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Akdenizde batan Sovyef vapurlan -
S vyetler Italyayı protesto 
ettiler, tazminat istediler 
Roma. 6 (A.A.) - Resmi menabiden bildirildi

ğine göre, Sovyetler birliği maslahataüzan, Kont 
Cianoya Akdenizde iki Sovyet gemisinin torpil
lenmesi hidisesinden t tal yayı meaul tutan tazmi-

nat ile beraber mes1!11e~in. tecziyesini istiyen bir 
protesto notaSI tevdi etmiştir. Kont Ciano, bu nota
ya verdiği cevabdat Sovyetler Birliğinin bu itham· 
lannı ve taleblerioi kati surette reddetmiştir. 

Akdeniz konferansına hazırhk 

Konlaan•, Ceneurenin çoi 1alıinintle N7ontla loplanaeaJ 

Hakimlerin 
Maaşları 

İstanbul, 6 (Telefonla) -
Adliye vekileti hikimlerin va
sati bir hesabla diğer memut
lara nazaran yüzde 40 derece
ı~de ~ maq aldıklarmı tes
bıt ~~!" maaılann yükıeltil
meaı ıçın Meclise bir kanun 
projesi aunmaya karar venni._ 
tir s 

Fransızca· Tan gazel i 
ordunıuzun kuvvetinden 
hayranlıkla bahsediyor 

Paria, 6 (A.A..) - Anadolu ajaaanun hwal ..m.biri bildiri1orı 
Lö Tan aazetesi, bir Türld1e mektabande ........ıan takib e,liJea 
alibi;retli bir pluiyetin ialibalumı Dil edifor: Almanya ve italya 

resmen davet edildi llavvanın ve Ademin mezarlarım 
ziyaret eden bir vatandat anlabyor 

"Türld1e, davetlilerini ...._ 
.... ha:rrete diitünneJe .. _ • 
muftffak olmuftar.,, 

Türk ordlllUllun Balbn on1allm • 
rumda birtr.ci _,.,.bfleceli ...... flf
rillltıyor. llHk11' tel 1* IL1ir 1 .... 
tiyle, maleiineJhdnlla Mil! ft .... 
alma, franm llbrl mecmnalmm ,mı. 

alya cevab1nı vermedi 

Londradan bildirilditine '6-
re, inıiliz dq itleri bebn• B. E
den cuma aünü toplanecak olan 
Akdeniz konferanuna bizzat itti
rike karar vermiftir. 

Romadan gelen bir telgraf, Fransa 

•e iqilb muJıhatgüzarlarınm bagiin 

Akdenb konferansına davet noı.ım 

Kont Ciano'ya verdiklerini bildirmek
tedir. Kont Ciano ltılyanm cevabım 

billhare-verecetini bildirmiıtlr. Rocna
düi politik mahfiller, ltalyanm Akde

nis konferamme ittirald kabul edece-
tini tabmin etmektedirler. 

Berlinden bildirilcli~ .ıtSre gene 
fnmu w inpıls malallatalarlan, 
Akcleaia llonfel'lllSlllA davet notaunı 

alma cbt ttJer babnbima veanlftir. 

Asi bir gemi 

Bir lngiliz 
• • • gem ısını 

tevkif etti 
Londra. G (Hususi) - Burfüaatoa 

'9minde bir iqilis petrol ıemiai, lal 
Mr blrb pmisi tlrlfmdan tutularek 
Pllma d8 llajork'a '8tflrillmlftilr. 

Amirallik .daireai, petrol pmilinin 
'-lilis denls kunetlerine bq wrdu
lundan biberdir delildir. Binlentleyh 
andi te,ebbllatl ile ingitiz bahriyed
nb ller boci bir müdahalesi menau 
babl• delildir. 

JPakat inıUtere hiikümeti, Burlina
ton pmilinln mil•dereaini Sal1111mka 
ıntbmlan nezdinde fid.Cetll surette 
protesto etmek üzere Handaye'delri 
inaUia bilyilk elçisine talimat gönder. 
IDlftır. 

B. Celal Ba_qar 
Zonguldak'ta 

Zonguldak, G (A.JC) - Ekonomi 
bakim B. Celil Bayer yanında l.t bin
kası ıenel direktöril bulunduğu halde 
dün tehrimize gelıniflerdir. Vıli ve 
parti batkanı, viliyet erkim, meden 
arile•eaeleri direktörleri tarafından 
brplanmJttır. Eti Bank genel di~ 
t&i1 de İstanbul yolu ile gelerek Ba
kin'• bureda iltihak etımiftlr. BÜM 
eaki franııa tirketinden Etibuılr na
mına utm llmen maden ocaldarlyle 
diler teaiat ft ifeltmeleri tetkik • 
mektedir. 

B. CeW Bayer, yum. bflt:Dn Y. 
mir medeni müatamillerinin içtimem
dl huır bulunacaktir. 

B. Şükrü Kaya 
Alıkaraya geliyor 

lstubul, G (Tet,fonll) - iç itler 
bakanı •e parti genel sekreteri B. Şilk· 
ril lteyı yum akpm Ankaraye d~ 
necektir. 

Profesör Bayan 
Afet dün 

Bükreıten döndü 
lstanıbul, G (Telefonll) - Profa&' 

Bn. Afet ~. adlı yolcu tayyeresiyle 
yamnda B. Haaan Rqid Tankut oldu
lu halde bugün BUkretten ,elırimise 
d6nmllftlr. 

Büyük Önder Alt 18 de maiyeti er• 
lrinı ile Yetllköy ban istaeyonune git
tiler. Bn. Süihl Gakçen de onda bu
lunuyorlardı. O aıreda Bayındırlık ba
bnı B. Ali Çetinbye da oreyı gelmit
ti. 

Bn. Afet guetecilere kongrenin çok 
istifıdeli olduğunu, yolculuğunun iyi 
ıeçtilini s8yledl. 

..... birinci umf mim&b genç --

.. , ........ *;& ~-Wt.Jllltlt .-. ................ ...... 
dndelUr. mlmllde dillplia w tılllıılJldı.. 
rile her t6rll bayranhla llyiktir. lleri
yette olan barb nuariyal. ala ı ..... 

ki Pbi daimi tecariadir. Sillb. ...... 
me mebnldür. Bil IOll teken_. ._.. 
cealndedir. Hiçbir eabik yok. Atatlrlr. 
keaclWnia lnönil ile Türkiyeye ftldill 
tekdire llyik ordu ile öfilnebilir. 

Davetli ecnebilerle atafCler be kud
retli ft uimı.lr kuvveti ı&mektıea 
f"'k n plepa duJdalar." 

-----------------------
Fılcra 

Deniz altındaki 
· mechu1 

Ha ıamltu ta .. lıılei ,.,,,_. ... 
,... .. w ı1 ............ ... 
ldllleri .... .,..,. 6'Jll -.... • ---· ~ .,.,,, ... _...,.,... 
ba tdmialerla en ıuı. k • • • l 'al 
bls flpbesis •..avay• tnclA .ı.
naıxlır. 

Bitin ı•YNfleriai •lllfıtl« c.-. 
~ llİallU /patle bir barlf n ...,_ 
ma abeafi iıınmya ve l»r 79'*.,. 
telılilı.elliıli hrtual etmep ..... 
Savy.rleria AJqlelli.Jeld baf1ım -. 
luti bu dealsia b#Jrriyet ve ...,,_... 
dea IMfb ae olabilir! 

Anca.t sullma meıuu .,_,.... 
rıa kullaama.tta oldukları talırl.t .ı. 

lfluıu birk•s .,,.,,.llberi ,,S -
bubıwa ve lıatlbular• ,.,.. ,.._ 
Sav,.rleda ellDtle ,,,_.,. pi z • 
pelı de akıl ve alullı /fi .,,,._ ,.. 
relıtlr. 

Dellhaltıaddl hı.su bir ...,... 
wslllı .,,adajı , • .,,,oı: ... a:.ı, .... 
'bel bellaııuı olaaluı barb .hlbllJit 
yıld11'8Mlı ve oaluı bU n lqdll• 
alqblae ledühlığ• .,.., ''' •oüov• blcum bedellerialıı t s fı 
geliyor. 

Bahlım Nrlf devletleri "'4iwille 
fia biç bir aetiee veımiyeoefial lallllt 
edecd bir tedbir BstlJade birl•Nilfır 
midir! Pek yalııa geleceğin talil olll• 
rıa bu husustan azim ve bnrlarım 
bağlıd11 • • Fatay 
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Kritık ve otokrıtık: 

Sovyetler ve Çin 
iki büyük memleket arasında meneder. Ve, bilakis, Japonya, 

İmzalanan ademi tecavüz paktı Mançuko ve Çin arumda antiko
bazılanm bir takım iddialara sev- müniat bir blok tefkilini kabul et
ketmit bazılarını da tatmin etme- tirmeğe çalıtır. 
mi§tir. Birincileri, japonlar ft on- Binaenaleyh Çinin bu sefer Sov-
lar 0 b 0 d ' , sı ı ütünenlerdir. Bunlara yet Ruıya ile bir ademi teca'Yiiz 
ıöre, paktın ıizli bazı maddeleri paktı imzal•DM111, ''IUI ideoloji,, den 
wardır ve bu, Japonya ale1hine artık taDMımiyle uuldatbima bir de-
imzalammt bir ittifak muahedesi- lidir. Netekim, dahili politikasında 
dir. ikincileri, mizaçlan itibariyle da ayni temayülü ıöriiyoruz: Ja. 
tiddeti seven kimselerdir. Bunla- pon emperyalizmi brpamda be· 
ra söre, Çin - Sovyet Rusya ademi yu çin ve kml çin lmLepnitJerdir. 
tecavüz paktı, zavallı ve platonik Çin'de bugün, bütün hizihle 
bir vesika~;. Bir aci~ vesikasıdır. ler durmuttur. Milli ittihada :;: 
Japonya Çm ı yutmaga çalııırken, atılan achmJar fU halde neticelerini 
Çin'le Sovyet Ruıya'nın birbirleri- vermiftir. ~ politika' bakımnvlan 
ne aaldınmyacaklannı teahhüd İle Çin bir yandan Avrupa ve A· 
eylemelerinden ne çıkar? me'naııİa.. (daha cloiruau ln,iltere 

Çin - Sovyet ademi tecavüz ve Amerika) ve bir yandan da Sov-
paktı halbuki, bu iki mütal-'anm yet Ruaya ile anlapnq bulunuyor. 
idrak menzilleri haricinde bir hi- Öyle ki, japon emperyalizmi fiddet 
diaeclir. Ve onun manisım ihata '"iltill politibUyle ma1ı' prkda 
etmek için, son yılların olsun bir ne bdar kuvvet ~ vana, bun-
tarihçeaini ıö:aden ıeçirmek li- lum hepeinin kendi aleyhinde ittifak 
mcbr · etmelerini temine muvaffak olmut-

Nankinı hükümeti, Çin'de- tur. 
iri komünist hareketlerini tas- Çin - aovyet pakb, aad bunun 
fiye ederek nasyonalist bir i- bir deliJiclir. JaDOD militarizminin 
dare kuracağım ilin ettiii ıı- emrinclıen bir türlü çıkanuyan japon 
ralarda 1) bir Kanton bükü- diplomasisinin iflauna, ehemmiyet· 
meti, 2) Bir K:aıl Çin hükümeti, 3) siz söftinen bu pakttan iyi llir delil 
bir japon emperyalizmi, 4) bir Av- gösterilemez. 
rupa ve ameriblılardan mütefek-
kil aettlementa'ler emperyalizmi 
mevcud idi. 

Öyle ki, Çin naayonalizmini 
temail ve sevk ve idare eden Çan
kayıek, muvaffak olmak için, bu 
aaydıionız kuvvetleri nazan iti
bara almak mecburiyetinde bulu
nuyordu. Bunların hepıine kartı 
hürnma ıeçemezdi. Buna kuvveti 
kifi deiildi. Her teJden önce, 
Çin'in dahilt vahdetini uçok mey
dana getirmek ve harici diifman
larla, bundan sonra mücadele ey
lemek lazımdı. Fakat, herhangi 
bir dahili politika akıyonuna giri
tirken, harici politikada da her
haqi bir faaliyet kendiliiinden 
lbım ıeliyordu, çtinkU, dahili 
faktörlerle mücadele edilirken ha
rici faktörlerle bir ıilih mütare
kesi yapmala imkan yoktu. 

Çankaytek, birinci merhale
de, f(>yle bir yol takib etti: dahil
de komünizmi temizlemek, hariç
te Sovyet Ruıya ile ufraımak. Ko
münizmin tasfiyesi, Çin'in büyük 
ticaret tehirlerinde çok kanL bir 
surette cereyan etti. Sovyet Rusya 
ile de "Şark demiryollan,, müna
kaıuı açıldı. Fakat Sovyet Ruıya, 
bir müddet sonra, münakatQa ni
hayet verdi ve aözü Blücher ordu
suna bıraktı. Münakaf&, kapandı. 

Burhan BELGE 

Edime'de büyiik bir 
hayvan sergisi 

Edirne, 6 (A.A.) - Büyük hayvan 
sergisi Meriç boyundaki SöğUt orma. 
nında general Klzım Dirik'in tayle
viyle açılmıttır. Sergide geçen yıllar. 
dan üstün ve arap ve yarım kan tay
lardan ve bele Trakya cinai bozırk 

inek ve boğalardan çok değerlileri gö. 
rillmüştUr. Boğalar orada hazır bulu
nan Edirne ve Trakya valileri tarafın. 
dan değer paha ile köyler için ahnmıt· 
tır. Halis kan kıvırcık koyunlar da ö. 
tekiler gibi beğenilmit ve prim ahn
mıftır. Vilayetin aygır deposu ve atım 
durakları için daha genit tedbirler ah. 
nacaktır. 

Baba katili açlık . 
grevı yapıyor 

ı.ı.nbuJ, 6 (Telefonla) - Kunıçet
mede geçen hafta babaıiyle erkek kar
de9ini öldüren Zeki bu gün milphede. 
hanede açlık grevine batlamııtır. Ya
pılan tekliflere "canım iıtemlyor,, ce
vabını vermektedir. MUeueae katile ti
ringa suretiyle gıda vermeli dilfiln
mektedir. 

ULUS 
Orman direktörlüğünde 

Yeni tayin 
ve terfiler 

Orman genel direktörlüğü, yeni 
tqkilit kanununun tatbiki dolay11iyle 
teşkilatı arasında bazı değişiklikler 

yapmıştır. Yapılan yeni değifiklikleri 

yazıyoruz: 

Orman direktörleri: 

Şube direktörü BB. Nejad Bur. 
saya, Muğla direktörü Fuad Ça
nakkaleye, Kocael i direktörü Ce. 
mal Diyarbekire, Kütahya direk· 
törü Mehmed Ali Edirneye, Edir
ne direktörü Yakub Eskitchire, 
lçel direktöriı Feyzi lstanbula, Sinob 
direktörü Şevket lçele, Diyarbekir di
rektörü Hulôsi Ispartaya, Kastamoni 
direktörü Nazım Karsa, Eıki§ehir di
rektörü Osman Kocacline, htanbul di
rektörü Emin Konyaya, İzmir direk
törü Hasan Sami Manşa, Konya direk. 
törü Ahmed Ali Muğlaya, Kars direk
törü Ali Rıza lzmire, laparta direktörll 
Asım Sıvasa . Çanakkale direktörü Ke· 
mal Trabzona, Çat':ıcık orman komiseri 
İsmail Hakkı Zonguldağa Mozvadı 
orman komiseri AbduJlah Cevdet Sino
ba, Sıvas direktorü Cemalettin Kütah
vaya, İstanbul ormım mühendisi A. 
Necib Kastamoniye. Balıkesir orman 
mühendisi Zeki Balıkcsire tayin edil. 
mişlerdir. 

Diğer orman tayinleri: 

Kös orman komiseri BB. Tevfik 
orman ıube direktörlüğüne, amenej
man baf01ühendiıi Salih Sıtkı Bolu 
orman mektebi direktörlUğUn.e, amenej
m1n başmühendisi Mustafa Remzi Bo
lu orman mektebi muallimliğine, ame
nejman başmühendisi Mahmud Şakir 
Buna orman mektebi muallimliğine, 

Bursa orman direktörü Zühtü Çatacık 
orman ba'mühendia muavinliğine, Ka
ramuk Bucak hususi orman fen memu
ru Vecdi KızıJalan orman başmühen

dis muavinliğine, Balıkesir orman di
rektörü Emin Köprüçay orman başmU
hendlılifine, Köprilçay orman komise
ri İsmail Faik Mozvadi orman başmU
hendiı muavinliğine, Mara, orman di
rektöril A. Nuri Kös orman komiserli. 
ğine, Kızılalan orman mühendisi M. 
Tevfik Çerke• orman mühendisliğine 
tayin edilmi,lerdfr. 

l:amirde incir - üzüm fiatları 
lzmir, 6 (A.A.) - Bir haftada bor

sada 11 kuruttan 22 kuruta kadar 21 
bin 74 çuval Uzilm ve 6 otua paradan ıs 
kunıp kadar 16 bin 15 çuval incir sa. 
tılmıttır. Borsanın açılıt tarihinden bu 
giine kadar satılan mikdan 1653 çuval 
UzUm ve 27 bin 98 çuval incirdir. 
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Anadoluda bağcılığın 
ihyası için çalışılıyor 

Ziraat bakanlığında bir komisyon 
toplanarak bu işi tetkike başladı 

. D~n ~.at 15 de Ziraat bakanl!iında, Ziraat bakanı 8. Şakir Keaebİ· 
rın reııhiınde Orta Anadoludaki baicıbjın ihyasını ve floluera hasta
bimın önlenmesini temin için alınacak tedbirleri teabit etmek üzere 
bir komisyon toplanmııtır. 

Zonguldak' ta 

Şenlikle geçen 
Bir hafta 

Zonguldak, 6 (A.A.) - Zonguldak 
bir haftadan beri emsalsiz günler 
yaşıyor. Zafer ve uçak bayramın. 

dan sonra havacılık haftaaı için 
çok zengin bir program hazırlan
dı. Motör ve sandallarla Kilimli 
mevkiine büyük bir gezinti ter. 
tib edildi. Burada birçok mUaabaka
lar, deniz eğlenceleri yapıldı. ikinci 
gün Kozlu mevkiine gidildi. Burada 
da maçlar yapıldı, kamunbaylar söylev 
verdiler, havacdıfrn önemini anlattı. 
lar. Baıta •ali ve parti bafkanı olduiu 
halde bu kamunlann yakın köylerin. 
den gelen köylU kütlesiyle balkevi he
yetinin temasları ve candan kaynqma
larr çok zenıfn intibalar bıraktı. Veri. 
len prdenpartide 9ebirlilerle köylü. 
ler bir arada idi. Şehir bahçesinde ban
do ve cazband taraf mdan konserler ve
rildi, baftanm befinci aUnil olan diln 
Zonguldak, bir blıyram ,enliğiyle ~1-
kandı. Hava kunımunun teritib ettiği 
büyük bir gezintiye davetlileri Ucret.. 
aiz getirmeği kabul etmek suretiyle f<>
förler öğünmiye değer bir yurd1everlik 
gösterdiler. Sabahleyin saat 9 da 40 o
tomobil birlikte hareket etti. Zongul. 
dak • Devrek yolu Uzerinde 25 inci ki
lometrede Çamlık mevkiine gidildi. Bu
rası baştan bllfa bayraklarla donanmrf, 
masalar ve sandalyalar ve şemsiyelerle 
bir gazino zenginliğiyle hazırlanmıt 

bulunuyordu. Bando, cazband ve da. 
vullar halk havaları çalıyordu. Şehrin 
aeçkin ailelerinden mürekkep olan bu 
büyük kalabalık toplantıya gelen yakın 
köyler halkı ile kaynapışlar, bir a. 
rada çok şen ve eğlenceli bir gün ya. 
tamışlardır. Dün, Zonguldak balkevin· 
de .. köylü günü,, tesbit edilmif bulu. 
nuyordu. Akpm üstü ekonomi bakanı
nın Devrekten yola çıktığı haber alı. 
nrnca çam ormanına dağılan kalabalık 
hemen toplanıp yol üstüne yığıldı. Ve
kil, Zonguldağın netcli bir gününde 
büyük bir halk ve köylil kütJe11i tara. 
fından pek samimi bir hava içinde kar
'ılandr. 

Komisyonda bakanlığın siyasi ve 
idari müateprları, mebuslarımızdan 
BB. Hamdi Kon.ya, Rahmi İzmir, Tev .. 
fik Adana, Yapr Manisa, Süreyya To. 
kat, yurdun muhtelif mıntakalarından 
davet edilen Bornova ha,erat istasyo
nu direktörü Nihat, Ankara milc.tdele 
enıtitüıü direktörü Pr. Gaaner, İzmir 
bağcılık enstitüsü direktörü Mukbil 
Halid, mütehassıs Şemseddin, Manisa 
ziraat direktörü Ali, Maniaa bağcılık 
direktörü Reşad, İstanbul fidanlık di• 
rektörü Burhan, Ankara ziraat direk
törü Hamdi, Ankara ziraat fidanlık di. 
rektörü Cevdet, İstanbul ziraat mek
tebi direktörü Necati, Bursa uraat 
mektebi baicıhk muallimi Şnki, ve 
bakanlıktan siraat ıenel direktar veki
li Selim, bllfcdılr pbeai direktörü Hik· 
met, bafarat pbeai ,efl Receb, eski 
:ııirut ıenel direktörlerinden Nesib 
bulunmutuardır. 

Xomiayon buailn saat 10 dı tekrar 
toplanarak çalıtmalanna dev>m edecek· 
tir. DUnlril toplantıda orta Anadoluda.. 
ki k&ylerin bafcılıfını ihya için ılına
cak tedbirler berinde görilfWmilf ve 
bu arada orta Anadolu k6ylerinde her 
ailenin 2 dönüm bağ yapmakla mükel
lef tutulması esası üzerinde bilhassa 
durulmuıtur. 

Komisyonun teabit edeceği esaslar 
biltbara bakanlıkça kanun projesi tck
llne aolrulacak ve Kamutayın önümUz. 
deki toplant11ma yeti,tirileceictir. 

Bu komisyonun toplanması mUnas.e• 
betiyle ziraat bakanımı:ıı B. Şakir Kel 
sebir, komisyon azalariyle bakanlık 

ileri gelenlCTine dün akşam çiftlikte 
bir ziyafet vermi§tir. 

Yurdun muhtelif 
yerlerinde tuz 

fiatları tesbi t edildi 
İnhiaarlar genel direktörlüğü yeni 

tuz kanununa göre yurdumuzu üç tus 
mmtakuına ayırarak buralardaki inhi • 
sar ambarlarındaki tuz satı§ fiatlannı 

teabit etmiıtir. Karadeniz mı.-ıtabam • 
daki ambarlarda tuzun kilosu 3,63 ku • 
ruı, adalar ve Akdeni:ıı mmtakasmdaki 
ambarlarda tuzun kil01u 3,60 İzmir ve 
Foça ambarlan hariç), İstanbul ve 'Mar
mara nuntakaaındaki ambarlarda tuzun 
kilosu 3,43 kuruıtan aatı!ıcaktır. 

Bu esnada Çankaytek hem 
aettlementa'lerin aahiblerile iyi 
ıeçiniyor hem de japon doatlan i
le "sarı ideoloji,. hakkında ilkte
maılarını yapıyordu. Faka( u son
ra, Japonya hazırladığı plinm 
tatbikine geçecek ve tam Nanking 
hükümeti Kanton ve kızıllarla mü
cadelesine devam ederken Man
çuriyi itıal edecek ve bu andan 
itibaren Çin'in dıt politikası vu-
zuh keıbeyliyecektir. Ki bu, Nan
lring hükümeti için, üçüncü faali
yet devresidir. 

VA'ı'NKILAR 
Yalnız bu sene için 42 kuruıı olan 

yilzlUk ve 25 kuruı olan ellililt çuvallar 
bedeli hariç olmak Uzere tuzun kilotu 
yeni mmtaka fiatları üerinden satıla • 
Caktır. 

Bu devrede, Çin'in dahili ittiha
dı mühim inkitaflar kaydeder. Kan
ton ..-it yukarı tufiye edilir. Kml
lar, cenubtaki eyaletlerden söküle
rek garba atılır. Ve birçok münfericl 
ıeneraller, merkezi hükümetin oto
riteaine teslim olur. Bütün bunlarm 
yapıl.bilmesi için, Çin'in Avrupa ve 
ameribhlarla iyi ıeçinmesi limn
m. Çin nuyomlizq1i, "san ideolo
ji" den, .laponyanm bütün hiddet ve 
fiddetlerine rağmen uzaklafll'. Ja. 
ponya, Mançuko'yu kurar ve Ça
har'ı iatili eder. Ve Ç"m'e mütemadi
yen, beya:aJua ve aovyetlere karp 
tqrikİ mesai teklif eder. Fakat Ç"m 
nuyonaliatleri ve bunlum &deri 
Çankanek için artık ıüphe ıö
türür bir tarafı luılmamqtır ki, Ja • 
ponya, Çin'in bam madde kay
naklannı ele geçirmek ve Çin'in 
heyeti umumiyeaini de kendi sa
nayi ihracatma tahıiı etmek fik
rindecl!r. 

1ıte bu merhalede, Sovyet Ruı
ya ile an•st,ma,ım, Japonya Çin'e 

Ağzı bozuklar! 
Yolları as/aldamn, evlt1ri en mo

dern bir ıebre ya.bpcalı plfnlara -
göre yapılan, bulla, giJaden giJne 
•villli artan vtl giJulleıen Anlıpa
mıma g8:ııe • g8sden :ııiyadt1 kula. 
la -batan çirkin bir ~y var: yollar. 
da, meydanlarda, bahçelerde, batıl 
buen bpelı yerlerde yilhelr ve lr• 
iM seslerle savrulan lriJ/IJrler I 

Bu lı8ta itiyad, IM:u alızlarda ar
tılr ,.la.brdının pelesengi,. halini aJ. 
mış. ihtiyar lronUfuyor ve biç de .ta.. 
/iJr avrulmıyacalı bir yerde, su içer, 
peynir yer gibi, bayat bir ldJlletsiz
lilıle kaba bir ldJllJr avuruyor. 

Delibnlı, delibnlımn omuzuna 
elini koyuyor vt1 miJnasebetsi:ıı bir 
yerde yiJaJer .burtacak bir lıiJI ar 
savuruyor ve sanki en gazel bir • 
za, bir nükteyi •vurmuş gibi, arka. 
aından da kahkahayı boıyor. 

Bu ''ağzı bosulr,. lar, bu çirkin 
ciJmleleri .savururlarken yanlarından 
geçen erlrelr, iradın ve çocuklara aJ_ 
dırıı bile etmiyorlar. 

lfin en bula tanlı, soblılarda 
Ye IMhçelerde UçiJlr çocukların da 
kapmaları ve manasındaki fecaati 
attemiyen bir masumiytle bunu bol 
bol, sılr sık tekrarlamalarıdır. 

Bu lrayıdsız ve saygısı• insanla
rın hatırlamaları lazım ki: asfalt 
bir yol üzerinde entari ile, şam hır
kası ile dolaşmak ne kadar ayıb ise, 

~rlett talıarmelı ve ç8p d8bnelı ne 
bdar teblibli v. yasalı•, ç8pten, 
türalıten daha iğrenç olan illBrle
ri savurmalı da o kadar teblilıeli, 0 

kadar ayıb ve battf o bdar ,.•lctır. 
Bu ldJllJrbazların lıabe lakırdıla

rını duydulum uman, ev 1ıa,.1rıe
rinin ağ:ııına mefinden ağıalılı koy
duran belediye yısağını, ldeta, ıa. 
:ııum.su:ıı buluyorum. • T. 1. 

Bir aatlalıat örneli 

Amerikanın büyük deıftİr7olu kum
paa)'alarmdan biriainin. clirekt&ü o
lan Robert W. Canel, Öliİıninden 
bir çok seneler enel bir akıl haatalı
ima tutulmut " kendiaini Praa dö 
Gal aamnaia baflaJDltbl'· Her kesin 
hayret ettiji taraf kansnun bu veh
minde kocaamı teyid ebneai, ona bu 
rolü hakki)'le )'apabilmeai için binler
ce dolar harcamaaıdır. Bunan Üzeri
ne direktörün evi, micıyator halinde 
J,ir ingilia Mra)'lllll çevrilmit. aara:r 
mmmrlan ve .açn. rolünü )'apmak 
üzere birçok aktörler tutulmaı, bütün 
ha adamların ne türlü elbiseler J'İ:r
mesi gerelırtitini tayin etmek için 
Londradan bir mütehaaaıa getirtibnit
ti. Robert Garret tarafmdan takılmak 
Üzere İngiliz veliahdmın taııdıiı bü.. 
tün Dİtanlarm birer kopyau yaptınL 
mıfb. 

Kendisine her türlü alay iinifonna
lan )'aptınlmıttı: Zavallı adam, bütün 

elçil.-i bu elbüelerd• birini ıi:re
rek kabul ....... 

Kan11 ela her gün yanma bir Preaı 
Premea dö Gal olarak çıkar, ba suret
le kocaamm velımiai zedılnDe'lneie, 

yılanamaia çalıpnlı. 
Kocaıma ba kadar sadık olan ba 

kadına bir takım d~tlan fU tavai:re
de bulundular:. 

- Adamcajıam zırdeli oldufunu 
rörii~rlllDUL Kendiaiai bir akıl hu
taneeine yabrmız; orada bakılam. 

Kadıncaiız bu teklife ıu cevabı 

verdi : 
- Kocam bütün, hayatında deh

tetli surette çalıtarak büyük bir ser
vet topladı. Şimdi hotlandıiı teJdlde 
bir hayat sürmek hakkıdır. Niçin onun 
zevki gibi YllfAmH• ainmda para har
camaktan çekineyim ? 

Yeni bir •mele muhbiri: Giiuerdn/ 

Eakdenberi ordularda muhabere 
süvercinleri kullamlcbjmı bilirsiniz; 
fakat gazetecilerin de bu kuttan - en 
IÜratli bir muhbir sibi - fa)'dalan
dıklarmı, bilmem, duydunusmu? 

Nnyorkta çıkan Journal raseteai 
76 tane muhabere ırüvercini beale
mekteclir. Ba katlar saatte 50 mil aü
ratle uçar ye 50 mil dahilinde aırtla· 
rma bağlanacak hafif bir yükü tapr
lar. Negatif filmlerle Üzerleri yasılı 

soian zan kadar ince kaiıdlar alim
mİ)'om kabaüller içinde kuslann sır

tına bağlanır. Bunlarla mahkeme, ci. 

Çorlu civarmda bir otobüs 
kazası oldu 

Tekirdaf, 6 (A.A.) - Dün Çorlu • 
Karqtıran yolunda iki otobUı çarp!f
llllf, oğır yaralı iki yolcu Tekirdai' 
hastanesine getirilmiflerdir. .................................................. . . . . 

! H A V A i ................................ _ ............... . 
Hava sertçe rüzgarlı 

geçti 
Dun tcbrmizde hava u bulutlu ve 

sertçe rüzglrh geçmiş, raı gölgede 29, 
günette ve açıkta 58 dereceyi bulmuf
tur. ~n yurdun Karadeniı: sahilleri 
kapah ve yağıfb, yurdun diğer bütün 
mıntakaları az bulutlu geçmiıtir. Dün 
en çok yafrı Yalovada olmup ve ka
remetreye 22 kilogram su bıralmıııtır. 
D8ıı en dUtük ısı Vanda 9, en yüksele 
ıar da fatanbulda 26, Antalyada 28, h• 
mirde 29, Kayseride 3Q, Adanada 31, 
Malatyada 34, Diyarbekirde 37 derece 
olarak kaydedilmiftir. 

-,..ı, apar ve remi hah.teri ıöad ... 
rilir. Journal gazetesi, 14 lllil uzakta• 
ki Karantina mevkiindea rönderileıa 
haberleri ve reaimleri, bu ıüvercin
ler sayesinde 12 dakikada .ı ... Halbu.. 
ki öteki gazeteler, gemi ile gelecek 
'haberleri almak için hiç olmasaa iki 
aaat belctemek mecburiyetindedirler. 
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DIŞ İCMAL 

Bir seyahatin bazı 
intibaları 

B alkanlarla orta ve garbi Avru.. 
pa memleketlerinde otomobil 

ile yaphğım bir seyahatten henüz ge_ 
l"İ dönmüş bulunuyorum. Üç sene evel 
de buna ben zer bir seyahat yapını§ 

ve bu seyııhate aid notları bir kitab 
§eklinde neşretnıiştim. Bu küçük kİ
tabm gördüğü rağbet, bu defaki not· 
larm da aynı §ekilde neşri için bana 
cesaret ırermiştir. Bunu hazlt"lamakta 
iken, Ulus'ta da bu sütunun mevzuu 
ile alakadar bazı intibaları birkaç 
yazı ile anlatmayı düşündüm. 

*** 
Otomobil ile seyahatin bir fayda· 

aı seyyaha, içinde dolaşbğı memleke
ti daha . iyi görmek ve o memleket 
halkı ile daha yakından temas etmek 
fırsatını vermesindedir. Bu, bilhassa, 
bir gazeteci için ehemiyetlidir. Sf'kiz 
bin kilometreyi bulan bu seyahat 
Avrupanın dokuz memleketinde ya
pılmışhr. lstanbuldan Edirne ve Bul
garistan yoliyle ve Şipkayı aşarak 
Romanyaya geçtik. Oradan Macaris
tana, Avusturyaya, Almanyaya ve 
Fransaya gittik. Bir müddet Pariste 
kaldık ve sergiyi gördük. Dönüşte 

gene Almanya ve bu defa cenubtan 
Isviçre yoliyle ltalyaya geçtik. ltal
yada yirmi gün kadar dolaştıktan 
sonra Fiume'den Yugoslavya'ya git
tik ve ZagTeb, Bell!l'ad, Niş, Sofya 

yoliyle lstanbula döndük. 

*"'* 
Bu uzun seyahatten geri döndü

ğümüz bu dakikada intibaımızın hu
lasası, Avrupanın ıstırab içinde bu
lunmasıdır. Bu ıstırabın ~kli her 
memlcl-etin siyasi ve iktısadi vaziye
tine göre değişir. Halkı aç olan mem
leketler var. Yiyeceği bol, fakat on· 
dan başka her şeyi kıt olan memle
ketler var. Hiç bir mmleketin iç po
litikasında istikrar yok. Milletlerara· 
sr münasebetlerinin yarın ne şekil a
lacağı malum değil. balyada iken bir 
gün Musolini Palenno' ~a nutuk sövle
di. Bütün İtalyanlar «Duçe gene ne 
yap,u::ak?:1> diye radyolanna koştu

lar. Ben o dakika saçımı kestiriyor
dum. Berber, taşradaki radyoda nut· 
ku dinlemek için tıraşı on dakika ta
til etti. Geri döndüğü zaman, yan 
şaka olarak dedi ki: 

- Hele çok şükür harb il8.n etmi
yor. 

Yugos.lavya'ya geldiğimiz zaman 
bütün memleketi, patriğin ölümü etra. 
fında biribirini nakzeden haberlerin he. 
yecam içinde bulduk. Macaristan'm 
derdi malum: hududlarm dışında kalan 
nıacarlar. Bu vaziyetin değişmesi onlar
ca artık bir gün meselesidir. Almanya 
vannı yoğunu harb hazırlığına sarfedi
yor. 

Bu siyasi kararsızlık içinde seyyah, 
bilhassa otomobil ile seyahat eden sey
yah, her memleektte itimadsızlıkla kar· 
şdanıyor. Bu şüphe ve itimadsızlığın 

delillerine, en çok komşumuz Bulgaris
tan' da tesadüf ett.ik. Muayyen yerler. 
den geçerken mutlaka şu ve bu sebeble 
seyyahın yanma bir jandarma, asker ve
ya sivil memur koymak çaresini düşü_ 

nürler. Bazan asker kendisi rica eder: 
- Gideceğiniz yere kadar yiirümek 

nıecburiyetindeyim. Beni beraber alınız. 
Bazan memur seyyaha empoze edi.. 

lir. Bazan da treni kaçırnuş bir adam 
peyda olur ve sizden yardım ister. 

Ancak bulgar gümrük ve pasaport 
memurları seyyaha karşı daima naziktir. 
Bulgaristan'ı iki defa baştan aşağı kat
ettik. Memürlardan daima kolaylık gör
düğümüzü söylemeği bir vicdan borcu 
bilirim. 

Avrupa memleketleri arasında bu
gün ıztırabı en büyük olan şüphesiz 

Fransa'dır. Bu uzaktan hissedildiği gibi 
Yakından da görünüyor. Bu memlekette 
gördüklerimizi başka bir yazıda anlata
cağrm. 

A. Ş. ESMER 

1arih 
/( uruilayında 

İstanbul, 6 (A.A.) - Türk tarih 
kurumundan: 

Davetlilerden başka kurultaya ve 
Sergiye gelecekler için evvelce yapılan 
tebliğe ait işlerde "44710,, numaralı te
lefon hususi santralına bağlı "14,, mı.. 
lllaraya müracaat edilmesi rica olunur. 

ULUS 

Şanghay'daki lngiliz büyük elçisinin 
üzerıne lngiltere'nin verdiği notaya 

yaralanması 

cevab geldi 

Japonyarnn cevabı menfidir 

İngiltere Tokyo'daki büyük 
elçisini geri mi çağıracak? 

Londra, 6 (Hususi) - Tokyodan bildirildiğine göce \ cektir. 
Jaopnya, Şanghay' daki İngiliz büyük elçisine yaprlan teca- Diğer taraftan bahriye nazırı, şunu ilave etmiştir: 
vüz hakkında fngiltere tarafından yapılan protestoya baı- ''- İmparatorluk donanması erkanının ne gibi ahval ve 
gün cevabını vermiştir. şerait dahilinde olursa olsun insani olmıyan bir harekette 

Bu mesele etrafında lngiltere'nin Tokyo'daki elçisiyle bulunmuş olmalarım tasavvur etmek kabil değildir.,, 
japon Dış Bakanlığı arasında uzun konuşmalar yapılmıştır. 

Tokyo'nun verdiği cevab bugün Londra'ya gelmiştir. 
Her ne kadar gerek Tokyo'da, gerek Londra'da Japonya
nın lngiltere'ye vermiş olduğu cevabın teferruatı gizli tu.. 

tulmakta ise de bu notanın menfi mahiyette olduğunda şüp. 
he yoktur, çünkü hariciye nazırı, diyette şu beyanatta bu

/ngiltere yeni bazı ted_birler almayı düşünecek 
Londra, 6 (A.A.) - Daıly Herald gazetesine göre Çin. 

lunmuştur : 

deki ingfüz sefirinin maruz kalmış olduğu suikasd hakkında 
çaı·şambadan evvel Japonya'dan tabnin edici bir haber alın
madığı takdirde İngiliz kabinesi, yeni bir takım tedbirleri 
nazarı itibara alacaktır. 

"- İngiltere elçisinin bulunduğu otomobilin japon tay. 
yarelerinin taarruzuna uğramış olduğu isbat edilmedikçe 
hariciye nezareti japonların kasden gayri muharibler-e taar
ruz etmiş olduklarına inanmaktan kab .mette imtina ede-

Bu gazete, henüz hiç bir karar ittihaz edilmemiş oldu.. 
ğunu yalnız lngilterenin Tokyodaki yeni elçisi Sir Robert 
Craigie'nin hemen geri çağırdması mümkün bulunduğumı 
ilave etmektedir. 

Şanghay'da Japonlar havada 
karada denizde taarruza geçti 
~©><ğıüı~ ~©><ğıüı~~ lhı~ırlb>~ 

Londra, 6 (Hususi) - Şanghaydan gelen haberlere göre şehirde 
müthiş bir harb başlamıştır. Bu harb çinlilerin mukabil taarruza geç
melerile daha ziyade şiddetlenmit ve göğüs göğüse çarpışma halini al· 
mışbr. Tokyo, bu muharebeler hakkında şu tebliği neşretmiştir: 

Şanghay'ın şimaline çıkarıl- • o s V o • o o !IJ!JcO • SOClk.110ll 

mış olan japon ordusu, 5 eylül sa
bahı taarruza geçmiştir. Ordu, öğ~ 
le vakti, Şanghay'rn 10 kilometre 
şimalindeki Yin-Şhia-Şo mevzile
rini işgal etmiştir. 

Japon taarruzuna, bütün japon ordu 
ve donanmasiyle tayyareleri i~tirak et
mektedir. 

İzumo amiral gemisi, gece Yang-Çe 
nehri üzerinde ilerliyerek Şanghay ile 
Vusung arasmda yarı yolda bulunan 
Yukong'a gelmiştir. Amiral gemisi ta• 
arruzu idare etmektedir. 

Topçu düellosu 
Topçu düellosu, bilhassa Kiangvan

daki Çin bataryaları ile Yangtsepoo a
rasında çok şiddetlidir. İnfilaklar, şeh· 
ri sarsmaktadır. Yirmi kadar tayyare, 
Vusung mmtakasrndaki harekata işti

rak etmektedir. 

Jauon tayyarelerinin faaliyeti 
Şanghay - Hangçeou demiryolunun 

japon tayyareleri tarafından bombardı· 
manı bu sabah tekrar başlamıştır. Ja
ponlar, Şapei ve Hongkeu'deki japon 
mevzilerini topa tutmakta olan zrrhlı 
Çin trenine ulaşmak için çalışmaktadır

lar. 
Bir japon muhribi, Putung'u bom

bardıman etmiştir. 

Gene japon tayyareleri, Şapeiye git
mekte olan mühim bir çin müfrezesini 
bombardıman etmişlerdir. Zayıatm bin
lere baliğ olduğu tahmin edilmektedir. 

Japon makamatı namına söz söyle
miye salahiyettar bir zat, bu harekatın 
tam bir taarruz teşkil etmemekte ol
duğunu beyan etmiştir. 

Ecnebi müşahidler, japonlarm seri 
bir muvaffakıyetten emin olmadıkça 
taarruza geçmiş olduklarını ilan etrni
yecekleri mütaleasmda bulunmakta

dırlar. 

Esrarengiz bir gemi Çinlilere 
işaret oeriyormuş 

Şanghay, 6 (A.A.) - Domei ajan
smdan: 

Birkaç zamandanberi japonlar Şang
hay yakmmda ne zaman ihraç ameli
yesi yapmağa kıyam etseler ecnebi 
bayrağını hamil esrarengiz bir ticaret 
vapuru meydana çıkmaktadır. 

Dün de ayni vapur, japon kıtaları. 
nm ihraç edilmekte olduğu noktanın 

y~nmda bulunmakta idi ve işaretlerle 

Çin Cenevreye 
baş vuruyor 
Londra, 6 (Hususi) - Royter;n 

öğrendiğine göre Çin, Milletler Ce
miyetine başvurarak Japonyayı teca· 
vüz ile itham eylemeyi kararlaştır· 
mıştrr. 

Şanghay'daki Çin mahfillerinde 
söylendiğine göre, Çin, Şanghayın bi
taraf bir mıntaka haline ilrağı hak· 
kurdaki İngiliz - Fransız • amerikan 
teklifini a§ağıdaki şartlarla kabule 
amadedir: 

1 - Japon gemileri, enternasyo
nal imtiyazlı mmtakanın şimal hu
dudundan 1500 metre öteye çekile· 
cektir. 

2 - Japonlar, Çin kttalarının ge
ri çekilmeleri esnasında bunları bom
bardıman etmemeyi teahhüd edecek
tir. 

3 - Japonlar, Pautung nuntaka
sına asker ihracından va.z geçecek
lerdir. 

Maamafih Şanıhayda, İngiliz • 
lransız • amerikan teşebbüsünün mu
valfakıyeti hakkında çok bedbin bu

lunulmaktadır. 

!JJ7b a-..nos ons 6 u• u as a - ııır 

çin bataryalarının endahtmı idare e
der gibi görünüyordu. 

Şimalde 
Londra, 6 (Hususi) - Central Nevs 

ajansının bildirdiğine göre, Tiençın • 
Pukeu demiryolu boyunca şiddetli mu
harebeler olmaktadır. Çinliler şiddetle 
mukavemet etmektedir. Japonların tek
nik vasıtaları üstündür. İki taraf da da 

ağrr zayiat vardır. 
Japonların bu mıntakada 4 eylülde 

başlayan taarruzlan .bu.gün de bütün 
şiddetiyle devam etrnıştır. 

Alman D.N.B. ajansı bu hususta şu 

malfimatı vermektedir: 
Şimali Çindeki japon kuvvetleri u

mumi karargahının bildirdiğine göre, 
japon krtaları Kalganm . cenubu harbi 
istikametinde ilerlemelenne devam ede
rek Şansi- Şahar eyaletleri hududuna 
gelmi§ler ve Tençen demiryolu hattı
nı geçmişlerdir. Tiençinin cenubundan 
ilerliyen kıtalar da Mahangda gelmiş-

Nurenberg 
kongresi 
açılıyor 

Nurenberg, 6 (A.A.) - Kongrenin 
açılması arifesinde 400 tayıJare, bütün 
gün şehir üzerinde cevelanlar yapmış
lardır. 

B. Julius Strayoher ve italyan faşist 
milisleri kumandanı general Melehio. 
ri, bolşevik aleyhdarlığı sergisini aç
mışlardır. 

Yeni Gustlof limanr, münakalata a
çılacaktır. 

Genç faşistlere B. 
Musolini'nin nutku 

Roma, 6 (A.A.) - Hav.as ajansı 

muhabirinden: 
Romada toplanmış olan 30 bin genç 

faşist B. Musolini'nin huzurunda as
keri talimler yapmışlardır. Duçe ken
dilerine hitaben şunları söylemiştir: 

"- Sizler, her faşistin ve her şeyin 
fevkinde arzu etmesi tazım gelen imtL 
yaza, yüksek şerefe, silıih taşımak im
tiyaz ve şerefine layık olduğunuzu is. 
bat ettiniz. İmparatorluğun ve faşiz
min sizin sağlam kollarınıza, sizin çe
tin sebatımza ve pervasız kalplerinize 

güvenebileceğine eminim.,. 

!erdir. Bu suretle japon orduları, ara
larında irtibatı temin etmişlerdir. 

Abluka 
Honkong, 6 (A.A.) - Yeni japon ab
lokasından ilk müteessir olan vapur, 
Taislıan adındaki ingiliz vapurudur. 
Bu vapur Cantona giderken japon 
muhripleri tarafından iki defa tevkif 
edildikten sonra Honkonga avdet etmiş
tir. Vapurun kaptanı, bu şerait altında 
yoluna devamdan imtina etmektedir. 

Diğer taraftan, Honkongun haricin~ 
de bulunan çinlilerin bir telsiz istas
yonu ile bir rasathanenin japon muh
riplerinin karaya çıkarmış olduklar ja
pon kıtaatı tarafından işgal edilmiş oL 
duğu haber alınmıştır. 

Çin. japon işinde Amerikanın 
vaziyeti 

Nevyork, 6 (A.A.) - B. Ruzvelt, 
gazetecilere beyanatta bulunarak Ame
rikanın Çin • japon ihtilafı karşısında 
intizar siyasetini mWıafaza edeceğini 

söylemiştir. 

BASIN iCMALi ' 

Posta tasarruf sandıklan 
TAN' da Ahmed Emin Yalman, ı-ta

fıa Vekili Ali Çetinkaya'nın son seyaha
tinden birçok yeni fikirler getirdiğini. 

bunların en kıymetlilerinden biri, posta 
tasarruf sandıklarmın çok faydalı, çok 
lüzumlu bir müessese olduğu ve biran 
evvel memleketimizde tatbiki Iazmı gel
diği kanaati olduğun umüjdeleyerek di
yor ki: 

" Hiç şüphe yok ki, biz bu sahada 
çok geç kalmış bulunuyoruz. Posta ta
sarruf sandığı hareketi dünyanın her 
memleketinde çoktan kök tutmuş ve ha. 
riaklar yaratmıştrr. Eğer Çetinkaya'nm 
son Avrupa seyahati bu müesseseniıa 

biran evvel memleketimize gelmesine 
imil olursa bunu harice yapılan tetkik 
seyahatlerinin en semereliai saymak caiz 
olacaktır. Çetinkaya'nın seyahatten dö. 
nünüşünde tatbikat sahasına geçince. 

her şeyden evvel posta tasarruf sandık
lan üzerinde durmasını, görüşündeki 

isabete bir alamet sayarız. 
Posta tasarruf sandığına en çok ihti.. 

yacı olan memleketlerden biri memleke
timizdir. Bu sandıkların, banka girme
yen yerlerde ve şehirlerin fakir halkı a

rasında tasarrufu teşvik ve banka ko -
laylıklarım temin etmek yolunda tasaY

vur haricinde faydalan olmuştur. Pos.. 
ta tasarruf hareketine büyük bir kıymet 
ve kuvvet veren Y ugoslavyada hayret
le şunu gördüm: damlalardan toplanan 
milyonlar, yugoslav liyesini ve ildlsa.. 
di hayatını müzmin haldeki ecnebi istik.. 
raz ihtiyacından kurtarmıştır." 

Muharrir, muhtelif memleektlerde 
posta tasarruf aandıklarmm oynadığı 

rolden bahsederek ilive ediyor: 
" Bu noktada Nafıa Vekilimize bir 

tavsiyemiz vardır: en muvaffakiyetıi 

posta ve tasarnıf hareketi bugün dost 
ve kardeş Yugoslavya' da kurulımııtur. 
Yugoslav posta tasarruf sandıldannm 

genel direktörü, bu işin dünyanın her 
yerinde en ziyade tanınmış mütebauu.
lardan biridir. Posta ve tasarruf hareke. 
tine büyük bir sevgi ve imanla bağlıdır. 
Posta tasarruf sandığını, yaşama ?rt· 
lan az, çok memleektimize benziyeıı 

bir muhitte kunnak suretiyle de bizim 
işimize yarar tecrübeler kazanmııhr. 

Memleektirnizde bu işi kura.l"ken böyle 
bir tecrübe ve ihtisastan istifade elme • 

mek ihmal edilemiyecek ibr menfaattir. 
Müttefik Yugoslavyarun, projenin ba.. 
zırlanması hususunda yardun etmek Ü· 

zere bu kıymetli mütehassısını bize mem
nuniyetıle göndereceğine ve mütehassı
sın da bu işi büyük bir sevgi ile görece

ğine şüphemiz yoktur. 
Posta tasarruf sandığı hareketinde 

çok geç kaldığ11DI2 için böyle kestirme 
bir yoldan gitmek ve işi az zamanda ol
gunlaştırmak elbette çok faydalı olur • ., 

NiKBİN OLABiLiRiZ: 
AKŞAM'ın "Dikkatler" siitunu.nda 

okuyoruz: 
Ekseriya fena bir ıey görüldü mi 

bağır, bağır bağınbr ve iyilikten olağan, 
basit işlerdenmiş gibi telakkisi be§eri 
haletlerdendir. 

işte size bir iyilik misali ki, sevin. 
meyi akıl bile etmiyor-uz: beş sene evvel 
bu mevsimdeki yemi§lerin kilosunu ka
ça yerdik; şimdi, daha İyilerini kaça yi. 
yoruz? Şeftali misalini düşünün. Üçte 
birine, dörtte birine indikten sarfınazar, 
nevileri ne kadar iyileşmiş ve iyi cinsi 
ne derecede bollaşmış, halkın istifadesi
ne arzedilmiştir. 

Bunu gelişi güzel bir bolluk senesine 
hamletmemelidir. Bu, yeni rejim mües -
seselerinin ciddi surette çalışması nimet
leri arasındadır. Mesela lstanbuJda, 
Bursa' da ve diğer müsaid nuntakalarda 
çubuklar, fideler, aşılar, nebahna göre 
her ne lwmsa, devlet müesseselerince 
tedarik edilip, yetiştirilip müstahsile da. 
ğıtılmıştır. Şimdi bunun feyzinden isti
fade ediyoruz. 

Şu senelerde de iktisadi hayabmızın 
birçok diğer sahalarmda ekilmeler var
dır. Onümüzdeki yıllarda biçilecektir. 

Ve bunlar, sükunetle, gürültüsüz Ye 

propagandasız yapılıyor. 

Nikbin olmamız için sebebler vardır. 

"ingiliz kıralı ve krraliçesi 
Belçikaya gidiyor 

Londra, 6 (A.A.) - Bazı gazeteler, 
kıral ve kıraliçenin önümüzdeki ilkba
harda Belçikaya gideceklerini ve kıral 
ve kıraliçenin harice resmen ilk çıkış
larını teşkil edecek bulunan bu seyahat 
esnasında Brükselde kıral Leopold'un 
misafiri olacaklarını bildirmektedir. 



ULUS 

Bundan yarım asır evvel • Japon sularında 

batan Ertuğrul gemisinden kurtulan adam 

Japonyaya yapılan seferi ve 
Ertuğrul faciasını anlatıyor 

( B a r t ı n hususi 
muhabirimizden) 

Bundan yarım asır evel jap·m sula
rında batan Ertuğrul aJındaki harb 
gemimizden kurtulanlardan ikisi he
nüz sağ olarak şehrimizde ve aramızda 
yaşamaktadır. 581 zabit ve bahriye ne
ferimizin ölümüne sebeb olan tıu facia
dan ancak 60 talili kurtulabilmi§ti. 

İşte şu anda, bu altmış taliliden, 
bugüne kadar yaşayıyabilmek bahtiyar· 
lıgma kavuşan yetmiş beşlik ihtiyarla, 
Ahmed Erkiş ile karşıkarşıyayım .• Ah
med Eriş, yaşını hiç göstermiyor, çok 
dinç ve hafızasına çok sahih .. Yüksek 
dağların çerçevelediği bir değirmenin 
kenarında oturuyoruz. O, henüz feri 
sönmemiş gözlerini yarım asırlık bir 
geçmişe daldırıyor, japon denizinin 
ortasındaki facianın parça parça hatı
ralarını biribirine eklemeğe ve o ha. 
tıraları yaşamağa,~ yaşatmağa çalışı

yor .. 
Ahmed Erki~ gittikçe heyecanlanan 

ve hararetlenen bir lisanla faciayı an
latmağa başladı: 

lıtanbuldan hareket 
- Sene 1305 di. 5 temmuzda İstan

buldan çıktık.. Ertuğrul, gelin gibi süs
]enmişti. O gün köprüler açıldı, büyük 
şenliklerle lstanbuldan ayrıldık. Gemi. 
de nefer ve zabit tam 1090 kişi vardı. 
Gemimiz ağaçtan yapılmıştı. Üç direk
li idi. 

- Gemide senin vazifen ne idi? 

- Ben birinci bölükte bölük emini 
idim. Benim okuyup yazmam vardı. 

Geminin süvarisi Tekirdağlı Ali Beydi. 
Ertuğrnlda bir de zamanın bahriye na
zırının damadı miralay Osman (Bey) 
vardr. 

Eskiden Eminağaoğlu diye anılan 
bugünkü Ahmed Erkiş, elli sene evelki 
hadisenin bütün teferruatını henüz u
nutmamış .. adeta bir macera romanı bir 
seyahatname okur gibi muntazam bir 
şekilde anlatıyor .• 

ilk kaza 
Hava güzelmiş, Çanakkale boğazrn

dan çıkmışlar, Sakız'a uğramışlar, Sü
veyş'e hareket etmişler. Portsaid'de bir 
gece kalmışlar. fakat lsmailiyede ku
ma oturmuşlar, iki vapur Ertuğr•Jiu çe
kerek kumdan kurtarmış, bu esnada ge
minin dümeni kırılmış, bu yüzden iki 
ay Süveyfte havuzda kalmı§lar, sonra 
Şapdenizi'ni geçmişler, Cidde'ye gel
mişler .• 

O hararetle devam ediyor: 

Havva ana ve Adem baba 
- Cidde'de Havva anamızın mezarı 

var. Onu ziyaret ettik. Babilmendep 
boğazından kömür aldık .. Buradan son
ra müthiş bir fırtına il karşılaştık .. On 
iki gün geceli gündüzlü denizler aştık 
ve nihayet Bombay'a vardık.. Hindli a-

Ahmet Erkiş'in hatıraları 1 
z sonra gemim almağa bQ§lamıştı. Askerler geminin armasına 
anıyorlardı. Fakat dalgalar, direk mirek dinlemiyordu. Direk

ler, üzerine tırmanan askerlerle beraber çatır çatır yıkdıyortlu. 
Ve arhk hepimiz birer birer mya dökülmeğe bQ§lamıttık. Tam bu 
ana baba gününde korkunç bir ses duyuldu. Gemi batıyordu. 
Devrilen bir direkle beraber ben Je denize düfmÜftÜm. Dağ gibi 
bir dalga yidim. Denizin dibini boyladım. 

rablar gemimizi ziyaret ettiler. Urba· 
larımıza yüzlerini gözlerini sürdüler. 
Sonra Kolombo'ya vardık. Burası Se. 
rendip adasında ... Ademin yattığı yer
miş orası .• 

Ahmed Erkiş, oradan Singapura 
gittiklerini burada osmanlı şehpenderi 
Mehmed Sakaf tarafından bütün gemi 
mürettebatına ziyafetler verildiğini an
lattıktan sonra diyor ki: 

- Singapura eylUI iptidasında var
dık.. Biraz sonra kış bastırdı. Kışı ge
çirmek üzere tam altı ay limanda yat
mağa mecbur olduk. Mart ortalarında 

buradan kalktık. Yolda kılavuz değişti
re değiştire Saygon'a vardık. 

Ahmed Erkiş birçok japon ve Çin 
isimli limanlar. şehirler saydıktan son
ra devam ediyor: 

Gemi Japonyada 
- Japonyamn Yezu limanına var

dık. Geminin direğine japon bayrağını 
çektik .. Tam yüzbir pare top attık •• Ja
pon tabiyeleri de karşılık top attılar .• 
Bu selamlaşma o gün akşama kadar 
sürdü. Limanda rusun, ingilizin, başka 
devletlerin gemileri de vardı. Onlarla 
da selamlaştık.. Bunları 21 pare topla 
selamlıyorduk .. Hangi gemiyi selamlı
yorsak o geminin bayrağını çekiyor
duk. O gemiler de bizim bayrağımızı 
çekiyorlardı. Japon bahriyelileri gemi
yi ziyaret ettiler, bizimkiler de onlara 
ziyarete gittiler. Son fa bizleri de pos. 
ta posta koyverdiler .• 

imparatora hediye 
İstanbuldan japon imparatoruna bü

yük hediyeler götürüyorduk. Hediye
ler 800 sandık kadar tutuyordu. Bu he
diyeleri mavunalara yükliyerek karaya 
çıkardık. 

ilk hatıra 
Ben o vakit 25 yaşında idim. Japon

yada epiy gezdim tozdum. Birkaç defa 
da Tokyo'ya gittim. Bu ziyaretten iki 
şeyi Qir türlü unutamadım. Biri japon· 
larm misafir severliği .• Bize çok hürmet 
ettiler. Dükkanlardan alış veriş eder -
dik. Para bile almazlardı •. Biri de insan 
arabaları .. Bu arabaları insanlar ç.tkL 

yordu. O vakte kadar bunu görmemiş -
timi 

Fakat nedense bir gün gemiye bir 
kıran girdi. Günde üç beş kişi ölüyordu. 
Bizi gemiden çıkardılar, çadırlara yatır· 

dılar, gemiyi halatlarına varıncaya ka
dar ilaçladılar •. Bir ay içinde yüzlerce 
kişi öldü. Hastalık devam ediyordu. Bu 
yüzden dönmeğe karar verdik .. Bize "ha
ve bozuk batarsınız" dediler. "Ne olur
sa olsun çıkalım!" dedik. 1306 senesi • 
nin 4 eyIUlünde yola çıktık. 

Tam dördüncü gündü. Kıçımızdan 

müthi şbir fırtına yemeğe başladık. De
nizin ortasında yapayalnızdık. Kara fa
lan görünmüyordu. Fırtına azdıkça azı. 
yor, gemiyi çöp gibi oynatıyordu. Fırtı. 
na yanımıza döndü. Deniz kudurmuş va-

• ziyette idi. Biz dayanıp gidiyorduk •• 
Tam gece alaturka beş sularında ..•. 

Facia bQ§lıyor 
Ahmed Erkiş çok heyecanlanmıştı. 

Derin derin göğilis geçiriyor, sıgarasm
dan bir nefes daha çekiyor, eliyle ak sa
kalını karıştırarak facianın en korkunç 
sahnelerini hatırlamağa çalı,ıyordu. 

- Saat beş sularında büyük bir dal.. 
ga yedik. Dağ gibi bir dalga bir daha 
bir daha... Gemide bir kaynaşma ve bir 
karışıklık oldu. 

Biraz sonra gemi su almağa başla • 
mıştı. Askerler geminin armasına tırma
nıyorlardı. Fakat dalgalar direk mirek 
dinlemiyordu. Direkler, üzerine tırma· 
nan askerlerle beraber çatır çatır yıkı

lıyordu. Ve artık hepimiz birer birer su
ya dökülrneğe başlamıştık. Tam bu ana 
baba gününde korkunç bir ses duyuldu. 
Ertuğrul kayalık bir yere oturmuştu. 

Nasıl kurtuldum? 
Nasıl kurtulduğumu mu soruyorsun. 

Onu ne sen sor ne ben söyliyeyim.. 

Devrilen bir direkle beraber ben de de
nize dökülmüştüm.. Biraz sonra yanım. 
dakilerin yardımiyle denizde çırpma çır
pına bir enkaz yığınının üstüne çıkabil
dim.. Gözümü bir saniye kadar ya aç
tım ya açmadım .. Dağ gibi bir dalga da
ha yedim .. Denizin dibini gene boyladım. 
Tam boğulmak üzere idioı. Nasıl oldu 
bilmiyorum kendimi bir kaya üzerinde 
buldum •.. 

Ahmet Erkiş bunu anlatırken sil
kindi, korkunç rüyadan uyanıyormuş gi
ei, gözleri hayata kavuşan insanların se. 
vinciyle tekrar parladı. Derin bir nefes 
daha aldı .. Ve: 

Sevinç göz ya§ları 
- Artık kurtulmuştum! dedi. Fakat 

nerede? Bu azgın derya ortasında kur
tulmanın imkanı varnuydı? Yanımda bir 
iki arkadaş vardı. Biribirimize sarıldık. 
Gözlerimizden sevinç yaşları akıyordu .. 
Yanı başımızda bir fener görünüyordu .. 
Baktık orada bizim arkadaşlar var •.• Biz 
de oraya gidelim dedik. Ölümle pençc
leşe pençeleşe güç bela oraya vardık. 

Her tarafımız yara bere içinde idi. Ko. 
lu ayağı kınlan kafası patlıyan ararmı
sın.. Fener adasmda yetmiş kişi toplan
mıştık .• Hepimiz çmlçıplaktık .• Bu ada
da aç, çıplak, sususz dört gün kaldık .• 

Sönmeyen ümid ! 
Ümidimiz hiç sönmemişti. Ölüm de

recesine gelmiştik .• Fakat içimizden bir 
ses "kurtulacaksmız !" diyordu. Bir gün 
bir gemi gördük .• Gemi yanaştı •• Bayra
ğı almandı. O dakikaya kadar yarı ölü 
bir vaziyette olduğumuz halde birden bi
re canlandık •• Deli giib hareketler yap· 
mağa başladık.. 

Ahmed Erkiş'in gözleri sevinçle 
parlryor. ve o kurtuluş anının heyecam
ru belki de fazlasiyle yaşıyordu. Bazan 
sesi kısılarak, hazan gürleşerek, bazan 
nefesi tıkanarak anlatıyor anlatıyordu .. 
Söylediğine göre gemi kazaya uğrıyan
ları almış, hastanesi bulunan bir limana 
götürmüş. hastanede 70 gün tedavi e -
dilmişler, sonra iki japon zırhlısı hepsi
ni alarak İstanbula bırakmış 1 bu japon 
gemilerini izzettin ve Talia vapurları 
Port Said'de karşılamışlar ve lstanbu
la kadar getirmişler. Bu seyahat te dört 
ay dört gün sürmüş .. Kurtulanlara İs
tanbulda madalyalar verilmiş ... 

Elini koynuna attı kabarık bir cüz
dan çıkardı. Bu cüzden bin bir hatıra
nın kaynaştığı yerdi •. İçinden iki japon 
parası aldı.. Cüzdanın bir gözünden 
madalyanın beratını, ve terhis tezkere
sini çıkaror .. 

- Başka hatıran yok mu? dedim ... 

- Canımı zor kurtardım •• Bu para-
lar da nasıl kaldı bilmiyorum! dedi. 

İhtiyarı epiy heyec:anlandırmış1 yor
muştum .•• 

- Baba, çoluk çocuk var mı? dedim. 
İki evli imiş, bayatta sekiz kızı, iki 

oğlu varmış.. Çocuklarının da üçer be
~er çocuğu hatta, torunu varmış. Aile
sinin yekunu kırka elliye varıyormuş .. 

Hükümetimiz Ertuğrul faciası şehid
lerinin hatıralarını ebedileştirmek için 
facianın vuku bulduğu yere en yakın 

mahalde Oşima adasında askeri bir abi
de diktirdi. Bu abidenin açılış töreni 
3 haziran 1937 de yapıldı. Bu açılış töre
ninde japon büyük elçiliğimiz hatıra 

kart postalı, hatıra madalyaıs ile bir de 
tannçe vücude getirdi. Parti genel sek
reterliği, bu hatıraları vermek üzere 
bütün Parti teşkilatına tamimler yapa
rak faciadan kurtulanlardan sağ olanı 

sordu .• Partimizin Bartın İlçeyönkurulu 
bu facianın canlı tarihini hafızasında sak
lıyan Ahmed Erkiş'i bulmakta gecikme- • 
di •• Tuhaf bir tesadüf, kazadan kurtulan 
ikinci bahtiyan da Bartın'da bulunduru
yor .. Bu talili yurddaş da Bartının İlyas 
geçidi köyünden Agvali oğlu Ali adın
da yetmiş beşlik bir ihtiyardır .• Onunla 
da konuştum. Buı küç.ülı: tenalruzlara 
rağmen Ahmed Erkiş'in hatıralarını teyid 
ediyor. Bu ihtiyar yurddaşın okuyup 
yazması olmadığından hatıraları munta
zam bir akış takib etmiyor. 

Ahmed Erkiş'e vaziyetı anlattığım 

zaman, yarım asırlık macerasının yeni 
hatıralarına kavuşacağı için sonsuz bir 
sevinç içinde idi. ** 

7 - 9. 1937 

KÜÇÜK lÇ HABERLER 

X Vakıflarda inşaat direktörlüğü -
Açık bulunan vakiflar genel direktörlü. 
ğü inşaat direktörlüğüne 80 lira maaşla 
İstanbul vakıflar baş direktörlüğü mi· 
marı B. Nihad tayin edilmiştir. 

X Kabil Büyiik Elçiliği başkatibli. 

ği - Moskova Büyük Elçiliği ikinci sı· 
ruf ha~ katibi B. Hilmi Kamil derecesiy
le Kabil büyük elçiliği baş katibliğine 

nakledilmiştir. 

X Emniyet müfettişleri - Topçu ön 
yüzbaşıbğından müstafi B. Nedim ve 
jandarma ön yüzbaşılığından müstafi B. 
Halid Ankara emniyet müfettişliklerine, 
İzmir emniyet müfettişlerinden B. Haş
met Bingöl emniyet müfettişliğine, mü· 
tekaid yüzbaşılardan B. İsmet Trabzon 
emniyet müfettişliğine tayin edilmişler
dir. 

X Birinci umumi müfettiş - Birin· 
ci umumi müfettiş Bay Abidin Özmen 
bugün İzmir'e gitti. Oradan Edremite 
uğrıyacak ve ayın 22 sinde Diyarbekire 

gidecektir. 

X Türkiye - Suriye hududu - Tür
k.iye - Suriye hudud ihtiJafı müzakere -
lerine bu ay sonunda Ankarada başla
nacaktır. 

X T opkapı sarayının avlusunda -
Topkapı sarayının iç avlusunda hafriya
ta başlandı. Bizans devrine aid Akropo
lün meydana çıkarılacağı kuvvetle tah. 
min ediliyor. 

X Köy aağhk koruyucuları - Köy 
sağlık koruyucuları için her vilayette bir 
kurs açılmasına karar verilmiştir • 

X Çivili geçidler - İstanbulda Ka
raköy, Galatasaray, Taksim, Sirkeci ve 
Eminönünde ihdas edilecek çivili geçid· 
ler için tetkikler yapılmaktadll'. 

X lstanbulda asfalt cadde - İstan• 
bulda İş Bankasının önündeki cadde as
fatla çevrilecektir. İşe bugünlerde baş. 
}anacak ve eyltll ayı içinde bitirilecektir. 

X Ecnebilerin ikamet tezkereleri -
Yeni kanuna göre ecnebilerin ikamet 
tezkerelerinin değiştirilmesine devam e .. 
diliyor. Değiştirme müddeti eylill so • 
nunda bitecektir. 

L. RADYO 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 12.30-12.50 Muh .. 

telif pJ!k neşriyatr. 12.50-13.15 Plak .ı 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 

13.15-13.30 Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI : 18,30 • 19 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00-19,30 

Tilrk musikisi ve halk ~rkılar. (Hik

met Rıza ve arkadaşları). 19.30-19.45 

Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45-20.U 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Ferit 

Tan ve arkadaşları). 20.15·20.30 Vefik 
Vassaf: Sihi konuşma. 20.30-21.00 Plak
la dens musikisi. 21.00-21.15 Ajans ha· 
bcrleri. 21.15-21.55 Stüdyo salon orkest
rası. 

ı - KUer Bela Romantique. 

2 - Fetras Barcarolae. 

3 - P. Tosti Avril. 

4 - P. Tosti Je Pense. 

5 - P. Tosti Rosa. 

6 - Strauss Enfants de Vi enne. 
21.55-22.00 Yarınki proğram ve istiklal 

Marşı. 

Tefrika: No. 118 . . . - . ·~ . ,. -~ 

-Şekspirden · .Hıkayeıe~ 

Y azanıar: M ary ve C harleı Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

ne, mezannm üzerinde: ebediyete kadar ağ
lamasım istemişti. 

Romeo ve Jülyet 
Kapuletlerle montagüler Verona'nın iki 

büyük ve zengin ailesi idiler. Bu iki aile ara
sında çok eskiden başlıyan bir düşmanlık, 
zaman geçtikçe, o kadar artmış, o kadar dal 
budak salmıştı ki, iki tarafın ta uzak yerler
deki taraftarları biribirleriyle karşılaşmaz
lar, görüşmezler, şayed bir kapulet uşağı, 
bir montagü uşağı ile karşılassa aralarında 
kavga çıkar, hatta, çok defa, kan bile dökü
lürdü. Böyle düşmanca karşılaşmalar o ka
dar sık oluyordu ki, artık, Verona'nm rahat 
ve sakin sokaklarının hu?.ur ve sükunu kaç
mağa başlamıştı. 

kapulet'ler toplantısında bulunması tehlike
li bir şey idiyse de Romeo'nun arkadaşların
dan Benvolis, genç aşıka yüzüne bir maske 
takarak bu ziyafete gitmesi için israrlarda 
bulundu. __ Romeo oraya giderse, hem Rozalini, 
hem de oteki güzelleri görecek, aralarında 
bir mukayese yaparak kendi kuğu'sunun bir 
karğa olduğunu anlayacaktı; Benvolio böyle 
söylüyordu. 

debileceklerini bildirdi. Hafif ruhlu, eğlen
ceyi sever bir ihtiyar olan Kapulet, delikan
lılara, genç iken, kendisinin de böyle bir 
maske taşıdığını ve o sayede genç ve güzel 
kadınların kulaklarına dilediği hikayeleri 
anlatabildiğini söylüyordu. 

Bu hareket, Timon'un beşeriyete gös
terdiği son lütuf oldu. Atinalılar da onu, son 
defa, o gün gördüler. Çünkü, bu ormanın 
yakınlarında bulunan bir kumsaldan geçen 
zavallı bir asker, orada bir mezar gördü. Me
zarın üzerinde şunlar yazılı idi: 

" Bu, insanlardan tiksinen Timon'un me-
2arıdır. O, yaş.arken insanlardan nefret et
miş, ölürken de hayatta kalanları bir veba
nın silip süpürmesini dilemiştir." 

Timon, kendi hayatına kıymış mı idi. 
yoksa beşeriyete duyduğu nefretin şiddeti 
mi onu bu akibte sürüklemişti; burası belli 
değildi; fakat muhakkak ki o, insanlardan 
nefret ederek yaşadığı gibi, beşeriyetten 
tiksinerek ölmüştü. 

Bazıları, onun kendi mezarını deniz kı
yısında bir kumsalda yapmasına şöyle bir 
sebeb bulurlar: O, orada kudretli deniz dal
gnlannın. insanların mürai göz yaşlan yeri-

Kapuletlerin yaşlı reisi bir gün büyük 
bir ziyafet vermiş ve buna Veronanm bütün 
güzelleri ile bütün asılzadelerini çağırmıştı. 
Bu ziyafette Veronamn bütün güzelleri bu
lundular ve bütün gelenler, eğer montagü
lerden değillerse, .ziyadesiyle ağırlandılar. 

Bu ziyafette Montagü'ler reisinin oğlu 
Romeo'nun sevgilisi Rozalin de hazır bulu
nuyonlu. Her ne karlar, bir Montagü'nun bu 

Her ne kadar Romeo'nun Benvolio'nun 
sözlerine pek az güveni var idiyse de Roza
lin'e karşı duyduğu sevgi yüzünden bu top
lantıda bulunmağa karar verdi. Çünkü Ro
meo, kendi aşkını yatıştırmayan, kendisine 
yüz vermiyen sevgili Rozalin'i düşünerek 
uykudan kesilen, yalnız başına kalmak için 
toplantılardan kaçıp tek başına dolasan sa
mimi ve ihtiraslı bir aşıktı. Benvolio da şim
di bir _çok güzelleri bir arada görüp belki de 
Rozalın'den soğur, diye arkadaşı Romeo'
nun bu ziyafette bulunmasını istiyordu. 
Böyle, kapulet'lerin verdiği bu ziyafete Ro
meo ve arkadasları Benvolio ve Merkutio 
maskeli olarak gittiler. 

Yaşlı Kapulet bunlara buyur etti ve to
pukları nasırlanmış güzel kadınlarla dans e-

Ziyafette dans başlamıştı. Romeo, ora
da dans eden kadınlar içinde meşalelere da
ha parlak yanmayı öğretecek kadar, siyah 
bir zemin üzerinde parlayan bir mücevher 
gibi aşın derecede bir güzele rast gelmişti. 
Hiç bir fayda vermiyecek ve yer yüzüne faz· 
la gelecek kadar müthiş bir güzellik! 

Romeo, bunun güzelliğini, bütün bu ka· 
dınlara nisbetle, bir karğa sürüsünün üze
rinde uçan beyaz bir güvercine benzetiyor 
ve bunu arkadaşlarım anlatıyordu. Romeo, 
tam bunları söylerken. Kapulefin yeğeni 
Tibalt tarafından duyulmus, bu genç de Ro
meo'yu sesinden tanımıştı. Tibalt çok öfkeli 
ve hırçın bir gencti. 

Onun için bir montagü'nün maske al
tında böyle bir toplantıya gelrek oranın ha
vasını bozmasına tahammül edemezdi. O 
kadar kızmış, o kadar coşmuştu ki nerede ise 

(Sonu var) 



== 7-9-1937====================================== ULUS 

Enternasyonal Selinik 
fuarı törenle açıldı 

Geçen seneki enternasyonal Sdanik fuarından bir görünüş 

Atina, 6 (Hususi) - Enternasyonal 
12 inci Selanik fuarı dün Veliaht Pol 
tarafından törenle açılmıştır. 

Matbuat ve turizm müsteşarı B. Vi
kuladis ile deniz müsteşarı B. Papava
siliu resmen hükümeti temsil etmekte 
İdiler. Törende sivil ve askeri memur
larla konsoloslar da hazır bulunmuşlar
dır. 

Bir gün eve! Prens Pol ile gelmiş 

olan yunan destroyer f~losunun liman

da bulanması törenin daha parlak olma

sına vesile olmuştur. 
Bu sene fuarda, resmi surette temsil 

İsviçrede büyük 
manevralar 

Berne. 6 (A.A.) - Halihazırda Va
ud ve Frihourg kantonlarında büyük 
manevralar yaprlmaktadrr. Birçok ec
nebi zabitler, harekatta hazır bulun
maktadır. Manevralara başlantn3dan ev
vel askeri daire reisi federasyon mec-

lisi azasından Munger. ecnebi ordula

rın mümessillerini selamlamıştır. 

Bu mümessiller arasında fransız 

mareşalı Petain bulunuyordu. 

İki motör çarpıştı 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Dün ge

ce saat 24 de -Haydarpaşa önlerinde iki 

ınotör çarpışmıştır. Taş yüklü olan 

Mermercik adlı motör batmak tehlike

sine maruz kalmış ve zorlukla kurta

rılmıştır. 

t\NKA 

edilen Türkiy e. Almanya. 'iugos!avya. 
İsveç ve Arnavudluk olmak üzere, 24 
ecnebi memieket ı ştirak etmiştir. Mu
vaffakiyetin her senekinden fazla ola· 
cağı anlaşılmaktadır. 

Fuar açıldıktan sonra. türk pav
yonunun önüne gelinmiş ve çok ince 
bir zevkle hazırlanmış olan türk pavyo
nunun kordclası bizzat veliahd rarahn

dan kesilmiştir. 

Veliahd pavyonumuzda ü~ ~eyrek 

kadar kalmış, bu müddet zarfında bil
hassa endüstri maddelerimizle alakadar 
olarak takdirlerini bildirmi~tir. 

İtalya ile Yemen arasında 
dostluk muahedesi 

Roma, 6 (A.A.) - '4 eylôlde Sana
da Yemen ile İtalya arasında bir dost
luk muahedesi imzalanmı,tır. Bu yeni 
muahede, 1926 dostluk muahedesinin 
bugünkü şeraite uygun olarak yapıl

mrş bir yenileştirilmesini teşkil et
mektedir. 

Doçentlerin tezleri 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Üniver

sitede 102 docent mevcuddur. Bunlar
dan 72 si tez ve ihtisas imtihanlarını 

verip doçent unvanını alarak ün;v,,r
site kadrosuna girmişlerdir. Diğer 30 

doçentten 11 i tez ve ihtisas imtihanla
rmı bu ay içinde vereceklerdir. Geriye 
kalan 19 docent 1 sonteşrinde imtihan 
edileceklerdir. Bu müddet içinde tez· 
lerini hazırlamıyanlar vekalet emrine 
alınacaklardır. 

/ 

BI RASi 

Edime' de milli dans 
temsilleri verildi 

Edirne, 6 (A.A.) _ Festival I:ı,eye
tinden Karadeniz grupu ile İstanbul 
zeybekleri ve rnilli amatörlerden bir 
grup, edirne1ilerin daveti üzerine dün 
otobüslerle Edimeye gelmiş ve çok 
candan karşılanmışlardır. Grup kadınlı 
erkekli 36 kişidir. İlk oyunlarını dün 
öğleden sonra Edirncnin meşhur saray 
içinde vermişlerdir. Heyet milli oyun
larda çok muvaffak olmus heyecan 

·' yaratmıştır. İki gündenberi yağan bol 
yağmurlar bütün çiftçı halkı sevindi
rirken, festivalden gelen gençlerin 
Trakya için sevgi ve heyecan yarat
ması herkesi ayrıca sevindirmiştir. 
Bütün oyunla kale alınmış ve heyete 
hediyeler verilmiştir. 

Gençler şehrin bütün abidelerini geç 
vakta kadar emirlerine verilen vasıta
larla gezmek fırsatım da bulmuş ve 
ikinci oyunlarını dün aksam halkevin
de ayni neşe ile vermişle.rdir. Bu tarL 
hl Ş " hirde İstanbulun ve Anadolumu
zun birçok taraflarından gençlerin bu
hınması memleket icin milli ve içti
mai bir kuvvet yarat;cağı tabii görü
lüyor. Gelecek sene Trakyanın geniş 
ölçüde festival programını hazırla

mak üzere bir komite secilmistir. Misa
firler yarın sabah Edirn;'den~ ayrılacak 
ve bir heyet tarafından geçirilecektir. 

Trenlerde yolcuların 
verdikleri telgraflar 
llcvlet Demiryolları g~nel dırektör

lüğü, yolcular tarafından trenlerde ve -
rilen telgrafların nasıl muamele görece
ğini teşkilatına bildirmiştir. Buna göre 
yolcuların vereceği telgraflar tren baş
memurlan tatafından ilk istasyona tes
lim edilerek makbuz alınacak yolcuya 
verilecektir. İstasyonda telgraf merke
zi bulunmadığı takdirde telgraf!ar Dev -
let demiryolları hatlarından istifade e -
diJmek suretiyle m~halline çekilecektir. 

Askeri kamplarda 
talebelerin vaziyetleri 

Kültür Bakanlığı, askerlik kampla
rına daha esaslı bir düzen vermeği ka. 
rarlastırm.ıştır. Bakanlık bu maksadla 
talebelerin maddi, manevi ve hissi du
rumlarım göz önünde tutarak bu devre 
kamplarından alınan umumi neticelere 
göre, yeni tedbirler alacaktır. 

Kampların daha iyi ve faydalı olma
sını temin etmek isteyen Bakanlık teş -
kilatına bir emir göndererek kamp mas
raflarım, kamplarda rastlanan güçlük
leri, kamp yerleri ve mekteblere olan 
mesafelerini, teçhizat, çadır ve silah va
ziyetlerini, kamplara iştirak eden tale
belerin sayısını tesbit etmektedir. 

Yugos]av Krrah S M. 
ikinci Piyer'in doğum 

yıl dönümü 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Yugos

lav kıralı ikinci Piyer'in doğum yıldö
nümü münasebetiyle bu sabah Beyoğ
lu katolik kilisesinde dini bir ayin ya
pıldı. Gece Yeniköydeki VUP:ı ı::lav •• 

faret binasında bir kabul resmi tertib 

edildi. 

KU~UK OIŞ!'ABERLER 1 
, Bükreş - Kıral Karol ve veliaht, 

birçok davetlilerle birlikte avlanmak ü
zere dün saat 18 de Bükreş'ten aynl • 

rruşlardır. 
X Belgrad - Yugoslavya, kıraJm on 

beşinci yıldönümünü dün büyük bir ha

raretle kutlanmıştır. 
X Dusseldorf - N euss civarındaki 

Holzheim istasyonu yanında bir yoku 
treni dün yoldan ~ıkmış ve 14 kişinin 
ölümüne ve 18 i vahim olmak üzere bir 
çok kimsenin yaralanmasına sebeb ol • 

muştur. 

X Buenos - Aires - Polis idaresi, 
reisicumhur Justo'yu, nazırları ve daha 
bir kaç yüksek şahsiyeti öldürmeyi ve 
kışlalar ile polis dairelerini hücum ile 
ele geçirmeyi istihdaf eden bir suikast 
teşebbüsünün meydana. çık~nln_ıış bu • 
lunduğunu bildirmektedır. Şıındılik dört 

kişi tevkif olunınuş.tur.. . . 
X Sofya _ Grızo ıştıgalı neticesin-

de bulgar Makedonyasmda bulunan Cy. 
rille kömür madeninde kırk maden ame
lesi enkaz altında kalmıştır. Bunlardan 
yirmi altı kişi diri olarak çıkarılmıştır. 
İki de cesed çıkarılmıştır. Diğerlerinin 

akibeti meçhuldür. 

5-~ 
............................................................ -=ıı ............. . 

Cölh©lliil lh©lr~örncdJ~ 
ent~Oü~en~ ~~rvl~ 

Y HARBDA EIVTELICENS SERViS.: ŞEFLJCJN~ azan: YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No:9 Çeviren: Hikmet TUNA 

Papanın enfiyesini Kuriye torbama 
yerleştirerek yanıma alıyordum 

Rusya' da bulunacağım sıralarda 

Moskovaya da gideceğimi işidince, 

bu seyahati sırf, Moskova Jokantala
nndan birinde domuz yavrusu yemek 
için göze aldığımı sandr. 

-"Moskovaya geliniz de, dünyaya 
yeni gelmiş çocuklara benziyen düzü_ 
nelerle domuz yavrusunun pazarlarda 
nasıl asılıp sallandığını bir görünüz. 
Ondan sonra, gider her birimiz yaban 
çik~i garnitoriyle bir domuz yavrusu 
yeriz . ., diyordu. 

Hava o kadar fena olmadığı için 
Newcastle' de kaybettiğimiz za.maıh 
tekrar kazanıyorduk. Üçüncü günün 
akşamı Bergen'e vardık; gece treni 

henüz ~~lkınamış~; yataklı vagonlar- ! 
d<.n hirıne bagajımı yerleştirerek 
Kristianyaya kendimi atabildim. 

Ondan sonra gelen on iki ay zar
fında lskandinavyada bu seyahatimi 
bir çok defa tekrar etmem lazım gel
di; hareketsiz bir yolculuk haftası-

nın çok hoş bir inkıtaı olması itibariy_ 
le, Kristiyanya Ye Stokbolm'daki el
çiliklerimizi ziyaretimi her vesile ile 
hatırlıyouın. iki ferah evde, yalnız 
banyo yapmak, istirahat etmek ho§ 
vakit geçirmekle kalmıyordum; bu 
münasebetle, barbm meydana çıkar
dığı iki tane en ehemiyetli Britanya 
diplomatı ile de temas ediyordum. 

Gerek bünye, gerekse fikir ve ruh 
itibariyle, Kristianya' daki Sir Mansfeld 
Findlay ile Stokholm'da bulunan Sir 
Esme Howard arasındakinden daha bü. 
yük bir aykınlrk tasavvur edilemez. 
Findlay, bükülmez bir azim taşıyan, 

sınırı kalabalığa kadar dayanan dos
doğru ve dev gibi bir adamdı; Howard 
ise, kadifeden eldivenler içinde pen
çesini gizliyen, ağ~mdan ingiliz • İs
veç münasebetini bozacak tek bir ke
lime çıkmıyan tepeden tırnağına ka
dar bir diplomattı. Bu iki zatın her 
biri, biribirinden hemen hemen hiç 
ayrılmaz bir vaziyette olan aynı me
seleler karşısında bulunuyordu. Ve 
her biri de bu meseleleri kendi tarzı 
na göre rnuvaffakiyetle başarıp hal

lediyordu. 
İskandinavya memleketleri Üzerin

den Almanya.ya yapılan kaçakçılı· 
ğm önüne nasıl geçehlirdik? Bundım 
başka, bitaraf tıicarete dokunmadan 
ve bitaraf memleketleri aleyhimize 
çevirmeden bunun önüne nesıl geçe
bilirdik? Bu meselelerin zorluklariy
le doğrudan doğruya karşılaşmamış 

olan bir kimse, bunların ne kadar ka
rışık ve çeıidli olduğunu bilemez. 

Findlay bu meselelerin karşısına, 

bütün kuVYetini bi araya toplamış bir 
halde, bir lskoçya'lı İş adamından 

beklediğim büyük bir aziınle çıkıyor
du. Kendisine emin olarak yaptığı 

hamleleriyle bütün muhalefet orta
dan kalkıyordu. Elçilik arı kovanı &"İ· 
bi çalışan bir buro haline sokulmuş 
ve diplomatik heyetlerin tarihinde 
eşsiz biı· mevki almı~tr. Burası lskan
dinavyadaki abloka faaliyetimizin 

kurmay merkezi halinde idi. Bu mer

kezde, norveçli dostlarımızm tabiatla
rına uygun gelen, sade, dos doğru ve 
enerjik bir adam vardı. Ona karşı 
hiç bir Britanya elçisine göstermedik
leri bir sempati ile hareket ediyor
lardı. Ticaret ve seyriisefain işlerine 
karışmış olmasına rağmen, kt>ndisinin 
politikasına uyarak ~hsiyetinc kar~ı 
hürmet besliyorlardı. Onu Hk gördü
ğüm zaman, Sir Rogers Casement'in 
Kristianya'daki teşebbüsleri neticesin
de meydana gelen asabiyetten dolayı 
dikkatinin bir kısmını başka yere 
hasretmek mecburiyetinde kalmıştı. 

Fakat buna rağmen ablokamızla ala
kalı müşküller ve büyük tasalar için
de idi. Kendisini her ne zaman gör
düınse, çalışmasının merkez noktası
nı abloka işleri teşkil ediyordu. Bina· 
nın içi Stenotipistler, kartoteklerle 
dolu idi; dans salonu, city'de tıkır 

tıkır işliyen bir ticarethanenin kasa 
dairesini andınyordu. 

En çok meşgul oldukları şey, va
purların istiab hacimlerine dair ha
zırladıkları listeler ve muhbralardı. 
Böyle ehemiyet ve mesuliyeti çok bü
yük olan bir iıin ba§mda onun gibi 
bir ada.mm bulunması, Büyük Britan
ya için bir talidi. Nitekim, Norveçten 
ayrıldığı zaman, arkasmda, çok iyi 
bir dost ve Britanyanın o güne kadar 
gördüğü en kabiliyetli bir elçi diye 
nam bıraktı. 

lsveçteki Howard'm vaziyeti bazı 
bakımlardan bamh.qka idi. O, norveç 
liler gibi tabii bir sevkle Britanyaya 
do&t obnıyan, tarihi ve coğrafi vazi
yet dolayısiyle esasından rus aleyhta
rı olan inaanlarla meşguldü. Bundan 
başka, gerek zenginlik gerekse en
düstriyel inkişaf bakmımdan, Norveçe 
kat kat Ü$tÜD olan ls.veç, Almanya i
le uzun yıllar sdo bir sur-ette ekono
mik münasebetlerde bulunmu§ bir 
memleketti Bu itibarla., Britaııya el
çisinin, kaçakçılığm önüne geçmeie 
muvaffak ohnaaı ve aynı zamanda da 
İsveç milletiyle iyi geçinmesi ıçın, 
sadece alelade bir diplomasi kB.fi de
ğildi. Abloka meselesinde zaaf gÖı· 
terdi diye, bir sak kim~ Howard'ı 
tenkit ediyor ve onun :runıu§ak me
todlarmı F.inala.y'm soğuk kanlı hare
ketleriyle mükayese ediyorlardı. Hal· 
buki ne bu tenkid ve ne de bu muka. 
yese yeri.ııck bir hareket değildi. Ken
dilerine has ve nauayyen vasıflan o
lan iki tip'in her biri kendine göre 
bir tanla, Londrada biribirinden fark 
b görülmiyen, fakat, Kristianya jfe 
Stokholm'da biribirinden ayrılan me
selelerle uğraşıyordu. Bunların her 
biri önceden hazırlanmadıkları şart
lara muvaffakiyetle intibak ediyor, 
fakat aynı zamanda eski diplomasi
nin en mükemmel taar.:üllerini de 
korumaSIDl biliyordu. 

- Sonu var -

Sinobda at yarışları 
Sinop, 6 (A.A.) - Sonbahar at ya

rışları İstanbuldan ve civar vilayetler
den gelerek müsabakaya giren meşhur 
atların iştirakiyle yapıldı. Koşu birin
cilerine büyük mükafatlar verildi. 

İngiliz denizcileri 
şeref ine verilen balo 

İstanbul, 6 (Telefonla) - İstanbu
Jun kıymetli misafirleri dost İngiliz 
denizcileri bugün serbest olarak şehri 
gezdiler. 

Donanma komutanı Tüm amiral Şük. 
rü Okan misafirler şerefine Tarabyada 
Sümer Palasta bir balo verdi. Davetli
ler saat 20 de hususi bir vapurla Ta_ 
rabyaya gittiler. Balo sabaha kadar bü
yük bir neşe içinde devam etti. 

Ankara boksörleri 
İzmire gidiyorlar 

Ankara Boks kulübü sporcularından 

mürekeb bir kafile bugünkü trenle 1z

mir'e gitmektedirler. Ankaralı boksörler 

fuar sahnesinde izmirli boksörlerle maç 

yapacaklardır. 

Kafileye dahil sporcular, 51 kiloda 

Orhan. 53 de Sabahaddin, 57 de Hilmi, 

61 de SaJih, 66 da Mchmed, 79 kiloda 

Ali'dir. Menecer B. Ali, aynı zamanda 

kafileye reislik etmektedir. 

Erzurum' da halk şarkıları 
etraf mda tetkikler 

Erzurum, 6(A.A.) - Riyaseti cum
hur orkestrası şeflerinden Hasan Fe
ridle bestekar Necil Kazım ve arka
daşları Erzurum ve civar halkının şar
kı ve seslerini tcsbit etmek ü zere bura
ya ge lmişlerdir. Misafirler, Erzurum 
halkevi n:ımma bir heyet tarafından 

ka rş ı lan -nı ştır. 



Ö======================================= ULUS 

vel\.alt'.\tinden: {ayseri ,i}ayeti daimi 
encümeni haşl~anlığından: 

Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 4~ kuruş 
keşif bedelli memleket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usulıyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe aid evrak şunlardır: . • 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesı, hususı şartn~e,. met

raj defteri. keşif hülasası, temel bodrum, z~minkat, ~ırıncı kat 
planları ön ve arka ve yan poliklinik cephelerı ve şa~uı.ı makta ~e 
bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şosa ve kargır mşaata aıd 
fenni şartname, . .. . . . ... 

Eksiltme 13.9.937 tarihıne musadıf pazartesı gunu saat on beş-
te vilayet daimi encümeninde yapılac~ktır.. A •• • 

İsteklilerin bu işe aid evrakı her gu~ ~aımı e~cumen ~alemınde 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak e~ek .ıstıyenlerın 6228 -~ırahk. m~
vakkat teminat belgesi nafıa v~kAfiletınden ah.~~-ış --~~teahhıdhk 
vesikası ticaret odası vesikası vılayet nafıa mudurlug_.ıd~n alın
mış ehliyetname inşa~tm. b~şlangıcında~. sonun~ kadar . dıplomah 
bir mühendis veya mıar ıstıhdam edecegıne daır noterlıkten tas
dikli belgeyi vermeleri şarttır. 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanun-
da tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lazım&ır. . 

İstekliler kapalı zarflarını yukarıda yazılı saatten bır saat ~v.e
line kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlığına vermelıdır_
ler. Zarfların yukarıda yazılı saate ~adar. yet~şti~ilmek üzere iadelı 
teahhüdlü mektub şeklinde göndenlmesı caızdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

İşbu keşifnamede nafıa vekaletince icra edile~ek t_:ı.~i:atın b~
la kayıd ve şart müteahhid taraf~dan kabul edıl~cegının tekl:f 
mekutblarına derci lazımdır. İşbu ınşaata toptan talıb bulunmadıgı 
takdirde ilk inşaattan itibaren on bin liralık kismı müteahide iha-
le edilecektir. (3199) 3-4774 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahat. ameliyatı 

sahasında yapılacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşutları ınşaatı. 
Keşif bedeli: (130.444) lira (44) kurştur. . .. . 
2 - Eksiltme: 20 eylül 937 tarihine ras~~a:r.an .. p~zartesı ~nü 

saat 15 de nafıa vekaletinde sular umum mudurlugu su eksıltme 
komisyonu odasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktı_r •. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele pro1es1, bayındır· 
lık işleri genel şartnamesi .fenni şartname ve projeyi (6) lira (53) 
kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7772) lira (23) 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık nafıa su itle
rini teahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kab}l s~ işleri
ni başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa vekaletınden a· 
lınmış müteahhidlik vesikasını ibraz etmeleri. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi· 
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2925) 2--4519 
. -

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli 1500 liradc.n ibaret bulunan Stadyom toprak tribün 

tevsii işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 9.9.937 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encü· 

meni odasında yapılacaktır. İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 
112 lira 50 kuruşluk teminat mektubu ile nafia müdürlüğünden 
alacakları ehliyet vesikasını hamilen yukarda yazılı gün ve saata 
encümeni daimiy! gelmeleri. 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesini nafia müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. 

(2961) 2-4452 

l\Jlaliye v~k.aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: beş bin litre benzin 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli dokuz yüz yirmi beş liradır. 
4 - Eksiltme: 9-9-937 perşembe günü saat on beşte vekalet le

vazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı: altmış dokuz lira otuz sekiz kuruş o

lup merkez muhasebeciliği veznesine teslim edilecek ve alınacak 
makbuzla veya banka kefalet mektubiyle birlikte komisyona mü
racaat olunacaktır. 

6 - Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
(2986) 2--4476 

Ziraat V ek.aletinden : 
Muşamba cilasr 500 Kutu (kiloluk) 
Vim 300 ,. 
Hasır süpürge 100 Tane 
Tüy tozak (No: 16) 250 ,. 
Kıl fırça 50 ., (sapı ile) 
Sarı bez fırça 50 ,, 

,, cam bezi 100 ., 
Kaput bezi (Kalın) 50 Top (27,5 metrelik) 

,, ., (İnce) 25 ,. ., ,, 
Sabun 100 Kilo 
Kaol 50 Kutu (1/2 kiloluk) 
Kanaviçe 100 Metre 
Mermerşahı 1 Top 
Yukarıda cins ve mikdarları yazılı 13 kalem temizlik levazımı 

mevcud nümunelerine göre açık eksiltme ile alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1796 lira 50 kurştur. İsteklilerin 134 lira 74 

rmrus muvakat teminat yatırarak 15.9.937 çarşamba günü vekalet
teki satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(3151) 

İstanbul Ziraat Mektebi 

3-4708 

Satın Alma Komisyonundan : 
9-9-1937 tarih perşembe günü saat 15 de lstanbulda liseler mu

hasebeciliğinde toplanan ziraat mektebi eksiltme komisyonunda 
19780,26 lira keşif bedeli Halkalıda ziraat mektebinde yeniden ya• 
pılacak makine hangarları inşaatr kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmustu r. • 

Mukv.ele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
§artnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 
liseler muhasebeciliğinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık bu 
ise benzer iş yaptığına dair Nafia vekaletinden almış olduğu 
~üteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını ve teminat makbuzunu 
havi kapalı zarfların 9.9.937 perşembe günü saat 14 e kadar liseler mu 
hasebeciliğinde toplanan komisyon başkanlığına makbuz karşılı-
ğında vermeleri lazımdır. (5508) 2--4475 

~ 

Ankara belediyesinden aldı· İb h' B k t 
ZAYİ 

1 
kisinin hükmü yoktur. 

v b · · kl k ra ım oz ur gım 843 ısı et numaramı ay-
bettim. Yenisini alac?.ğımdan es- 3--4806 

Ziraat 
Vekalet kalöriferinde kullanılmak üzere açık eksiltme ile (120) 

ton türk antrasiti (sömikok) alınacaktır. 
Eksiltme 13.9.937 pazartesi günü saat 15 de vekalet satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Eksıltmeye iştirak edecekler muham
men bedeli bulunan (3360) liranın yüzde yedi buçuğu muvakkat te
minat olarak eksiltmeden evel mal sandığına ya~rracaklardrr. Bu 
işe aid şartname vekalet levazım müdürlüğürıden parasız verilir. 

(2760) 2~4341 

(:uınur ha~kanlı0 fihırn1 i)nik 
orkestra~ı şefli~nden: 

Cumur başkanlığı filarmonik orkestrasına bağlı. aynı ı~n;ıand_a 
salon orkestrası vazifesini de görmek üzere bir caz hevetı tesk~l 
edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardrı ·. t~~ı
handa kazananlar çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 !ıra uc· 
retle angaje erlileceklerdir . . 

Salon müziği ve caz ıçın: 
Bir piyanist, . bir birinci ke:nancr . 
Bir ikinci kemancı (başka hır alet de çalahılecek) . 

- Bir tonor Saksafon (Bandonıen yahud Akordıyun çalabıle-
cek) 

- Bir Bateri 
- Bir kontrbas (başka bir alet <le çalacak) 
- Bir Tromboncu (baska bir alet de çalabilecek) 
- Bir trempet çalan (başka bir alet de çalabilecek) 
- alınacaktır. . 
İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle hır

likte imtihan edilmek üzere 6 eyi Giden itibaren 1 ı eylül 1937 cu
martesi gününe kadar fstanbulda Galatasaray lisesine ve Ankara
da imtihana girecek namzetlerin ise 15 eylfılden 20 eylOI paz.3:.r.te· 
si gününe kadar Cumur başkanlığı filarmonik orkestrası şeflıgıne 
başvurmaları l~zımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 10· 13 arasındadır. 
(2722) 2-4214 

Elaziz isk.an direktörlüğünden : 
Elaziz merkezinde göçmenler için yapılmak üzere 3.7 .937 gü· 

nünde kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmış olan bir numa· 
rah şehir tipine uygun 74 tek ev ile Sivrice kaza merkezinde yaptı· 
nlmak üzere 6.8.937 gününde açık eksiltmeye konulmuş olan 6 nu· 
maralı tipte 11 çift ve bir tek evin inşasına, keşif bedellerinin azl_ı
ğmdan dolayı talih zuhur etmediği için her iki tip evleri?. keşıf 
bedeleri arttırılmış ve 25.8.937 gününden itibaren 15 gün muddetle 
ayrı ayrı ve pazarlık suretiyle yeniden açık eksiltmeye konmuştu. 

1 - Mecmu bedel keşifleri, Eiaziz merkezinde yaptırılacak 74 
ev için 38568 lira 80 kuruş ve Sivrice'de yaptırılacak 11 çift bir tek 
ev için de 12072 lira 99 kuruştur. 

2 - Bütün malzeme, işçiliğiyle beraber müteahhide aid olmak 
üzere ve anahtar teslimi suretiyle yapılacaktır. 

3 - % 7.5 tan tutarı olan. muvakkat teminat bedelleri ihaleden 
üç saat evel verilmiş olması laz.ımdır. 

4 - Fenni ve idari şartnameler ile planlar, istekliler tarafın
dan parasız olarak Elaziz iskan müdürlüğü dairesinde her gün gö· 
rülebi1ir. 

5 - Talib olanların pazarlığa girebilmeleri için kanunun gös· 
terdiği şekilde ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

6 - İsteklilerin 25.8.937 gününden 8.9.937 gününe kadar, pa
zarlığa iştirak etmek üzere her gün Elaziz iskan müdrülüğü dai
resinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5714) 3-4654 

Anl{ara Valili~nden: 
1 - On bir kaza husui idare dispanserleri için muhammen be

deli 2899 lira 60 kuruttan ibaret 199 kalem tıbbi ecza ve malzeme 
satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 217 lira 50 kuruştur. 
3 - 9.9.937 perşembe günü saat 15.30 da ihalesi yaprlacağmdan 

isteklilerin vilayet daimi encümenine müracaatları (2996) 
2-4490 

Ziraat vekaletinden: 
Vekalet makam binek otomobili için açık eksiltme ile (5000) 

litre benzin, (5) büyük teneke( A), ~3), büyük teneke "B.". "2" 
büyük teneke ( B. B.), mobil o il yağı ıle ( 4) büyük teneke gres ve 
(12) ufak teneke valvalin alınacaktır. 

Eksiltme 14.9.937 salı günü saat 15 de vekalet satın alma komis
yo~unda yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak_ edece~ler muhammen be. 
deh olan (1095) tiranın yüzde yedi buçugu 82 lıra 12 kuruş 50 san· 
timi muvakkat teminat olarak eksiltnıeden eve! mal sandığına ya
tıracaklardır. Bu işe aid şartname vekalet levazım müdürlüğünden 
parasız verilir. (2758) 2-4340 

Ankara belediyesinden : 
1 - Otomobil taksimetlerinin yeni ta~i~eye göre ayar ettirilme

si ve bu işin 1 eylül 1937 tarihine kad~r bıtırılmesi ilan edilmişti. 
2 - Bu tarihe kadar taksimetrelerın ayarlanma işinin ölçüler ve 

ayar başmüfettişliğince bitirilemiyece~i anl.aşı~dt~ından bu müddet 
1 teşrinievel 1937 tarihine kadar temdıd edılmıştır. 

3 - Alakadarların verilen mühlet zarfında taksimetrelerini be
hemehal ayar ettirmiş bulunmaları lazımdır •. Bu müddet içinde sa
atlerini ayar ettirmiyen taksiler işten menedılecektir. 

4 - Taksi sahiplerinin ayar ve ölçü!er başm~fettişliği vasıtasiy
le eski damgalarını iptal ettirerek yenı ayar edılen saatlerini dam
galatmak üzere mezkfir müfetti§liğe müracaatları ilan olunur. 

(3101) 2--4587 

Urfa Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Urfa vilayeti hükümet konağının 

tadilen orta okul haline ifrağı ve helalarının yeniden inşaatı olup 
keşif bedeli 8284 lira 59 kuruştur. . 

2 - Eksiltme 10.9.937 gününe nıüsa~~f cuma günü saat 11 de 
Urfa nafıa müdürlüğü odasında teşekk_ul edecek eksiltme ko
mjsyonu marifetiyle açık eksiltme usulı~le yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe aid evrakı fennıye ve saireyi nafıa mü-
dürlüğünde görebilirler. , . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talıblerın. 6~1 lira 34 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve ayrıca 937 senesı tıcaret odası vesi
kası ile nafıa müdürlüğünden alınınıŞ müteahhidlik ehliyet vesikası 
ibraz etmesi lazımdır. (5689) 3-4655 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma ı 
Komisyonu ilanları -ı LAN 

27.9.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edileceği 
Ankarada Ulus ve İstanbulda Curohuriyet gazetelerinde 5, 7, 9, ıı 
ve İzmirde Anadolu gazetesinde 5, 7, 10, 12 ağustos 937 günlerinde 
ilan edilen bir adet buhar lokomotifinin şartnamesinde değişiklik 
yapılmasına liizum görüldüğünden mezkfir günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (3196) 3-4801 

7 - S. 1n..,.., -~ 

Hozatta seyyar Jliyade alayı 
satıı1alma k.oınisyonundaıı : 

1 - Mamekde seyyar jandarma alay ihtiyacı için iki yüz elli 
dört bin üç yüz yirmi dört kilo ycdiyüz gram un alınacaktır. Tah
min bedeli otuz sekiz bin yüz kırk sekiz lira yetmiş kuuş muvak
kat teminatı ise iki bin sekiz yüz altmrş bir lira on beş kuruştur. 

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

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

4 - Şartnamenin dördüncü mad<lesinde istenilen vesikalar mu
vakkat teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 

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

6 - Münakasa günü 28-9-937 sah günü saat dokuzdur. 
7 - Diğer hususat unun aynrdrr. 
8 - Dokuz bin beş yüz kilo sade yağı satın alınacaktır. Tahmin 

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

8 - Münakasa günü 27-9-937 pazartesi saat 11 dir. 
10 - Diğer hususat arpanın aynıdır. 
11 - Altmiş bin kilo srğır eti satın alınacaktır. Tahmin bedeli 

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

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

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

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

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

(3207) 3-4803 

İstanbul Sıhhi müesseseler artırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada sanatoryomunun ara pav· 
yonu inş,aatt. 

Keşif bedeli 81,913 Lira 81 kuruştur. 
Muvakakt garanti 6143 Lira 54 kuruş. 
Heybeliada sanatoryomuna yaptırılacak olan ara pavyonu ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 13-9-937 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda 

İstanbul sihat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartları 
proje ve keşif hülasası ile buna müteferri diğer evrak 410 kuruş 
bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle bu İ• 
şe benzer 50000 liralık iş yaptığına dair nafia vekaletinden almış 
olduğu müteahhidlik vesikasiyle muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklifleri
ni havi mektuplarını komisyona vermeleri. (5543) 2-4576 

Boluda Dikilecek ATATÜRK ANITI 
pro iesi müsabaka ve işin ihalesine 

ait şartlar 

Bolu valiliğinden : 
1 - Bolunda yeniden inşa ve tanzim edilecek Cumhuriyet mey• 

danına bir Atatürkü anıtı dikilecektir. 
2 - Bu anıtın ve kaidesinin ve Cumhuriyet meydanı ile bu mey• 

<landa nihayetlenecek yalnız Atatürk bulvarının plan ve projeleri, 
anıtın yapılmasını üzerine alan sanatkar tarafından hazırlanacak~r. 

3 - Anıt müsabakasına ancak güzel sanatlar akademisinden me
zun olan yerli sanatkarlar iştirak edebilirler. Fakat bu sanatkarlar 
kendilerinin intihab edeceği bir yüksek mimara kaide projesini çiz
direcekler ve keza bir şehir mütehassısı yüksek mühendise de Cum
huriyet meydanı ve Atatürk bulvarı projesini çizdireceklerdir. . 

4 - 1/ 25 mikyasında maket ve projeler güzel sanatlar akademı
sinde Bolu Atatürk anıtr jüri heyetine en geç 21 Birinci teşrin 937 
tarihine kadar teslim edilmiş bulunacaklardır. 

5 - Jüri heyetinin beğendiği maket ve projeler Dahiliye veka: 
Jeti abideler komisyonunca tasdik edilecektir. Bu tasdik muamelesı 
tamamlandıktan sonra ihale işi yapılacak ve müsabakada birinci ge-
len sanatkara 450, ikinciye 150, üçüncüye 50 lira verilecektir. . 

6 - Fazla tafsilat almak ve fenni hususi şartnameyi görmek istı· 
yenler İstanbulda güzel sanatlar akademisine, Boluda Nafıa müdür· 
lüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (5783) 3-4804 , 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Nafıa vekaletine bağ'h olan (teknik okulu) mühendis ve fen 

memuru yetiştirmek üzere iki kısmı havidir. Her iki kısımda şim· 
dilik . . . 

A) İNŞAAT - (yol, demiryol; su işlen, yapı ışlerı). 
B) Makine 
Şubeleri vardır. Her iki şubede mühendislik tahsili dört, fen 

meurluğu tahsili iki senedir. 
2 - Orta mekteb mezunları imtihanla, olgunluk imtihanı ver· 

miş lise mezunları imtihansız alınır. . 
3 - Kayıd müddeti 1 - 30 eylüldür. Kayrd muamelesı ~s~anbul

da Yıldızdaki okul binasında her gün saat dokuzdan on ıkıye ka-
dar yapılır. . . . .. 

4 - İsteklilerin 22 yaşından büyük olmamaları ve ıstıda huvı
yet cüzdanı mekteb şehadetname veya tasdiknamesi 12 adet Vik: 
torya ebadında fotoğraf tam teşekküllü bir hastahaneden heyetı 
sıhiye raporu aşı ve hüsnühal kağıdlarrndan ibaret evrakı kayı~ 
müddetinin sonuncu akşamına kadar oku l müdürlüğüne vermelen 
veya işbu günün akşamına kadar okul müdürlüğüne vasıl olmak ü
zere posta ile iadeli tf'ahhüdlü olarak göndermeleri lazımdır. Pos
tada vaki olacak gecikmeler mazeret olarak kabul edilmez. 

5 - Birinci teşrin başlangıcında yapılacak duhul imtihan gün· 
leri aynca ilan edilecektir. 

6 - Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin vilayetlerde naha mü· 
düdüklerine İstanbulcia okul idaresine baş vurmaları. 

( 5362) 2-4403 

Jandarma genel komutanlıfrı An
kara satınalma komisyonuudan : 

Bir tanesine (350) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
ğun iki bin kilim kapalı zarf usulü ile 23.9.937 perşembe günü saat 
15 de satın ahnacaktcr. Şartnamesi parasız olarak komis ıondan alı· 
nabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamecre yazı
lı belğe ve (525) kiralık ilk teminat makbuzu veya banka mektuhıı· 
nu muhtevi teklif zarflarım belli gün saat dokuzdan evvel komis• 
yona vermiş olmaları. (3205) 3-4799 
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tLA N 

Askeri okullar için iki milyon dört yüz yedi bin kemik küçük 
düğme, üç milyon kemik büyük düğme, yetmiş bin kemik caket 
düğmesi 10.9.937 cuma günü saat 15.30 da İstanbulda !opha~ede 
Lv. amirliği satm alma komisyonunda kapalı zarfla eksıl~esı y~
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 18040 lira 30 kuruş ve ılk temı
natı 1353 lira 2 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde· 
ki vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublannı ihale sa
atmdan bir saat eveline kadar mezkiir komisyona vermeleri. 

(2967) 2--4466 
!LAN 

1 - K.onyada Sillede yaptırılacak 6 adet bina kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve planlan Konyada kolordu ve İstanbul ve An
kara levazım amirlikleri satm alma komisyonlannda görülebilir. 

3 - Her altı binanın toptan keşif bedeli 16693 lira 56 kuruş ve 
ilk teminatı 1252 liradır. 

4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14.9.937 salı günü saat 16 da Kon-
yada kolordu satmalma komisyonunda yapılacktır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika vl! teminat makbuzlannı havi teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

6 - Taliplerin 16694 liralık iş yaptıklarına dair Nafıa vekale
tinden ve Nafıa müdürlüklerinden vesika göstermeleri mecburi-
dir. (2994) 2-4547 

1 LA N 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatı ihtiyacı için kapa

lı zarfla eksiltmede bulunan ve 24.8.937 salı günü saat 16 da ihale
ıi yapılacak olan 110200 kilo sığır etinin İstanbul levazrm amir· 
liği satın alma komisyonundan ilan e?ildiğine dair telgraf. gelme· 
diğinden ihalesi yapılamamış ve yemden kapalı zarf usulıyle 13. 
9.937 pazartesi. günü saat 16.30 da İzmirde Kışlada satın alma ko-
misyonunda yaprlacaktxr. . . . . 

ı - Muhammen bedeli 30305 lıra olup ılk temınatı 2273 lıradır. 
Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerind~ yazılı v:sika
larile ilk teminat makbuz ve teklif mektuplarını ıhale saatınden 
en az bir saat evel komisyona vermeleri. (3064) 2--4550 

İLAN 
tdareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 86 

bin kilo yoğurt 15.9.937 çarşamba günü saat 15.30 da İstanbulda 
Tophanede levazım aınlrliği satın alma ~omisyor_ıunda ~palı ~rf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedelı 16340 lıra ve ~l.k temınatı 
1225 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülehılır. İstekli
lerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyona vermeleri (3097) 2-4590 

!LAN 
1- Pınarhisar hayvanatmm 517 ton kuru otu ile Demfrköy kıtaatı 

hayvanatmın 126 ton kuru otu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

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

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

(3110) 3--4676 
!LAN 

1 - Eskişehir garnizonunda yaptırılacak olan ve bir adedinin 
keşif bedeli 2451 lira 69 kuruştan ceman 19613 lira 52 kuruştan i
baret bulunan sekiz depo kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Mııvakkat teminatı 1471 lira 1 kuruıtur. Keşif plan ve şartna
meleri Eskişehir Lv. amirliği satm alma komisyonunda görülebilir. 

2 - Eksiltme 20.9.937 günü saat 16 da Eskişehir Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacakhr. 

Kapalı zarflar saat 15 e kadar komisyon başkanlığına verilme
lidir. İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair nafıa meclisin
den almıs oldukları 937 senesine aid ehliyet ve ticaret odasından 
mali vazi

0

yeti tevsik eden diğer bütün vesaiki komisyona ibraza 
mecburdur. (3111) 3-4677 

t LAN 
1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müesesat hayvana

tmm ihtiyacı olan 541300 kilo arpa ve yahud yulaf kapalı zarfla ve 
ayrı ayrı şartnamelerle münakasaya konulmuştur. 

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

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

4 - Muhammen bedeli arpanın kilosu 5.5 .....e yulafın 6 kuruş
tur. Muvakkat teminatları arpanın 2235 lira yulafın 2439 liradır. 

5 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına vesika gös
terecekler ve muvakkat teminatlariyle teklif mektublarını ihale 
saatmdan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş 
bulunacaklardır. (3129) 3-4678 

1 LAN 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı için 400 ton yulaf ka

palx zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 21.9.937 salı günü saat 15 de Konyada Lv. a

mirliği. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yulafın muhammen bedeli 17800 lira ve şartnamesindeki 

% de 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 1668 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi Konya, Ankara, İstanbul levazım a· 
mirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 

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

(3133) 3-4734 

t LAN 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı için 500 ton yulaf ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 21.9.937 salı günü saat 15.30 da Konyada leva

zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yulafın muhammen tutarı 22250 lira ve şartnamesindeki 

yüzde yirmi beş mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 
2085 lira 94 kurştur. Şartnamesi, Konya, Ankara, İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonlarından alınabilir. 

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

(3132) 3-4735 
t LAN 

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

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

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

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatmdan 

1 LAN 
1 - 6 adet. torn~ tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmın edılen bedeli yirmi beş bin lira olup ilk teminat 

parası 1875 liradır. 
3 - İhalesi 9 e~lül 937 perşembe günü saat 15 ttdir. 
4 - Şartnamesı 125 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma 

komisyonundan alabilirler. 
5 - M u?abere ile. şartname gönderilemez. 
6 :--- E~sılt~eye gıreceklerin 2490 asyılr kanunun 2, 3 üncü mad

delerınde ıstenılen belgeleriyle birlikte ihale gününden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektublarını M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2194) 2-3587 

BtLtT 
1 - 46 kalem fotoğraf malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye kon

muş.tur. 

2 - Tahminedilen bedeli 13.000 lira olup ilk teminat parası 
97 5 Ura dır. 

3 - tha!esi 11.9.9~7 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksıl~eye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenılen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub· 
lannı ihale gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vnne:eri. (2247) 2-3591 

tL.ı\N 
1 - 6 kale.m sı~hi malzeme açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmıo edılen bedeli 450 lira olup ilk teminat parası 

33 lira 75 kuruştur. 
3 - thal_esi 11 ey~Ul 937 cumartesi günü saat 10 dadı~. .. 
4 - Eksılt~eyc: gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. uncu mad~ 

deelrinde istenılen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatınde M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2299) 2-3653 

İLAN 
1 _ 198 kalem alat ve sıhhi malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
ı - Tahmin edilen bedeli 13.000 lira olup ilk teminat parası 

975 liradır . 
3 - İhalesi 13 eylfil 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksil~eye girecek~erin 2490 sayılı kanunun 2, ~ üncü mad· 

delerinde istenılen be\gelerıyle birlikte teminat ve teklıf mektup -
Iannı ihale gününde en geç bir saat evveline kadar M.M.V. satm 
alma komisyonuna vermeleri. (2300) 2-3654 

B 1 L t T 
1) Beher adedine biçilen ederi 125 kurut olan 9600 adet mintan 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teıninat parası 900 liradır. · 
3) İhalesi 18 eyl.ül 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltme_re gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

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

Eskişehir Yol Atelyesi Elektrik 
Şubesinin Eksiltmesi: 

Eskişehir D. D. yolları yol atelyesi elektrik şebekesinin yapıl
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur . 

1 - Bu işin muhammen bedeli 29.097,14 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, plan ve sair evrakı D. D. 

yollarının Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 150 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 20.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An
karada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko· 
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ve 17 nci maddelerine uygun 
2182.29 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iadeli teahhütlü ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması la
zımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin devlet de-
miryolları yol dairesine müracaat etmeleri. (3138) 3-4694 

Ank.ara numune hastahanesi 
ha~tabibliğinden: 
Hastaneye kapalı zarf usuliyle müba.yaa edileceği evvelce ilan 

edilen 293 kalem eczayı tıbbiye pazarlık suretiyle alınacaktır. 
Pazarlık günü 17 eylCıl 937 cuma .günü saat 11 dir. Buna talih o

lanlar aynı gün ve saatte terninatlarıyle birlikte Ankara Nümune 
hastanesinde müteşekkil komisyona ?Iü!",:ı.cat etsinler. Şartnameler 
Ankarada Nümune hastanesi, baş tabıbligınde; ve lstanbulda sihat 
müdürlüğünde görülebilir. (3219) 3-4808 

Jandarma genel komutanlığı . .\n
l{ara sahnalına l{oınİgyonundaıı : 

1 - Bir metresine altmış kuru~ fiat biçilen boz renkte dört bin 
~~t~.e yazlık elbiselik bez açık eksıltme usulü ile 23-9-937 perşembe 
gunu saat onda satın alınacaktır. 

.2 - Şartnamesi parasız aJınabil~n bu eksiltmeye girmek istiyen
lerın şartnamede yazılı vesika ve yuz seksen liralık ilk teminat mak
buz veya banka mektubu ile belli gün saat ona kadar komisyona baş-
vurmuş olmaları. (3204) 3--4798 

T, H. K. Genel merl{ezinden : 
Türk hava kurumu genel merkezi i~in kuru meşe odunu ile kok 

kömürü alınacağından talible_rin eylfüun .. 15 inci çarşamba günü 
merkez binası mübayaat komısyonuna muracatlan. 3~817 

en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 
(3131) 3-4736 

İLAN 

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

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

3 - İstkelilerd~ kanuni ikametgah vesikası bulunacaktır. 
4 - Fazla bilgi edinmek istiyenler Mersinde satın alına komis-

yonuna müracaat edebilirler. (3228) 3-4809 
İLAN 

Pazarlıkta olan iş Pınar hisar topçu alayının 745 ton kuru otu 
ihalesi pazarlıkla Vizede yapılacaktır. 

Kuru otun muhammen bedeli 52150 lira ilk tenıinatı3912 liradır. 
İhalesi 14 eyllll 937 salı günü _saat 15 de yapılacaktır. Şartnameyi 
görmek istiyenler her gün Vıze satılalma komisyonunda gösteril-
mektedir, (3225) 3-481() 

7 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu İlanları 

t LAN 

Devlet tlemiryoHan birinci işletme mmtakasında aşağıda mev .. 
kileri mıntakalarr ve muhammen bedelleri yazılı balast her taş o• 
cağı için ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10.9.937 tarihinde salı günü saat 16 da Haydarpaşa 
garı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mek .. 
tubu evrak ve vesaikle teklif mektublarını eksiltme günü nihayet 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermiş olmalarr lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarında aşağıda yazılı muhammen be .. 
dellerden yapacakları tenzilatı ayrı ayrı kayıd etmeleri icabeder. 

Şartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada 
yol baş müfettişliğinden alınabilir. 

"' .... ..... ..... -.... 
"' ns ...., RI Q 

U-ı:J "t:I ·g ..ld ti t:: 
v 

t:: .. ..o v ~ ::ı f?o '-> 
2 <J t:: ..... ... .!? .!ıı: ] ~ . Q) ..... 

>bJI 

~:; ii '8 ~ 
ns 

"1 
c.) .... ..c "' lll ~ 
o· ... ., ... ~~s 

..!4 
..!ıı: "''O • .... .... "1 nı 

,,,. > (ij .!ıı: ..ld .._. RI ........ ..cı > 
nı GJ "'"" 

C")- ..... ::ı ::s ..c .... ..... ... uı 

E--t e +-1 e s ::s :S ::s .... u ~ ~ .o ..... 
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Haydarpaşa • 
Eskişehir 10000 

2 - Klm. 186 - 194 
150 162 16200.00 1215.0(l 

Hayoorpaşa • 1 
Eskişehir 15000 150 162 24300.00 1822.5(] 

3 - Khn. 217 - 226 
Haydarpaşa • ' Eskişehir ·ısooo 135 147 22050.00 1653.75 

4 - 40,000 
Eskişehir , 

18000 126 138 2484().00 1863.0ıl Afyon 
5 - Kim. 479 

Eskişehir 
Ankara 5000 145 157 7850.00 588.75 

(5511) ?-4501 

tLAN 
Devlet demiryollan birinci işletme mıntakasında dil iskelesi 

istasyonu civarında kilometre 54+600 ocağından aşağıda mikdan 
ve muliammen bedelleri yazılı balast ve Blok birden kapalı zarf u
suliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10.9.937 tarihinde sah günü saat 16 da Haydarpaşa 

farı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
steklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mek

tubu evrak ve vesaikle teklif mektublarını eksiltme günü nihayet 
saat 15 te kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
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1 - Birinci sınıf blok 3500 260 
ikinci 

" .. 3000 210 
Üçüncü 

" .. 2500 160 1848.75 24650.00 
Moloz taşı 2000 90 
Balast 3000 115 

(5532) 
t LAN 

2-4502 

Muhammen bedeli 16.000 lira olan 200 ton Hematit döküm piki 
20.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.200 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mütealhhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme 00.iresinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3160) 3-4728 
İLAN 

Muhammen bedeli 11000 lira olan 100 adet amele vagoneti made
ni ~s~ ve yedekleri 12.~0.1937 sah günü saat 15 de kapalı zarf 
usulu ıle Ankarada idare bınasında alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tel:
l~flerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılınaktadır. (3185) 

3-4795 
İLAN 

Muhammen bedeli 52.500 lira olan 3000 ton suni Portland çimen
tosu 23.9.937 perşembe günü sat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3.875 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ~a-
tılmaktadır. (3210) 3-4796 

! LAN 
Muhammen bedeli. yerli olduğu takdirde 118.800 ecnebi olduğu 

takdirde 68.200 lira olan 1.000.000 adet galvanize tirfon 25.10.1937 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 7190, ecnebi ol· 
duğu takdirde 4660 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini avnr 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. • 

Şartnameler 340 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa .. 
trlmaktadır. (3221) 3-4814 

Ankara tarih, dil, coğrafya 
f al{ültesi di~ektörl~Oiinclen : 

1 - Talebe kaydı 10 eylül 937 den 10 teşrini eve] 937 aksamına 
kadar yapılacaktır. Kayıt olmak için lise olgunluk şehadet~amesi, 
nüfus cüzdanı, aşı kağıdı, sıhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fo
toğraf , ve bir istida ile Fakülte idaresine bizzat müracaat edilmeli
dir. 

2 - Bu sene yatılı talebe alınmıyacaktır. 
3 - İkmal imtihanlarına 4. teşrini evel. 937 de, derselre 1 ı. tes• 

rini evel 937 de başlanacaktır. (3203) 3-4797 ' -
Diyanet işleri Reisliğinden: 

7 EylOl 937 salı günü recebin iptidası olduğundan 9 - 10 perşem· 
be, cuma gecesi leylei reğaib olduğu ilan olunur. 3-4813 



ULUS 

Taksitle fotoğraf makinasL Dikkatli ve süratli amatör işleri 

Harta Genel Direktörliiğünden 
1 - Şartnameleri a,n, ayn yapdmıt harta kıta erleri için •lıda ihale giln ve uatleriyle mubam

tnen bedelleri yazılı t-=bbat n melbuaat açık eksiltme ile utm alınacaktır. 
2 - istekliler teraiti anlamak bere her g8n Ye ebiltmeye gireceklerin de munkkat teminat 

makbmladylo yazılı ctla ve aaatlarda Cebecide harta pnel cUrektBrUik aatm alma komisyonuaa 
plmelerl. 

Saçlan 
dökülenler 

Jıfuha!!Mllen B. mikdan nuftkkat teminat ihale T. ve gflnU S A AT 
Lira Kr. C t N S 1 Adet Llra Kuııat 
360 00 1•• kılıfı 180 27 00 
108 00 yaatlk ,, 180 8 10 8.9.937 çarpmba 13 •en 14 de 

1000 00 kilia 250 75 00 kadaı 
64 00 ekmek torbuı 80 4 80 

4753 00 yulık elbiae 679 takım 356 48 
1080 00 kapat 90 81 00 8.9.937 ÇU1a1Dba 14 den 16 ya 
990 00 lnshk elbiM 90 takım 74 25 kadar 

1650 00 Ç'Wfll' 1100 .. 123 75 
630 00 çorab 2100 çift 47 25 

(2855) 2-4342 -KOMO JEN KANZUK 

Ankara .. kteblari sabo alma komisyonundan: 
Saç eksiri 

Tahmin Muhammen Muvakakt Miinakua ihalenin teldi 

Saçlann dökülmesine H ke
peklenmesine mlni olur. Komo
ten saçların k&klerini kuvvetlen
dirir ve beıler. Komojen saçla· 
rm gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmu Hafif bir rayihuı nrdır 
Komoien kanzulr saç ekafrl ma· 
rmdı buiunur. 

Cinsi Miktarı Fiatı bedeli teminatı 
Kurut Lin Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

Zeytin yağı 11.600 kilo 75 8700 00 652 00 10.9.1937 ıs Kapalı zarf 
1 - Komisyonumuza bağlı Ankara yatılı okullannm ihtiyacı olan miktarı. muhammen fiatı. 

muhammen bedeli Ye ~ 7.5 teminatı yazılı seytin yap 4-8-937 çarpmba gllnil saat ıs de kapalı zarf 
uauliyle münakasa,. konulınuı iken 11rtnamesindeld hatadan dolayı ihaleye vuedilmediğinden Y~ 
niden kapalı zarf .... Uyle münakuaya konulınq&ur. ihale 10-9-1937 cuma gilnil .ut ıs de mektebler 
muhuebecilitinde ,.,lac:aktır. Mürebbiye aranıyor 

2 _ Eksiltmeye preceklerin 937 yılı ticaret odaİlı ve 2490 sayılı kanunun (Z ve 3) cü maddel• 
rine göre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane namına ite gireceklerin iıbu kanunda yazdı 
tartlar içinde Notedikten alım vekiletnameleriyle komisyona bqvurmalan: 

3 - Kapalı wrf eailtmesinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uyıun olınak üzere kapa
lı zarf mektublarma latenilen belgeleı ve teminat makbuzunu veya Banka mektubunu koymak sur• 
tiyle zarfların üzerine tekliflerinin hangi ite aid oldufu ve kanuni ikametglhlan vazıh ve zarflar 
mühürlü olarak belli 8"n ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon bqkanbğma 
verilmesi lbımdır. Belll giln ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektubları -ka. 
bul edilme2. Teminatlann eksiltme saatlerinden enel Ankara mektebler muhasebeciliği veznesi
ne vatmlmıt bulunması llınndır. Eksiltme prtnamesini görmek istiyenler mektebler muhasebecl
lilinde komisvon kitibine müracaatları ilin olunur. (2022 z......4431 

Almanca bilen, 11 ve 9 yaşın. 
da iki çocuğa den verecektir. 

Yenişehir DiizenJi sokak No. 
ıs telefon: 3063, müracaat. 

3-4794 

- - --
OMUR 

KöaiUünüzü fimdiden alom 

T o R K A TR A s ı T t (SÖMiKOK) 

Satıf yeri: Satlf yerh 
Memurlar kooperatifi tirketi Vehbi Koç ticaret eYİ 
Telefon: 1427, 14& Telefon: 3450, 3451. 

bıat ve İçtimai Muavenet Vekileti : 

Hudud ve Sahiller Sıhhat 
um müdürliiiünden: 

Bir numaralı Midüler a~rtımanınm SiYi tamiratı eksiltme
ye 1loftulmufbır. Tı-....i k..ıı 1'e4p&l 6944 lira ıs kul'1'fUU'. 

Bu ip ıid ekai1'91e' .,mıameaı, mukavele projesi, kqif c:etft. 
Uni tatiyenler 35 kurut bedel JDUkabillnde umum müdürlükten alabilir 
ter. Eksiltme 18 eylül 997 tarihinde cumartesi günü saat 10-30 da 
1Çık eksiltme usulü ile yapılacakbr. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 520 lira Şl kurut mu
vakkat teminat vermeai. ve bundan bqka qaiıdalri vesikayı haiz 
olup göstermesi liza .... 

Eksiltmeye en u bir parçıda 7000 liralık bina intUti yapmıt 
olduğuna dair nafıa mildürlüklerindea. veailsa almıt olanlar eksilt· 
meye prebilirler. (3123) J--.4679 

Türk Jlava Kı1rumu 
BOYOK PIY ANGOSU 

5 inci bfide 11 ev101 1937 dedir 

Büyük Jlp-ariıiye S0.000 Liradır. 

Bundan bafka: 16.000, 1%000, 10.000 liralık 
ikramirel..t. (20.000 n 10.000) liralık iki_.. miilrifat Yardu. 

DIKKATı Bilet .._ berlm 7 eyltU 1937 pU akflllllna 
kadar biletini deltlthmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet llzerindeki hakkı sakıt olur -

Serveti fOnun U Y A 1 ~ 1891 

Tezgahtar AraıuYor 
Hırdavat itinden anlar iyi bir 

tezglhdar alınacaktır. Anafarta
lar cadeainde Eskitehirli İbra
him Hakkıya müracaat. 

Belediye reisliğinden: 
Otobill tamir atelyeainde (GO) lira tehri ücretli bir döteJDeCİ 

uatalıiı açıhmtbr. 
lsteklierin tatida ile belediye reisliğine müracaatları bildirilir. 

(3211) 3-4769 

Erzincan jandarma okulu satmalma 
komisyonwıdan: 

ı - .aı:nsncan jandaram olm1ll eratmm 1.10.937 aymdan 31 maym 
938 ayı 90lluna kadar ekmeklik un ihtiy11ema karplık olarM yilz 
altmıf tekiz bin kilo anmı beher kilosu on ilç kurut yetmit bef AD• 

tim üzerinden yirmi tlç bin ,es Ura bedel muhmnrneneli ve bin te
kiz yilz otus ild lira elli im~ teminatı muvakkate ile 10.9.937 gil
nOnden itibaren on bet gOn mıBddetle n kapalı zarf usuHl ile eksilt· 
meye konulmuftm. 

2 - Eksiltmeye aid urflar 27. eyllU 937 pazartesi gUnU saat 16 
da prbaylık ulonunda okul utmalma komisyonu tarafmdan açıla· 
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 saydı bmuıun bUna aid maddelerine göre y .. 
pılacağından isteklilerin mektuplannı buırlıyarak istenilen gün ve 
saatte usulllne tevfikan Erzincanda prbaylrk binasında komisyonda 
bubmdunnalan. 

4 - !•tekli olanlann tartnamealnl görmek ilzere Ankara il jan-
darma komutanlıfma mUracaatlan i1An olunur, (5899) 3-4812 

İzmir belediyftJinden : 
Belediye ban gazı fabriklm tek teahin JeneratarlU ve kavi gaz

la ilaYeli teebin cibamı baYi ve 24 ... tte aegart yedi bin bef yilz 
metre miklp caz istihsal edebilecek kabiliyette alb flkull vertikal 
kamaralı bir hava gazı tatihaal ocapun mabeme ve montajı 
kapalı zarfla eksiltmeye konuJmattUr· 

Şartnamenin fenni kmmmda yazılı oldufa ftÇhile ocağın müte
ahhide aid nwldne allt n malwen•ile montajının bedeli muham
meni yetmİf bia 1aef ,az Undır. ~i 176 kanıt bedel muka· 
bilinde hava &azı mGdtırlilğilnden alnnr. Tqradan istiyenler ayrıca 
po11ta ücretini de göndermelidirler. Eksiltme birinci tetrinin 19 un• 
cu salı gUnll saat 16 dadtr. lttirak lçhı dCSrt bin yedi yUs yetmit bet 
liralık muvakkat teminat makbasu veya banka teminat mektubu ile 
iki bin dffrt vlz doban sa•r1r kanunun tarifi dalreslnde hazırlanmrt 
teklifler ihale PilnU olan 19.10.937 sah günU saat 15 e kadar beledi· 
ve encümen reialiitfne verilir. {3195) 3-4802 

Satılık ev 
Hiaar öntı, Kale dibinde, alt 

katı bir oda ve bir mutfak: üst 
katı 4 oda Ye bir sofadan ibaret 
avlu ve bah4;eli iki katlı bir n 
satılıkt'tr. tstiyenler birinci no
ter altmda berber Sabriye ba .. 
vurma lan. 3-4807 

ZAYi 
Nüfus tezkeremle elli liralık 

bir sened ırayf ettim. Yenisini a
tacağımdan eskisinin hWmıil yok
tur. 
Nevıehir kazasından HU.eyin 

otlu Salih 
3-4!t5 

7-9-1937-

Halil Nacı lViıhçıoğlu 
Anafartalar 111 Tet: 1230 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Atnlan 

Niçin ılbrab çekiyonunuz? 
Bapnız &inJC\raa derhal bir Sef alin 

a il Dl S 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
amballjlan isteyiniz. 

Z-2408 

Birinci Bursa festivali 
Oç gün devam etmek üzere 

(lO. Eylül. 1937) cuma cünU bqlıyor. 
10. Eylül 1937, cuma Dal gilntl 
11. EylüL 1937. cumartesi Su günü 
12. Eylül. 1937. Pazar Deniz günüdilr. 

Banyolarda. otellerde, lokantalarda tenzilit yapılmıftır. 
Bursa festivali gelenlere renk, güzellik ve somuz bir ei

lence •wıacaktır. 
Bu fmat •izlere etlenceden bqb: 
Tarih tehrl Bunayı, dibaya cenneti Uludaiı, tanıtacak ve 

günqin, aym koynunda dolap. batbp llannarada uautal· 
mu bir aece yqatacaktır. 

BURSA FESTiVAL KOlllTESI 
3-47'1 

Jandarma genel komutanlığa An.. 
kara sabnahna komisyonDDdaıi : 

Kapalı uıftaa puarbp talm1ea ll&tm -- .......... 
Ji~ek .... ..t"41f " ...... o ~Deri apğıya yanlmıftır. a.; 
na aid pazarlık 23.9.937 pe~ cDna mt onda komilyonda yapı
lacaktır. Şartnamesi paıwus, komiiyomlaa aJmahlJecek bu eJıailtme
ye girmek latiyenlerio (492) Jlra (45) kunıflak ilk tıemiaatlariyle 
birlikte vaktinde komlayona ~ 

Cimi 
Puinç 
Kuru fasulye 
Tarhana 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Çay 
Kırmızı biber 
Bulgur 
Kuru iizüm 

Mikdan Tlhmin bedeli 
Kilo x. 

9000 den 6000 lradar 18 
9000 " 12000 ., lG 

700 " 1000 • ıs 
1500 " 2000 • ıs 
1500 .. 3000 • 15 
2500 .. 5000 • 5 

40 " 60 a 3GO 
400 ., 500 .. 50 

7000 " 12000 .. 10 
2000 " 3000 of 25 

(320G) 

İstanbul Belediyesinden: 
3 ·-

Ketif bedeli 101817 lira oluı Cenahpap m.talwnMlne ppma:ı.. 
cak mutbak n ça1111tırhk binMı lrapab adla ebiltmeye lrmg ..... 
iae de belli ihale giin8Dde giren buhmmadıpnda kapalı sarf _...... 
meal 13.9.937 gününe uutıl•'fbr. Kqif evrakı w .....,._... 
iatiyenler 510 kurut mukabilinde leYUllD mlldtirltlitbulea alabilU. 
ler. lıteldller 2490 No. 1u lrananda yaıalı ftÜbdan blıfk w,. 
fen ifleri mildtırlqtlnden allc•klan f• elallyet neikaliJle IMO U
ra 85 kuntfluk ilk teminat -aWiu nya mektuba ile beraber tıekllf 
mektuplannı havi kapalı sarflarmı yukarıda yaa1ı cinde mt 14 
de kadar daimi endlmene veımelldirler. Bu uatten toma wrileceli 
zarflar kabul olunma•, (SBM) 3-t811 

Çocuk esirgeme kunımu 
genel merkezinden : 

Kurumumuz ve mlleaeaelerinin ihtiyacı için almaaıl( 300 UI 40d 
ton aömi kıok kapalı sarf Ue ebllmteye konulmuftm. ihale 20S.93f 
puarteai günli aaat onda ~k eairgeme kurumu pnel merlresinde 
yapılacaktır. Şartnamesini Clrmek iatiyenlerin genel merku h..at 
itleri direktarltli(lne mUracaat eyleme1erl. 3-4118 1891 ( SerYett filnun 

Blffuan: A. lı.an Tokg6z ZAYi ----------------------------------------~--------------------------~ 47 senedir du~ çıkmakta olan bu haftalık reaimll P· 
setealn Ankara'da utıt yeri A K B A ltltabeYidlr. Se-
nelik abone 10 1l ıaı 20 1na 

a.a.aı~ra. valiliğinden: 
1 - Ankara mer._ Jlk okullarma uprl 240, azami 300 ton .a. 

mi kok k&ıdr8 kapala wf ılll'etile almacaktır. Beher tonunun ma
llammen bedeli 29 1İ111411'. 

z - lltlnıkauya ~klerin muhammen bedelin yüzde 7.5 
niabetindeld muftkalıat ~ini ın....ı mnhalebe veznesine yatır• 
malan ve makbuzunu ı.uunı tarifata gCSre tamim edecekleri tek
lif mektubunun içine JID.rmaları ilamdır. 

3 - imle 16.9.937 pel'felllbe pi aaat 15,5 da Yillyet koaapn
da daimi enclmenindıa yapılacaktır. lsteldilerin flltmmeyi gör· 
mek üzere herıtm Kittir direktarlllilne mliracaatlan. (3143) 

3 4685 

114/91 aıyıb teka6d cilzdanı· 
mı kavbettim. Yenisini c;ıkart
tıracdımdan eskisinin hükmi 
yoktur. 

MUtelarid millbiml enel 
Ahmet Ertuna 

3--4816 

imtina sahibi •e Baamu 
hanirl Pallb Rıfla ATAY 

8a'811Uharrir lluaYinl "•· 
suhl BAYDAR 

Umumi aqriyatl ldart 
eden Yan isten 11Ud8r0 
Mtlmtu Pallr FENiK. 
Ulus BHımnı: ANICARA 

YENi SiNEMALAR HAIK 
BU GECE 

KADINLARDAN BIKTIM 
Joan Cravford - R. Montgomerl 

GUNDUZ tKt trtLll 

Yeni Mevsim Hazırlığı 

1 - Kadmlardan Bıktım 
z - Son Jlaydutlar 

Dol a yı s iyl e 

Bir kaç gün için 
Halk Matinesi uat 12.15 de 

kapalıdır RADYO POL1SLERI 

ŞEHiR BAHÇESiNDE 
Bu gece aaat tam Zl,30 de 

OPUŞMEDEN YATILMAZ 


