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ismet lnönü B Celal Bayarı kartılıyoı 

B Celal Bayar dün tayyare 
ile istanbula gitti geldi 

~ve~e~ v~li 8. Ce~ ~yar, dün saat 9.15 de tayyare il~ ıehrimizden la. 
p· a aııbnif tir. Saat onbarde latanbula ımavaaalat eden B. Celil Bayar doğruca 
i Üorya•ya aibnİf, Cumhur Reisi Atatürkemülaki olmuıtar. Saat 15.30 da Atatür. 
._ Y~dan ayrılan B. Celal Bayar genetl\yyare ile ıehrimize hareket etmiıtir. 

il R~liicumhur Atatürk, refakatlerinde Naha Vekili Ali Çetinkaya olduiu halde 
•Celal Bayar'ı tefyİ buyurmuılarcbr. 
!•nare, aaat 17,20 de bava meydamna inmit ve B. Celil Bayar, ismet lnönü, 
~· müateprlar, Ankara valisi ve mıni)~t direktörü ile vekaletler ileri gelea

tarahndan brplaamqbr. 

!cııbetke 

Yeni bir yol 
Falila Rılla ATAY 

Londra - latanbul yolunun Tör
·--- hisaeıine düten Trakya pu

lıtanW • Lüleburıu lm
nisefere açılmıfbr. Gelecek 

~ &onlarında Türldyeye aeya
ıa:_ edenler, bududda asfalt yola 

't\atacaklardır. 

Italya ve 
Akdeniz 
anlaşması 
Pariste mütehassıslar 
bir proje hazırladılar 

Paris. 29 (A.A.) - Fransız, İngi

liz ve İtalyan bahriye heyetleri, Akde
nizde ticari mUnakaleleri Nyon itillf
narneai ile tarif edilmiş olan hareketle
re karfı himaye etmek makaadiyle hü
kiimetlerine arzedilmek üzere berabeT· 
ce bir itilifnaıne hazırlamı,ıardır. 

Hazırlanan metin kati mahiyette de.. 
ğildir. Bu metin alikada. kabineler ta
rafından tasdik edildikten soma son 

,eldini almış olacaktır. Eksperler pra· 

tik neticeler elde etmek için prestij ve 

siyaset tellkkilerini bertaraf etmitler

dir. 

İngiliz İtalyan ve fransız mUtehH· 

sısları bu akşam aaat 18 de tekrar top

lanmışlardır. Nyon anlaşmasına İtalya

nın ittirakine dair teknik prtları tes. 

bit eden anlaşmllftın imzası, mütehH• 

aralar mesa:lerini bitiremediğinden te

hir olunmuştur. Mütehassıslar tekrar 

yarın saat 11 de toplanacaklardır. 

d Ciba.nbarbı nibayetlerine ka
..: tabii seyahat ve nakil vurta
~- &emilerle trenlerden ibaretti. 
~ Yirmi sene kara yollannm ma
~laşma devridir. 1914 de de
llaır Jolıuz memleket ne ise, bugün 
llao~rlü vaırtalarm kolaylıkla ifli
[~~ıleceği yolları olmayan memle
~o haldedir. Yalmz turizm ba
.._: ndan deiil, milli müdafaa ve 

Türlılııqu tayyarecileri, lıerulilerlnl lıarıdıyan büyiilılerlmlz ar•-.tla 

türlü nakliyat bekwnmdan ka
~ ~o~u, bazı ahvalde, rayın dahi 
~l'lnı tutamıyacaiı vazifeler gö
~Yor. Türkiye ya.km umanda, 
lit~ ray politikası aibi, bir yol po-
--...aı gütmek, l.ran, Mezopotam)_• •e Suriye ile Balkanlan biribi

"ilae bağlamak, ve Anadoluyu her 
;::!ııdaın hareketlendirmek za
ct. "ındedir. 8qüne kadar yol 
~~~IDın ihmal edilmemit oldu
l~ .muhtelif büdcelerden öcle
~ız aiır maaraflar ve elde et
"••11ıız imkinlarla ölçebiliris. A.
:-ıu bütünlüğünü temin eclecek 
~ tebekeıini tamamlamaja mec
~ olan cumhuriyet, ray ..,_.. 
L.._; lanıam olan ve bütün kudret
-r'llli kara yollanna huredebile-
=-~lan diier memleketlerin va
~lllde değildi. Fakat timdi de
lir C! davamız hayli kolayl&fllllt
-· lar rek birçok merkezleri bat 
)~ .~na bail•mek, gerek Türki
lıPlcı iratle makinalqbrmak için, 
libi ~et lnönünün ray hamlesi 
~r toıeler hamlesine, bu hu
PrO bütün faaliyetlerini bir 
t.uı!::1 üzerinde teksif etmeie, 
·~ daimi bakım itlerini or· 

ıC:n etmeie ııra gelmiıtir. 
~· adıız ve motönüz bir yir
ed•te 1 &aır devlet bünyeei tasavvur 
aır:clak~z. Bizim tehirlerimiz ara
~ 1 nıeaafeler, bugün kıtalar a
~... a bile kalmamıttır. Hava ve 
$ole ~ilan bir claviyı dejil, bir
b.11'11 da \'ilan birden halleder ve 
~~..1- ~iların hepsine uzaktan 
~ temas eder. Trakya u-

(Sonu " ıncı stylada) 

Türkkuşu filosu 

Doğu ve cenub turunu 
başarı ile bitirdi 
Tayyareciler dün Türkkuşu alanında 

büyüklerimiz ve halle tarafından karşılandı 
Geçen cumarteei günü, yurdun tarkında ve cenubunda ik~ bin kilo

metrelik büyük memleket tunma çıkan alb tayyareden mürekkeb 
Türkkutu filoau dün, saat 17.40 da tehrimize dönmüılerdir. 

Ziyaret ettiği sekiz vilayet ve 
altı kazada eısiz bir sevgi ve ali
ka ile ka11ılanan filo, dün, tehri
mizde Bqvekil ismet lnönü, 8q
vekil vekili ve Ekonomi bakam 
88. Celil Bayar, Adliye vekili 
Şükrü Saraçoğlu, Dahiliye vekili 
ve Patti genel sekreteri Şükrü Ka. 
ya, Hariciye vekileti vekili Nu-

. man Menemenciojlu, Başbakan
bk müıt91an, Bakanlıklar ıiyul 
ve idari müateprlan, Ankara vali
li 8. Nevzad Tando.an, it banka
sı umum mildürü B. Muammer E
rit, Ankara Emniyet direktörü, 
bakanlıklar ileri gelenleri ile hava 
müatetan ve hava ıubaylan, ,,. 
kalabalık bir halk tarafından br
tılanmıttır. 

Böylelikle, baıtchir, kendi 1el&m ve 

sevgilerini büyük bir yurd parçasına 
götürerek, genç tiirk havacıhfmm mu.. 

( Soau .S. ıncı uyt•d• 

TÜRK GÖKLERİNDE 

Dün büyük bava turundan dönen 
tayyarecilerimiz dolaıtıkları genif 
yurd parçaaında Cumhuriyet bayra • 
mmd an itibaren yeni makinesinde çw
kacak olan büyik Ulu•'• aid dö
vizlerin tayyarel.-den abldıimı '" 
halk tarafmdan okunduğunu anlatb-

lar. • 
Ulua, kencliaine bir ku'V"V'et kayna. 

i• olan b11 aevıiye layık bir __. hali
ne plmek için bütün imkinlardan 
faydalanarak çaliflDAktadır. Cumbu.. 
riyet bayrammda kendimizi yeni hl
viyetimiala tanıtma hazırhldarmuzm 
JeriDcle oldutma• aalatacak bir tekil
de çıkacal••· Dömı.imizi allka ile 
o1mJoaa ••ıiU ,.-ddaflanmıaa tek
rar n dedlpra. 
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I B. Celil Bayarın 
hayatına dair notlar 

Celil Bayarın 
hayatında iki saf
ha vardır: Ata
türkten önce ve 
Atatürkten son
ra... Fakat onun 
Atatürk'ü tanıyıp 
onun emrinde ka
yıtsız ve prtsız bir 
işçi oluncıya ka· 
dar geçen zamanı, 
kendini, Şefine 

layık bir evlad o
larak hazırlamak
la geçmiıtir. 

Celil Bayar ka
tıkaız ve yüzde 
yüz bir halk ço
cuğudur. Onun, 
kendini yeti,tir
me tarzı, bu mem
leket evlidlanna 
örnek olmak de
ğerini tatır. Sağ

duyunun, ileriyi 
görmenin, nefse 
güvenmenin, yurd 
severliğin çerçe• 
velediği bir yolda 
Celil Bayar, bir 
insan azinı ve 0• 

nerjiainin nasıl 
BGf V•ltGl•t Velrili o. llttiMul Velıili B, Celal Ba~ 

muvaffak olacaimı kendi pbal haya ti
le göstermi9tir. Şefinin ve inkılibın 

emrettiği it aahalarında o ifin muvaf
fak olabilmeli için lüzumlu olan vuıf· 
lara bir anda sahib olabilmittir. Bu da 
onun zeki kalitesini tebarüz ettirir. 

* Celil Bayar 1884 de Gemlilin U· 
murbe1 k3yünde dopwft11r. Buc&n Si 
yaflndaıelır. PilevneU olan ba1-ı sama· .. 
ıunııı '"ilmiye'' sınıfına menaubdu. De•
rinin en ileri fikirlerle temayilz etmlt 
en olewı fakih ve llimlerindendL Pi
levneden 1293 muharebesinde hicret et• 
mlft ilk darülmuallimin mezunu ••fa. 
tiyle Umurbeyde Rllfdiye muallimliii 
ve kazada müftiilUk yapmıt ve oğlu Ce
lll Bayarı da uzun müddet bizzat olcut-.. 
muttu· Ondan sonra Celil Bayar, Bu-r· 
sadak! franıız mekteblerine devam etti. 
Kendisine ilk seçtiği ve daima da sadık 
kaldılı meelek bankacılıktır. 

Me9rutiyetin ilanında İttihadı te
rakki murahhası, sonra Buna kltiW 
mesulü olmuştur. İttihadıterakkinia 
ideolojisini kaybettiği bir zamanda. ıa
rih huzurunda kendini tezkiye edecek 
b!diaelerden biri de Celil Bayann fııı
ka hayatıdır. O, memle'<etin fikir " 
ekonomi bakımından en zengin köfesi
ni. o cünkii millt menf ~tlere gön ha
zırlamak kudretini g&terebilmiftir. • Kurtuluı hareketinin daha ilk giln-
lerinde, Atatürkün izinde ve emrinde.. 
bir kuvayı milliye'ci Celil Bayar var
dır. Halk safları arasında bazen bir :ıo
ca, bazen bir efe kıyafetinde dolaprak. 
milli cebheye yeni kayn .. klar bulan ba 
tafkrn ruhlu ihtilalci, gayeden uzak
latmaya çok müsaid olan küçük kuvvet
leri bir araya toplamış, sonra Akhisar 
milli kuvvetler kumandanı olmu" daha 

( Sonu S. inci saylada ) 

Mareşal Çakm k uuunos aran:ıoıoıcrs ·----

Saraybosnad: A tatürkle Doktor 
Banes arasında Belgrad, 29 (A.A.) - Dün Belgrad· 

dan ayrılan Türkiye Genel Kurmay 
Batkanı Mare,al Çakmak ve maiyeti 
bugün uat 10 da Saraybosna'ya var. 
mııtır. Kendisine general Bodi ile Yu
goılavyanın Ankara atafemiliteri aL 
ba,_ Rakoçiveiç refakat ediyordu. 

Sarayboına istasyonunda Marepla 
parlak bir kabul resmi yapılmıt ve Or· 
general Pomiç, umumi vali muavini 
Raakovik, belediye reisi, fırka kuman· 
danı ve diğer birçok yüksek rütbeli 
subay ve sivil erkin· hazır bulunmut
tur. General Pomiçin ·efikası bayan 
Çakmağa bir buket vennittir. 

Sabahleyin Marepl Çakmak muhte. 
lif askeri müesseseleri fen mektebini, 
müzeyi ve tehir hastahanesini gezmif 
ve ·rrina umumi valisini ziyaret eyle. 
mi,tir. 

Öğleyin ikinci ordı• kumandanı ge

neral İliç Türkiye Mareplmın ve Ba

yan Çakmak'ın tereflerine huaust bir 

öğle yemeği vennif ve yemekte mün&

kalit nazın Mebmed Sipaho valii U

mumi muavini Loklç, belediye reisi ve 

diğer bir çok aevat iftirak etmiıtir. 

Saat 13 de Marepl Çakmak ve maL 

yeti yoluna devam ederek Dobrovnika 
gelmit ve oradan Adatepe destroyeri· 
ne binerek merasimle TUrkiyeye hare
ket etml9tir. 

Maretala Sara,W.nada ikameti es. 
nuında balk tarafmdMı ... ıta1 •• 1aa.. 
raretll bir kabul 18•terilmi9tir. 

Ankara, 29 (A.A.) - Eıki Çekoa. 
lovakya Reisicumhuru Muaryk'in ölü.. 
mil dolayısiyle Reısicumhurumu Ata. 
tiirk ile Çekoslovak Reiı.icumhuru ara
sında aşağıdaki telgraflar teau olun

muftur: 

EkMlina Dr. Senet 
Çekoslovakya Reiaicumh_.. , .... 

Reisicumhur Masarylr!in asil pbsıa. 
da Çelroslovakyanın uğradığı elim a. 
temi büyük bir teessürle haHt ald11n. 
Sizin ve memlelcetinizın acısım umi. 
miyetle ıştirak eder, ve içten aempatl 
ve taziyelerimi arnylerim. 

K. ATATORIC 

Ek..ıina Reiaicmnbur At.Mirk 
,\abra 

Milli matemimi• milmıseHtiyle ... 
selansınısın ıslıar etmek Jüt/inde ,,._ 
lunduğu um,,.tiden levkalfde mlıe. 

hani• olaralc en derin tepkkllrlerimia 
arzına müsareat eylerim. 

EDVARD BBNU 

• s s oanoıt."1tls a a o a ana°"* 

Orman yangını 
İzmir, 29 (A.A.) - DUn gece '?a

talı köyle Yamanlar arasında smuaa,. 
dalmda bir orman yanlmı çdma.,u. 
ICma bir saman içinde geniı bir ....,. 
lrılpbyan yangın jandar .. _ " ... ta
rafından tıandürülmqtür. 
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Kirtık ve olokrif,k 

Mülilkattan sonra .. 
Neticesini bütün Avrupa'nın heye. 

caiıla beklediği mülakat olmu§lur. Mu. 
.a!ini ve Hitler, beklenen nutuklarını 

söylemişlerdir. 

Bu iki nutuk, biribirini hem izah edi
ci, hem teyid edici, hem de tamamlayı
cı mahiyettedir. Bunun için, ikisini, bir 
nutuk gibi telakki ebnek ve tahlillerini 
buna göre yapmak daha doğrudur. 

Nutuklarda ifadesini bulan esaslı 

noktalar, ıunlardır: 
1) F aıizm ile nasyonal sosyalizmin 

bir yandan demokrasi ve liberalizme bir 
yandan da marksizme karşı müdafaa ve 
izah olunması (cihanı ve hayatı telakki 
bahsinde, görüt birliği), 

2) Her iki devletin ekonomide otar
tiyi ve bununla atbaşı gitmiş olan badi
aeleri (Etyopya'mn fethi ve Almanya'nm 
sömürge talebleri ima edilmek suretiyle). 
Sırf ekonomik istikJile varmak için ka • 
rarlqhrmıf olduldannı izah etmek su
retiyle imperyalizm töbmetlerinin indi. 
rekt reddi. 

3) BerJin - Roma ınihverinin hiç kim
seye kar§ı müteveccih olmadığı ve ban· 
ta inandığı. 

4) lıpanyaya yaptıkları müdahale
lerle sırf k~ kartı mücadele et
tikleri ve bqkaca makaadlar gütmedik.. 
leri. 

Görülü.yor ki, nuhıklarm iç manası, 
hücumdan ziyade müdafaaya dayanmak
tadır. Yani, Almanya ile l talya, yeni bir 
Avrupa'nm inaşsı İ§İne kattlmağa hazır. 

Yeni öğrebnen 
·ol{ulu ve eğitmen 
kursu kadroları 

Kültür Bakanlığı, bu yıl açılmasına 
karar verilen İzmir K1zılçullu öğretmen 
okulu ve eğitmenler kursu ile Eskişe
hir Çifteler - Mahmudiye öğretmen o
kulu ve eğitmenler kursu kadrolarını 
hazırlamış ve bu okullarla kursların 
direktör ve muallimlerini de tayin et.. 
miştir. Okullara ve kurslara alınacak 
t.alebe için hazırlıklara devam olun
maktadır. Alınacak talebe mikdarları 
her vilayetten muayyen nisbette alın.. 

mak suretiyle tamamlanacaktır. 
İzmir Kızılçullu öğretmen okulu 

ve eğitmenler kursu direktörlüğüne 

Ankara ilk tedrisat müfettişi B. ve Bn. 
Emin, muallimliklere Enver ve Talat, 
tatbikat muallimliklerine Ankara vila
yeti muallimlerinden Şaban, Akhisar 
muallimlerinden Sabahat, Antalya mu
a1limlerindcn Mustafa, Manisa mual. 
limlerinden Bahri, inşaat usta mektebi 
tnezunlarından Ömer ve Mustafa, Eski. 
şehir Çifteler - Mahmudiye öğretmen 
okulu ve eğitmenler kursu direktörlü
ğüne Eskişehir ilk tedrisat müfettişi 
Remzi, yardirektörlüğüne Yozgad i1k 
tedrisat müfettişi Rıza, muallimliklere 
Gazi Terbiye Enstitüsü mezunların

dan Nedim ve Enver, tdtbikat muallim. 
liklerine Eskişehir muallimlerinden 
Memduh, Rüstem ve Hüsnü, inşaat us
ta mektebi mezunlarından Mehmed A
li ve Ahmed tayin edilmişlerdir. 

Türkkuşundaki İzmir 
gençleri 

İzmir, (Hususi) - İnönü kampın • 
daki kurslara İzmirden iştirak eden 
Türkkuşu uçmanlanndan on dördü, şeh
rimize dönmüşlerdir. İnönü kampında 
büyük muvaffakiyetler gösteren genç 
uçmanlar C brövesi almışlardır. 

C brövesi almış olanlardan on uç
man, paraşüt atlarha talimleri yapmak 
'Üzere İnönünde kalmışlardır. Bunlar ay
nı zamanda A brövesi de alacaklal"dır. 

İzmit-de yeni mektebler 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde yeni

den açılacak olan Eşrefpaşa ve Faikpaşa 
orta okullariyle, kız enstitüsü binaları

nın temelatma törenleri Cumhuriyet bay
ramında yapılacaktır. 

938 İzmir fuan 
İzmir, (Hususi) - Amerikalı bir fir

ma, 038 fuarının reklam ve turizm işle
rim t~kilatlandırmak için müracaat et
Jlll§tır~ 

dll'lar. Ve iddia olunduğu gibi, Avrupa
yı ideolojik yahud diplomatik bir ikiliğe 
götürerek harbetmek, harbtan muzaffer 
çılonak ve gittikçe daha genİf bir ölçüde 
İmperyalist ve imperyal bir politika yap
mak niyetinde değildirler. Yalnız, iki şar· 
bn yerine getirilmesi mutlaka laznndrr: 

1. Komünizmin genişlemesine sed 
çekilmelidir. 

2. Almanya ile ltalya'nm ekonomik 
istiklil arzuları hakb gÖ:-~meli ve tat
bikat sahasında müsaid karşılanmalıdır. 

lki devlet adamı, daha mutedil bir 
dil kullanama.zlardı. O kadar ki, heye -
can meraklıları, nutukları okuduktan 
sonra hayal inkisanna uğrıyacaklardır. 

Gerçi Mussolini'nin nutkunda, "yarın

ki Avrupa'nm faşist olacağı" na dair bir 
iddia mevcuddur. Fakat bu iddia da, es. 
ki tekillerine nazaran çok daha müteva
zi ve mutedildir. Biz bu sözde, daha zi
yade, diktatöriükıere demokrasi namına 
hücum eden Roosecelt' e verilmiş bir ce· 
vab mahiyeti görüyoruz. Demokrasiler 
ile faşizmler arasmdaki polemik bakı
mından, bu cevab, oldukça zayıftır. Kal 
dı ki, Mussolini, nutkunun bir yerinde, 
iki en gerçek ve en büyilk demokrasinin 
günümüzde Almanya ve l tal yada yaşa
dığını isbat etmeğe çalışmakla, hasmının 
taktiğine tabi olan bir kumandan vazi. 
yetine düımÜ§tür. 

Nutuklar, ümid vericidir. 

BURHAN BELGE 

Üniversite imtihanlarında 
kazananlar 

lıtanbul, 29 (Telefonla) - l:Su ser 
üniversite yabancı diller fakültesinin 
imtihanlannda muvaffak. olamıyan tale_ 
benin sayısı çoktur. Bu talebeler arasın
da bütün derslerden muvaffak olanlar 
da vardır. Yabancı dil imtihanında ka· 
zanamıyan talebelerin üniversiteye yap
tığı teklifler tetkik edilmektedir. 

Gazia:nteb lisesi genişledi 
Gazianteb, (Hususi) - Lisemize 

sekiz bin liralık bir pavyon ilave edil
mif pavyonun inşaatı bitmiştir. 

Sıvasta park 
Sivas, (Hususi) - Halkevnin arka

sında.ki saha güzel bir park haline kon
muştur. Bu suretle halkımız dinlene_ 
cek ve temiz 'hava alacak güzel bir bah
çeye sahih olmuştur. 

Uçurumu derinleştiren 
fikirler 

"Loren prensleri'' adında bir ro
man yazmış olan fransız ediblerin
den Albert Thibaudet, fransız ·-el
man çarpışmalarını ortadan kaldır
ma/( için • tanınmış arkadaşı Ma
urice Barcesin bir eserinde tavsi
ye etmiş olduğu gibi - Ren memle
ketinin Fransa ile birleşmesinden 
veya, alman hücumlarına engel ola
cak, lsviçre nevinden, tarafsız bir 
tampon - devlet meydana getirmek 
üzere istiklalini temin etmesinden 
başka çare olmadığı hükmünü ver
mektedir. 

Bir gazetede bundan bahseden 
fransız devlet adaillI ]oseph Cail
laux, yazısının sonunda bağırıyorz 
"- Eski dünya için ancak iki hal 
tarzı olduğunu anlayamıyacak mı

yız: Birleşmek veya mahvolmak? ... 
Ekonomik bir kül halinde birleşmek 
ve politik bir ayarlama yapmak ..... 
Yıoksa, büyük bir medeniyet, günün 
birinde, korkunç bir öldürü~me i
çinde yıkılıp gidecektir.'' 

Cai/Juax'nun lıu yazısı yanında 

intişar eden, yarım sütunluk diğer 
bir yazının başlığı şudur: "Kolon
ya suyu mu? Hayır, Paris suyu!" 

Şimdi "Paris suyu''nun hikaye
sini dinleyiniz: ''1756 • 1763 işga· 
linde fransızlar Kolonya şehrini o 
kadar pis bulmuşlardır ki işgal ku
mandanı general Lefevre, kanallar 
açtırmış, eski evleri yıktırmış, fa-

ULUS 

Mekteplerde 
yeni tayinler 

• Kültür bakanlığı muallim mekteb-
leri, liseler ve orta mekteblerde çalı

şan memurlar arasında bazı değişiklik
ler yapmıştır. Bunları yazıyoruz: 

Bursa kız muallim mektebinden BB. 
Nazif Edremit orta mektebine, Nevşehir 
orta mektebinden Sadık Aksaray orta 
mektebine, Adana erkek" lisesinden Hü
seyin Osmaniye orta mektebine Sivas 
erkek muallim mektebinden Süleyman 
Şibinkarahisar orta mektebine, Sıvas li. 
sesinden Rüştü Karaman orta mektebi
ne, Balıkesir muallim mektebinden A
li Nizami Ayvalık orta mektebine, İs
tanbul kız lisesinden Şefika Çatalca or
ta mektebine, Zonguldak orta mekte
binden Şükrü Bartın orta mektebine, 
Sivas erkek muallim mektebinden Seyid 
Zile orta mektebine, Vefa lisesinden 
Zülal Kandilli krz lisesine, Beykoz or
ta mektebinden Ahmet Gelibolu orta 
mektebine, Kandilli kız lisesinden Sa
ra İnebolu otra mektebine, Yozgad li
sesinden Behçet kırşehir orta mektebi
ne, İzmir kız lisesinden Rüştü Ödemiş 
orta mektebine, Aksaray orta mektebin-

den Gaffar Nevşehir orta mektebine, 

Kars lisesinden Raşid Artvin orta mek

tebine, Giresun orta mektebinden Şük

rü Pazar orta mektebine, sİparta orta 

mektebinden Eyüb Düzce orta mekte

bine, Bartın orta mektebinden Ali Rıza 

Sinop orta mektebine, Üsküdar birinci 

orta mektebinden Asım Beykoz orta 

mektebine, Edirne erkek muallim mek

tebinden Galib Tekirdağ orta mektebi

ne, Muğla orta mektebinden Baha Tur

gudlu orta mektebine. Diyarbekir lise

sinden Ziya Üsküdar birinci orta mek

tebine naklen tayin edilmişlerdir. 

Trabzona haftada dört 
sefer yapılacak 

Ekonomi Bakanlığından verilen ma· 
lfunata göre deniz yolları işletme ida
resi ihracat mevsiminin gelmesi dola. 
yısiyle 1 birinci teşrin 1937 t.arihin
den itibaren, halen haftada üç defa ya.. 
prlma.kta olan Trabzon postalarını dör
de çıkarmıştır. 

Yeni kurulan dördüncü posta her 
çarşamba günü İstanbuldan hareket e
decek ve hiç bir yere uğramadan doğ
ru Trabzona gidecektir. Trabzondan 
kalkacak vapur cuma günleri hareket. 
edecek ve yalnız İneboluya uğrıyarak 
doğru İstanbula gelecektir. 

kat bir türlü şehri kirinden temiz
liyemiyerek ne yapacağını bilemedi
ği bir gün, dedeleri fransız olan bir 
rahibe, ona, şimdi ''Kolonya suyu'' 
adını verdiğimiz kokulu suyun for
mülünü getirmiştir. Herkesçe kul
lanılması mecburiyeti konulan bu 
su sayesinde de Kolonya şehrinde 
burun tıkamaksızrn oturmak kabil 
olabilmiştir. Bundan dolayı Ko
lonya suyuna Paris suyu demek 1§
zımdır ve çünkü bu su fransız i

cadıdır p 

Bir ]ı0seph Caillaux, avrupalı-
Jara sağduyu tavsiye edebilir, fakat 
bin avrupalr bunun zıddı fikirleri 
yaymakta biribirine taş çıkarırsa 
"büyük bir medeniyetin, günün bi

rinde, korkunç bir öldürüşme için. 

fe yıkılrp gideceği" nasıl uzak gö. 

rülebilir? - N. B. 

Mukayeseler ... 

Edebiyatta kıyas en kolay yazı yaz

ma usullerinden biridir. Bu kolay yazı 
yazma usulünün §()hretli taraftarla

rından biri olan fransız ~airi Victor 

Hugonun gençlikle ihtiyarlığı muka

yese eden bir kaç sayfalık bir yazısı 

bu tarzın en me~hur örneklerinden bi

ridir: cGençlik konca gibidir, ihtiyar

lık verikaları düşmek üzere olan bir 

güle benzer. Gençlik hayat yolunun ilk 

adımı, ihtiyarlık son adımıdır. llh.,, 

gibi. 

Bugün gelen bir fransız gazetesin-

3C " - 1937 ===-' 

Mektep kitapları 

Okutulacak kitapların 
isimleri tesbit edildi 

Kültür bakanlığı, 1937 - 1938 ders yılında ilk mekteblerde okutul~ 
mak üzere kabul edilen kitahlarm iıimlerini teşkilatına bildinnittir. 
isimleri bildirilen kitablardan gayri kitablar ders kitabı olarak taleb~ 
ye aldırılmıyacaktır. 

Giresun da 
sel feliketi 

Giresun, 29 (A.A.) - Dün saat 15 de 
şimdiye kadar görülmemiş derecede şid
detli yağmurlar yağmaya başlamış, yağ
mur gittikçe hızını artırarak adeta bir 
tufan halini almıştır. Bu yüzden az bir 
zaman sonra şehrin sokaklarından ve 

mahalle aralarından seller gelmiştir. Sel 

suları bir çok evlerin alt katlarıyle dük

kanlara zarar vermiş, caddelerdeki par

keyi sökmüştür. Bu esnada şehrin içine 

birkaç da yıldınm düşmüştür. Bir genç 

kadın korkudan ölmüş, ve bütün şehir 

halkı saatlerce korku ve dehşet içinde 

kalmıştır. Şehrin oldukça sert meyilli 

arazi üzerinde olması fırtınanın şehir 

için hakiki bir felikete sebeb olmasını 

önünü almıştır. Yağmurun şiddeti saat 

19 da kesilmiştir. Yağmurun köylerde 

ve kazalarda zarar yapmış olmasrndan 

korkulmaktadır. 

Romen mekteb gemisi 
İstanbul' da 

Iatanbul, 29 (Telefonla) - Kapiten 
Diınitreski adındaki romen mekteb ge.. 
mia.i, yarın sabah Jimanal7.8 gelecek ve 
törenle kartdanacakbr. Misafir bahriye
liler ıerefine bir ziyafet verilecektir. 

İstanbul belediyesinin 
yeni tedbirleri 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Köprü 
deki iki geçid yerinin çivilerle işaret
lenmesinden sonra, halkın karşıdan kar
§Iya geçişini ve seyrüse~ri kolaylaştır
mak maksadiyle bazı yeni tedbirler a
lınmıştır: Ziraat bankasının önündeki 
durak yeri kaldırılmıştu. Karaköydeki 
durak yeri köprünün Kadıköy iskelesi 

başına nakledilmiştir. 

de, politik bir mukayese var: Hitler 
ve Musolini mukaıyesesi •.•. 

Bu gazete muharriri iki devlet a.. 
damını JÖyle nıukayese ediyor : 

c ... Evet ikisi de diktatördür. Fa
kat Hitler Almanyada yeni bir ibadet 
yaratmı§tır• Irk ibadeti .... Musolini i
se yeni Romada kayserler Romasınm 
ruh ve iradesini canlandırmak iste
miştir. Hitler bir ilham verici, Musolini 
bir teşkilatçıdır. Birincisi bir nevi 
peygamber, ikincisi ltalyanın mukad-

derini tayin eden bütün ipleri elinde 

bulundurmaktadır.. Hitler, ilh .... ,, 

Kıyas, edebiyatta olduğu gibi poli

tikada da en kolay yazı yazma wsul

lerinden biridir. 

Bir bQ§ka mukayese 

Bir gazete, Fransada musikiye 18... 

yik olduğu mevkiin verilmediğinden 

§İkr11yet ediyor: « Paris &ergisi müna

sebetiyle hükümetin musiki lehinde 

sarfettiği para 200.000 franktır. Hal

buki aJmanlar yalnız «artistlik haftası» 

dolayısiyle üç milyon harcamı§lardır.,, 

Almanyada musikinin ne kadar 

kökleımiş, ne kadar umumiletmit ol

duğunu dünya bilir. Fakat Fransa da 

komşusundan geri sayılamaz. Orada 

da büyilk musiki Üstadları yeti§IDİ§, 

orada da musiki iyice geli§mİştir. 

Ancak fransız muharrirlerinin 

memleketlerini dalına Almanya ile 

kıyaslama illeti nereden geliyor ? . 

Den kitabı birkaç tane g4>tte~ 
rilmit olan derslerin kitablarınr 
aeçmekte başmuallim ve mualliın
ler serbest olacaklar, kültür me~ 
murları, ilk tedrisat müfettişleri 
muallimlerin kitab seçme işine ka
rr§mıyacaklardır. Her muallim ve 
baımuallim talebenin kitablarını 
vaktinde temin etmesine çalıtacak 
ve keyfiyeti bakanlığa bildirecek· 
tir. 

İlk mekteblerin dördüncü ve beşin· 
ci sınıfları için yazdırılan ve basnn işi· 
ne başlanmış olan hendese ve hesab ki
tabları basılarak satışa çıkarılıncıya ka· 
dar bu dersler programa göre talebeye 
ameli bir yolda okutulacaktır. 

İlk mekteb kitabları bakanlıkça bil
dirilen fiatlarla satılacaktır. Daha faz· 
la fiatla talebenin kitab almasına mey
dan verilmiyecektir. Fazla fiatia kitab 
satanlar derhal Bakanlığa bildirilecek
tir. 

Almanyada yapılan yeni 
vapurlarnmz 

Almanyaya yeniden Marmara. AkaY 
ve İzmir tipinde ikişer, Mersin tipin
de üç vapur sipariş edilmişti. Ekono· 
mi Bakanlığına gelen malllmata göre 
tezgaha konulan vapurlarrmızdan IVIar• 
mara tipindeki ilk vapurumuz 13 mart· 
ta hükürnetimize teslim edilmiıJ bulu
nacaktır. 

Polat ve Afyon 
siloları 

inşası bitirilmiş olan Polatlı ve Af· 
yon silolarınm muvakkat kabul muarne. 
leleri Ziraat Bakanlığınca yapıtmış ve 
siloJar faaliyete başlamışlardır. Polat. 
1ı silosu 4000, Afyon silosu 5000 ton~ 
luktur. Ziraat Bakanlığı si1oların 
100.000 tona çıkarılması için tetkikler 

yaptırmaktadır. 

Kaymakamlar arasında 
İç Bakanlık, kaymakamlar a..asında 

yeniden bazı değişiklikler yapmakta· 
d ~I dır. Bakanlık, bu hususta hazırla ıg 

kararname projesini yüksek tasdika 
arzedilmek üzere Başbakanlığa ver• 
miştir. Haber verildiğine göre bu ka· 
rarname ile on beşten fazla kaymaka
mın yerleri değiştirilmektedir. 

Ziraat genel direktörlüğü 
kadrosunda 

Ziraat Bakanlığı, ziraat genel direlc' 
tBrlüğü kadrolarında yeniden baıı:ı de~ 
ğişiklikler yapmaktadır. Bu husu1.ta~1 

b·trıl· hazırlıklar birkaç güne kadar ı 

miş olacaktır. 

Bolvadin elektriğe kavuşuyor 
~·ye• Afyon, (Hususi) - Bolvadin bele · 1 

si elektrik tesisatı yapmak içi• çatışrtıll' 
lara başlamıştır. 

Miraç Gecesi 
Diyanet itleri reisliğinden: 1 

2/3 birinci teşrin 1937 cmn~rte~ .. 
günü akşamı "Pazar gecesi,, Le7l-eı 1' 
raç olduğu ilan olunur. 

!····-·-···"····~···~···~--········~ 
ı ......... - .......................... ·-····-······ 

Havalar gittikçe 
serinliyor 

Dün şehrimizde hava cu bttluıdtı .,e 
hafif rüzgarlı geçmiştir. Isı gece 6, gil; 
düz gölgede 21, güneşte ve açıkta 44 
receye kadar düşmüştür. l<I-" 

Dün yurdun Kocaeli, Kayselll. ıs 
. s· ob zoıı· biye, Malatya, Erzıncan, ın • to-

guldak mmta.kaları ya~ış.lı di~ec yer~ 
ri kısmen bulutlu germıştır. Dua en ç 9 
yağış Sinobta olmuş ve karemetre)'~ ii1' 
kilogram su bırakrmştır. Dün ea dliŞpi· 
ısı Ulukışlada 3, en yük.sek ısı da .

1 
,. 

yarbekirde 31 derece olarak kaydeclı 
miştir. 
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İtalya'nın dış politikası e ir taraftan Musolini'nin A.bnan-
ya'yı ziyareti Almanya ile İtalya 

IU'astndaki do&t:luk namına gürültülü bir 
te~Ür §eklini alı.rken, diğer taraftan 
da ltalya Fransa ile anlatmak üzere 
ıniizakerelere girişmiştir. Cenevre'den 
bildirildiğine EÖre bu müzakereler hayli 
Üerlenüıtir. O kadar ki halya ile Fransa 
lraarııda Laval zamanından farklı ola
t.ıc hu defa İngiltere ile de birlikte bir 
trılaırnadan bahsedilmektedir. 

A.kdenizdeki korsanlık hareketlerin • 
Cten evvel de İngiltere ile halya arasın
da bir itilafa vannak için müzakere ya
tltlınakta idi. Fakat korsanlık hareketi 
•e bundan doğan buhran bu müzakere
lere bir fasıla vermitti. Hatta Nyon kon
feransının toplanma ve karar verme şart
lan ltalyayı gücendirdiğinden bir mild
det İtalyanın İngiltere ve Fransa ile mü. 
ııasebetleri gerginleşımişti. 

Ancak Nyon mukavelesi imz.alandık. 
lan sonra vaziyet ansızın değİftİ. Eıa -
&en Nyon müzakereleri smuında lngil
tete ve Fransa ltalyayı korumuşlardı. 
ltaıYllnın müzakerelerde bulunmamasın
dan dolayı duyduktan teeısürü birkaç 
~esile ile tekrar ettiler, Sovyet harb ge
tııilerinin Akdenizde murakabe vazifesi 
törrnemesini temin ettiler. Ve ltalya'ya 
da bilahare Nyon kararlarına iştirak et
toek için kapıyı açık bıraktılar. 

Nyor. mukavelesinin imzasından do. 
ian iğbirar uzun sürmedi. 1 tal ya kendi. 
•İne uzatılan eli alap sıkmak istediğini 
anlattı. Bunun üzerine ltalya'nın İngil
tere ve Fransa ile müsavi tartlar albn
da Akdeniz mürakabesine iştiraki karar
~~tı. Bunun şartlarını kararlaşbnoak 
•çın bir teknik komisyon birkaç günden 
berj içtima halindedir. Fakat bir taraf
tan bu komisyon içtimaa hazırlanırken, 
d·~ 
ıger taraftan Cenevt'ede l talya murab-

lıaaı Bova Sepa fransız dış bakanı DeL 
l>os ile görüştü. lngilterenin de maluma. 
tı dahilinde cereyan eden bu müzakere • 
lerde İspanya meselesi üzerinde itilaf 
lıusule gelmek üzere bulunulduğu bildi
tilnıektedir. ltalya bundan böyle lıpan
l'aya "gönüllü'' asker yollan11yacak. Ba
\l!i\ı:- adalarmı ve İspanya Fasım işgal 
~tına almryacak. Hatta bazı ıartlar al. 
1\~ lapanyadan askerlerini geri çek

llleğe tazı olacak. Habeşistandaki İmpa
~~totluğu tanınıraa Milletler Cemiyetine 
ıle g • d'' k erı onece . 

.. Fransa bu defa lngiltere ile beraber 
Ylltüınektedir. Binaenaleyh l talya ile 
rtansa arasmda bir itilaf, aynı zamanda 
ta•ya ile İngiltere arasmda bir itilaf de

lllektir. l talya ile Almanya arasındaki 
~<>stluk tezahürlerinin Franaa'da endişe 
•le telakki edildiği muhakkaktır. Diğer 
~aı:-af~n yeni İngiltere başvekili Cham-
erlaırı'in de İtalya ile bir anlaşmaya 

~<lraftar olduğu malılmdur. Binaenaleyh 
~i dev\etin 1 tal ya ile aralarındaki ihti -
. flı rneseleleri halletımeğe samimi ve 
~ddi bir teşebbüs yaptıklan anlaşılıyor. 
akat bu teşebbüs acaba sanıldığı gibi 

l'tıiishet netice verecek mi? Filhakika va. 
Zİyet ltalya'ya müsaiddir. ltalya bir ta. 
"aftan hu iki devlet ile pazarlığa giriı
trıiş iken, diğer taraftan da Almanya ile 
~zaı-lıktadrr. Bu, ltalya'nın ananevi si
l'aaetine uygun bir vaziyettir: İngiltere 
"e F ranal\ ile pazarlık yapmak için Al
~n müzakerelerinden kuvvet alıyor. 
fr rtıanya ile pazarhk yapmak için de 
anıız ve İngiliz müzakerelerinden kuv-

Vet ahy ltal b "' ·· · ~ 'h' d kah or. ya utün sıyası tan ın e 
t Fransa _ Prusya, kah Prusya Avuı
h~"Ya. ı-ekabetinden istifade ederek milli 
ıtliğin · t l ·· ·· ah'b' ol lll ı amam amış, somurge s ı ı • 

b 1.lş Ve bugünkü vaziyetini kazanmıştır. 
oı.ı .. 
~u~. de Almanya' ya karşı ağır bas-
lllekJ •çın Fransa ile müzakereye giriş
iç- e ve F ransaya karşı ağır basmak 
tt ın de Almanya ile dostluk tezahürleri-

e lferını· v ki l ·· · d ·· l"U erme e aynı yo uzerm e yu-
l'tıektedir. 

Letonyada 
Plevnede esir 
düşüp ölen 

türkler abidesi 
Riga, 29 (A.A.) - Letonya ajansı 

bildiriyor : 
Şimali Letonyanın küçük bir kasa

bası olan Cesisde Türkiye elçisi B. Nu
ri Batu, dün, 1877 türk - rus harbında 
Pilevnede esir düşerek Cesis'e getiriL 
miş ve burada ölerek defnedilmiş olan 
26 türk askeri adına dikilen abidenin 
açılrş törenine riyaset etmiştir. Bu he
yecan verici törene Türkiye ateşemil
teri yarbay Mithad Akç.aıkoca ile Le
tonya ordusunun delegeleri, bütün yer
li makamlar ve kalabalık bir halk kütle
si de iştirak etmiştir. 

Türkiye Elçisi, nutkunda, bu a
bidenin, aynı zamanda aynı sulh 
ve ıyı geçinme hedeflerini güden ve 
şanlı ordulara malik bulunan iki mem
leket arasındaki dostluğu da temsil ey
liyeceğini tebarüz ettirmiştir. 

Türkiye elçisi ile türk ateşemilte• 
rinden başka, garnizon kumandanı mira
lay Şepko ve Cesis belediye reisi B. 
Kaucis de 26 Plevne türk kahramanının 
abidesine çelenkler koymuşlardır 

Filistin de 
tevkifler 

Kudüs, 29 (A.A.) - Nasıra İngiliz 
komiseri Andrews'a karşı yapılmış o
lan suikasd dolayısiyle bugün de bu 
işte suçlu olmakla zanlı birçok arab 
tevkif edilmiştir. Andrews'in katilleri 
ni meydana çıkaracak olanlara 10 bin 
ingiliz lirası mükafat vadedilmiştir. 

Arab gazeteleri, bu hadise yüzUnden 
yapılan tevkifleri protesto etmektedir. 
Yüksek arab komitesi, mandater hükü
met nezdinde protestoda bulunrnağa 

~arar vermiştir. 

Milletler Cemiyeti 
Konseyinde 

Cenevre, 29 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti Konseyi bu sabah B. Delbosun 
riyaseti altında, açık bir toplantı yap
mıştır. Bu toplantıda B. Delbos, kon
seyin yeni üç azasına yani Belçika, 
Peru ve İran azalarına hoş geldiniz de
miştir. 

Konsey iktisadi komite ile iptidai 
maddeler komisyonunun raporlarını a
sambleyt göndermiştir .. 

Konsey, asamblenin vereceği karar
dan sonra bu meseleleri tekrar mii
nakaşa etmek hakkım muhafaza etmek
tedir. 

B. Delbos, saat 11.50 de celseyi ta.. 
til etmiştir. 

Bir gemide isyan 
Los Angelos, 29 (A.A.) - Nevyor

ka gitmekte olan Pioneer adındaki ame
rikan gemisi kaptanı, dün akşam müret
tebatından 38 kişinin tecavüzüne ve 
fena muamelelerine maruz kalmıştır. 
Bu yüzden gemi batmak tehlikesi ge

çirmiştir. 

Lonra belediye reisliği 
Londra, 29 (A.A.) - Londra be. 

lediye reisliğine bugün bir sene müd
detle Sir Harry August Twyfor inti-

----- A. Ş. ESMER hab edilmiştir. -- ---------~~---------------------------------------------------------------------

ll~ Ankara Müzil{ öğretmen 
Okulu Direktörlüğünden 

Ankara Tiyatro ve Opera okuluna imtihanla parasız ve yatılı ta
lebe alınacaktır. 

Kabul şartları Ulus, Tan, Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin pa
ı:ar, Çarşamba ve cuma nüshalarında inti'3-r etmektedir. 

İsteklilerin İstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğüne ve Ankarada 
_Müzik Öğretmen okulu direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

ULUS 

Japonlar Şanghayda 
tekrar taarruza geçtiler 

amiral gemisini Çinliler japon 
tor pi/leme ğe 

, 
teşebbüs ettıler 

Çinin merkezi olan Nanki nin tayyareden görünüşü 

Londra, 29 {Hususi) - Çin ve japon kavnaklarından gelen haberle
re göre, Şanghay cehbesinde muharebe bütün şiddetiyle yeniden batla
mıştır. Royter ajansının verdiği habere göre, çinlilerin bir japon harb 
gemisini torpillemeğe teşebbüs etm leri üzerine japonlar taarruza geç
mişlerdir. 

Çin - Japon Harbı 
bir Rus - Japon 

harbı başlangıcı mr ? 
Şanghay, 29 (A.A.) - Nankindeki 

sovyet büyük elçisinin tayyare ile an
sızın Moskovaya hareket etmiş olması 
bir çok tefsirlere yol açmıştır. 

Siyasi mahafilin kanaatine göre, bu 
seyahatin en çok akla gelen sebebi sov
yet hükümetinin bugünkü ihtilafta ken
disinin ve Çinin mütekabil rollerini tes
bit etmek arzusudur. Vaziyet Çin ile 

1 sovyetler birliğini ister istemez anlaş
maya sevketmektedir. Moskova ve Nan
kin esasen dahili mahiyette olan an
laşmazlıklarını unutmak isteğini unutu
yorlar. Taki, Çini şimdi ve sovyetler 
birliğini de pek yakın bir zamanda teh
did edecek olan tehlikenin önüne geçe
bilsinler. Japonyanın emell, komünizm 
tehlikesini ortadan kaldırmaktır. Bu
günkü harb, japon - rus harbine bir ha
zırlık mahiyetindedir. 

Esasen japonların Sahar ve Suiangda 
yapttklan askert harekat sadece Mançu
kovunun garb hududlarım emniyet altı
na almak ve Çin ile sovyetler birliği 
arasındaki münakaleyi kesmek içindir. 

Diğer taraftan zannedildiğine g-öre, 
Japonya Çinde beklemediği müşkülata 
uğradığından sovyetler birliği kuvvet
lerinden bir kısmrnı Avrupaya ayırt
mak için bir dünya harbi ihdasına ça

hşmaktadrr. 

Bu yüzden az çok yakın bir atide 
çin - sovyet anlaşmasına muhakkak gö

ziyle bakrlmaktadır 

Çindeki japon kuvvetleri 

Pekin, ?7 (A.A.) - Ecnebi askeri 
görmenlerinin tahminlerine göre, Çinin 
şimalinde bulunan japon kuvvetlerinin 
miktarı 35) bin kişiden fazla ve tayyare 
kuvvetlerinin sayısı da 500 den aşırı
dır. Çin seddiııin ötesinde harekette 
bulunan Kuvangtung ordusu ile Mançu
ri ve Mogol.stan suvari kuvvetlerinin 
mevcudunu da bu rakama ilave etmek 

lazımdır. 

Bura<la beyan olunduğuna göre sov_ 
yetler birliğiyle bir anlaşmazlık takdi
rinde Japonya derhal 500 bin askeri ve 
2000 tayyareyi ~ançukovda harekete 

getirebilecektir. 
Şanghay mıntakasında ise japonların 

150 bin kişisi vardır. Ve sahil boyunca 
150 kara ve 150 deniz tayyaresi bulun

maktadır. 
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Müthiş bir deniz laciast 
Karanlıktan istifade eden 20 

Çin askeri kısmen sandallarla, -
men de yüzerek japon amiral ~ç
misi İzumuya bir torpıl atmak için 
yaklaşmışlardır. Askerler, gemi
nin etrafındaki çelik çemberı kes· 
meğe uğraşırlarken güneş doğma 
ğa, ortalık aydmlanmağa haşla
mıştır. Geminin nöbetçileri <;m 
askerlerinin teşebbüslerini gör
müşlerdir. 

Bu askerlerin mahvolduklarını gö-
ren sahildeki arkıı.daşları mayını karaya 
bağlıyan kablo vasıtasiyie ate~lemişler
dir. İnfilak neticesinde bütün askerler 
ölmüş ve İzumo bir misket yağmuru al
tında kalmıştır. Yanın milden fazla bir 
mesafede bulunan amerikan kruvazörü 
Augusta'da bulunan birçok zabitler io
filakm şiddetinden yattıkları yerden 
düşmüşlerdir. 

Muharebe başlıyor 
Bunun üzerine japon gemileri ile 

çin bataryaları arasında karşılıklı ateş 
açılmıştır. Bu topçu düellosu sabaha 
karşı nihayet bulmuştur. 

Japonların Şanghay cebhesinde yap
tıkları taarruz, Liusiyahang yakınında
ki telsiz istasyonu ve diğer mevzilerin 
zaptı ile neticelenmiştir. Japonlar, tak
viye kıtalarmm yetişmesi üzerine 30 
millik bir cebhe üzerinden taarruz et· 
mektedirler. Japon tayyareleri şimal is
tasyonu ile Şapeyi bombardıman et
mekte devam ediyorlar. Şapeyde bir 
yangın çıkmıştır. Jutsung sahilindeki 
birçok kasabalar da bombalanmıştır. 

Nankinden resmen bildirildiğine göre, 
japon hücumları tardedilmiştir. Çin ku
mandanı Şapeyin kırılmaz bir mahiyet
te olduğunu söylemis.tir. 

N ankin bombalandı 
Şanghaydan tildirildiğine göreı Ja

pon tayyareleri dün Nankini tekrar 
bombalamışlardır. Bu hava taarruzu on 
dakika sürmüş, bilhassa Nankin hava 
meydanı bombalanmıştır. İki japon tay
yaresinin düşürüldüğü söylenmektedir. 

Şimalde: 
Tokyodan bildirildiğine göre, Şima

li Çinde Şansi eyaletinde ilerliyen bir 
japon yürüyüş kolu Lingkuyuda krzıl 
Çin ordusuna mensub kuvvetlere tesa
düf ederek bunlara taarruz edip geri 
püskürtmüştür. Sonra bu kuvvetleri ta
kib etmiş, şehrin garbındaki Çin seddi
ni Sohoşen şehrini işgal etmiştir. Bu 
japon kolu şimdi Yenmenkzandaki çin 
mevzilerinin gerilerini tehdid etmekte-

1 BASIN lCMAL. 

Uzaktan bir bakış 
AKŞAM' da Akşamcı, bir arkad.a§ı

nın "Türk Tarih Kurultayının umumi 
hatlarmı izah eder misiniz?'' sualine c:e
vab veriyor ve diyor ki; 

"- Esasen bu kongreyi toplamakta. 
ki gaye, türklüğün mazisiyle !De§gul 
olanlan bir araya getirmek, bildiderinl 
söylemekti. Öyle de yaptık. Hem bill 
dinledik, hem de kendi kendilerini dini• 
melerine vesile teşkil ettik. 

" Bundan çıkan netice şu oldu: ..._ 
vela, klasik denen ve mekteblerde timdi. 
ye kadar okutulan tarihin aksakbğı an. 
laşıldı. Zira o tarih, metod balmnmdaa 
sürçmektedir. Tarihi, bütün akı~ı, bütüa 
$İlıilesi içinde, zincirleme halinde ruüta
lea ebniyor. Bilakis memleket, memle
ket ayırmış, tabir caizse statik bir tara. 
- zıp diye doğuvermiş, başlayıvennİf 

biı tarih - mütalea ediyor. işte, evvele. 
mirde yeni ile eskinin arasmdak;i fark 
budur. 

" Ben, bütün bu kongreyi neye ben
zettim biliyor musunuz? Parçalanmq q 

parçaları dünyanrn dört bir yanına da.. 
ğrlmı, bir vazoya ... Onun her bir lnsnu
nı başka bir profesör getinniştir. Vazo, 
kongrede mümkün mertebe yapıJmala:. 

eklenmek istenmiştir. Mozaik bir levq 
teşkil eder gibi, parçacıklar, yanyana ge 
tirilmiş tir. 

" Hayır ... Şimdiden tablo tamam ol,. 
muş değildir. Pek çok eksik parçalar da.. 
ha vardır. Bu anlaşılıyor. Fakat elde 
mevcud parçalardan, hem eserin pek 
büyük bir eser, hem de nefis bir eaar 
olduğu anJaşılmaktadrr." 

Bütün Avrupa'nm gözü 
Almanya' da 

SON POSTA'da, Selim Ragıb Emeç. 
B. Musolini'nin B. Hitler'i ziyaret e'9 
mesinin Fransa'da İyi karıalanmadığım., 
Franas ve lngilterenin bu konuımat.an. 
bir alman - İtalyan askeri itilafiyle ned. 
celenmesinden kuşkulandıklanm anlat
tıktan sonra diyor ki: 

" Bu hususta berveçhi peıin bir ıe, 
söylemek mümkün değilse de geçmİfe 

bakarak gelecek hakkrnda az, çok tah
minlerde bulunabilmek mümkün oldu&;. 
için, bu müzakerelerin pek müabet §eJ"' 

ler tevlid etmiyeceği söylenebilir. B• 
takdirde Fransa ile lngilterenin daha b 
ti bir hattı hareket ihtiyar etmelerim 
muhakkak nazariyle bakılabilir. 

dir. Yenmenkzan, Tahisiyen'in birkaç 
kilometre şimalinde Çin seddinin kap:ı-. 
!arından biridir. 

Tiyençinden bildirildiğine göre, ja. 
ponlar Şantung hududuna yaklaşmak

tadırlar. Sağ cenahları Sienhsin'e bet 
kilometre bir mesafede bulunmaktadır.. 

Şanside japonlarm Juyuchkö geçi• 
dini işgal ettikleri söylenmekl'cdir. 

Cenubla 
Hongkongdan bildirildiğine göre. 

japonlar dün sabah Kanton civarını 

tekrar bombardıman etmişlerdir. Bil· 
hassa Kanton yakınındaki Tsungfa tay· 
yare meydanını bombardmıan etmişler
dir. Kantonun bütün tayyarelerinin 
tahrib edilmiş olduğu söylenmektedir. 

Çinlilerin tekzibi 
Nankinden bildırildiğine göre; Çin 

salahiyttar makamlan, Çinlilerin dum
dum kurşunu ve ağlatıcı gazlar kul· 
!andıkları hakkındaki japon ~ayialarını 
kati surette tekzib etmektedir. 

Kolera 
Tiyençinin limanı olan Tangkeuda 

çinliler arasında yeniden yirmi kolera 
vakası görülmüştür. 

J aponyadaki galeyan 
Milletler cemiyetinin takbih kararı 

Japonyada büyük bir galeyan hasıl et• 
miştir. Salahiyettar mahafil, haksızca 

tenkidlerin J aponyanın hareketini dllll
durmıyacağını, Çinin mukavemet kud. 
retinin tamamiyle mahvolduğunu söy .. 

lemektedir. 

Japon bombardımanlarını prote.to 
Cenevre, 29 (A.A.) - Açık Çin şo

hirlerinin japon tayyareleri tarafın.. 

dan bombardımanını şiddetle tenkid ~ 
den Milletler Cemiyeti kararma birle. 
şik Amerika hükümetleri tamamiyle i(.. 
tihak etmişlerdir. 

Japonya e§yasına boyhod 
Londra, 29 (A.A.) - Nevs Kro

nikla gazetesi japon eşyasına boykotaj 
yapılması lehindeki propagandasına de
vam etmektedir. 
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Kültür bakanlığrnda 

Muallimler arasında 
ya ılan tayin ve nakiller 

Alman iktısad 
gazetecileri 

şehrimize geldi 
Balkanlarda ve memleketimizde tet

kik seyahatine çıknuş olan alman iktı.. 

sad muharrirlerinden bir grup dün şeh
rimize gelmişler ve garda matbuat ge -
nel direktörlüğü tarafından istakbal e -
dilmişlerıdir. Gazeteciler dün şehrimiz
de muhtelif yerleri gezmişlerdir. 

V eziristanda 
çarpışmalar 

Londra, 29 (A.A.) - Veziristan. 
dan bildirildiğine göre, Hindistan'm 
garb şimalinde "İpi,, fakirinin taraf
tarları ile ingiliz kıtalan arasında yeni 
çarpışmalar olmuştur. Ragm.ak'm gar
bında üç yüz kişiden mürekkeb bir kr
ta, ingiliz kuvvetlerine hücum etmiş 

ise de geri püskürtülmüştür. Cenubta 
da bir çarpışma olmuş, aynı .Eamanda 
başka bir mıntakada da bir nakliye ko
lu hücuma uğramıştır. 

Sehir ve kasabaların . 
ımarr 

Nüfusu on binden yukarı oıan 150 şe

hir ve kasabamızın imar planları için beş 
senelik bir plan hazırlanmıştı. Belediye
ler imar heyeti dün lç Bakanlıkta top· 
lanmış ve hazırlanan programın tetkiki
ne başlamıştır. 

Kültür bakanhğı orta tedrisat genel 
rurektörlüğü lise ve orta okul öğret
ınenleri arasında yeni bir tayin ve na
Jdl listesi hazırlamrştır. Bundan başka 
bu yıl 'Gazi terbiye enstitüsü ile Musi
ki öğretmen okulundan mezun olanlar 
da türlü yerlere tayin edilmişlerdir. 

Listeyi aynen neşrediyoruzı 
Yozgad lisesi coğrafya öğretmeni 

İbrahim Ankara Gazi lisesine, Mardin 
orta okulu yardımcı fransızca öğretme
ni Nureddin fransızca stajyerliğineı 

Heybeli Deniz lisesi riyaziye öğretme
ni Salahaddin Kadıköy ikinci orta oku
luna, Denizli lisesi yardımcı tarih coğ
rafya öğretmeni Derune Muğla orta o
kuluna, Kula Zafer okulu fransızca öğ
ı-etmeni İsmet İzmir kız öğretmen oku
luna. Üniversite riyaziye, fizik, kimya 
tubesi mezunu Meziyet Ankara krz li
sesine, Artvin orta <>kulu riyaziye öğ
retmeni Mehmed Ali Trabzon erkek or
ta okuluna, Eskişehir lisesi türkçe öğ
retmeni Cemal Davudpaşa orta oku· 
luna, ehliyetnameli Hasan Antalya lise· 
ai türkçe stajyerliğine, Giresun orta o
kul resim öğretmeni Arif İzmir Karıp
yaka orta okuluna, Haydarpaşa l·isesi 
türkçe öğretmeni Ziya Çapa İstanbul 

kız öğretmen okuluna, Tekirdağ orta 
okul fransızca öğretmeni Nazım Bur
dur orta okuluna, Adana erkek öğret
men okulu resim iş öğretmeni İbrahim 
okulun yardirektörlüğüne, Edirne er
kek öğretmen okulu tabiiye öğretmeni 
Bedii okulun yar direktörlüğüne, 

Gazi enstitüsü tarih coğralya 
mezunları 

Gazi terbiye enstitüsü tarih coğraf
ya B seksiyonu mezunlarından Şaban 

Eskişehir lisesine, Salahaddin Manisa 
orta okuluna, Zinnur Bafra orta oku
luna, Sabri Rize orta okuluna, Nuri To
kad orta okuluna, Fethi Burdur orta o
kuluna, İzzet Kırşehir orta okuluna, 
Şükran Samsun orta okuluna, Zehra 
Merzifon orta okuluna, Sabiha Berga
ma orta okuluna, İclal Nazilli orta oku
luna, Vahdi Trabzon orta okuluna. Sü
reyya Urfa orta okuluna, ehliyetname
leri A dereceli Enise Cağaloğlu orta o· 
kuluna, Necmiye Eskişehir lisesine, Ru
bat Bursa orta okuluna, Mehmed Kars 
orta o.kuluna, Afife Niğde orta okulu
na. Hüseyin Avni Tokad orta okuluna, 
Şevket İğdir orta okuluna, Zülıdii Sı. 
vas lisesine, Nureddin Kütahya lisesi
ne, Niyazi Çorum orta okuluna, Veli 
Sarıkamış orta okuluna. 

T iirkçe mezunları 
Türkçe B seksiyonu mezunlarından 

• Kemaleddin Bahkesir lisesine. Saadet 
Bursa orta okuluna, Sabahat Kadıköy 
ikinoi orta okuluna, Lütfiye Adana kız 
lisesine, Yahya Esikşehir lisesine, Et
hem Afyon lisesine, Talat Gazianteb li
sesine, Şevki Muş orta <>kuluna, Hasan 
Ramiz Adapazarı orta okuluna, Sadi 
Milas orta okuluna, Coşkun Malatya li
sesine, Turgud Erzincan orta okuluna, 
Cevdet '!'okad orta okuluna, Neşet Düz· 
ce orta okuluna, Zehra İzmir kız lise
sine, Mustafa Konya lisesine, Necmed
din Adana orta okuluna, Ahmed Osına
niye orta okuluna, Hayri Kayseri lise-
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sine, Hayri Turgudlu orta okuluna, Me# 
veddet Karşıyaka orta okuluna, Düriye 
Konya orta okuluna, Faruk Mersin orta 
okuluna, Mecid Arabkir orta okuluna, 
Tevfik Siird orta okuluna, İbrahim Kft
tahya lisesine, Mükerrem Zonguldak 

• orta okuluna, Sabri Kırşehir orta oku
luna, Selma İnegöl orta okuluna, Ali 
Samsun lisesine, Celal Üsküdar üçüncü 
orta okuluna, Bürhaneddin Karaköse 
orta okuluna, Meh.med Sarıkamış orta 
okuluna, Receb Diyarbekir lisesine, Mu
ammer İnebolu orta okuluna, Necib 
Kars lisesine, Ahmed Pazar orta oku
l una, Feyzi Sıvas orta okuluna, Tevfik 
Pertev Tire orta okuluna, Rıza Sıvas 
lisesine. 

T abiiye mezunları 
Tabiiye B seksiyonu mezunlarından 

Rasim Divrik orta okuluna, R'lhime 

Bergama orta okuluna, Müeyyed EJaziz 
orta okuluna, Mebmed Erzincan orta o
kuluna, Mehmed Hamdi Rize orta oku
luna, Muzaffer Milas orta okuluna, 
Nacmiye Karaman orta okuluna, Hayri 
Kastamonu lisesine, Mebruke Trabzon 
kız orta okuluna, Behice İzmir kız Hse
sine, Nuriye Akhisar orta okuluna, 
Şükrü Kayseri lisesine, Receb İnegöl 
orta okuluna, Celal Ordu orta okuluna, 
Zehra Erzurum orta okuluna, Mustafa 
Mersin orta okuluna, Şevki Karşıyaka 
orta okuluna, Şehabeddin Kars lisesi
ne, Salih Kilis orta okuluna, Hasan Art
vin orta okuluna, İhsan Sıvas lisesine, 
Fethiye Zonguldak orta okuluna, Ah
med Bitlis orta okuluna, Zühdü Trabzon 
erkek orta okuluna, Fazlı Tekirdağ or
ta okuluna, Tahir Antalya lisesine, Ce
mil Tire orta okuluna, Feriha Buca Qr
ta okuluna, Hamza İğdir orta okuluna, 
HulO.Si Siird orta o.kuluna, Süleyman 
Balıkesir lisesine. ı 

Riyaziye mezunlan 
Riyaziye B. seksiyonu mezunların

dan Hasan Konya lisesine, Mehmed A
li Balıkesir lisesine, Remzi Sıvas orta 
okuluna, Sadık Adapazarı orta okulu
na, Lütfi Karataş orta okuluna, Ah
med Arabgir orta okuluna, Hasan Mer· 
sin orta okuluna, Sadri Mardin orta o
kuluna, İsmail Samsun lisesine, Osman 
Pazar orta okuluna, Memduha Erzu_ 
rum lisesine, Timoçin Yozgad lisesine, 
Ethem Şebinkarahisar orta okuluna, 
Enver Artvin orta okuluna, İhsan Bur_ 
sa orta okuluna, Seyid Malatya lisesi. 
ne, Hamdi Tokad orta okuluna, Sayan 
Turgudlu orta okuluna, Edibe Adana 
orta okuluna, Şazi Divrik orta okulu
na, Refik Antalya lisesine, Remzi An
kara birinci orta okuluna, Feride An. 
talya lisesine, Hüseyin Hüsnü Zon_ 
guldak orta okuluna, Halil Balıkesir 
lisesine, İsmail Ankara birinci orta O

kuluna. 
Edebiyat B seksiyonu mezunların

dan Nefise Adapazarı orta okuluna, 
Nuriye Ordu orta okuluna, Nazire U-. 
şak orta okuluna, Hasan Fehmi Elaziz 
orta okuluna, Münire Çanakkale orta 
okuluna. Nuri İzmir Karataş orta oku- . 
luna, Yusuf Trabzon orta okuluna, Mu
zaffer Bursa orta okuluna, Nigar Kon-

Gazeteciler şunlardır: 
Dr. G. Oeltze von Lobenthal, Ang

riff gazetesinde ve alınan matbuat büro
sunda ekonomi muharriri, Dr. Nonnen. 
bruck, Völkischer Beobachter gazetesi
nin ekonomi muharriri, Bissinger AuL 
bau gazetesinin baş muharriri. Dr. Ru
ban Die deutsche Volkswirtschaft gaze
tesinin ekonomi muharriri. Dr. Thurau 
Freiheitskampf gazetesinin ekonomi mu
harriri, Schnadt Hamburger Tageblatt 
gazetesinin ekonomi muharriri, 

Gazetecilerin seyahat programları 

şudur: 
Belgrad • Bükreş • İstanbul • Anka

ra ~ Eskişehir - İstanbul - Sofya - Atina 
ve sonra Berlin. 

Dün akşam Ankara Palas'ta kendile
rine matbuat umum müdürlüğünce bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette matbuat 
mümessilleri ile İktısad Vekaleti erka
m ve Sümer Barik umum müdürü ha.zır 
bulunmuş, misaiırlerle samimi bir hava 
içinde ilrtrsadi mese1eler Uzerinde kon11-
şulmuştur. 

Heyet reisi Dr. Oelze von Lobenthal 

tarafından söylenen bir nutukta heyetin 

fstanbulda gördüğü eski türk abideleri 

delaletiyle tlirklerin ötedenberi yaratıcı, 

yapıcı ve sanatkar bir millet olduğunu 

hürmetle tanıdıkları gibi, yeni Ankara

da da türklerin pek güç şartlar içinde az 

bir zamanda hiç yoktan bir medeniyet 

mamôresi kurduklarını hayranlıkla mü

şahede ettiklerini, Türkiye ve Almanya

nın kalkrnma hareketlerinin muvazi ol

duğunu söylemiş ve her iki memleket 

arasında daha sıkı bir iktısadi teşriki 

mesai arzusunu izhar ederek türk kal -

kmmasmın Ulu Önderi Atatürk hakkın

daki tazim hislerini ifade etmiştir. 

Matbuat umum müdürü Doktor Ve

dad Nedim Tör tarafından söylenen nu

tukta da alınan iktısad muharrirlerinin 

memleketimiz ve iktısadi davfilarlIDiz 

hakkında gösterdikleri alakadan dolayı 

kendilerine teşekkür edilmiştir. Misafir
ler yarın Eskişehir yoluyla dönecekler
dir. 

ya orta okuluna, Sadı:it Adana orta o
kuluna1 Meliha Samsun orta okuluna, 
Aliye Buca orta okuluna, Müjgan Te
kirdağ orta okuluna, Faiz Kadıköy bL 
rinci orta okuluna, Hamiyet Ankara bL 
rinci orta okuluna, Eşref Eski§ehir lL 
sesine, Enver Çorlu orta okuluna. 

Musiki öğretmen okulu mezunltll't 
Musiki öğretmen okulu mezunların-

dan İsmail Balıkesir lisesine, Bedia 
İzmir orta okuluna, Melahat Edirne 
kız öğretmen okuluna, Dündar Afyon 
lisesine, Sami Erzurum lisesine, Orhan 
Denizli lisesine Ömer Kütahya lisesi. 
ne, Ali Erzinca

1

n orta okuluna, İsmail 
Tokad orta okuluna tayin edilmişler. 
dir. 

Norveç kıraliçesi lngilterecle 
Londra, 29 (A.A.) - Norve~ kıra

liçesi Mand, İngiltereye gelmiştir. Ken
disi, İngilterede kaldığı müddetçe 
Sand't'ingtham ptosunda oturacaktır. 
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ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar

kıları 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 

Akşam ne~riyatı: - 18.30 - 1900 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 • 19.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik

met Rıza ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 
Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 -
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Servet Adnan ve arkadaşJarı). 20.15 -
20.30 K. Nami Duru (Terbiye). 20.30 -
21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 _ 21.15 
Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa
lon orkestrası. 21..55 - 22.00 Yarınki 
program ve İstiklal marşı. 

Bir telefoncu 
aranıyor 

Ankara Palas Telefon santralında 
çalıştırılmak üzere fran!!rzea bilen ve 
iyi referansı olan bir Bayan ahnacak-
tır, Müdüriyete müracaat. 3--5368 

Radyo riıhsatı almak 
müddeti bu akşam 

bitiyor 
Radyo ruhsatnamesi alınma müddeti 

bugün gece yarıst bitmiş o1acaktrr. Dün 
birçok radyo sahibleri P. T. T. idaresine 
müracaat ederek ruhsatnanıe1erini al • 
mışlardır. İdare halka bir kolaylık olmak 
üzere bugün gece yarısına kadar gjşele~ 
rinde memur bulundurarak ruhsatname 
harcını tahsil edecek ve talihlerine ruh
satname verecektir. Ruhsatname harcı~ 
ru bugün gece yarısına kadar vermemiş 
bulunanlar yüzde yirmi nisbetinde bir 
ceza vermeğe mecbur tutulacaklardır. 

J KÜÇÜK iÇ HABERLER 1 
[İstanbul, 29 telefonla] 

X Kamyonlar boyamyor - Beledi~ 

ye, müesseselere aid kamyonlarla, kira
ya verilmek suretiyle kullanılan kam
yonların ayrı ayn ve yeknesak bir su
rette boyanmasına karar vermiştir. 

X Y aogm - Bu sabah Eminönünde 
kebabcı Ömerin dükkanında yangın çık· 
mış, dükkan yandıktan soMa söndürül
müştür. 

X Gümrük müsteıan - Gümrük 
müsteşarı şehrimize gelmiş bugün güm
rükte meşgul olmuştur. 

X Trabzon limanı - 1 teşrinden iti
baren Trabzon limanr, liman işleri umuDJ 
müdürlüğüne bağlanacaktır. Liman işle
ri müdür muavini Hamid Saracoğlu bı.t 

iş için Trabzon'a gitmiştir. 

X Ses mütehassısı - Ses mütehas
sıslarından Profesör Kmdemig bugüıı 
AVTupa'dan şehrimize geldi. BU; iki gt.iı
ne kadar Ankara'ya gidecektir. 

Sonbahar at yarışları 
3 Birinci te~rin pazar günü saat 15 de Şehir Hipodromunda 

haşlıyor 

Müşterek bahis - Tenzilatlı otobüs 
servisi - Miizik ve dans 

FİATLAR: 
Birinci Erkekler ·: 50 kuruş 

,. Kadınlar t: 25 kuruş 

" Memur, subay ve .talebe ı 25 kuruş 

•t ,, ,, ailesi LC 12,5 kuruş 

İkinci: 5 kuruş 

Taşhandan gidip gelme otobüs 15 kuruş. 

Ankara Telefon Müdürlüğünden: 
Yeni bastırılacak Ankara telef on rehberinde ilan 

ve reklam derç ve ne§rettirmek istiyenlerin derhal 
İstanbul telef on müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 3-5367 ---

ismini vermesine tahammül edemiyeceğini 
söyledikten sonra annesine sert sert dedi 
ki: 

kırdı. O sırad-.. perdenin arkasından bir ses 
geldi: 

- Kıraliç.eye yardım ediniz! 

• Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

- Anne, asıl, babama hakaret eden sen
sin! 

Annesi bunun manasız bir cevab oldu
ğunu söyleyince Hamlet, 

Hamlet, bu sesi duyunca kıralm kendi
sinin orada gizlendiğini sanarak kılıcını 
çektiği gibi sesin geldiği tarafa. havale etti. 
Orada bul~ bir fareyi öldürür gibi, kılı
cını, ta sesı kesilinceye h..adar salladı. Niha
yet devirdiği cesedi sürükleyip dışarıya çı
karınca on~n .ı(tral değil, saray adamların
dan Polonıus olduğunu anladı. Oraya ca
susluk etmek ma:ksadiyle gizlenen Polonius. 

kadına da oğlu, onu doğru yola getirmek i
çin böyle sözler söyliyebilirdi. Annesi, ba: 
basına karşı borçlu olduğu şeylerin hepsinı 
unutmuş, onun ölümünden kısa bir müddet 
sonra onun sicilli katili olan kardeşiyle ev· 
lenmişti. Halbuki babasına ne kadar sada
kat sözleri vermişti. Bu böyle olunca bütün 
kadınların faziletinden, verdikleri sadakat 
sözünden şüphe etmek doğru olabilirdi. De
mek ki hepsinin fazileti riya idi; hepsinin 
dini maskaralık ve imanları ancak ağızla
rında idi. Faziletli prens, annesine yaptığı: 
işten göklerin kızardığını ve onu yetiştireJ1 
toprağın hastalandığını söylüyordu. .Ann.e· 
sine birisi ölen kıralın, birisi de kardeşinı!1 
iki resim gösterdi ve bım.lann arasında bır 
mukayese yapmasını istedi. Babasının yil' 
zünde ne kadar nur vardı; bakışları tanrıla-
ra yaraşır bakışlardı! başında Apollo·n~ 
kakülleri, Jupiter'in alnı, Mars'ın gözterı! ' 
tavn, göklerle öpüşen bir tepe üzerine yeıll 
inmiş bir Merkür'ün tavrı idi! işte bir zarn~:n 
kocası bu adamdı. Bir de onun yerine geçlf' 
diği adamın resmine bir bakın. O ne baya~ 
ğı ve hain bakışlı bir çehre idi ! 

HAMLET 
söylediği sözleri ·değiştirerek kırala anla
tabilir, tarafgirlik edebilirdi. Onun için sa
ray adamlarından Polonius isminde birisi
ni de ;?erde arkasından konuşulanları din
lemeğe gizlice memur etmişti. 

Bu iş de devlet, politika ve entrika işle
rinde saçım, sakalnu ağırtımş olan Poloni
us için biçilmiş bir kaftandı. Adamcağız, 
bu suretle kendisini göstermeden, kurnaz
ca, işlerin, iç yüzünü öğrenmiş olacaktı. 

Annesi, kendi yanına ge1en Hamlete 
son hareketi ile babası kırala - kıraliçe baba 
demekle Hamletin kendisiyle evlenmiş o
lan amcasmr kastediyordu - Büyük bir ha
karette bulunduğunu söyliyerek oğlunu a
zarladı. 

Hamlet, eveıa alçak bir katile ''baba'' 

- Senin sualine layık olan cevab bu
dur! dedi. 

Kıraliçe oğluna, kiminle konuştuğunu 
unuttuğunu söyleyince de genç prens: 

- Heyhat, dedi, keşke unutsaydnn. Bi
liyorum ki sen kaynının kansı ve kıraliçe
sin. Ve sen benim annemsin. Keski bunların 
hiç birisi olmasaydın. 

Kıraliçe: 
- Y o, dedi, eğer bana saygı göstenni

yecek olursan o zaman seninle kimleri ko
nuşturacağnnı ben bilirim. 

Kadın, bunları söyliyerek kıralı, yahud 
Polonius'u oraya göndermek üzere kalkıp 
gitmek istedi. Fakat şimdi baş başa 
idiler; onun için Hamlet, annesini bilekle
rinden sım sıkı tutarak koyvermedi. Kırali
çe, lrorkmuştu. Oğlunwı delilikle kendisi
ne bir fenalık yapacağından korkarak hay-

Annesi heyecan içinde: 
- Ne kanlı işlere giriştin böyle! diye ba

ğırdı. 
Hamlet cevab verdi: 
- Evet kanlı bir iş anne, fakat sizin yap

tığınızdan daha kötü değil; bir kıralı öldür
tüp onun kardeşiyle evlenmekten daha kö
tü değil. 

Hamlet, artık kendini tutamıyor, annesi 
ile her şeyi açıktan açığa konuşmak istiyor
du. Her ne kadar çocuklarının analarına ba
balarına karşı kusurl~ı bu kadar yüze 
vurmaları iyi bir şey değil ise de işlenen 
büyük bir cinayet dolayısiyle ana olan bir • (Sonu var~ 
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B. Celcil Bayarın l 
h~yatına dair notlar 

(Başı ı. inci sayfada) 

eonra Bursa kuvayı milliye reisliğinde 
çalışmıştır. 

Zaferden sonra ilk kabinenin teşek
külünde 1ktısad vekilliğini üzerine al
ınış, Lozanda ekonomik müşavir olarak 
bulunmuştur. İmar ve iskan vekili Ce
:ıaı Bayar; cumhuriyetin çocukluk ça
~ında, planlı, sistemli bir göçmen poli
tikası ve <>nun yanı başında yeni zaman
lar şehirleri kurmaya çalışan bir inşacı 
tip'tir. 

* Dzun ve çetin bir kurtuluş harbından 
Çıkan yurdun topraklarında, onu kurta
tanın kurduğu yeni hayata, en lüzumlu 
bir yeni eser vermek gayesiyle ve gene 
ldinin işaret ve direktifiyle iş banka
sını kurdu. İş bankası, yalnız bir mali 
rnüssese olarak kurulmamıştır: Doyçe 
Oryent bankın tÜrk memuru, muasır 
hayatın ayakta durma vasıtalarından sa
Yılan bir sahada, bu memleket evlad
larının neler yapabileceğini göstermek 
İatemiştir. Bugünkü tş bankası nedir ? 
Bunu siz, taıarruf ahlakını verdiği mil
Yonlarm istikbalini, milli servetin mil
Yonlan halinde kasasında saklıyan türk 
tnillti ile beraber, onun sistemlerini ve 
Prensiplerini kendilerine sistem ve pren. 
&ip olarak benimsemeye çalışan bütiln 
bir dünya iş alemine sorunuz. .. 

Uçüncü Celal Bayar, ekonomi ve en
düstri kalkınmasının Celal Bayar'ıdır. 
Şer, onu, politik ve sosyal kuruluşu ta
ınatnlıyacak, kökten ve büyük bir kal. 
kınmaya memur etmişti. 9 eylUI 932 de 
İktısad Vekili olarak işe başlarken Bü
yük Şef'e şu telgrafı göndermişti : 

"irade ve feyzinizin ilhamı ile işe 
h<\~ladım. Halkın ve memleketin ihtiyaç
lannı en iyi sezen yüksek dehanızın açtı· 
ğı nurlu yolda şimdiye kadar olduğu gi. 
bi, mefkureci bir ameleniz sıfatiyle can
dan çalışacağım. Yeni vazifemde muh
taç olduğum kuvvet ve mukavemeti de 
teveccüh ve itimadmızdan alacağun. Bü. 
tiin teşebbüslerimde bana tükenmez bir 
'k\lvvet ~e muka.emet membaı olan yük
•ek teveccüh ve itimadınızın devamı en 
l'İiksek emelimdir. Derin bir saygı ile 
elle..:-· d .. • b" "k p ,, • .. ,ız en operım uyu aşam. 

Büyük Önder'in vekiline verdiği ce -
Vab da şudur: 

"YılJar lan beri büyük ve ciddi iktı
sad işleri içinde bizzat uğraştınız. Gör
gü ve tecrübelerinizi çoğalttrnız. Bu de
fe lktısad Vekfıletini daha yüksek ve 
ameli vasıflarla deruhde etmiş bulunu. 

yorsunuz. Bundan memnun ve müsteri
him. Gerek zatı devletinize ve gerek 
zatı devletinizi büyük isabetle seçen 
Başvekil Paşa Hazretlerine teşekkür 

ederim. 
''Bütün dünyada olduğu gibi mem

leketimizde de en başta bulunan mü
him işimiz iktısad işidir. Bu işde en 
yüksek muvaffakryeti temine çalışmak 
hayatidri, zaruridir. Bunun için bu işde 
bütün devlet teşkilatının, bütün yurd
daşların ve hepimizı"n ciddi duygularla 
alakalı olmamız lüzumu tabiidir. Milli 
iktısad yolunda emin olarak ve emni
yet vererek kati ve radikal adımlar a
tarken, esas programımızın ilham etti. 
ği ameli tedbirleri tercih etmek en doğ. 
ru yoldur. içtimai heyetimizin bütün 
iş bölümleri sahiblerini aynr faydalı 

alaka ile bu yolun elele vermiş, omuz 
omuza dayanmış, bir hedefe yürüyen 
samimi yolcuları yapmak, devletin ik
tısad işinde yorgunluğunu azaltmak ve 
muvaffakıyet zamanım kısaltmak için 
tek çaredir. 

"Muvaffakıyetiniz için benimle bera
ber bütün arkadaş/ar11mzrn ve yurddaş
Jarrmızın maddi ve manevi her türlü va• 
sıtalarla yardımcınız olduğunu düşü

nerek müsterihane ve muvaifakıyetten 
emin olarak radlkal surette çalışınız, 

efendim.,, 
Şef'in bu tarihi ve büyük direktifi. 

nin nasıl tatbik edildiğini görmek mi 
istiyorsunuz? 

Başınızı kaldırıp Türkiye'nin dört 
tarafına bakınız: Müstahsil, güler yüz• 
lü, mesud Türk milletinin hayatında, 

şu, kısaca, ekonomik kalkınma adı ver
diğimiz büyük işin değerini anlxyacak
smız. Endüstrileşme, iç ticaret, dış ti
caret, tuzlu su politikası, sağlam ve 
durluklu para, malrmızı değerile sattı. 
ran anlaşmalar ... Hulfuıa, milli ve ileri 
bir millet ekonomisinin bütün şartları, 
eksiksiz ve bize en uygun olarak ger
çekleştirilmiştir. Bu eserlerin yanı ba
şında, değeri kadar mütevazı olan hü
viyeti ile, Türk milletinin çok yakın
dan tanıdığı Celal Bayar'ın hayatına 

aid şu kısa notları; onun muhtelif ve. 
sitelerle, muhtelif zamanlarda ve muh
telif yerlerde en çok söylediği bir 
cümle ile bitireceğiz. Bu cümle, onun 
muvaffakıyetlerinin şartı ve asıl hüvi
yetini anlatan bir vesikadır: 

" .•. Atatürk'ü sevmek daimi bir iba
dettir. Bunun herkes tarafından kabul 
edilmesini isterim. Bu ibadeti her za_ 

man yapalım." 

Türkkuşu filosu 
(Başı ı. zncı sayfada) 

vaffak bir eseri halinde yükselen Türk
kuşu tilosuııa alakd ve sempatisini ız
haı etnıı:i olmaktadır. Türk havacıları, 
butün büyüklerin ve balkın, bu istisna
sı.: sevgisinde en büyük manevi yar
dırn ve kuvveti bulmaktadırlar. Dün, 
aralarında Türkkuşu başöğretmeni, A
tatürk kızı Sabiha Gökçen'in de bu. 
lunduğu genç tayyarecilerimiz; kendi
lerine karşı gösterilen bu istisnasız 
&evgi ve alakadan şükranla bahsetmiş
lerdir. 

Başvekil İsmet İnönü, yanlarında 
Çocukları ve hususi kalem direktörü B. 
Vedid olduğu halde Türkkuşu sah.ası. 
na saat 16.5 da gelmişler ve orada bu. 
lunan Türk Hava Kurumu Yarbaşka
nı Bay Ferid Dirimtekin'le, Türk Ha

~a !{urumu ileri gelenleri tarafından 
arşılanmışlardır. İnönü kampından 

;:: gelen haberleri dikkatle dinliyen 
.. et İnönü; bilhassa planör ve para

tut faaliyetleri ile alakalanmış ve: 

lü ··- Paraşüt ve planörcülük, motör
l tayyareciliğe geçi§te çok faydalı o-
lıYor. Bilhassa paraşüt, bir harb va-
lttaaı h l' . . . C h . . a ıne gırmıştır. ep e gerısıne 
Paraşütle kuvvet indirme son manev-
r~ ' 

CXda bir"'barb tarzı olarak kullanıl· 
bıtıo+zr ,, d . . 

Y' • emıştır. 

lf.ff 

y Filo evvela şehrin üstünde bir tur 

'trl~P~ış, ve tam 17.40 da sabaya in. 
y !tır. Bayan Gökçen ile Bayan Naci. 

ı e .. 'I'oros aynı tayyarede idiler. İsmet 
non·· 

ge .~'. Bayan Gökçen'e seyahatin nasıl 
Çtıgıni, Elaziz'i nasıl bulduğunu sor-

muştur. Bayan Gökçen, Dersim üzeri
ne uçmak istediğini, fakat havanın çok 
kapalı olduğunu söylemiş; seyahatin 

çok güzel geçen safhalarını anlatmış
tır. Tayyareciler vekillerimize takdim 
edilmişlerdir. 

Türkkuşunun, şimdiye kadar yaptı. 
ğı memleket turlarından en büyükğü, 
türk milletinin gönülden bir sevgi de
koru içinde sona ermiş oluyor. Dün 
bütün büyüklerimiz, havacılık davası
na ne kadar yakın bir alaka gösterdik
lerini ve bunu milli işlerin ön safından 
tuttuklarını, bir daha göstermişlerdiı. 
Bu sevgiye layık bir havacı nesli ye
tiştirme yolundaki verimli programını 
ve şuurlu mesaisini daima takdirle an. 
dığımız Türk Hava Kurumunu ve kıy. 
metli tayyarecilerimizi bir daha teb
rik etmeyi, çok zevkli bir vazife saya

rız. 

""~ 
Bayan Gökçen,in ihtııasları 

Filonun içinde bulunuşu ; ture hu
susi bir değer veren Türkkuşu başöğ
retmeni Atatürk kızı Bayan Sabiha 
Gökçen son seyahat ihtisaslarını bize 
şöyle anlatmıştır: 

"- Seyahatimiz çok güzel geçti. 
Gittiğimu bütün yerlerde anlatılması 
güç bir alaka ve ıevgi gördük. Memle
kette havacılık ahlakının kurulmuş oL 
duğunu ıöyliyebiliriz. Bu seyahatte, 
memleketimizin bugüne kadar görme
diğimiz birçok güzel kö§elerini tanı

mış olmak fırsatını da bulduk. Yur. 
dun güzellikleri bulutlar arasmdan da. 
ha göz alıcı, daha ihtişamlı ve zevk ve-

ULUS 

.fspanyol 
harbi ve 
avrupa 

İ talya'ya yapılacak 
teklifte neler yazılı ? 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz kabine
si bugün toplannuş ve hariciye nazırı 

Eden bu hafta sonunda Roma'ya verile
cek müşterek fransız • ingiliz notası et.. 
rafında Paris ile Londra arasında yapıl
makta olan müzakere safhalarını anlat
mıştır. 

Zannedildiğine göre Eden, arkadaş
larına Cenevre'de yapılan müzakereler 
ve keza İspanya işlerine kanşmazlık ve 
gönüllüler meselesi üstünde Fransa ile 
tngilterenin yeni teşebbüslerine sebeb 
olan sebebler hakkında da izahat ver

miştir. 

Londra'da hazırlanmış olan metin 
projesinde İspanya'ya ecnebi kanşma.sı
na nihayet verilmesi ve ecnebi muhanb
lerin geri alınması hususunda ısrar edil

mektedir. 

Projede gönüllüleri geri çağırmak 
imkanı hasıl olmadığı takdirde alınması 
muhtemel tedbirlerden bahsedilmesi de 
ihtiın.al dahilindedir. 

İspanya'ya ecnebi müdahalesi mese
lesini tetkik etmek Uzere projede İngil
tere, Fransa ve İtalya arasında müzake
reler yapılması teklif edilmektedir. 

Cenevrede yapdan müzakereler 
Cenevre, 29 (A.A.) - İspanya ihti

lafı hakkındaki müzakerelerin müeyyi -
desini teşkil edecek olan karar sureti 
projesinin tanzimine memur komite sa
at 17 ,30 da toplanmıştır. 

İngiliz murahhas heyeti, bir metin 
vermiştir. Bu metinde karışmazlığın mu.
hafaza ve takviyesi hususunda ısrar edil
mekte, işin akamete uğraması takdirin -
de meselenin topyekun yeniden dikkate 
alınması lazım geleceği kaydedilmekte

dir. 
B. Delbos, ingiliz metnine müzaheret 

etmiştir. 

B. Del Vayo, bu metni müzakere esa
sı olmak itibariyle reddetmiş ve tspan -
yanın müracaatına esas teşkil eden şu 
beş noktayı ileri sürmüştür: 

ı. _ Alman ve italyan tecavüzünün 

vaki olduğunun tanınması. 
2. _ Milletler Cemiyeti tarafından, 

bu tecavüze nihayet verilecek bir şekil

de meselenin çabucak tetkiki. 

3. _ 1cabeden }ıarb malzemesinin sa

tın alınması hakkmın iadesi, 

4. _ İspanyol olmıyan muharilılerin 

İspanya'dan çıkarılması, 

5. _ Akdenizde kabul edilmiş olan 

emniyet tertibatının İspanyaya teı;mili. 
Müzakereler yapıldıktan sonra İs.. 

panya murahhasının bu sabah saat 9da 

Valansiya hüküınetinin bu beş noktaya 

dair yapabileceği az~i fe~a~arlıklann 
hududunu gösteren bır pro1eyı tanzim 
etmesi karar altına alınmıştır. 

ricidir. Bütün bıı güzel, aranan ve me
sud eden hadiselerin hep beraberce bu
lunduğu bir hava yolculuğunu yapmış 
olarak dönüyoruz.,, 

Bayan Nacıye Toro.;, şunları söyle

miştir: 
"- Yolculuğumuz, kısaca, çok gii-

zel olarak vasıflandırılacak bir şekilde 
geçmiştir. Her tarafta ~izi. minnet aL 
tında bırakan bir sevgı ıle karşılaş
tık. Halk, şehirden on kilometre kadar 
ilerdeki sahalara gelerek bizi karşılad1. 
Bilhassa aramızda türk göklerinin ilk 
kızı olan Gökçenin de bulunuşu; se
yahatimizin büyük hust.Eiyetini teşkil 
ediyordu. Bu seyahatle, ben, bir gaye. 
me ermiş oluyorum: o da Gökçen'in 
yanında uçabilmekti . ., 

Bayan Yxldız diyor ki: 
"- En uzun seyahatimiz, en güzel 

seyahatimiz oldu- Karşı!aştığımız bü_ 
tün hadiseler ve bütün gördüklerimiz, 
bizi memnun bıraktı. Halk arasında uç. 
mak bir tecessüs halinden çıkmış, bir 

' gaye olmuştur. Her yerde, tekrar ge-
lerek, kendilerini tayyareye bindirmek 
vadiyle ayrıldık ve bunu yapmak bi
zim için cidden bir zevk olacaktır . ., 

1 B. Musolini I 
Berlinden 
dün ayrıldı 

B. Hitlerve B. Musolininin 
nutuklarının akisleri 

Londra, 29 (Hususi) - Berlin'den 
bildirildiğine göre, B. Hitler B. Musoli
ni ile birlikte bugün 11 de otomobille 
askeri geçid resmine gitmişlerdir. Saat 
11,10 da yüksek teknik mektebine var
mışlar ve derhal geçid resmi başla -
mıştır. Geçid resmi bir buçuk ı;aat de -
vam ederek 12,45 de bitmiştir. İki dev -
let reisi yol üstünde binlerce halk tara

fından alkışlanmıştır. 

Resmi tebliğ 
Geçid resminden sonra neşredilen 

tebliğde deniliyor ki: 
Geçid resmi, ve büyük manevralar 

isbat etmiştir ki, Almanyanın yeni aske
ri kudretinin teessüsü tamamlanmıştır. 

Almanya sadık sulh siyasetine hizmet 
etmek üzere kuvvetli bir orduya malik 
bulunuyor. 

Musolini Almanyadan ayrıldı 
Berlin, 29 (A.A.) - B. Musolini bu

gün saat 15.50 de hususi trenle hareket 
etmiştir. Wilhelmstraseden istasyona ka· 
dar olan bütün yollar halk yığım ile dol
muş bulunuyordu. B. Musolini ve B. Hit
ler bütün yol boyunca pddetle alkışlan
mışlardır. İstasyonun her tarafı alman 
ve italyan bayraklariyle örtülmüş bulu
nuyordu. B. Musolini son bir defa daha 
istasyona girerken halka dönmüş ve on.. 
ları selamladıktan sonra B. Hitlerle ve

dalaşarak trene binmiştir. 
B. Hitler'in muavini B. Hess kendi

sine Avusturya hududuna kadar arka
daşlık etmektedir. 

Alman gazetelerinin ne§rİyatı 
Londra, 29 (Hususi) - B. Hitler ve 

B. Musolini'nin nutukları bütün dünya 
matbuatı tarafından uzun tetkik ve tah
lillere tabi tutulmaktadır. Bu arada al -
man gazeteleri, iki faşist devlet adamı -
nm sulh arzusunu ve bolşevizme karşı 

vücude getirdikleri mi.işterek cepheyi bü
yük başlıklarla belirtmektedirler. 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
Fransız gazeteleri B. Hitlerin nutkun

da hiç bir yenilik bulmamakta, bilakis B. 
Musolininin son nutkiyle Almanyayı da 
bazı teahhüdler altına aldığını, B. Mu. 
solini'nin lıütün dünyanın faşist olacağı
nı iddia ettiğini söylemektedirler. 

Epok gazetesi: "Memleketimizde ko
münist kanunların hüküm sürmesini is. 
tememekle beraber, faşizmin de Fransa
yı mesuG edeceğine kani değiliz" demek
tedir . 

lzvestiya diyor ki: 
İzvestiya gazetesi, alman - İtalyan iş

birliğinin gayesi maIUmdur. Tecavüz si
yasetinde biribirine yardım ederek ken
di kıymetlerini artırmaktır." diyor. 

Gazete, Nyon anlaşmasının bu siste. 
mi az çok muvaffakiyetsizliğe uğrattığı
nı iddia ederek diyor ki: 

" Nyon anlaşması, Romaya ve dün
yaya şurasını göstermiştir ki, faşist mü
tecavizlerin muvaffakiyeti, Londra ve 
Parisin bu entrikalara göz yummağa ha
zır bulunup bulunmamalarına bağlıdır. 
P.u yeni vaziyet, Roma - Berlin mihveri
rıin iki ucunda bariz bir şaşkınlığa sebe-
1.ıiyet vermiştir. Bu ziyaret de işte bun
d3n dolayıdır. 

I~panyada 
Barı:.elon, 29 (A.A.) - Matbuat bü

rosunun bir tebliğine göre iki asi tay -
yare Barselon üzerine gelmeye teşebbüs 
etmişse de hava bataryaları bunları u
zaklaştırmıştır. 

Diğer üç asi tayyare Katalonya sa
hillerindeki köyler üzerinde uçmuş ve 
bu köyleri bombardıman etmiştir. Sivil 
halk arasında beş ölü ve üç yaralı var • 
dır. 

Harb vaziyeti 
Saragosa, 29 (A.A.) "Havas'' 

Guareni · işgal eden nasyonalist kıtaat 

Saragosanın şarkı timalindeki sahada ye· 
ni bir terakki elde etmişlerdir. 

Orna mıntakasında hükümetçiler nas
yonalist hatlarını zorlamıya teeşbbüs et
mişlerse de muvaffak olamanuşlardır. 

Bu muharebedeki zayiatları bin kadar 
ölü ve yaralıdır. 

BQfbetke 

Yeni bir yol 
( Başı 1. inci sayfada ) 

faltrna yakın köylerin harmanla. 
rında çiftçilerimizin bisiklet tali· 
mi yapmağa başladıklarını, gezip 
görenlerden dinliyoruz. Biz taş
ralarmuzm bir kısmını hamud ve 
idi tekerlek devrine bile ermemiş 
bir halde bulduk. 

Eğer Trakya asfalt yolu, lstan
bul • Ankara ve İstanbul - lzmit 
körfezi - Bursa ve Yal ova uf altla
rı tamamlanacak, tehir mütebassı
sının haZil'lamakta olduğu lstan
buJ planının modem şehir nüvesi 
kısmı süratle başarılacak olursa, 
pek yakın senelerde memleketin 
bir parçasının Karadeniz, Balkan
lar, Yakın Akdeniz, ve diğer kom
ıu memleketlerin tabii ve hakiki 
yazlık ve seyahat bölgesi haline 
geldiğini, devletin döviz ihtiya
cından mühim bir kısmının öden
diğini göreceğiz. Yol ve otel gibi 
yapmak elimizde olan ve güç ol
mayan vasıtalardan başka bütün 
imkanlar, buralarda, tabiat ve ta
rih tarafından temin edilmiştir. 
Tabii güzellikleri, tarihi eserleri, 
harabeleri ve eşsiz hazneleri gibi, 
her türlü servet kaynaklan motö
re açılmış olan Türkiyeyi görme
nin bu nesle nasib olmasını temen
ni ederiz. Yirmi senedenberi elde 
ettiğimiz en büyük kazanç olan 
karar ve başarma ha..ssalarunız, bi
zi süratle muvaffak kılmağa kafi 
gelir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Gaziantep'te ticaret ve 
endüstri hayatı 

Gaziantep, (Hususi) - Şehrimizin 

yurd ticaret ve endüstri hayatmda oy· 
nadığı rol gün geçtikçe daha büyük bir 
ehemiyet kazanmaktadır. Bilhassa fıs

tıkçılık ve tütüncülük memleketimize 
mühim mikdarda para getinnektedır. 

Hükümetimiz fıstık istihsalini arttır -
mak ve fıstığı iç ve dış piyasalarda kıy
metlendirmek için mütehassıs profesör
lere tetkikat yaptırmış ve bu mevzuu 
ehemiyetle eline almıştır. İlk iş olnrak 
şehrimizde bir fıstık enstitüsü açılacak
tır. Mucur fıstık fidanlığı genişletile
cek ve bu sene yeni bir fidanlık daha 
ilave edilecektir. Bilahssa fıstık ihra
catının teşkilatlandırılması, istihlakın 
artırılması mi!stahsil için en büyük bır 
teşvik olacaktır. Bugün Amerikaya Su
riye yoluyle ihracat yapılmaktadır. 

Mısıra sevkedilen ve Nil vadisinde 
oturan köylülerce Cevza adı verilen de
li tütün ihracatını tanzim için de bir 
kooperatif kurulmuştur. Bu tütün ora
da narkilelerde tümbeki yerine kulla
nılmakta ve bir kısım yerlerde de ağız 
otu olarak istihlak edilmektedir. Bu mah 

sulümüz amerikalılarm deırücccbcl 
mahsulünden ve Trabliisgarb mahı:.u

lünden üstün tutulmaktadır. 
Bugün şehrimizde dokuma ışler:nde 

3000 dokuma tezgahı çalışmaktadır. Ay
rıca bir mensucat, iki iplik fabrikası 

vardır. Buralarda 6300 yurddaş çalış

maktadır. Yıllık ihracat şehre büyiık 

mikyasta kar temin etmektedir. Vila
yet, her sene 5 milyon kilo zeytin yag1 
ve bir buçuk milyon kilo sabun ihraç 
etmektedir. Bakırcılık da son senelerde 
büyük bir inkişaf göstermiştir. Yılda 
5 ton bakır yapnn bir fabrika kurulmuş

tur. 

CENGEL KIT ABI --· 
ve 

CENGEL HlKA YELER! 
Rudyard Kipling taralm· 

dan yazılıp Nurettin ART AM 
tarafından dilimize çevrilen 
ve iki cild halinde satl§a çıka
rdan bu eııiz kitablar hakkın
da değerli münekkidimiz Nu
rullah Ataç, §U aatırları yazdı: 

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

O iki kitabı bala okumadı· 
nız ve çocuklarınıza okutmad1-
nızsa güzel şeyleri sevdiğimiz 
den şüphe etmek caizdir . ., 
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Türk Maarif Cemiyeti 

İzmir ili daimi 
15 gün müddetle kapalı ek-

siltmeye konulan it ı 
Bu işin açın tutarı ı 
Bu işe aid evrak aşağıda ya· 

zılıdır J 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılaca~t yer 
tarih gün ve saatı ı 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
(3433) 

encümeninden: 
Urla ilçesinde ilk okul yapısı 
(24163) lira (52) kurut 

A) eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
E) bayındırlık işleri genel ,art
namesi 
D) fenni şartname 
C) Keşifname ve proje 
Bu §artname ve evrakları İzmir 
Ankara, İstanbul nafıa müdür
lüklerinde görüp inceleyebilirler. 

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

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

3-5117 

Ankara valiliğinden : 
Keşif bedeli (23685) lira (44) kuru~ta? ibare~ olan stadyu_~ 

sahasının Akköprü cihetinde yapılacak ıstınad ~e ıhata dıvarı ışı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. E_~ıltme: .11:10.93,? ta
rihine rastlayan pazartesi günü saat 14.S da vılayet daımı encume
ni odasında yapılacakhr. 

İsteklilerin teklif mektublarıru, (1776) lira ( 41) kll;fuşluk mu
vakkat teminat mektub veya makbuzu, ticaret odası vesıkasr ve na
fıa vekaletinden aldıkları 937 yılma aid müteahhidlik vesikasiyle 
birlikte saat 13 buçuğa kadar e~cUmen .. riyasetine .~e.~l~~~i. .. .. 

.. İstekliler keşif ve şartnameyı her gun nafıa mudürlugunde go-
rebilirler. (3558) 3-5238 

Çocuk~ esirgeme 
merkezinden : 

kurumu genel 

Yüksek tahsil görmüş, lisan bilir ve neşriyat işleriyle meşgul 
olmuş bir memura ihtiyaç vardrr. Maaş dolgundur. Talip olanların 
(Ankarada Çocuk esirgeme kurumu genel merkezi başkanlığına) ve-
sikalarile birlikte müracaatları. 3-5310 

Ank.ara Valiliğinden 
İdarei hususiye müdüriyeti ile tahakkuk ve tahsil şubelerine 

muktazi 50 ton yerli kok kömürü açık eksiltme suretiyle alınacak
tır. Muhammen bedeli 1400 liradan ibarettir. İhale 4 teşrini evel 937 
pazartesi günü saaat 14.5 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için 105 liralık muvakkat teminat itası li
zımdır. İsteklilerin ihale günü daimi encümene şartnameyi gö~k 
istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3429) 3--5088 

Kars vilayetinden : 
1 - Sarıkamış kasabasında yapılacak 80011.71 lira bedeli ketifli 

Iğdır kasabasında yapılacak 84612.63 lira bedeli keşifli mecmuan 
16704.34 liralık elektrik tesiatr iti kapalı zarf usuliyle eksitımeye 
konulmuştur. 

2 - Bu tesisatın heyeti umumiyesine teklif yapılabildiği Iğdır, 
Sarıkamış kasabaları tesisatları için oe ayrı ayrı vaki olacak teklif· 
ler de kabul edilecektir. 

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

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

münakasa şartnamesi bayındırlık işleri genel şartnamesi ve hususi 
şartname 824 liar bedel mukabilinde Kars nafıa müdürlüğü tara
fından verilecektir. 

6 - Para tediyesi şartları hususi şartnamede yazılmıştır. 
7 - İstekli olanların kanuna göre hazırlayacakları teklif mek

tublarr ile birlikte hususi idare namına yatrrlımış teminat makbuz 
veya mektublarmı ve ticaret odası kayıd varakası en aşağı 80000 
liralık elektrik tesisatı yaptıklarına dair nafıa vekaletinden almış 
olduğu ehliyet vesikasını bir zarfa koyarak mühürlü olarak yukarı
da .yazılı müddetten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri veya posta ile göndermeleri ilan o-
lıınur. (6077) 3-5037 

C. H. P. Seyhan ilyönkurul 
başkanlığından : 

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

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

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

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

olarak verilir. Veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine 
yollanır. 

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

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

(3388) 3--5029 
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Milli Müdafaa Vekileti Satmalma 

Komisyomı llanlara . __ ._.._.._.._.._.._.....,... .._.._.._.._.._.._.~~ 

İLAN 
1 - Eskişehirde yaptmlacak bir çift hangar kapalı zarfla ek

•iltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 5.10.937 salı günü saat 15 de M. M. V. satın alma 

Ko. da yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 9529 lira 67 kuruştur. 
4 - Şartname ketif ve projeler 828 kuruşa M. M. V. satın alma 

KO. dan alınır. 
5 - :ıteşif bedeli 165 bin 593 lira 42 kuruştur. 
6 -- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle idari şartnamenin 
4 üncü maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektublarının ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. 
satın alma KO. na vermeleri. (3340) 3-5013 

t LAN 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiat 315 üç yüz on beş ku

ruş olan (17) bin metf~ . k3;~utluk kumaş ile beher ı;ıet: 
resine tahmin edilen (290) ıkı yuz doksan kuruş olan 26000 yı rmı 
altı bin metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alına
caktır. 

2 -- Kaputluk kumaşın ilk teminatı (3927) lira 50 kuruştur. Şart
name bedeli 268 kuruştur. Elbiselik kumaşın ilk teminatı (5020) 
beş bin yirmi liradır. Şartnamesi 377 kuruş mukabi1inde M. M. V. 
satm alma komisyonundan verili~. 

3 - Kaputluk kumaşın ihalesı 8.10.937 cuma günü saat 11 ve el-
biselik kumaşın ihalesi aynı gün ~aat 14 dedir. .. 

4 - Münakasalara gireceklerın 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cu 
maddelerinde yazılı vesaikla ve teminat ve teklif mektublariyle bir· 
likte belli gün ve saatlarından en az bir saat evel M. M. V. satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. (3425) 3-5142 

t LA N 
1 - Yerli veya yabancı fabrikalar mamUlatı olan ve her bir met

resine tahmin edil en fiyatı 60 kuruş olan 141.000 metre arka çan-
tahk bez kapalı zarfla alınacaktır. · . . 

2 - Şartnamesini 423 kuruşa almak ve örneklerini görmek ıstı-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 5480 beş bin dört yüz seksen lirad ır. 
4 - İhalesi 15.10.937 cuma glinü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 c.ü 

maddelerinde yazıh vesikalan ilk teminatları ile birlikte teklıf 
mektublarmı ihale satından en az bir saat evel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (3052) 2-4580 

1 LA N 
ı - 95 bin tane çıplak alominyom matra kapalı zarfla alınacak-

tır. 

2 - Tahmin edilen bedel beheri (75) kuruştur. 
3 - İhalesi 3.11.937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 307 kuruş mukabilinde M. M. V. sa

tın alma komisyonundan alınabilir. 
5 - İlk teminatı ( 4812) lira 50 kuruştur. 
6 - İhaieye gireceklerin 2490 sayılı kanunnu 2, ve 3. cü mad

desinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplariyle birlik
te ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (3298) 3-4948 

t LAN 
Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 

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

t LAN 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 36.5 otuz altı buçuk ku

ruş olan 250.000 iki yüz elli bin metre kılıfhk bez kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 457 kuruşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk reminat mikdarı 5812.5 beş bin sekiz yüz on iki buçuk 
liradır. 

4 - İhalesi 15.10.937 cuma glinü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublarmı ihale saatından en az bir saat evel milli müdafaa veka
leti satın alma komisyonuna vermeleri. (3527) 3-5245 

BtLtT 
1 - Yerli vt.ya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve her bir 

metresine tahmin edilen fiyatı 95 doksan beş kuru§ olan 157 yüz 
elli yedi bin metre ekmek torbalık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 8707 lira 50 kuruş sekiz bin yedi yüz 
yedi lira e11i dir. 

4 - İhalesi 15.10.937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - M~nakasaya gireceklerin 2490 sayılı ~anunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ıle birlikte teklif 
mektublarını ihale satından en az bir saat evci M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (3053) 2-4578 

t LAN 
1) iki adet perçin imal makinesi kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 18.500 lira olup ilk teminat parası 1387 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 18 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayrlı k~nunun 2, 3 cücü mad

delerinde isteniltn belgeleriyle birlikte temına~ ve teklif mektub
larını ihale gün ve saatında en geç bir saat evelıne kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. (3054) 3-4639 

B t LİT 
1 - 7 tane muhtelif ebat ve etkalde şevrole veya ford kamyon 

ve kamyonet pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Hepsinin tahmin bedeli (17.000) on yedi bin liradır. 
3 - İlk teminatı (1275) bin iki yüz yetmiş bet liradır. 
4 - İhalesi 13.10.937 çarşamba günü saat 10 d~dır. 
5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak komısyondan verilir. 
6 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı ~anun~n. 2. ve 3. mad-

delerinde gösterilen vesaikle ve teminatlarıyle bırlıkte belli gün 
ve saatında M. M. V. satın alma KO. nuna gelmeleri. 

(3497) 3--5246 

t LAN 

1 - İzmirde Gazieınirde yaptırılacak atelye inşaatı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 272 bin liradır. 
3 - İhalesi 6.10.937 çarşamba günil saat 15 de 

satın alma KO. da yapılacaktır. 
M. M. v. 

4 - Şartname, keşif ve projeler 1360 kuruşa M. M. V. satın al
ma KO. dan alınır. 

5 - İlk teminat 14630 liradır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 
4 üncü maddesinin (F) fıkrasmda yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektublarrnın ihale saatmdan behemehal bir saat evci M. M. V, 
satın alma KO. na venneleri. (3341 \ 3-5014 

CT1x1T1x1x1TJ:r1y1x04tıxıxıxıx.ı: -~1•x-xıx.:.JıxıF.-·r=-:rffi 

Türk llava l{tırun~u · 
6 cı Ketide 11 Birinci teşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır·. 

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

liralık iki adet mükafat vardu. 

DİKK.A T: Bilet alan herkes 7 / Birinci Tefrin/ 937 günü 
akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.M 

ANKARADA 

Maarif Cemiyeti Lisesi 
1937 • 38 ders yılı tedrisatı yeni yaptırılan kolej binasın· 

da başlanacaktır. llk orta ve lise kıumları vardır. tık 60 or
ta 80 lise 100 liradıt. Kayıt ve fazla tafsilat için Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti lisesi müdiirlüğüne müracaat edilme· 

(4996) 2-4079 

Hariciye Vekfiletinden : 
1 - Satın alınacak 190 ton kok kömürii kapalı zarfla münaka· 

saya konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 5.700 lira ve muvakkat teminatı 41.7 

lira 50 kuruştur. 
3 - Münakasa 30 eylül 937 perşembe günü saat 17 de Ankarada 

vekalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talib1erin te.minatlariyle teklif mektublarmr mezkur ta

rihte komisyona tevdi etmeleri ve §artnamesini almak istiyenlerin 
vekalet levazım müdürltiğüne müracaatları. (3386) 3-5027 

Evk.af Unıum Müdürlüğünden: 
Ankarada Gökçeoğlu mahallesinde kain ve merkez kumandan..' 

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

Nafia vekaletinden: 
7 Birinci teşrin 937 perıembe günü saat 15 de Ankarada vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda 6461 lira 50 kuruş muhammen be .. 
delli 101 parça mobilyanın kapah zarf usuliyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

101 parça mobilyaya aid eksiltme şartnamesi ve .teferruatı para
sız olarak vekalet malzeme müdürlüğünden ahnabihr. 

Muvakkat teminat 484 lira 61 kuruştur. . . b' l'k 
İsteklilerin teklif mektublarınr müteahhitlik vesıkası ıl~ ;i ~1; te 7 birinciteşrin 937 perşembe günıi saat 14 e kada~ ~nkara a a 

Vek~leti malzeme eksiltme komisyonuna vermelerı lazımdır. 
(3471) 3-5161 

Manyas belediye reisliğinden : 
Manyas kasabasına tahminen 20 hektar meskun 25 lira ve 20 hek· 

tar gayri meskun 15 lira bedeli muhammene ile hartasınm alınma~ı 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 80 lir:=t m~vakk~t temı
nat akçasiyle 1/ 10/ 937 cuma günü Manyas beledıyesıne muracaat-
ları ilan olunur. (3387) 3-5030 

Ankara yükseli ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı eşya sa
tın alınmak üzere üç grupta ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 - Numunelerini görmek ve parasız şartname almak ıstıeynle· 
rin enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Cin:s Adet 
Yatak 20fJ 

Yorgan 200 
Pamuk kilo 300 

Cins Adet 
Battaniye 100 

Cins 
Düz yemek tabağı 
Çukur yemek tabağı 
Su bardağı 
Sürahi 
Çay bardağiyle tabak 
Çay kaşığı 
Kaşık, çatal ) 
Biçak, takım) 

(1) Gurup Saat 14 de 

BeherininFiatı Kuruş 
1100 

585 
55 

( 2 ) Gurup Saat 15 Ch.. 

BeherininFiatı Kuruş 
1650 

( 3 ) Gurup Saat 16 da 

Yekun tutarı lira 
2200 
1170 

..... 165 

3535 

Yekun tutarı lira 
1650 

Adet 
500 
300 
500 
250 
400 
150 

Beherinin H.atı kuruş 
45 

Yekun 
tutarı lira 

225 
135 
150 
200 
140 
22.50 

45 
30 
80 
35 
15 

200 1020 2040 

.2912,50 
(3324) 3--4981 

Dahiliye Vekaletinden 
1 - Vekaletçe alınacak (270) teneke benzin açık !ksiltmeye 

konınuştur. A 

2 - Eksiltme 1 teşrini evet 937 cuma günü saat 15.30 da veka• 
let binası içinde toplanacak satın alına komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (897) lira 75 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (67) lira (34) kuruştur. •. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekalet levazım bu• 

1"06una müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - İstekliler 1 birinci teşrin 937 cuma günü muayyen saatte 

teminatlarını hamilen komisyona müracaat etmeleri 
(3384) 3-5026 
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Komisyonu Hanları 
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ULUS 
İLAN 

Tümenin Edremit garnizonundaki hayvanatının senelik ihtiyacı 
için 325 ton Bergamadaki hayvanatı için 535 ton Ayvalıktaki hay
vanatı için de 132 ton olmak üzere 992 ton yulaf mukavelesi ayrı ay
rı yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Edremit 
yulafının tahmin bedeli 19500 lira ve ilk teminatı 1462 lira 50 kuruş
tur. Bergama yulafinın tahmin edilen tutarı 32100 lira ilk teminatı 
2407 lira 50 'kuruştur. Ayvalık yulafının tahmin edilen tutarı 7590 
lira ve ilk teminatı 579 lira 25 kurustur. İhalesi 8 birinci teşrin 937 
cuma günü s_aat 11.30 da Edreniitteki tümen satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesiyle nümunesini görmek istiyen
ler 160 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. Teklif mektub
larını 8 birinci teşrin 1937 saat 10.30 za kadar komisyona teslim edil
mesi sarttrr. Bu saatten sonra teklifler kabul edilmez. (3366) 

İLAN 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380385 kilo arpa satın alınacak

tır. Tahmin bedeli 23774 lira 6 kurustur. 
Eksiltme 15/ 1 ci TŞ/937 cuma günü saat 11.30 c?a Elaziz tilin 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1783 lira 7 kuruştur. 
Teklif mektublan ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komis

yonuna verilmiş olacaktır. Sonra verilenler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3611) 3-5347 

İLAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı içın 270982 kilo arpa satın alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli 16936 lira 38 kuruş. 
Eksiltme 15/l ci TŞ/937 cuma günü saat 10 da Eiaziz tüm 

&atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1270 lira 23 kuruştur. 
Teklif mektublan ihale günü saat 9 kadar satın alma komisyo

nuna verilmiş olacaktır. Bundan sonra verilenler kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat tem.na

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3612) 3-5348 

İLAN 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo arpa satın alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 14850 lira 5 kuruştur. 
Eksiltme 15/ 1 ci TŞ/937 cuma günü saat 10.30 Elaziz tüm 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 lira 75 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komis

Yonuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3614) 3-5350 

İLAN 
'Genel kurmay dairesinin 175 lira 75 kuruş keşif bedelli mus

luk, lavabo sifonu ve teferruatının tamiri pazarlığı 4.10.937 gün 
saat 11 de yaprlacaktır. İsteklilerin tamir ve ikmal edilecek yerle
ri evvela görmek üzere genel kurmay daire müdürlüğüne ve keşfi 
görmek ve pazarlığa iştirak etmek üzere belli gün ve saatta Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(3633) 3-5354 
İLAN 

Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270000 kilo kuru ot satın ah
nacaktır. Tahmin bedeli 13500 liradır. 

Eksiltme 15/ 1 ci TŞ/937 cuma günü saat 15.30 da Elaziz tüm 
&atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1032 lira 50 kuruştur. 
Teklif mektublarını ihale günü saat 14.30 kadar satm alma ko

nıisyonuna vermiş olacaktır. Bundan geç olanlar kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koymuş olduğu zarf içerisine koyacaklardır. (3616) 3-5352 
1 LAN 

Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380585 kil<> kuru ot satın a
lınacaktır. Tahmin edilen fiyatı 17126 lira 33 kuruş.tur. 

Eksiltme 15/1 ci TŞ/937 cuma günü saat 15 de Elaziz tüm satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1584 lira 47 kuruştur. 

• Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar satın alma ko
nıısyonuna verilmiş olacaktır. Ve bundan sonra verilen mektublar 
alınmıyacaktır. 
~ Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
1tıı koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 

(3615) 3-5351 
İLAN 

liozat birliklerinin ihtiyacı için 270900 kilo kuru ot satın alına
caktır. Tahmin edilen bedeli 14899 lira 50 kuruştur. 

Eksiltme 15/1 ci TŞ/937 cuma günü saat 14.30 da E1aziz tüm 
Batın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1117 lira 46 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 13.30 kadar verilmıt buluna· 

taktır. Bundan sonra verilen mektublar alınmıyacak. 
Eksiltm'" e girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina

tını koydug .... .zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 
(3613) . 3-5349 

1 LAN 

,_ . 1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiya~ı için 48000 
""lıo nohut 9.10.1937 cumartesi günü saat 11 de açrk eksıltme ile alı
nacaktır. 

2 - Nohudun tutarı 4800 lira olup muvakkat teminatı 360 lira
dn. Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. 

• 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
~nat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazrm amirliği satın alma 

Otnisyonuna gelmeleri. (3456) 9-5153 

t LAN 
l - 150 ton sığır etinin ihale günü olan 17 eylUl 937 cuma günü 

~aat lldeyapılan eksiltmesinde ilanın yanlış yapılmış olmasından 
olayı 20-9-937 den itibaren 15 gün zarfında dört defa ilan edilmek 

•~re~iyle yeniden kapalı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltmesi 5 bi
rı?cı teşrin 937 salı günü saat 11 de Sarıkamış askeri satm alma ko
~ıs~on binasında yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 25500 lira ve ilk 

1~ı:nınatı 1912 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görü-
Ur. Evsaf ve şartlarını öğrenmek istiyenler hergün ve ihaleye iştirak 

:deceklerin de bel1i edilen ihale saatinden bir saat evvel bu işe ye
.:ır teminatlariyle birlikte teklif mektublarmı ve ticaret vesikaları
tt' vermiş bulunacakları ve hariçten iştirak edeceklerinde ihale sa
.ııitıden bir saat evvel yetiştirilmek şartiyle 2490 sayılı kanunda ya-

1 Vesaiki postaya vermiş ve gününde ermiş bulunacaklardır. 
(3490) 3-5164 

1 LAN 
b ıoo adet bakır büyük ve 100 adet bakır küçük kazan 2000 adet 
c a~ır k~ravana 2000 adet bakır kapaklı bakraç 8- birinci teşrin -937 
A.~ına gunü saat 15.30 da Tophanede İstanbul L.v. amirliği Satın 

• l{o, da kapah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
ku l:Iepsinin tahmin bedeli 25860 liradır. İlk teminatı 1939 lira 50 

ruştur. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
tab İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı belgelerle be
tn 1er .teklif mektublarını ihale saatinden bir saat eve! Ko. na ver-

e erı. (3476) 3-5157 

t . İLAN 
mu Zınır Mst. Mv. kıtaatının 146572 kilo un ihtiyacı kapalı zarfla 

takasa.Ya konulmuştur. I 
?llir ~alesı 15 2. inci Tş. 1937 gün saat 15.30 da İzmirde kışlada İz-

1' evaz~m amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
lira,1 ahrn.n edilen bedeli 19054 lira 36 kuruştur. İlk teminatı 1430 

1:r. Ş~rtnamesi hcrgün komisyonda görülebilir. 
llıek .. tcklıle~ ticaret odasma kayıdlı olduklarına dair vesika göster
kaııu rnecburıyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı 
tem· nıın 2, 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılr vesikalarla 
lta<.1~~~ vey.·klif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat eveline 

0nıısyona vermiş bulunacaklardır. (3636) 3-5364 

. 3-5144 

İLAN 
1 - Diyarbekir kolordu ve tayyare alayı eratmın 3 aylık ihti

yacı için kapalı zarf usuliyle 300000 kilo fabrika unu satm alına
caktır. 

2 - 15.10.937 cuma günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 32250 lira olup muvakkat teminatı 2419 

liradır. Şartnamesini görmek istiyenler 1 lira 62 kuruş mukabilin
de kor levazrmından alınabilir. İsteklilerin mezkUr gün ve saattan 
bir saat eveline kadar teminat makbuzu ticaret vesikaları ve tek
lif mektublannr kor satın alma komisyonuna vermiş bulunmaları 
meşruttur. (3540) 3-5247 

İL AN 
1 - R. cumhur bandosu ihtiyacı için 15 kalem mızıka aleti ve 

edevatı pazrahkla mübaaya edilecektir. Pazarlığı 1.10.937 gün saat 
ı ı dedir. İstekliler şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için belli gün ve saatte Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna müracaatları. (3583) 3--5353 

t LA N 
ı - Elmalı garnizonunun yıllık ihtiyacı için 110700 kilo askeri 

evsafta un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale günü 1.10. 
937 cuma günü saat 9,30 dadır. 

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

t LAN 
1 - Viran şehir garnizonundaki kıta için 125.000 kilo askeri ev

saftaki un kapah zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
2 - Eksiltmesi 5.10.937 salı günü saat 9 da Viran şehirde satın 

alma ko. da yapılacaktır. . . 
3 - Unun muhammen fiyatı 12 kmuş 60 santim bedelı 15750 lı

ra muvakkat teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyon
dadır. İstekliler tarafındgn alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat mektubları iJe teklif mektublarınr ihale saatm. 
dan en az bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

(3481) 3--5150 

İLAN 
ı - !zınir hava kıtaatının 198.000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur • 
2 - İhalesi 11 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 16.30 da 

İzmirde Kışlada Mst, Mv, satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 -- Tahmin edilen mecmu tutan 21.780 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasına kayıdlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü • 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif mektublarmı ihale saatinden en az bir saat evvel komisyo-
na vermiş bulunacaklardır. (3541) 

t LA N 
Kırklareli tümen hayvanatının ihtiyacı için kapalı zarfla satın 

alınacak 800 ton kuru ota verilen fiat kor komutanlığınca pahalı 
görüldüğünden tekrar kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen 
fiatı 3 kuruş 50 santim olup tutan 28,000 liradır. İlk teminatı 2100 
liradır. Şartnamesi hergün Kırklareli tümen satın alma komisyo
nunda görebilirler. İhalesi 6.10.1937 çarşamba günü saat 16 dadır. 
Şartname ve evsaf 140 kuruş mukabilinde. taleb edenlere verilir. !~
teklilcrin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerındeki vesikalariyle temı
nat mektuplariyle belli gün ve saatten en az bir saat eveline kadar 
Kırklareli tümen satrn alma komisyonuna vermeleri. (3453) 3-5152 

t LAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 120000 

kilo kuru fasulyenin 8.10.1937 cuma günü saat 15 de kapaJı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Fasulyenin tutarı 12000 lira ~lup ınuvakkat teminatı 90 li
radır. Şartnamesi hergün parasız k~~ı~yonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 uncu maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarım yazılı gün e saatten 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3457) 3-5154 

İLAN 

1 - Eksiltmede olan işler: Prnarhisarın 306 ve 156 Al pullunun 
253 Vizenin 306 ton ekmeklik unları. 

2 - İhaleleri ayrı ayrı kapalı zarfla Vizede yapılacak. 
3 - Pınarhisar ununun tutarı 39015 Ve19890 Alpullunun 31500 

Vizenin 39015 liradır. • 
4 - Pınarhisarın ilk teminatı 2927 ve 1492 Alpullunun 2363 Vi

zenin 2927 liradır. 
5 - Pınarhisar unun ihalesi 13 birin~i TŞ. 937 çarşamba günü 

saat 15 de Vize ve Alpullunun ihalelerı 11 birinci TŞ. p~zartesi 
günü saat 15 tedir. 

6 - Şartnameler arzu edenlere her gün Vize satın alma KO. da 
görebilirler. (3564) 3-5257 

ANKARA 3 ncü SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 
Ankarada Kırgız mahallesi Poyracı sokak ~ - 3 numarada mu

kim ve mezkfir mahallede bakkallık yapmakta ıken vefat eden Ab
dullah oğlu Mehmedin terekesine ma?kemece vazıyet edilmi§ ol
duğundan mirascıları ve kefaleti hasebıyle alacaklı ve borçlularının 
vesaiki resmiyeleriyle beraber bir ay zarfında Ankara 3 ncü sulh 
hukuk mahkemesine müracaatları ve alacaklarını vaktiyle kayıd et
tirmiyenlerin mirascıya ne şahsan v~ ne. d~ terekeye izafeten takib 
edemiyecekleri ibraz edecekleri vesıka ıçın makbuz isteyebilecek-
leri lüzumu ilan olunur. 3-5356 -· ~-
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 

1) - İki adet kısa dalgah telsiz ahize cihazı ve teferruatı ka
palr zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

2) - Muhammen bedel 20000 muvakkat teminat 1500 liradır. 
3) - Eksiltme 15 teşrini sani 937 .. ~~~:1~ müsadif pazartesi 

saat (15) te Ankarada P.T.T. umum mudurlugtinde toplanacak ko-
misyonda yapılacaktır. . . 

4) - Talihler teminatlarını ıdaremız veznesine ve alacakları 
makbuz veya kanunen muteber temin~t ı_nektublarını ve şartnamede 
yazılı belgelerle teklif mek~bunu ıhtıva edecek olan kapalı ve 
mühürlü zarfları mezkur tarıhte saat (15) e kadar komisyona tes
liın edeceklerdir. 

5) - Talihler, müteahhidlik ehliyet vesikasını ve referansları 
haiz olacaklardır. 

6) - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden, İstanbul
da levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(3617) 3-5343 
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Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinden: 

Cumhuriyet halk partisine aid kapalı Buik marka ve 933 modelt 
beş kişilik bir otomobil kapalı zarf suretiyle satılacaktır. Otomobili 
görmek istiyenler her gün parti garajında görebiJ.irler. Satın alma.t 
ya talib olanların teklif mektublarını 15 birinci teşrin 937 günü ak
şamına kadar Ankarada C. H. P. merkezi binasrnda Başsekreterli~ 
tevdi etmiş olamaları şa.rttrr. Neticesi ertesi gün taliblere bildiriw 
lecektir. 3-5355 

P. T. T: levazı~ müdürlüğünden2 
1) - İdare ihtiyacı için 450 adet iki kiloluk terazi kapah zad 

usulü ile satm alınacaktır. 
· 2) - Muhammen bedeli (5962,50), 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 kapalt zarflannı o gün saat (14> e ka• 
dar mezkur komisyona tevdi eyleyeceklerdir. 

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

(3418) 3-5115 

Ankara Belediye Reisliği ilanları J 
---~------------ ~--------~--~ 

İLAN 
Mevkii Cinsi 
Yenişehir Kazım Hane ankazı 
paşa caddesi 

ada Parsel 
1072 7 

muhammen kıy 
800 lira 

Yukarıda cins ve mevkii ve mikdarı kıymeti yazılı hane ankazı. 
na talih zuhur etmemesinden dolayı bir ay zarfında pazarlık sure• 
tiyle 1.10.937 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da ihale edilec~ 
ğinden talihlerin yevmi mezkilrda % 7,5 dipozite paralariyle imaı 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3622) 3-5327 

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

murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1119) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83,92) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kal0o 

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

İLAN 
1 - Yenişehirde 1152 inci adada 1 numaralı parselde 700 m~tu 

murabbaı arsa on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262.5) liradrr. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 1 teşrini evci 937 cuma günü saat on buçuk· 
da belediye encümenine müracaatları. (3441) 3-5103 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 
Komisyonu tlanları 

1000 TON HURDA 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan yukarda miktarı yazıh 

hurda askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonun
ca 18-10-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale eru 
lecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talıblerin mu
vakkat teminat olan (1500) lirayı havi teklif mektublarmı mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3571) 3-5297 

709 ÇİFT YÜN ÇORAB 
475 ÇİFT ELDİVEN 

Tahmin edilen bedeli (687) lira (35) kuruş olan yukarıda mikda
rı ve cinsi yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 14.10.937 perşembe günü sa.at 14.30 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Tah.Jlerin muvakkat teminat olan (51) lira (56) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin~ki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müracaatları. (3570) 3-5269 

125 adet boyun bağı 
672 çift çor#;P 
200 adet gömlek, 
125 takım pijama 
125 adet kısa don 
125 adet iç fanilas 
125 adet yün fanila 
800 adet mendil 
125 adet yatak çarşafı 
125 adet yastık yüzü, 

. 1036 adet havlu 
Tahmin edilen bedeli (2337) lira (10) kuruş olan yukarıda cins 

mikdarları yazılı on bir kalem melbusat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 14.10.937 perşembe günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Talihlerin ı:Juvakkat teminat olan (175) 
lira (29) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkfir gün ve saatta komisyona müracaatları. (3569) 3-5268 

İLAN 
Kırıkkale Asker1 fabrikalar satm alma komisyonunca 30.8.937 

günü satılığa çıkarılan 400 adet yağ fıçısı artırma esnasında değe
rini bulmadığından ihale 15.10.1937 günü saat 15 e bırakılmış.t ır. Ta
liplerin ismi geçen gün ve saatte 15 liralık teminat makbuzlarile bir
likte komisyonumuza baş vurmaları, fazla maliımat istiyenler hecgün 
yollama mernurluğumuzdan sormaları. (3654) 3-5361 

I\.ırıkk.alede yapbrilacak • 
mşaat 

Keşif bedeli ,5139) lira (56) kuruş olan yukarda yazılt inşaat 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü ~tmalma komisyonunca 
14-10-937 perşembe günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname (26) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (385) lira (47) kuruş ve 2490 numara
lı kar.unun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen güa ve 
saatte komisyona müracaatları. (3593) 3-5307 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
25.10.937 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda nafıa müdürlüğü 

binasında (52646.50) lira keşif bedelli Üsküdar Valdebağı prevan
toryomu talebe ve öğretmen sanatoryomu inşaatı kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık işleri genel, husus1 ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hülasasiyle buna müteferri diğec evrak 
(264) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3883) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarmı ve en az (50.000) liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair nafıa vekaletinden almış olduğu mUteah
hidlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 25.10.937 
pazartesi günü saat 14 e kadar nafıa müdürlüğüne vermeled. 

3--5342 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 11 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Muhammen bedeli 24800 lira olan pafta, klavuz, rayba ve fere

seler 12-11-937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu .ışe girmek istiyenlerin 1860 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden; 
Baydarpaş.ada tesellüm ve sevk ~efliğinden dağıtılmaktadır. 

(3577) 3~5294 

Devlet Demiryollarr 9 ncu İşletme 
Direktörlüğünden: 
9 ncu işletme Sirkeci deposuna 31. V.939 tarihine kadar gelecek 

olan 38.000 ton komürün vagondan yere tahliyesiyle istifi ve aynı 
mikdar kömürün yerden makinelere tahmili işi J 5.200 lira muham
men bedelle 12.X.937 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Sirkecide 9 ncu işletme binasında eksiltme komisyonunca ihale e
dilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettiği vesikaları, nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek 
istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hakkındaki talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 
'l kadar işletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daresindcn ve 
Sirkecide işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470) 3-5276 

Çorum nafia müdürlü~ünden : 
4-10·937 pazartesi günü saat 15 de Çorum daimi encümeninde 

ihalesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş keşif bedelli Sungurlu 
kazasında yeniden yapılacak ilk okul binası pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. Şartname, plan. keşif ve buna müteferri evrak nafıa 
dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat mikdarı 1666.99 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle müteahhitlik vesikalarım iha
le günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri gerektir. 

(3349) 3-4958 

Ankara Valili~nden: 
~ 

Hayır.ana kazasının Şerefli köyünde yapılacak 2259 Jira 82 kuruş 
keşif bedelli bir sınıflı ilk okul binası 27 .9.93 7 tarihinden 11. 10.937 
tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 

% 7.5 muvakkat teminat 161 lira 99 kuruştur. İhaleyi müteakib 
% 15 şe iblağ edilecektir. İhale 11.10.937 pazartesi günü saat 15 de 
Haymana kaymakamlığında müteşekkil komisyon huzurunda ya
pılaca ctır. Fenni <:artnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyen
lerin Haymana hususi muhasebe memurluğuna müracaatları. 

(3619) 3~5328 

BPlediye Reisliğinden : 
İlk, orta okul ve lise talebelerinden yüzde elli tenzilatlı otobüs 

paso.:;u almak istiyenlerin, ad, soyadı, baba adı, sınıfı, numarası ve 
meskeni ile mektebe en yakın otobüs durağı yazılı olmak üzere o
kul müdürliiklerinden alacakları mektublar ile birer vesika fo
toğrafisi ve 15 kuruşluk pulu hamilen her gün 15 - 18 de otobüs i-
daresine müracaat etmeleri bildirilir. (3627) 3-5334 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartpamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde zabıta me

murlar• içın satın alınacak 1850 adet kaput 14.10.937 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher kaput için 15 lira 50 kuruş fiyat tahmin edilmiş bu. 
işe aid ş.ırtnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin emniyet u
mum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. . 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2867 lira 50 kuruşluk temi
nat makbuz ve banka mektubunu muhtevi teklif mektublarmı ve 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle bir
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 

(3581) 3-5346 

Deniz Levazım Satmalma 
Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 54600 lira olan 65000 kilo sade yağı 
'I birinci teşrin 937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de pa
zarlıkla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 3980 liradır. Şartnamesi 273 kuruş mu
kabilinde komisyondan her gün alınır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasrmpaşada bulunan komisyona müracaatla-
rı. (6551/3630) 3-5344 

İl<.tisat velcaletinden: 
1 - Vekalette mevcud nümunelere uygun olmak üzere cins ve 

pıikdarları a§ağıda yazılı sekiz kalem yazihane, masa ve saireyle 
bet kalem mefruşat işi ayn ayrı satm alınacaktır. 

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

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

4 - İst~klilerin şartnameyi görmek ve yüzde yedi buçuk mu
vakkat temınat paralarını yatırmak Uzere levazım müdürlüğüne 
pıilracaatları ilan olunur. 

Adet 
3 Müdürü umum.l masasl camlı, 
3 Müdür masası, 

10 Memur masası, 
3 Daktilo ,, 

ULUS 

Konya ili kültür 
direktörlüğünden ı 

E:ltsiltrrıe İlatıı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Konyada İplikçi camii tamirldf~ 
2 - Keşif bedeli 10029 lira 28 kuruş.tur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usullyle 
4 - Eksiltme müddeti 11.9.937 tarihinden itibaren 30.9.937 ta

rihine kadar yirmi gündür. 
5 - Muvakkat teminat 7 52 liradır, 
6 - İhale 1.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat on beşte 

Konya hükümet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı
lacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektublarını ve 2490 numaralı kanunun 
mucibince ticaret odası vesikasını ve nafıa vekaletinden 937 yılı 
için alınmış ehliyeti fenniye vesikasını ve bu gibi işleri yaptığına 
dair muteber belgesiyle birlikte 752 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale saatındn 
en az bir saat evel kültüı direktörlüğüne makbuz mukabilinde ver
miş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet i
hale saatına kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul edilmez. 

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

Divanı l\ıluhasehat Riyasetin,d,en: 
Aydın sanatlar okulu muhasipliğinin 933 yılı idare hesabının 

tetkik ve mhuakemesi neticesinde muhasibi mesut sıfatiyle i gör
müş olan Suphi hakkında sadır olan 459 sayılı ilam bütün araştır
malara rağmen mumaileyh'n adr~sinin bulunmaması yüzünden teb
liğ edilemediğinden Hukuk usulti mhuakemeleri kanununun 141 in
ci maddesi hükmünce tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 

İşbu ilan 29 eylül 937 tarihinden itibaren daire dahilindeki lev-
haya asılmıştır. (3639) 3-5361 

Van Nafıa l\1üdürlüğüden: 
1 - Baskalc kazası hükümet konağının bodrum katına aid 15000 

liralık kesÜ bedeli üzerinden münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnaınesı, 
b - Mukavelename projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d - İnşaata aid fennı ve hususi şartname. 
g - Metraj keşif hulasası, silsilei fiat cedveli, plan. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz Nafıa müdür
lüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 28.9.937 tarihinden itibaren bir müddetle 28.10.937 
perşembe günü saat 16 da Van nafta müdürlüğü odasında yapılacak· 
tır. 

4 - Münakasa pazarlık suretiyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka on beş bin liralık inşaat yaptıklarma 
dair Nafra vekaletinden al rnmış fenni ehliyet vesikaları ibrazı şart
tır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar mal sanç]ığına yatırı!an 1125 liralık muvakkat 
teminat mektubunu Van Nafıa müdürlüğü makamında eksiltme ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fının mühür mumu ile iyıce kapatılmış olması lazımdrr. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. 3-5366 

Divaıu ~lulıasehat Reisliğiııden: 
Karacabey harası muhasipliğinin 931 - 932 ı.ıali' yılı idare hesabı

nın tetkik ve muhakemesi neticesinde muhasibi mesul sıfatile iş gör
müş olan muhasib Galip hakkında sadır olan 839 sayılı ilam muma
ileyhin vefatı üzerine varisleri kızı Sabahat ile oğlu Refik'e tebliğ 
edilmek üzere yapılan bütün araştırmalara rağmen adı ge~enlerin 
adreslerinin tesbit edilememiş olmasına binaen tebliğ olunamadığın
dan Hukuk usulü muhakemeleri kanur.nnun 141 inci maddesi hük
münce tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

İşbu ila,ı 29.9.937 tarihinden itibaren daire dahilindeki levhaya 
asılmıştır. (3638) 3-5362 

--------------------------
Kaloriferli 

Kiralık Apartrman 
Çankaya caddesi Sarıköşk kar

sısı. No. 49 kaloriferli altı oda 
banyo ve saire. Birinci kattır. 
Şekerci Hacı Bekire müracaat. 

3-5357 

Kiralık Daire 
Otobüs garajı karşısında Er

soy apartımanr. Telefon 3654 ve 
3710 3-5338 

Kiralık Oda 
Yenişehirde, bulvar üzerinde 

bir apartımanda, aile yanında ka
lorifer ve banyolu, mobilyeli ve
ya boş bir oda kiralıktır. Hergün 
saat 9-17 ye kadar 2132 telefona 
müracaat. 3-5358 

KİRALIK 
Yenişehirde Tuna caddesin

de şimdiye kadar İsvicre sefa
retinin bulunduğu ev ~obilya
siyle beraber 1 teşrini evelden i
tibaren kiralıktır. Kazım Özalp 
caddesi 36 numara birinci kata 
müracaat edilmesi rica olunur. 

3-5339 

Fransızca Ders 
Tecrübeli muallim bir fran

sız Bayan kolay ve pratik me
todla fransızca lisanım en kısa 
zamanda öğretir: Ucuz fiyat öğ
renmek yahud ılerletmek isti
yenler bu adrese gelmeleri. 

Pamukçu Ap. 3 üncü kat 1 
inci kapı İtfaiye alanında 

30-9-1937 = 

Denizli 
belediye 

vilayeti Güney kasabası 
reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli vilayetinin Güney kasaba· 
sının (30) hektar meskun ve (10) hektar gayri meskftn kısmmm ha
li hazır hartasmın alınmasıdır. 

Meskun kısmın beher hektarı 30 ve gayri meskün kısmın beher 
hektarı 15 lira olmak üzere muhammen keşif bedeli (1050) liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa vekaletinin şehirler ve kasabaların hali hazır bartala

rmın alınmasına aid şartname, 
İstiyenler ve evrakı bu ~artnameleri Denizli Nafıa müdürlüğün"' 

de ve güney belediyesinde görüp inceliyebilirler. 
3 - Eksiltme 20.10.1937 tarihinde çarşamba günü saat 17 de Gü· 

ney belediyesinde teşekkül edecek belediye encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (78) lira (yetmit 
beş) kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka Nafıa vekil~· 
tinden sehir ve kasabalarrn halihazır hartalarmın alınmasına a..ıd 
müteahhldlik vesikasını haiz bulunması şarttır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı s~tten 

bir saat eveline kadar Güney belediye dairesine getiril.erek eksıl~e 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ıle 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

3-5359 

Val{ıflar Umum ~lüdürlüğün,den: 
Ankaranın Bucuk köyü camii hatipliği için 15.10.937 tarihine m~

sadif cuma günü saat ikide Ankara merkez müftülük dairesinde ı:nu
sabaka imtihanı icra edileceğinden talih olanların istida ile umuın 
müdürlüğe müracaatları ilan olunur. (3632) 3-5345 

Anl<.ara Vilayetinden: 
Yüksek Ziraat -nstitüsündeki tecrid evinde yapılan şarbon aşı· 

larınm istihzarında kullalımak üzere muhammen bedeli 4493 lir~ 
30 kuruşluk ecza alat ve levazımatı baytariye 16.10.937 cumartesı 
günü saat 11 de açık eksiltmeye konulacağından isteklilerin şartna
meyi görmek üzere Veteriner direktörlüğüne müracaatları ilan oıu~ 
nur. (3637) 3-5363 

Beyoğlunun Meşhur Terzisi 

Yani Holiadisi 
getirmiştir. Ağır kumaşlardan palto, pardesü, elbiseleri yüksek 
işçilik ve uzun taksitle yapmağa başlamı~tır. Tel: 1977 

~~ 3-5ısJ g~m 

4 'I.:elefon ,, camlı 
3 Amerikan etejer. ------------------------ YEN i SiNEMA LAR HALK 

(3449) 

S Dosya dolabı, 
4 Orta masası, 
3 Müdürü umumi koltuğu 
3 Minderli döner koltuk, 

• 9 Maruken koltuk. 
15 Maruken sandalya 
10 Memur sandalyası. 

3-5108 

Bitlis Nafıa l\füdürlüğünden: 
Tatvan ve Mutki kaza merkezlerinde yapılacak olan hükümet 

l>ina~arının tasdikli keşif b~dellerine göre on beşer bin liraya tt"
kabül edecek ak~mm talıb zuhur etmemesi hasebiyle 8 teşrini
evel ~37 cuma ~ünü saat 15 te pazarlık suretiyle ihaleleri mukarrer 
o.ldu~u?d~? talıb .. olanlarm şartname ve sair evrakı fenniye ve ket" 
fıyesım gorme.k ~zere o güne kadar Bitlis nafıa müdürlüğüne mü-
racaat etmelerı ltızumu ilan olunur. (3595) 3-534' 

K iralık Daire 
Çocuk sarayı No. 84 B. Alim 

apartunanmın bir dairesi 7 teşri
nievelde boşalacaktır. Banyo teş
kilatı, havagazı ve bütün konfo
ru haizdir. Kapıcıya müracaatla 
görülebilir. 5-5300 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi ne§riyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Bu gün Bu gece 

Neşe - Eğlence ve kahkaha Filmi 

A ZGI N SEVDALILAR 

Marie Klorie -- G. MorlaY. 
A. Lugue t 

AYRICA 

En yeni dünya h aber leri 

Bu gÜn Bu gece 
Seyircilerini büyük bir heyecana. 

aürükliyen fevkalade bir aergÜzetl 
film i 

YILDIRIM KAPTAN 
Victor Mc Lgalen - Conchita Montenegrd 
Atyrıca - Foka Jurnal - Canlı realmleır 

Halk matinesi 12,15 de 
MEÇHUL MUGANNi 

ŞEHİR BAHÇESİNDE : 

BU GECE SAAT T AM 21.30 DAı 

KARYOKA 


