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KA TAY T PLAN Dl 
ismet Inönü çok. mühim iki nutuk söyledi 

Başbakanımız diyorlar ki 

Akdenizde ve AvruPada bir harb 
patlamasını biz türkler 

büyük bir facia addediyoruz 
Anlaşma hiç bir devlet aleyhinde ol
mıyan meşru bir müdafaa vasıtasıdır 

8C1§bakan lımet İnönü, Nyonda akdedilen Ak
deniz anla§mcuı münaıebetiyle dünkü Kamutay 
toplantısında şu çok .mühim nutku söylemişlerdir: 

"- Nyon anlaşması Akdenizde korsanhk aley
hine manen ve maddeten ikid devletleri·n tesanüdü
nü ve teşriki mesaisini ifade eder. Karadeniz ve 
Akdeniz devletleri davetliler ve ikidler meyanın
dadır. Almanya dahi davet edilmiştir. Davet için 
teşebbüs alan devletlerin diğer bazı devletlerin iş
tirak etmemesi haline teessüf etmeleri hem bizim 
hissiyatımıza terceman olmuf, hem davet eden dev
letforin geniş bir anlaşma istihsali için arzularının 
samimi olduğunu nazarımızda. teyid etmiştir. (Al
kışlar.) 

Korsanlık aleyhinde bir mücadele anlaşması masetm 
bir hadisedir ki, tabii ve rahat haller içinde fazla dikka.. 
ti çekmiyecekti. Fakat Nyon anl~masının umumi dik
kat ve hassasiyeti üzerinde toplaması alıclolunduğu .za
man gergin ve nazik şartlar içinde bulunmasındandır. 

İspanya meselesi uzadıkça tarafların ve mefruz taraf-· 
darların birbirinden korkulan artıyor. İspanya meselesi 
hArhangi bir şekilde bitse İspanyol milletinin mefruz ta. 
raftarlarınm hepsini mütehayyir etmesi pek muhtemeldir. 
Fakat, mesele bitinceye kadar Avrupa krizlere maruz görü
nüyor. Korsan denizaltılarının faaliyeti şimdiye kadar 
geçen krizlerin en şiddetlisini bize ihzar etti. Fransa ve İn Başbakanımız Kamutay kürsüsünde Nyon anlaşmasmı izalı ediyor 

gil terenin davetinde ve Nyon anlaşma
sında mündemiç olan azim ve karar ile 
beraber geniş anlaşma fikri had ve ger
gin vaziyeti sulh yoluna çevirmeye mu
vaffak olmuştur. Bunu müşahede etmek 
Avrupa için bir nefes imkanı vermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 

Akdenizde ve Avrupada bir 
harh patlamasını biz türkler büyük 
bir facia addediyoruz (Bravo ses
leri). 
. Türkiyenin doğrudan doğruya ve 
ılk sahnede bahis mevzuu olmadığı me
Scleler önünde iken böyle bir dehşetten 
bahsedişim bir Avrupa harbını insan
~ar içinde hepimiz için felaket aaydı
~1ttıdandır. Avrupa bugünkü vasıtalar 
0~ünde bir yarım avuç kadar yerdir 
kı, Yeni bir patlamadan bütUn medeni
Yetini kül altında gömmek ihtimali 
vardır. 

1 Bu memleketin meıul bir vazi
t e~o.rı ve beynelmilel müncuebet
.e ınıanların mÜ§terek saadetine 
111<lnml§ bir inaan olarak bir harba 
"1Qni olmak için elimizden geleni 
Y<lPmaya. mecbur olduğu.muzu 
k<lıı1nediyoruz. (Bravo sesleri, al

lf ar). 
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Kamutay toplantısında 
Nyon anlaşmasını tasdik eden 
kanunlar ittifakla kabul edildi 

Nyon _anlaşmasının maksadı ve onun yüklediği -
mükellefiyet hududu dahilinde kalmak şartiyle an-

-
!aşmalar akdi için hükümete salahiyet verilmiştir 

Akdenizde korsanlık fiillerine ka'Jı alınacak müşterek tedbirler 
hakkındaki Nyon anlqmasımn tasdikine aid kanun projesi~i tetkik et
mek üzere Cumhur Reisi Atatürk tarafından toplantıya çagırılan Ka
mutay, dün saat 14 de B. Abdülhalık Rendanın batkanlığında toplan
mıştır. 

Seçim daireleri sırasiyle yok
lama yapıldıktan sonra; reis, 
Nyon anlaşmasına zeyl ve bu an
laş.manm maksadı ve onun yükle
diği mükellefiyet hududu içinde 
kalmak şartiyle anlatmalar akdi 
için hükümete salahiyet verilme
sine dair iki yeni projenin de hü
kümetten geldiğini söyledi. 

Esas Nyon anlaşmasiyle beraber sa
yısı üçe çıkan bu projelerin tetkiki için 
Hariciye ve Milli müdafaa encümenle. 
rinden mürekkeb bir muhtelit encüme
nin kurulması hakkındaki teklif kabul 
edilerek. Cemal Tunca (Antalya) nın 
reisliğindeki muhtelit encümenin pro
jeleri tetkik etmesi için toplantıya ara 
verildi. 

Dünkü toplantının hususiyeti 
Dün Kamutay, bilhassa Başbakanı

mızın anlaşma mevzuları üzerinde ko
nuşacağı bilindiğinden tarihi ve fevka
lade günlerine bas bir hususiyet deko
ru içinde idi. Saat 13 den itibaren din· 
leyici localarını doldurmak için bekli
yenlerin sayısı kapıların açılma saatin.. 
de bir yer bulabilmek gayesiyle yerin-

(Sonu 4 üncü sayfada) 

r B. Menernencioğlu 
1 

Dlf /fier Bakan vekili Kamu
tay' da anlCl§manın veciz bir İzahı
nı yapmqtır •• 8. Menem~nci~~lu: 
nun ıözlerinın tam metnı 4. uncu 
•ayılamızdaJır • 

1 Büyük önder dün akşam 
isf anbula hareket ettiler 
Reisicumhur Atatürk refakatlerinde Başve

kil İsmet İnönü ve Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya ve maiyetleri ol
duğu halde dün akşam saat ondokuz 30 da 
İstanbula hareket buyurmuşlardır. 

ismet lnönü tunceli 
vaziyetini izah etti 

Cumhuriyetin ıslahat ve imar programına muha
lefet eden bütün engeller ortadan kaldırılmıştır 

Dünkü Kamutayda reylerin tasnifi esnasında Başbakan İsmet İnönü 
tekrar kürsüye gelerek şu nutku söylemiştir: 

"- Bu toplantıdan istifade ederek Büyük Meclise dahili bir mesele 
hakkında da maruzatta bulunmak için izin isterim. 

Arkadaşlar, faydalı faaliyeti
nize fasıla verdiğiniz zaman size 
T uncelindeki vaziyetin bir hulasa
srnı yapmıflım. O günkü vaziyeti 
tafsilen arzetmİ§tİm. Şimdi size 
Tuncelindeki vaziyetin bugünkü 
halini arzetmek isterim. 

Muhale/et edenler 
Cumhuriyetin imar ve ıslah progra• 

mına muhalefet eden. nüfusları az ol
makla beraber altı aşirettir. Bugün. bu 
altı aşiretten müşevvik ve sergerde ne 
kadar adamlar varsa bunlar reislcrile 
beraber faaliyet imkanından tamamen 
mahrum bırakılmışlardır. (Alkışlar) Al
tı aşiretten birinin reisleri imha edil
miş ve diğerlerinin reislerinin. hepsi ya- / 
kalanmış, adalete teslim edilmiştir. 

Tuncelinde isyan ve ıslahat anane· 
si Dersimin bütün hatıraları, dağları, 
tepelerile bir takım aşılmaz, geçilmez 
ve bütün isyanlara mesned olan yuva
ların ve istinad noktalarının hikayele
rinden ibarettir. Orada Kutuderc.si, Ka
lan deresi, Dojik babadağı ve saire gibi 
isimler vardır ki, sadece bu isimlerin 
telaffuzu ve eskiden birçok seferlerin 
bunlardan biri etrafında gördüğüm o-

(Sonu 4. anca sayfada) 

Mareşal Çakmak 
. Yugoslavgaga 

hareket etti ~ 
İstanbul, 18 (A.A.) - Genel Kurmay 

Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, yugos
lav ordusunun yapacağı manevralarda 
bulunmak üzere bu akşam saat 20 de 
Adatepe destroyeri ile Yugoslavya'nın 

Split Hm.anma hareket etmiştir. 

Mareşal Kadıköy rıhtımında, vali 
Muhiddin Üstündağ, Orgeneral Ali Sa
id, Korgeneral Ali Fuad, İstanbul KG
mutanı Korgeneral Cemil Cahid Toyde
mir, İstanbul Merkez Kumandam İhsan 
İlgaz, Deniz Komutanı yarbay Mahmud 
ve daha birçok zevat tarafından uğur • 
lanımştır. 

Mareşala bu seyahatte, refikaları ha.. 
va müsteşarı kurmay albay Şefik Çak
mak, kurmay albay İzzet Aksalur, kur
may yarbay İhsan Eriç, kurmay yarbay 
Cevdet Çultak ile Yugoslavya'run Anb.. 
ra ataşemiliteri albay Rakoçcviç ttfa -
kat etmektedir. 

Tarih kurultayı 
yarın açılıyor 

İstanbul 18 (Telefonla) - Büyük Tarih kurultayı 20 eylw pazar
tesi günü D~lmabahçe sarayında açılacaktır. Sergiye ve kurultaya aid 
bütün hazırlıklar bugün akşama kadar bitirilmiştir. 

Kurultay toplantılarına iştirak etmek üzere bugün şehrimize alman 
~rofesörü Hartman, yugoslav profesörü Bayrakdaroviç, macar profeeöril 
F ettih çekoslovak profesörü Rilga, macar profesörü A. E. F oldih, al
man ~rof esörü Dortsel, leh profesörü Prezevortski olmak üzere yedi 
yabancı tarihçi daha gelmiştir. 

5 inci dil bayramı 

Kutlama 
Töreni 

Ankara, 18 (A.A.) - 26 eylülde ya
pılacak beşinci dil bayramı kutlama tö
reni programı a~ğıdadır: 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Yabancı profesörler Tarih kuru-
mu üyeleri tarafından karıdan
mıtlar ve T okatliyan oteline misa
fir edilmişlerdir. Güzel türkçe ko
nutan alman profesörü Hartman 
bana şunları söyledi: 

''- Ben Berlin üniversitesi, arabca 
islam tarihi ve türkoloji profesörüyüm. 
Türkiye ve türk tarihi ile şahsen met
gul olmaktayım. Bundan evci iki defa 
da Türkiyeye gelmiştim. Ben yalnız ls
tanbulu görmekle de kalmadım: Anlu. 
raya gitmiştim. 

( Sonu 5. inci s ,1 vforla ) 
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l t Z M IR R ô P O R T A J L A R ı I 
n~mnır 

fi1c§l~o0 ö~Oöyoır'? 

Limandaki çahşmalar 
İzmir (Hususi) - Fuarın en cazib köşelerinden biri de İzmir Ti

caret Odası pavyonudur. Pavyon, lzmirin ziraat ve sanat mahsulle
riyle bu sahadaki çalışmalarım, bu mühim ihracat limanının çeşitli 
faaliyet safhalarını rakamlar ve grafiklerle çok iyi tebarüz ettirmiş .. 
lzmir, dünyanın dört yamna gönderdiği yüze yakın mahsulünü bura
da mikdarı, cinsi ve muhtelif senelerde artan hıziyle ca·nlandırıyor. 

Pavyonda lzmir limanına aid 
bir köıe var. lktısad Vekilimiz fu
arı açtığı gün bu köşeyi de büyük 
bir alaka ıle tetkik etmiş ve de· 
mitti ki: 

''- Hakikat tecelli ediyor .• Bazı 

kimseler, liman işlerinin devlet eliyle 
idare edilmesine aleyhdar idiler. Hal
buki bunun faydası burada açıkça gö
rülüyor. l§letmenin devlet eline alın
dığı günkü tahmil • tabliye ücretleriyle 
bugünkü ücretler arasındalci fark, bu
nun en bariz bir delilidir. Limanları ıs
laha çalışıyoruz. Milyonlarca liraya 
mal olan ba işler başka türlü yapıla. 
maz.,, 

Pavyondaki rakamlar ve grafikler, 
limanın sade yurda milyonlar getiren 

bir servet kaynağı olduğunu göster_ 
mekle kalmıyor, bu iş yerinde binlerce 
on binlerce yurddaşın alın teriyle ha
yatını kazandığını da gösteriyor. 

Limanın boşaltma ve yükletme hac
minin gittikçe genişlemekte olduğunu 
göstermek için son iki senenin rakam
larını aşağıya yazıyorum: 

1935 senesinde türk vapuruyla 62.134 
ton ve ecnebi vapuruyla da 52 bin ton 
yani 114.134 ton eşya boşaltılmrştrr. 

Bu senenin boşaltma hasılatı 243.317 

lirayı bulmuştur. 

1936 senesinde türk vapuruyle 84.567 
ton ve ecnebi vapuruyla 40.751 ton yani 
125.318 ton mal boşaltılmıştır. 

Bu senenin boşaltma hasılatı da 
262.676 lirayı bulmuştur. 

Ayni senelerin 
da şunlardır: 

1935 de ecnebi 

yükleme rakamları 

limanlarına 238.644 
ton ve türk limanlarına 36.047 ton oL 
mak üzere 274.691 ton mal yüklenmiŞ
t ir. Bu yüzden 206.882 lira gelir elde 
edilmiştir. 

1936 da ecnebi limanlarına 213.459 
ton ve türk limanlarına 37.646 ton ol
mak üzere 251.105 ton mal yüklenmiş.. 
tir, bu yüzden 190.041 lira gelir elde 
edilmiştir. 

Geçen sene ihraç ettiğimiz mühim 
maddeleri ton mikdariyle bildiriyo
rum: 

Üzüm 74.310 ton, incir 29.339 ton, 
palamut 22.857 ton, tütün 15.758 ton, 
maden kömürü 2.346 ton, arpa 9. 714 ton, 
meyan kökü 4.579 ton, bakla 9.548 ton, 
palamut huHisası 4598 ton, zeytinyağı 
3.546 ton, buğday 2.558 ton, darı 3.875 

ton, hurda incir 5.469 ton. 

Limanm geçen seneki palamar ha. 
sılatı 7.554 liraya çıkmıştır .. 

Emniyet direktörleri 
arasında 

Emniyet işleri genel direktörlüğü 
emniyet direktörleri arasında yeniden 
bazı nakiller yap.maıktadır. Bu husus
ta bir liste hazırlanmış ve tasdike arz_ 
edilmiştir. Yerleri değiştirilen emniyet 
direktörlerimiz yakında belli olacaktır. 

··········································--····· : i 
: H A V A ! .................................................. 
Hava kısmen bulutlu 

geç ti 
Dün şehrimizde hava kısmen bu

lutlu ve rüzgarlı ge~ş. gölgede ısı 
28, güneşte ve açrkta ısı 56 derece ola
rak kaydedilmistir. Dün yurdun Koca
eli, orta Anadolu ve Karadeniz mınta
kalarında hava kısmen bulutlu, diğer 

bütün mıntakalarda tamamen açık geç
miştir. Dün en çok yağış Rizede ol
muş ve karametreye 45 kilogram su 
bırakmıştır. Dün en düşük ısı Konyada 
7. en yüksek ısı İstanbulda 26, İzmir_ 
de. 29, A danada 31, Antalyada ve Ma. j 
latyada 34, Diyerbekirde 36 derecedir. 

Sahte yüz liralık 
İstanbul, 18 (Telefqnla) - Rama· 

zan isminde birinin sahte bir yüz lira
lık sürerken İstanbulda yakalandı ğını 
habec vermiştim. Aldığım malUmata 
göre bu hadisenin tafsila~ şudur: 

Şibinkarahisarlı Ahmed oğlu Ra
mazan isminde bir manifaturacı Aşir 

efendi caddesindeki toptancı manifatu
ra mağazalarından birine girmiş ve bir 
mikdar mal almıştır. Ramazan hesabını 
görürken ticarethane sahibine bir yüz 
liralık uzatmış ve üstünü istemiştir. 

Tezgahtarlardan biri parayı bozdurmak 
üzere karşıda bulunan Doyçe Oryent 
bankasına gitmiştir. Bankanın vezneda
rı yüz liralığın sahte olduğunu anlayın
ca derhal Eminnönü merkezini telefon
la haberdar etmiştir. Gelen memurlar 
mağazada paranın üstünün bekliyen Ra· 
mazanı yakalamışlar ve karkola götür· 
müşlerdir. 

Ramazan bu parayı Şebinkarahisarda 
kendisine borçlu olan bir tüccardan al
dığını söylemiştir. Bunun üzerine Şi

binkarahisar zabıtası vaziyetten haber
dar edilmiş, gerek burada, gerek Şi

binkarahisarda tahkikata başlanılmıştır. 

Bu sahte para, bundan beş sene e
vel piyasada görülen ve o vakit birkaçı 
ele geçen sahte yüz liralıklardandır. 

latanbulda sabah pazarları 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Sabah 

pazarlarının yerleri üç güne kadar tes
bit edilmiş olacaktır. Bu pazarlarda 
yalnız yaş meyva ve sebze satılması ve 
pazarların saat on ikiye kadar açık kal
ması kararlaştırılmış iken belediye bu. 
nu değiştirmiş ve pazarlarda yaş mey. 
va ve sebzeden başka tamamiyle kapa
lı kaplar içinde tutulmak şartiyle et 
ve 7.eytin yağı satışına da izin verile
rek pazarların tam saat 10.30 da kapa
tılmaları kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan seyyar satıcıların 

kullanacakları bir örnek el arabası için 
şimdiye kadar belediyeye 10 nümune 
gönderilmiştir. 

Amerikada yeni doğan çocuklar 

Radyo programlarında tuh~ haber
ler bulup söylemek İçin araştırmalar ya
pan bir adam tunu öğrenmit~ir: Vaşing
ton'daki istatistik bürosunda her on üç 
saniyede bir çalan bir zil Amerika' da do
ğan yeni çocukları haber vermektedir. 

Amerikada hiyerarşi 

Fransız edibi Andre Maurois, ameri
kalılara dair yazdığı bir yazıda diyor ki: 

" Sakın, orada irsi aıalet yoktur di
ye amerikalılann hiyerarşiye riayet et. 
mediklerini sanmayınız: ben Amerika ka.. 
dar bi.ribirine nisbet vermek etiketinin 
değitik olduğu pek az memleket tanı. 

nm. Anglo - Saksonlar batka ırkları hor 
görürler; amerikal.ılar ise biribirlerini 
görürler. Şimalliler, cenubluların aley
hindedirler; farklılar merkezi garb ta
raflarında oturanları beğenmezler. 

Amerika' da 300 senedenberi yerlet· 
miş o1anlar da 200 seneden beri oturan
lara yüksekten bakarlar. 

insanların felaketleri 

Meşhur yunan filozofu Sokrat di
yor ki : 

" İnsanların ıztırablarını müşterek 
bir yığın halinde toplasanız ve sonra 
herkese bundan müsavi mikdarlarda aJ. 
malannı teklif etseniz, bunların çoğu 

gene kendi feliketlerini alıp gitmeğe 
razı olacaklardır." 

ULUS 

Hacı bayram • 

etrafı imar 
ediliyor 

Ankara belediyesi çok kıymetli ve 
tarihi eserlerin bulunduğu Hacı bay
ramdaki Ogüst mabedin etrafını tan. 
zim etmeğe karar vermiştir. Burada ge
rek Hacı bayram camii, gerekse Ogüst 
mabedi dar sokaklar arasında bir çok 
gelişi güzel yapılmış evler arasında ka. 
pah kalrnıştu. Sanat eserlerin göz alı_ 
cı bir şekilde meydana çıkarmak için her 
şeyden evvel bu kalabl.ğm mabed ve 
cami etrafından kaldırıuırız~ ı lazım ge
liyordu. 

Bunun icin bel ediye fen heyeti ta_ 
rafından Hacı bayram camii ve ogüst 
mabedi ve civarının imarına aid bir 
plan hazırlanmıştı. Plan imar sahasına 
dahil evlerden istimlaki lazım gelen 
leri göstermekte ve yapılacak ve işleri 
kaydetmektedir. 

Belediyece muvafık ve hale uygun 
görülen plan ve merbutları iç bakanhğa 
verilmiş ve bel ediyeler İ'T.ar heyetince 
de tetkik edildikten sonra bakanlar heye 
tinin tasvibine a rzolunmustu. Bakarl
:ar heyeti Anka1<1ır 1zın en güzel iki ,._ 
strinin ve etra1 .nın im~rına dair olan 
bu planı tasdik etmiştir. BeJediye pek 
yakında planın tatbikine geçecek, yol. 
ları açacak, genişletecek, burada yeşil 
sahalar vücuda getirecektir. 

Belideye istimlak işleri için de ha
zırlıklara başlamıştır. 

Bir otomobil kazası 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Emir

ganla Sirkeci arasında işliyen Servetin 
idaresinde 3388 numaralı otobüs köprü
den geçerken Şaban isminde bir çocu
ğa çarparak başından yaralamıştır. 

Yeni bir yolcu tayyaresi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Devlet 

hava yollarının yeni gelen dört motör
lü tayyaresi bugün ilk seferini yaparak 
Ankaraya yolcu taşımağa ba~lamıştır. 

Hava tehlikesine 
karşı kurslar 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Hava 

tehlikesine karşı halka ve memurlara 
la.ımıgelen şeyleri öğretmek üzere a_ 
çılacak kurslardan halka m3ıhsus olan
ları 15 teşrinievelde derslere başlıya

caklardır. 

Bu kurslara her aileden mutlaka bi
ri kadın olmak üzere ikişer kişi devam 
etmek mecburiyetindedir. 

Bundan başka memurlar için açıla
cak kurslar da üniversite konferans sa
lonunda ve Eminönü Halkevinde ola. 
cak ve bunlara şimdiye kadar kurs gör-

. Kulağın hassaları -
Kulağın işitıneğe mahsus olduğunu 

bilir&iniz. Fakat iş bu kadarla kalmıyor. 
Bilhassa körJerde kulağın fevkalade has
saları vardır. 

Ludvig Cohn isminde birisi şunlan 
yazıyor: 

"Ben dökülen bir suyun çıkardığı 
sesten onun soğuk, yahud sıcak olduğu. 
nu anlarım.'' 

Clarence Hawkes ise diyor ki: 

" Siz bir insanın yaşını yüzüne ba.. 
karak tahmin edebilirsiniz; ben ise de.. 
vamb surette onun sesini dinlemek su. 
retiyle bir adamın kaç yaımda olduğu. 
nu aöyliyebilirim." 

Kader ve kısmetin güz.el bu tarili -
İnsanlar hayatlannda itleclilderi ha

ta ve suçlan bir araya yığarlar ve bwı. 
lardan gavet büyük bir canavar vücude 

ıt " clmı getirip bUna "kader kısmet a ve • 

rirlel'. 

Hakiki centilmen! 

William Lyon Pbelpo, bir adamın 
hakiki bir centilmen olduğunu anlıya. 

bilmek için ıu tecrübeyi tavsiye ediyor: 
" Eğer bir kimse, kendisine hiç bir 

faydaları dokumnaıma iınkin olnuyan 
kimselere kartı bürmetkir davranıyorsa 
o hakiki centilmendir." 
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Zirai kalkınmamız 

Ziraat bakanlığı çok 
esaslı tedbirler aldı 

Ziraat bakanlığı, memleket ziraatinin programlı bir şekilde ilerle
mesini temin için karar almış ve ilk İf olarak da Orta Aandolunun 
üzüm işiyle meşgul olmaya başlamıştı. Bakanlık bu kalkınma işinde lü
zumu olan elemanları yetiştirmek üzere yeni kararlar almaktadır. 

Memurlara aid 
malumat 

Kamutay büdce encümeninin gös
terdiği istek üzerine hükümet muhte
lif devlet teşkilatında çalışan memur
ların mikdarlarını, derecelerini, hizmet 
müddetlerini ve sair vasıflarını tesbit 
etmeğe karar vermişti. Memurlar hak
kında toplanacak bu malumatın umumi 
ve mülhak büdce ile idare edilen devlet 
dairelerinden başka hususi idare ve be
lediyelerle hususi idare ve belediyelere 
bağlı dairelerde çalışan maaş ve ücretli 
memurlara da teşmil edilmesi muvafık 
görülmüştür. 

Bu işin muvaffakıyetle başarılması 
ve sona ermesi için bütün dairel~r si
cil ve memurin şubeleri birer plan e 
program tanzim edeceklerdir. Daıreltr 
bu plan ve programların tatbiki husu
sunda istatistik genel direktörlüğü ile 
sıkı bir işbirliği yapacaklardır. 

Her daire her memuru için bir fiş 

yapacak ve bu fişte memura aid bütün 
malUmat 6ulunacaktır. İstenilen maliL 
mat 1938 finans yılı başına kadar tama
men haZtrlannuş bulunacaktır. 

Gelenbevi orta okulu 
lise oldu 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Bazı or. 
ta mekteblerin liseye çevrildiği habe
ri doğru değildir. Yalnız Gelenbevi or
ta okulunun liseye çevrilmesi kararlaş
tırılmış ve bu yıl okula bir şube ilave 
edilmiştir. Mekteb üç sene sonra tam 
devreli bir lise olacaktır. 

Dilsizler birbirlerile anlaşamıyorlar 
İstanbul, 18 (Telefonla) - İstanbul 

dilsizler cemiyeti idare heyeti ile azala
n arasında gene bir ihtiiaf çıkmıştır. Bun
lardan bir kısmı istifa etmişlerdir. 

Çekilen azalardan bazıları bugün ga... 
zeteleri dolaşarak halen idare heyeti bU
lurunadığını, cemiyet namına yapılacak 
müracaatların hükümsüz sayılması la -
zım geldiğini halleriyle anlatmağa ça • 
lışmışlardır. 

ınemiş sivil memurlar mecburi olarak 
devam edeceklerdir. 

Evlilik ve gümrük politikası 

Graz şehri ticaret odası biribiriyle 
hiç bir münasebetleri olnuyan bu ilci 
mefhum ile uzun zaınandanberi meşgul 
olmaktadır. Y ıllardanberidir ki, Yugos
lavya hududuna bitişik olan Avusturya 
topraklarında, Avusturya köy delikanlı
lanyle yugoslav köylü kızları arasınd~ 
sınır boyu evlenmeler yapılmakta oldu
ğu dikkati celbetmektedir. 

Bunların mesud birer hadise olduğu

na fÜphe yoktur. Ancak, gittikçe çoğa

lan bu nevi evlenmeler, itin gümrük po. 

litikası bakımından tetkikini İcab ettir. 
miştir. Sebebi şudur: Avusturyaya ya
bancı memleketlerden getirilen sığır hay
vanlanndan çok ağır bir gümrük resmi 
alınmaktadır. Bundan da maksad, mem. 
leket içinde hayvan yetqtirmeyi tetvik
tir. Bunun dışında yalnız, evlenecek o
lan kızın drahoma olarak getireceği sı

ğır hayvanından gümrük resmi alınma. 
maktadır. 

Şimdi, bu tarzla büyük bir istifade 
temin edildiğini gören Avusturya köy. 
lüleri, sınır boyundaki yugoslav kızlari
le alabildiğine evlenmeğe başlamışlardır. 

1935 - 36 yılı içinde bu evlenme ha.. 
diselerinin sekiz misli çoğaldığını ve do
layısiyle de yeni gelinlerin memlekete 
getirdikleri sığır hayvanlarının da sa
yısı kat kat büyüdüğünü gören Graz ti
caret odası telaı etmektedir. 

Bu kararlar arasında mevcud 
ziraat mekteblerinin lise haline 
korunası da vardır. Ziraat mekteb
lerinin tahsil müddetleri beş sene
ye çıkarılacak ve bu mekteblerde 
kültür !islerinde okutulan bütün 
drsler talebeye gösterileck, ayrıca 
ameli ve nazari ziraat de öğretile
cektir. 

Bu liselerden mezun olanlar büyük 
ziraat kalkınmasının icab ettirdiği ele
manları yetiştirmek üzere köy erkek ve 
kız çocukları için açılacak halk mekteb
lerine, izraat kurslarına ve çiftlik mck
teblerine muallim tayin edilecceklerdir. 

Bu suretle zirai kalkınmadan isteni
len faydanın daha randımanlı bir şekil
de temin edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Ziraat bakanlığı, Orta Anadolu bağ
cılığını ihya için toplanan komisyonun 
verdiği kararların tatbiki etrafında ça
lışmalarına devam etmektedir. Bakanlı
ğın Ankara, Eskişehir ve Çangırı vila
yetlerine gönderdiği ziraat ve bağcılık 
mütehassısları şimdiye kadar 400 köyde 
tetkikler yapmışlardır. Teşrinievel so
nuna kadar tetkik edilen köy sayısı 

bini bulacaktır. Mütehassıslar gittikle
ri köylerde köyün nüfusunu, erazi mik
darını erazinin verimini, hayvan adedi
ni, hayvandan alman maddelerin mik
darmı ayrı ayn tesbit etmekte ve her 
köyün, hüviyetini meydana çıkarmak
tadırlar. Bu yıl ilkbahardan itibaren 60 - • 
100 köyde halk ikişer dönüm bağ, bir 
dönüm meyva ve bir dönüm orman ye
tiştirmeğe mecbur tutulacak, köylüye 
bağ çubuğu meyva ve orman fidanları 
Ziraat vekaletince parasız verilecektir. 
Bu 60-100 köyden alınacak ilk netice
lere bakılarak Orta Anadolunun zirai 
kalkınma programı hazırlanarak tatbik 
sahasına konulacaktır. 

Diğer taraftan Ziraat bakanlığı An· 
karada 500 ineklik bir inekhane açılma
sına karar venniştir. İnekler için lü· 
zumlu olan ahırların inşasına şimdiden 
başlanmı§tır. İnekler hükümete ge~en 
orman çiftliğindeki bira fabrikasından 
çıkan arpa küspelerile beslenecek ve bu 
suretle ankarahlara ucuz ve temiz süd 
temin edilmiş olacaktır. 

Esnaf cemiyetlerinde 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Esnaf 

Cemiyetleri müşterek bürosu bu pazar• 
tesi günü toplanacaktır. Bu toplantıda 
esnafa kredi temini meselesi görüşüle • 
cektir. 

Söylendiğine göre, mevcud talimat -
namelerle esnafın bankalardan kredi al
ması çok güçtür. Bunu kolaylaştıracak 
bir formül bulunacaktır • 

İzmirde çocuk 
hastahanesi 

İzmirde kültür park civarında yapı
lacak 150 yataklı çocuk hastahanesi için 
belediye 25.000 lira ayırmıştır. Bu pa
ra ile hsatahanenin arsası temizlenecek 
ve temeli atılacaktır. Vilayet de hasta· 
hanenin inşasına 10 bin lira ile yardım
da bulunacaktır. Sıhat ve İçtimai mua· 
venet vekaleti bu hastahane için esaslı 
yardunda bulunacaktır. 

1 KÜÇÜK İÇ HABERLER 1 
(İstanbul, 18 Telefonla) 

X Belediye müfettişliği - Boş olan 
belediye müfettişliklerinden birine vila· 
yet maiyet memurlarından ve eski vali 
B. Haydarın oğlu Melih Haydar ta in 
edimiştir. 

X Sarıyer belediyesi - Görül~n lü
zum üzerine Sarıyer belediyesinin yeni
den teftişine başlanmıştır . 

X Suçlu şoför - Evvelki gür Sirke~ 
cide Akif isminde bir hamalı ağ..!' suret. 
te yaralayıp kaçan otomobil h,nüz bu • 
lunamamıştır. Zabıta şoförü aramağa 

devam etmektedir. 
X Otobüs seferleri - B yıl Beşik. 

taş - Maçka • Taksim - n!mabahçe • 
Tophane yoluyla Yıldızdan~minönüne 
kadar otobüs .işletilmesi içiı belediyeyı 
bir müracaat yapılmıştır. 
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F el estin, İngiltere ve 
Milletler Cemiyeti 

F eleatin meselesi büyük harbten 
intikal eden en karıtık miraa.

lardan biridir. MalUındur ki lngilte
~, daha harb devam ederken, F eles
tini Yahudi yurdu yapmayı vadetmiı-

' ti. Bu vaidden kısa bir müddet sonra 
Feleatin İngilterenin eline geçti. Sulh
la.n sonra milletler cemiyetinden F e
leatinin mandasını alan İngiltere, 
harb içinde yahudilere yapılan vaid 
iktizası Felestini yahudile§tirmek ai
Yaaetini takib etmeğe ba§ladı. lngil
ter.!ı tarafından takib edilen bu siya
~t, Felestin arablarının mukaveme
ti ile kar§ıla§tı. Bu mukaemet zaman 
zanıan, İngiliz idaruine karşı ayak
lannıa, yahudileri tethit §ekillerini al
dı. Fakat İngilizler bildikleri gibi ha
reket ettiler. Nihayet geçen sene İn
giliz idaresi, Felestin'de umumi bir kı
)'aın. karşısında kaldı. Ve bu kıyam 
Yahudiler ile arablar arasında kartı
lrklı bir kital §eklini aldı. 

İngiliz hükümeti, F elestine kuvvet
li askeri kıtalar göndermek mecburi
Yetinde kaldı. Asayiı iade edildikten 
sonra da F elestin vaziyetini tetkik e
tlerek teklifte bulunmak üzere bir 
tahkik komisyonu yolladı. Tahkik ko
nıisyonu yahudileri ve arablan dinle
dikten sonra Londraya avdet ederek 
raporunu lngiltere hükümetine tevdi 
etti. Komisyon, F el es tini, bir kımum 
arablara, bir kısmını da yahudilere 
vermek, Kudüs'ü de İngiltere idare
sinde bırakmak üzere üç kısma ayır
tnayı teklif ediyordu. Arablar tara
fından da yahudiler tarafından da 
reddedilen bu teklif, milletler cemi
Yeti konseyine havale edilmiştir. Tek
lif konseye gitmezden evel milletler 
cemiyetinin daimi mandalar komis
yonu tarafından tetkik edilmİ§tİ. Man
dalar komisyonu bu vesile ile F eles
tinde çıkan kıyamların sebeblerini a
raşhrmıt ve bu kıyamları bastırmak 

İçin İngiltere tarafından takib edi
len yolu tetkik etmittir. Garibtir ki, 
komisyon, manda al tında bulunan 
memleket halkına karşı ingiliz idare· 
sinin fazla mülayim hareket etmekte 
olduğuna kanaat getirmiştir. Komis
~orı. reisi, neden halk üzerine tayyare 
~le boınbalar atılmadığını ve uayi§in 
ıadeıi İçin daha kati ve müessir tedbirler 
alınnıadığını sormuştur. Komisyonun bu 
lneaelede arabları haksız gördüğü anla
şılıyor. Mandalar komisyonuna iza
hat venneğe memur olan İngiliz mu
rahhası, Orsmby - Gore, arabları ve 
İngiliz idaresinin takib ettiği mülaye
tne t siyaaetini müdafaa eden bir ağız 
kullanmı§tır. Bu da lngilterenin bir 
Politika tnanevrası olsa gerektir. 

lngiliz teklifi, mandalar komisyo
nundan milletler cemiyeti konseyine 
in.tikal etti. Ve tabii konsey lngilte
t-enin teklifini tasvib etti. İngiltere 
hen.üz F elestinin taksimini teklif et
tniyor. Fakat dı§ bakanı Eden tarafm
dan. söylenen bir nutukta lngiltere
tıan manda idaresini eline aldığı günden
heri geçen seneler içinde Fe!eıtinde vazi
Yetin değiştiği, bu değişmiı vaziyet 
karşıamda eski manda ıartları çerçe
\resi İçinde memleketi idare etmek 
tnihnkün olmadığı ve yeni vaziyete 
~:Ygun ,ekiller bulmak lazım geldiği 
•~ah ediliyor. İngiltere mandater dev
let aıfatiyle yeni şekiller bulmak için 
tnilletler cemiyetinden müsaade isti
:Yor. Bulunacak yeni §ekiller milletler 
Cemiyetinin tasvibine arzedileceği ve 
~~rek konseyde, gerek asamblede tet
l ık ."e münakaşa edileceği için konsey, 
rıgılterenin teklifini kabul etmi~tir. 

. Anla§ılıyor ki İngiltere hükünıeti
~ın lakib ettiği siyaset, bulunacak o
an Yeni şekli • ki şüphesiz komisyo. :llll teklif ettiği gibi taksim esasına 
ll)'anca.ktır - milletler cemiyetine mal 
e~ek, onun tasdik ve tasvibinden ge
Çtrdikten sonra kendisi cemiyetin ic
t-a nıenıuru vaziyetinde kalmaktır. 
d Fa.kat Felestin meselesi., mandater 

evlet sıfatiyle İngiltere, F el estin a
~~bla.n v F elestin yahudileri arasmda 

•r hleaele olmaktan çıktı ve bütün a
~ab Ve Yahudi dünyasmı alakadar e
l en geniı bir mesele halini aldı. Mil-
etler ce . . 1 k .. "k S . nııyetı top anma uzere ı en 

l' ~1Yede Yemenden batka bütün a-

t~ ltlenıleketleri murahhaslarının İ"•rllJti ,.. 
b Yle bir kongre aktedildi. Eski 

a.tvekiU · ı h . • tn .. erın nazır arın ve rrıstıyan 
Uslü.nıan b. k b .. 1 ır ço ara munevver e-
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Milletler cemiyeti asamblesinde Fransız 
dış bakanı sulh yolunda çalışmaları anlattı 

Sulhu istemek kifi değildir 
harbı mümkünsüz kılmalı 
Mısır delegesi Filistinin 

taksimine itiraz etti 
Cenevre, 1 8(A.A.) - Milletler cemiyeti asamblesi. saat 10.05 de 

toplanmıştır. 
Toplantı salonunda biraz hareket vardı. 
İsmini kaydettirmİ§ ilk hatib olan Macaristan murahhası general 

T auczes, Milletler cemiyetinin siyasi faaliyetini kuvvetlendirmek zaru
retinden bahsetmiı ve sonra bu cemiyetin ıslah edilmesi meselesi hak
kında söz söylemittir. 

B. Ruzvelt 
Diktatörlüklere 
hücum ediyor 
Vaşington, 18 (A. A.) - Kanunu 

esasinin yüz ellinci yıldönümü müna.. 
sebetiyle B. Ruzvelt, radyo ile neşrolu· 
nan bir nutuk söylemiştir. 

Müşarünileyh, demokrasinin istikh-ı 
line olan itimadından bahsetmiş, dikta
törlüklerin işsizlik ve intizam sahasın. 
da elde etmiş oldukları neticeleri "de
licesine silah imali ve hürriyetin zara
rına takib olunan bir tethiş rejimi,, sa
yesinde elde etmiş olduklarım ilave et. 
miştir. 

B. Ruzvelt, demokrasinin sonu gel
miş olduğu kanaatinde bulunan kimse
leri protesto etmiş ve şöyle demiştir: 

Diktatörlükler, dünyanın işlerini 

medeniyeti tehlikeye sokacak bir nok
taya getirmişlerdir. 

Bir İngiliz 
muhribine 

bomba 
Londra, 18 (A.A.) - Dün Gijon a

çıklarında bir tayyare, Fearless adında
ki ingiliz torpido muhribi yakınma altı 
ağır bomba attlktan sonra 'Gijon'a doğ-

. ru gitmiştir. Tel~fat ve hasarat yoktur. 

lngiliz gemilerinin tecavüze uğra
dığı doğru değil 

Londra, 18 (A.A.) - Kornet adın
daki ingiliz muhribi ile Glorius tayya
re gemisinin Malta açıklarında torpil 
taarruzuna uğramış olduğuna dair bir 
haber dolaşmıştı. Bu haber kati surette 
yalanlanmaktadır. 

İngiliz mahfilleri böyle bir taarruz 
vuku bulmamış olduğunu söylemekte

dirler. 
lngiliz tayyareleri 

Londra, 18 (A.A.) - Akdenizdeki 
ingili zhava kuvvetlerini takviye ede
cek olan beş deniz tayyaresinden mü. 
rekkeb birinci grup, bu sabah Maltaya 

doğru havalanmıştır. 

ispanyada 7000 italyan 
Roma, 18 (A.A.) - Resmi mahafil, 

İspanyada yedi bin italyanm karaya 
çıktığına dair ecnebi memleketlerde 
ne§redilen haber hakk01da malfımat 
vermemektedirler. 

rinin iştirakiyle aktedilen bu kongre
de F el es tine yardım edilmesine karar 
verildi. F ele&tin yeni uyanan arab mil
li birliği için arablar arasında bir bağ 
vazifesini görıneğe başlamıştrr. Esa
sen Felestin meselesinin en enteresan 
safhası da budur. lngiltere yakın şark
taki menfaati baknnından böyle bir a
rab birliğinin tahakkukunu istemiyor. 
Fakat Felestinde takib edilen siyaset, 
bu neticenin tahakkukuna yardon e-
decektir. A. Ş. ESMER 

Bundan sonra Mısır hariciye 
nazırı V ası Butruı Gali Paşa, söz 
aJmı_şh~. Mumaileyh, Filistiın'in 
taks_ımı projesini tiddetle tenkid 
etmış ve Filistin meselesinin halli 
için Filistin ile İngiltere arasında 
diğer arab memleketleri ile yapıl
mış muahedelere benzer bir mua· 
hede akdi suretinde bir hal şekli 
teklif eylenıittir. 

Mısır hariciye nazırı, sözüne devam
la, demiştir ki : 

"- Böyle bir muahede, memleketin 
istikbalini tevsik edecek, bütün menfa
atleri zaman altına alacak ve Filistinde 
müslümanlar ve hıristiyanlarla aynı hu
kuka sahih birer vatndaş olacak olan 
yahudilerin hukukunu muhafazaya ha
dim olacaktır.,, 

lspanyol muralıhcmnın ıözleri 
Bu zattan sonra B. Negrin, söz al· 

mış ve demiştir ki : 
.. _ Bugün sözlerimizin hakiki ehe

miyet ve şümulünü ölçüyoruz. İtalya
nın İspanyaya şimdi orada bulunmakta 
olan ordunun iki misli bir ordu gön
dermek üzere olduğunu beyan ediyoruz. 

M. Delbos'un sözleri 
B. Delbos, irad etmiş olduğu nut

kunda Fransanın milletler cemiyeti 
paktına olan imanından bahsetmiştir. 

Hatib, sözlerine şu suretle devam 

etmiştir: 

"- Sulhu tensik etmek lazımdır. 
Fransa hükümeti, kendi hesabına, sulh
çu bir eda ile yapılan beyanatlardan 
hiçbirinin samimiyetinden şüphe et. 
mek istemez. Fransa hükümeti, komşu
ları ile anlaşmağı şiddetle arzu ettnekte 
olduğundan hiçbir iyi usul, anlayış ve 
kavrayış gösteren hiçbir şey, onu la
kayd ve hissiz bulamaz. Fransa hükü
meti, bütün milletler arasxnda sulhun 
kurulmasmı hararetle temenni ettnekte 
olduğundan bunu temin edecek olan en 
iyi çareyi araştırmaktadır. 

Herkesin sulhu istemesi kafi değil
dir. Harbx gayri ınümkiin kılan şartları 
da istemek lazxmdır. 

B. Delbos, harbı gayri mümkün kıl
manın iptidai şartı, harbın sirayeti teh
likesinin önüne geçmek lüzumu oldu
ğunu bildirmiştir. Bundan donalyı 
Fransa ile İngiltere ispanyol faciası 
karşısında, Fransanın en iyi usul ol
duğunda ısrar etmekte olduğu karış
mazlık siyasetini teklif etmiştir. 
Karışmazlığm, ancak herkesin riayet 
etmesi ve müessir bir kontrola tabi tu
tulması şartiyle mümkün olacağı mey

dandadır. 

B. Delbos, bundan sonra Akdeniz 1 
konferansının varınış olduğu mesud ne
ticeyi kaydetmiştir. Mumaileyh, silahlan
ma yarışının büyük bir harablık teşkil 
etmekte olduğunu söylemiştir. Fakat di
ğer devletler siıahJ.anmağa devam eder
ken silfilısızlanmağa imkan yoktur. Bu
rada mümessili bulunan memleketler gi-
bi Fransa da taarruzu böyle milkafatlan. 
dırmağı kabul etroiyecekleri gibi istik _ 
ıaJ.lerini temin için hiç bir fedakarlıktan 
çe kinıniyeceklerdir. 

B. Delbos, nutkuna devam ederek 
sulh halinde yaşamanın en emin çaresi, 
teahhüdlere riayet olduğunu ve hu ria
l'etin enternasyonal işbirliğine müncer 
~iması lazım gelen kalkınmanın birinci 
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lngiliz projesine g6re Fmstinin nasıl 
taksim edileceğini gösterir harta 

Lübnanda 
Faşistler 

Adana, (Hususi muhabirimiz bildiri
yor) - Buraya sağlam kaynaklardan 
gelen haberlere göre, Suriyede ve Lüb. 
nanda faşizm propagandasr büyük bir fa
aliyetle devam etamektedir. Dün Lüb -
nanda 250 kişilik bir faşist grupu, ko _ 
nuşmak için toplandığı sırada polis bir 
baskın yapmış ve hepsini tevkif etmiştir. 
Yapılan ilk tahkikattan sonra bunlardan 
iki yüz kırla kefaletle tabliye edilmiş; 
hareketin on elebaşısı bırakılmamıştrr. 

Lübnan'daki cemiyetin reiai Antun Saa
di; Şamdaki şubenin reisi de Beytulla
dim'dir. Tahkikat devam etmektedir. 

Masarykin cesedi Pragda 
Prağ, 18 (A.A.) - Masarykin ce

sedi, dün Lanyadan yola çıkarılmıştır. 
Prağ, mütevaffa reisin naıini büyük bir 
matem havası içinde beklemektedir. 
Prağm mağzalarınm vitrinlerine siyah 
kumaşlar gerilmiştir. Sokaklarda gezen 
insanlar ceketlerinin iliğinde milli renk 
lerle vücuda getirilmiş rozetler vardır. 
Bu rozetlerin üzeri siyah kreple ör. · 
tülüdür. 

Mütevaffanın cesedi Lany yolun. 
da sade bir cenaze otomobili ile götü
rülmüştür. Alay, saat onda Prağa var
mıştır. 

vf" en lüzumlu merhalesini teşkil etmek
te bulunduğunu söylemiştir. B. Delbos, 
bu işbirliğinin azalmak yolunda olduğu
nu kaydetmiştir. B. Delbos, bu sahada 
otarşinin bir manasızlık olduğunu be -
yan etmiştir . 

Hatib, şöyle devam etmiştir: 

"- Sulh ancak bütün antipatilerimi
ze hakim olduğumuz, artık antipatile -

rimize iltifat etmediğimiz. mücadele ar. 
k'ldaşlığmdan daha uzaklan ve daha 
yüksekleri gördüğümüz zama nmümkün 
olur. , 

Fransa hükümeti, biribirlerinden çok 
farklı memleketler, biribirlerine muha. 
lif rejimler arasmda hiç bir veçhile uz. 
laşma yapdanuyacağına inanmak iste
mez.'' 

Hatib bundan sonra Fransa ile İn
giltere 'nin müşterek güvene olan bağlı
lıklarım isbat etmiş olduklarını söyle -
miş ve bu misalin semerelerini vereceği 
ümiclıni göstermiştir. 

B. Delbos, bütün enerjiler, şimdiye 

kadar yapıldığından daha ziyade ve da. 

ha iyi bir surette şu veya bu memlekete 
karşı değil, şu veya bu doktrine karşı de· 
ğil, sulhun müdafaası maksa.diyle birleş. 
tirilmesi lbım geleceğini kaydetmiştir. 

1 BASIN İCMALi .t 

Akdeniz ve Balkanlar 
KURUN'da Asım Us, Akdeniz em

niyeti ve Balkanlar hakkında yazdığı 
bir ba§ makalede diyor ki : 

"Nyon konferansında Balkan aotan
b devletlerinin takdir ile lehlerine &Ay_ 
dolunacak bir güzel hareket daha vardır 
ki bu da İmza için yapılan son içtimada 
her devlet murahhası söz söylediği hıa_ 
de Balkan antantmı teşkil eden Türki
ye, Yugoslavya, Yunanistan ve Roman
ya namına yalnız bir kişi söz söylemiı, 

Yugoslavya delegesi Puriç konferansta 
vardan anlaşmayı beynelmilel sulhu 
kuvvetlendirecek bir amil olarak selim
lanuııtır. 

Nyon konferansında dört Balkan 
devleti namına yükselen bu seı, garazsız 
ivazsız sulh için çalı~an memleketlerin 
müşterek dileğidir ki bütün Balkan mil
letleri namına ağızdan çıkbğı için doi
rudan doğruya konferansın karan bd.r 
mühimdir; zira Akdenizde beyne!milel 
sulhu tehlikeye koymak istiyen mende • 
ketler ve miHetler varsa bu sesin cnani
aım hesaba katmak mecburiyetindedir.#, 

AKDENIZDE YEN( BiR VAZIYET 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi Alı:
denizin son vaziyetini inceliyerelr diyor 
ki: 

"Almanya ile mÜ§lerek ve .Almımya 
tarafından müeyyit olduğu söylenilen im 
itirazlar, bizce gide gide ıuraya ~ 
cak: Akdeniz de ticaret gemilerinin Rl'

bestliği temin edilmekle ve bu denizde 
korsanlıklara mani olunmakla v.ıam 
hükümetine hariçten, bu defa artık bi.. 
tün bir emniyet içinde, alabildiği.ne 7'3111'

dım edilmesine meydan verilmif olacak
tır. Bu asla tecviz edilmemek lmm ge
len büyük ve hatta himayeli bir mida
hale demektir. Gemilerin batırdm•una 
mani olacaksak bari onların muayeaed
ni kabul ve binaenaleyh onların .._. 

malzemesi taşımaınalarmı da temin elmİf 
olalım, ve nihayet niçin General F ..... 
ko'ya muhariplik hukuku tanınuplan? 

Y apacağrmız iş dört batı mamur olUil
mek için bu afrtlan da ihtiva etmelidir. 
İtte italyan itirazlarmın arkalarmda m
h olan fikirler ve maksatlar, zannlllllZQ 
bu gibi ~eylerdir. 

Çin - Japon harbı 

Japonların ihata 
hareketi 

Tokyo, 18 (A.A.) - Pekinden biL 
diriliyor: 

Çinliler, japonlarm ileri hareket
lerine mani olmak ve ihata edilmiı elli 
bin çin askerini kurtarmak için Pelı:L 
nin garbi cenubunda kanal ve nehirle.. 
rin sedlerini yıkmaktadırlar. 

Çin kıtaatı tam bir ricat halinde

dir. Şoşovdaki çin garnizonu ya teslina 
olmak veya tamamen mahvolmak tcbli.. 
kesine maruz bulunmaktadır • 

Çinliler· şiddetli bir mukabil 
taarruza geçtiler 

Şanghay, 18 (A.A.) - Japon donan.. 
ması namına söz söylemeğe salahiyettar 
bir zat, çinJilerin dün Şanghay etrafın
-l:ı.ki cephede mukabil taarruza gcçmif 
olduklarını söylemiştir. 

Japonlar, çinlilerin yaklaşmasına mü
saade etmişler ve sonradan ateş açarak 
kendilerini ağır zayiata uğratmışlardır. 

Çin kıtaları ilerliyorlar 
Londra, 18 (A.A.) - Çin büyük el

çisine gelen haberlere göre, Çin krtaları. 
Şanghay'ın şimalindeki yeni hatları üze
rinde Lotien ve Luihang'ın şarkında bir 
kilometrelik bir ilerleme kaydetmi~a • 
dir. 

Çin ve Amerikanın koyduğu 
ambargo 

Vaşington, 18 (A.A.) - Çin elçisi B. 

Tcheng - Ting - Vang. Çin'e gönderile

cek silahlara ambargo konulmasına kar

Şl Çin hükümeti narmna hariciye nen _ 

reti nezdinde protesto etmiştir • 

Çinde ölen japonlar 
Tokyo, 18 (A.A.) - Amirallik dai

resi, bu ayın on altısına kadar Çinde te

lef olan japon bahriye silahendazlan mik

darmm 1O14 e baliğ olmakta bulundu -

ğunu bildirmektedir. Japon donanma

sının kaybettiği tayyarelerin adedi 23 

dür. 



4 

Kamutay 
Korsanhğa karşı tedbir 

B. Menemencioğlu dün 
Kamutayda anlaşmanın 
veciz bir izahını yaptı 
Kamutayın dünkü toplanbsında, Nyon anlaşmalarımn ~~sdiki _hak: 

kındaki projelerin görüşülnıesi dolayısiyle Dış bakan vekıh ve Sıyası 
müsteşar B. Numan Menemencioğlunun, Kamutayın dikkat ve alaka 
ile dinlediği konuşması, şudur: 

"-Muhterem arkadaşlar, 
İspanyada bir seneyi müteca

viz bir zamandanberi cereyan e
den kanlı hadiseler hepimizin te
essürle takib edegeldiğimiz bir fa
cia halini almıştır. 

Zaman zaman harice sirayet etmek 
iıstidadmı göstererek bütün devletleri 
büyük bir teyakkuza sevkeden İspanya 
dahili harbı son aylarda bir de Akde
nizde ticaret gemilerinin emniyet ve 
ma.suniyeti meselesini ortaya çıkardı. 

Bir aydan kısa bir zamanda Akdenizin 
garbından ta Çanakkale boğazı ağzına 
kadar muhtelif noktabırda muhtelif 
bayrakları taşıyan ticaret gemilerinin 
gayri insani bir şekilde torpillenmesi, 
bu hususta müşterek tedbirler ittihazı
nı amir görülmüştür. İngiltere ve Fran
sa hükümetleri alakadar devletleri bir 
toplantıya devet insiyativini, aldılar. 
Davete icabet eden altı Akdeniz ve üç 
Karadeniz devletinin murahhasları 10 ey
lülde Cenevre civarında Nyon şehrinde 
toplandılar. Mevzuu müzakere hüviye
tini bildirmeksizin harekatı harbiyede 
bulunan ve bu harekatı beynelmilel ka· 
bul edilmiş usuller haricinde gayri in
sani olarak icra eden denizaltı gemile
rinin İspanyada mücadele halinde bu
lunan taraflardan gayri devletlere aid 
ticaret gemilerine tecavüz etmelerini 

menedecek tedabiri ittihaz etmekti. Bu 
yolda hareket eden denizaltı gemileri
ni "pirate" telakki edilerek kendilerine 
o yolda muamele yapılması konferansa 
yapılan teklifin esasını teşkil ediyordu. 

Geçmişe kısa bir baktf ... 
"Ma!Umualiniz olduğu üzere ta 19 -

uncu asrın ortalarına kadar korsanlık 
ve piratlık vakaları açık denizlerde 
seyrisefer emniyetini selbetmiş ve ni
hayet biribirleriyle olan münasebetle_ 
ri sıklaşarak medeniyet bütün ins-ani
yetin müşterek bir malı olduktan son
ra aradaki rabıtaların en iyj yolları olan 
açık denizleri münferid tecavüz vaka
larından temizlemek kati bir ihtiyaç 
halini almıştı. 1856 da Paris muahede_ 
sinde korsanlığın ilgası teyid edilmiş 
ve umumi hukuku düvel kaideleri de 
"pirate'' lığın menini esas olarak kabul et
miş ve tatbikini her devletin kendi 
kanunlarına buıakmıştır. O zamandan 
beri en müessir ş-ekilde tatbik edilmiş 
olan bu hüküm ve kaideler sulh zaman
larında denizleri "pirate" lık denilen bu 
kurunu vustai tecavüzlerden kurtarmış.
tır. Ancak hazan sulh zamanında da 
öyle fili harb hareketleri olur ki bun
lar "pirate" lığın tam vasıflarmr ifade et
miyen ve neticeleri itibariyle aynı za
rarları müeddi olan vaıkalar şeklinde 

tecelli eder ve devletleri tedafüi ted
birler ittihazına ve bu hareketleri doğ
rudan doğruya piratlık telakki etme
ye sevk ve icbar eder. Bugünkü hadi
selerin bir benzerini 1873 tarihinde vu· 
kua gelmiş görüyoruz. Yine İspanyada
bu tarihte çıkan ihtilal münas~betiyle 
açık deniz emniyetini tehi:lid eden va
kayi cereyan etmiş ve devletleri bu teh
didleri ika edenlere karşı "pirate" lık ah
kamını tatbika mecbur etmiştir. 

Londra anlQfmas.ına dayanarak .. 
4'Nyon konferansı da mesnedi bu 

hukuku düvel prensiplerinde, tarihin 
bu misalinde ve ayni zamanda da 1930 
ve 1936 senelerinde tahtelbahir harbla
rmın tanzimine dair Londrada akd ve 
imza edilen bir mukavele ve onu mü
eyyid praseverbal ahkamında bulmuş.-
tur. 

Türkiye cumhuriyetinin, Yüksek 
Meclisinizce kabul ve tasdik olunan 
3227 numaralı kanun ile iltihak etmiş 
olduğu 1936 Londra prose verbali de
nizaltı gemilerinin bir takım insani ted-

birlere müracaat etmeksizin ticaret ge
milerini batıramıyacağı vıe bu hususta 
denizüstü gemilerinin tabi olduğu bii
kümlere tel>eiyyet etmesi lazım gelece
ğini müeyyid bulunmaktadır. 

Nyon konferansı, İspanya hadisatı 
dolayısıyle hali barbın vücudunu kabul 
etmemek ve İspanyada mücadele halin
de bulunan taraflara muharib hukuku 
tanımamakla beraber Londra anlaşınıa-

ları esaslarını bu "pirate'' lık harekatına 
karşı ittihazı her devletin salahiyeti 
cümlesinden olan tedaıbir ile mezcede
rek İspanya işlerine ademi müdahele 
prensiblerini İspanyada hal mücadele
de olan taraflardan gayri devletler gemi
lerinin masuniyetini temin edecek usul
lere istinad ettirerek tesbit ve kabul 

etmiş bulunuyor. 

Anlaşmanın ruhu 
" 14 eyllılde Türkiye delegesi Hari. 

ciye Vekili Dr. Aras'ın, İngiltere, Bul
craristan Mısır, Fransa, Yunanistan, b , 

Romanya, Sovyetler Birliği ve Yugos -
lavya murahhaslariyle birlikte imza et
mış olduğu Nyon anlaşması Yüksek tas
vib ve tasdikımza arz edilmiştir. Bu an
laşma biraz evvel bahsettiğim "pirate"lık 
vakalarına karşı akidlerin mütesanid o

larak hareketlerini temin eden bir kaç 
prensip maddesinden sonra alınacak 

tedbirlerin bilfiil cereyanı ne yolda vu
kubulacağını gösteren hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bu hükümlere göre garbi 
Akdenizde - Tirenyen mıntakası hariç 
olmak üzere - emniyetin mürakabesi ka
ra suları dahilinde ve açık denizde in • 
giliz ve fransız ~lolarına bırakılmış ve 
şarki Akdenizde de kara sularının mü · 
rakabesi her sahildar devletin kendisi
ne ve açık denizlerde • Adriyatik müs • 
tesna olmak üzere - anlaşma ahkamı -
run tatbiki gene İngiliz ve fransrz filola
rına verilmiştir. Akdenizin şarkında 
bu filolar harekatta bulundukları esna
da sahildar devletlerden bunların malik 
bulundukları vesait derecesinde müzahe
ret görecekler ve bilhassa bu devletle -
rin karasuları içine kadar "pirate" gemi. 
sini takibedebilmek ve gene sahildarla -
rın irae edecekleri limanldrdan istifade 
edebilemek haklarına malik 1Jlacaklardır. 

Anlaşma.nın tatbikatı esnasında bir 
yanlışlığa meydan vermemek için akid 
devletlerin denizaltı gemileri Akdenizde 
bazı kayıdlara tabi olarak 3"Vrisefer ede 

bileceklerdir . 
Nihayet, müddetle muk.ayyerl olmı. 

yan bu anlaşma he. 'lkidin b:r ..tylık mü
tekaddim ihbar ile çekilmesi imkanını 
derpiş etmekte ve bu takdirde diğer her 
hangi bir akide de bu çekilme gününden 
evvel haber vermek şartiyle aynı za • 
manda teahhüdatma nihayet vermek 
hakkını bahşeylemektedir. 

Enternasyonal teahhüdleı 
bozulmuyor 

Nyon anlaşmasının 8 inci maddesi 
mucibince bu anlaşma ile beynelmilel 
teahhüdata hiç bir veçhile halel gelme
mekte olduğunu aynca kaydetmek iste-

rim 
Arkadaşlar, (Nyon) anlaşmasının 

imzası esnasında bu anlaşmada yer bul
mamış olan diğer bazı noktaların müza
keresine devam edilerek müzeyyel bir 
itilaf daha akdine çalışılacağı tekarrür 
etmişti. Bu ikinci anlaşmada birincisinin 
eczayı mütemmimesinden olmak üezere 
bu gece Cenevrede aynı devletler mu -
rahhaslan tarafından imza edildi. 

İşte Yüksek Meclisinizden tetkik ve 
tasdikını rica ettiğim ikinci metin de bu
dur. Denizaltı piratlığmm, denizüstü 
gemileriyle tayyarelere de teşmilini is
tihdaf eden bu itilafname (Nyon) anlaş
masının hudud ve esaslan dahfünde ve 
memleketimize aynı mükellefiyetleri 

ULUS 

dtin 
İsmet İnönü 

Tunceli 
vaziyetini 
izah etti 

(Başı ı. inci sayfada) 
lub kaldığını, bahusus, isyan edenlerin 
bunlardan biri içinde sığınarak aşılmaz 
bir melce halinde maksatlarına muvaf
fak olduğunu ifade ederdi. 

T ıbkı Ankara sokakları gibi •. 
Cumhuriyet ordusu ve zabıtası, bu 

hadise esnasında yaptığı takiblerde hu
rafe olarak zihinlerde yerleşen ne kadar 
uçurum halinde dere ve ne-kadar çıkıl
maz dağ varsa hepsini Ankara sokakları 
gibi baştan başa geçmişlerdir. (Alkışlar) 
Kanun götüren ordu, jandarma neferle
rinin ve ordudan bir neferin ayak bas
madığı yer, inmediği dere ve çıkmadığı 
tepe yoktur. (Bravo sesleri alkışlar). 

Cumhuriyetin ıslahat ve imar 
programına muhalefet eden bütün 
engeller ortadan kaldırılmış ve 
program bir aın fasıla vermeksizin 
ilerletilmekte buluıunufbır. 

Bugün orada yapılmakta olan yollar, 
kışla1ar ve karakollar, mektebler, hükü
met konaklarıyla memleketin en mamur 
ve en ziyade iş içinde bulunan bir muhi
tinin manzarasını görmek, size, hepimi
ze zevk verse gerektir. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, mukavemet vaziyetini 
bertaraf ettikten sonra, halkının refah 
ve serbestisi için takib edilen programa 
devam ediyoruz. Bu vaziyeti size arze • 
derken yazın başından beri devam eden 
faaliyette kaçınılması mümkün olrnıyan 
insan zayiatının da neden ibaret oldu
ğunu, olduğu gibi söylemek is.:erim. Dün 
akşama kadar yani 17 eylUle kadar Der
sim harekatının başından itibaren veri -
len zayiat şudur: 

Subay, bir şehit, dört yaralı, 
Er, 28 şehit, 46 yaralı, 
Bekçi, bir şehit bir yaralı. 
Arkadaşlar cumhuriyet kanunları-

nın hükümlerini yerine getirmek için 
aziz canlarım sev-erek bu vataaı uğrun
da feda eden subay ve er bütün vatan 
evtadlarmı huzurunuzda hürmetle ya_ 
dediyorum. Bu vazifeyi iyfa ebnek 
isin bütün kudretlerini aşkla sarfeden 
cumhuriyet ordusunun ve cumhuriyet 
jandıannasının kumandanlarına, subay 
ve erlerine takdir ve şükranlarımızı 
ifade ettiğim zaman B. M. Meclisinin 
astı hissiyatu.. Hade etmiş olduğuma 
eminim. (Bravo sesleri alkışlar). 

isyana iştiTak edenlerden: 
Arkadaşlar, bütün bu hareket esna

sında isyana iştirak eden, iğfal edil
miş zavallılarda vukubulan zayiatı ol
duğu gibi size söyliyeceğiın: 

İsyana iştirak edenlerden 265 mak_ 
tul, 20 yaralı vardır. 27 kişi yakalan
mış ve müsademe esnasında 849 kişi 
teslim olmuştur. Bunların içinde müc
rim olan, bilerek fenalık yapmış olan 
ve birçok zavallıların zararına sebeb 
olmuş~ olanlar vMdır. Fakat bu çalış
kan ve istidadlı türk halkının en çok 
kısmı, fesadcılarm, bu fena başların 
zulmünden zarar görmüşlerdir. Bile
rek bilmiyerek, muhalefet yoluna sapıp 
kanunun siddetli tedibatına maruz kaL 
mış olarak hayatlarını kaybedenler hak 
kında da B. M. Meclisinin teessürle. 
rini ve bunun diğer vatandaşlara ibret 
olması temennilerini ifade ediyorum, 
zannediyorum. 

Zayiat niçin hali/tir?. . 
Arkadaşlar, hakikati türk mılletıne 

olduğu gibi söylerken bulunduğu gibi 
bu kadar uzun süren ve cumhuriyet ka_ 
nunlarını behemehal yürütmek için 
gösterilen, azim şiddet karşısında bile 
zayiatın binnetice hafif olmasına dik
katinizi celbetınek isterim. Silahlar çok 
müessir ve silahları kullanmak için hiç 
bir tereddüt olmadığı halde isyan e_ 

tahmil eder şekilde akd ve imza edil

miştir. 

Cumhuriyet hükümetinin, Büyük 
Meclisinizce tasvib edilmiş olan siyase
tine uygun telakki ettiğimiz (Nyon) 
anlaşmasile müzeyyel Cenevre anlaşma
sını kabul ve tasdik buyurmanızı rica 
ederim." 

19 - 9 - 1937 

toplandı 
Kamutay toplantısında 
Nyon anlaşmasını tasdik eden 
kanunlar ittifakla kabul edildi 

(Başı J. inci sayfada) 
de duramayan bir sel halini almıştı. 

İkinci celse 17 .25 de ve gene B. Ab
dülhalik Rendanın başkanlığında açıldı. 

Kamutayın mevcud millet vekili ye
kunu olan 396 dan 371 inin mevcud bu
lunması ile yapılan bu toplantının hu
susiyet ve ehemiyetini, sıraların tama
miyle dolu olması da anlatiyordu. 

Encümenin mazbataları 
Muhtelit encümen saat 14 den 17,20 

ye kadar çalışarak projeler üzerindeki 
tetkiklerini bitirmiş ve mazbatalarını 
hazırlamıştı. 

Başkan, encümenin mazbatalarının 
vaktin darlığı dolayısiyle basılamadığı
nı ve okunacağını söyledi. 

Nyon anlaşmasına aid iki projeyi 
tevhid eden muhtelit encümen mazba
tasında projelerin aynen kabulünü isti
yordu. 

Dış bakan vekili ve Siyasi müsteşar 
B. Numan Menemencioğlu projelerin 
müstaceliyet karariyle görüşülmesini 
taleb etti ve bu teklif ittifakla kabul e
dildi. 

Projelerin heyeti umumiye5i üze
rinde söz istiyen olmadığından, evvela 
B. Numan Menenıencioğlu söz aldı ve 
dadisenin uzun bir izahını yaptı. B. 
Menemencioğlu'ndan sonra alkışlar a
rasında kürsüye gelen Başbakanımız, 

diğer sütunlarımızda bulunan büyük ve 
tarihi konuşmasını yaptı. 

Açık reyle Kamutayın tasvibine ar
zedilen projelerden anlaşmaların tasdi
kına dair olanlar, mevcudun tamiyle 
ve 364 reyle; Nyon anlaşmasının mak
sadı ve onun yüklediği mükellefiyet 
hududu dahilinde kalmak şartiyle an
laşmalar akdi için hükümete salahiyet 
verilmesi hakkındaki kanun projesi de, 
rey toplanma sırasında mevcud bulu
nan 372 reyin ittifakiyle kabul edildi. 

Bundan sonra Başbakanımız Tun
celi vaziyetine dair güzel bir izah yap
tı. Bu izahı da birinci sayfamızın 4 ün
cü ve beşinci sütunlarında aynen bula

caksınız. 

Kamutay l ikinci teşrin 1937 pazar
tesi günü toplanacaktır. 

Projelerin metni 
Akdenizde korsanlık fiillerine kar

şı alınacak müşterek tedbirler hakkında 
Nyon anlaşmasına müzeyyel itilafna
me hakkındaki hükümetin mucib se
bebler mazbatası şudur: 

denlcre karşı silah. kullanan ordu he
yetleri ve cuhumriyet jandarması bir 
hayatı kurtarmak için ve korumak için 
ve içtinab kabil olan bir zararı ika etJ 
memek için son derece şefkatle kuvvet 
içinde mündemiç olan şefkatledir ki, za 
yia~ böyle mahdud sahaya inhisar et

miştir. 

B. M. Meclisinin memnun olacağına 
eminim.' İsyana iştirak eden aşiret reisle 
rinin hepsi mahkemeye verilmişlerdir. 
Umumi, tabii olan adliye mahkemesi
ne verilmişlerdir. Bunlar, hakimlerin 
vereceği hükümlere göre, cumhuriyet 
kanunlarının kendileri için işaret et
tikleri hükümleri, hakimlerin ağızların
dan işiteceklerdir. 

Arkadaşlar, cumhuriyet kanunları
nın anc-ak refahı, umranı, iyi geçinme
yi hedef tutan hükümlerini yürütmek 
için çetin şartlar içinde alınan müsbet 
neticelere ermek için cumhuriyet idare
sinin kuvvetli olduğu kadar şefkatli ve 
adaletli olduğunu göstermek itibaıriy

le Tunceli hadisesi en son ve en muk
ni bir misal olmuştur. (Şiddetli alkış
lar, bravo sesleri). 

)f. 

Seyit Rıza'nın sorgusu 
devam ediyor 

Elaziz (Hususi muhabirimiz bildiri
yor) - Seyit Rızanın bugün de sorgu
suna devam edildi. Seyit Rızanın bu
günkü sorgusunda bazı yeni isimler 
ortaya attığı bildiriliyor. 

Seyit Rıza arazilerinin tapu işleri 
için oğluna hapishane müdürü eliyle, 
direktifler vermek istemiştir. 

"Akdenizde son zamanlarda hadis 
olan korsanlık fiillerine karşı ittihaz 
edilecek müşterek tedbirler hakındaki 
Nyon anlaşması Akdenizde denizaltı 

gemileri tarafından ika edilecek pirat. 
lık fiillerini istih.daf etmektedir. Ayni 
fiiller deniz üstü gemileri veya tayya
reler tarafından yapıldığı takdirde bun. 
lara karşı da ayni tedbirlerin ittihaz 
edilmesi, Nyon anlaşmasına iştirak e
den devletrece derpiş olunmuştur. Bu 
maksatla mezkur devletler arasında ce
reyan eden müzakerat neticesinde bir 
anla~aya varılmıştır. 

Nyon anlaşmasının mütemmimi olan 
bu itilafın başlıca hükümleri şunlar

dır: 

İspanyada mücadele halinde bulunan 
taraflara aid olmıyan bir ticaret gemL 
sine her hangi bir deniz üstü gemisi 
veya bir tayyare tarafından malum in
sani prensiblere muhalif olarak taarruz 
vuku bulduğu halde bu taarruz defedi
lecektir. 

Bu müzeyyel anlaşma Türkiye, İn
giltere, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yu.. 
nanistan, Romanya, Sovyetler Birliği 
ve Yugoslavya murahasları tarafından 
Cenevrede 17 eylfıl 1937 tarihinde imza 
edilmiştir. 

Birinci Nyon anlaşmasının tahmil 
et\iği mükellifiyetler dahilinde bulunan 
ve ayni maksadı istihdaf eden bu mü
zeyyel Cenevre anlaşmasını hükümet 
meclisin yüksek tasvib ve tasdikine ar
zeder.,, 

Kabul edilen kanun projesi şudur: 
Madde 1 - Denizaltı gemilerinin 

korsanlık hareketlerine karşı alınacak 
müşterek tedbirler hakında Nyonda 14 
ey1Ul 1937 tarihinde imza edilen anlaş. 
maya müzeyyel olmak üzere Cenevrede 
17 eylfıl 1937 tarihinde deniz üstü 
gemileriyle tayyarelerin korsanlık ha
reketlerinin menine dair imza edilmiş 
olan anlaşma kabul ve tasdik olunmuş

tur. 
Madde 2 - Bu kanun neşri tarihin-

den muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanununun hüküm
lerini icraya İcra vekilleri heyeti me 

murdur. 

Akdeniz konleransı - Nyon anlat
masına müzeyyel itilcilname 
Akdenizde denizaltı gemileri tara• 

fından ika olunan korsanlık fiillerine 
karşı hususi müşterek tedbirler hakkın
daki kararları havi olarak 14 eylUl 1937 
tarihinde Nyonda imza olunan anlaŞ
maya, iştirak eden devletler, deniz üs
tü gemileri veya hava sefineleri tara
fından ika olunan bu gibi fiillere karşı 
ileride müşterek tedbirler ittihazı im
kanını muhafaza ettiklerini ve şimdi bu 
gibi tedbirlere tevessül etmek münasib 
olduğunu nazarı dikkate alarak, 
hükümederi tarafından u ufü dairesin
de mezun bulunan aşağıdaki imzalar 
sahibleri 17 eyh11 1937 tarihinde Cenev
rede toplanıp derhal meriyete gjrecek 
olan berveçh_i ati hükümleri karar1aş-

tırmışlardır. 
1 - işbu irilafname, Nyon anlaş

masını tamamlar ve onun mütemmim 
cüzü addolunur. 

2 - İşbu itilafname İspanyada mü
cadele halinde bulunan taraflarc>an biç 
birine aid olmıyan bir ticaret gemisine 
karşı Akdenizde bir deniz üstü gemisi 
veya hava gıemis.i tarafından deniz mu
harebesi hukuku düveli ile musadaak 
olup 22 nisan 1930 tarihli Londra mua
hedenamesinin 4 ncü kısmında tadad 
ve 6 teşrinisani 1936 tarihinde Londra.. 
da imza edilen protokol ile teyid olu
nan insaniyet prensiplerini nazarı itiba-
re almaksızın bir denizüstü veya hava 
gıemisi tarafından yapılan bilcümle hü
cumlar hakkında tatbik olunur. 

3 - Nyon anlaşmasına tevfikan a. 
çık denizde ticari seyrisefainin himaye• 
sine iştirak eden ve ı inci maddede zik· 
redilen şerait dairesinde yapılan bir 
hücuma şahid olart her denizüstii ge

misi, 
a) Eğıer hücum bir hava gemisi ta

( Sonu 5. incı sayfada ) 
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Dört güreşte de galib 
geldik üç tuş yaptık 
İzmir, 18 (A.A.) - Balkan güreş 

birinciliklerine bugün de Alsancak stad
Yornunda devam edilmiştir. Güreşler s~ 
at ıs,ıs de başlamıştır. 

İlk güre§ 56 kiloda Kenan ile Mogo-
1Yat (yugoslav) arasında yapıldı. Ha
kenı V ekusta (yunan) idi. 

İlk on dakika berabere bitti. Birinci 
üç dakikada Kenan alta düştü. Yugos· 
lav güreşçi bu müddet zarfında bir ha
reket yapamadı. İkinci üç dakika Ke
nan üstte bir iki hamle yaptı. Son dört 
dakikayı da ayakta güreşen iki güreşçi 
tuş yapamadılar. Neticede, Kenan ek
seriyetle galib ilan edildi. 
. . İkinci güreş 61 kiloda Yaşar ile Fi.. 
lipıs (yunan) arasında idi. Hakem Ri
ter (Yugoslav) dı. İlk on dakika Yaşar'm 
1~hine bitti. Fakat, Yaşar kura çekilme
Stni istedi ve alta düştü Filipis bir ha. 
reket yapamadı. İkinci üç dakikada üst· 
~e güreşen Yaşa:· hemen rakibine salto 

· tle 13 dakika 17 saniyede tuşla yendi. 
Üçüncü olarak, 66 kiloda Yusuf ile 

Polihronyos (yunan), güreştiler. Ha -
kem gene Rihterdi. İlk on dakika bera • 
bere bitti. Kurada Yusuf alta düştü. 
Polihroyos bir şey yapamadı. İkinci üç 
dakikada üstte güreşmeğe başlıyan Yu
suf, 14 dakika 36 saniyede kanadla tuş 
Yaparak galib geldi. 

72 kilo Fişer (Yugoslavya) ile Mar
ko (yunan) güreştiler, hakem Sadul
l~h idi. İlk on dakika yugoslav güreş
Çısinin lehine bitti. Bu müddet zarfm
d~ yunanlı güreşçi menfi çalıştığından 
b'.~ ihtar aldı. Yugoslav güreşçisi üstte 
gureşe devam etmek istediğinden ge
ne·· 
r ll_ı>tte çalışmağa başlıyor, yunan gü-
esçısi . d d ·-· d ~ lllenfı çalışma a evam ettıgın-

G ~·n hakem ikinci bir ihtar daha yaptı. 
h U4eŞçiler bir netice alamadığından 
k aiteın ikisinin de ayakta güreşmesine 
p~tar verdi. Gene tuş. ~lınad~ğı~dan 

Şer ekseriyetle galip ılan edıldı. 
79 kiloda mersinli Ahmed ile Kan

Panis (yunan) güreştiler, hakem Rih
terdi, İlk on dakika Ahmedin lehine 
bitti. Üstte güreşmek istiyen Ahmed 
l3 dakika 5 saıniyede tek kol solta ile 

~~kibini tuşla yendi. Bu suretle iki ra-
tbini de yenen Ahmed sikletinin ilk 

Şaınpiyonu oldu. 

87 kilo Mustafa ile Mectsn.er (yo· 
i;slav) güreştiler. Hakem Vekusisdi. 
. Ustafa 1 dakika 6 saniyede çift solta 
~e rakibini tuşla yenerek sikletinin 

alkan şampiyonu oldu. 
C A..ğır siklette Vesic (yugoslav) ile 
ardıs (yunan) güreştiler. Hakem Sa

duJ1ahdı. Yugoslav güreşçi 6 dakika 40 
Ba.tıiyede tuşla galib geldi. 

Güreşlere yarın devam edilecektir. 

Atatürk güreş günü 
.. Ankara bölgesi güreş ajıanlrğı bu

gttn lialkevinde saat 14 de kulübler 

arasında bir güreş müsabakası tertib 
tttn· 

tştir, 

i . Bu müsabakalar, türk güııeşçileri 
1~

1ll nıutlu bir güne rastlamaktadır: 
sp 

3
-t de İtalyadan gelen güreşçilerle 

" Orcuıarımız bir müsabaka yapmışlar k: :Süyuk Önder Atatürk bu müsaba-
Yı huzurlariyle şereflendirmişlerdi. 

c:u Cüres federasyonu Atatürkün spor
ha tençliğe bu yakın alakasını daima 

tırlarnak ·· ı ~ J "h' · "''.ı\ uz.ere, 19 ey u tarı ını 

tni::türk güreş günü,, olarak kabul et-
., ı. 

iti :Bugün, Ankarada olduğu gibi, Tür-
Yede gü b'k d'ld" - · J:ıöı reş sporunun tat ı e ı ıgı 

'Ya &elerde sporcularımız müsabakalar 
Parak, bu günü kutlayacaklardır. 

Doğu muhteliti 
Beşiktaş maçı 

1stanb ı danb . u, 18 (Telefonla) - Bir ay-
crı An d 1 Şehri . a o uda bir turne yaparak 

hu.gr tnıze kadar gelen Doğu muhteliti 
ın Tak· 

'1İtci k sım stadyomunda az bir se-
alahalığı önünde birinci macını 

Kamutay 
toplantısında 

(Başı 4. ün.cü sayfada) 
rafından vaki ise ona karşı at~ açacak, 

b) Eğer bir denizüstü gemisi tara
fından vaki ise o hücuma karşı kendi 
vasıtalariyle ve icabı halinde onların 

kara suları dahilinde, çaığrnlması müm
kün olan takviyeye müracaat eyliyerek 
müdahale edecektir. 

İştirak eden devletlerden her biri, 
kendisine aid hususlarda, kendi harb 
gemilerinin işbu itilafname ruhuna gö
re hattı hareketlerini tanzim edecekler
dir. 

Ayni derecede muteber olmak üzıe
re fransızca ve ingilizce olarak tek bir 
nüsha halinde Cenevrede 17 eylfıl 1937 
de tanzim olunmuştur. Bu nüsha MiL 
!etler Cemiyeti Katibliği Hazinei Ev
rakına tevdi olunacaktır. 

Büyük Britanya ve Şimali İrlanda 
Mütte'hid Kıralhğı, Bulgaristan, Mısır, 
Fransa, Yunanistan, Romanya, Türki
ye, Sovyetler Birliği, Yugoslavya.,, 

Salahiyet kanununun metni: 
Kamutayın dünkü toplantısında ka· 

bul ettiği hükümete salahiyet veren ka
nun projesinin metni de şudur: 

Madde 1 - Nyon an1aşmasmın mak
sadı ve onun yüklediği mükellefiyet 
hududu dahilinde kalmak şartiyle an
laşmalar akdi için hükümete salahiyet 
verilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun hükümle
rini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

Mebuslardan birçoğu gitti 
Nyon anlaşmasını tetkik ve tasdik 

etmek üzere fevkalade olarak toplanan 
Kamutay toplantısında bulunan mebus· 
larımızdan ekserisi de dün akşam 19.15, 
20.30 da hareket eden mutad trenlerle 
ve hususi surette tahrik edilen ve 20.20 
yola çıkan katarla şehrimizden ayrılmış
lardır. 

Beşiktaşla yaptı. İlk golü beşik
taşhlıar attılar. Yedinci ve on ikinci 
dakikalarda beşiktaşlılar iki gol daha 
yaptılar. Bundan sonra oyun biraz 
gevşedi. Bundan istifade eden Doğulu
lar 38 inci dakikada bir gol yaptrlar ve 
devre 3-1 bitti. 

İkinci devrede beşiktaşlılar 8 inci 
dakikada dördüncü ve biraz sonra da 
beşinci ve altıncı golleri de yaptılar. 

20 inci dakikada Doğu muhteliti ikinci 
golünü attı ve bunu üçüncü sayıları ta
kib etti. 

Maç 6-3 Beşiktaşlıların galibiyetiy
le bitti. Yarınki maç Galatasaraylılarla 
olacaktrr. 

Çankaya spor kulübü 
kongresi 

Çankaya spor kulübü idare heyetin
den: "18-9-937 tarihinde toplanması L 
lan edilen kongremiz kulüb mensubu 
olmıyanların müdahalesi neticesinde 
yapılamadığından bu kongrenin yerine 
kaim olmak üzere yeniden bir kongre 
yapılması idare heyetince kararlaştırıl
mıştır. 

1 - Salı günü saat 18 de belediye sa
lonunda toplanacak olan bu kongreye 
bütün üyelerin gelmelerini rica ederiz. 

2 - Kongreye iştirak için nizam
nanıemizin 12 inci maddesi mucibince 
idare heyetinden birer vesika alınması 
icab ettiğinden üyelerin 20-9-937 pazar
tesi günü saat 18 den 20 ye kadar Hacı. 
bayramda Altınordu kulübünde bulu
nacak idare heyeti mümessilinden al

maları, 

3 - Herhangi bir mazeret dolayısiy
le pazartesi günü bu vesikaları temin 
edemiyenler kongreden bir saat evel 
belediye salonunda bulunacak idare he
yeti mümessilinden bu vesikayı alıaıbi

lirler. 
4 - Bu vesikaları ibraz edemiyen

ler kongreye iştirak edemiyeceklerdir.,, 

*** 
Diğer taraftan, kongrede bulunan 

bazı kimseler matbaamıza müracaat 
ederek kongrenin normal şartlar altın
da olduğunu ve BB. Necmeddin, Or· 
han, Muhittin ve Rızanın idare heyeti
ne seçildiğini bildirmişlerdir. 

Bu vaziyet, ortada bir ihtilaf bu
lunduğunu göstermektedir. Bitaraflığı
mızı muhafaza için idare heyetinin teb
liğini neşir ve diğer tarafın verdiği 

malUmatı kaydediyoruz. 

1 

ULU 5 ========================= 
Tarih Kurultayı 
yarın toplanıyor 

( Başı 1. inci sayfada ) 
Yeni Türkiyeye dair muhtelif eser· 

lerjm vardır. Bu defa Tarih kurultayın
da eski Türkiye ile yeni Türkiye ara
sında (bir alaka bulunup bulunmadığı· 
nı) anlatan bir tez okuyacağım. 

Benim kanaatime göre Yavuz Seli
me kadar bugünkünden çok farklı bir 
Türkiye mevcuddu. Türk kavimleri 
vardı. Fakat bir millet teşekkül etme
mişti. Selimden sonra ise Osmanlı im· 
paratorluğu hilafet oldu. Osmanlı mem
leketi bir islam memleketi haline geldi. 
Ve en nihayet Atatürk eski türklerin ya
pamadığını yaparak kuvvetli bir millet 
vücuda getirmeğe muvaffak oldu. 

Yeni Türkiye osmanlı imparatorlu
ğunun devamı değildir. İlk türklerin 
asri ve mütekamil bir sekilde devamı
dır. Osmanlılar memleketi bir türk ola
rak değil, osrnanh olarak idare ettikle
ri için bir türk milleti vücuda getireme
mişlerdir.,, 

Lehli profesör Prezovorski de ~un• 
}atı söyledi: 

"- On sene evel İstanbula gelerek 
asarı atika müzesinde tetkiklerde bu
lunmuştum. Bu münasebetle dört ay 
kadar İstanbulda kaldım ve daha sonra 
da Ankaraya kadar giderek Alişar bü
yük hafriyatında bulundum . 

Ben bilhassa Türk Asyası arkeolo· 
jisi ile meşgul oluyorum. Tarih kurul
tayı için "Anadoludaki bronz asarın 
eherniyeti,, mevzulu bir almanca tez 
hazırladım. Bu tez Eti devrinde maden
cilik hakkında hazırlamakta olduğum 
eserin bir hulasasıdır. Eti devrine aid 
madencilik Önasya medeniyetini ay
dınlatacak mahiyettedir. 

Lehistanda Türkiye ile alakadar o
lan profesörler çoktur. Bunların ekse· 
risi dilcidir. Türk tarih kurumunun 
mesaisi ilim sahasında büyük bir alaka 
ile takib edilmektedir. 

Son zamanlarda Ahlatlıbel ve Alaca 
büyükte Tarih kurumu tarafından ya
pılan hafriyat Miladın evelki üç binin
ci yılı Önasya medeniyetini tenvir et
mek itibariyle çok ehemiyetlidir.,, 

• Türk Tarih Kurumunun 
bir tebliği 

İstanbul, 18 (A.A.) - Türk 
Tarih Kurumundan: 

1. - İkinci Türk tarih kon
gresi 20 eylfil 1937 pazartesi 
günü saat 15 de Dolmabahçe 
sarayında toplanacaktır. 

2. - Kongreye iştirak eden
ler kendilerine gönderilen 
kartlardaki gün ve saatlerde 
Türk tarih sergisini de ziyaret 
edeceklerdir. 

Besinci dil bayramı 
' (Başı ı. inci sayrfa':la) 

1. - İlk Türk Dil kurultayının top
landığı 26 eylül dil bayramı, bundan 
önceki yıllarda olduğu gibi, Türk Dil 
kurumu üyeleri, Halkevleri, gazeteler 
ve yurdun bütün dilseverleri arasında 
kutlanacaktır. 

2. - 26 eylül 1937 pazar günü saat 
18 de' Ankara ve İstanbul radyoları bir
leştirilecek ve Türk dil kurumu adına 
bir söylev verile

0

cektir. Bu söylev bü
tün halkevlerinde radyo ile dinlenecek

tir. 
3. - Halkevleri, söylev saatinden 

önce veya sonra, kendi bölgelerindeki 
imkana göre dil hakkında konferanslar 
vermek, şiirler okutmak ve türlü teza
hürlerdc bulunmak suretiyle dil bay. 
rammı kutlıyacaklardır. Halkevlerinde 
verilen konferansların, söylevlerin bi

rer kopyesi Türk dil kurumu genel 
sekreterliğine gönderilecektir. 

4. _ Türkiye gazeteleri, 26 eylül 
1937 sayılarında dil bayramını kutlıya
caklar ve Türkiyede dil çalışmaları ü
zerine yazılar yazılacaktır. 

5. - Bütün kutlama ve tezahürlerde 
şu noktaların tebarüz ettirilmesine ça

lışılacaktır : 
a- Ulu Önder Atatürk.ün yüksek hi-

maye ve irşattan altında Türk dili ü
zerinde yapılan çalışmaların hergün 
daha geni§liyen yüksek bir faaliyet gös-

termekte olduuğu, 
b- Ana dilimizin geniş. varlıklarını 

bulmak üzere yapıl.makta olan araştır
maların, yalnız Türk dili lehçelerini 
değil, bütün kültür dillerini ve genel 
dil bilgisini ilgilendiren yüksek bir bu
luşa, yeni "Güneş-Dil teorisi" adını a-

Gölcük tezgihlarında 
yeni gemiler yapılacak 

Gölcu"k hl . tez.ga arında yapılan Gölcük gemisi 

İzmit, (Hususi muhabirimizden) - ı de bir hayli ilerlemiştir. Pek yakında, 
Gölcük deniz fabrikalarında yeniden "Atak,, adında 514 tonluk bir gemi da-
yapılan ve ilk tecrübeleri muvaffakı- ha denize indirilecektir. Bu fahrika-
yetle geçen "Gölcük,, adındaki yağ ge- larda donanmamızın tamir işleri de ta. 
misinin ikinci deniz tecrübeleri de 17 mamiyle yapılabilmektedir. 
eylfılde tamamlanmıştır. Bundan başka, 33 tonluk iki tane de 

Bunun için, deniz fabrikaları wnum mtör yapılmıştır. Bu motörler bugün 
müdürlüğü tarafından güzel bir tören faaliyet halindedirler. Son zamanlarda 
programı hazırlanmıştı. Bu program, yapılan sekiz motörden yedisi de hiz-
dikkatle takib edilmiş ve fabrika direk- mete girmiştir. Bir tanesinin inşası 
törü Albay Naim Arnas'm misafirleri mevsim sonuna kadar bitirilınjş olacak-

güzel intibalarla Gölcükten ayrılmış- tır. 
lard.r. 

''Göcük,, yağ gemisi 1250 ton hacmin. 
dedir. Su sathında boyu 56.37, genişli
ği 9.54, çektiği su 3.10 metre, alacağı 

yük 7 50 ton (yağ), servis sürati 10 de
niz mili, makina (diul) 700 beygir 
kuvvetinde, pervanesi bir, müretteba
tı 29 dur. 

Yeni gemiler ve motörler 
Fabrikalardaki faaliyet son günler-

Eski valilerden 

B. Haydar dün 
vefat elti 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Eski 
vali ve şehremini B. Haydar üremiden 
rahatsız bulunmakta idi. Üç gün eve! 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırılmıştı. 
Fakat bütün tedavilere rağmen bu sa
bah saat 8 de ölmüştür. Cenazesi yarın 
Cerrahpaşa hastahanesinden kaldırıla· 

cak, Valide camiinde namazı kılındık· 
tan sonra Edime mezarlığındaki aile 
kabrine gömülecektir. 

B. Haydar İstanbulda ilk defa it
faiyeyi, ve gene ilk defa belediye za
bıtasını ve seyrüsefer amirliğini kur
muş ve esnafı sıkı bir kontrol altına al
mıştı. 

Belediyenin iktısadi işlerle uğraş

ması lüzumunu takdir etmiş. belediye· 
de bir iktisad müdürlüğü ve ayrıca şe
hirde asri bir mezbaha kurmuştu. 

Nazilli fabrikası 
Aydın, 18 (A.A.) - Nazilli basma 

fabrikasının açılma resmi 10 teşrinicv. 

velde yapılacaktır. Fabrika yedi milyon 
metre sipariş almıştır. 

lan türk dil tezine vardığı, 
C· Yeni türk dil teorisinin üçüncü 

Türk dil kurultayına iştirak eden dil 
bilginleri tarafından kabul edildiği gi
bi, 1 eylül 1937 de Bükreşte toplanan 
beynelmilel prehistorik, arkeolojik ve 
antrepolojik kongreye ve 20 eylül 193? 
de İstanbulda toplanan İkinci tarih ku· 
rultayına da tebliğ edilerek her ikisin
de iyi karşılanmak suretile bir kat da. 
ha kuvvetlendiği, 

d- Türk kültürü prehistoire'in en es· 
ki yüksek kültürü olup neolitik ve ma
den medeniyetleri Orta Asyadaki türk 
ana yurdundan yer yüzüne yayıldrğı 

gibi, türk dilinin bütün kültür dille
rinin ana kaynağı olduğu da "Güneş -
Dil,. teorisinin verimleriyle inkar ka· 
bul etmez'•oir surette sabit olmakta bu· 
lunduğu, 

6. - Halka hitab eden söylev, kon
ferans, şiir ve yazılarda elden geldiği 
kadar herkesin anlıyabileceği açık, sa· 
de, düzgün, pürüzsüz ve güzel bir türk
çe kullanılmaya çalışılacaktır. 

Bütün bu çalışınalarda memnuniye
te şayan olan nokta, tekmil plan ve re
simlerin tamamiyle türk mühendisleri 
ve gemilerin de türk işçileri tarafından 
yapılmış olmasıdır. 

Gölcük fabrikaları hergün biraz da
ha gelişmektedir. Gelecek sene daha bir 
çok gemilerin inşasına başlanılacağı ve 
bunların plan ve resimlerinin tekne mü· 
hendi si yüzbaşı Ata tarafından hazır· 
landığı haber verilmektedir. 

\ Büyük biı orman 
yangını 

Bolu, 18 (A.A.) - Bolunun köroğ
lu dağı eteklerinde çiygökpınar mev
kiinde evvelki gün çıkan orman yangını 
civar beş köyden gelen 200 amele ve 
merkezden gelen yardımcılarla yangın 
sahalarının etrafı çevrilmek suretiyle 
yangının sirayetine mani olunmuştur. 
Yangın sahası 2000 dönüm tahmin edil· 
mektedir. 

Viyanada büyük bir bina yandı 
Viyana, 18 (A.A.) - Viyananın Ö· 

teden beri bütün sergi ve fuarlarının 
kurulduğu binada yangın çıkm:ş ve bü. 
yük hol yanmıştrr. Ateş civardaki bL 
naJarı da tehdid etmektedir. İnsan za_ 
yiatı olup olmadığı belli değildir. Yan· 
gının sebebi de henüz tesbit olunama_ 
mıştır. 

Yanan bina. 1873 de ille enternas.. 
yona) Viyana panayirinin kurulması 

münasebetiyle yapılmıştır. 

Adanada develer azalıyor 
Adc:na (Hususi) - Büyük çittlik

lerin nakliye işlerinde kullanılan deve
ler gün geçtikçe azalmakta, bu iptidai 
nakil vasıtalarının yerini kamyonlar aL 
maktadır. 

R A D Y O 1 
AN KARA Öğle neşriyatı: - ıt. .... u 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikis ve halk .;;ar· 
kılan. 13,15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 
Plak ne~riyatı. 18.35 - 19.00 Çocuklara 
masal: Nuredduı Artam. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza ve arkada~ları). 19.30 • 19.45 
Saat ayarı ve arabça neşrıyat 19.45 -
20.15 Türk musikisı ve halk şarkıları 

.Mahmut Karındaş ve arkadaşları). 20.15 
20.45 Oda musikisi: Mazort yaylı saz

lar dörtlüsü Sol majör Serenato 
Çalanlar: (Halil Anayman - Sedad 

Egiz - Asaf Altuğ - Edib Sezen). 20.45 
- 21.00 Plaklan da11s musikisi. 21.00 • 
21.15 Ajans haberleri. 21.15. 21.55 St';cl
yo sıılon orkestrası. 21.55 - 22.00 Ya
rınki program ve !stikliil marşı. 
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Antalya lıarita birlii!i 
" l)aşk~anlığıııdan: 

Antalyaya bağlı Akseki, Alanya, Se~ik, Korkuteli, Manavgat, 
Kaş Finike; Elmalı kazalarında 420 _ 480 hektarlık hali hazır har
talarınm yaptırılması işi beldiyeler imar heyeti fenniyesince tan
&im olunan şartname dairesinde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - Yapılacak hartalarm muhammen bedeli meskun arazinin 
hektarı yirmi ağaçlık taşlık ve ya düz arazinin hektarı on beş li
radır. 

2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun mucibin-
9C icra olunacaktır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 450 liradır. 
4 - Münakasa müddeti 45 gün olup ihale 21.10.937 tarihine mü

aadif perşembe giınü saat on beşte Antalya belediye dairesinde ic
ra edileceğinden tekliflerin aynı günde saat on ikiye kadar Antal
ya belediye daircsined harta birliği riyasetine makbuz mukabili 
tevdi olunacaktır. 

5 - Posta ile gönderilen teklif mektubları iadeli tcahhüdlü ol
ması lazımdır. 

6 - Şartname parasız olarak Antalya belediye dairesinden a-
lınabilir. {3468) 3-5131 

Jandaı11ma genel komutanlıITT. 
Ankara atınalma komisyonundan: 

ı - Bir kilosuna üç buçuk kuruş tahmin bedelli otuz bin kilo
dan elli bin kiloya kadar kuru otla bir kilosuna altmış para fiat 
tahmin edilmiş saman açık eksiltmeden pazarlığa tahvilen 6. B. 
tcş /937 çarşamba günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan 
bu pazarlığa girmek istiyenlerin yüz seksen yedi buçuk liralık te
minat makbuuz ile belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları. 

(3436) 3-5114 

Kütahya C. müddei umıımiliğinden: 
3846 lira 40 kuruş bedeli keşifli Kütahya cezaevinde yapılacak 

tamirat ve tadilat 14.9.937 gününden itibaren 30.9.937 giınü; ihale 
olunmak üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Ta. 
liblerin tafsilat almak üzere Kütahya C. müddei umumilik makamı-
na müracaatları ilan olunur. (3466) 3-5129 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Uzun köprü belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
"Uzunköprü kasabasının nafıa vekaletinden musaddak elektrik 

projesi mucibince elektrik tesiatı.' 
Tahmin edilen bedel: 
A - Bedeli keşfi 13.300 lira olan lokomobil ve teferruatı. 
B - Bedeli keşfi 19.486 lira 50 kuru~ olan alternatör. tevzi tab

losu, irtibat nakilleri, santral tenviratı, beş ton ·uk pon rulan şe
hir şebekesi ve montaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartpame ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif cetveli. 
E - Projeler. 

İstiyenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde U
zunköprü beldiye muhaseb«inden alabilirler • 

.. 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olup 27 .10.937 tarihine tesa
duf eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber nafıa vekaletin
den alınmış ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 

S - Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Uzun köprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile ~önderilecek mektubların 3 ncü maddede yazılı saa
te kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış ~ulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

• 6267" 3-5136 

Kültür bakanlığından: 
Ankara da Tarih, Dil, Coğrafya 

Fakültesi inşaatı 
Kapalı zarf uıuliyle ekıiltme ilam 

1 - Eksiltmeye konulan it (Ankara İsmet İnönü kız enstitüsü 
civarında yapılacak tarih, dil, coğrafya fakültesi) inşaatıdır. Ke
tif bedeli 725.205 lira 13 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi 
c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
d) İnşaata dair fenni şartnameler, 
e) Keşif hülasa cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj 

cetveli, 
f) Projeler. 

sltiyenler bu tartnameleri ve evrakı 36 lira 25 kuruş mukabilin
de Ankarada kültür bakanlığı yüksek öğretim dairesinden İstan
bulda güzel sanatlar akademisi direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7.10.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kül
tür abkanlığı yüksek öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalr zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin "32759'' lira muvak

ka t teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

Nafıa vekaletinden alınmış 1937 senesi inşaat müteahhidlik ve
sikasını ibraz edecektir. Bu vesikada bir defada 250.000 liralık bir 
binayı ikmal etmiş olduğu yazılı olması ve isteklinin bizzat diplo
malı mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle müştere
ken teklif yapması şarhır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncii maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar yüksek öğretim dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile göndrilecek mektubların nihayet (3) üncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3482) 3--5135 

l\laliye vekaletinden: 
Maliye vekaletinde münhal bulunan memuriyetlere memurin 

ka~u?undaki evsaf ve şeraiti haiz olanların intihabı için 1.10.937 
tarıhınde saat on dörtte müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talib o. 
!anların ~~toğraflı nüfus tezkereleri ve mekteb şehadetnameleriy
le 3~ eyl~l perıembe gününe kadar zat işleri müdürlüğüne arzu
h.al ıle muracaa.tları ve evelce müracaat etmiş olanların da yukarıda 
zıkrolunan vesıkal.§r~ bbu müdde.L.,zarfında ibıtıL.Etmeleri ilin 
olun.ur_. .{_~480) 3-5133 

\ 

P. T. T: levazım müdürlüğünden: 
l) - İdare ihtiyacı için 450 adet iki kiloluk terazi kapalı zarf 

usulü ile satın alınacaktır. 
2) - Muhammen bedeli (5962,SO), muvakkat teminatı (447,19) 

lira olup eksiltmesi 4 teşrini sani 937 perşembe günü saat (15) de 
Ankarada P. T .T. umumi müdrlüğü satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3) - İstekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu, ticaret odası vesikasından başka müteahhidlik vesikasını ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) e ka
dar mezkur komisyona tevdi e>:leyeceklerdir. 

4) - Şartnameler, An karada P. T. T. levazım, İstanbul Beyoğ
lu P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilir. 

(3418) 3-5115 

Adana helPdive riva~etinden: 
1 - 6.9.937 tarihinde kapa lı zarf usuliyle ihale edileceği ilan e

?ile~ .arazöz için yapılan teklif muvafık görülmediğinden bir ay 
ıçerısınde pazarlıkla alınmasına karar verilmistir. 

2 - Muhammen bedeli (6000) liradır. · 
3 - Muvakkat teminatı {450) liradır. 
4 - Şartnamesi belediye yazı işleri mi.ıdürlüğündedir. İstiy en· 

lere parasız verilir. 
5 - isteklilerin teminatlariyle birlikte birinci teşrinin 18 inci 

gününe kadar her pazarte~i .ve perşembe gün leri saat 15 de topla
nan belediye daimi encümenıne müracaatları ilan olunur. 3-5119 

İzmir ili daimi en(•Ümt-•ninden: 
15 gün müddetle kapalı ek

siltmeye konulan i~ 
Bu i,in açın tutarı 
Bu işe aid evrak aşagıda ya-

zılıdır : 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih gün ve saau 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
(3433) 

Urla ilçesinde ilk okul yapısı 
(24163) lira (52) kuruş 

A) eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
E \ bayındırlık işleri genel şart
n"ınesi 
D) fenni sartmıme 
C) Keşifname ve proje . 
Bu şartname ve evrakları tzmır 
Ankara, İstanbul nafıa müdür
lüklerinde göriip inceleyebilirler. 

30.ey liil.937. perşembe günü saat 
11 de İzmir ili daimi encümenin
de 

Nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhidlik vesikasiyle 937 yılına 
aid ticaret odası vesikası 
(1813) lira 

3-5117 

l\1alatya a~k.erlik şüllesi 
reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan i ş: Malatyada yapılacak sekiz adet as
keri inşaat binaları olup ke~ if bedeli 17534 lira 40 kuruştur. 

Eksiltme 16.9.937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname 
C - Mukavele projesi, 
E - Resim projesi, 
S - Nafıa iıleri genel şartnamesi, 

3 - lstiyenler eksiltme şartnamesiyle buna bağlı evrakı Malat
ya askerlik şubesinde görebilir. 

4 - Eksiltme 30.9.937 tarihine rastlayan salı günü saat 16 da 
Malatya askerlik şubesinde toplanacak olan komisyon huzuriyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilırc k için talihlerin 1315 lira 08 kuruşluk 
% 7,5 muvakkat teminat vermeleri ve 937 yılına aid nafıa vekale
tinden musaddak ehliyet vesikası ve ticaret odası kayıd vesikala
rını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı müd
detten bir saat eveline kadar inşaat komisyon reisliğine getireek 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile mektublar muayyen 
saatta gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. 

Postadaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 
(3467) 3-5130 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK HAKİML1C1NEN: 
Ankaranın Gündoğdu mahalesinde Gediz sokak No. 4 de mukim 

Ali Türkdoğan tarafından mahkemeye açılan ve Türkdoğan soy 
adının (Toran) ile değiştirilmesine dair. ola~ ad değiştirme dava. 
sının yapılan duruşması sonunda m~maıl~yhın Türkdoğan soy a
dınn (To~an~ ile değiştirilmek suretıyle nufusa tesciline 7.6.937 de 
karar verılmış olduğu ilan olunur. 3-5137 

Ankara Valiliğinden 
Bala kazaııı merkez ilkokulunun (659) lira keşif bedelli tami

ratı 13.9.937 gününden itibaren (25) gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. Taliblerin şartnameyi görme~ ve daha ziyade ma
lümat almak üzere Balada maarif memurluguna, Ankarad nafıa 
müdürlüğü~e ve ihale günü olan 7.10.937 pa.zart~si günü saat (15) 
e kadar keşıf bedelinin yüzde (7,5) kuruş nısbetınde muvakkat te
minatiyle. beraber Bala kaymakamlık makamında müteşekkil hu. 
susi komısyona müracaatları ilan olunur. (3472) 3-5132 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Ş~rtnamesinde yazılı evsaf ve ~era~t d~ir~sinde zabıta me

murları ıçın maa kasket 1493 takım elbısenın dıkım iıi kapalı zarf 
usuliyle 20.9.937 pazartesi günü saat on beşte eksiltmeye konul
muştur. 

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

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

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

(3146) 3-4727 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 2166 lira 84 kuruştan ibaret olan Şehir lokantası 

~~tbak tamiri açık eksiltmeye konulmuştur •. Eksiltm~ 4.10.937 gü. 
nune rastlayan pazartesi günU saat 14.S da vılayet daımi encümeni 
odasında yapılacaktır. İsteklilerin 162 lira 45 kuruşluk muvakkat 
teminat mektub veya makbuzları tıiearet odası vesiksı ve nafıa mü
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen 
günde daimi encümen riyasetine müracaatları. İstekliler keşif ve şart
ııameyl her ,ıiln nafıa müdürlüğünde görebilirler, (3464) 3- 5122 

Pazarlık Usuliyle Eksil .. r 1e İlanı 

Tunceli nafia müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş 4 üncü umumt müfettişlik bölgesin

de Tunceli vilayeti içinde Mamakide yapılacak 10 çift subay evi 
inıaatıdır. Bu işin keşif bedeli 67000 liradır. 

2 - Bu i~e aid şartnameler ve evrak şunlardır ı 
A - Eksiltme şartnameıi 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık ifleri genel şartnamesi ._ 
D - Tesviyei turabiye ,ose ve kargir inşaata dair fennt şartnaD\4 
F - Keşif silsilei fiat, metraj cedveli 
G - Proje 
H • Devlet demiryolları fenni şartnamesi 

. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 lira bedel mukabilinde El-' 
azızde Tunce 1i nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Pazarlık 20.9.937 paT.artesi günü saat 16 ya kadar ElazizcM 
Tunceli nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme J')azarlık usuliyle yapılacaktır. 
. S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5025 lira muvakkat te

mınat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös· 
te.~mesi lazımdır. Nafıa vekaletinden alınmış asgari ıs bin liralık 
muteahh idlik ehliyet vesikası. 

~ - Teklifler yukarıda üçüncü maddede yazılı saate kadar Tun
celı Nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 3 üncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması laz1mdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3-5081 

Aukara valili~inden: 
Keşif bedeli (22798) lira (75) kuruıtan ibaret olan Çerikli 

Sungurlu yolunun 0+ 000-7 + 00 inci kilometreleri arasında yapı
lacak sınai imalat ve şosa inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmustur. 

Eksiltme 27.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü aaat 14.5 da 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif 
rnektubları ticaret odası vesikası ve 1709 lira 91 kuruşluk muvakkat 
teminat mektub veya makbuzları, nafıa vekaletinden aldıkları 937 
yılına aid müteahhidlik ehliyet vesikalariyle birlikte aynı günde 
saat 14.5 a kadar encümen riyasetine vermeleri. İstekliler keşif ev
rakiyle şartnamesini her gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3321) 3-4933 

Ankara Valiiiğintl{~n 
Ankara İstanbul yolunun 123 üncü kilometresinde yeniden ya

pılacak 6359 lira Ol kuruş ke~if bedelli 8.00 metrelik betonarme tab
liyeli ve beton ayaklı köprü pazarlık suretiyle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme: 4.10.937 gününe rastlayan pazartesi günü sa
ta 14.5 da vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. İstekliler 
adı geçen günde 496 lira 92 kuruşluk muvakkat teminat mcktub 
veya makbuzları, 93 7 yılına aid ticaret odası vesikası, nafıa mü
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalariyle birlikte daimi 
encümen riysetine müracaatları. İstekliler keşif ve şartnameyi na. 
fıa müdrlügünde her gün görebilirler. (3463) 3- 5121 

Nafia vel{aletinden: 
Yapı işleri ilanı ~ 

l. Eksiltmeye konulan iş: Ankara siyasal Gilgiler okulunaa ye· 
niden yap1lacak jimnastikhane, yemekhane ve müteferrik tadilit 
işleri inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 110,000 liradır. • . 
2. Eksiltme 23.9.937 perşembe günü saat 15 de nafıa vekalett 

yapı işleri umum müdrüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 550 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdrlüğünden alınabilir. 
4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6750 liralık muvakkat te
minat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği 
vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 70 bin liradan aşağı 
olmaması lazımdır. 

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

(3154) 3---4763 

Ankara valiliğinden: .,, ... 
Polatlı - Eskişehir yolunda Sakarya üzerindeki Beylt'I< "Köprü 

tamir işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 14.S da daimi encümen o-

dasında yapılacaktır. Keşif bedeli (1683) lira (29) kuruşhır ve mu· 
vakkat teminatı (26) lira (30) kuruştur. 

İstekliler ticaret odası vesikasiyle teminat makbuzu ve nafıa 
müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte olarak yu
karıda geçen gün ve saatta daimi encümene müracaatları. 

İsteklilerin keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (3189) 3---4751 

Çanakkale jandarma satınalrna 
komisyonundan:· 

Tahmini Muvakkat 
bedeli teminat İhale Nasıl 

Er:zakın cinsi Kilo L. Ku. L. Ku. günlemeci Günü Saati olacağı 
Sığır eti 115300 34590 00 2594 25 29.9.937 çarşamba 15 kapalı 

1 - Çanakkalede bulunan birinci J. alayına bağlı ı, 2, 3, üncil 
J. taburlarının (2. 3. 9. sayılı J. okulları) 1. eylül 937 günlemecin· 
den 30 nisan 938 günlemeci sonuna kadar ihtiyaçları olan 8 aylık 
yukarıda yazılı bir kalem erzakın hizasında gösterilen günleıneç. 
gün ve saatte 2. inci tabur (3. sayılı J. okul karargahında salahiyet
tar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

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

3 - Şartnameler Çanakkalede J. satmalma komisyonunda para-
sız verilebilir. (5967) 3-4952 

Türk llava Kıırumu 
6 cı Ketide 11 Birinci letrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

Bundan hatka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7/ Birinci Teşrin/ 937 günü 
akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .•. 
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Dikkatli ve süratli amatör işleri Halil Naci Mrhçıoğlu An; i-ırtalar III 1'el: 1230 

Ankara Esnaf Cemiyetleri Umumi 
Katipliğinden: 

\de 1 -:- Ankarada bulunan alelfımum ~şaat usta ve ~3;1fal.arı yed!n= 

tu 
ehiıyetnameleTi olsun olmasın yemden mecburı ımtıbana tabı 

• tulmuştur. 
'k. 2 -. İmtihan belediyeden tayin edilen bir zatın riya.seti altında.. 
. 

1 k0tnısyon tarafından &naf cemiyetleri binasında yapılacaktır. 
ita 3 - İmtihan pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 14 den 17 ye 

dardır. 

10 
4 - Taşçı, dıvarcr, betonarmeci us.ta ve kalfaları 22.9.937 den 12. 

.1937 ye kadar, 
de 5 - 'Marangoz, doğramacı ve dülger usta ve kalfaları 13.10.937 

n 27.10.1937 ye kadar, 

19 
6 - Sıvacı, boyacı, nakkaş ve kalemlcarlar 29.10.1937 den !4.12. 

37 Ye kadar 

11 
7 - Demi;cl, su, elektrik ve kalorifer işçileri 15.11.1937 den 29. 

•1937 ye kadar devam edecektir. 
• 8 - Yukarıda yazılı sanat erbabmm teşekkül eden komisyona mu

YYen günlerde müracaat ederek bilgilerinin derecesini tesbit ve 
~f~erine ehliyet vesikası almıyanlar zabrtai belediyenin daimi ta-

l tından uzak tutulmıyacak ve derhal işten menolunacakları ilan 
~nur. 3--5139 

Anl{ara valiliğinden: 
l{ l<eşif bedeli (17715) lira (66) kuruştan ibaret bulunan Ankara 
d 12ılcahamam yolunun 18+710-40+895 inci kilometreleri arasın
a Yapılacak 25 menfez !kapalı .z:arf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

/\ Eksiltme 27.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
nltara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

r istekliler: Teklif mektubları; ticaret odası vesikası ve 1328 li
f a 67 kuruşluk muvakkat teminat mektub veya makbuzları ve na
ı~~:Jc.aletinden aldıkları 937 yılına aid müteahhidlik ehliyet ve
r~~yle birlikte aynı günde saat 14.5 a kadar daimi encümen 

1Yctsctine vermeleri. 
~ .. İstekliler keşif evrakiyle tartnamesini her gün nafıa müdürlü-
~c görebilirler. (3322) 3.,.,...-4931 

Bursa kültür direktörlüğünden : 
d ! - Eksiltmeye konulan iş: Bursa bölge sanat okulu karşısm-
akı arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atelyesi ikmali inşaatı. 

2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 23410 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname ve ev rak şunlardır: 
A - Keşif cetveli 
B - Proje 
G - Fenni şartname 
D - Bayındırlık i~leri genel şartnamesi 
: - Eksiltme prtnamesi 

- .Mukavele projesi 

1 .Bu evrakın birer örnekleri Ankara, tstanbul, nafıa direktörlük
~crınde mevcuttur. Arzu edenler oralardan izclhat alabilirler. lsti
-~ler 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge sanat okulu direktörlü
gunden alabilirler. 

0 
4 - Eksiltme 23-9-937 tarihine rastlıyan pe~mbc günü saat 

Y
n beşte Bursa ilbayhk binasında kültür eksiltme komisyonunda 
apılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
ka 6 -.Eksiltmeye girebilmek için istekJilerin 1756 lira muvak
l t temınat vermesi ve bundan başka yukarda yazılı evrakı imza-
atnası ve aşağıda yazılı vesikaları göstermesi lazımdır. 
•orı 2490 saylı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1-1-937 tarihinden ;a ?-lafa Vekaletinden alınmış 15 bin liralık ehliyet vesikası. 
ten b~ 1'eklif mektuplan yukarda dördüncü maddede yazılı saat
kab·r't saat evveline kadar kültür ihale komisyonuna makbuz mu. 
dör~~nde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
tniih·~ncii maddede yazılı saate kadar gelmi' olması ve dış zarfm 
g~·: nıumu ile iyice kapatılmış olması l.azmıdır. Posta ile olacak 
~cleT kabul edilmez. (3357) 3-4969 

Boluda Dikilecek ATATÜRK ANITI 
Projesi müsabaka ve işin ihalesine 

ait şartlar 

Bolu valiliğinden : 
da 1 - Bolunda yeniden inşa ve tanzim edilecek Cumhuriyet mey-
~na bir Atatürkü anıtı dikilecektir. . 

dan - ~u anıtın ve kaidesinin ve Cumhuriyet mey~anı ıle bu. me>:· 
an da nıbayetlenecek yalnız Atatürk bulvarının plan ve proJelerı, 

ıtın yapılmasını üzerine alan sanatkar tarafından hazırlanacaktır. 
'l.IJ.rı 3 - Anıt müsabakasına ancak güzel sanatlar akademisinden me
ke ~lan yerli sanatkarlar ittirak edebilirler. Fakat bu ı.anatkarlar 
di tıdılerinin intihab edeceği bir yüksek mimara kaide p~ojesini çiz
hll~kler ve keza bir şehir mütehassısı yüksek mühendıse de Cum-

rıyet meydanı ve Atatürk bulvarı projesini çizdireceklerdir. 
ilin; - l/25 mikyasmda ı:ıa~et ve ~rojeler güzel s~tU:r aka_demi
ta:"h~ !Bolu Atatürk anıtı JÜrı beyetıne en geç 21 Bmncı teşrın 937 

~ ıne kadar teslim edilmiş bulunacaklardır. 
let• A-: Jüri heyetinin beğendiği maket ve projeler Dahiliye vekS
~ abıdeler komisyonunca tasdik edilecektir. 'Bu tasdik mu::ımelesi 
len <lnılandıktan sonra ihale işi yapılacak ve müsabakada birinci ge-

;anatkara 450, ikinciye 150, üçüncüye SO lira verilecektir. 
)CtıJ - Fazla tafsilat almak vr fenni hususi şartnameyi ~örmek isti
liiğu er İstanbulda güzel sanatlar akademisine. Boluda Nafra miidür-
~üracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (5783) 3--4804 

Van nafıa mü~ürl~Oiinden: 
lira \-.Başkale hazari hükümet konağının bodrum katına aid 15000 

2 CJıf bedeli üzerinden münakasaya koı1ulmuştur. 
A. - 'Bu işe aid prtnamcler ve evrak şunlardır: 
li · Eksiltme prtnamesi, 
C - lılukavele projesi, 
l) • Bayındırlık genel şartnamesi, 
~ • inşaata aid fenni ve hususi şartname 
1

11
;. }ietraj keşif hulasası silsilei fiat cetvelleri 

lllğun~Yen.~er ~ ,artnameleri ve evrakı ücretsiz Van Nafıa müdür-
3 e gorebılirler. 

ı1.9,9i; Eksiltme 13.9.937 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle 
hpıJa Pazartesi günü saat 16 da Van nafıa müdürlüğü odasında 

i ~akt~.r. 
5 Munakasa kapalı zarf usulile olacaktır. 

tcllıin- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 
dair N\vc.rıne~i bundan başka onbeş bin liralık inşaat yaptıklarına 
tır. 'l'e~1~a vekaletinden .alınmış fenni ehliyet vesikaları ibrazı şar~
laat ev l'ıf .tnektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bır 
llat tna~bne kadar mal sandığma yatmlan 1125 liralık muvakkat tc.mi
~on ri Uzunu Van nafıa müdürlüğü makamında eksiltme komıs
haYet ba~eti~e verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nİ· 
fın tnüh~· ncu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
ta1c g~c·~r mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Poıta ile ola-

1 rneler kabul edilmez. (3390) 3-5060 

Yüksek ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara yüksek ziraat enstitüsüne ziraat, baytar fakül· 
tesine kız ve erkek orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, 
paralr yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

ı _ Türk tabiiyetinde bulunmak ve )ise mezuniyet imtihanını 
vererek bakaloryasını yapmış veva lise olgunluk diplomasını almı~ 
bulunmak Uizımdıı (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk dip
lomasını R1mamıs olanlar enstitüye alınamaz:). 

2 _ İstanbul üniversitesinın fen fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orad aokudukları sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi 
kabul edilerek baytRr. ziraat ve orman .fakültesinin üçüncü sömestr
lerine alınırlar. Ancak baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin 
birinci ve ikinci sömestr!erinde okunan anatomi dersine de ayrıca de· 
vam etmeleri ve zıraat fakültesine girenlerin ziraat stajını vapma-
ları gereklidir. . 

3 _ Enstitüye gırecek talebenin yaşı ı 7 den aşağı ve 25 den yu
karı olmaz. Nehari talebe vüksek yaş kaydma bağh değildir. 

4 _ Parasız yatılı taleheclen ertik1erinin lüzum gösterdiği be
den kabiliyeti ve 11ağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta 
evi kurulunun rapo~t~ Hi~ımdır Bu raporlarda tale?'nin ~er türlü 
askeri hizmete kabılıvetı olduğu ayrıca tasrih edılecektir. 

5 _ Enstitüve ~azılan talebe iki av içinrle. yeniden sa_ğhk v.c 
sağlamlrk muayene.sı~ct~!1 geçirilerek ertiklerinin l~~u~. gost_e~ı· 
ği beden kabilıvetmı e:~stermıvenlerin enstitüden ılışıgı kesıl!r. 

6 - Ziraat fakültesıne girecek talebe Ankarada Orman çıft
liğinde ıo av stai görn:ı~ğe mecburcturlar. Bu staj müddetine~ tale· 
beye 30 lira aylık verıhr. Yatacak yer çiftlikte parasız saglanır. 
(Stajyer talebenin vemes_i ve içmesi de enstitüde sağlandığı tak
dirde l<endilerine hu 30 lıra verilmez) 

7 _ Parasız yatı talebesinden stai veya okuma devresi. ~ç~nde 
her ne scbeble olursa olsun kendilii!inden stajını veya tahsılını bı
rakanlardan yeya ccuen çıkarılanlardan hüküınctçe yapılan mas
rafları ödeyecekleri hakkrncta verilecek nümuneye göre noterlikten 
tsdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istivenlcr vukanda yazılı rapordan baş· 
ka nüfus kağıdını. aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları 
özgidim kağıdlannı. o~a ~ekteb ve liselerde görmüş olduk~arı 
süel dersler hakkındakı ehlıvetnameleri iliştirilerek el yazılarıyle 
yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
doğruca Ankara'da vüksek ziraat enstitüsü rektörlüğüne baş vu· 
rurlar. Talihler dilekçelerinde han.; fakülteye kayıd olunmak i ... 
tediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında 
bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamıo olan ve 8 inci 
maddede yazılı kağıdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sa
yılır. Ve bunlar hakkında hiç bir muamele vapılma.r.. 

10 - Birinci ve 8 inci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş 
vuranlar arasmdan pek iyi veya iyi dettccli olanlar tercih edilir. 
Kabul edilecek talebe diploma derecesine •e baş Y11nna tarihlerine 
göre seçilirler. Kadro dolmadığ-J takdirde orta dereceliler de baş 
vurma sırasına göre alınabilirler Avni serait altmda liseden fen 
kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevab istivenler aynca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustocıun birinci gününden eylülünün 

30 uncu günü akc;ıımrna kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar 
kabul edilmez. (2298) 2-3795 

~--REÇETELERINIZl---•• 

( Sakarya Eczane ) .;ınden varıtrrınız. Her istedi 

~iniz verli ve Avrupa ilaçları bulunur Resm.i. hususi müesse
sata azami kolavlık gösterihr Ulus. Halk sıneması sırusındı. 
Telefon· 2018 

SEFALIN 

Baş ve Diş 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezles•ni 

derhal 

geçirir 

Eczaneler

den 

llik ve 121ik 

anıbala iları 

arayınız. 

B 0$ ağrısından çoK 
. ıztlfqp cekiyordum. 
·sefalın ... aldık fan_ 
sonra ne rahatım ! 

İnhisarlar umum 
müdürlüğünden : 

Kapalı zarfla eksiltmeye kon?lnluş .0~ .Paşa'?açlıe fabrikaam
da in§a edilecek ot, kılıf anbarı ınşası 1" ıçın talip .zuhur etmedi
ğinden paurlı.kla yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 30-9-937 tarihine rastlıyan perşeınbe günü aaat 
on dörtte Kabataşda İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesinde 
alnn komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Keşif bedeli 25094,80 lira ınu~~t temınat 1883 liradır. 
4 - Şartnameler 126 kuruş mukabılınde her gün inhisarlar in-

şaat şubesinden alınabilir. • _ 
5 - İstekliler pazarlık için ~arın olunan gun ve ~tte yüzde 

yedibuçuk güvenme parası ile bırl!~e adı geçen kotnisyona gel-
meleri ilan olunur. 1.6168) 3-5046 

Kültür Bakanlığından : 
A - Finans bakanlığı hesabına maliye ve iktisad tahsili için 

yabancı illere gönderilecekler hakkında: 
ı - Bo yıl finans bakanlığı hesabına maliye ve iktisad tahsili 

için yabancı illere gönderilecek. 11 tal~be~in lis~. ~-lgunl~K me~.un
lan arasından seçilmesi evelce ılan edılmıştl. Gorulen luzum uze
rine bu tahsile gönderilecek talebeler hukuk fakülteleriyle siyasal 
bilgiler okulu mezunları arasından uçilecektir. Binaena.~eyh mali
ye ve iktisad tahsili için lise olgunluk mezunlaımn muracaatlan 
kabul edilmiyecektir. 

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

3 - Askerliklerini bitinniyenlerin 25 yaşını ve bitirenlerin 30 
yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. Askerlikliklerini yapmamış o
lanlar tecil belgesi göstereceklerdir. 

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 :sbn 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 isti yenlerin baş.kabir makam ve mü
e~seye karşı teahhüdle bağlı bulunmamaları lazımdır, 

7 - Sınavlar İstanbul'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, fransızca, ingilizce) dir. 

B - P. T. T. genel direktörlüğü hesabına P. T. T. mühendisli-
ği tahsiline gönderilecekler; 1 

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• 
larmm fakültece sınava aday se~ilmeleri lazımdır. Bunun için son 
müracaat tarihi 9 birinci tqrin 1937 cumartesidir. Müracaat sa
hihlerinin ayrıca beşer tane vesika fotoğraf? 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 heyetinco 
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 müeı;seseye karşı teahhüdle 
bağlı bulunmamaları lazımdır. (3+45) 3-5099 

Ankara 
bu 

devlet konser vatuvanna 
yıl alınacak talebe kayıt 

ve kabul şart1arı 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet konservatuvarı (Ti

yatro ve opera) krsmlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul 
para.sız yatıhdrr. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir, 

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

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

pek iyi sese malik olanlardan bu şart aranmaz), 
f) Şi.-~i ve vücudu sahneye müsaid bulunmak, 

il - istekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için ~unlar aranılacaktır: • 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi =--an-' 

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

lecek bir rolü yapabilmek, 
c) Sınav heyetince verilecek bir rolü yapablimek, 
B - Opera kısmı için şunlar aranılacaktır. 
a) Kendi seçeceği ,bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarlayabilmek, 
c) Ritmik duyma ve his etim kudreti. '- ... 

III - Sınavlar, 5.10.937 salı gü~ünden 9.10.937 cumartesi günün~ 
kadar İstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğünde, Ankara'da 11.10. 
937 pazartesi günnilden 15.10.937 cuma gününe kadar her gün saat 
9.30 da Cebeci'de Müzik öğretmen okulunda bir heyet marifetiyle, 
yapılacaktır. 

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

IV - Dilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 
a) Nüfus tezkcret1i veya bunun tasdikli bir sureti, 
b) Orta okul diploması veya tasdikli bir sureti, 

c) Sıhat raporu, 
d) Hüsnühat varakası. (3255) 3-489 

Elaziz İskan Direktörlüğünden: 
Elaziz merkezindeki göçmenler için yapılacak "1" mi'marah şe

hir planı mucibince "74'' tek ev ile Sivrice kaza merkezinde bulu
nan göçmenler ıçin "6" numaralı köy tipine göre '"il" çift ve "3" 
numaralı köy tipine göre "I" telı: yaptırılacak evlerin inşaatı 3.7.937 
ve 5.8.937 günlerinde kapalı zarf usuliyle müna.ka5ayaa konulmuş, 
talih bulunmadığından 6.8.937 gününden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa çıkarılmış ise de ke~if bedellerindeki fiatlarda görülen 
düşüklük sebebile, yapılan pazarlıkta da talip zuhur etmediğin
den her iki mahalde inşa edilecek evlerin keşif bedellerine zam 
yapılarak 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 12 inci mad
desine göre 9-9-937 gününden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle yeniden münakasaya çıkarılmıştır. 

1 - Tayin edilen keşif bedeHerine göre, Elaziz merkezinde 
yaptırılacak (74) tek ev için (38568) lira (80) kuru' ve Sivricede 
yaptırılacak (11) çift (1) tek ev için de (12072) lira (99) kuruştur. 

2 - Bütün malzeme, i.şçiliğile beraber müteahhide aid olmak 
ü~re ve anahtar teslimi suretile yapılacaktır. 

.. 3 - % 7,5 tan tutarı olan, muvakkat teminat bedelleri ihaleden 
üç saat evvel verilmiş olması lazımdır. ı 

4 - Fenni ve idari şartnameler ile planlar, istekliler tarafından 
parasız olarak her gün Ankara İskan Müdürlüğü, İstanbul İskan 
Müdürlüğü ve Elfiziz İskan Müdürlüğü dairelerinde görülebilir. 

5 - Talip olanların eksiltmeye girebilmeleri için, kanunun gös
terdiği pilde ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

6 - MezkGr inşaata aid münakasa 29-9-937 tarihine müsadif 
çaqanıba günü saat 15 te EJaziz İskan Müdürlüğü dairesinde ya
pılacağından, muayyen saatte zarfların verilmiş olması lazımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek azrflann vürutlarmdaki teahhür
dcn dolayı wkubulacak itirazlar nazarı itibara alınmaz. 

~ . (6131) 3-5036 



8 

l Ankara Levazım A.m.irliği Satınalma 
Komisyonu ilanları 

----------------- ---------------~ 
lLAN 

1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 19200 
kllo tel şehriye 6 birinci teşrin 937 çarşamba günil saat ıs de a~ık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şehriyenin tutan 4608 lira olup muvakkat teminatı 345 ıı. 
ra 60 kuruştur. 

1 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te-
1 minat makbuzlariyle yazrlr gün ve saatte levazrm amirliği satm al-
ma 1.tomisyonuna gelmeleri. (3461) 3-5128 

ı 1 LAN 
ı - Ankaı:-a garnizon kıtaat birlik ve müesseseleri ihtiyacr iç.in 

müteahhid nam ve hesabına olmak üzere 8000 kilo taze fasulyanın 
4:10.937 pazartesi günü saat 15 de açık eksiltmesi yaı;,ılacaktır. 

2 - Fasulyanm tutarı 800 lira olup muvakkat teminatr 60 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve tc
' minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (3460) 3-5127 

!LAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 9000 kilo gaz yağı 5 ı. nci 

teşrin 937 salı günü saat 15 de açık eksiltme ile" alınacaktır. 
2 - Gazın tutarı 1935 lira olup muvakkat teminatı 145 lira 13 

kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatta levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (3459) 3-5126 

tLAN 
ı - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 57600 

.lcilo makarnanın 7.10.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ek.. 
ailtmesi yapılacaktır. 

2 _Makarnanın tutarı 13824 lira olup muvakkat teminatı 1036 
lira 80 kuruştur. Şartnamesi her gü~ komisyo~da p~ras~ görülür. 

3 - 1steklierin kanunun 2, 3 ncı maddelerındekı vesıka ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublannı yazılı gün ve saattan 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3458) 3-5125 

tL AN 
- Kor merkez birlileri ihtiyacı için 350.000 kilo ekmeklik un 

kapalı zarf usuliyle alınacaktrr. 
- Muvakkat teminat mikdan 3413 lira olup ihalesi 4.10.937 pa

zartesi günü saat 16 da Çorluda kor satın alma KO. da yapılacaktır. 
- Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler Ankarada LV. i· 

mirliği sa. al. ko. ve İstanbul LV. A. SA. AL. KO ve Çorlu kor sa
tın alma komisyonunda görülebilir. 

- Talihlerin kanunun ikinci ve ücüncü maddelerindeki belge
leriyle birlikte belli gün ve saatte Çorluda KOR SA. ALtna ko... 
misyonuna müracaatları. (3455) 3-5124 

İLAN 
15.9.937 günü kapalı zarfla ihalesi yapılacak 2640.o kilo sade ya. 

ğına talih ($ıkmadrğrndan yeniden kapalı zarfla eksıltmeye konul
muştur.Tahmin edilen bedel 23.760 liradır. İlk t eminat 1782 lira
dır. Eksil tme 7 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 16 da Erzin
candaki tilin karargahındaki askeri SA. AL. KO. da yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün Erzincan tüm karargahın
da AS. SA. AL. KO. da parasız alıp görebilirler. İstekliler ihale 
günü tecim ve endüstri odasında kayıdlz bulunduklarına dair vesi· 
ka ibraz edeceklerdir. Arttırma eksiltme ve ihale kanununun 32, 
33, 34, m addelerinde e:;asata uygun olarak isteklilerin verecekleri 
teklif mektublan 7.10.937 günü saat 15.5 kadar Erzincan tüm ka
rargahındaki AS. SA. AL. KO. na vermeleri veya posta ile gönde-
rilmiş bulunacaktır. (3452)· 3-5123 

iLAN 
Askeri okullar için 54980 çift pamuk çorap 30-9-937 perşembe 

gunü saat ıs de Tophanede İstanbul Levazım amirliği Satın alma 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
18143 li ra 40 kuruştur. İlk teminatı 1360 lira 76 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerle 
teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (3353) 3-4987 

t LAN 
62 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin be

deli 17360 liradır. İlk teminatı 1302 liradır. Eksiltme 2(}.9.937 pazar
tesi günü saat 16.30 da Erizncan tümen karargahındcı.ki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü ticaret odasında 
kayıdlı bulundukları arttırma ve eksiltme ve ihl1e kanunpnun 32, 
33, 34 madelerindeki esasata uygun olarak verecekleri teklif mek~ 
tubları 20 eylül 937 saat 15.30 da komisyona vermeleri veya posta 
ile göndermeleri lazımdrr. Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
satın alma komisyonunda görebilirler. (3197) 3-4771 

t LAN 
232 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 

bedeli 53360 liradır. tık teminatı 3918 liradır. Eksiltme 20 eylül 
937 pazartesi günü saat 17 de Erzincan tüm satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale gtinü ticaret odasına kayıd
lı olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Şartnamesini görmek 
istiyenler 270 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. İstek· 
lilerin kanunun 32, 33, 34 maddelerindeki esasata göre verecekleri 
teklif mektubları 20 eylül 937 günü saat 17 kadar komisyona veril· 
mi~ bulunacaktır. (3198) 3-4772 

İ L A N 
Askeri oku1lar için 27 bin 640 çift yün çorap 30-9-937 perşembe 

giinü saat 16 da Tophanede İst. Lv. amirliği satm alma komisyonun
da kapalr zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmini bedeli 15 bin 202 
liradır .. İlk teminatı 1000 yüz 40 lira beş kuruştur. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni' belgelerle 
teklif mektublarrnı ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (3350) 3-4985 

İ L A N 
Askeri okuUar için 14610 adet yün fanile 30.9.937 perşembe gü

nü saat 15.30 da Tophanede levazım amirliği satın alma komisyanun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Thmin bedeli 32872 lira 50 
kuru§tur. İlk teminatr2465 lira 44 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarla teklif mek
tublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(3351) 3--4986 
1 L A N 

Tahmin 
~rz~km Kilo muvakkat ihale günü Saat Münakasa bedeli 
İsmı Teminat 

Llra Llra 
Sığır eti 68000 1020 29-9-937 16 Kapalı 13600 
Un 254000 ~381 1-10-937 10 ,, 31750 

Amasyadaki piyade alayının senelik ihtiyacı için satın alınma· 
sı icabeden erzakm cins miktar muvakkat teminat1ariyle tahmin
bedelleri ve ihale gün ve saatları yukarıya yazılmıştır. İsteklilerin 
ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar teklif mektublarmı 
Amasyada pi}'ade alayı satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3367) 3-5000 

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

mahmuz inşaatı açrk eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 275 Ura 
muvakkat teminat akçesi, 937 yılma aid ticaret odası ve Nafıa 
müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikalariyle birlikte ihale 
günü olan 25 eylül 937 cumartesi glinü saat 11 de Nafıa müdürlü
ğünde toplanacak komisyona gelmeleri. 

.:eşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün nafıa müdür-
!üğ ne müracaatları. (3274) 3-4815 

ULUS 

l 1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 

Komisyonu llanlan 
----------------- ---------~-------1) Beher kilosuna biçilen ederi 70 kuruş olan 2000 kilo vazelin 

açı.k eksiltmeye konmuştur. 
2) Teminat 105 liradır. 
3) İhalesi 25 eylül 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3278) 3-4873 

1 LAN 
Aşağıda yazılı malezmenin eksiltmesi ayrı ayrı pazarlıkla ya

ptlacaktır. 

Pazarlıkları 20.9.937 pazartesi günü saat 10 dadır. Pazarlığa gi
receklerin muayyen gün ve saatte M.M.V. satın alma komisyonun· 
da bulunmaları. 

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

2 - Gazdan korunma evinde yapılacak tamirata lüzumu olan 9 
kalem malzeme. (3409) 3-5072 

İLAN 
Gedikli erbaş okulunda yaptırılacak tamirat pazarlıkla eksiltme

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

Bf LIT 
1) Yedi kalem döküm malzemesi açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edi1en bedeli 4500 lira olup ilk teminat parası 337 

lira 50 kuruştur. 
l) İhalesi 21. eylül 937 salı günü saat ıı dedir. 
4) Eksilblıeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2; 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2526) 

2-3943 

1 Ankara Belediye Reisliği ilanları 1 
------------------ ------------~--~ı 

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

belediye malı arsaya istekli çtlanadığından arttınnası on gün u
zatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1347 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 103 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her giln yazı işleri ka

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

İ L A N 
1 - Otıoıbüs idaresine alınacak elektrik malzemesi on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 4900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 367.5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazr işleri kale

mine ve isteklilerin de 28 eylül 937 salı günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatlan. (3377) 3-5023 

1 LAN 
1 - Cumhuriyet bayramında yapılacak tenvirat on beş gün 

müddetle açık eksilteye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3870 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (290,25) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün 

şirketler komiserli ğine ve isteklilerin de 5 teşrini evel 937 salı gü
nü saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3478) 

3-5134 

Kütahya Şarbaylığın ian: 
Bulvar civarında yaptırılacak 94590 lira 24 kuruş keşif bedelli 

stadyum inşasından 30.000 liralık kısmı kapalı zarfla açık eksilt· 
n.eye konulmuştur. Bundan tribüne aid betonarme iskeletinin ke· 
şif bedeli 22862 lira spor sahası tesviye ve direnaj ve teferrüatının 
keşif bedeli 7138 lira olup teminatları 2250 liradır. 

İhalesi 22.9.937 çarsamba günü saat 15 de Kütahya belediye en
cümeı\inde yaprlacaktı

0

r. Bu saatten sonra verilecek mektublar ka
bul edilmez. 

. Proj.e, idari ve fenni şartnameler 150 kuruş mukabilinde veri-
]ır. Talıblerin şarbaylığa müracaatları. (5803) 3-4777 

Paris Üniversitesinden mezun 

Diş Hekimi 

Ekrem Avni 
Şuşud 

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

İrf ari Biçki ve 
Dikiş Yurdu 

Bayanlara biçkilere aid en 
son moda ve en zengin progra
mı on ay z~rfında hakkiyle öğre
terek tasdıkli diploma veren bir 
ince sanat müessesesidir. 

Ulucanlarda Çarşıbaşı Urbay 
sokakda açılmış ve kayda 
başlamıştrr. 3-5070 

KİMYAGER 

Vahyi Özarar 
lstanbuldan avdetle labo

ratuvarında mesaisine başla-
mıştır. 3- 4828 

Kiralık odalar 

. 

Kiralık Ev 
Çankayada; Çankaya okulu 

arkas.mda asfalt üzerinde su, e
lektrık, havagazı ve banyo tesi
satını. ve bağı havi ev çok eh
ven .fı.atıa kiralıktır. İstiyenle
rin ıçındekilere müracaatları. 

3-3101 

ZEISS 
Gözlük perivist - pandos çer. 

çeve. f~nnin son icadıdır. Reçe. 
telermızde tercih Ulzımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon = 3025 Rıza GözlükçU 

Kiralık kat 
YeniıJehir, Necatibey cad. 

~ N. 1! <.~zday parkına biti· 
şık) evın ust katı kiralıktır 

Müracaat: Zemin katı. 
0

Te-
lef. :1890 3_ 5096 

ZAYt 
Ankara Devrim ilk okulun

dan aldığım 285/ 119 numaralı 
şeh~~etnamem.i zayi ettim. Ye
nisım alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mehmet Şener kızı 
Zarife Şener 

3-5118 

YENi 
BU GÜN BU GECE 

rn -9 . t9?.7 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 
Komisyonu Ilanlan 

Kırılili.alede yaptırılacak inşaat 
Keşif bedeli 34499 lira 35 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as• 

keri fabrikalar umum müdülrüğü satın alma komisyonunca 8.10.937 
cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 
lira 73 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak· 
kat teminat olan 2587 lira 46 kurusu havi teklif mektublarıru mez· 
kur günde saat 14 de kadar komisy~na vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mu-
ayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (3415) 3-5116 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden : 

Vekalet binası kalöriferi için 100 ton kokkömürü açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltme 1 teşrini evel 1937 cuma günü 
saat 10 da vekalette hususi komisyonca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 210 liradır. Teminatın vaktinde merkez mu· 
hasebeciliği veznesine yatmlmıt ve makbuzu almmıt olması ll· 
zırndır. 

Şartnamesini görmek ve malılmat almak istiyenler her gün vc-
k81et içtimai muavenet işleri dairesinde müteşekkil eksiltme ko-
misyonuna müracaat edebilirler. (3385) 3-5025 

Nafıa Vekaletinden 
Bina İşleri ilanı : 

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

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

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 135 kuru!J be" 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

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

5. İsteklilerin teklif mektublarmı ı ikinci maddede yazdı saat• 
ten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
venneleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3248) 3-4891 

Anliara orman baş 

mühendisliğinden: 
1 - Krzdcahamam kazası dahilinde Eldelek ormanından 8316 

kental kuru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır, 
2 - Satış 27.9.937 pazartesi günü saat 15 de Ankara orman haf 

mühendiliği binasında açık artırma ile yapılacaktrr. 
3 - Odunun beher kentalinin muhammen fiati 17 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Anka.ra orman baf 

mühendis muavilinğinden ve Kızılcahamam orman idaresinden alı• 
nır. 

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

Ifualılc han ( safran hanı ) 
Emlak ve Eytan Bankasından : 

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

Müştemilatı : 
Hanın zemin kah 23 oda 3 dükkan 5 hela 2 gusulhane ve 1 et· 

rafı kapalı avluyu ve birinci kat ise 24 odayı müştemi1 bulunmak• 
tadır. 

İsteklierin 180.- lira dipozite parasiyle birlikte ihale günli sa
at on birden evel açık artırmaya iştirak etmek üzere bankamız Eın· 
lak servisine müracaatları. (3325) 3-4936 

Ankara tarih, dil; coğrafya 
fakültesi direktörlüğünden : 

1 - Çamaşırların yıkanması münakasaya konulacaktır. 
2 - Şartııameyi görmek istiyenler fakülte hesab memurun• 

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

hasebeciliğinde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar 333 Hr;1 

75 kurştan ibaret olan muvakkat teminatrnı mektebler muhaaebeC1'" 

liği veznesine yatırmıı olmaları lizımdır. 
5 - İlan ücreti müteahhide aiddir. (at72) 3-4730 

•• •• KOM UR 
Kömürünüzü timdiden alınız 

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

Memurlar kooperatifi tirketi 
Telefon: 1427, 1428. 

SiNEMALAR 

Satış yeri: 

Vehbi Koç ticaret evi 
Telefon: 3450, 3451. 

HALK 
BU GECE 

-c 

İtfaiye meydanında pamukçu 
apartmıamnda müsaid fiatla ki
ralık odalar vardır. İçindeki sa-
hibine müracaat. 3--5138 Tatlı ve muhrik sesli AL JOLSON'un 

en son eseri olan 

Büyük musikili ve ilahi şarkılı 
Fransızca sözlü 

RÜYALAR DİYARINDA 
Canlandıranlar: İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATA y 
Başmuharrir Muavini Na

suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: ANKA~~.... I 

KÜÇÜK ŞARKICI 
Güzel şarkılar - Zengin dekor - güzel 

revü sahnelerile dolu bir film 
Ayrıca: CANLI RESİMLER 

ŞEHİR 

Paris büyük operasmın primadonnası 

LİLY PONS 
Ayrıca: CANLI RESİMLER 

BAHÇESİNDE : 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA 

Kadınlar Kulübü 


