 

vekillerle mebuslar, generaller, bakanlıklar ileri gelenleri, Merkez Komuta
nı, Emniyet Direktörü ve kalabalık bir halk kütlesi istuyonda hararetle 
karşdamı şiardır. 

Tasdik için hazırlanan kanun 
projesinin mucib sebebleri 

Büyük Şef, istasyondaki zevatın ellerini 11karak iltifatta bulunmuşlar ve 
istasyondan aynlmadan evvel, inşaatı biten gar binası ile alakadar olmuşlar 
ve her tarafını gezmiılerdir. 

Hükümetin kanını projesi 
ve Akdeniz anlaşmasının 
metni 4. üncü sayfamızda Bundan sonra, şehir içinde otomobille bir gezinti yapan 

Atatürk saat on bire doğru Çankaya'ya teşrif etmişlerdir. 
Reisi Cumhur 

~betke: 

Kamutay 
toplantısı 

Falih Rıfkı ATAY 

Anayasamız Akdeniz konf e
ransı kararlarına aid mukavele
nin Kamutayca tasdik olunması
nı emreder: bunun için bugün me
buslarımız Ankarada toplanmıt
lardır. Bu toplamı, türk milletini 
teınsil eden Meclisin, barış ve em
niyet davası üstünde ne kadar 
hassas ve dikkatli olduğunu bir 
daha anlamağa fırsat verecektir. 

Türki3re vaziyetinin hususiye
ti ve müst~snalığı söz götürmez: 
Milletler cemiyeti azi.sıyız; Akde
niz devletiyiz ve boğazların em
niyetinden mesulüz. Her üç hal, 
bizi vazife başında tetik dunnağa 
sevketmektedir. 

Akdenizde meçhul denizaltı 
ıeınileri, umdukları neticelerden 
bir takımını elde ettiler: sigorta ve 
nakil ücretleri artmıştır; Kara de.. 
iliz limanlarında birçok gemiler 
enıniyetaizlik hapsi içindedirler. 
Dün gelen bir telgraf birçok ame
rikan gemilerinin Akdenize gel
tnek üzere yola çıkmaktan kaçın
dıklarım haber vermektedir. Ara-
1rta bir iki gemi batırılabildiği ve
l'a batırılmak ihtimali katiyen or
ta.dan kalkmadığı müddetçe, ih
t~ hareketlerini zorlaştıran bu 
l>a.balılık ve tereddüd devam ede
Ce4dir. Malların fiat ve pazar bul
~ için bin türlü sıkıntı çektiği 
Q\l zamanda, yolu Akdeniz olan
~a.rın ciddi enditelerine de ayrıca 
qak vermek lazımdır. 

Nyon konferansı kararlan; her 
İii .. Iü tahrik ve müdahale cereyan
~ının üstünde, ve, umumi bir em
llıyet elde edilmek gayesinden 
hyri hiçbir kaygı vermiyecek bir 
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Türk Hava Kurumu Başkanı Fuad Bulca evelki giin 
lnönü kampında teftiş yaparken 
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İn 11 nG Lampınclan rlporla.ilar 
İnönü kampının ilk kurulduğu sıra

larda, doğmakta olan havacılığımızın bi.. 
ze huzur ve emniyet veren ça.!ışmalan
nı tetkik jçin 1 nönü' ne gitmiş olan ar. 
kadaşnnrz Cemal Kutay, kampın kapa
nış günlerinin yakmlaşması dolayısiyle 
bir mukayese yapabilmek için gene ha
va yoluyla yeniden lnönü'ne gitmiştir. 

Bugün havacılığımız; türk gençliği
nin kanadlanmak davasını gerçekleşti • 
recek bir safhaya girmiştir: lnönünde 
alınan neticeler, bütün enternasyonal 
mikyaslan altüst etmiştir. Çocukları

mız, zaman ve teoknil< mefhumlarını or
dan silen bir enerji ve k"biliyet göste • 
renk ıenclet·in neticele ·ini günlere sığ
dıı mı~lat·<lır. lnc•nÜnd" kurulan hava 
schrinin arnsız devamına in k'ın verdiği 
bu yP.pyeni h!\yatr, taın olgunluk devre-

( Srınıı 5. i rıe'i s:ıyfada ) 

Mareşal Çakmak 
Yug,oslav_qa,l}a 
hareket ediyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) -

Dost Yugoslavyanın birkaç gün 
sonra başlıyacak olan büyük ma
nevralarında bulunmak üzere Ge
nel Kurmay başkanımız Mareşal 
Fevzi Çakmak yarın akşam Ada
tepe muhribimizle Dubrovnik li
manına hareket edecektir. 

Mareşalimize bir kurmay he
yetı refakat etmektedir. 

Türkiye; kara sularında güveni 
temin eden tedbirleri alacak 

Akdenizde korsanlık fiillerine karşı alınacak müşterek tedbiıWr 
hakkrndaki Nyon anlapnasına aid kanun projesini tetkik ve tasdik etmek Ü

zere, Cumhur Reisi Atatürk tarafınıdan içtimaa davet edilen Kamutay, bu
gün saat 14 de toplanacaktır. 

Evvelki gün şehrimize gelmiye bQ§lıyan mebuslarımız, dün lstanbııldaa 
ve yurdun diğer yerlerinden gelen trenlerle Ankaramızda toplarunlf bulaıt
maktadırlar. Epeydenberi kapalı olan toplantı salonunda dün hazırlıklar ya.. 
pılmıştır 

Kamutay saat ondörtte toplancp intihab dairesi sırasiyle yoklama ,,._ 
pıldıktan sonra toplantıya ara verilecek ve bu sırada hariciye encümeni top_ 
lanarak projeyi tetkik ve ma%batasını ha%ırlıyarak Kamutay reisliğine talı-
dim edecektir. (Sonu 4. üncü sayfada) 

Nyon anlaşmasına ek 
anlaşma dün İmzalandı 

Her devlet kendi kara sularını kontrolda 

hareket serbest! iğini muhafaza edecek 
Cent:vre, 17 (A.A.) - Havas ajansı muhabirinden: Nyon itili.fım 

imza etmiş olan devletler mümessil leri denizüstü gemileri ile tayyare
lerin meşru olmıyan hareket ve faali yetlerine dair munzam itili.fları 
imza etmek üzere saat 12.10 da toplanmışlardır. 

Saat 13.10 da celse henüz de
vam etmekte idi. Bazı heyetlerin 
ltalyanın nihayet Ny<>'n itilafına 
iştirakini temin için Fransa ve İn
giltereyi İtalya ile müzakereye 
memur etmek arzusunu izhar et
melerinin bir takım zorluklara se
bebiyet vermiş olduğu zannedil
mektedir. içtima, saat 13.30 da 
bitmiştir. 

B. Politisin teklifi 
Cenevre, 17 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: B. Politisin Balkan dev
letlerinin de müzaharet etmiş oldukları 
bir isteği üzerine Akdenizde denizüs
tü gemileri ile tayyarelerin korsanlı- , 
ğma nihayet vermek maksadiyle tan

zim olunan ahkamda bazı tadilat yapıl
mak lazım gelecektir. Nyon konferan
sında mümessilJeri bulunan devletler, 
yeniden saat 18 de toplanacaklardır. 
Bu esnada bütün devletlerin imza ede
bilecekleri kati bir metnin tanzim edi
leceği ümid olunmaktadır. 

Bugi.in konu,ulmaya konan itilafna
(Somı 4. üncü sayla<la ) 

1 arih kurultayına 
gelen alimler 

t stanbul, 17 (Telefonla) - Pazarte
si günü Dolmabahçe sarayında toplana
cak olan ikinci Türk Tarih Kurultayı 

için macar Profesör Sehc Geza, yuna.o 
Profesörü Marinotos ve fransrz profesör· 
}erinden Aze bugün şehrimize geldiler 
ve Türk Tarih kurumu azaları tarafın
dan karşılandılar. 

Macar profesörü B. Geza, bana ıun
ları söyledi: 

" - Çok eskiden beri türk tarihi hak. 
kında tetkikler yapıyorum. Macar maa
rif nezareti Broto Bu1gar'lann menşe, 

kültür ve tarihlerine dair tetkikat yap-

mak üzere beni Bulgaristana göndermiş

ti. Şumnu civarında eski türk bulgarlar 

ve Omurtak Hana aid vesikalar üzerin-

de araştırmalar yaptxm. Es ki türk bul -

( S onu 5. inci sa v la<.la ) 
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Kritik ve otokritik: 

Kopye ve intihal 
Dünkü sayımızda bir karikatürün avrupalı aslı ile türkçe kopyesi 

gözünüze ilişmiştir. Plajda, bir genç kadın tanınmış bir muharrire 
rastlıyor ve aralarında şu muhavere geçiyor: 

- Üstad, sizin tam yirmi eserinizi okudum, 
- Fakat benim eserlerim tam on tanedir. 
- Evet .. Yani her birini ikişer defa okudum! 
Bu hadise, dörthaşı mamur bir zavallılıktır. 
1 _Karikatürler, her yerde azçok intihal edilir. Edilir ama, ya 

•')egende" yahud resim, biraz değiştirilir. 
2. Bir karikatür, milli olabilmek için, azçok hayabmıza uygun ol

malıdır. Bizde, plajlarda dolaşabilen büyük muharrir nerede? Büyük 
mubarrirlerimizi, onların eserlerini okuduğunu {isterse bir nezaket ya
lanı şeklinde) konuşma f ırsab yapacak kadar tanıyan genç kadın nere
de? 

3 . Muhaverenin türkçesini bir kere daha okuyunuz. Şive ile alakası 
sizi korkutacak, soğukluğu, üşütecektir. 

4 • iki resmi tetkik etseniz, yabancısında duran ve konuşan insanla
ra mukabil yerlisinde, nafile yere nisbet, anatomi ve perspektif arıya
caksınız. 

ANKARA bizim fransızca baftalığımız olduğu için, atlamış olmak-
tan dolayı, onun namına ve kendi namımıza özür dileriz. - 8.8. 

Gölcükte Yapılan 

Gölcük yağ 
• • gem ısı 

İstanbul' da 
İstanbul, 17 (Telefonla) - İlk defa 

olarak türk tekniği ve türk işçiliği ile 
Gölcük deniz fabrikalarında inşa edil
miş olan Gölcük yağ gemisi bugün İz
mit deniz komutanlığı önünden hareket 
ederek İstanbula gelmiş ve Dolmabah
çe önünde demirlemiştir. 

Davetlileri alan iki motör öğleden 
sonra saat 15 de Kınalıada açıklarında 
gemiyi karşılamış, birlikte İstanbula 
gelmiştir. 

Deniz fabrikaları genel direktörü B. 
Naim Armas deniz komutam B. Mah-

\mud Gökbora, Milli müdafaa bakanlığı 
imalat şubesi direktörü B. Rıza ve de
niz fabrikaları erkanı ile birçok deniz 
subaylarımız geminin bugün Marmara· 
da yapılan sürat tecrübelerinde hazır 
bulunmuşlardır. 

Gemi kız kulesi önlerine geldiği za
man suratini azaltarak davetlileri ta
sıyan motörlerin yaklaşmasına müsaa
de etmiştir. Kartal ve Güven motörle
rinde bulunan deniz erkanı ve ga;ete
ciler verılen musaade ile gemiye çıka -
rak her tarafı gezmişlerdir. 

Geminin su sathında boyu 56,37 met· 
re, genişliği 9,45 metredir. 250 ton yağ 
yükliyebilecek kabiliyettedir. 700 bey
gir kuvvetinde bir diesel motöriyle iş
lemektedir. Mürettebatı 29 kişidir. 

Gemi son derece zarif bir yapılışta
dır. O kadar ki ilk bakışta arka cephe· 
sinden bir yolcu gemisini andırmakta-

dır. 

Motörden başka bütün aksamı, iç 
eşya:;ına varıncaya kadar yerli ve yerli 
işçi tarafından vücuda getirilmiştir. Sü

rati saatte 12 mildir. 
Yapılan tecrübeler çok muvaffaki

yet1i neticeler vermiş ve Gölcük'ün 
Avnıpanın en modern tezgahlarından 
çıkan gemilerle boy ölçüşebilecek ka
biliyette olduğu büyük bir ınemnuni
yetle müşahede edilmiştir. 

Gölcük fabrikalarında yapılmakta 

olan Atak adında bir mayın gemimiz de 
bu yakınlarda denize indirilecektir. -

Bir yangın başlangıcı 
Dün Avusturya e1çi1iği yanında Af

yon mebusu B İzzet Ülvinin yaptır_ 
makta olduğu apartımanda bir yangın 
başlangıcı olmuş ve yangın etfaiyenin 
yardımı ile kısa bir zamanda söndürül
miistür. 

Yangın, apartımanın çatısında çalış
makta olan amelenin kullandığı karpit 
deposunun patlaması yüzünden çıkmış
tır. Ateş tavanda bulunan hasırlara si
rayet etmiş ve tavan arasında bulunan 
talaş ve tahtalar yandıktan sonra sön-
dürülmüştür. ; 

Mutlu bir nikah 
Belediye Reis Muavini B. T0hsin 

Kayaalp ile Bn. Necla Eren'in nikah 
törenleri dün belediye salonunda seç· 
kin bir heyet huzurunda yapılmıştır. 

gene evlilere saadetler dileriz. 

Hakim ve müddei umumi
ler arasında 

Adliye Bakanlığı hikim ve müddeiu
mumiler arasında yeniden bazı değişik
likler yapmaktadır. Bakanlık bu husus
ta hazırladığı kararnameyi yüksek ta&
dika arzedilmek üzere dün Başbakanlı
ğa vermiştir. 

Yurd sularının tanzimi 
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 

Sular kanun projesini tetkik etmek ve 
projeye son şeklini vermek üzere alaka
]ı Bakanlıklar mümessilleriyle mütehas
sıslardan mürekkeb komisyon ilk top
lantısını dün Bayındırlık Bak:anlrğında 

yapmıştır. 

Kimsesiz ölen ihtiyar 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde feci 

bir ölüm hadisesi olmuş, yetmiş yaşında 
ihtiyar bir muhallebici yatıp kalktığı 

dükkanında ölü olarak bulunmuştur. 
Mahmud adındaki ihtiyarın dükkanı 

üç gündenberi kapalı bulunuyordu. Bu 
vaziyetten şüphe eden komşuları, zabı
taya haber vermişler ve mahalle mümes
sili de hazır bulunduğu halde gidip dük
kanda araştırma yapmışlardır. Zavallr 
kimsesiz ihtiyar dükkanının ortasında 

çıplak bir vaziyette ölü bir halde bulun-
' muştur. Doktor muayenesinden ihtiya. 

nn kalb sektesi yüzünden öldüğü anla
şılmıştır. 

' 
Yoğurt bulamıyoruz ! 

Asırlardanberi türk memleketle_ 
rinde bir gıda maddesi olarak kulla
nılan yoğurtu, avrupalılar, pek ya
kın zamanlarda öğrenmişlerdir, fran
srzca ve ingilizcede bu güzel yiye
cek maddesi için birer istılahı andı
ran iki kelime bulunmuş olmasına 

rağmen, hala fransızlar da, ingiliz
Jer de yoğurt kelimesinin yoğurt -

haline getirilmiş bir şeklini kulla

nırlar. Bununla beraber büyük tıb 

dahisi Pastör'ün yoğurda yakın Şİ

falr bir gıda maddesinin formülünü 

keşfettiği söylenir: 

Şu halde yoğurdu yalnız bir ye

mek değil, aynr zamanda bir ilaç o

larak da kabul etmek zorundayız. 

Sihatte iseniz hastalanmamak, has· 

ta iseniz iyileşmek için yoğurt ye. 

mek menfaatınizedir. 

Hastalıkların en ziyade bir 

mevsim öteki mevsime dönerken art· 

trğrnı da sihat istatistikleri göste

rir. Öyle olduğu halde yazın son

bahara döndüğü şu günlerde Anka

radaki sağlar da, hastalar da yoğurt 

bulmakta güçlük çekiyorlar: Bir 

dostumuz, uşağını Eskişehirde ve 

Yenişehirde saaatlerce dolaştırdığı 

halde bir kase yoğurt buldurama

mıştır. 

Ziraat işlerinden anlıyan bir ta
nıdığımız bunun sebebini şöylece 

izah etti : 
- Şimdi peynir yapma mevsi_ 

midir onun için yoğurt az yapı
lır! 

ULUS 

lstanbulda 

Gene f ecl bir 
cinayet oldu 

Bir adam metresinin 
sevgilisini biçakla öldürdü 

kadını yaraladı 
İstanbult 17 (Telefonla) - Dün ge

ce Fatihte Haydar karakolunun önün
de yeni bir facia daha olmuş. bir er
kek karnı desilerek öldürülmüş, genç 
bir kadın da yaralanmıştır. 

Kısa kesilen bir kadın saçı yüzün. 
den doğan facianın tafsilatını bildiri 
yorum: 

Haydarda Bıçakçı Alaeddin soka 
ğmda 5 numaralz evde oturan seyyar 
kundura boyacısı Ali oğlu 328 doğum
lu Yasin'in Fatma Saltanat ve Muaz
zez gibi çif! ad kullanan 25 yaşların
da bir metresi vardır. Yasin beş sene
denberi bu kadınla beraber yaşamakta 
ve onu delicesine sevmektedir. 

Fatma Saltanat çok uzun olan saç
larını geçenlerde kestirerek kısaltmış, 
fakat Yasin bunu hoş görmiyerek: 

"- Artık gözürnden düştün. Nere
ye gidersen git.,, demiştir. 

Fatma Saltanat bir kerre de komşu
larından ihtiyar bir lradmı döğmüş, Ya
sinin buna da canı sıkılmıştır. Böyle 
hoş görmediği birkaç mesele birleşin
ce Yasin, bir ay evvel metresinden ay. 
rılmıştır. 

Fatma Saltanat 3-4 gün evvel sey. 
yar karpuzcu Salih isminde 28 yaşında 
bir delikanlı ile yaşamıya başlamıştır. 
Yasin bugün saat 21,30 da eski metre
siyle Salibe rastlamışt her ikisinin de 
kolundan tutarak: 

"- Buyurunuz karakola! çünkü bu 
kadın benim ev eşyamı da çalıp gö
türdü. Polis onu arıyor. Hesabını be
raber vereceksiniz.,, demiştir. 

Salih bu teklifi sert bir lisanla red 
edince Yasin hemen kamasını çekmiş 
ve Salibin koluna ve karnına saplamr

ya başlamıştır. 

Salih bağırsakları dışarıya döküldü
ğü için derhal yere yuvarlanmıştır. Gö
zü dönen aşık bundan sonra kamasını 
Fatma Saltanatın böğrüne saplamak 
istemiş, fahı.t kadın bu darbeyi kolu 
ile karşıladığı için kama koluna gel
miştir. Bu sırada Haydar karakolu Ö· 

Fakat, bilmem tekrara lüzum 
varmı, yoğurt yalnız bir gıda mad
desi değil, bir ilaçtır ve en lüzum

lu bir ilaç büyük bir şehir piyasa
sından nasıl eksilebilir ? - T. 1. 

KaJeh çekmek, Jİ§e çekmek! 

Bahçelerde ve meyhanelerde ıaz ça. 

lınmasnua taııamnıül edemiyen bazı İs
tanbul muharrirleri .. türk musikisi iğne

li fıçıda!" diye yazıyor!ar. Bu mevzuun 

lehinde ve aleyhinde konuşmayı onlara 

bırakahm. Fakat bizim gördüğümüz bir 

nokta var ki o da bu şal'kılara güfte o. 

larak seçilen mısralarla asıl türkçenin, 

dilimizin "iğne!i fıçı" ya sokulduğudur. 
Amanın, onlardan çoğu, ne zevki br

malayan şeyler! bunlara misal vermek 

için gazetemizin bu köşesi değil, bütün 

sütunları kafi gelmez. Bu yetişmiyor. 
muş gibi, bir de hanendeler bu mısralar
da kendi anlayış!arma - yahud da anla

mayışlarına • göre değiştirmeler yapı -

yorlar. Geçen gecelerden ,birisinde An

karanm sazlı bahçelerinden birisinde bir 

bayan: 
" Ben her akşam birkaç kadeh çekerim'' 
diye başlayan bir ''kanto" ya belki de 
mal sahibinin kazancını artrrmak mak. 
sadiyle, ölçüde değişik,ik yaparak: 
"Ben her akşam birkaç şişe çekerim'' 
diye başladı ."Kadeh çekmek" tabiri 
türkçede vardır; "şişe çekmek" de yok 
değildir. Fakat bu ikincisi soğuk alğın. 
lığından muztarib olanların sırbnda ya

pdll'. 
Hulasa, değiştirilen güfte, hanende

nin ağzında bu kadar gülünç o1muştu. 
Değiştirilmeseydi de daha az gülünç ola
cak değildi ya; neyse ... 

18. 9 - 1937 

Ankara polis ~nstitüsü 
ilkteşrinde derse başlıyor 
Ahnacak namzetler kimlerdir 

Emniyet umum müdürlüğü, ilkteşrin 15 de derslerine başlıyacak ve 
Cumhuriyet bayramında açılma töreni yapılacak olan, Ankara polis 
enstitüsü yüksek ve orta kısımlarında okuyacak namzedleri seçmiş 
bulunmaktadır. 

Oç ayhk 
tahsilit 

Finans bakanlığı, 1937 finans yılı
nın 3 aylık tahsilatını tesbit etmiştir. 
Tahsilat 73.194.955 lirası haliyeden, 
7.000.095 lirası sabıkadan olmak üzere 
80.195.050 liradır. Bu senenin 3 aylık 
tahsilatı 1936 yılının aynı aylarına na.. 
zaran 6.261.000 lira bir fazlahk arzet
mektedir. 

Gümrük Muhafaza 
teşkilatının yakaladığı 

kaçakçıl.ar 
Ankara, 17 (A.A.) - Geçen bir haf

ta içinde gümrük muhafaza teşkilatı 

biri ölü elli dokuz kaçakçı, bin iki yüz 
seksen altı kilo gümrük kaçağı, iki yüz 
yirmi üç kilo inhisar kaçağı, iki silah, 
on bir mermi, altı bin beş yüz doksan 
dokuz defter siğara kağıdı, on dört al
tın lira, dört yüz yetmiş üç türk lirası, 
ile yirmi dokuz kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir 

nündeki kahveci katilin üstüne hücum 
etmiş ve kafasına attığı bir iskemle ile 
onu yere sermiştir. Yetişen polisler 

yerde serilen Vasinin elinden bıçağım ı 
almışlar ve karakola götürmüşlerdir. 

Salih kaldırıldığı Cerrahpaşa hasta. 

nesinde derhal ölmüştür. Yarası gayet 

hafif olan Fatına Saltanat bu akşam 

hastaneden çıkmıştır. 

Hadiseye nöbetçi müddeiumumi mu
avini B. Orhan el koymuştur. Yasin 
isticvabda her şeyi itiraf etmiş, bugün 

öğleden sonra birinci sorgu hakimliği· 

ne verilerek hakkında tevkif müzek

keresi kesilmiştir. 

Sulhun yeni şekli! 

Amerika senato azalarından Soaper, 

Loı Angeleı Times gazetesinde yazdığı 

bir fıkrada diyor ki: ''Hitler, sulhçu Ge

orge Lansbury'ye harb olmıyacak, de -

ıniıti. Ayru zunanlarda sulh ispanya • 

daki şekli ile esrarengiz Çin'e sirayet et. 

mekte idi." 

Medeniyetin değiştiremediği 

insanlar 

Associated press, yeni Meksiko'da 

200 senedenbeıi medeniyetin asla değiş

tirememiş olduğu bir cemaatın keşfedil

diğini haber veriyor. 

Bir amerikan muharriri, bu haberin 

altına şu kısa miitaleayı ilave etmekte -

dir: 

" Avrupat bütün milletlerinin aynı 

kategoriye dahil olduğunu söyliyerek 
öğünebi!ir ! " 

Paranın kısa tarihi 

Meşhur ekonomistlerden birisi yüz 

sayıfa tutan yeni bir e&er neşretmiştir. 

Bu yeni kitabın adı "paranın kısa bir ta

rihçesi" dir. 

George Ryan, bu kitabtan bahseder

ken diyor ki: 

" Bizim kendi paramızın tarihini yaz

mamız lazım gelse dört kelime kafi ge • 
lir: 

- Şimdi gelir; şimdi gider! diyebi

liriz." 

Bu tarihi biz, üç kelimeye, hatta iki 

kelimeye indirebiliriz: 

- Gelmeden gider! 

Umum müdürlüğün emniyet 
teşkilatı içinde kıdem, ehliyet ve 
diğer aranılan hususi şartlar iti
bariyle bu enstitüye kabule uygun 
gördüğü başkomiser ve polis me
murlarımızın listesi şudur: 

BQ§komiserler: 

Ankaradan l İsmail Hakkı Vardar, 
Seyhandan 2 Mümtaz Tunç, Boludan 
1 Ahmed Tevfik Eren, Mardinden 1 
İbrahim Etem Çankaya, Samsundan 2 
Mehmed Ali Sınmaz, Tekirdağdan 1 

Mustafa Münir Selamsız, Antalyadan 
1 Bahaeddin Vural, Muğladan 1 Aziz 
Tüzün, Edimeden 2 Hulfısi Şentürk. 
1 Sadık Baysak, İstanbuldan 4 Muzaf
fer Arikan, 15 M. Hamdi Tongar, 1 
Fevzi Çelik. 19 Şeref Kutluer, 24 Naz
mi Aksoy, 4 Halit Çalgı, 21 Şevket 
Erginli, 2 M. Ali Özkul, 9 Nureddin" 
Tengüz, 13 İbrahim Ethem, 2 Akil Yıl
maz, İçelden 3 Ahmed Kemal Günen, 
İzmirden 8 Faik, 1 İbrahim Bahri, Gi
resundan 1 Saim Sönmez. 

Polis memurları: 

Ankaradan 298 Yusuf Sani, 244 Ha· 
san, 124 Süleyman, 272 Süleyman, 290 
Said, 300 Avni, 28 Said, 107 Salim, 355 
Mehmed Bozkurt, 367 Ali Fırtına, Ço
ruhtan 2 Hüsnü, 7 Haydar, Edirneden 
19 Mustafa, Muğladan 28 Şerif, 12 Ah
med, Maraştan 5 Ahmed, 6 Ali, Af
yondan 2 Zülfikar, Sivastan 7 Turan, 
22 Zeki, 24 Vehbi, Balıkesirden 34 Mus
tafa, Ağrıdan 3 Seyfeddin, Antalyadan 
30 Naci, 24 Receb, Tekirdağdan 5 Ce
mal, Büyük Millet Meclisinden 18 Yu
suf Ziya, 20 Arif Saykan, Denizliden 
10 Süleyman, Niğdeden 19 Ahmed, Es~ 
kişehirden 7 Yaşar, Samsundan 34 Sa
lim, Kırşehirden 8 Seyit. Konyadan 24 
Nuri, 33 Mustafa, Elazizden 3 Beh
zad Bursadan 1 Hamdi Darcan, 59 İb
rahim Hakkı, 5 Zekit Seyh.andan 64 

Celal, 52 Abd!.ilvahib, 33 Hakkı, 3 Sa

lim, 2 A. Turhan, 11 Mustafa, 43 Fev

zi, Gümüşaneden 11 Asım, lstanbul

dan 69 Abdülbaki, 99 Muammer, 439 

Nureddin, 1138 Bekir Sami, 721 Ahmed, 

1246 Mehmed, 577 Mazhar, 1372 Os

man, 1158 Zeki, 1495 Talat, 1603 Ata, 

1528 İsmail, 1547 Nevzad, 1668 Zikrul· 

lah, 1682 Necmeddin, 1530 Nureddin, 

Erzincandan 4 A. Hamdi, Giresundan 

2 Şevkett Tokattan 3 Mehmed, Muştan 

8 Yusuf, Kastamonudan 16 M. Nuri. 

2 Mahir, 14 Muharrem, 22 Süleyman 

Sırrı, 13 Mehmed, 18 Ahmed, Malatya

dan 8 Turgut, 17 Turan, 10 Kazırrı. 

3 Mehmed, 9 Halil, Erzurumdan 28 

Dursun, 26 A. Riza, 8 Bekir Sıtkı, 24 

Rasih, 30 Şefik, Çanakkaleden 9 Mus

tafa Ferid, İçelden 51 Süleyman, 44 l\ıl. 
Cemil, Kocaeliden 19 İsmail Hakkı, 40 

Osman, Trabzondan 7 Mustafa, 5 Galib, 

44 Asrm, Kütahyadan 2 İsmail Hakkı, 13 

Halil, Kayseriden 25 Mehmed, 32 Lüt· 

fü, 31 Vasıf, 29 İhsan, 28 Seraceddinı 

30 Saliihaddint İzmirden 36 Kazım, 43 

Remzi, 48 Abdülgani, 140 Ziya, 75 Fa

ik, 92 Hikmet, 105 Avni. 

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

Gölgede 29 derece 
Dün şehrimizde hava açık ve ru.ı~ 

garlı geçmiştir. Isı gölgede 29, güneşte 
ve açıkta 56 derece olarak kaydedilnıİŞ .. 

tir. 
1. l{a-Dün yurdun Trakya, Kocae ı ve 

radeniz mıntakalarında hava bulutlıl 
diğer yerlerinde açık geçmi§tir. JJ~Üil 
yalnız Rizeye yağmur yağmış ve yagıŞ 
k.a.re metreye 5 kilogram su bıralatlW 
tır. 

Dün en düşük ısı Ulukışlada 9• 
en yüksek ısı da İzmirde 29, Bodruında . rı-
31, Adanada, 32 Malatyada 34, Erzı _ 
canda 35, Diyarbekirde 37 derece ola 

rak kaydedilmiştir. 
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1 DIŞ 1CMAL 1 
Milletler Cemiyeti 

konsey azalığı 

M illetler cemiyeti aaambleai bu 
defa müddetleri biten üç kon· 

ley azalıiı için aeçim yapacaktır. 
Müddeti biten üç azidan biri Türkiye oL 
cluğu için bu aeçim bizi yakından a· 
l&kadar etmektedir. 

MalUmclur ki milletler cemiyetinin 
hiri uamble, diieri de konaey olmak 
Üzere iki or&'anı vardD'. Nazari ola· 
rak bütün kuvvet ve aalahiyet aaamb
leye aid olmakla beraber, fiiliyatta 
cemiyetin en müeuir organı mecliatir. 
Milletler cemiyetine aza olan bütün 
devletlerin murabhaalarmdan terek· 
küb eden aaamble, fevkalade olarak 
İçtima• çağrılmadığı takdirde, ancak 
aenecle bir defa toplanır. Senenin ic· 
raat ve faaliyetini tetkik eder. Ve 
bundan aonra da dağılır ve ertesi ae
nenin eylul ayına kadar toplanmaz. 
Bu vaziyette cemiyetin faaliyetinde 
hakim rol oynıyan tetekkül mec
liatir. 

Bunun içindir ki miaak hazırlanır· 
ken, harbı kazanan büyük devletler 
konseydeki ekseriyeti ellerinde bu· 
lundurmaya itina etmitlerdi. ilk kon
sey azahklan, beti daimi, dördü de 
nıuvakkat olmak üzere dokuzdan i· 
baretti. Harbte galib gelen beı büyük 
devlet, yani lngiltere, Franaa Ameri· 
ka, Japonya ve halya daimi azalık· 
lan kendilerine tahaia ettiklerinden 
konseyde ekseriyeti temin etmiı bu
lunuyorlardı. Bu tarzda lfkil edilen 
nıilletler cemiyeti, bir bakundan Pa· 
ria aulh konfranaınm iatihaleainden 
ibaretti. Çünkü Veraay konferanamm 
letkilatı da buna benzerdi. 

Cemiyeti tamamiyle büyük devlet· 
lerin ellerinde bulundurmak nokta· 
aından ilk ııkaakhk Amerikanın mil· 
Jetler cemayetine girmemeaiyle bat· 
lar. Amerika milletler cemiyetine &'ir· 
nıeyince konaey azalıklarmın adedi 
dokuz yerine, dört daimi ve dört mu
vakkat olmak üzere sekize inmiıti. 

Konaeyin teıkilitmda ilk tadil 
1922 sene&İnde muvakkat azalıkları 

dörtten altıya iblağ etmek suretiyle 
J'•Pllnılftır. Bundan sonra Almanya 
•illetler cemiyetine girinceye kadar 
konaey azalıkları, dördü daimi ve al
bsı nıuvakkat olmak üzere ondan i· 
baretti. 1926 aeneainde Almanya mil· 
letler cemiyetine aza olacağı zaman, 
lconaeyin teıkilatı yeni baıtan değif· 
tirildi. Almanyanın daimi aza olma
•• kararlattırdmııtı. Fakat Almanya 
ile beraber, Lehistan, lapanya ve Be
rezilya da daimi aza olmak iatediler. 
Uzun miinakatadan sonra nihayet 
konsey azalığı üç kıama ayrıldı: 

1 - Daimi azalar ki mevcud dört 
•zaya Almanya da ilave edilerek be
te iblai ediliyordu. 

2 - Yarı daimi azalar ki her üç 
lenede bir müddetleri bittiii zaman 
tekrar aeçilebileceklerdi. • Bunların •· 
eledi de üç olarak teabit edilmiı ve da· 
İlni azalakta ısrar eden Lehiatan, la
Paaya ve Berezilyaya tahaia edilmifti. 

3 - Muvakkat azalar ki bunların 
•eledi eakiai gibi, alb olarak kalıyor· 
d-. 

On aenedeaberi daimi azalıklar, 
biyük devletlerin cemiyete aza ola· 
~ girmelsi ve çıkmalari7le detif
'-ittir. Almanyadan aoara SoV7•tler 
Miuetıer '*lliyetine girince, onlara da bir 
daimi ualık verildi. Sonra Japonya 
..,.. Almanya çekildiler. ltalya, bük· 
.._ ua olmakla beraber, filen mü
... ıebetiai k....Ut vaziyettedir. Ma
~t azalara 1933 meainde bira
a.hk ilave edilmittir. Bu 10DUDC11 a
-.ı.tm ihclaa eclilmeeindeki dütünce 
"'İdiı 1926 MDeaindea IODl'a muvalı· 
Irat asalaklar bir takim puplar ara· 
illada •akm edilmifti. labaclinav• 
h, ceaahi Am--., iagilia impara· 
'-Iutu. Aa1a gibi gruplara ayrılan 
"-•letler, claima kendi l'f'Uplarma 
.........., devletl.-den birini mecliıte 
-._ görmek iatiyorlardı. Binaenaleyh 
lreadi l'f'Uplarmdaa birinin müddeti 
lai.., bitmez, derhal y.me o l'f'Upa 
..._sub bqka bir devletin intihabl ta
-.ül halini ahmftır. Norveç ç~ Da· 
laİanarka girer. Guetemala çakar, ~ 
J.atin girer. lrlanda çıkar, Avuatural· 
ta girer. Bu vaziyet, hiç bir grupa 
lbenaub olmıyan on bet kadar devle
tiıı konseye aza olarak girmesine ma· 
~ İdi. Bunun içindir ki yeni bir azalık 
İladaa edildi. O sene yapılan seçimde 

Fransada 
tevkifler 

Müfrit sağlardan 
mürekkeb gizli bir 
teşkilat bulundu 

Paris, 17 ( A.A.) - Esrarengiz bir 
katil hidiscsi mUnuebetiyle yapılan 

tahkikat, azasının cagoulards adını ta
şıyan hakiki bir teşekkülün mevcud ol· 
duğunu ve bu teşekkülün askerlik ha
ricinde askeri bamiyette bulunduğunu 
meydana çıkarmıştır. Paristc ve vilayet
lerde yapılan ar&Jtırmalar neticesinde 
bir miktar silah ve mühimmat bulun
muştur. 

Cagoulardslar, müfrit sağ cenah fır
kalarına mensubturlar. 

Bu işin Petresburg ve Buasiyer so
kaklarında yapılmış olan suikastlarla 
bir alakası olmadığı meydana çıkarıl. 
mıştır 

Yapılmakta olan tahkikat esnasında 
bazı kimselerin gevezeliklerde bulun
ması hükümet memurlarını dün icra e.. 
dilen taharaiyata te,cbbüs etmelerini 
zaruri kılmııtır. 

Şimdiye kadar dört kişi tevkif edil· 
miftir, daha bir takım tevkifat yapıl· 
ması muhtemeldir. 

Komüni.t parti.inde bir toplantı 
Paria, 17 (A.A.) - Komünist par· 

tisinin siyaat bürosu, dün içtima ctmit
tir. Büro, hilkümetten tethişçilerle 
frangın sükutu üzerinden spekülisyon 
yapanlara kar•ı icabeden tedbirleri al
masını istemektedir. 

Büro, ordu haricindeki askeri te,ek
küllerin feshedilmesini ve idarenin tas. 
fiye olunmasını da istemektedir. 

Büro, tek bir sosyalist - komünist 
fırkasının tefekkülünil tacil maksadiy. 
le sosyalist fırkaaının birleşme komi• 
yonunu içtimaa davet etmesini taleb et
mektedir. 

Kredi Fonsiye tahvilleri 
Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde üç faiz. 

li ve ikramiyeli Mısır kredi fonaiye tah· 
·villerinin dünkü çekilifinde: 

1903 aeneai tahvillerinden 754.883 
numaralı tahvil 50 bin frank, 1911 aenesi 
tahvillerinden 281.317 numaarlı tahvil 
50 bin frank iknmiye kazanmıtlardır. 

namzedliiimiai koymadıiunız halde 
bize yirmi rey verilmiıti. Fakat neti
cecle Portekiz elueriyeti kazandı. Er
teai sene Aaya devletleri srupunun azi.. 
biı inbilil etti. lran namzeddi. Fakat 
Türkiyeye kart• bir doatluk cemileai 
olmak üzere namzedliiini geri çekti 
ye Türkiye konseye ui seçildi. 

Bu aene bizim müddetimiz bitiyor. 
Bizimle beraber, :ran daimi aza olan 
lapanyanm ve diier muvakkat aza o
lan Şili'nin müddetleri de bitiyor. Şi· 
li 'nin yerine, cenubi Amerika devlet• 
leri ınapundan biri seçilecektir. lra
nm konae:r azahima seçilmesi de ta· 
büdir. Türkiyeye ıelince; üç Mneclen· 
beri milletler cemiyetiain konaeyinde 
o dwece faal bir rol o~ıtır ki, 
hiç bir aza devletin, dlf&l'Jd& kalma· 
1111a razı olabil'llCejİDe ihtimal verile
mez. Türkiyenin hakkı yan daimi •
zabkbr. Bö1le bir .... da lapanya'dan 
inhilal ediyor • 

Me§l'Uİ1eti iapanyol yarunada
amm büyük kıpnma hakim olan bq
kabir teıekkül tarafmdan münakap 
edilen V alanai:ra hükümetİDİn kon· 
..,. uahjma ..çilmeli beklenemez. 

Binaenale,.h ba asalık hakkında 1'•
pdacak muamele etrafmda Cenevre. 
de ıörütülmekteclİI'· Bu taavvur, I• 
pan1a vaziyeti d...ı.-caya kadar a· 
sahtı orta A vnapa devletlerinden bi
rine vermek için. Diier tarafdan Tiir
kiyeye verilmeli lehinde kuvvetli bir 
cereyanclaa ela bab...Wi:ror. Bu cere
yanlardan baqisinin plebe çalacaiı bir 
kaç &'ÜD içinde yapıla~ seçimde an
laıılacakbr. Aaamblecle ekseriyeti ka
zanan aeçimi de kazanmq olur. Şu 
vardD' ki azalık müddeti henüz bit· 
mit olan Türkiye, namzed olabilmek 
için önce uamblenin üçte iki elueri
yetini temin etmelidir. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

Şimalde çok şiddetli 
muharebeler oluyor 

Her iki tarafın da büyük 
zayiat verdiği bildiriliyor 

Pekin ıokaklarınJan bir görünüı 

Londra, 17 (Huıuıi) - Japon ve Çin kaynaklarından gelen haber
ler gene birbirlerini nakzeder mahiyettedir. Tokyodan bildirildiğine 
göre japonlar Şimal cebbeıinde Pekinin cenub İstikametinde ileri hare
ketlerine devam ederek Pekin - Hankeu demiryolu üzerinde Coşov'u 

zabtetmişlerdir. 
Japonlar, Çınlilerin japon ileri 

hareketini durdurmak için Paotin
gfu ile Ca.ngçin arasında bir mü· 
daf aa battı teıiı ettiklerini bildir
mektedirler. Patotingfu tahkim o· 
lurunuıtur. Bu ıebirde 350 bin ki
tilik bir garnizon kunılmuıtur. 

Japon resmi tebliğinde, Pekin - Han· 
kov yolunun 30 kilometre kadar şarkın
da ilerlemekte olan diğer bir japon ko
lunun 16 eylül sabahı Pekinin 25 kilo
metre cenubunda kiin Nintoşen şehrini 

iıgal ettikleri bildirilmektedir. 
Japon tayareleri, 16 eylülde saat 6. 

40 da Paoting civarında bulunan Çin 
lutaatının mevzileri ile tayyare meyda· 
nını bombardıman etmit ve çinlileri a
ğır zayiata uğratmııtır. 

Tayyare meydanında otuz Ç in tay
yaresi tahrib edilmiştir. Paoting şehri 
alevler içindedir. 

Tiyen Çin - Tsinan demiryolu ceb
hcsınde japon ordusu, Çin kıtaatını ta
kibe devam ederek 16 eylülde Tiyençi
oin 100 kilometre cenubu garbisindc 
kain Tsang -Tcbeou civarındaki Çin 
mevzilerinin karşısına gelmiftir. Japon 
ordusu, çinlilcrin bu mevzilerine karşı 
bir taarruz hazırlamaktadır. 

Santral Neva ajansının bildirdiğine 
göre de timalde tiddetli ~u~rebeler 
olduğu kaydedilmektedir. Çınlılere gö
re Kuangling ve Linpik auntakasında 
japonlann ileri hareketi durmuştur. İki 
tarafın da zayiatı büyüktür. 

Japon harbiye nezareti, iae _yüz bin 
Çin aalı:erinin Pekinin kırk _mıl cenu
bunda klin Cholu vadisinde ıhata edil
mit olduklarını bildirmektedir. 

Oç japon tanarai tliiftü 
Central News ajanaı. Çin bataryala. 

nnın Paoting üzerinde uçmakta olan 3 
japon tayyaresini dilfiinDÜf olduğunu 
haber vermektedir. 

Bir allaya ifıal ettiler 
Tokyo, 17 (A.A.) - Bir muhrib fL 

loau Haitcbeou körfednde Chehniou
ban 'aduına taarrus etınittir. Japonlar, 
adayı ifpl etmiflerdir· Bu esnada japon 
tayyareleri Longbai dcınirYolunun mün
tebaaı oİan Haitcııeou üzerinden uç-

makta idi. 1 
Japonyamn Çin NJJnntla niyetleri 

Tokyo, l ?(A.A.) - Japo~ hülriimeti, 
sabık ticaret nuın B. Goto yu, Japon. 
yanm Çin meselesindeki bakikt niyetle
ri hakkında tafsilit vermek Uzere husu
si bir vazife ile Avrupayı gönderecek
tir. Amiral Goto, yakında Japonyadan 

hareket edecektir• n 

Prens Saionji haıta 
Tokyo, 17 (A.A.) - Prens Saionji, 

bu sabah trende birdenbire rahatsızlan
mqtır. Kendisi 88 yqmda olduğundan 
bayatı hakkında endiıeler uyanmııtır. 

SiLAHLARA 
AMBARGO 
Amerika Çine ve 

Japonyaya harb malze
mesi göndermiyor 
Vatin&'ton, 17 (A.A.) - Bahri. 

ye encümeni, Wacbita gemisi ile di
ğer gemilerin Çin'e ve Japonya'ya 
harb malzemeai nak\etmelerini men-
etmittir. 

Bu kararın kazalar olmaa1 ihti -
malini azaltmaia matuf olduğu ehe. 
miyetle kaydedilmekte iae de japon
lann yolcu ve mal nakleden vapur
lan durdunnalan halinde hüküme
tin kati bir harekete geçmekten fe-
ragat edeceği maniaıru tazammun 
etmemekte bulunduğu ilave olun. 
maktadır. 

Peştede kanlı 
aıbedeler 

Peşte, 17 (A.A.) - Nasyonalistle. 
rin nümayifleri dolayısiyle bir takım 
arbedeler zuhur etmiştir. Arbedeler es
nasında tüfekler patlamıştır. On dört 
yaralı vardır. Altı kişi tevkif edilmiJ

tir. 

Moskova mıntaka~ında 
Kızıl ordunun egzersisleri 

Moskova, 17 (A.A.) - Moskova 
askeri mıntakasındaki kızıl ordu kuvvet
lerinin ıevkUlceYf egzersizleri nihayete 
ermif ve bu egzenizlere iftirik etmif 
olan kuvvetler, dün binlerce halk hu
zurunda sovyetler birliği müdafaa halk 
komiseri mareşal Voroşilof tarafından 
teftiş olunmuştur. Mareşal Voroşilor -
un, kızıl ordunun yüksek harb kabiliye. 
tini tebarüz ettiren nutkundan sonra 
büyük bir geçid resmi yapılmıttır. 

Mazarik'in cenaze töreni 
Prag, 17 (A.A.) - Nazırlar meclisi

nin bir karan üzerine Reis Mazarilı:'in 
cenaze töreni, 21 eyHU sah günü saat 
10 na bırakılmıftır. Prag radyo istasyo
nu - kısa mevceli. 25. 34 metre - törene 
aid tafsilatı verecektir. 

B. Mazarik'in cenaze merasiminde 
Yugoslavya ayin meclisini ayin reisi 
B. Mageouranitch ve mebusan meclisini 
mebuaan reisi B. Tcbiritch temsil ede • 
cektir. 

1 BASIN lCMALI 1 
Kafa için spor 

ı'AN'cla Ahmed Emin YU- ,.._. 
yarı 

" Eakitebirde vazife gören Wr .._ 
subayımız bana f11 fıkrqı anllıtb Ata, 
türk'ün Eıkifebir'i son ~ 
birinde hepimiz ukeri kulübt. ...,._ • 
dık. Atatürk dedi ki: . 

- içimizden birini reiı seçeW S... 
ra ortaya bir mesele koyalım, mi ' • 
edelim. 

Hazır bulunanlardan bir mali79..,. 
munmu reia seçtik. Bu miinaka ....... 
çarpan nokta, hazır bulunanlar -- • 
ela hiç bir mevki farkı batıra ı ' ı 
aiydi. Ortada bir memleket ip.i .__ 
ıan müsavi vatandaflar vardı. Bir .. • 
lık Atatürk, münakatanın ~ 
kendi aöz sıaraı değilken bir teJ eöyle.. 
di RP.iı derhal ihtarda bulundu: 

- Söz sırası sizin değildir. s.n... 
beklemek lazımdır. 

Atatürk aon derecede memnua old. 
dedi ki: 

- Bu ihtanmza tetekkür ederim. R.
iılik vazifesini tam bir dürüatlükle ,... 
bğnıızdan dolayı da sizi tebrik ederia 
Hakkımz var. Sıram delildir. Sıram p. 

lince fikrimi söylerim. 

Tayyareci arkadatım, bu fıkra:rı ... 
labrken tatlı bir teeaaürle ıeai titri,._. 
du. Tebarüz ettirmej iatediii iki -.. 
vardı: biri büyük reisin kyendini Wc 
itibariyle herkese müaavi bir nıts ... 
aaymaıındaki büyüklük ve kıyımt. .... 
ri de memlekette münakata itit ı l 
kunılmamuım bir ~ M)'IDUI " a.. 
derde bizzat çare .,....... .. 

Atatürk'ün memlekette mi-lnıfa 
ruhunu korumaia ne kadar la,_a .,.._ 
diği ve bunun için ne kadar tabii .... 
aarfettiii lamel lnönü'nün geçea -
Financial Timea gazeteainde çlba -
kalesinde de çok ıevgi dolu bir .._ ile. 
canlı bir aurette tuvir ediJmittir.'" 

Muharrir, vatandqlarm ve ~ • 
rin ilmi bir tekilde münakaplara ....... 
nlmaaından beklenecek faydalan ~ • 
rak yeni dera senesi bqlarken imla ...
nı ıneseleainin tetkikini Maarif V...._ 
den dileyor. 

DEMIRYOLLARIMIZDA INKl$AF 

CUMHURIYET'te Abidin Dınts

yazıyor: 

" Nafıa Vekileti Bayındırlık itleft 
dergisi" adiyle aylık bir mecmua ....
diyor. Bu mecmuamn son .. ,.. .......... 
let demiryollannın 1936 Ye 1937 .... 
ran aylarmdaki mukayeseli takrİllİ..;.. 
dat cetvellerini intirahla okudum. 

Bu cetvellere &'Öre 1936 bazİrmmldlt 
varidat 2.026.319 lira iken 1937 ......._ 
nında 2.629. 130 IİraJ'• yÜkaelmİf, .... 
602.811 lirabk bir fark vanhr .• 

Yalnız yolcu nakliyatma ..-.., A•. 
rupa hattı hariç olmak üzse, 1938 tııa.i
ramnda 1.025.275 yolcu aa.--.. 
570.429 lira ıelir temin edilmit. 1937 ... 
ziranında ise 210.597 fazlaai:rle 1 aıil • 
yon 235.875 yolcu tatınmıı ye 133.8 
lira fazlaaiyle 703.479 lira elde A1 "ı 

Şu birkaç rakam, yalnız ........,.. • 
ı·ınuzın iıletmesincleki iakifllfı ...._ • 
melde kalmaz; memleketin ikb_.. b. 
kundan da meaud bir iakipfa clntn cit
tiğini gösterir. Demi1'YoU.n •aridnb
artması demek nakledilen etvaıım ft İlt
unlann artması demektir. Bu da allClllE 
iktıaadi vaziyetin düzelmesiyle ~ 
dür. Memlekette tafmacak ...ı ohms ft 

halkta yolculuk edecek para w-
aa trenler tabii bot pclip plir; nriM 
da artmaz, eksilir. 

Cumhuriyet rejimi Ye lamet höai 
hükümeti, demiryollanmm ,.....
bunların tafıyacak bir te1' ......,..._ 
ni, binaenaleyh luyınetlerinill iktı • 

deiil, yalnız aeYlmlceJti olduj - ..,_ 
liyealer yıllar ~ - ........... 
chldanm anı-t obalar ı•sl tir .... 
Müdafaa, ber ~- ..... .,. ...... 
olcluia için, clemirJolarmml, ,..... .... 

kulceyı ......... ehemiyetli .. -
olsalar da, ·- ppmaktan ssi .... 
muchk.. Fakat, :rolallZ Tiirlôyede, ...... 
yollannm, hakikaten sadece ubri ...._ 
aacllarla yapılaalar dalü. aiha,_, Iİtlİll • 
leri 1wlere medeniyet Ye bapt ......... 
celderinden fÜphe etmek safletia • WL 
yüğü idi.,, 

Doktor Şaht ltalya'da 
Bertin, 17 (A.A.) - Alman bankası 

direktörü Şaht ltalyaya gıtmiştir. Onii
müzdeki hafta Berline dönecektir. 
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ANLAŞMANIN METNi 
Son anlaşmaya girenler 

icabında İngiliz ve fransız 
filolar a yardım edecek 

Kendi hükümetleri tarafından usulüne tevfikan salihiyeti haiz olup 
a,ağıda imzası bulunanlar Nyonda konferans halinde 9 eylwden 14 
ey\Ut 1937 ye kadar toplanarak hemen meriyete girecek olan atideki 
hükümleri kararlaştumışlardır: 

İspanyada. mücadele halinde bulunan taraHardan biç birine aid olm 
ayan ticaret gemilerine karşı denizaltı gemileri tara.fmdan Akdenizde 
İspanya ihtilafı münasebetiyle mükerrer tecavüz vaki olduğunu, 

Bu tecavüzlerin, ticaret gemi~ kendi vasıtaları nisbetinde, bu damın. 
ferinin tahribi hakkındaki 22 ni- malara istenecek müzaherette bulun-
aan 1930 tarihli Londra muahede- mağ1 taahhüd ederler. Bilhassa donan. 
sinin 4 üncü kısmında münderiç malann harekatını kendi kara suların-
Hukuku düvel kaidelerini ihlal et- da takib etmelerine ve kezalik intibah 
tiğini, en ibtidai İn'Saniyet pren- edecekleri limanlardan bu donanmala.. 
siblerine mugayir olduğunu ve rın istifade eylemelerine müsaade edL 
bunların bihakkın korsanlık hare- leccktir. 

keti olarak tavsif.. edilmesi lazım- 3) Şurası da mukarrerdir ki yuka. 
geldiğini na.zan itiba.re alarak, rıda l ve 2 numaralarda zikredilen mm. 

Ve ispanyada mücadele halin- takaların hududu ve tevziatı her za. 
de bulunan taraflardan biri veya man, vaziyetteki değişiklik hesaba ka. 
diğerinin muharib hukuku kullan- trlmak üzer~ konferansa iştirak eden 
mak veya deniz muharebesi ka~ devletler tarafından değiştirilebilir. 
nunlarma riayet etse bile açık de- v . Konferansa iştirak eden devlet. 
nizde ticari seyrüsferi kontrol et- ler şu hususta mutabık kalmışlardır ki 
mek hakkını hiç bir suretle tanı- yukarıdaki hükümlerin icrasını kolay-
maksızm ve işbu mukaveleye ~ti- laştırmak maksadiyle kendi denizaltı 
rak eden herhangi bir devletin a- gemilerinin Akdenizde istimalini ati-
çık dnizde her türlü müdahalelere deki şekilde tahdid edeceklerdir: 
karşı kendi ticari seyrüseferini hi- a) Aşağıdaki b ve c fıkralarında der. 
maye etmek üzere ittihazını muva- piş edilen ahval müstesna olmak üzere 
fık göreceği herhangi bir hareket- hiç bir denizaltı gemisi Akdenizde de~ 
le bulunmak ve sonradan karar- nize çıkmıyacaktır. 
laştırılacak müşterek diğer tedbir· b) Denizaltı gemileri konferansa iş-
leri almak hakkına halel gelme- tirik eden devletlerden her birine teb-
mek şartile İ§bu mukaveleye işti
rak eden devletler, evvelemirde, 
denizaltı gemileri tarafrndan ya
pılan korsanlık ef aline karşı aşa

ğıda zikredilen müşterek tedabiri 

mahsusayı kararlaştınnağı lüzum
lu addederler. 

1 . Konferansa iştirak eden devletler 
kendi lıahri kuvvetlerine, İspanyada 
mücadele halinde bulunan tarafların 
birine ait olmıyan ticaret gemilerini 
himaye etmek üzere aşağıdaki iki ve 
üç numaralı fıkralara tevfikan hareket 
etmeleri için talimat vereceklerdir. 

II · Bahri te:.lihatın tabdid ve ten
kısı için Londrada 22 nisan 1930 tarL 
hinde imza olunan muahedede zikro. 
Junup Londrada 6 teşrinisani 1936 da 
imza olunan protokol ile teyid edilen 
Hukuku Düvel kaidelerine muhalif O

larak böyle bir gemiye taarruz ·eden 
herhangi bir denizaltı gemisine bilmu
kabele taarruz edilecek ve mümkünse 
tahrip olunacaktır. 

III . İspanyada mücadele halinde 
bulunan taraflardan hiç birine ait oL 

mıyan bir geminin yukarıdaki fıkrada 
zikredilen 1caideler hilafına olarak ta
arruza uğradığı bir nokta civarında 

tesadüf edilen denizaltı gemisine • te
sadüf olunduğu ahval, taarruzun faili 
kendisi olduğu fikrini tevlid ediyor
sa - yukarıda zikrolunan hükümler ke
zalik tatbik olunacaktır. 

IV - Yukarıda zikredilen kararları 
pratik bir surette icra için konferansa 
iştirak eden devletler aşağıdaki husus. 
)arı kararlaştırmışlardır: 

1) Garbi Akdenizde ve Malta kana
lmda, nezaret hususu ayrı hükümlere 
tabi olacak Tirenyen mıntakası müs. 
tesna olmak üzere, işbu icraat, açık 
deniıde ve konferansa .iştirak eden 
devletlerin kara l!ulannda İngiliz ve 
Fransız donanmalarına - iki hükümet 
arasında kararlaştırılacak tevzi şekli
ne göre - tercttüb eder. 

2) Şarki Akdeıilzde: I 

a) Bu icraat kara sularında, alaka
dar hüküm.etlerden her birine, kendi
sine ait kısımda terettüb eder. 

b) Açık denizde, Adriyatik denizi 
müstesna olmak üzere, Çanakkale bo. 
ğazının . medhaline kadar işbu icraat, 
İngiliz ve fransız donanmalarına • sey. 
risefain, tehlikeli olduğu korkulan 
mıntakalarda, iki hükümet arasında 

tekarrür edecek tevıie göre • terettüb 
eder. 

lşb~ konferansa 
Jetlerden Akdenize 

iştirak eden dev. 
sahildar olanlar, 

liğatta bulunduktan sonra deniz üze
rinde ve bir su üstü gemisi refakatin
de olmak şartiyle seyredebileceklerdir. 

c) Konferansa iştirak eden devlet
lerden her biri melfuf lahikada tayin 
edilip a ve b fıkralarında münderiç 
tahdidata tabi tutulmryacak olan bazı 
mıntakaları taliın için kendi denizaltı 
gemilerine tahsis edebilirler. 

Kezalik konferansa iştirak eden dev
letler şu hususta mutabıktır ki mecbu. 
ri tevakkuf veya yukarıdaki b fıkra
sında derpiş edilen şartlar müstesna 
olmak üzere kendi kara sularında hiç 
bir ecnebi deniıı:altı gemisinin bulun
masına müsaade etmiyeceklcrdir. 

VI - Kezalik konferansa iştirak e
den devletlerce mukarrerdir ki yuka
rıda yazılan programın icrasını kolay. 
laştırmak çin kendi ticaret gemilerine 
Akdenizde aralarında takarrür edecek 
bazı esaslı yolları tavsiye edeceklerdir. 

VII - İşbu anlaşmanın hiç bir hük
mü, konferansa iştirak eden devletle~ 
rin kendi deniz üstü gemilerini Akde
nizin herhangi bir kısmına göndermek 

hakkını tahdid etmez. 

VIII - Yukarıdaki hükümler Mil-
Jetler cemiyeti katibliğine tescil etti
rilmis olan beynelmilel taahhüdleri hiç 
bir suretle ihlal etmez. 

IX _ Konferansa iştirak eden dev
letlerden biri işbu anlaşmadan çekiL 
mek niyetinde bulunduğunu haber ve
rirse böyle bir tebliğ 30 günlük bir va-

denin hitamında muteber olacaktır ve 
konferansa iştirak eden devletlerden 
herhangi bir diğeri de bu husustaki ni
yetini mezkur tarihten evvel bildirmek 
şartiyle ayni tarihte anlaşmadan çeki
lebilecektir. 

Nyonda 14 eyliil 1937 de fransızca 
ve ingilizce olmak ve her iki metinde 
de muteber bulunmak üzere bir nüsha 
olarak tanzim edilmiştir. 

Arnavutluk, Büyük Britanya ve Şi. 
mall İrlanda Birleşik Kırallığı, Bul
garistan, Mrsrr. Fransa, Yunanistan, 
Romanya, Türkiye, Sovyetler, Yugos
lavya. 

B. Musolini kaza geçirmemiş 
Roma, 17 (A.A.) - Musolininin bir 

tayyare kazası geçirdiğine dair ecnebi 
memleketlerde çıkan haberler tama.miy
le asılsızdır. Bunun dün hafif bir oto
mobil kazası atlatan oğlu Brunonun uğ
radığı kazadan galat olması muhtemel
dir. 

ULUS 18 . 9 - 1937 ::.:::-== 

toplanı or 
Kanun 
projesi 

ükümetin teklifindeki 

ltalya ve Akdeniz anlaşması 

İtalya İngiltere, Fransadan 
Bunlar da I talyadan 

. . 
pro Jesı şudur : bir teşebbüs bekliyor 

Madde 1 - lspanya'da mücade
le halinde bulunan taraflardan hiç 
birine aid otmıyan ticaret gemileri
ne, denizaltı gemileri tarafından Ak
deniz' de İspanya ihtilafı münasebe. 
tile vaki olan korsanlık efaline kar
şı abnacak müşterek tedbirler bak • 
kında Nyon'da 14 eylUJ 1937 tari
hinde Türkiye, Arnavudluk, Büyük 
Britanya ve Şimali lrlanda Birleşik 
Kırallığı, Bulgaristan, Mısır, Fran
sa, Yunanistan, Romanya, Sovyetler 
Birliği ve Yugoslavya arasında imza 
olunan anlaşma kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun hüküm. 
lerini icraya icra Vekilleri heyeti 
memurdur. 

Londra, 17 (A.A.) - Salahiyettar 
bir membadan bildirildiğine göre, fran
sız ve ingiliz hükümet mahfilleri bazı 
yabancı memleketlerdeki yayıntılarm 

aksine olarak İtalyanın Akdeniz kon
troluna iştiraki için Paris ve Londra
nın teşebbüste bulunacaklarını kabul 
etmemektedir. Bu yolda tekliflerde bu
lunmak daha ziyade !tal.yaya düşmek
tedir ve İtalyanın teklifleri de o zaman 
muhtemel olarak konferans tarafından 
dikkate alınabilecektir Karısmazlık . ' 
komitesinin toplantısı için burada hiç-
bir şey yapılmr~ değildir. Esasen İtal
yada komitenin toplanması için herhan
gi bir istekte bulunmamıştır. 

ltalya da lngiltereden teşebbüs 
beklemiyor 

Roma, 17 (A.A.) - Yarı resmi mah
filler, İtalyanın Nyon itilafına iştirak 

Akdeniz anlaşması 
Kamutayda 

(Başı 1. inci sayfada) 

Bugünkü toplantıda hükümetin izahatından sonra bir çok hatiblerin de söz 
söyliyeceği l.ahmin edilmektedir. 

Bakanlar kurulunun~ eveli günkü toplantısında görüşüp, Kamutaya ar
zını kararlaştırdığı kanun projesinin mucib sebebler mazbatası §Udur : 

İspanyada mii<:adele halinde bulunan taraflardan hiç birine aid ol
mıyan ticaret gemilerine karşı Akde·nizde bazı denizaltı gemileri tara
fından bir takım tecavüzler vaki olmuştur. İlk önceleri İspanya sahille
rine inhü:ar eden bu taarruzlar gittikçe Akdenizin garbından şarkına 
kadar yayılarak deniz ticaretinin emniyetini kaldırmış ve hu denizi kor
sanlık faaliyetine açık bir saha haline getirmiştir. 

Bu tecavüzler be~elmiiel ticareti ihlal eder mahiyette olduktan başka esas 
itibarile de her türlü insani ve hukuki prensiblere tamamen aykırıdır. Fazla olarak 
tecavüzlerin vukuu esnasında ticaret gemilerine karşı denizaltı gemilerinin hare
ketlerine dair Londrada 6 tefrinisani 1936 tarihinde imzalanan ve Cümhuriyet 
hükümeti tarafından da 23.VI.1937 tarihli ve 3227 numaralı kanun mucibince il
tihak olunan Proscverbal'de münderiç hukuku düvel kaidelerine de riyaet edilme
diği görülmüştür. 

Bu vakaların tevlid ettiği vaziyet karşısında fikir teati olunmak maksadiyle 
İngiltere ve Fransa devletleri Akdeniz devletleri ile diğer bazı alakadar devletleri 
10 eylfılde toplanacak olan bir konferansa davet etmişlerdir. 

İtalya ile Almanyanm bu davete icabet etmemeleri üzerine, Türkiye, Arna
vutıuk, Büyük Britanya ve ıŞitnali İrlanda Birleşik kırallığı, Bulgaristan, Mı
sır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Sovyetler birliği ve Yugoslavya murahhasla
rından mürekkeb olarak lsviçrenin Nyon şehrinde 10 eylfilde toplanan konferans 
dört günlük mesaiden sonra 14 eyhllde bir anlaşmaya vasıl olmuştur. 

İşbu anlaşma mucibince Türkiye Cumhuriyeti de kendi karasula
rında emniyeti tesis edecek olan icraatta bulunacaktır. Karasularımız 
haricinde seyrüseferin emniyeti için lazım olan icraat ingiliz ve fransız 
donanmalarına terettüb etmektedir. Türkiye hükümeti de kendi vası
taları nisbetinde bu donanmalara istenecek müzaharette bulunacaktır. 
Bilhassa fransız ve in~iliz do~anmalarmm harekatı Türkiye karasula
nnda da takib etmelerıne ve ırae eyliyeceğimiz limanlardan bu donan
maların istifade etmeleriı:e, diğer sahildar devletler gibi, Cumhuriyet 
hükümeti de müsaade eylıyecektir. 

Cumhuriyet hükü.ıneti ~ve!den beri takib edegeldiği sulh. emniyet 
ve anlaşma siyasetinın ~enı hır tezahürü olan Nyon itilafını Yüksek 
Meclisin tasvib ve tasdıkına arzeder. 

için yeni bir teklifte bulunmak teşeb
büsüne kalkmıyacağını söylemektedir
ler. İtalya, noktai nazarını 14 eylül ta
rihli notasında bildirmis oldurrundan • o 
bundan böyle bu hususta teşebbüste bu-
lunmanın diğer devletlere aid olduğu 
beyan edilmektedir. 

Almanların Fikri 
Bertin, 17 (A.A.) - Koresspandans 

Diplomatik gazetesi İtalyaya Nyon an
laşmasına iştirak etmesi için birçok ta
raftan yapılan teklifleri mevzuubahs 
ederek diyor ki: 

"Nyon konferansı münasebetiyle fo. 
giltere ve Fransanm aldıkları vaziyet 
Akdenizde bir emsal yaratmıştır. Nyon 
mukarreartı ingiliz - fransız direktifle· 
ri ve usulleri dairesinde alınmıştır. Bu
nun da manası şudur ki, İtalya tekrar 
Akdenizde ikinci derecede bir devlet 
vaziyetine düşürülmek isteniliyor. Fa
şistliğin müebbeden ortadan kaldırmak 
için çalışmış olduğu şey de esasen 
bundan başka bir §ey değildi. Fakat İ
talyanın Akdenizdeki birinci sınıf 

mevkii tekrar münakaşa edilmesine mü
saade edeceği zannediliyorsa hata edil
miş olur. Binaenaleyh, İspanya kontro
lu işinde İtalyan ve alman gemileri çe
kildiği sırada bu işin münhasıran İn· 
giltere ve Fransaya bırakılmak istenil
diğini, İtalya Nyon mukarreratının 
tazyiki altında tahattur edecek olursa 
buna kimse şaşmamalıdır. (D.N.B) 

l spanya ve kontrol İ§i 
Cenevre, 27 (A.A.) - B. Negrin, 

Milletler Cemiyeti konseyinde söz ala. 
rak ''İcabettiği takdirde ispanyol hü
kümetinin gemileri himaye etmeğe me. 
mur deniz kuvvetlerinin vazifelerini i
fa için İspanyol kara sularına girmeleri
ne hiç bir veçhile itiraz etmiyeceğini 
söylemiştir. 

lngiliz amirali Cezayirde 
Londra, 17 (A. A.) - İngilterenin 

Akdenizdeki bahriye kuvvetleri baş ku-

mandam Amiral Sir Dudley Pounal, 

bugün, Barham :ı.:ırhhsı ile Cezaire var· 
mış ve orada, Fransanm Akdenizdeki 

bahri kuvvetleri baş kumandanı Ami· 
ral Esteva ile ingiliz ve fransrz harb 

gemileri tarafından yapılaeak kontro
lun tatbikatı ile alakadar tedbirleri 

teferruatlı olarak müzakere etmiştir. 

ltalyan gemileri Sovyet limanları-
na gitmiyecekler 

Bükreş, 17 (A.A.) - Gazetelerin 

bildirdiğine göre Köstencedeki italyan 

seyrüsefain kumpanyası acentası, Ro

madan italyan gemilerinin Karadenizde 

sovyet limanlarına hareketini men eden 
bir emir almıştır. 

Nyon anlaşmasına ek anlaşma 
(Başı 1. inci sayda-la) ticaret gemilerinin himayesine kendi 1 

menin ilk şekline göre bu itilafname, karasularında memur edilen devletle-
Londdra muahedenamesi ile herkesçe rin teahhüdleri hakkında idi. Bu tica-
tanınmış devletler hukuku prensipleri. ret gemilerinin himayesinin bu devlet-
ni itibare almıyarak tecavüzde bulunan ler için mecburi olmadığı kararlaştınl-
tayyarelerle denizüstü gemilerine kar- mıştır. 

şı ticaret gemilerine muavenet ve bun. R esmi tebliğ neşredildi 
!arı himaye etmeği temin edeceli:tir. İs- Cenevre, ı 7 (A.A. ) - Saat 18.45 de 
panyol bayrağını taşıyan ticaret gemi- aşağıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 
leri, bu tedbirler haricinde bırakılmış- Nyon anlaşmasını imza eden devlet~ 
tır. Eğer tecavüzde bulunan denizüstü ler 17 eylfilda Cenevrede, tahtelbahir. 
gemileri, hacim ve kuvvet itibariyle ka- lerin hücumları hakkında Nyonda 14 
rakol gemilerine faik olursa bunlar di- eylUlda kabul edilmiş olan prensiple-
ğer karakol gemilerini yardıma çağıra- rin gerek açık denizlerde, gerekse ka. 
caklardır. ra sularında tayyare ve deniz üstü ge. 

AnlQ§maya varıldı milerinin tecavüzleri vak~alarına da 
Cenevre, 17 (A.A.) - Akdeniz dev- tatbikı hususunda mütemmim bir an. 

!etleri tarafından denizüstü gemiler~le laşma imza etmişlerdir. 

tayayrelerin korsanlık hareketleri hak- AnlO§manın metni 
kındaki anlaşmanın metnini hazırlama- Cenevre, 17 (A.A.) - Mütemmim 
ya memur edilen mütehassıslar komi
tesi bugün öğleden sonra zorluğa uğra
maksızın tam bir anlaşmaya varmıştır. 
' Politis tarafından istenilen izahat 

Nyon anlaşmasının metni yarın sabah 
neşredilecektir. Bu neşir keyfiyetinin 
yarın sabaha brakdmasının sebebi daha 
evvelden İtalyaya bildirilmesi içindir. 

Bu mütemmim anlaşmada kabul e. 
dilen hükümlere göre, bu nevi tecavüz
lerde tıpkı denizaltı gemilerinin teca
vüzü gibi tenkil edilebilecektir. Maa
mafih, Politis'in talebi üzerine şurası 

tasrih olunmuştur ki, kendi kara sula-

rını kontrol edecek olan devletler ha-
reket serbestliğini 
lerdir. 

muhafaza edecek-

Franşa, lngiltere ispanyanın 
kontrolundan vazgeçiyor 

Akdenizin kontrolü ıçın mühifll 
mikdarda gemiye ihtiyaç olduğundan 
Fransa ve İngiltere İspanya sahilleri· 

nin kontroluna tahsis ettikleri gemile
ri geri almışlardır. Bununla beraber -İspanyol sahilleri kontrolsuz kalmıya-
caktır. Çünkü oralara giden bütün ge

miler Akdenizde çizilen yollardan geç• 
mek mecburiyetindedirler. 

Londradan bildirildiğine göre, İn

giltere hükümeti Akdeniz kontroluna 
elli iki destroyer tahsis etmiştir. 
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Balkanlar arası j 
güreş şampiyonası başladı 

Çoban iki dakikada 
Yunanlıyı tuşla yendi 

'Dünkü güre-şlerin galibi: Çoban Mehmed, Büyük Mustafa, Ankaralı Hüseyin 

İzmir, 17 (A.A.) - Balkanlararası güreş oyunları bugün saat 18 
de açıldı. Stad balkanların milli bayraklarile donatılmıştı. 

Yuna·n, yugoslav ve türk ta
kımları halkın sürekli alkışları a
nsında minder etrafında sıralan
dılar. Çalınan istiklal marşından 
sonra İzmir vali vekili bir nutuk 
söyliyerek beşinci Balkan güreş 
oyunlarmı açtı. Validen sonra 
türk, yunan ve yugosla v murah
hasları da birer nutuk söylediler. 

Takımlar arasında kupalar verildik-
ten sonra güreşlere başlandı. 

. Birinci müsabaka 56 kiloda Bris 
(Yunan) ile Kenan (Türk) arasında 

yapıldı. Hakem yugoslavyalı Riht idi 
N•eticede Bris sayı hesabiyle galib gel

di. 
İkinci güreş, 61 kiloda Antonoviç 

(Yugoslav) ile İliois (Yunan) arasında 
yapıldı. Hakem Necati idi. Neticede 
Antonoviç sayı hesabiyle galib geldi. 

Üçiincü güreş, 66 kiloda Pangras 
(Yugoslav) ile Polihironyas (Yunan) 
arasında yapıldı. Hakem Sadullah idi. 
Yugoslav güreşçi dört dakika 56 sani
yede tuşla galib geldi. 

Dördüncü güreş 72 kiloda Ankaralı 
'.Hüseyin (Türk) ile Fişer (Yugoslav) 
ar.asında cereyan etti. Hakem yunanlı 
Vekusis idi. Neticede Hüseyin galib i
lan edildi 

Beşinci güreş, 72 kiloda Mersinli 
Ahmed ile yugoslavyalı Kiş güreştiler. 
Güreş baştan sona kadar tamamiyle Ah
medin hakimiyeti altında geçti ve Ah
med galib ilan edildi. Hakem yunan Vl 

kusis idi. 
Altıncı güre§. Büyük Mustafa ile 

Grakakis (Yunan) arasında yapıldı. 

Mustafa üç dakika 16 saniyede tuşla 

galib geldi. 
Nihayet yedinci güreş Çoban Meh

medle Cardis (Yunan) arasında yapıL 
dı. Çoban iki dakika 15 saniyede tuşla 

galib geldi. 
Bu son güreşin hakemliğini yugos

lav Rihter yapmıştır. 

Mangalda yanan çocuk 
İstanbul 17 <Telefonla) - Sarnat-' \ 

yada oturan Ar'ifin yedi yaşındaki oğ-
lu Osman mutfakta oynarken manga
lın üzerinde bulunan tencere devrilmiş, 
çocuk muhtelif yerlerinden başlanmış
tır. Derhal hastaneye kaldırılmıştır. 

Çocuğun vaziyeti tehlikelidir. 

Nevyorkta kavgalı 
bir seçim 

Nevyork, 17 (A.A.) - Nevyork be
lediye reisliği için yapılan seçim bugün 
bir takım sokak kavgalarına~ camların, 
çerçevelerin kırılmasına ve daha bir hay
li kargaşalıklara sebebiyet vermiştir. On 
bir kişi tevkif edilmiştir. Namzedler 

şunlardır: 

Cumhuriyetçi La Guardia, demokrat 
Jermiah Mahoney ve demokrat olmakla 
beraber her iki fırka namına narnzedliği. 
ni koyan ayandan Copeland. 

Ankara 
Basın Spor Kulübü 

Toplantısı 
Basm _ Spor kulübü Umumi katib

liğinclen: 
İdare heyeti seçimi için, evelce de 

yapılacağı ilan :an~işken ~ö~~l~~ ~ü· 
zum üzerine tehır edılen kulubumuz ılk 
toplantısı 19.9.1937 pazar günü saat 13 
de yapılacaktır. Keyfiyet sayın azalara 
bildir ilir. 

400metrelik 
uçurunıda 
Henüz insan ayağı 
basmamış yerler 

Grand Tanyon, 17 (A.A.) - "Ame
rika'da Arizona bölgesinde'' Tarihi ta -
bii müzeomu heyetinden beş cüretkar 
kaşif, on iki saatten az bir zamanda dört 
yüz metrelik uçurumu tırmanmak sure
tiyle gökte ada denilen "Shiva mabedi'' 
yaylasına vasıl olmuşlardır. İnsanların 
ilk defa olarak ayak bastıklan bu mın
takalarda hayvanlar hakkında yapıla -
cak tetkiklerin çok alaka uyandıracağı 
tahmin olunmaktadır. Kaşiflerin naklet
mekte olduklan malzeme arasında bu 
mıntakadaki hayvan1an diri diri tutm;ı · 
için kullanılacak kapanlar da vardır 

Heyetin götürmüş olduğu radyo ma
kinesi, işlememektedir. Ancak girişilen 
teşebbüsün muvaffakiyetle neticelenmiş 
olduğu ateşle verilmekte olan işaretler
le bildirilmektedir. 

Sahte yüz liralık 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 

Doyçe Oryant Bank'm İstanbul şubesi
ne manifatura tüccarı Ahmed oğlu Ra ~ 
mazan adlı birisi bir yüz liralık bozdur
mak istemiş fakat veznedar bu paranın 
sahte olduğunu anlıyarak polise haber 
vermiştir. Ramazan yakalanmıştır. 

1940 Tokyo olimpiyadı 
Tokyo. 17 ( A.A.) - 1940 olimpiya-

dı japon organizasyon komitesi, japon 

hükümetinin şimdilik herhangi bir ma-

li yardımda bulunacak vaziyette olma -

ması sebebiyle her türlü hazırlık faali

yetinin ve masrafı mucib olacak diğer 

çalışmaların çin - japon anlaşmazlığmın 

sonuna kadar muvakkaten tatil edilme

si lazım geldiğini bildirmiştir. 

Yanlış bir haber 
Emniyet işleri genel direktör mua

vini B. İzzettinnin bir valiliğe tayini L 
le yerine iç bakanlık hukuk müsavir 
muavini B. Osman Sabrinin tayin edile_ 
ceğine dair İstanbul gazetelerinde çı
kan haberi salahiyetli makamlar tekzib 

etmekedir. 

KÜÇÜK lÇ HABERLER 

[İstanbul, 17 Telefonla] 

X Tiran elçimiz gitti - Tiran elçi
miz B. Emin Ali bugün Rodi vapuriyle 
vazifesi başına gitmiştir. 

, Romanya konsolosu - Romanya
nın İstanbul konsolosu bugün şehrimize 

gelmiştir. 

X El arabaları - Seyyar satıcıların 
kullanacak1an el arabaları için belediye
ye nümuneler gönderilmeğe başlanmış

tır. 

X Adliyeciler lstanbulda - Adliye 
Vekaleti Müsteşarı B. Hasan Seyfeddin 
M enemenci oğlu ile Zat i~leri direktörü 
M uzafferiiddin bugün İstanbula gel

miştir. 

ULUS 

İSPANYA HARBi 

Cumhuriyetçilerin 
ileri hareketleri 
Perpingyan, 17 (A.A.) - Asilerin 

beş deniz tayyaresi, dün öğleden sonra 
Port-Bouyu bombardıman etmiştir. 

Bunlar.u beş avcı tayyaresi refakat et
mekte idi. Bu tayyareler, aynı zaman
da Culerayı da bombardıman etmiştir. 
Bu tayyareler, kırk bomba atmışlardır. 

Port;-Bouda bir çok binalar alevler 
içinde yanmakta olduğunu fransrz ara
zisinden görülmektedir. Port·Bou is
tasyonu hafif hasara uğramıştır 

Culera bombardımanının neticesi 
mallım değildir. 

Bombardımanlardan dolayı demir-

yollarının kesılmis olduD-u tasrih edil-
• b 

mektedir. Benzin yüklü bir vagonda iş-
tiğal olmuş ve mahrukat yüklü bir çok 
vagonlar harab olmuştur. 

Port-Bou etrafındaki orma~lar, a· 
levler içindedir, 

Cerbere körfezine de bir bomba düş
müş ve halkı telaşa düşürmüşttir. 

Cumhuriyetçilerin ileri hareketleri 
Madrid, 17 (A.A.) - Cumhuriyetçi-

ler, Guadalajara eyaletinde dün Aragon 
yolunun garbında bir keşif hareketi 
yapmışlardır. Birçok suvari kuvvetleri, 
Carrocabeza ve Val de los Arroyas'ı iş
gal etmekte olan asileri dağıttıktan 

sonra Rio J arama nehri mansabınm bu
lunduğu mıntakada bulunan birçok ka
sabaları geçmişler, la Somosierra hu
dudlarına varmışlardır. Cumhuriyetçi· 
ter, ciddi bir mukavemete maruz kal· 
ınadan takriben 25 kilometre mesafe ka
tetmişlerdir. 

Cumhuriyetçilerin kuvvetleri, Cerro 
de Laguild ve Cuesta de las Perdices 
mıntakalarında düşmanı püskürtmüş· 

}erdir. Cuesta de Jas Perdicesde cumhu
riyetçiler, asilerin kanunusanide ele ge
çirmiş oldukları eraziyi yavaş yavaş is

tirdat etmişlerdir. 

Asilerle, hükümetçiler hakkında 
insan mübadelesi 

Salamanka, 17 (A.A.) - General 
Franko, enternasyonal kxzılhaç teşkille
ri ile yapılınış olan bir mukaveleyi yü· 
rürlüğe koyan bir emirname imzalamış

tır. 

Bu mukaveleye göre, enternasyonal 
kızılhaç teşkilatının Valansiya makam
ları ile yaptığı bir anlaşma neticesinde 
Madrid'den çıkarılacak olan Frankocu 
ispanyollarla mübadele edilmek üzere 
halen Salamanka makamlarının idaresi 
altında bulunan rnıntakalardan aynı 
mikdrda Valansiyacı ispanyol öbür ta· 
rafa yollanacaktır. Bu mukavele muci
bince iki bin beşyüz kişi mübadele edi

lecektir. • 

Türk hava kurum.una teberrular 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Dolma

bahçe havagazı şirketi hava tehlikesi 

için Türk hava kurumuna her yıl de

vamlı surett yaptığı yardım taahhüdü

nün ilk taksitini kurumun İstanbul şu
besi veznesine yatırmıştır. Hava kuru_ 

mu, gösterdiği alakadan dolayı şirkete 

teşekkürlerini bildirmiştir. Haber aldı_ 
ğımxza göre tramvay, elektrik ve tünel 

şirketleriyle bunlara bağlı diğer mües

seseler de hava kurumuna mühim mik

darda teberrüde bulunmıya karar ver. 

mişlerdir. 

1 R A D Y. O 
ANKARA Öğle neşrıyatı: 13.30 

13.50 Muhtelif plak neşriyatı. ı 3 .50 -
l4.lS Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 14.15 _ l4.30 Dahili ve harici ha-

berler. 
Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 

Plak neşriyatı 18.35 - 19.10 Çocuklara 
karagöz (Küçük Ali). 19.10 - 19.35 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Servet Ad
nan ve arkadaşları.) 19.35 - 19.50 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.50 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 20.15 - 20.30 

Şevket Süreyya (İk:i~a~i konuşma). 
20.30 _ 21.00 Türk musıkısı ve halk şar
kıları (Salahaddin ve arkadaşları). 21.00 
• 21.15 Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 
Stü~yo salon orkestrası. 

1 • Verdun ochette Sur rise 
2 _ Sylviano Tut est fini 
3 _ Salabert Fox Coctai 

4 _Bayer U en Walzer 
21.55 _ 22.00 Yarınki program ve ts. 

TİKLAL marşı. 

5 

<Cülhıan hcaırlQ>ônd~ 

~ntenn~en~ ~eırvö~ 

Y HARBDA ENTELICENS SERViS.: ŞEFLIGINI 
azan: YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No: 16 Çeviren: Hikmet TUNA 

Haf tada üç gün zorda kalmış bir 
yığın İngiliz karşıma dikiliyordu 
Hatta, daha ileri giderek, israrla 

istediği üç şişeden birini peşin verdim. 
lrlandaya dair haber almak arzum, 
her vakitki dikkat ve ihtimamı gös
termeme engel oldu. Adam yanımdan 
ayrıldı; ondan sonra ne kendisini gÖ· 
rebildim ve ne de bana vadetmiş ol
duğu malumat geldi. Çok büyük bir 
hayal inkisarma uğramıştım. Haber 
toplamak, fakat, aynı zamanda da, 
benim Üzerimde vaktiyle unutulmaz 
bir intiba bırakan bir adama dair ma
himat almak istiyordum. 

Cosement ile üç gün. beraber bu
lunmuştuk. Kendisiyle karşılaşmamız 
çok acaib oldu. 

Onunla, benim komisyoner olarak, 
onun da harbten evel yapılan işlerin 
bibnez tükenmez tahkikatında şahid 
olarak bulunduğu Witehall'deki Ro
yal Commision House'in boğucu atmos. 
feri içinde tanıştık, Acaba humur yok
sulluğundan mı, yoksa bolJuğundan 
mı bilmiyorum, dış bakanlığı onu kon
solosluk işleri için belli başlı bir şa
hid diye seçmişti. Ciddi ve fraklı ko· 
misiyoner'lerle karşı karşıya oturan 
kısa boylu, kara sakallı, el tezgahın
da dokunmuş kalın bir kumaştan ya· 
pılmış elbiseli, yep yeni ayak kabılı 
ve adeta yecuc - mecuc'lan andıran bu 
adam ne garib bir adaındr! Usulen 
ona sorulan şeylere verdiği cevablar 
diğer şahidlerin verdikleri cevablara 
hiç benzemiyordu. O bize, hiç bir imti
hana tabi tutulmadan konsolosluk iş 
!erine nasıl almdrğını, dış bakanlığı 
kendisinin imtihan edilmesini emre· 
dince: 

- Böyle muhtelif ilim sahaların· 
da imtihan vermek için, bugün hiç 
bir hazırlığım yok. Maamafih, biraz 
vaktim olsa idi, hiç şüphesiz ki mu· 
vaffak olurdum. Cevabını vermesi Ü 

zerine bakanlığın fazla İ$Tar etmedi
ğini anlatıyordu. 

Bundan başka ana vatandan uzak 
memleketlerde bulunan ingiliz konsolos
larının çok büyük tehlike ve meşakkat
ler içinde geçen hayatlarına dair hikaye
ler söyliyor ve bunları o kadar heyecan
la naklediyordu ki, bunları ayniyle 
kaydetmekten başka çare bulamadım. 
Casement diyordu ki: 

"- Haftada üç gün, müzayakaya 
düşmüş bir yığın İngiliz tebaası karşımı
za dikiliyordu. Santos'daki Selefim, mu
zayakada olan Britanya tebaası kafasına 
öte beri atmasın diye konsolosluk bina.. 
sını tel Örgülerle çepeçevre çevirtmişti. 
Ben onun bıraktığı tel örgülerini değil 
de, Britanya tebaasının işlerini üzerime 
aldım ... 

Genç bir deükanlı idim; konsolos
luk işleri hakkında ufak bir malumatım 
olmadığı halde ve hiç hazırlanmadan 

1895 de Delagoa Bay'a gittim. Bu şe. 

hirde, iş dairesinin ve vergi müke11efle

rinin hesabına yedi veya sekiz bin İngi

liz lirasına büyük bir konsolosluk bina

sı yaptırılmıştı. 

1 stihlaf ettiğim adam başka bir ye

re tayin edildi. Kap'ta iken ondan aldı

ğım bir telgı·afta, bana eşyalarını sat

mak istediğini, aksi takdirde başka biri

ne satacağını bildiriyordu. Yoksuldum. 

l stediği para, benim mali kudretimin 

dışında idi. Onun için mobilyalarını sa. 

tın alamadım. Telgrafla verdiğİ·m cevab. 

ta "ben gelinceye kadar bekleyiniz,. dl. 

yordum. Natal'da bir telgraf daha aldım. 

Bu telgrafta "siz alırsanız a!ımz, aksi 

takdirde başkasına satacağım.,, diyor

du. Bunun üzerine ikinci bir telgraf 

çektim ve bu telgrafta da "maalesef aa· 

tın alamıyacağım. Lutfen benim gelme

mi bekleyiniz.,, diye mütaleamı bildfr 

dİın. 

Delagoa Bay'a ge!ince, bana, beni 

getirmiş olan vapurla yola çıkacağını 

söyledi. Ben oraya saat onda varmış

bm; saat ikide vapur hareket etti. Se-

lefim, her şeyi satmış, konsoJoıluk bina
sını tamtakır bu·akmıştı. Ne bir masa, 
ne bir sandalye ve ne de bir hokka veya 
kiğıd parçası kalmışb. Resmi vazifemi 
yapmama medar olacak hiç bir şey yok. 
tu. Binaya mobilya almak mecburiyetin_ 
de kaldım. Ben, yatak veya sandalyanm 
eksikliğinden değil de, resmi vazifemi 
yapabilmekliğim için lazım olan eşyanın 
mevcud olmamasından şikayet ediyor. 
dum. O, her şeyi sabmştı. Maamafih, 
bir konsolos başka bir yeı·e nakledildi
mi hemen hemen her defasında ay~u ha
dise cereyan eder. 

-Sonu var-

Başbetke: 

Kamutay 
toplantısı 

(Ba§I 1. inci sayfada) 

tatbik şekli bulmuştur. Bugünkü 
vaziyet karşısında bir itiraz man
tığı bulmak hayli güç olsa gerek
tir. 

Fakat Akdenizde tam tabiilik 
teessüs etmedikçe, korsanlığın u
yandırdığı sinir ve güvensizlik ha
vası nihayet bulmıyacaktır. İspan
ya kargaşalığmın ne kadar süre
ceğini tahmin edemeyiz: ancak 
tabii hal'in bu iç harbın devam ta
liine bağlı kalmasının mahzurları 
meydandadır. Bunun için, önü
müzdeki haftalar içinde hadisele
rin nasıl inkişaf bulacağrm heye
canla bekli yenler haklıdırlar. 
Harb mesuliyeti ne kadar büyük
se, barışı müdafaa etmek vazifesi 
de o kadar ağırlaşıyor. Birçok 
devletlerin büdcelerinde bir Ak
deniz masraf fash açılmıştır. 

Barışçı, akdenizli ve boğazla
rın sahibi sıfatları ile üstümüze 
dü~en vazifeleri yaparken, süratle 
tabii hale kavuşmak hususundaki 
dileklerimizi tekrar edelim. 

Falih Rıfkı ATAY 

1 arih k urultagına 
gelen alımter 

( Başı 1. inci sayfada) 
garların hükümet merkezi olan Püiska
da da hafriyatta bulundum. 

Bu mevzular üzerinde de 29 eser 
yazdım. Basılmakta olan en yeni eserim 
de de eski hulgar türklerinin harb tek -
nik ve usullerini tanıtıyorum." 

Yunanlı profesör B. Marinatos da 
şunları söyledi: 

" - İstanbula 1932 senesinde bir de
fa daha gelmiştim. Tarih Kurultayında 
Miladdan evvel 2000 inci yılda Sümer 
türklerinin Girid ile ön Asyadaki Eti kı
ral l ık ları arasında ki münasebat hakkınd 
bir tez okuyacağım. Girid ile ön Asya 
arasında çok benzerlikler vardır.,, 

lnönü kampında 
çalışma biterken 

( Başı J. inci sayfada ) 
sinde yakından gören ve onun içinde 
yaşamaya imkan bulan arkadaşımız, se. 
ri reportajları okurlarımıza sunacaktır. 
Bizir.ı için yenyeni bir mevzu olan ve 
bir yaşama davası haline gelen havacı
lığın cazib, enteresan ve çekici hayatı
nın ol1runluk çağındaki safhalarını an
latacak olan bu yazılaı·rn alaka ile oku_ 
nacağı şi.iphesizdiı: . 

~ ... * 
Tfük Hava Kurumu Başkanı B. Fu. 

ad Bulca, yarbaşk'Ul B. Feridun Dirim
tekin, Bursa Valisi B. Şefik Soyer ve 
seçkin bir grup, evelki gün İnönü kam
pına g;tmiı:ler; ça\ışınaları yakından tet
kik etmişlerdir. 
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Pazarlık Usuliyle Eksiltrıe İlanı 

Tunceli nafia müdürl~Oünden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş 4 üncü umumi müfetti~lik bölgesin: 

de Tunceli vilayeti içiade Mamakide yapılacak 10 çıft subay evı 
in,aatıdır. Bu işin keşif bedeli 67000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırhk işleri genel şartnamesi . 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaata daır fenni şartname 
F - Keşif silsilei fiat, metraj cedveli 
'G • Proje 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 li~a. bedel mukabilinde El
azizde Tunceli nafıa müdürlüğünden alabılırler. 

3 - Pazarlık 20.9.937 pazartesi günü saat 16 ya kadar Elazizde 
Tunceli nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5025 lira muvakkat te

minat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. Nafıa vekaletinden alınmış asgari 15 bin liralık 
müteahhidlik ehliyet vesikasr. 

6 - Teklifler yukarrda üçüncü maddede yazılı saate kadar Tun
celi Nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilece1< mektupların 3 üncü maddede yazılı saate ka
dar gelmis olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ol· 
ması tazı~dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3-5081 

l\Iardin nafia müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mardinde Cumhuri~et meydanı ya
nındaki arsa üzerinde yapılacak 30 yataklı hastane ınşaatı. 

2 - Esas keşif bedeli (37393) lira ise de bu sene yapıla~ak o
ıan kısmı (16000) liralık olup bunun (6) bin liralık malzemesı mev
cut ve (10000) lirası nakdidir. 

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

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

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

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1200 liralık t,_emi
nat akçesini vermesi ve ı temmuz 937 tarih ve 3645 sayılı resmı ga
zete ile neşir ve ilan olunan müteahhitlik vesikasiyle mali vaziyeti 
hakkında ticaret odasından alınan belgeyi ve işin ehli olduğuna da
ir ehliyet vesikasını göstermesi şarttır. 

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

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

Ankara valili!!inden: 
Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı şartna

mesine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1995 liradır. 
İhale 27.9.937 pazartesi günü saat 14.5 da vilayet daimi encü· 

meninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 149 lira 63 kuruşluk muvakkat temi

nat itası lazımdır. 
İsteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine şartnameyi 

görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (3397) 3-5031 

1\nkara inhisarlar 
haşmüd iirl ii~ ii n; 1 t>ll~ 

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

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

Açık eksiltme ve ihale 24.9.937 tarihinde cuma günü saat 16 da 
baş müdürlükte toplanacak komisyonda icra edileceğinden talihle
rin muvakkat teminat paraladyle birlikte tayin olunan gün ve sa-
atta komisyona gelmeleri ilan olunur. (3332) 3-4967 

Ank~ara P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Ankara telsiz istasyonunda depo edilen 2530 direğin An

kara şimendüfer istasyonuna nakli 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhale 20 eylül 937 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 885.50 ve muvakkat teminatı 66.41 liradır. 
4 - Talihlerin ihale günü teminatlarını müdürlük veznesine 

yatırmış olarak müdürlük binasında müteşkkil komisyona müraca-
atları. (3281) 3-4879 

Nafia vel{aletinden: 
Yapı işlen ilanı 

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

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

işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3. EksiJtme ~rtnamesi ve buna müteferri evrak 22 lira 50 ku
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21750 lira muvakkat 
teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı işleri müte
ahhidiğ vesikası ibraz etmesi ve yaptrğı en büyük işin 200.000 li
radan aşağı olmaması lazımdır. 

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

(3153) 3-4780 

Anlcara P. T. T. l\lüdürlüğiinden: 
1 - Ankara telgraf muhabere salonunun yağlı boya ile boya

tılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu. 
2 - Keşif bedeli 678.35 muvakkat teminatı 50.88 liradır. 
3 - İhale 20 eylül 937 pazartesi günü sat 15 te P. T. T. müdür

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

nes·ne yatırarak komisyona müracaatlarr. (3280) 3-4878 

ULUS 

Anl{ara Devlet Konservatuvarı
na hu yıl alınacal{ talebenin l{ayıt 
ve l{abul sarıları : 

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

İsteklilerin 29.9.937 çarşamba gününe kadar birer dilekçe ile 
Cebecide Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne baş vurmaları la
zımdır. 

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

pet, Trombon, Tuba). 
3) Piyano, Arp, 
4) Tembal ve Batteri (Xilofon. Glockenspiel, v. s.), 
5) Şan ve ses terbivesi, 
6) Teori, kompozisvon. . . 
İstekliler bir sınavdan geçirilecektır: Sınavda şunlar istenecektır: 
a) Sesleri ve melodileri tekrarlayabılmek, 
b) Ritmik duyma ve hissı>tme. 
c) Evelce bir enstri.iman çıılmış bulunanlar çaldıkları c~strü~ 

manla istedikleri morsolan çalıırlar ve şarkı bilenler be~cnclıklerı 
bir şarkıyı söylerler. • . . 

Kabul sınavının hangi gün yaprlacagı ısteklılere okulda tebliğ 
edilecektir. (3382) 3-5020 

l(ültür Bak.anlığından : 
A - Finans bakanlıifı hesabına maliye ve iktisad tahsili için .. 

yabancı illere gönderilecekler hakkında: .. 
ı - Bu yıl finans bakanlığı hesabına maliye ve iktisad talısılı 

için yabancı illere gönderilecek l 1 tal~benin lise olgunluk me~.un
larr arasından seçilmesi evelce ilan edılmişti. Görülen lüzum uze
rine bu tahsile gönderilecek talebeler ~ukuk fakülteleriyle siyas~l 
bilgiler okulu mezunları arasından seçılecektir. Binaenaleyh malı
ye ve iktisad tahsili için 1 ise olgunluk mezunlarrnn müracaatları 
kabul edilmiyecektir. 

2 - Sınava gireceklerin yukarıda saydığımız müesseselerden 
lise tahsilini bitirdikten sonra mezun olmuş bulunmaları şarttır. 

3 - Askerliklerini bitirmiyenlerin 25 yaşını ve bitirenlerin 30 
yaşını geçmemiş olmalan lazımdı;. Askerlikliklerini yapmamış o
lanlar tecil belgesi göstereceklerdır. 

4 - Sınavlara girmek istiyenlerin kendilerini aday seçtirmek ü
zere mezun oldukları fakülte dekanlığına veya okul direktörlüğü
ne baş vurmaları ve aday seçilmeleri şarttır. 

5 - Kendilerini aday seçtirmek için yukarıda adı geçen fakül
te veya okula en son müracaat tarihi 6.10.937 çarşamba olarak tes
bit edilmiştir. Aday seçilecek isteklilerin 5 er tane vesika fotoğrafı 
da göndermeleri lazımdır. 

6 - Sınavlara iştirak etmek istiyenlerin başka bir makam ve mü
esseseye karşı teahhüdle bağlı bulunmamaları lazımdır. 

7 - Sınavlar !stanbul'da hukuk fakültesinde, Ankara'da hukuk 
fakültesi ile siyasal bilgiler okulunda 14.10.937 perşembe günü baş
layacaktır. Adaylar sınava girecekleri fakülte veya okul direktör
lüğüne sınav gününden üç gün evel baş vurarak sağlık muayene
sinden geçeceklerdir. 

8 - Sınavların yapılacağı dersler; iktisad, maliye ve medeni 
hukukla yabancı dil (almanca, fransrzca, İngilizce) dir. 

B - P. T. T. genel direktörlüğü hesabına P. T. T. mühendisli
ği tahsiline gönderilecekler: 

1 - Ayrıca P. T. T. genel direktörlüğü hesabına Paris'te yük
sek P. T. T. okulunda tahsil ederek P. T. T. mühendisi yetişmek 
üzere fen fakültesi riyaziye veya riyaziye - fizik şubesinden mezun 
olanlar arasından iki kişi seçilecektir. 

2 - Seçme sınavına girmek istiyen fen fakültesi riyaziye mezun
larının fakültece sınava aday seçilmeleri lazımdır. Bunun için son 
müracaat tarihi 9 birinci teşrin 1937 cumartesidir. Müracaat sa
hihlerinin ayrıca beşer tane vesika fotoğrafı da vermeleri lazımdır. 

3 - Aday seçilenler 20 birinci teşrin 1937 çarşamba günü fen 
fakültesinde sınava gireceklerdir. Sınava girmek için sınav günün
den üç gün evel fen fakültesinde teşkil olunacak sağlık heyetince 
sıhi muayeneden geçmek lazımdır. 

4 - Adayların askerliklerini yapmış oldukları takdirde yaşla
rı 30 dan fazla olmıyacak, yapmadıklarına göre de askerlikten te
cil edildiklerine dair belge göstereceklerdir. 

5 - Adayların hiç bir makam ve müesseseye karşı teahhüdle 
bağlı bulunmamaları lazımdır. (3445) 3-5099 

Bandırma malmüdürlüğünden : 
Manyas gölünün üç senelik saydiyesine müz~y~de ve temdid 

müddetleri içinde talih çıkmadığından 1 t.9.937 tanhınden itibaren 
bir ay müddetle pazarlıkla ihalesinin icrasına karar verildiği iliin 
olunur. (3440) 3-5100 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

1 - Tahmin edilen bedeli 55900 lira olan 65000 kilo sadeyağı 24 
eylül 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usu-
liyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. . 

2 - Muvakkat teminatı 4045 lira olup şartnamesı 280 kuruş mu
kabilinde komisyondan hergün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı. ~.ahilinde tanzim 
•edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç bel~ı gun ve saatten bir 
saat eveline kadar Kasımpasada bulunan komısyon başkanlığında 
makbuz mukabilinde vermeleri. (5957) 3-4883 

miidürlüğünden : Corıım naf ia 
.> 

4-10-937 pazartesi günü saat 15 de Çorum d~imi en.cümeninde 
ihalesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş keşıf bedellı S~ngurlu 
kazasında yeniden yapılacak ilk okul binası P~.zarhk~a eksıltmeye 
konulmuştur. Şartname, plan, keşif ve buna. muteferrı evra_k nafıa 
dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat mı~d~rı 166~.99 lırad.ır. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle müteahhı~lı k ves~kalarını ıha
le günü saat 14 de kadar komisyona verrnelerı gerektır. 

(3349) 3~4958 -----
Trabzon Belediye Encümeninden: 

1 - Belediye parkının cenubu garbisi ~öşesinden Dibağ~ane 
köprüsüne kadar olan uzun sokağın 11801 lıra 78 kuruş bedelı ~e
şifle parkeye tahvili yirmi beş gün müddetle ve kapalı zarf usuhy-
1e eksiltmeye konulmuştur. . 

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

3 - Keşif ve şartname örnekleri belediye ~en ~em~rluğundadır. 
4 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için tahplerın tıcaret odasına 

kayıtlı olduklarına ve parke inşaatında ehliyetleri bulunduğuna 
dair vesikalarını ibraz etmeleri ~arttır. 

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

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

Anl{ara tarih, 
fakültesi 

dil COOTUf) a 
' ö 

direl{törl~Oiinden : 
1 - Fakültenin 1937 finans yılı yemek münakasası 20.9.937 pa

zartesi günü Ankara mektebleri muhasebeciliğinde saat 15 de ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - İsteklier her gün fakülte hesab meurluğuna müracaa! e
derek şartnameyi tetkik edbilirler. 

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

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

Nafia vel{aletinden: 
Betonarme köprü inşaatı 

1 - Diyarbekir vilayeti dahilinde Diyarbekir - Silvan yolunda 
Anbarçayı ve Siird vilayeti dahilinde Diyarbekir - Bitlis yolu üze
rinde Pisyar köprülerinin betonarme olarak inşası kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu iki köprünün keşif bedeli 
(163.500) liradır. 

2 - Eksiltme 23.9.937 tarihine m:.isadif perşembe günü saat (16) 
da nafıa vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (818) 
kuruş bedel mukabilinde sosa ve köprü ler reisliği kaleminden alına-
bilir. . 

. 4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (9425) liralık muvakkat te
mınat vermeleri ve vekalctimizd-en alınmış müteahhidlik ehliyeti 
f~nniye vesikasiyle ayrıca bir teahhütte en az (75.000) liralık köp
ru veya betonarme vesair inşaat yapmış olduklarına dair vesaik ib
rab etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublıırını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline katlar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3115) 3-4778 

Anl{ara bölge sanat okulu 
direlitörlüğünden : 

Okulumuz talebeleri i~in nümunesine göre aşağıda cins, mikdar 
ve tutarı yazılı ı 75 çift iskarpin açık eksiltme ile alınacaktır. İsti
yenler şartnameyi görmek üzere her gün okul direktörlüğüne ve 
eksiltmeye gireceklerin de teminatları ve kanunun icabettirdiği 
vesaikle birlikte 23-9-937 tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat 15 te Ankara Okullar Sağışmanlrğında toplanacak olan alım 
satım komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mikdarı 
İskarpin ( nümunesi gibi) 175 çift 

Fiatı Tutarı 
4 L. 700 L. 

(3246) 

Nafia vekaletinden: 
Yapı işleri ilanı 

% 7 ,5 teminatı 
53 L. 

3-4837 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara' da Mahmut paşa bedestanı
nnı tamir ve takviye inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 55.803 lira 75 kuruştur. 
2. Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü saat 15 de nafıa vekaleti ya

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

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

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuru§ 
muvakat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı müte· 
ahhidliği vesikasiyle diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mi· 
mar olması ve bu gibi abidat işleri yapabileceğine dair nafıa veka
letinden ve alakadar dairelerden alınmış ehliyet vesikası ibraz et
mesi 13.zımdır. 

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

(3155) 3-4784 

Serveti fünun 
1891 

UYANl'3 .. 
Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satlŞ veri A K B A Kitabevidir. Sc 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Eskişehir Hava Okullan 
Komutanlığından: 

Hava okulları kayıd ve kabul müddetinin eylfıl 937 sonuna ka· 
dar uzatıldığı ilan olunur. (6073) 3-5003 

.. Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 

Boldan kazası belediye 
rei"liğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Buldan kazasına isale edilecek su
yun boru ferşi kaptaş, su deposu, havuz, ve saire inşaatıdır. (Şe· 
hir dahili tevzi şebekesi inşa edilmiyecektir.) 

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

H - İçme sulan talimatnamesi. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Buldan belediye reisli
ğinde ve Denizli nafıa müdürlüğünde inceleyebilirler. 

3 - Eksiltme 29 eylül 937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da 
Buldan beldiyesinde teşekkül edecek arttırma eksilbne komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerin 1872 lira 23 kuruş mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o-
lup göstermesi l!zımdır. · 

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

yukarı su işlerine girmeye mahsus müteahhidlik vesikası, 
C - Şimdiye kadar yaptığı işlere aid bonservisler ve tafsilatı 
6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar Buldan belediyesi arttırma eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektubların nihayet 3 üncü madde yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ol· 
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3166) 3-4706 



18 - 9 - 1937 

Ankara Levazım Amırlığı Satmalma 
Komisyonu Hanları 

·----------------- -----------------· 
İLAN 

1 - ı 1.9.937 günü 808 ton una kapalı zar~la teklif edilen fiat ga· 
li görüldüğünden yeniden kapalı zar~la eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin eclilen bedel 117160 lıradır. 
3 - İlk teminat 7800 liradır. 
4 - Eksiltme 28 eylfıl 937 günü saat 16 da Erzincanda tümen 

karargahındaki askeri satın ~Jn;ıa komis~onund~ ~apılacaktır. 
5 - Şartnameyi görmek ıstıyenler bır ad~dın~ 586 k~n~.ş ~uka

bilinde komisyonumuzdan alabilirler~ İsteklıler ıhale gu~u tıcaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz edece.klerd~r. ~u
nun 32 33 34 maddelerindeki esasata uygun olarak ıstekhlerın ve
recekl~ri t~klif mektubları 28-9-937 günü saat 15 kadar Erzincan tü· 
men satın alma komisyonuna vermiş veya posta ile göndermiş bu
lunacaktır. (3274) 3-5004 

t LAN 
ı - Tümenin Edremit ve Bergamadaki birliklerinin ihtiyacı i

çin kapalı zarfla 505 ton ekmeklik un ayrı a~rı e~siltmeye _konul
muştur. Edremitin ihtiyacı 250 ton olup tahmı~ e~hlen bedelı 35000 
lira ve ilk teminatı 2625 liradır. Bergamanın ıhtıycı 255 ton olup 
tahmin edilen bedeli 35700 lira ve ilk teminatı 2777 lira 50 kuruştur. 

2 - Şartnamesi 175 kuruş mukabilinde Edremitte tümen satın 
alma komisyonundan alınabilir. . .. 

3 - Eksiltmesi 20.9.937 pazrtesi günü saat 11 de Edremıtte tu· 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkfır komisyona gelmeleri. 

(3077) 3-4607 
tLAN 

Niğde garnizonunun ihtiyacı için 300 ton ekmeklik un, 500 ton 
arpa, 500 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. U~un tah
min edilen bedeli 39000 lira, arpanın 18750, yulafın 20000 lıra olup 
unun ilk teminatı 2925, arpanın 1407, ve yulafın 1500 liradır. Eksilt
meleri 23.9.937 perşembe günü saat 14 de, unun, arpanın 15 de, ~ula
fm saat 16 da ihalesi Niğde tümen karargahında satmalma komısyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyondan parasız alı
nabilir. Kanunun 32, 33, 34 madelerindeki esalara uygun olarak is
teklilerin vereceği teklif mektubları ihale saatından bir saat eve
line kadar komisyon başkanlığına vermiş veya göndermiş olacaktır. 

(3238) 3~4831 
t LAN 

1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı için 400 ton yulaf ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 21.9.937 sah günü saat 15 de Konyada Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - Yulafın muhammen bedeli 17800 lira ve şartnamesindeki 
% de 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 1668 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi Konya, Ankara, İstanbul levazım a
mirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatmdan 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3133) 3-4734 
tLAN 

1 - Harb okulu hayvanatınm ihtiyacı için 255 ton saman 21.9. 
9~7 salı günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Samanın tutarı 4590 lira olup muvakkat teminatı 344 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika temi
nat makbu;dariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri (3179) 3-4748 

1 LAN 
El.ziz birliklerinin ihtiyacı için 810096 kilo saman satın alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 16240 lira 19 kuruştur. Eksiltme 24 
eylı.il 937 cuma günü saat 9.30 da Elaziz satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 
1218 lira 14 kuruştur. Teklif mektubları ihale günii saat 9 az ka
dar konıisvona verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra verilen mek
tublar kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesi
kalarını muvakkat teminatını koymuş olduğu zarf içerisine koymuş 
bulunacaklardır. (3240) 3-4832 

t LAN 
1 - Malatya birliklerinin ihtiyacı için 1141750 kilo ı;aman satın 

alınacaktır Tahmin bedeli 22835 liradır. 
2 - Eksiltme 24 eylül 937 cuma günü saat 11 de Elaziz tüm 

bin sı içerısindc satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - E1tı>İltme kapalr zarf usuliyle olacakta. 
4 - Muvakkat teminatı 1712 lira 63 kurustur. 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat ıô kadar komisyona ve

rilmiş olacaktır. Bu saattc-n sonra verilmis mektublar kabul edil-
mi yecektir. · 

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

t LAN 
1 - Bergama kıtaatı ihiyacı için 430 ton kuru ot kapalı zarf u

suliyle 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de Bergamada askeri satın 
alma komisyonunda satın .alınacaktır. 

2 - Otun muhammen tutarı 17200 lira ve muvakkat teminatı 
1290 liradır. İstekliler ~rtnamesini komisyonda görebilirler. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını ve teklif mektublarmı ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3020) 3-4695 
İLAN 

1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı için 500 ton yulaf ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 21.9.937 salı günü saat 15.30 da Konyada leva
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yulafın muhammen tutarı 22250 lira ve şartnamesindeki 
yüzde yirmi beş mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 
2085 lira 94 kurştur. Şartnamesi, Konya, Ankara, İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonlarından alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlari y le teklif mektublarmı ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3132) 3-4735 
!LAN 

1 - Konyadaki kttaatın ihtiyacı için 400 ton arpa kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 21.9.937 salı günü saat 15 de Konyada kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 16800 lira ve ilk teminatı 1575 Jiradır. 
Şartnamesi Konyada kolordu İstanbul ve Ankara levazım amirilik
leri satın alma komisyonlarında parasız olarak görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatmdan 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3131) 3-4736 
!LAN 

Bornovadaki alay için 90.000, Gaziemirdeki alay için 170.000, 
Aydındaki alay için 146.000, Tiredeki alay için 150.000 kilo un ka 
palı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakaşaları 24.9.937 cuma 
günü saat 10, 15, 16 da yapılacaktır. Bomovadaki unun tutarı 
11025 lira muvakkat teminatı 827 lira. Gaziemirdeki unun tutarı 
20.825 lira muvakkat teminatı 1562 lira.. Aydındaki unwı tutarı 
17885 lira muvakkat teminatı 1342 lira. Tiredeki unun tutan 18375 
lira muvakkat teminatı 137 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarla 
Vaktinde Bornovada satın alma komisyonuna müracaatları. (3177) 

3-4746 

ULUS 
İLAN 

Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla alınacağı 
ilan edilen 1327 ton ekmeklik una talih çıkmadığından yeniden ka
palı zarfla satın ahnac~ktır. Muhammen fiatı 14 kur.uş olu~. tut~rı 
185780 liradır. tık temınatı 10339 liradır. Şartnamesı her gun tum 
satın alma komisyonundan 950 kuruş mukabilinde verilir. İhalesi 
20 eylül 937 pazartesi giinü saat 16 dadır. Talihlerin k~nunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesika ve teminat mektublarmı havı zarflarını 
ihale gün ve saatından en az bir saat eveline kadar tümen satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (3175) 3-4744 

t LAN 
1 _ Ankara garnizon birlik ve müesseseleri hayvanatmın ihti

yacı için 203700 kilo samanın 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de a-
çık eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 _ Samanın tutarı 3666 lira 60 kuruş olup muvakkat tem!natı 
275 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 _ İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika temi
nat rnakbuzlariyle yazılı giin ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (3178) 3-4747 

iLAN 
1 _ Çorum garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı ıçın 200 bin kilo 

un kapalı zarfla e~siltmeye konulmuştur. 
2 _ Eksiltmesı 30.9.937 perşembe günü saat 15 de Çorumda or-

du f!azinosuncla satın .ılrna kom'svoıı"·ıcla vapılaca.ktır. . 
3 _ Unun muhammen het1eli 23000 lira ve ılk temınatr .1?25 

liradır. Şartnamesi 165 kuruş mukabilinde komisyondan ~hnab~lır. 
4 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü mad?elerındekı ve

sika ve teminat makbu7.lariyle teklif mektublannı thale s.aatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermelerı. 

(3128) 3~4737 
t L A N 

ı _ çanakkale müstahkem mevki için 55 ton sığır eti satın a-

lınacaktır. . b' ·ı · · 
ı _ Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 19500 lıra .ıçı mıştır. 
3 _ 24.9.937 cuma günü saat 16 da müstahkem mevkı satın al-

ma komisyonunda yapılacaktır. . 
4 _ İstekliler ihaleden bir saat evel teminat akçelerı olan 1463 

lirayı ve ihale kanun.~nun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ile bir sa-
at evel komisyona muracaat etmeleri. (3226) 3-4823 

İLAN 
Hozat birlikleriniı: ihtiyacı için 812948 kito sam~n satın alm_~

caktır. Tahmin bedelı 16258 lira 86 kuruştur. Eksıltme 24 eylul 
937 cuma günü saat 10 da Elaziz satın alma komisyonun~a yapda
caktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat temınatı 1219 
lira 42 kuruştur. Teklif mektubları 24 eylül cuma günü .saat 9 za 
kadar komisyona verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra verılen mek
tublar kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesi
kalarını muvakkat teminatın konduğu zarf içerisine konmuş ola-
caktır. (3242) 3-4834 

1LAN 
Hozat birliklerini.n ihtiyacı için 960103 kilo odun satm .~lına

caktır. Tahmin bedelı 19205 lira 6 kurustur. Eksiltme 24 eylul 937 
cuma günü saat 11 de Elaziz tüm satnı' alma komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 1440 
lira 16 kuruştur. Teklif mektubları ihale günü saat 10.30 za kadar 
komisyona verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra verilen mektublar 
kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını 
muvakkat teminatın konduğu zarf içerisinde konmuş olacaktır. 

(3241) 3-4833 
t LAN 

İstanbul komutanlığında bulunan kıtaat ve müessesat hayva· 
ntının ihtiyaçlarr olan yulaf satın alınacaktrr. Miktarları ile mu
hammen tutarları ilk teminatları ve ihale günleriyle ihale saatlan 
ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

500000 kilo yulaf muhammen tutarı 28750 liradır. İlk teminatı 
2157 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5-10-937 salı günü saat 15 de, 
350500 kilo yulafın muhammen tutarı 20154 liradır. İlk teminatı 
1512 liradu. Kapalı zarfla ihalesi 5-10-937 salı günü saat 15.20 de 
yapılacaktır. Nümune ve şartnameleri her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mek· 
tubları ile 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ile beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektublarmı Fındıklı da komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3952) 3-4978 

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

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

2 - İhalesi 28 cylul 937 salı g~nü saat 17 de İzmirde kışlada 
müstahkem mevki satın alma komı.syonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesı 3634 liradır. 
4 - Şartname keşif ve resmi her gün komisyonda görülebilir. 

İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesikaları ve 
bu işi yapabileceklerine dair İzmir nafıa fen heyetinden ihaleden 8 
gün evel alacakları vesikalarını göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekl~r kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkalarını ve teklif mektublarını 
teminatı muvakkate makbuz veya mektublarrnı ihale saatinden bir 
saat evvel İzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3359) 3-4979 

t LAN 
1 - Bergama kıtaatı ihtiyacı için 80 ton sığır eti kapalı zarf 

usuliyle 22.9.937 çarşamba günü saat 16 da Bergamada askeri satın 
alma komisyonunda satın alınacaktı~. 

ı - Etin tahmin bedeli 20000 lıra ve muvakkat teminatı 1500 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu~un 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklıf mektublarını ihalr. saatın· 
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3021) 3-4596 
tLAN 

1 - Ankara muhafız alayı h.ayvanatının ihtiyacr için 300 ton 
samanın kapalı zarfla eksiltmesı 20.9.937 pazartesi günü saat 15 
yapılacaktır. 

2 - Samanın tutarı 5400 lira olup muvakkat teminatı 405 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyond.~ parasız görülür. 

3 - İsteklierin kanunun 2, 3 cu maddelerindeki vesika ve te· 
~inat makbuzlarını havi tekli f~e~~!~1nı yazılı gün ve saattan 
bır saat eveline kadar levazım amırlıgı satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3176) ~ 3-4745 

t LAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812,948 kilo kuru ot satın alı

nacaktır. Tahmin edilen bedeli 44,712 li!a. 14 kuruştur. Eksiltme 
24 eylül 937 cuma günü saat 10.30 da El.azız tüm binası içerisinde 
sa. alma komisyonunda yapılacaktır. E~sıltıne kapalı azrf usulü ile 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 33~3 lıra 41 kuruştur. Teklif mek· 
tublrı 9.30 za kadar satın alma komısyonu reisliğine verilmiş bulu
nacak ve bu saattan sonra ver~len me~tublar kabul edilmiyecek
tir. Eksiltmeye girecekler istenılen vesıkalarını muvakkat temina-
tın koyduğu zarf içerisinde bulunacaktır. (3243) 3-4835 

t LAN 
1 - Afyon merkez kıtaları için 225 bin kilo un kapalı zarfla sa

tm alınacaktır. Unun kilosu 10 kuruş 75 santim tahmin edilmiştir. 
2 - Unun şartnamesi Ankara ve İstanbulda levazım amirliği 

satın alma KO. da göriilebilir:. .. 
3 - Eksiltme 18.10.1937 gunu saat 16 da Afyon kor satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Ttkelif mektublan ihaleden bir saat e
vel komisyona verilmiş olmalıdır: 

4 - Muvakkat teminat 1814 lıra 6 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teklif mektublarını 

kor satın alma komisyonuna vermeleri. (3438) 3-5098 
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Siyasal llilgiler ok~ulu 
direktörl~Oiinden : 

Nevi Mikdarı Beher metresinin 
muhammen fiyatı 

Patiska 2500 - 2750 70 kuruş 
Yatak çarşaflığı yerli keten bez 1500 - 150 ,, 

Siyasal bilgiler için yukarıda yazılı patiska ve keten bez açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 4.10.937 pazartesi saat 15 de Ankara mektebler muha
sebeciliğinde yapılacaktır. İlk teminat 314 liradır. Şartname ile nü-
muneler her gün okulda görülebilir. (3430) 3-5094 

Adana belediye riyasetinden : 
1 - Evelce açık eksiltme suretiyle alınacağı ilan edilen cena

ze otomobilinin ihale müddeti arttırma eksiltme ve ihale kanunu
nun 43 üncü maddesine tevfikan on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 180 liradır. 
4 - İhalesi eylülün 27 inci pazartesi günü saat on beşte beledi-

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. 
İstiyenler oradan parasız olarak alabilirler. 
6 - İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzla

riyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
(3444) 3-5110 

Belediye 
1 - Kavaklıdere yolu otobüslerinin Gtiven mahallesine kadar 

çıkacakları ; 
2 - Demirtepe otobüsünün de Maltepeye kadar gideceği ve bu 

hattın (Maltepe) tesmiye edileceği ilan oJunur. (3447) 3-5106 

Anl{ara Vilayetinden 
Keşif bedeli 374'2. lira 10 kuruştan ibaret bulunan vilayet aygır 

deposu ilavei inşaatı 4 birinci teşrin 937 pazartesi günü açık ek
siltmeye konulacağmdan isteklilerin ehliyeti fenniye ve ticaret O• 

dası vesikası ve % 7,5 teminat akçası ile adı geçen günde saat 14.5 
da vilayet daimi encümenine ve keşif varakasını görmek üzere de 
vilayet baytar direktrlüğüne müracaatları. (3450) 3-5109 

İktisat velcaletinden: 
1 - Vekalette mevcud nümunelere uygun olmak üzere cins ve 

mikdarları a§ağıda yazılı sekiz kalem yazihane, masa ve saireyle 
beş kalem mefruşat işi ayrı ayrı satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen mobilya bedeli (2865) lira olup muvakkat 
teminatı (215) lira döşemenin (1355) lira olup teminatı (102) liradır, 

3 - İhale 4.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da 
levazım müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve yüzde yedi buçuk mu
vakkat teminat paralarını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

(3449) 

Adet 
3 
3 

10 
3 
4 
3 
5 
4 
3 
3 
9 

15 
10 

Müdürü umumi masası camlı, 
Müdür masası, 
Memur masasr, 
Daktilo ,, 
Telefon ,, camit 
Amerikan etejer, 
Dosya dolabı, 
(),rta masası, 
Müdürü umumi koltuğu 
Minderli döner koltuk, 
Maruken koltuk, 
Maruken sandalya 
Memur sandalyası. 

Ankara Valiliğinden 

3-5108 

İdarei hususiye müdüriyeti ile tahakkuk ve tahsil şubelerine 
muktazi 50 ton yerli kok kömürü açık eksiltme suretiyle alınacak
tır. Muhammen bedeli 1400 liradan ibarettir. !hale 4 tesrini evel 937 
pazartesi günü saaat 14.5 da vilayet daimi encümenind~ yapılacaktır 

Eksiltmeye girmek için 105 liralık muvakkat teminat itası Ja. 
~II?dır. İsteklilerin ihale günü daimi encümene şartnameyi görmek 
ıstıyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur 

(3429) 3~5088 

Bel,ediye Reisliğinden : 
Ana borularda yapılacak tadilat dolayısiyle 19.9.937 pazar gü

nü saat 7 den 19 za kadar Çıkrıkçılar yokuşunda ve Işıklar cad-
desinde su kesilecektir. (3451) 3-5105 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Baladiz - Burdur hattı ihtiyacı için 9.9.937 tarihinde müna

kasaya konulan otuz bin metre mikab balasta talih zuhur etmedi
ğinden mezkur balastlar kapa1ı zarf usuliyle yeniden münakasa
ya konulmuştur. 

2 - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 
10000 metre mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından. 

B • Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 100()0 met
re mikabı Karakuyu istasyonu dvarındaki taş ocağından. 

C - Muhammen bedeli 11000 ~iradan ibaret olan diğer 
10000 metre mikabmdan 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattı· 
nın tarafeyninden toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balastı o
larak verilecektir. 

3 - Eksiltme 4.10.937 tarihinde saat on beste vekaletimiz demir· 
yollar inşaat dairesindeki münakasa kornisy~nu odasında yapıla-
caktır. . 

4 - Muvakkat teminat 2775 liradır, 
5 - Münakasa şartnamesi, mukavele projesi ve diğer münakaı>a 

evrakı 185 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden ve
rilmektedir. 

6 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No.lı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu mucibince ibravna mecbur oldukları ev
rak ve vesikalarla 937 senesine aid olmak üzere vekaletimizden ve
rilmiş müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mez
kur kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 4.10.937 tarihinde sa
at dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyonuna mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3360) 3-5089 

t LAN 
Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon kapalı zarfla 

ihalesi 8 birinci teşrin 937 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Mu
hammen keşif bedeli30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ
leden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 liralık ilk te
minat makbuzu veya mektublan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale saatmdan en az bir 
saat eveline kadar teklif mektublarmı Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3420) 3-5093 
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Tal{sitle fotoğraf makinası. 
ULUS 

Dikkatli ve süratli amatör işleri 
18 - 9 - 1937 

Halil Naci Mıhçıoğlu Anc:iartalar 111 Tel: 1230 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu llanları 

------------------ -----------------:• iLAN 
Solfasol köyünün takriben,bir buçuk kilometre cenubunda vaki 

Aktaş sırtları denmekle maruf saha üzerinde elyevm kazıklada 
tahdid edilen ve hartası çıkarttırılmakta olan arazi ciheti askeri· 
yece üzerine binalar yapılmak üzere menafii umumiye namına is
timlak edilecektir. İşaret kazıkları dikilen yerler elyevm biçilmiş 
tarladır ki yapılan soruşturmalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü halkxna ve bir kısmının da şehir halkına aid olduğu 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh mal sahihlerinin hukuku ziyaa uğrama
mak için kendilerine aid yerleri göstermek üzere eylül 937 sonuna 
kadar milli müdafaa vekaleti inşaat şube~ine müracaatları ilan o-
lunur. (3026) 2-4544 

t LAN 
1) 227S metre murabbaı kaym kaplama tahtası pazarlıkla eksilt

meye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 11.000 lira olup ilk teminat parası 82S 

liradır. 
3) İhal~i 21 eyltil 937 sah günü saat ıs dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerinin 2490 sayı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen bel~eleriyle birlikte ihale gün ve saatında M 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (31S7) 

3-4710 
İLAN 

1) Beher metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 25.000 metre yas-
tık yüzü ve yatak Cf<irşafı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 562 lira SO kuruştur. . 
3) İhalesi 20 eylül 937 pazartesi günü saat 15 dedtr. .. .. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı k~nunun 2, 3 ~ncu mad

deltrinde istenilen belgelerivle birlikte temmat ve teklıf mektub
larmı ihale günü en geç saat 14 de kadar M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (31S9) 3-4712 

BtLİT 
3.000 metre kaputluk kumaşın eksiltmesinde beher metresine 

verjlen 374 kuruş fiyat vekaletçe pahalı görüldüğü.nden ye~iden 
kapalı zarfla ebiltmeye konulmuştur. Beher metresın~. ~hının e
dil_.n fiyatı 347 kuruştur. İhalesi 24 eylill 937 cuma gunu saat 15 
dedir. 

ilk teınlnatı 780 lira 7 5 kuruştur. 
Şartname ve evsafı M. M. V. satın alma KO. dan alınır. Eksilt

meye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cil maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını en az 
ihale saatrndan bir saat evet M. M. V. satın alma KO. na verme-
leri. (3237) 3-4838 

Bt LİT 
Dört baş fayton koşumu hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hayvanı olanlar hayvanlarile birlikte hergün saat 9 dan 12 ye ve 14 
den ı6 ya kadar M. M. V. satın alma komisyonuna hayvanlarile bir-
likkte başvurmaları. (3408) 3-5066 

Bf LtT 
1) Beher metresine biçilen ederi 32 kuruş olan 25.000 metre bat-

taniye kdıflığı bez kapalr :zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 İlk teminat parası 600 liradır. 
3) İhalesi 20 eylü1 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

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

BtLlT 
1) ı8690 kilo dural ve 6310 kilo aleminyum malzemesiyle 100 

kilo trrtıllı aleminyum saç ve 20.000 adet aleminyum kapsul kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeLi 109.000 lira olup ilk teminat parası 
6700 liradır. 

3) İhalesi 4 ikinci teşrin 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4) Şartnamesi S45 kuruş mukabilinde M. M. V. eatın alma ko

misycmundan alınabilir. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
S) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
lanm ihale gününden en geç bir saat evetine kadar M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (3414) 3-5091 

BİL İT 
1) Beher metresine biçilen ederi 36.5 kuruş olan 9000 metre 

minder kılıflığı beze talib çıkmadığından yeniden açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2) İlk teminat parası: 246 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi S birinci teşrin 937 salı günü saat ıo dadır. 
4) Eksiltmeye igreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisoynunda hazır bulunmaları. (3446) 

3-S097 

İLAN 
1 - Fiyatı vekaletçe pahalı görülen 30.000 ila 40.500 kilo pa

muk çorab ipliği her bir kilosu 154 kuruş 74 santimden olmak üze· 
re pazarlığa konmuştur. 

2 - Şartnamesini 314 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 4383 lira 39 kuruştur. 
4 - Pazarlığı 6.10.937 çarşamba günü saat 16.5 a kadar devam 

edecektir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü madde

lerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte fiyat teklifi es
nasında milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3426) 3-S092 

İ L A N 
1 - Her bir çiftine tahmin edilen fiyatr 444 kuruş olan 25.000 

çift kundura ile her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 190 kuruş olan 
10.000 çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kunduranın şartnamesini 555 kuruşa ve diğerininkini pa· 
rasız almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. 

3 - Kunduraların ilk teminatı 6.800 ve yemenilerin ilk temi
natı 1425 liradır. 

4 - Kunduraların ihalesi S.10.937 salı günü saat 15 te ve yeme
nilerin ihalesi aynı günde' saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazdı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatlarından en az bir saat evel milll müdafaa 
vekaleti SA. alma komisyonuna vermeleri. (3411) 3-5090 

~.. Gülz 

Doğu Biçki ve Dikiş Yurdu Direktörü 
Meslek ve sanatının son incelikleri hakkında Lozan ve 

~ Paristeki tetkikatını ikmal etmiş, Paristeki Napolitan oku-1 lunda imtihana girmiş ve parlak surette başarı göstererek 1 Avrupadan dönmüştür. 937 ~ 938 ders senesi için talebe kay-1 dı yapılıyor. 

~ ~.-..~-..T..----. • .-~_.-_y.-_~ ~~~~~.,,,.,.~~-~~-~~~ ~4111ırrı.,,,.~ ............... ~~ ........ ~.:--~_,. 

Emlak ve . eytam hanl{asından: 
Kiralık Apartman daireleri : 

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

Bunlardan 8 numaralr daire boş olduğundan ihale günü kont
rat yapıldıktan sonra ve diğer daireler ise ı. T. cvel 1937 de yeni 
kiracılara teslim edilecektir. Kiracıların aile sahibi olmaları şarttır. 

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

numaralı daire, üç oda, bir mutbak, bir haıa ve bir koridoru 14 nu
maralı daire dört oda, bir mutbak, bir hala ve bir koridoru ve di ğer 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı daireler ise beş oda bir banyo, 
bit mutbak, bir hala ve bir koridoru müştemil bulunmaktadır. Yal
nız bodrum katındaki 14 numaralı dairenin odalarından bir tanesi 
apartıman kapıcısına tahsis edilmiş olduğundan diğer üç oda, bir 
mutbak bir halfi kiracıya aid olacaktır. Diğer direler ise tamamen 
müstakildir. Daireleri görmek is~iyenler apartıman kapıcısına veya 
içindeki kiracılara ve fazla malumat almak arzu edenler de ban 
kaya müracaat edebilirler. 

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

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

isteklilerin ihale günü saat on buçuktan evet yukarıda yazılı 
dipozite parasiyle veya o nisbette gösterecekleri bir teminat ile 
bankamız emlak servisine müracaatları. (3300) 3-4906 ___ _;;-!..:..:..:..::.!._~~~-=--..:..:...:.:-~ 

·------.ı Paris Üniversitesinden mezun 

Diş Hekimi 

Ekrem Avni 
Şuşud 

Avdet etmişitr 
Adliye yanında Himayei Et
fal apartm. Telef. 3910 3-4861 - 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 U rbay 
sokakda açılmış ve kayda 
başlamıştu. 3-S070 

1 Dr. Basit Orek 1 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir M eş· 
rutiyet caddesi 10/l numa
ralı evinde kabul eder. 

Tel: ı694-

Kiralrk Ev 
Beş oda, hava gazi, banyo, 

büyük teras, bahçeli ve her tür
lü konforu havi evin üst katı 
kiralıktır. Öğleden sonra gezi
lebilir. 

Yenişehir, Selanik caddesi, 
No. Sl. Telefon: 1347. Saat 10. 
12.30 kadar. ~SOlO 

Kaloriferli Daire 
Yenişehirde Özen pasta sa

lonu arkasında İzmir caddesi 4 
numaralı evin beş oda bir büyük 
sofadan mürekkeb olan üst katı 
kiralıktır. 'Görmek arzu eden
ler evin bahçesindeki garaja 
müracaat. 3-5102 

ZAYİ 

Ankara belediyesinde kayıtlı 
köpeğimin 10 numarası zayi ol
du. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Kiralık Ev 
Yenişehir Adakale sokağı Son

durak (20) No. lu evin üst katı 
kiralıktır. Beş oda ve konforu 
önünde ve arkasında balkonu ve 
nezareti kamilesi vardır. Görüş
mek için İsmetpaşa caddesi Meş
rutiyet mahal1esi Rize saylavı B. 
Alinin apartımanında 4 No. da 
Dr. B. Muhtara müracaat. 3-5062 

Kiralık Mobilyalı 

Daire 
Yenişehirde İsmet İnönü cad

desinde No. 78 altı odah banyo, 
kalorifer ve sıcak su, telefon ve 
garajı olan daire kiralıktır. Saat 
ondı:ın bire kadar görülebilir. 

Tel. 3626 3-5005 

Kiralık Ev 
Çankayada; Çankaya okulu 

arkasında asfalt üzerinde su, e
lektriık, havagazr ve banyo tesi
satını ve bağı havi ev çok eh
ven fiatla kiralıktır. İstiyenle
rin içindekilere müracaatları. 

3-3101 

Ankara Ordu Evi 
Müdürlüğünden · 

Ordu evinin altındaki 10 nu
maralı dükkana talih Ahmed 
Dönmez üç gün zarfında muka
veleyi yapmak üzere Ordu evi 
müdürlüğüne müracaat etmedi
ği takdirde hakkını kaybedece
ği ve yeniden müzayedeye kona-
cağı ilan olunur. 3-51 ı3 

Satılık Arsa 
Kavaklıdere otobüs durağının 

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

3-5042 

Kiralık Daire 
Yenişehir Yüksel caddesi 28 

numaralı apartımanın üst katı 4 
odalı. Müracaat Postane caddesi 
Turan yağlan bayii İsmail Pe
gir telefon 2834 3-S006 

YENi 
BU GÜN BU GECE 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonu llinları 

~--------------~ 
6000 K t L O T U T K A L 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan yukarıda mikdarı vo 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın aı. 
ma komisyonunca 30.9.937 perşembe günü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakat teminat olan 225 lira ve 2490 numaralı kan...., 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkUr gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3331) ~961 

BİR ADET BUHAR LOKOMOTİFİ 

Tahmin edilen bedeli 28.000 lira olan bir adet buhar lokomotifi 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyop.unca 3.11.937 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartnaıno 
1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak· 
kat teminat olan 2100 lirayı havi teklif mektublarln.4 mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendile;nin de 2490 nu• 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (3323) 3--4982 

1800 kilo Ferro velfrom 
170 kilo Ferre>titan 
100 kilo Ferro Silisyum alcminyum 

. Tahmin edilen bedeli 1S825 lira olan yukarıda mikdarı ve cin
sı yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına 
komisyonunca 2.11.937 sah gi.inü saat ıs de kapalı azrf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 1186 lira 88 kuruşu havi teklif mek· 
tuplarmı mezkfiı günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve.
saikle mezkur gün ve saatte koimsyona müracaatları. (3265) 3-4951 

Ankara Belediye Reisliği ilanları 1 ----------------- _______________ ..... _ 

t LAN 
Muhaınmell 

bedeli 
Mahallesi Sokak Cinsi Ada Parsel Lira 
Cebeci O Hane ankazr 522 36 125 

.. o •• .. 522 57 7 5 

.. o " .. 522 86 170 

.. o ., .. S22 169 250 
Yukarıda kayıdları çıkarılan hane ankazlarının 20.~937 tarihine 

müsadif pazartesi günü pazarlık suretile ihale edileceğinden talip
ler yevmi mevzkftrda saat 16 da belediye im.ar müdürlüğünde müte-
şekkil komisyona müracaatları (3272) 3-4871 

İLAN 
Şehrin muhtelif mahallerinde (35138,327) lira bedeli keşifli altı 

tane umum1 abdeshane inşası 24 eylül 937 cuma gününe kadar pa•. 
zarhkla verileceğinden isteklilerin her cuma ve salı günleri saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3252) 3-4843 

İLAN 
1 - Yenişehirde 11S2 inci adada 1 numaralı parselde 700 metro 

murabbaı arsa on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (3SOO) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262.5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale-

mine ve isteklilerin de 1 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçuk• 
da belediye encümenine müracaa~ları. (3441) 3-5103 

İLAN 
1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 

murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (ııığ) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83,92) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 1 teşrini eve! 937 cuma günü saat on buçuk-
da belediye encümenine müracaatları. (3443) 3-5104 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilanları 

İ L A N 
Muhammen bedelleri ,muvakkat teminatları ve eksiltme saatı 

aşağıda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 3.11.937 çarşamba gü
nü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ayrı ayrı satııl 
almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ile 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver• 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 166 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezlerinde sa-
tılmaktadır. 

İsmi 

ı - Loko bandajı 

2 - Vagon 
(3396) 

,, 

muhammen 
bedeli 
33262,83 lira 

63175,42 .. 
tLAN 

muvakkat 
te'minatı 

2494,64 lira 

4408,77 .. 

Saati 

) 
) 1s.30 
) 

3-5095 

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

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

Şartnameler 19S kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Sa-' 

tılmaktadır. (33S4) 3-499S 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: / 
İstanbul nehari ve Çorum leyli küçük sıhat memurları mekteb

lerinin eylül başında biteceği ilan edilmit olan kayıd ve kabul müd· 
detleri birinci teşrin başına kadar uzatılmıştır. (3448) 3-5107 

SiNEMALAR HALK 

Zonguldak belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Eski adliye binası arsası önüne ya-

A. Tohum ıslah istasyonu 
Şefi Ferid Odman 

pılacak pazar yeri binasıclır. 
2 - Muhammen bedeli 7259 liradır. imtiyaz sahibi ve Başmu-
3 harriri Falih Rıfkı ATAY 

En müessir filmlerin en müşfik melo
dilerin yaratıcısı AL JOLSON'un 

emsalsiz muvaffakiyeti 
KÜÇÜK ŞARKICI 

BU GÜN BU GECE 
PAT ve PATAŞON'un 

en son yarattıkları 
Emsalsiz büyük komedi 

. - Eksiltme 20-9-937 pazartesi günü saat 16 da Zonguldak be-
ledıye encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Başmuharrir Muavini Na· 

4 - Proje ve şartnamesini görmek isti yenler belediye encüme- suhi BAYDAR 
nir.e müruat etmelidirler. Umumi neşriyatı idare 

5 - Muvakkat teminat 544 lira 42 kuruştur. 1 eden Yazı İşleri Müdürü 1 
6 - İsteklilerin teklif mektublarını üçüncü maddede yazılı sa- Mümtaz Faik FENİK 

attr>n bir saat evveline kadar belediye reisliğine makbuz mukabilin· Ulus Basımevi: ANKARA 
ek ·e 'cri mukte7idir. (3361) 3-5001 • ------------------

Zengin dekorlarla ve tatlı musiki 
parçalariyle bezenmiş özlü bir eser 

KIZ HIRSIZLARI 

Ayrıca: CANLI RESİMLER Ayrıca: CANLI RESİMLER 
ŞEHİR BAHÇESİNDE : 

BU GECE TAM 21.30 DA 

Kadınlar Kulübü 


