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basma fabrikamız 
BAYRAM YAPIYOR ATATVRK SöKEDE 

tatürk altın anahtarla1 

Egede 
büyük bir 
faaliyet 

goze 
çarpıyor 

Ege manevraları 
dün başladı 

B. CELAL BAYAR GiJZEL BiR NUTUK SöYLEDi 
Nazilli, 9 (A.A.) - Nazilli basma fabrikasının açılma töreni binler

ce halkın cand-4n tezahüratı arasında yapılmıştır. 
Kasaba baştan başa bayraklarla süslenmişti. Bütün nakil vasıtaları 

'Yakın vilayetlerden, kazalardan biri biri ardınca bugün yapılacak bas
ma fabrikası açılma törenini görmek için gelen halk kitlelerini taşı
maktadır • 

Söke, 9 (A.A.) - Atatürkü hamil 
olan tren Nazilliden itibaren güzergfilı.. 
ta bütün istasyonlarda, kasabalar ve ci· 
var köyler halkmm candan tezahüratiy
le, sonsuz şevk ve heyecanla karşılan
mış ve tezahürat bilhassa Aydında fev
kaiade parlak olmuştur. Atatürk saat 
19.5 da Sökeye gelmişlerdir. Bu geceyi 
burada geçireceklerdir. 

Harekat sahasına doğru yaklaşıldık
ça içi asker dolu trenler göez çarpmak
tadır. Bazı istasyonlarda görünen ve bir 
sessizlik ve intizam içinde geçen bu ha
rekat, insana bir harb alanına yaklaştı.. 
ğx hissini vermektedir. Ciddiyetle ö
devlerini kavrayan kahraman erlerimi
zin her hareketi takdirle görülecek bir 
haldedir. İstasyonlara yığılan halkımı
zın ve köylülerimizin önlerinden geçen 
asker arkadaşlarını görmek ve alkışla
mak için gösterdikleri heyecan ve can-

Bu tören münasebetiyle Büyük 
Önderimizin kasabalarını huzur
lariyle şereflendireceğini haber a· 
lan halk gece yarısından beri is
tasyon civarında canlı bir neşe İ· 
çinde beklemektedirler. Kasaba 
emsalsiz bir bayram §enliği içinde 
çalkanmaktadır. 

Nazilli fabrikasının ilk temeli atıldığı gün yapı!an tören (Sonu 4. üncü sayfada) 

B. Celal Bayar nutuk söylerken 

~betke 

Ruzvelt'in 
Nufku 

Falih Rıfkı AT AY 

Amerika cumhur reisinin Şika
Roda söylediği nutuk her tarafta 
derin akisler uyandırmıştır. Bu 
nutuk kendi başına bir hadisedir 
\re nasyonal - sosyalizm ile faşizm 
reislerinin Berlin hitablarmı göl
Rede bıraktığına da şüphe yoktur. 

Ruzvelte göre Kellog - Briyan 
lrıisakmın doğurduğu büyük iimid
ler, yakın zamanların anarşisı i
çinde yokolup gitmiştir. Milletle
rin iç işlerine müdahale olunmak
tadır; başkalarına aid topraklar 
ielişi güzel işgal edilmektedir; 
tayyareler, harb bile ilan edilmek
&izin, sivil halkı öldürmekte ve :e
hirleri yakmaktadır; Denizaltılar 
•ebebsiz yere gemileri batırmakta-

hd~r; bazı devletler, kendilerine hiç 
ır kötülüğü olmayan diğer mem

leketlerin iç harblarına karışmak
ta.dır. Gittikçe genişleyen bu yol
&uz hareketler içinde, Birleşik A
bıerika devletlerinin de hücuma 
~iramıyacağını kim temin edebi
lır? Bizzat medeniyet ve insaniyet 
:ehlike içindedir. Barışçı millet-
er, sulhu ve emniyeti inanca altı~ 

l\a. alacak kanun ve prensipleri de
"anı ettirmeğe çalışmalıdırlar; 
tnuahedelerin bozulmasına müsa
ade etmemek lazımdır. 

Nutka asıl hadise kuvvetini ve
ten ana-söz şudur: "Barışı devam 
ettirmek için Amerika Birleşik 
~ev/etlerinin basit bir karışmazlı
~~ ve basit bir t1ıralsızlığı kafi de
lfzldir ! . Y a·ni Amerika, bütün sik-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

· Saat 13.30 da Başvekil vekili B. Ce
lal Bayar ve İcra vekilleri heyeti, Ka. 
mutay heyeti, hususi trenle geldiler. 
Manevra sahasında bulunan Genel kur
may başkanı Mareşal Çakmak ve Asbaş
kanı General Asım, ordu müfett~i İz
zettin Çağlar, diğer generaller aynı sa. 
atte Nazilli istasyonuna varmx§lardr. 
Saat 14 de Atatürkü hamil olan husus? 
tren Nazilliye geldi. Büyük Şefe İsmet 
İnönü ve Prof. Bn. Afet refakat edi
yorlardı. İstasyonda başta, başvekil ve-

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Algesirasa asker 
çıkardılar 

Faris, 9 A.A.) - Cebelüttarık'tan 

Haves ajansma bildiriliyor: 
Algesiras'da yeni kıtalar karaya ihraç 

edilmiştir. Septeden sevkedilen bu kıta
lar, Franko bayrağını taşıyan iki gan -
botun himayesinde dört vapura bindiri1-
mişti. Halkın kıtalann ihraç edildiği rıh
tımda toplanmaması için Algesiras'da 
tertibat alınmıştı. 

Çemberlayn "kuvvete 
müracaat usulüne 

isyan etmek 
. lazımdır!,, diyor 

Scarborough, 9 (A.A.) - Dün akşam muhafazakar part~ kongresi
nin son toplantısında bir nutuk söyliyen Çemberlayn İngılterenin iç 
ve dış siyaseti hakkında izahat vermiş ve pek nazik haller ve şartlar da
iresinde çalışan Eden' den takdir ve sitayişle bahsetmiştir. 

Bugünkü korkunç meseleler 
karşısında dünyanın vaziyetini 
tahlil eden Çemberlayn açık bir 
şekilde harb ilan edilmemiş oJ
makla beraber iki harb karşısında 
bulunulduğunu kaydetmiştir. Bun
lar İspanya ve Çin harhleridir. Bu 
harblerde kullanılan bombardı
man tayyareleri harbe iştirak et
miyenleri de öldürmekte ve sakat
lamaktadır. 

Hatib, insanlık duygularını isyan 

N ev il Ç emberlayn 

ANKARA GüCü SAMPiYON! _, 

Gençleı birliğini 8-0 gendi 

Dün Ankara Gücü Gençler Birliğini 8 • O yenerek Ankara ~ampiyonluğunu 
kazanmıştır. Yukardalci resimde dünkü maçtan heyecanlı bir an. görüyorsunuz. 

Spor muharririmizin maça dair yazdığı yazı beşinci sayıfamızdadır. 

İspanyada çarpışan gönüllüler meselesi 

etrafındaki notaya İtalya cevab verdi 

Italya Londra komitesi 
dışında ve Almanyasız 
görüşmelere girmiyor 
Roma, 9 (A.A.) - Kont Ciano bugün Lord Porth ile Blondel'e is

panya meseleleri hakkındaki fransız - İngiliz notasına İtalyanın cevar 
hını vermiştir. 

İngiliz ve fransız hükümetleri notanrn metnine ittila hasıl etmeden 
evel İtalyan cevabı hakkında resmi izahat vermilmiyecektir. 
--------------· -· Roma, 9 (A.A.) - 2 teşrini ev• 

ettiren bu gibi hareketlerden muhare
be zamanlarında kaçmılmıyacağını söy
lemiştir. Binaenaleyh bizzat muahede. 
lerle girişilen teahhüdlere rağmen 

mevcud ihtilafın sulh yoluyla halli 
için müzakereye girişmeden evvel kuv
vete müracaat etmek usulüne kıı.rşı is

ftOoo:P o SW1lP r 7 P P:iROO O n n o SOJ;"1llllP R&lkP nooıo ~ vel 1937 tarihli fransız - İngiliz no

yan etmek lazımdır. 
Hatib. Ruzvelt'in nutkunu hatrrla

tarak bu nutkun tam vaktinde söylen. 
miş olduğunu tebarüz ettirmiş ve şöy
le devam etmi~tir: 

"- Şimdiye kadar Amerikanın açık 
bir tecerrüd siyaseti takib edeceği zan 
edilmekte idi. Halbuki Ruzvelt, dün. 
yaya arız olan adaletsizlik hastalığının 
yayılmasına müsaade edildiği takdirde 
hiç bir milletin taarruzdan masun kal-

(Sonu 3. üncü sayıfada) 

~~ öDk t~~ırülfllcdl~ 

U Lu & 28 büyük sayfa 
• olarak çıkıyor 

En doğru haber en güzel gazı 
canlı röportajlar 

en 

tasına İtalyan hükümetinin ceva
bı aşağıdadır: 

1 - Kırallık hariciye nazın, Fransa 
büyük elçiliğinin bu ay tarihli ve 295 
numaralı şifahi notasına atfen aşağ da. 
ki hususatı arzetmekle şeref kesbeyler · 

2 - Faşist hükümeti, İspanya siya· 
s1 istiklali hakkında Fransa hüküme'L 
nin verdiği teminatı memnuniyetle se· 
net ittihaz eder. Kendisine gelince, fa. 
şist hükümeti, ana vatanı, adalc:ırı ve 
sömürgeleriyle İspanyanın siyasi istik-

(Sonu 4. üncü s:ıyf::ıda) 



lstanbul ıöportajı 

Türk tarih sergisinde 
cumhuriyet devri 

lıtanbul'claki Türk Tarih Sergisinde 
Cumhuriyet devrini gösteren köteleri 
bundan evvel çıkan iki yazımızda izaha 
baflamıtbk. Bu yazınuzda da donanma.. 
dan itibaren diler köteleri anlatalım: 

Sağda C. H. partisi köşesinden son
ra ve ordunun tam karşısında donan
ma köşesi vardır. Burada İstiklal har
bmdaki deniz kuvvetiyle deniz sanayi
Uıin hacmi ve cumhuriyet devrinde bun
ların inkişafı rakam, kroki ve resimler

le gösterilmiştir. 
Ortada Atatürk'ün donanmaya ver

diği şu direktifini görürüz: 
"Mükemmel ve kadir bir türk d0-

aanmasrna malik olmak gayedir,, Aşa
ğıda ve ortada büyük şefin el yazıları 
ile Hamidiye krovazöründe donanma 
mensublarına yaptıkları büyük hitabı 
buluyoruz. Aşağıda Sakarya denizaltı 
gemisinin bir k~ük modeli ile İstiklal 
harbının fedakar teknesi Taka vardır. 

Dahiliye: 
Cumhuriyetin yurd içindeki yübeL 

tici kuvveti bu dahiliye köşeainde bü
yük kanadla temsil edilmiştir. Büyük 
,ef de ••cumhuriyetin dahili siyaseti; 
vatandaşın ya§ayışını, hiç bir nüfuz ve 
tasallutun tesirinde bırakmaksızın te
min etmektir.,. demişlerdir. Alttaki sü
tunlarda vilayetlerin maarif, sıhat, zi
raat, yo1 işlerine büdcelerinden ayır -
dıkları rakamlar gösterilmiştir. Nufus 
artıfı, Avnıpanm merkez ve garbından 
daha veiad sayılan şarkta Bulgaristan
da binde 11, Yunanistanda 13 ve Yu
goslavyada 14.4 iken Türkiyede binde 

21.65 dir. 

Dahiliyemizin köy ve şehir işlerin

deki başlıca hedefleri şöyle hulasa e

dilmiştir: 

Plan, temiz ev, temiz sokak, temiz 
su, ağaç, elektrik, hal, mezbaha. 

Maliye kötesi etnfmcla serginin ilk 
açıldılı zamanlarda eaaılı ve uzun izah
lar yapmııbk. Onun için bu kısmı ge9p, 
timdi naha köıesini anlatalım: 

Nafia: 
Demiryollannın ve §OSeJerln sık çiz-

Tiyatro mektebine I 
alınacak talebeler 1 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Tiyatro ve 
opera mektebine alnacak talebelerin im
tihanları bugün öğleden evci fransız 
tiyatrosunda. öğleden sonra da Galata
Slt"ay lisesinde yapıldı. İmtihanlara 140 
kişi iştirak etti. İmtihanda mütehassıs 
Karı Eb~rt, yüksek tedrisat müdürü 
Cevact. şehir tiyatrosu artistleri ve mü
khassıs bir heyet bulundu. Ebert beya.. 
natında unları söyledi: 

"- Tiyatro ve opera mektebleri i
çin müracaat edenler içerisinde istida
dı görülenlerden yüksek tahsili olanlar 
tercih edilecektir. Bugünkü imtihanla. 
rm neticesi çok memnun olmaya değer. 
Bilhassa opera kısmına müracaat hem 
geniş olmuş, mm de iyi neticeler alın-
mıştır. • 

Ankarada bir sene talebemle yaptı

ğım tecrübe bana büyük ümidler verdi. 

Türk hükümetinin bu kültür işinde 

yüksek maksadı temine katlanması iyi 

bir trupun yetittirilmesinc çok yardım 

edecektir. Bu işin tahakkukuna benim 

memur edili§im beni bahtiyar ediyor. 

Türk hükümetinin bu husustaki mak

eadı lakttayin ikihci derecede bir ti

yatro vücuda getirmek değil, birinci 

emıf ~e milli bir karakter taşıyan mil

lt bir tiyatro kurmaktır. Bana burada 
düşen vazife talbcmi aldlklan metod
la bir gün türk tiyatrosuna garb tiyat-

• rolariyle müsavi bir seviyeye çıkara

cak tekilde yetiştirmektir. 

Selçukspor Konya ıampiyonu 
Konya, (Hususi) - Lik maçlarının 

aona ermesi üzerine Selçuk spor Konya 
f8D1piyonu illin edilmiştir. İdman yur
du ikinci, Gençler Birliği üçüncü ol
muştur. Selçuk spor ayın on beşinde 
Adanaya gidecek ve Türkiye birinci
liklerine iştirak edecektir. 

gilerle kuşattığı vatan haritası burada 
cumhuriyet nafıa tarihini veciz ve va
zıh olarak yazmıştır. Resimler büyük 
nafıa eserlerinden birkaçını verebiliyor. 
Rakamlara gelince, imparatorluk 60 yıl.. 
da yabancı sermayeye yılda 60 kilomet
re şimendüfer yaptırabildi. Cumhuriyet 
kendi büdcesinden yılda vasati 223 
kilometreden 13 yılda (2705) kilometre 
şimendüfer yaptı. Satın aldığımız da 
3745 kilometredir. 

İmparatorluk 600 yılda (60) büyük 
köprü yapmıştır. Cumhuriyet 13 yılda 
74 tanesine muvaffak olmuştur. 5 yılda 
(31) milyon sarfcdilerek 600.000 hektar 
arazi sulanacaktır. 

Demiryollan, hem garb, hem şarkla
hava yolları şimdilik yurdiçini garbla sı
kı sıkıya bağlamıştır. Nafıa, bütün bu 
eserlerin sımnı Atatürk'ün şu vecizesin
den almıştır: "Demiryollar memleketin 
toptan, tüfekten daha mühim bir emni
yet silahıdır." 

Sıhat: 

Milli sağlığı koruyan müesseselerle 
alman tedbirler bir sıra resimle tesbit 

edilmiştir. 
Arkadan ışıklandınlan krem rengin. 

de bir kristal üzerinde zevkle seyrettiği
miz mukayeseli §ekiller bize şu rakam
ları vermektedir: l 923 de Sıhat Vekale
ti emrinde 625 hekim ve eczacı 4 hem.. 
fire 560 sıhat memuru vardı 1936 da be
kim ve eczacı 1423 hemşire 360 ve sıhat 
memuru 1405 olmuştur. 1923 de 78 sı
hat müessesesinde 56 bin kişi, ayakta 9 
bin kişiye yatakta bakılmıştır. Ve yatak 
mevcudu 4595 dir. 

1936 da 45 5 sıhat müessesesinde 4,5 
milyon ayak tedavisi 990 bin yatak teda
visi yapılmıştır. Yatak sayısı on bini aş· 
mıştır. Sıtma mücadelesinde 806 bin 
metre kanal açılmış 53 bin kilo kinin da. 
ğıtılmıştır. Ayakta 1 l bin yatakta l 4 bin 
trahom tedavisi yapılmıştır. 

İskan işlerine gelince: Cumhuriyet 
yıllannda yurdda 627.753 kişiden mü
rekkeb 160.628 aile gelmiştir. Bunlar için 
şimdiye kadar 22 milyon lira harcanmış· 
tır ve göçmenlere 142.926 bina 552 bin 
hektar toprak ve 24 bin hektar bağ ve
rilmiştir. Sıhat köşesinde bir tarih vesi. 
kası görüyoruz. 21 ağustos 1312 tan'hli 

Tabancalı çocuklar 
Mersinden gelen bir haber, oradaki 

orta melrteb müdürünün, ilci sene •ını
fmda kalan bir talebe tarafmdan, mek
teb koridoruncla, tabanca kurşunu ile 
öldürüldüğümi bildirdi. Bu haberin, 
kültür adamlarımız üzerinde yaptığı 
elemli tesir kadar, çocuk b3balarımn 
kalblerine de, beyne inen bir çekiç dar
besi ıztırabı verdiğine şüphe yoktur. 

Mekteb müdürünü öldüren talebe! 

Bunu, birkaç senedenberi iki defa
dır ki işitiyoruz. 

Karadeniz ve Akdeniz kıyılarından 
bu iki gafil çocuğun ellerine muallim. 
/erini öldürmek için silah veren hangi 
korkunç zihniyettir? 

Mekteb, çocuğa böyle bir fikir tel
kin edemez. O halde, bu ruh halinin 
kaynağı sokakta mı, ailede midir? So· 
kakta ise aile, çocuğunu neden soka
ğın tesirine bırakmıştır .' Demek ki a
:ul mesul ana ve baba, bi..-;..at ailedir. 

Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? 

Kıymet tammıyan, .~ııuruna sahib 
olnııyan, nilıayet muallfrnini öldüren 
çocukların, bir bağı kaplıyan yabani 
otlar gibi, üremesine seyirci olan ana
lar ve babalar, farkında mıdırlar ki, bu 
nıemlekte en büyük fenalığı ediyor
lar? - N. B . 

Berber dükkônlarından 

lubiyat resmi 

'.Radyo makinesi aahibi berber dük
kanlarından lubiyal resmi almak istiyen 
bazı belediye ~ubelerine belediye reisli. 
ğınce verilen emirde bu teşebbüslerden 
vaz ge9JT1elcri bildirilmiştir." 

Bu haberi veren eazeteler buna ta 

ULUS 

G. Metaksas'ın 
Ankara seyahati 

İstanbul. 9 (Telefonla) - Dost Yu
nanistanın Başvekili general MetaJcsas.. 
ın memleketimizi ziyareti hakkında bu
rada fU maJUmat vardır: General Me
taksas ayın on sekizinci pazartesi gü... 
nü Averof zırhlısı ile İstanbula gele
cek, aynı akşam Ankaraya hareket ede
cektir. General Metaksas Ankarada 
çarşamba akşamına kadar kalacak ve 
cumartesi günü gene Averof zırhlısı 

ile Yunanistana dönecektir. Averof li
manımıza gelirken, Hamidiye kendisini 
kara sularımızda karşrlıyacaktır. 

Dost memleket başbakanının Anka
rada bulunduğu müddet zarfında İstan
bulda da Vali B. Üstündağ tarafından 
yunan deni?.cileri şerefine bir balo ve 
ziyafet verilecektir. 

Cumhuriyet bayramında 
Ankaraya gelecek dost 
memleketle.~ erkanı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Cumhu

riyet b3yram1 münasebetiyle Ankaraya 
gelecek olan fran hariciye nazırı ekse
lans Samiv aym 24 ünde, Romen Baş
bakanı ekselans Tatareso ile Balkan 
antantı genel kurm .. y başkanlan da 
28 inde Ankarada bulunacaklardır. 

Adanada çeltik ekimi iyi 
netice verdi 

Adana, (Hususi) - Bu sene mınta

kamızda çeltik ekiminden çok mühim 

neticeler elde edilmiştir. 

Bu sene Osmaniye, Ceyhan, Kozan 

ve Kadirli kaZ3larmda on bin beş yüz 

yirmi dekar çeltik ekimine mukabil üç 

buçuk milyon kilo derecesinde basılit 

elde edilece ği talunin edilmektedir. Bu 

itibarla bölgemiz çeltik işinde Maraş 

vilayeti seviyesine gelmiştir. 

Konya ceza evinde pavyon 
Konya, (Hususi) - Cezaevimize 

3130 lira sarfiyle bir pavyon ilavesi ka
rarlaşmıştır. 

bir tezkere ile fstanbul bakteriyolojiha
ne müdürü, müessesenin bir senelik su 
ve gaz parasının maliyece verilemediğin
den maaşlarm da muntazaman alınama
dığından sızlanıyor. 

Kemal ÜNAL 

mütaleayı ilave edebilirlerdi: "Berber 
dükkAnlarında radyo, bir cazibe değil, 
evlerimizdeki vazifesinin eşini yapan bir 

medeniyet lazimcsidir. 
O belediye şubeleri bunlardan lubiyat 

resmi almağı acaba nasıl dü~ünmüşler
dir?" 

Kitab yok, kitab yok! 

Çivili geçidlcrden ıonra, gazeteleri
mizde, günün mevz ~u mekteb kit:ıbrarı
dır: kitab yok, kitab yok! 

Devlet matbaası çahşıyC"r. Eksik ki
tablar elbette yakında tamamlaı>acaktır. 

Ancak, gazetelerimizin hemen her 
sayıfaımda, haber olarak, tetkik maka
lesi ola~k f kn olarak böyle bir tek 
mevzu üzerinde ısrar edilmesinin sebebi 
biraz da mevzu lnthğı değil midir? 

Y iiz kızaTmcuı 

Bir gazetede şöyle bir fıkra oi<Tıduk: 

"Konu,urken yü:ilerinİn 1crzarmasını is. 

tiyen kadmlann yüzleri, allık kullanma

larından dolayı kızanyor mu, kızarmı

yor mu, bir türlü belli olmamaktad r. Bir 

maltyaj mütehassısı b:.ına karşı çare o· 

larak elli beş sayıncaya kadar nefes alın

mama.mı veya, gerdanda gerdanlık var

sa, onu düzeltir gibi yaparak boğazın 

sıkılmasını tavsiye etmektedir/' 

Bizim bildiğimiz, yüz sıkılganlıktan 

veya utançtan kızarır, ve allık, bu kıza. 

nklığı örtemez. Çünkü o zaman yalna 

yüz değil, gözler de kızarır. 
Siz, bahsettiğimiz gazete fıkrasından 

ne anladınız? 

T enbeller çok mu ya§ar? 

Çok yaşamak icin çok sp,.r ek.zer· 
sizleri yapmak fikrinde olaa ve bunu 
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Sanat mekteblerine 
alınacak talebeler 

Bu yıl sanat mekteblerine alınacak.. 
lar için vilayetlerde açılan imtihanlar_ 
da muvaffak olanlar Kültür bakanlı.. 
ğınca tesbit edilmiştir. Bunları vilayet 
ve sıra numaraları ile yazıyoruz: 

Ankaradan: 27 Ömer, 29 Şükrü, 54 
Sabahaddin, 107 Hüseyin, 111 Ömer, 
150 Muhiddin, 4 Karaca, 297 M. Fahri, 

14 İbrahim. 
Çankırıdan: 9 Ali, 69 Nazır. 
Eskişehirden: 1 Arif İsmet, 4 Ca

hid, S Cevad, 13 Sabahaddin, 2 Ali Ce
vad, 27 İhsan, 37 Kadri, 39 Fehmi, 287 
Hamid, 40 Emin. 

Bursadan: 3 Mehmed, 39 Rahmi, 55 

Nusrat, 92 Şakir, 96 M.ehmed, 97 Hü
seyin, 99 Mehmed, 137 Abdurrahman, 
156 Mustafa, 3 Salih. 

Bilecikten: 8 İzzet, 9 Aziz, 28 RL 
!at, 34 Nuri, 50 Yusuf, 13 Refik. 

P<:>ludan: 2 Sami, 8 Adnan, 17 Malı. 
mud, 23 Reşid, 3 Mazhar, 

tzmirden: 34 Nahid, 35 İbrahim, 58 
Necdet, 121 Kadri, 43 İsmet, 62 İhsan, 
42 Kemal. 

An tal yadan: 3 Mustafa, 5 Celal, 7 
Yusuf, 10 Tevfik, 13 Süleyman, 14 Ah
med, 20 Mustafa. 

Çorumdan: 1 Nuri, 7 Emin, 8 Os
man. 

Samsundan: 2 Lutfi, 3 Rüştü, 7 HiL 
seyin, 9 Hasan, 43 Şükrü, 46 Ali, 10 
Şerafeddin, 7 Mazhar. 

lstanbuldan: 9 Nevzad, 12 Ali, 18 
Vahdet, 46 Kenan, 47 İbrahim, 49 Ta
ceddin, 63 Bekir, 70 Tahir, 71 İbrahim, 
78 Fethi, 82 Salahaddin, 86 Mehmcd, 
100 Kenan, 105 Tahsi~ 139 Necati, 140 
Hüseyin, 143 Hikmet, 176 Mustafa. 228 
Halid, 260 Yüksel, 261 Bekir, 269 Ne
dim, 279 Cemal, 280 Nevzad, 284 Ccll
lcddin. 285 Ragıb, 294 Zi.cr, 295 Mah
mud, 296 Orhan, 206 Burhaneddin, 318 
Nezir, 332 Avni, 334 Hakkı, 106 Sami, 
38 Receb. 130 Cüneyd, 22 Cevad, 1 Tur
han, 2 Ali, 19 Fuad, 22 Muammer, 201 

R"hmi. 
Erzincandan: 6 Fehmi. 

Erzurumdan: 3 Necmeddin, 4 Fa
ruk, 5 Necdet, 8 Mehmed, 9 Nihad, 10 

Nuh Kurd. 
Gircsundan: 17 Avni, 26 Seyfeddin, 

31 F.min. 
Gümü aneden: 1 Süleyman, 2 Ali 

Osman. 3 Nihad. 9 Ali, 
Karstan: 1 Eyüb, 5 Bekir, 2 Taced-

tatbik edenler vardır. Fakat Amerika 

alimlerinden George Jean Nathan bu 

fikirde delildir. Bu adam diyor ki: 
"Hayvanlara dikkat edin de lıu ha

kikati öğrenin: Haynnlarm çolu ek
zeraiz yapmazlar. Yapanlar ise en 

kısa yaşayanlardır. Yer yüzündeki 

haranlarm en ağın, en tembeli olan 

kaplwnbağa. 200, 300 sene kadar ya.. 

§ar. Hareketleri gayet ağır olan kuğu 

ku§unun 102 yaşına kadar yatadığı 

görülmüştür. Gene ağır hayvanlar

dan filin ömrü 150 ye 200 e kadar çı

kaı·. 

öte ta.rafdan yerinde durmayan 

köpek ancak on, on beş sene yaııyor. 

Sincab, onunda, on ikisinde; tavıan 

yedisinde, sekizinde; fare ücünde, 

dördünde ölüp gidiym-." 

Nasıl, bu aliınin müıahedelerini 

beğenip de iti tenbelliie wuralım mı? 

Ne dersiniz? 

Çalıımtunanın cezmı 

Dün, Ankara'da, geçen futbol mev. 
sim;nin şampiyonluk maçı, nihayet ya
pıldı, ve iki rakibten milli küme müsa -
baka!arında daha iyi netice alnuş olanı 
diğerine 8 • O yenildi. 

8 - o! 

Maçı ıeyretmiyenler buna inanmaz
lar. Fakat böyle oldu. Çünkü takunlar. 
dan biri çalışmq, öteki eski zaferleriyle 
öğünerek galib geleceğini saıınuıtr. 

Fikir daima doğrudur: Çalışanlar 

'kazanır. 

Gerçi bu, herkeain bildiği bir haki • 
kattir, ama ;ıaman zaman hatırlamak ve 
ltabrlatmak da çok faydalıdır. 

din. 
Ordudan' 1 Bilal, 4 Muharrem. 5 

Hamdi, 12 Osman, 14 Mehmed. 
Konyadan' 39 Hasan, 81 Ahmed, 23 

Ahmed. 
Antebten: 1 Hayri, 12 Kemal, 14 

Mehmed, 22 Mehmed. 
Marqtan: 7 Ali, 8 Hasan, 9 Meh· 

mcd. 
Niğdeden: 1 Naci, 4 Emin, 12 örneı 

14 Ali Rıza, 15 Mustafa, 16 Yahya, 17 
Sadi. 8 Talat, 38 Kamı1, 226 Hasan. 

Sivastan: l Kazım, 4 Necati, 9 :Mus
tafa, 7 Nuri. 

Kastamonudan: 4 Saim, 15 Liıtfi. 
36 İsmail, 53 Hasan, 55 Fehmi. 3 Nuri. 
229 Kam:ı1, 

Amaayadan: Eyüb. 
Çorumdan: 4 Bekir, 13 Cahid, 2l 

Kamil, 23 Yaşar, 139 Celal, 6 Talat, 
104 Abdullah. 

Sinobtan: 14 Kamil, 212 A1i, 28 
Mehmed. 

Tokattan: 13 Rasim. 
Edirneden: 30 Nusret, 40 Mustafa, 

4 Faik, 28 İbrahim, 23 İsmail, 329 Ki· 
zun. 

Balıkesirden: 4 Mehmed, 7 Muhar
rem, 11İdris,14 Mehmed. 17 Mcbmed, 
25 Mustafa, 33 Mehmed, 34 Lütfi, 39 
Cemalettin, 46 Hakkı, 60 Behcet, 97 
Hulusi. 

Trabzondan: 2 Kadir, 3 Yahya, 15 
Ali Rıza, 16 Ali Şeref, 19 Mu~ffer, 21 
Ali, 30 Tevfik. 

Rizeden: 3 Mahmud, 93 Enver, ıo 
Ali. 

Kayacriden: 20 Sabahaddin, 31 )(eh· 
med. 33 Tahir, 10 Süleyman, ll6 Talat. 

KırJchirdcn : 8 F.§ref. 
Y ozgattan: 1 Mustafa, 2 ffakkı, 

6 AbtuDab, 10 Ferid, 19 Niyazi, 23 Sa
im, 24 Abdülkadir. 

Scyhandan: 4 Sellin, 5 Sami, 6 :Ke· 
mal, 18 Halis, 19 Kemal, 33 Hasan, 35 
Kemal, 4 ı Ali, 1 Ali llısan. 

Afyondan: 2 Mehmed. 3 Mahmud. 
11 Ali, 12 Haydar, 17 Necati, 18 Fuad, 
26 Abdurrahman, 28 Hasan SaWıaddin, 
41 Ahmed, 1 Abdurrahman Çobmı-

Çanakkaleden: 5 Bekir, 7 Hasan, 
12 Mustafa, 16 Naim, 21 Asını, 22 Ke
mal, 23 Mcbmcd, 26 Tevfik, 28 Adem. 
25 CeWeddin, 132 Şevki, 133 SUley-
man. 

Kırklarelinden: 1 Mehmed, 2 Sadri, 
7 Ali Rıza, 8 Remzi, 6 Sabahaddin, 197 

Mustafa. 
Tekirdağından: Sami.. 
Zonguldaktan: 33 Necib, 35 Edhenı. 

59 Mehmed. 
Bursadan: 5 Kemal, 12 Fahri, l 1 

Hüseyin, 24 Hayreddin, 31 fsmaı1, 3S 
Şaban, 32 Burhan, 34 Edip, 36 Fahri, 
39 Ali, 40 Rasim, 45 Saim, 35 Er-doğan, 
16 Mehmed, 125 Abdülkadir. 

Kütahyadan: 3 Vahid, 4 Abdullah, 
8 Mehmed, 13 Ali, 21 Hüseyin, 27 Hil
seyin, 31 Kemal, 37 Mehmed, 38 Hü
seyin, 43 Osman, 49 Ali, 52 Mustara, 
54 Musa, 59 Fethi, 10 Şükrü. 

Diyarbekirden: 3 Ali, 4 Süleyman, 
Ağrıdan: 1 Şefik, Elazizden: ı Meh

mcd, Muştan: 1 Muhiddin, 184 Enver, 
Urfadan: S Mahmud, 6 Eyüb, Malatya
dan: l Edhem, 11 Şakir, Tunceliden: 
64 Mustafa, Bitlisten: 2 Fikri. 

Portakal hastalıklarile mücadele 
Mersin, (Hususi) - Portakal bah

çelerind~ haşerelerle mücadeleye ge
çilmiştir. Bütün bahçeler ilaçlanmak· 
tadır. 

Balıkesirde evkaf inşaları 
Balıkesir, (Hususi) - Evkaf idare

si, bir sebze hali ve kiralık apartmıaıı
lar yaptırrnıya karar vermiştir. Kiralık 
binalar 60 bin, $Cbze hali 20 bin liraya 
çıkacaktır. Bu suretle şehrimiz bir kat 

daha bayındırlaşacaktır. .................................................. . . . . 
: H A V A f . . ·················································· Dünkü hava 
Dün An.karada hava açık gcçnıiştif· 

Gecenin en düşük suhuneti 12 dir "'e 
en yüksek suhunet de gölgede 29, gü
neşte ve açıkta 55 dereceye kadar çık
mıştır. Yurdun cenub Anadolu, doğu 
ve cenub doğusu mıntakaları açık, di
ğer mmtakaları ise kısmen açık geçtni! 
ve 24 saat zarfında hiç bir tarafta ya
ğıf kaydedilmemiştir. Yurdda en dii• 
tük suhunet Vanda 4, ve en yüksek sı.ı
hunet de Adanada 36 derecedir. 
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Dl Ş lCMAL l ---
Roosevel t' den sonra 

Chamber lain ... 
5 ngiltere'nin dış politikası hakkında 
lıl Milletler Cemiyeti içtimaı açıldığı 

&ırada Hariciye Vekili Eden tarafından 
söylenmiş nutuktan sonra biı İngiliz 

devlet adamı söz söylemiş değildir Hal
hu1ci arada sırasile Musolini, Hitler, Cha· 
utemps ve geçen gün de Şikagoda Roo
aevelt birer nutuk irad ettiler. Bu iti
barladır ki Scarborugh şehrinde bir müd
dettenberi devam eden muhafazakar 
Partisi kongresinde parti.lideri ve başve
kil Chamberlain tarafından son vaziyet 
hakkında söylenecek sözler alaka ile bek
lenmekte idi. l ugiltere başvekili nihayet 
bu nutkunu söylemiştir. Chamberlain'in 
hu vesile ile sansaayonel beyanatta bu
lunacağına inananlar, hayal sukutuna 
uğramışlardrr. lngiltere başvekili malum 
olınıyan bir şey söylememiş, yalnız 
nıevcud vaziyeti hulasa ile iktifa ebniş • 
tir. 

Başvekil, parti kongresinde her şey
den evvel, Eden'in dış politika etrafında
ki faaliyetinden takdirle bahsetmiştir. 
Bunun hususi bir manası vardır: lngil
tere kabinesinde dış politika üzerinde 
biri Eden, diğeri de Chamberlain tara
fından temsil edilen iki fikir mevcud ol
duğu çok defa tekrar edilmiştir. Giiya 
Chamberlain, Almanya ve ltalya ile an
laşmaya meyyal imiş de Eden buna ra-
21 almıyormuş. Son birkaç ay zarfında 
biri Almanya, diğeri de ltalya ile anlaş
nıak için İngiltere tarafından iki ehemi
yetli adım atıldığı maliimdur. Bunların 
biri, alman hariciye vekilinin Londra'ya 
d ıveb, dageri d,. Mussolini ile İngiltere 
başvekili ara.:undaki mektublaşmadır. 
Bu adnnlann, Eden'e rağmen Chamber
lain'in telkinatiyle atıldığını bazı İngiliz 
ı;azeteleri yazmışlardı. İngiliz başvekili, 
Parti kongresinde hariciye vekilinin me
saisinden sitayişle bahsederek kendisiy
le Eden arasında herhangi bir ihtilaf 
ın~vcud olduğunu tekzib etmek istemİ§· 
tir. 

Nutkun ingiliz dıı politikasına temas 
eden noktalan jeneralitelerden ibaret-

tir. Chamberlain Çin' deki harba temas 
etmiş ve Londra' da toplanacak olan do-

kuzlar konferansının neticesi hakkında 
nikbin olduğunu bildirmiştir. Bu Nikbin-

liğe başlıca sebeb de Amerika Cumhur 
l"eisi tarafından Şikago'da söylenen nu• 

tuk~ur. Chamberlain bu nutuk üzerinde 
e~atU şekilde durarak Amerika dış poli-

tikasının zannedildiği gibi bir tecerrüd 
siyaseti olmayıp, sulh ve müsalemeti ko

rumak noktasında dünya devletleriyle 

teşriki mesai siyaseti olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. 

ispanya hakkında Chamberlain yeni 

bir ~Y söylememiştir. Gönüllülerin geri 
çağırdması için tevdi edilen notaya ltaJ-
ya'nm cevab vermesini beklediği anlaşı· 
lıyor. Ancak bu cevab verildikten ve is
panya meselesi üzerinde bir itilaf husu

le geldikten sonradır ki iki ay kadar ev. 
vel Mussolini'ye gönderdiği mektuplar
daki mevzulara geri dönebilecektir. ln-

giltere başvekil~ bu sözleriyle, İspanya 
tneselesi üzerinde bir anlaşmaya varıl • 

n-.adıkça, İtalya ile diğer meseleler üze -

rinde bir görüşmeye girişemiyeceğini 

bildirmiş oluyor. 

Sulh sözlerinden silahlanma mesele
sine geçen Chamberlain, lngilterenin 
hazTrlıkları hakkında Eden'in Milletler 

Cemiyeti içtimaında söylediği sözleri 
belki bu defa daha vazıh şekilde tekrar 
etmiştir. lngilterenin bugün inşaat ocak.. 

larındaki harb gemileri beş yüz bin tona 
ba iğ olmaktadır. İngiliz kara kuvvetle
ri iki sene içinde üç misli artmış, hava 

kuvvetleri de daha kısa bir zaman için

de birkaç misline çıkmıştır. Yani Cham· 
berlain 1 ngiltere'nin sulha taraftar oldu

iunu, fakat bu sulh elde edilmediği tak. 

dirde de harb için hazırlıklı bulunduğu. 

nu kendisine mahsus olan mutedil ve 

Çok ihtiyatlı lisanla alakadarlara anlat
mak istemiştir. 

A. Ş. ESMER 

liukuk fakültesinde sınıfta kalanlar 

İstanbul, 9 (TelefonJa) - Resınl 

takamlara göre bu sene hukukun birin

ci sınıfında 179, ikinci sınıfında 161, 
Ür üncü sınıfında 32 ki~ sınıfta kalmış
tır. 
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ltalya Japongaya muzah ir 

e 

Kabahat hep 
çinlilerinmiş ! 

Tokyo,.9 (A.A.) Reyter ajansı
nrn muhabiri bildiriyor: İtalya se
firi Hariciye müstefarını ziyaret 
ederek İtalyan milletinin Japonya· 
nın Çindeki hareketine tamamiyl
le müzaharet etmek hususunda 
Musolininin idaresi altında ka
viyyen birleşmiş olduğunun japon 
milletine bildirilmesini rica ve Ja
ponyanın Çindeki hareketinin 
meşru bir müdafaa hakkının filen 
tatbikinden ha.şıka bir şey olmadı
ğım beyan etmiştir. 

Bütün kabahat çinlilerin 

Tokyo, 9 (A.A.) - Royter Ajansı· 

nrn muhabiri bildiriyor: 

" Milletler Cemiyetinin kararına ve 
Ruzvelt'in nutkuna cevab olarak Hari
ciye nezareti tarafından neşredilen bir 
beyannamede ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

" Çin hükümetinin japon aleyhtarlı
ğı siyaseti karşısında Japonya meşru mü.. 
dafaa vaziyetinde hareket etmektedir. 
Garb devletleri Japonya'run hakiki mak
sadlarıru anlamışlardır. 

Japonya, japon aleyhtarlığı siyaseti
ni kaldırmak ve Çin ile iş birliği ederek 
Uzak Şarkta sulhu temin etmek arzu
sundadır. Japonya, toprak kazanmak is
temiyor. Binaenaleyh muahedelere teca
vüz etmiyor. Buna mukabil Çin kızıllarm 
teşvikiyle japonlarm Çindeki haklarını 

bozmak için Japonya'ya karşı anudane 
mukavemet ediyor. Harba karşı paktı 

bozan ve dünya sulhunu tehdideden Çin 
hükümetidir ." 

B. Hirotanın söyledikleri 
Tokyo, 9 (A.A.) - Nişi Nişi gazete

si dünkü kabine toplantısı esnasında Hi
rota'nın enternasyonal kamoyun son te
zahürleri münasebetiyle Japonyanın va
ziyetini izah ettiğini bildirmektedir. 

Nazır Japonyamn muahede hükümle
rine uygun olarak kanuni bir şekilde do
kuz devlet konferansına davet edildiği 

takdirde bu daveti kabul edeceğini fakat 
"mütecaviz" sıfatı verildikten sonra ya
pılacak bir daveti kabul edemiyeceğini 
beyan etmiştir. 

Japonya'mn muahede ahkamını bo
zup bozmadığr meselesine gelince bu iş 
halledilmeden evvel muahedeyi imza e
den devletlerin toplanıp keyfiyeti müza
kere etmeleri lazımdır. Esasen Japonya 
sırf çinlilerin meydan okumasına karşı 
meşru müdafaa vaziyetinde harekete 
geçmiştir. 

Nazır muahedeyi imza eden devletle
rin sadece devletler hukuku prens.ipleri
ni t eyid için Çin'e manevi bir hak veren 
bir karar sureti kabul etmeleri lazım 
geldiğini fakat Japonyanın iktısadi ve 
mall sahada boykot edilmesi gibi bir tecL 
bire müracaat etmemeleri icabettiğini an
latmıştır. 

Danzig meclisinde 
nasyonal sosyalistler 
Varşova, 9 (A.A.) - Uzun süren 

gaybubetleri dolayısiyle vekaletleri ip
tal edilen komünist mebuslardan Plevi
kowski ile sosyalistlerden Wischmann
ın yerine Danzig mebuslar meclisine 
giren iki mebus, nasyonal • sosyalist 
partisine intisab etmişlerdir. Bu suret
le Hitlerin partisi mecliste ana yasanın 
tadili için istenen sülüsan ekseriyeti 
laaızarunış bulunmaktadır. 

•• gore 

Japonların tayya_ 
releri her gün 
bir Çin şehrinin 
üzerine bomba
lar yağdırmak
tadırlar. Bu bom.. 
balarla Çinin baş
lıca büyük şehir
leri hemen tama_ 
men harab oL 
muştur. Yukarda.. 
ki resimde Şang_ 
hayda bir cad
denin bombardı 

mandan sonraki 
halini görüyorsa_ 
naz. 

SON HARBDE 58 BiN 
ÇiNLi ASKER öLDü 
Şanghay, 9 (A.A.) - Bugün Şanghayın bütün cebhele

rinde sükunet vardır. Fakat japonların yarın bütün mmta
kalarda taarruza geçmeğe hazırlandıkları zannedilmektedir. 

Yağmur, fasıla vermeden devam etmektedir. Islak olan 
topraklar, müdafaa halinde duran çinlilerin iş.ini kolaylaş

tırmaktadır. 

Japonlar namına söz söylemeğe salahiyettar bir zat, 
harbın başlangıcmdan beri Şanghay muharebe meydanla
rında takriben 58.000 çinli askerin telef olduğunu söyle
miştir. 

Bo.mbardımanlar 
Japon bahriyesi namına söz söylemeğe salahiyettar bir 

zat, japon tayyaerlerinin büyük bir faaliyet göstererek 
Şanghay cebhesinin başlıca mrntakalarr ile Cenubi Çin' in, 

Almanya ıçın 

Sö~ürge istiyen 
ltalyanlar 

Roma, 9 (A.A.) - "Assione Colo-
niale,, gazetesi, Almanyanın sömürge 
isteklerinden bahsederek diyor ki: 

''Eğer Avrupa muvazenesi tekrar 
kurulmak isteniyorsa Almanyaya yapı
lan haksızlık biran evel tamir edilme_ 
lidir. Fransa, İtalya ve İngiltere bugün 
kendi sömürge imparatorluklarına sa
hih bulunuyorlar. Binaenaleyh, Alman.. 
yaya da eski sömürge impaxatorluğu
nu iade etmeınek için ortada hiç bir 
sebeb yoktur. 

Alman propaganda müsteşarı 
Fu·nk Bud~peştede 

Budapeşte, 9 (A.A.) - Almanya 
propaganda müsteşarı Funk, dün ak.. 
şam buraya gelmiştir. Hususi mahiyet
te olan seyahati dört gün sürecektir. 
Funk bununla beraber başvekil ile ha
riciy: ve nafia nazırlarını ziyaret e
decektir. 

Romanyanm Macaristan 
sınırında yaptığı 

istihkamlar 
Bükreş, 9 (A.A.) - B aşvekil Tata._ 

resk:o, refakatinde milli müdafaa, hava 
ve deniz nazırları olduğu halde bu sa
bah teftiş maksadiy le Oradeatnaıre'e 

gelmiştir. 

Bu münascbtle söylediği nutukta 

başvekil, halihazırda Romanya • Maca

ristan hududları uzunlu ğunca inşa edil

mekte olan istihkamların aynx zaman

da memleketin ve sulhun müdafaasına 
yanyacağını söylemiş ve demiştir ki: 

"- Kuvvetli ve iyi silahlanmıs bir 
memleket bütün kötü niyetleri lzale 

eder.,. 
Akalliyetlerden bahseden Tataresko, 

her zaman için milli devlete karışmış 
· olıan akalliyetler ile müşterek nonnal 

hayat münasebetlerini ve karşılıklı em.. 

niyet hislerini sağlamlaştırmak istedi
ğini byan etmiştir. 

Trablusa asker gönderiliyor 
Roma, 9 (A.A.) - Toskana vapuru 

ile Tarablusa yeniden 41 subay ve 1795 
askıer gönderilmiştir. 

Kantonun ve şimali Çinin birçok 
noktalarını bombardmıan ettiklerini 
bildirmiştir. Bu tayyareler, Tiell
çin - Pukeu şimendifer hattında ve ez
cümle Tsinan'rn 50 kilometre cenubun
da ve Şantung eyaletinin cenubunda 
kain Tsaoşaouanda birçok lokomo tifle
ri, tren leri ve harb malzemesini tahrib 
etmişlerdir. 

Sel I elaketi 
Tiençin, 9 (A.A.) - Yüksek japon 

kumandanlığından bildirildiğine göreı 

tehlikeli bir vaziyet alan seller dolayısi
le Tiençin - Pankeu demiryolunda bir 
yarma vücude getirmek lüzumu hasd 
olmuştur. 

J apon hatlarının ge risinde takriben 
7000 kilometre genişliğinde bir saha
yı sular basmıştır. 

Tiençin - Pankeu şimendifer hattın.. 
da bir yarma vücude getirmek suretiyle 
suların denize doğru sevkedilebileceği 
ve bu suretle Tiençin şehrinin sular al
tında kalmasının önü alınabileceği ümid 
edilmektedir. 

Tiençin şehrinin çin mahallelerini su 
basrruştır. 

. 
Şanghay, 9 (A.A.) - Santral Nevs 

Çin ajansının bildirdiğine göre Şansi 

cephesinde Kuoksien, çinliler tarafından 
istirdad edilmiştir. Muharebe devam et
mektedir. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Tebliğ, Şimali 

Çinde Pekin - Hankov şimendifer hattı 
üzerinde jıapon kıtaları 8 ilkteşrin saat 
11 de üç gün süren bir muharebeden 
sonra P aoting'in 100 kilometre garb ce
nubundaki Şengting şehrini işgal et
mişlerdir. Bu sur etle Çin cephesinde 
bir gedik açılmıştır. 

Şengtingden ricat eden Çin ordusu 
Şansi nin merkezi olan Taiyuan'a giden 
şimendüfer hattının başında mühim bir 
sevkulceyş noktası olan Şihkiaşvang'a 

çekilmiş tir. 

Japon eşyasına boykot 
Stokholm, 9 (A.A.) - Umumi iş 

konfederasyonu icra komitesi ile İsveç 
sosyal - demokrat partisinin icra komite
si ve daha bazı teşekküller müşterek bir 
beyanname neşrederek japon eşyasına 

boykotaj yapılmasını istemişlerdir. . "' "' 
Ottava, 9 (A.A.) - İş kongresi rei

si Draper bütün kanadalı işçilere hita -
ben bir beyanname neşrederek kendile

rini japon eşyasına boykotaj yapmağa 

davet etmiş ve Japonyaya gidecek mal-

lara ve bilhassa silah imalinde kullanılan 
ibtidal maddelere ambargo konmasını 

hükümetten istemiştir. 

Çember/aynin 
nutku 

(Başı ı. inci sayıfada) 
mıyacağrnı görmüştür. 

Ruzvelt, verilen aöı::de durulacağına 

ve muahedelerin kuds\yetine inanmak 
siya etine avdet etmek lazım geldiğini 
söylemekl'! İngiltere ve Amerikanm 
kanaatlerine tercüman olmuştur. Sul
hun idamesi için birleşerek gayret sarf 
edilmesi hususundaki teklife İngiltere 
bütün kalbi ile iştirak eder.,, 

Çemberlayn, Amerika'nın dokuz dev. 
let konferansına iştirak edeceğinden 

emin oldıSğunu ve İngiltere namına 
vaktinden evvel teahhüde girmek iste
memekle beraber bu devletin yegane 
gayesi, sulhun tesisi olduğunu söyliy"'
bileceğini ve İngiltere hükümetinin de 
bu maksatla hazırlanacak her türlü plL 
nm tatbikına iştirak edeceğin[ beyan 
etmiştir. 

İspanya hakkında da hatib, karışma> 
lığı müessir kılacak yeni müzabıwd 
başlanacağını ümid et tiren İtalya ile 
yapılan itilaftan memnuniyetle bahset.. 
miş, İngilterenin davetine kar~ı İtalya 
tarafından verilecek cevabın her husu .. 
ta bir ahenk temin edeceğini ümid ettL 
ğini söylemiştir. 

H atib, o zaman Musolini ile teati 
ettiği mektpuların mevzuunu teşkil e.. 
den müzakerelere yol açılacağını ilave 
etmiştir. 

Çemberlayn, şimdilik tekrar ıilah
lanmanrn durdurulması lazım geldiğini 
kaydetmiştir. Kara ordusu tamamiyle 
t echiz edildikten sonra vazifesini ya.. 
pabilecek bir hale gelecektir. Diğer ci
hetten bahriyede, mevcud gemilere il!. 
ve edilmek üzere inşa edilmekte olan 
gmilern mecmu tonilatosu 500.000 toll
dan fazladır. Bahriye zabit ft efradı.. 
nın mikdarı da arttırılmıştır. 

T ayyarecilik faaliyeti süratle inld. 
pf etmektedir. 

Çemberlay n, son iki sene zarfında 
ana vatandaki kuvvetlerin üç mi9li· 
ne iblağ edildiğini tasrih etmiştir. 

H atib, bu senenin ilk altr ayındaki 
endüstri istihsalatmm 1931 senesinin 
ayni devresine nazaran yüzde 50 nis.. 

bet inde artmış olduğunu ve bu seyrin 
devam etmiyeceğine dair ortada hiç bir 
emare mevcud olmadığını ilave eyle

miştir. 

Fransız gazetelerinin yazdıklan 
Popüler ga zetesi şöyle yazıyor: 
"Nevit Çemberlayn, ihtiyatlı fakat 

İQati bir nutuk söylemiştir. Nutuk, İn
gilterenin silahlanmak için pek büyül: 
gayretler sarfettiğini kay dederek biti

yor.,, 
E pok gazetesi yazıyor: 

"Çemberlayn'ın nutkunda bize en 
mühim görünen nokta, İngilterenin 
milli müdafaasına taalluk eden kısmı
dır. Geçenlerde E den, Cenevrede İngiL. 
terenin enternasyonal vaziyetinde bir 
değisiklik olmadıkça silahlanmağa de. 
vam edeceğini sarahatle söylemişti. Bu 
itibarla başvekilin aynı mevzua dön· 
mesi bizi hayrete düşürmemiştir . 

Alman gazetelerinin vazJıkları 
B erlin, 9 (A.A.) - Alımın matbu.. 

atı ingiliz ba:;;,•ekilinin nutkunu çok 
soğuk karşrlamakta ve Avrupa sulhu 
iç.in elzem olan enternasyonal vaziyeti.D 
tavazzuhuna yanyacak hiç bir şeyi ih. 
tiva etmediğini kaydeylemektedir. 

İngiliz müdafaa 
nazırının sözleri 

Londra, 9 (A.A.) - Müdafaa na
zın t nskip, St ubbinton 'da söylediği bil 
nutukta herhangi bir sergüzeşte gidil
memesini t avsiye etmiştir. 

Müdafaa nazırı, Japonyaya karşı 

şiddetli tedbirler alınması için kendi
sine birçok mektub gönderildiğinden 

bahseder ek, İn gilterenin omuzlarına 

yüklenen mesuliyeti belirtmiş ve de
miştir ki: 

''- Hakkımızda birçokları derin 
dostluklar besliyen Avrupa milletleri 
hareketlerini bizim hareketimize uydU
ruyorlar. Bu ise bizim mesuliyetimizi 
artırmaktadır. Tatbik edemiyeceğimiz 

herhangi b ir siyaı; ete kolayca tevessül 
edemeyiz. Ve girişeceğimiz siyasete 
hakim olabilmek için de teçhizatımızı 
kuvvetlendirmeliyiz.,, 

İnskip, Akdenizdeki korsanlığa ka11o 
şı İngiltere ile Fransanın elde ettikleri 
muvaffakıyet hakkında da şöyle de.. 
miştir: 

''- Şaşrrmaklığımız için biç hir 
sebeb y<>ktur. Irkımıza has olan sükiL 
neti ve itidali muhafaza edelim.,, 
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Nazilli fabrikası dün 
büyük törenle açıldı 

(Başı 1. inci sayfada) 
eıt Cel!l Bayar olduğu halde bütün ve
killer, generaller, mebuslar ve on 
binlerce halle kendilerini hararetle kar
filadılar. Büyük Şef buradan iki otoray 
Ue fabrikayı şereflendirdiler. Fabrika 
ilrtasyonunda Sümer bank meclisi reisi 
Safa, genel direktör Sümer, fabrika mU
C!llrU Targa, Trakya umum müfettişi 
General Kazım Dirik, matbuat mümes
ailleri ve daha birçok zevat tarafından 
karşılandılar ve binlerce halkm candan 
tezahüratı arasında müdüriyet binasını 

teşrif ettiler. 

Atatürk altın anahtarla 
labrikayı açtı 

Nazilli, 9 (A.A.) - Atatürk bera
berlerindeki zevatla faibrikanın bulun
duğu mahalle teşrif ettikleri zaman o
rada toplanmış olan on binlerce baılk 
tarafından, mızıka, olduğu halde COŞ
kun tezahüratla yaşa varol sad.aJariyle 

karşılanmışlardır. 
Küçük kızlar Büyük Atalarına pa

muk çiçekleri hediye etmişlerdir. 
Fabrika binaları ve meydan bay

raklarla süslenmiştir. Atatürk müdüri
yet dairelerine yaya olarak teşrif bu
yurmuşlar ve orada biraz istirahat et
tikten sonra balkona çıkmışlardır. 

Atatürkün balkona çıkışları yenL 
den coşkun tezahüratr mucib olmuştur. 

Nutuklardan sonra Atatürk fabri
kanın direktörlük dairesinden çıkarak 
doğruca iplik dokuma ve halı makina
Jarının bulunduğu binaların kapısı Ö

nüne geldiler. Orada kendilerine u
mum müdür B. Sümer tarafından veri
len altın anahtarla fabrikanın açılışını 
bizzat yaptılar, bu esnada işletilmeye 
başlıyan fabrikanın bütün makinaları 

muntazam ve zevkli bir uğultu ile ilk 
pamuğu işlemeye başladı. 

Sonra fabrika kadın ve erkek işçileri 
ıpor teşkilatı ellerinde milli ve parti bay
raY.laii olduğu halde Atatürk'lin önün -
den geçmişlerdir. 

Atatürk salonda bir az istirahattan 
11<>nra beraberlerinde İsmet İnönü, Ce-
121 Bayar Mareşal Çakmak, General Asim, 

General İzzettin, Bayan Afet, Sümer
bank genel direktörü Nurullah Sümer, 
idare meclisi reisi, diğer zevat olduğu 
halde fabrikayı gezmişler izahat almış
lar ve müteakiben otomobille Nazilli is
tasyonuna avdet ve beraberlerinde he
yeti vekile azaları, İnönü, Bayan Afet, 
Mareşal Çakmak ve diğer ordu ve mül
kiye erkaru ve mutat zevat olduğu halde 
trenle halkın coşkun tezahürleri arasın
& saat 16,10 da Aydın istikametinde 
hareket buyurmuşlardır. 

Nazilli belediyesi namına avukat B. 
Bami aşağıdaki nutku söyledi: 

En büyük türk ve yuce önderim.iz, 
Cumhuriyetin nazilliye hediye etti

ği basma fabrikasmın açılma törenine 
yuce huzurlarıyla şeref verdiklerıinden 
dolayı ulu önderimize Nazilli halkının 
minnet ve şükranlarını arzetmeme yük. 
tek müsaadelerini dilerim. 

Büyük Türkiye cumhuriyeti hükü
metinin daima büyük başbuğum.uzdan 
aldığı ilham ve direktiflerle yurdu ve 
ulusu her yönden ve her bakından yıük
eeltmek, refah ve saadete kavuştur. 

mak uğrunda sarfettiği geceli gündüz
lü mesainin verimli ve feyizli neticele. 
riyle aziz türk yurdu baştan başa be. 
zenmıştır. Şimdi şu dakikada açılma 
töreni yapılmakta olan kombina, o me
aud başarılar silsilesine taç olacak de. 
ğilse bile ek olabilecek ve muhitimize 
refah ve saadet getirecek yeni bir sa

nat abidesidir. 

Bu itibarla bize. böyle kıymetli bir 

müessese armağan etmek Hltfunda bu. 

lundukları içi nbüylik şef sayın Ata

türk'e ve onun değerli mesai arkadaş

larına Nazilli halkı adma tekrar tek

rar şükranlarnnı arzederken bugünkü 
törene huzurlariyle zinet veren bütün 
yurddaşlarıma da teyıelcktirü bir borç 
bilirim. 

Yaşasın Atatürk, yagaaın büyük türk 
ıailleti. 

B. Celal Bayann nutku 

Bundan sonra başvekalet vekili Ce
lal Bıayar aşağıdaki nutkunu söyle.. 

miştir: 

Büyük reisicumhur, sayın bayanlar, 

baylar, 

Milletine layık olduğu şerefli adı 

ve milletinin tabii temayüllerine haki
ki istikameti veren büyük b,alaskar A. 
tatürk'ün irşad ve işaretleriyle İnönü 
hükümetinin tatbik ettiği birinci beş 
senelik endüstrileşme programımızda 

yer alan Nazilli basma fabrikasının ku
rulması ve işletilmesini Sümerbanka e
manet etmiştik. Bankamız fabrikayı 

kurmak için Sovyet endüstrisiyle teş
riki mesai etti ve şimdi yeniden göre
ceğimiz bu büyük ve modern fabrikayı 
vücuda getirdi. Sümer bankın çok kıy. 
metli mesaisini ve türk mühendis. ve . 
işçilerinin gayret ve ehliyetlerini bu. 
rada takdir ile, sevgi ile yad ederken 
aovyet teknisiyenlerinin bizimle sa
mimi ve bilgili iş birliğini tebarüz et. 
tirmektıen zevk duyarım. Fabrika ma

kinalannın ve teçhizatının ekseriyeti 

yakın komşumuz ve dostumuz Sovyet 

Rusyadan alınmıştır. Sovyetler cumhu. 

riyetleri birliği ile ekonomik iş birli. 

ğimizin yeni bir ifadesi olan bu fabri

kanın işletmiye açılışında bilhassa bir 

sovyet teşekkülü olan Türkstroy ida. 

resinin mesaisini de memnuniyetle ha

tırlamayı vazife bilirim. 

Fabrika on sekiz ayda kurulmuştur. 

Bina ve makinaları dahil olduğu halde 

altı milyon liraya mal olmuştur. Sümer 

bank fabrikaya ayrıca bir buçuk mil. 

yon liralık bir mütedavil sermaye koy. 

muştur. Fabrika her sene Ege pamuk 

havzasından üç milyon liralık pamuk 

alarak işliyecektir. Fabrika 28 bin iğ 

ve 800 otomatik tezgah ile çalışacak ve 

iki milyon 400 bin kilo iplik istihsal e

decektir. 

Bununla 20 milyon metre basma i. 

mal edecek, ayni zamanda eski bir ev 

ve el sanayii yatağı olan bu muhitin 

de iplik ihtiyacını temin eyliyeoektir. 
fabrika senede 15000 ton kömür yaka
caktır. 

Her gün vasati 2.400 işçi çalıştıracak 
ve ücret olarak vatandaşlara senede bir 
milyon lira ödeyecektir. Anlaşılıyor 

ki, muhitin iş hacmiyle fabrika doğru
dan doğruya ve bilvasıta hıer sene beş 
milyon lirayı geçen yel}İ bir hareket 
ve kazanç ilave etmiş olacaktır. 

ilk türk basma Fabrikası 
Nazilli basma fabrikası ilk türk bas. 

ma fabrikası olmakla tarihi bir şeref 

taşıyor. Fakat, bu fabrika o şereften 

daha üstün ve emsalinin erişemediği 

daha büyük bir mazhariyete maliktir. 

Atatürk, büyük halaskar açılış töreni
ne yüksek huzurlariyle şeref babşet

mişler ve riyaset buyurmuşlardır. ~n
dilerine hükümet ve bütün mesai arka. 
daşlarım ve şahsım namına derin şük
ranlarnm ve minnetlerimi arzeyleriın. 

Bir talebe daha 

Mekteb 
müdürünü 

yaraladı 
Adana, 9 (Hususi muhabirimizden) 

- Evelki gün Mersinde bir talebe sı

nıfta kaldığından dolayı mekteb mü.. 

dürünü tabanca ile öldürmüştü. Bu 

hadise üzerinden çok geçmeden bugün 

de Tarsus Amerikan kolleji 
mekteb talebesinden Hamza 

müdürü 
isminde 

bir genç tarafından tabanca ile ağır su
rette yaralanmıştır. Sebeb gene aynı· 

drr. Hamza sınıfta kalmasuun sebebi
ni müdürde görmüş ve bu cinayeti iş
lemiştir. Hadiseden sonra tabanca ço
cuğun elinden dÜfmÜŞ ve patlamıştır. 
Bu esnada çı:kan kurtJun Hamzayı öl
dürmüştür. 

Vindaor Dükünün seyahati 
Bertin, 9 (A.A.) - Vindsor dükil 

ile refikası Almanyanın muhtelif yer
lerinde askeri fabrikaları ve n:ıüeııae
ıeleri gezeceklerdir. 

BQ§betke: 

Ruzvelt'in 
Nutku 

(Başı ı. inci savfarl;ı) 

leti ile, barışçılar cebhes1ue katıl
mak lazım gelir. Bu siklet küçük
senemez. Bu siklet'in cihanhaTbı' -
na müdahalesinin ne netice verdi
ğini biliyoruz. 

Sulhun birliğini ve bütünlüğü
nü müdafaa edenler hak kazan
mışlardır. Gerçi Akdeniz Ameri
kaya uzaktı~ Etyopya harbı ame
rikan menfaatlerini doğrudan 
doğruya alakalandırmazdı. Fakat 
Milletler cemiyeti nizam ve otori
tesinin bozulmasından ve sulh mi
saklarının iflasından yalnız Avrupa 
kıtasının zarar göreceğini tasav
vur etmek yanbstı. Tehlike ergeç 
yeni dünyanın da kapılarrm çala
caktı. 

Eğer barış ve milletlerin hüri
yeti ve topraklarının masunluğu 
davası bir prensip olar"k ınüdafaa 
edilecekse, Amerika gibi başlıca 
büyiik kudn.tt 0 rden birinin seyjrci 
kalmasma akil erdirmek imkanı 
var mıdır? MHletler cemiyeti niza· 
mını senelerden beri müdafaa e
den devletlerin hüküm ve teşhisleri 
de, Ruzvelt'in nutkunda söyledik
leri ile hulasa olunabilir. Hatta 
bunlar bir sıra harekete bile geç
mişler, Mançuri hadisesinde cesa
ret edemedikleri zecri tedbirlere 
dahi baş vurmuşlardır. 

Hayır, mesele Milletler cemiye
ti prensiplerine sadık kalmakta 
değildir: mesele Milletler cemiye
ti disiplini tatbik etmek için 
har b' a kadar,her şeyi göze al
maıkta ve anlaşmazlıklan hallet
mek için d~ha ameli usuller bul
maktadır. Bu ise Milletler cemiye
tinin cihanşümul olması ile, ve A
merika birleşik devletlerinin ona 
aza veya onun hükümlerine filen 
vardımı olması ile temin olunabi~ 
lir. 

Ruzvelt'in nutku herkese fe
rah vermiştir. Fkat ne bugün ak
makta olan kam dindirmiştir; ne 
de yann için kafi bir inanca dır. 
Bununla beraber barış ve milletler 
hürriyeti davasrna çalışanları ü
midsizliğe düşmeksizin, teşebbüs
lerinde devama teşvik eden pek 
kıymetli bir tezahürdür: fili neti
celerini bekliyelim ! 

Falih Rıfkı ATAY 

R A D Y O 

ÖQLE NEŞRİYATI: 
12.30.12.50 Muhtelif plak neşriyatı, 

12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13.15-13.30 Dahili ve harici 

haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30-18.35 Plak neşriyatı, 18.35. 

19.00 Çocuklara masal: Nurettin Ar_ 
tam, 19.00-19.30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Servet Adnan ve arkadaşla
rı), 19.30-19.45 Saat ayarı ve arabca 
neşriyat, (l14ahmut Karındaş ve arka
neşriyat, 19.45-20.15 Türk musikisi ve 
halk şaırkıları (Mahmut Karındaş ve 
arkadaşları), 20.15-20.45 Viyolonsel so. 
lo: Edib Sezen (piyanoda Mersel Bi), 
20.45-21.00 Plakla dans musikisi, 21.00. 

21.15 Ajans haberleri, 

SATILIK 
Hakiki Viyana ınıamulab 

ükemmel yemek odası 
Eşi bulunmaz, hemen yeni bir 

halde modem stil bir yemek odası 
takımıdır. Viyanarun meşhur bir mü
essesesi tarafından icad edilmiştir. 
Maktuen 3000 liraya satılıktır. Bu 
takım Viyanada 3500 liraya satın 

alınmış ve İstanbula nakil i~in yapı
lan nakliye masarifi ve rüsumiyle 
beraber 4500 liraya mal olmuştur. 

Bundan başka gene Viyana ma
mulatı bir çok nefis mobilyalar ve 
mükemmel avizeler dahi satılmakta
dır. Görmek istiyenler her gün saat 
12 den 17 ye kadar Ortaköyde Ab. 
durrahman Paşa köşkünde Bay Po
komy'ye müracaat. Otomobil yolu: 
Portakal Yokuşu Çıkmaz sokak ve
ya Bebek tramvayı ile defterdar du
rak yeri No. 123, Telefon: 44190 

..... ! ........................ . 
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ltalya Londra komitesi 
dışında ve fl...lmanyasız 
görüşmelere girmiyor 

(Başı J. inci sayıfada) ~ayı, karışmazlık meselesinin LonJra ko.ı 
ıaı ve binnctice mülki tamamiyeti hak. mitesinde müzakeresine devam o?unma• 
kmda birçok defa ve resmi surette ver- sı la2ım geldiği fikrindedir. 
diği teminatları hatırlatmıya bile lüzum 6 - Nihayet, faşist hükümeti, her no 
görmemektedir. suretle olursa olsun, alman hükümetinin 

3 - Faşist hükümeti, İspanyadaki de bilhassa davet olunmadığı ve yahud 
dahili mücadelelerin diğer milletler a. iştirak eylemediği görüşme, toplanına 
rasında şüphe ve imtizacsızlık sebebi ve yahud konferanslara iştir§.k eylemi • 
teşkil etmesine bir nihayet verilmesi ve yeceğini de bildirmekle kesbi şeref eyler. 
umumi gerginliğin zaiJ olmasını müm- Roma, 9. teşrinievvel t 937 
kün kılmak üzere, vaziyetin, diğer sa. Not: İngiltere büyük elçiliğine veri-
halarda da terakkiler kaydı suretile in- len nota metninde "fransız hükümeti'' 
kişaf eylemesi hususunda fransız hükü- kelimeleri, bittabi "Büyük Britanya hil-
metinin noktai nazarına tam surette iş- kümeti'' kelimeleriyle tebdil edilmiş bu• 
tirak etmektedir. Faşist hükümeti, ka- lunmaktadır. 

rışmazlık siyasetini müessir bir hale J 'it d R b ngı ere e omanın ceva t 
koyabilecek mahiyette telakki edilecek teessülle karşılandı 
bütün vasıtaları, mazide de daima yap- Londra, 9 (A.A.) _ Roryter tebliğ 
tığı gibi, en iyi niyetle t~tkika hazırdır. ediyor: Londra siyasi mahfilleri İtalya 

4 - Fransız hükümeti, karışmazlık nrn kendisine yapılan daveti kabul et-
siyasetinin unsurları arasında, gönül- memiş olmasına müteessiftir. l{arıŞ. 
lüler meselesi ile bunların geri çağı- ma.zlığın ne akibete uğrıyacağını kes-
rılması keyfiyetine hususi bir ebem. dirmek güçleşmiştir. Çünkü, İtalyanın 
miyet atfetmektedir. Bu hususta, yer. ted cevabı karşısında karışmazlığın 
siz münakaşa için değil, fakat herke- müessir kılınması yolunda nasıl ileri 
sin siyasi vaziyetini ve bundan çıkacak gidilebileceği bilinmiyor. 
mesuliyetlerini tasrih etmek için şura.. Almanyanm daveti meselesine gelin 
sını hatırlatmak yerinde olur ki, gö- ce, 

nüllüler gönderilmesinin yasak ediL Almanya bir Akdeniz devleti değil· 
mesini ve sonra da bunların geri çağı. dir. Binaenaleyh eğer davet edilıniŞ 
rılmasmı ilk defa olarak ve ısrarla is- olsaydı diğer her hangi bir memleket 
tiyen, Almanya ile birlikte, bizzat !tal- de ayni auretle konferansta bulunmak 
ya olmuştur. İtalyan hükümeti, bu me- hakkını ileri sürebilirdi. Vaziyet lta-
seleyi, her türlü karışmazlık siyasetL rarmıştır. Şurası muhakkaktır ki önil-
nin elzem unsurlarından birisi olarak müzdeki hafta İngiltere ile Fransanın 
telakki etmek hususundaki ilk teşeb. alacakları kararlar fevkalade mühim o• 
hüsün kendisine ve alman hükümetin.e Iacaktır. 
aid bulunduğunu ileri sürer ve bu id
diasını, hassaten, italyan hariciye na
zırının daha 1936 ağustosunda Fransa 
büyük elçisine yaptığı vazih beyanat
ta, fransız ve ingiliz büyük elçilikleri. 
ne gönderilen 7 kanunusani 1937 tarih
li şifahi notada mevcud beyanata, in
giliz büyk elçiliğine gönderilen 25 ka.. 
nunusani 1937 tarihli şifahi notadaki 
beyanatta ve nih,ayıet, bu meselenin son 
münakaşası esnasında İtalyan mümessi
linin Londra karışmazlık komitesinde 
yaptığı birçok beyanata istinad ettirir. 
Faşist hükümeti, muhtelif safhalar ve 
unsurları ile bütün karışmazlık mesele
sinde, yukarıda zikredilen beyanatlar
daki ayni fikirleri muhafaza eylemekte 
olduğunu bu kerre de teyid eylemekle 
şeref k,esbeder. 

5 - Fransız hükümeti, 2 teşriniev
vel 1937 tarihli şifahi notasında, karıŞ
mazlık siyasetinin tatbikını temin ede
bilecek tedbirler üzerinde kabil olduğu 
takdirde bir anlaşmıya varmak üzere 
fransız, İngiliz ve italyan hükümetleri 
arasında görüşmelere başlanması fikri
ni ileri sürmektedir. 

Fransız hükümeti, bu usulü, Londra 
komitesinde vukua gelen güçlükleri ber
taraf edebilmek maksadı ile teklif eyle

mektedir. Faşist hükümeti, bu fransız 
teklifini tam kıymeti ile takdir eder. Fa
kat bahis mevzuu güçlüklerin, incelikle
re yahud müzakere usulü farklarına ve 
bilhassa teklif edilen usule müracaat ile 
iktiham olunabileceğinden faşist hükü
meti şüpheli bulunmaktadır. Faşist hü
kümeti, fransız hükümetinin nazarı dik
katini şu cihete celbeder ki, müzakere 
mevzuu, yalnız bazı devletleri değil, fa
kat bilakis Fransa. İngiltere ve İtalya. 
dan gayri başka devletleri de doğrudan 
doğruya alakadar eylemektedir. Bilhassa 
V alansiya mümessilinin, Cenevredeki 
nutkunda, bu hükümet kuvvetlerinde yer
almış gönüllülerin geri çağmlması ihti
mallerinin bulunmadığını bildirmekle 
takındığı hareket hattı hatırlanırsa, Bur
gos ve Valansiya'nın iltihakı olmaksızın 
bn meselede alınacak her türlü kararın 
pratik neticelere varamıyacağı keyfiyeti 
de ihmal olunmamalıdır. Demek oluyor 
ki, diğer devletlerin gıyabında yapılması 
teklif edilen müzakere, bir anlaşmaya 

varmak için elzem unsurlardan mahrum 
bulunacaktır. Faşist hükümeti şuna ka
nidir ki, Londra komitesi ve buna ekli 
teşekküller haricinde _ iptidai dahi ol -
S."1 - bir müzakere usulü kabul edilmesi 
bugünkü vaziyeti, yanlış anlamak ve ih
tilat ihtimallerini azaltmak değil fakat 
çoğaltacak ve faşist hükümetinin son de
rece lüzumlu telakki eylediği umumi bir 
anlaşmanın vukuunu çabuklaştıracak 

yerde geriletecektir. 
Fasist hükümeti. bu sebeblerden do -

İSPANYADA 

A 

Asiler bir şehri 
bombaladılar 
Valan.s.iya, 9 (A.A.) - Uç motörlü 

dört bi tayyaresi Alicante'yi bombar
dıman etmiştir. Birkaç yaralı vardır, 
hasar ehemiyetsizdir. 

Hükümetcüerin tebliği 
Va.Lam.siya, 9 (A.A.) - Milli müda

faa nezareti tebliğ ediyor: 
Şark cephesi, Pozablanco mmtaka

sında düşman Navallagrula'daki şid
detli tazyikine devam etmektedir. Bu
na rağmen kıtalarmıız evelisi gün Pe• 
naroya - Villanueva yolu üzerinde kaY'" 
bettikleri mevzileri geri almıştır. 

Cümhuriyet topçusu Torremocha
yı ve düşmanın Terrol ile Saragossa a
rasındaki münakale yollarım boınbardı:. 
man etmiştir. 

Akdeniule taarruzlar 
Londra, 9 (A.A.) - Cervantes is· 

mindeki ingiliz yük gemisinin aid ol
duğu kumpanya vapurun Tarragone'a 
doğıu yol almakta iken bir hava taar
ruzwıa maruz kaldığını bildirmiştir. 

Londra, 9 (A.A.) - Loyds ajansı
nın bildirdiğine göre, Aviles'e gitmek
te olan Bobie ismindeki ingiliz vapur\J 
bir asi ispanyol gemisi tarafından zapt 
edilerek Le Ferrol'a götürülmüştür. 

Londra, 9 (A.A.) - Amirallıktan 

bildirildiğine göre, yapılan etraflı tab. 
kikat neticesinde sabit olmuştur ki, bU 

ayın dördünde bir denizaltı gemisinin 
taarruzuna uğradığı zannedilen ingili:t 
Basilik destroyerine, böyle bir taarruz 

vuku bulmamıştır. 

Manevralar haşladı 
(Başı ı. inci sayıfada) 

lılık orduya olan yüksek alaka ve bağ· 
lılığa bariz bir misal teşkil etmektedir. 

Vekiller heyeti Aydında . 
Aydın, 9 (A.A.) - Vekil1er heyetı 

istasyonda 'Genel kurmay başkanı Ma
reşal Çakmak, ikinci reis orgeneral A.
sım Gündüz, Orgeneral İzzettin. jart• 
darına, U. K. korgeneral Nacı, Trakya 
U. müfettişi Kazım Dirik, İzmi:- valisi, 
Nazin Kaymakamı, belediye reisi ve 

halk tarafından karşılanmış, halkevinde 
bufede izaz edilmişlerdir. 

Manevralar bCJ§ladı 
Aydın, 9 (Hususi muhabirimizden) 

Büyük Ege manevraları bugün baf
ladı. Mavi taraf Kuşadasma bir ihraÇ 
hareketi yaptılar. Burasını işgale çalıŞ· 
maktadırlar. 
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Ankaragücü şampiyon 

Ankaragücü G. birliğini 
8 - O gibi muazzam 

bir farkla yendi 
. Uzwı zamandanberi neticesiz kalan ve 936-937 senesi Ankara şam

ı>ıyonunu belli edecek olan maç nihayet dün şehir stadyomunda saat 16 
da oynandı. Ankara gücü hikinı, gü zel bir oyundan sonra eski ve bu-
8'Üne kadar kuvvetli tanınmış rakibi ni 0-8 yenerek 936-937 senesi An
kara §ampiyonluğunu kazandı. 

Saat 15.30 da stadyom Ankara 
takımlarının oyunlarında görülmi
Yen bir kalabalıkla dolmuştu. Ha
kem B. Hakkı gelmediği için maç 
Yarım saat geç kaldı. Hakemlik i
çin başvurulanlar bu çetin ve mü
him müsabakayı idare etmeği ka
bll) etmiyorlardı. Nihayet saat 16 
da B. Omerin idaresinde oyuna 
haşlandı. 

Her iki takım da esas kadrolarından 
eksik olarak şu şekilde karşı kar~ıya 

geldiler: 

Ankara Gücü 
Osman 

Ali Rıza Necdet 

Nusret Semih Musa 
Bilal, İsmail, Yaşar, Fahri, Hamdi. 

Gençler birliği 
Nureddin 

Asım İhsan 
Kadri Hasan Münir 

Selim, Salahattin, Mustafa, Niyazi, İhsan 

lllı dakikalar 
Maç başladıktan sonra beş on daki-

kalık zaman mütevazin geçti. Sonra ya. 
vaş yavaş oyunun ibresi Ankara Gücü 
lehine dönmeğe başladı ve baskı sona ka
dar devam ederek Gençler Birliği malum 
akibete düştü. 

Güçlüler çok sP.ri ve sıkı oynuyorlar
dı. Maçı seyredenler bu vaziyetle Güç 
takı:nınm ikinci devrede gevşiyeceğini 

zannediyorlardı. Halbuki ayJardanberi 
antrenmanlarına muntazaman devam e
den ve antrenör nezareti altında çalışan 
Cüc takımı bilakis oynadıkça açddı. 

Gençler Birliği forvedleri göz açama
dılar. Müdafaa hattı darma dağın oldu 
ve takım bu kulübün spor tarihinin kayd 
etmediğ i bir akibete <lüştü. 

ilk gol 
Ankara Gücü takımı ilk golünü 26 

ıncı dakikada yaptı. Ortadan ve derin 
r.asla yaptlan bu akını Gençler Birliği 

ınüdafaasının kesemeyişi takımın değe

rini bilenleri hayrete düşürdü 

ikinci gol 
Birinci golden sonra top ortaya gel-

di. İlk vuruşla beraber topu kapan güc
lüıer topu sola geçirdiler. Sol açık bir 
anda kaleci ile karşı karşıya geldi. İki 
bek yetiştiler. Hamdi favulle karışık bir 
sayı yaptı. Hakem saymadı. 

Gençler Birliği kalesi çember altına 
alınmıştı. Kale önünde bir kanşıklık es
nasında Gençler Birliği aleyhine korner 
oldu. Bunun neticesinde gene soldan bir 
§Ütle 35 inci dakikada ikinci gol yapıldı. 

Ürüncü gol 
İkinci golden sonra Gençler Birliğin

den Hasan santr forvede geçti. Fakat ta
kım gene işlemedi. 38 inci dakikada Güc 
&ol içi bir iki kişiyi atlatarak kaleye ka
dar sokuldu. İhsan yetişerek vaziyeti 
kurtarmak istedi. Fakat iş işten geçmiŞ
ti. Bir kere de o vurdu; top ağlara takıl
dı ve üçüncü gol oldu . 

IKlNCl DEV RE 
İkinci devrede Gençler Birliği Mus

tafayı müdafaaya, Asımı muavin, Hasa
nı da hücum hattma aldı. Bu değişiklik
le beraber takımda bir canlılık göze çar
Par gibi oldu. Fakat bu hız ve çabukluk 
Çabuk söndü ve güdüler oyuna tekrar 
hakim oldular. Altıncı dakikada Hamdi, 
İhsan ve Mustafa'nm ar::ısmdan sı}tıla
rak dördüncü goJü attı. Kaleci topu ka
lenin içinden çıkarırken İhsan ve M us
ta fa hfü ayerde yatıyorlardı. İhsan sa -
katlandı, dışarı çıktı ve takım on kişi 
kaldı 

Beıi~ci. altınc1, yedinci, •ekiz.inci .• 
. Bundan sonra, beş, altı. yedi, sekiz .. 

dıye sayarak, Ankara Gücü takmunm 

~~li~iyetini teyid eden gollerin Gençler 
•rlıği kalesine girişini seyrettik. Eğer 

futb0T kaideleri müsaid olsa ve hava da 

Bisikletle 
3.000 kilometre 
Şair bisikletçi bu büyük 

turu muvaffakıyetle 
bitirdi 

Kamuran Bozkıı 

3.000 kilometreJik bisiklet turu yap
mak üzere 6 eylUlda şehrimizden ha
reket eden Ankara Gücünden şair vıe 
bisikletçi Kamuran Bozkır, turunu ta
mamlıyarak 7 teşrinde şehrimize dön
müştür. Sair bisikletçi, Bala, Kırşehir, 
Kayseri, Niğde, Tarsus, Adana, Ereğ
li, Karaman, Konya, Akşehir, Afyon, 
Kütahya, Bursa üzerinden İstanbula 
gitmiş ve Eskişehir yoluyla şehrimize 
dönmüştür. Kamuran Bozkır yeni as· 
fa]t yolu takib ederek İstanbuldan Çor. 
luya kadar da gidip gelmiştir.Her gittiği 
yerde defterini mahalJin en büyük 
mülkiye amirine imzalatmış, türk spor 
kurumu başkanları tarafından misafir 
edilmiş ve her yerde büyük bir sevgi 
ile karşılanmıştır. Kamuran Bozkır or
talama olarak günde 150 kilometre yol 
almıştır. 3.000 kilometre tutan seyahati 
esnasında iki defa bisikletin lastiği 

patlamış, başka bir arıza ile karşılaş
mamıştır. 

Genç bisikletçi, bu turunun antre
nöman mahiyetinde olduğunu, önü· 
müzdeki yılın Tur de Frans koşuları
na hazırlanacağını söylemektedir. 

kararmamış bulunsaydı bu rakam belki 
daha çoğalacaktı. Bu gollerin hemen hep
si soldan ve şahsi sürüşlerle, adam atlata
rak yapıldı. Buna rağmen Gençler Bir
liği takımı adam tutmuyor, mütemadi -
yen ileri hamleler yapıyordu. Tabii ne

ticesi de sıfırdı .. 

Netice 
Ankara Gücü takımr geçen seneye 

nazaran hayli terakki etmiştir. Top kont
rolünde, sürüşlerde ve takrm halinde i
lerleyişte göze çarpan bu terakki, nefes 
kabiliyeti ile beraber dünkü galibiyetin 
başlıcc amili olmuştur. Şampiyon takı
mı teşkil eden oyunculan ve onları yetiş. 
tirenleri tebrik ederiz. 

Gençler Birliği takımının mevsime 
girerken hiç çalışmadığı anlaşılmakta • 
dır. Duyduklarımız doğru ise, çok tabii 
olarak, soyunma odasına kadar ~elen 

fikir ihtilafları da bu yenilmede amil ol
muştur. Milli ki.ime maçlarının sonunda 
4 - O mağlfıbiyeti biraz da şanssızlığa 

atfetmiştik. Dünkü yenilme için ise söv
lenecek hiç bir söz kalmamıştır. Bravo 
Güdülere r. 

ULUS 

Bugl.inkü \Serbest sütunlar 

atvarışları Cevaba cevabım 
Bugün saat onbeş.te şehir hipodro

munda sonbahar at yarışlarının ikinci
si yapılacaktır. Güzel gçen bu havalar
da meraklıların hipodromu dolduraca. 
ğı muhakkaktır. Bugünkü yarışlar ol
dukça enteresandır: 

BİRİNCt KOŞU: 

İlk yarış. dört ve daıha yukarı yaş
taki halis kan ingiliz at ve kısrakları
na mahsus satış yarışıdır. Mesafesi 
2000 metre olan bu yarışa beş at gir
mektedir. Betyar ve Tomru bu yarışın 
favurileridir. 

tKlNCİ KOŞU: 

Üç yaşındaki yerli yarım kan İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsus olup beş 
at girmektedir. Bunlar arasında Mal
kap ve Sağnak favurilerdendir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 

Üç ve daha yukarı ya~takt halis kan 

ingiliz at ve kısraklara mahsustur. 2200 

metrelik bu kşuya beş at girmktedir ki 

hepsi de bu sene içerisinde yarış ka

zanmış kuvvetli atlardır. Copain, Daın

di, Tonur, NQvİce ve Girgin arasındaki 

bu yarış günün en heyecanlı koşusu O

lacaktır. Bu koşuda da Dandi ile Said 

Halimin atlarının çekişeceği ve merak

lılara güzel bir koşu göstereeeği ümid 

edilir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarım kan İngiliz at ve kısraklarına 
mahsustur. Mesafesi 2000 metre olan 
bu yarışa yedi at girmektedir. Yüksel, 
Bayburt ve Andranbudin arasında 

güzel bir çekişme olacağı .zannedilır. 

BEŞİNCi KOŞU: 

Son koşu iki yaşında ve koşu kazan
mamış yerli halis kan ingiliz erkek ve 
dişi taylara mahsus An.karamızın hiç 
tanımadığı Şibka, Florya, F.si.n ve Kut
luç.içek isminde dört aıt girmektedir. 

Çifte bahis bir tanedir, ikinci ve 
dördüncü koşular arasındadır. Bu haf
ta ikili bahis iki tanedir, üçüncü ve be
şinci koşulardadır. 

Bir talebenin muhakemesi 
İzmir (Hususi) - Nüfus kağıdı Ü

zerinde değişiklik yapmakla suçlu Mü
mecced adında.ki talebenin muhakemesi 
ağır ceza mahkemesinde sona erdi. 17 
yaşında olan talebe, suçunu büyük bir 
saflıkla itiraf etti ve şöyle anlattı: 

- Eskiden iz.mirde erkek muıa.llim 
mektebinde talebe idim. Bütün arka
daşlarım ismimle alay e<liyorlar, bana 
''Mübeccel hanım!,, diyorlardı. İzmir 
muallim mektebi Bahkesire nakledildi
ği zaman, ben de tasdiknamemi aldım. 
Bu yeni mektebte de arkadaşlarımın 
iğneli alaylariyle karşıl~cağımı tah
min ettiğim için tasdiknamedeki ismi
min üstünü çizdim, ve bunun üzerine 

(Boehçet) yazdım. 
Mahkeme Mümeccet'in hareketinde 

kasid görmediği için beraetine karar 

verdi. 

Adana stadyomunun eksikleri 
tamamlandı 

Adana, (Hususi) - Şehir stad.yomu
nun bütün noksanları ilana] edilmiş ve 
muntazam bir hale getirilmiştir. 

' BiBLiYOGRAFYA 

YURD 
.t'arttmız tarafından köylerimizin o

kuma' ihtiyacını karşılamak üzere 15 
günde bir çıkarılan Yurd gazetesinin 
10 ilkteşrin tarihli 95 inci sayısı her 
:zıamanki nefis resimleri ve faydalı ya
zılariyle çıkmıştır. Bu sayıda en büyük 
bayramımız hakkında güzel bir konuş
ma ile cumhuriyetin 14 üncü yıh des
tanr köy kalkınması etrafında B. Ce
ıaı Bayarla Ziraat Vekilimizin köylü
lerle konuşması ve hazırlanan köy kaL 
k!nması programı etrafında yazılar, bü
yük kıtada birçok resimler veren Yurd, 
aıyrıca Atatürkiin büyük kıtada bir fo
toğraf1.sini ayrı bir kağıd üzerine basa.. 
rak bütün köylerimize birer nüsha he
diye etmiştir. Çok nefis bir surette ba
sılmış olan bu değerJi armağanın köy
lere kadar ulaşması için alakalı memur_ 
farın itina göstermelerini ve kaybolma
larına meydan vermemelerini temenni 

edelim 
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Yalnız Bay lbrahim Alaattin 'Göv
sa tarafından yazılmakta olan "Meşhur 
adamlar ansiklopedisi" nin Şinasi hak
kında verdiği yanlış malfımatı tashihe 
bugün de devam ediyorum. Bu tashih
lerin ilki 24 ağustos tarihli "Ulus" dadır 
ve ikinci cevabım dünkü "UJus"da baş

lamıştır. 

En mühim yanll§ı tashih 
Muharririn, eser bitince bu yanlıt

ları bir ilave ile tashih edeceğini vaad 
etmesi, kendisine, Şinasi bendini bu se
fer tekrar okurken tesadüf ettiğim en 
büyük hatayı hatırlatmama sebeb teş
kil etti. Burada deniyor ki: "Şinasi ls
tanbula döndükten sonra büyük Reşit 
paşa tarafından hem meclisi maarif a
zalığına, hem de o zaman yeni kurulmuş 
olan encümeni Daniş azalığına tayin e

dilmiştir.'' 
Filhakika Ebüzziyadan naklen her

kes Şinasinin Encümeni Danişe aza ol
duğunu yazarlar, fakat bu doğru değil
dir. Ebüz.ziya merhum biez matbuat ve 
edebiyat tarihi hakkında pek kıymetli 
malfunat vermiş, ancak pek çok bahis
lerdeki hataları da bu işlerle uğraşan
larca tesbit edilmiştir. Ben, Şinasinin 
Encümeni Daniş azalığı hakkındaki ma
lfunatın da bir ansikfopedi tarafından 
basma kalıp naklini doğru bulmam. 
Bunlar biraz tetkik olunmalı idi. 

Filvaki Encümeni Daniş 1267 de ku
rulmuştur. Fakat Şinasi buraya az! ol
ınamıştır. O senenin şabanı gurresinde 
449 numara ile çıkan "Takvimi Vekyi'' 
de Encümeni Danişin nizamnamesiyle 
azalan yazıldığı halde Şinasinin adı 
yoktur ve müteakib seneler salnamele

rinde de aynı hal vakidir. 
Şinasi, bu tarihte Encümeni Daniş'te 

ua olmadığına göre, Reşit paşanın ü
çüncü sadaretıine tesadüf eden 1268 tari
hinde, iadeten tayin edildiği memuriye
tinin de Encümeni Dani§ olmadığı mey

dandadır. 

8 Zilkade 1271 tarih ve 528 numara
b "Takvimi vekayi" in bir bendi bu ci
hetleri aydınlatmaktadır. O bend şu
dur: "Tophanei fu:nire ketebesi müte
hayyizanından İzzetlu Şinasi Efendinin 
malumatı müktesibe ve liya'ıati meşhu
desine mebni uhdesine rütbei saniye 
sınıfı sanisi tevcibile Meclisi maarif a
zalığına tayini hususu ledelistiazn mü
teallik ve şerefsudur buyrulan iradei 
saniyei Hazreti Şehriyar! mucibince ik

tizası ifa olunmuştur." 
Şinasi bu tarihte Tophanedeki işin

den başka bir vazife görmüş olsaydı 
bunu bu bendden öğrenmek kabil ola
caktı. Çünkü bu haberin, resmi tayin 
emrinden aynen alındığı görülmekte ve 
bunda Şinasi'nin, o zamanki usul veçhi
le bu makama tayin edildiği sıradaki 

vazifesi tasrih olunarak "Sabık Topha
ne ketebesinden" denmektedir. 

Şu, yukarıda mevcudiyetini bildir
diğim devlet gazetesi neşriyatı, büyük 
edibimizin tercemeihali hakkında bizi 
şu kanata sürüklemek ister ki; Şinasi 
Avrupadan gelmiş, gitmeden evel me
mur bulunduğu Tophanedeki işine de
vam etmiş, mahut sakal meselesi çıka
rılarak malUm rakibleri tarafından az
lettirilmiş, Reşit paşanın 1268 de üçün
cü defa sadarete ı;clince iadei memuri· 
yet eylemiş ve 1271 de de Maarif mecli
sine aza tayin edilmiştir. 

Mahaza, gerek Tophanedeki işinin 
kaç sene devam ettiği, gerekse azil key
fiyetinin bu memuriyette iken olup ol
madığı ve hele, memleketeyndeki or
dunun mali muamelatını tetkika memu

riyeV aynca araştırmağa ve .t~vtiika de
ğer birer mevzudur. Bunlar ıçın merak
lıların yeni "Vesika"lar vermesine in
tizar etmek lazımdrr. Bu himmeti an
cak kütüphaneleri bol bir ~ehir olan 1s
tanbu1daki zevattan bekliyebiliriz. 

Bizim burada söylemek istecliğimiz 
ve muhakkak olan cihet; merhumun En
cümeni Danişe aaz olmadığıdır. 

Demek ki Şinasinin Encümeni Da
niş azalığı Ebüzziyadan menkuldür ve 

fakat yanlıştır. 

Ebüzziyayı bu hataya düşüren şe~ 
Şinasinin Mustafa Reşit paşaya yazdığı 
kaside de: 
Huzurun Encümeni Dani§ olmuş ehli 

di1t 
Ki anda nushai zatım olu.ıuııada tevkır 
Beytidir. Şinasi burada Mustafa Reışit 
paşanın huzurunu Encümeni Danişo 

benzetmekte ve orada kendisinin ~ 
han tevkır olduğunu bildirmektedi~ 

Yoksa, ben encümeni Danişteyim, ora.. 
da nushai zatım tevkır olunuyor, dem0ııı 
mektedir. Bir edebi teşbih, senelerce Şi. 
nasiyi sevenleri pşırtmış ve Bay Gövw 
sayı da yanıltmıştır. 

Bay Gövsa cevabında Şinasinin he
pimizce malUın şiirlerini yersiz tekrar• 
deceğine, bu şiirini vererek bir mühim 
meseleyi aydınlatsa ve hele vesikalar 
vermeğe çalışsaydı, ciddi aöyJüyorum. 
minnettar oldum. Maahaza bu minnet.. 
tarlığımı kazanmasına kendisi için he
nüz vakit vardır. 

Tekrar ediyorum. Bay Gövsayı y..,. 
ztlanndan tanır ve hürmet ederim. Ken
disi hakkında hiç bir fena kasdım yok
tur, yazılarımda samimiyim. Ben, an
cak Şinasi ve Agah efendilere aid ba· 
hislerin düzeltilmesi için çalıştım. Y~
dıklarım, yeni bir ilim nazariyesi yahut 
mühim bir keşif değildir. Gazete koı.. 
leksiyonlarının ve kitabların, yahud 
çekmecelerin gözlerinde her.kesin göre
bileceği !feylerdıir. Bunları bulmak ve 
görmek için; yüksek bir bilgiden ziya
de fazla bir merak aahibi olmak ve yazı
lan şeylerde yanlış yapmanuya itina et. 

mek k!fidir. 
Bu yazımda da kendisini ftzece.k ı.. 

fadeler buluna, bunları bu bahta üze
rindeki dikkat ve titizliğime verer~ 
mazur görmesini Sayın Bay Gövsadan 
rlce edeceğim. 

Server lskit 

KÜÇÜK iÇ HABERLER 1 
[ lstanbul, 9 Telefonla ] 

X Yugoslav elçiliğind• - Yugoslav• 
ya kıralı birinci Aleksandr'm ölüm yı}. 
dönümü dolayısiyle bugün yugoslav eJ.. 
çiliğinde dini iyin yapıldı. 

X Y ıldınm felaketi - İki gUn evvel 
Kemerburgazda bir mandıraya yıldırım 
düşmüş yangın çrlanaya seheb olmuş -
tur. Mandıra birkaç dakika içinde yan. 
mış 94 koyun kavrulmuştur. 

X Mekteb kitablan - Devlet matba· 
ası mekteb k.itablarmm bir kısmını bu 
aym on beşinde, bir kısmını yirmisinde 
geri kalanını ayın sonunda teslim ede
cektir. 

X Arjantin mekteb genüai - Arjan
tin mekteb gemisi bugün öğleden sonra 
İskenderiye'ye gitti. Kırk sene evvel de
nize indirilen bu gemi Arjantin'e döndü
ğü zaman 957.000 mil yol yapmış ola.. 
caktır. Misafirler çok iyi intibalarla ay -
nldıklanm söylemişlerdir. 

X lktısad fakültesinde - İktısad fa. 
kültesine bu sene yeniden 250 talebe 
girdi ve fakültede bu sene iktısadi coğ
rafya, iktısad tarihi kürsüleri kuruldu. 

Gaziantebde ceza evinde dersler 
Gaziantep, (Hususi) - HaJkevimi

zin cezaevinde açtığı Ulus dersaneJe_ 
rinden çok verimli neticeler alınmış
tır. Bu yaz mevsiminde Ulus dersane. 
si 60 mezun vermiştir. Dersaneler şim
diye kadar yüzlerce cezalıya okuyup 
yazma öğretmiştir. 

Adana garında hareket 
Adana, (Hususi) - Adana garı son 

aenelerde çok mühim bir harekete r.ah

ne olmaktadır. Bir gün içinde garmıı
za giren ve çıkan trenlerin adedi 23 il 
yolcu ve 12 si yük olmak üzere 35 i bul
maktadır. Bu adet mevsimle~ göre de. 
ğişmekte, hazan 45 rakamını bulmak. 
tadır. 

Ankara Telefon Müdürlüğünden: 
Yeni bastırılacak Ankara telef on rehberinde ilan 

ve reklam derç ve neşrettinnek istiyenlerin derhal 
İstanbul telefon müdürlüğüne müracaatlan .ilan 
olunur 3-5367 



ULUS 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 111 Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
________ Komisyonu llanları________ _ _______ Komisyonu Hanlar? _________ , 

t LAN 
Asker\ okulla r için alınacak olan 54980 çift .. P.~~~ .. çorabın ka-

l Zarfla eksiltmesinde verilen fiyat pahalı goruldugunden 13.10. 
pa ı - • 1" - . 1 k 937 saat 15 de Tophanede İstanbul levazım amır ıgı satın ama o-
misyonunda pazarlığı yapılacaktır. . . . 

Tahmin edilen bedeli 18143. lira 40. ~uruş ~lk temına~r .~36~ ~ı
ra 76. kurustur. Şartname ve nümunesı komısy?nda gorulebılı~. 
İsteklilerin kanuni vesiltalariyle belli saatta komısyona gelmelerı. 

(3739) 3-5534 

İLAN 
Askeri oku11 r icin alınacak olan 27610 çift yün çorabın kapalı 

zarfla c iltmesinrle verilen fiyat pahalı g?r~ld?~ünden 13.10.937 
saat 14.3U da Tophanede İstanbul levaz m amırlıgı satın alma ko-
misyonunda pazarlığı yapılacaktır. . . 

M h 
,__d 1

1
• 15202 lira ilk temınatı 1140 lıra 15 kuruştur. 

u ammen x: c · · · kl'l · k Şartname ve r.i.?munesi komisyonda görıilebılır: lste ı erın anu-
n1 vesikalariyle b:lli saatta komisyona gelmelerı. (3746) 3-5536 

t LAN 
1 - Eksiltmede olan işler: Pınarhisarın 306 ve 156 Al pullunun 

253 Vizenin 306 ton ekmeklik unları. 
2 - İhaleleri ayrı ayrı kapalı zarfla Vizede y-apılacak. 
3 _ Pınarhisar :munun tutan 39015 vel 9890 Al pullunun 31500 

Vizenin 39015 liradır. . 
4 _ Pınar hisarın ilk teminatı 2927 ve 1492 Al pullunun 2363 Vı-

zenin 2927 liradır. . . . . .. .. 
5 _ Pınarhisar unun ihalesı 13 bırın~ı TŞ._ ~37 _çarşamba gun~ 

saat 15 de Vize ve Alpullunun ihal elerı 11 bırıncı TŞ. pazartesı 
günü saat 15 tedir. .. · al KO d 

6 _ Şartnameler arzu edenlere h .. ı gun Vıze satın ma • a 

görebilirler. (3564) 3-
525

7 

! LAN 
İzmir Mst. Mv. kıtaatrnın 146572 kilo un ihtiyacı kapalı zarfla 

münakasaya konulmuştur. t · t 
th 1 · ıs b' · · t · 937 gün saat 15.30 da zmırde kışlada z-a esı . ırıncı eşrın. 1 kt 

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı aca ı~. 
Tahmin edilen bedeli 19054 lira 36 kuruştu~ .. İlk temınatı 1430 

liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebılır'. . .. 
İstekliler ticaret odasına kayıdh olduklarına daır vesıka goster

mek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak. edecekler 249~ sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartnamesınde yaz.ılı vesıka13:f la 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bır saat evelıne 
kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (3636) 3-5364 

!LAN 
1 _ Diyarbekir kolordu ve tayyare. alayı e~atının 3 aylık ihti

yacı için kapalı zarf usuliyle 300000 kılo fabrıka unu satın alına-
caktır. 

2 - 15.10.937 cuma günü saat 11 de ihalesi yapılaca~tır. 
3 - Muhammen bedeli 32250 lira olup muvakkat temınatı ~~19 

liradır. Şartnamesini görmek istiyenler 1 lira 62 ku~Ş mukabılın
de kor levazımından alınabilir. İsteklilerin mezkur gun ve saattan 
bir saat eveline kadar teminat makbuzu ticaret vesikaları ve tek
lif mektublarını kor satın alına komisyonuna vermiş bulunmaları 
meşruttur. (3S40) 3-5247 

t LAN 
Kars garnizonu ve Erdihan ve Şabanlar birliklerinin ihtiyacı o

lan unlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Mikdarı, muhammen 
bedeli ilk teminat ve ihale tarihi aşağıdadır. İhalesi Kars satın al
ma ko~isyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti görmek istiyenlerin 
hergün ve ihaleye iıtirak edeceklerin teklif mektuplaxile ticaret o
dası vesikalarını belli zamandan bir saat evel komisyona vermele-
ri. ( 3 728) 3-5490 

Cinsi 
Un 
Un 
Un 

Muhammen 
Mikdarı bedeli İlk teminat 

Kilo Lira Lira Ku. 
450000 58500 4175 
125000 17500 1312 50 
100000 14000 1050 

1 LAN 

Eksiltme 
Tarihi Saati 

20.10.937 9 
20.10.937 11 
20.10.937 14 

Mevkil 
Kaxs 
Erdihan 
Şabanlar 

Eski§ehir garnizonu ihtiyacı için 390.000 un kapalı zarfla eksilt
meya konulmuştur. Eksiltmesi 22-10-937 cwna günü saat 16 da 
Eskişehir levaznn amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir • 
Unun tutarı 47.775 liradır. Muvakkat teminatı 3583 lira 12 ku-

ruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 maddelerinde 

yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte. teklif mektublarmı iha
le saatinden en az bir saat evvel Eskişehır levazım amirliği satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3706) 3-5473 

tLAN 
1 - Pazarlıkta olan işler: Demirköy alayının 126000 kilo kuru 

ot, Pınarhisarm 517000 kuru otları. 
2 - İhaleleri ayrı ayrı paazrlık suretiyle Vizede yapılacaktır. 
3 - Demirköyün otunun tutarı 5040 Ura, Pinarhisarın 18095 

lira. --
4 - İlk teminatı 1358 liradrr. 
5 - İhalesi 18-1.inci teşrin-937 pazartesi glinU sat 15 dedir. 
6 - Şartnamelerini görmek istiyenler her e;tin Vize satın alma 

komisyonunda gösterıilme.ktedir. (3707) 3-5474 

İLAN 
Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 10 tıoın 

bamya 15.10.937 gün ve saat 15 de açık eksiltme ile mübayaa edile
cektir. Muhammen bedeli 2000 lira ilk teminatı 150 liradır. İstek
liler şartnamesini parasız komisyonda görebilirler. Eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saatta ilk teminat mektub ve makbuzla
riyle ve kanuni vesikalariyle Ankara levazım amirliği satın alına 
komisyonunda bulun.malan. (3625) 3-5330 

t LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez krtaatının 216000 kilo un 

ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26. 1. teşrin 
937 saat 16.30 da İzmir Kışlada levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 27000 lira ilk teminatı 2025 Hradıır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İstekliler ticaret oda
sına kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedir. 
Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ve şartnamesinde yazılı vesika.. 
lariyle teminatı havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evel ko:nisyona vermiş bulunacaklardır. (3799) 3--5611 

Arık.ara Valiliğinden 
Keşif bedeli (9703) lira (98) kuru§tan ibaret bulunan Ankara 

Kızılcahamam yolunun 38+ 890 inci kilometresinde 3X8 metre a
çıklıkt~ betonarme köprü inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksıltme 18/ T. evel/937 perşembe günü saat 15 de daiınl encil· 
mende yapılacaktır. 

İstekliler (727) lira (80) kuruşluk teminat muvakkate makbu
zu ve ticaret odası vesikası, nafıa müdürlüğünden alacakları ehli~ 
yet vesikasiyle birlikte yukarıda yazılı gün ve saatta encümeni 
daimiye müracaatları. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlUğiinde 
gözden geçirebilirler. (3649) 3-5381 

B!LİT 
1) 97.100 metre kana t şeridi açık eksiltmeye konmuştur. 
2) T ahmin edilen bedeli 3750 lira olup ilk t eminat parası 281 li ra 

25 kuruştur. 
3) İhalesi 21 birinci teşrin 937 perşembe günü sn at ı O dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2; 3 üncü mad
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3209) 3-4773 

1 LAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiatı 350 kuruş olem (50000) 

elli bin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - İhalesi 23-10-937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk temin tı ( 10000) liradır. 
4 - Sartname bedeli 875 kuru tur. M. LV. Sa. AI. om vo

n:.:r.can alınır 
5 - Eksiltmeye girece' 1 rin 2 90 sayılı k~nunun 2, ve 3 cü 

maddelerinde ya ılı ve l riyle birli ı:te tem'n t ve teklif m k
tublariyle ihale saatinden en az b"r saat evvel kom syona vermele-
ri (3659) 3-5465 

İ L A N 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fia t 245 kuruş iki yüz kırk 

beş kuruş olan 15.000: ile 20.000 yirmi bin kil o yün çorap ipliği 
kapalı zarf usuliyle a lınacaktır. 

2 - İhal es i 25.10.937 pazartesi günü ~ aat 15 dedir. 
3 - İlk teminatı ( 36? 5) üç bin altı yüz yetmiş beş ]j radır. 
4 - Şartname bede lı 94S kuruş mukabilinde M.M.V. satın al

ma Ko. nundan alınır . 
5 - Eksiltmeye girecek.lerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 cü 

maddelerinde gösterilen vesıkalarla birlikte teminat ve teklif mek
tuplariyle ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (369r) 3-S469 

t LA N 
1) İki adet perçin imal makinesi kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. 

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

3 - İh.alesi 18 ~irinci te~rin 937 pazartesi günü saat ıs tedir. 
4) Eksıltmeye gıreceklerın 2490 sayılı kanunun 2 3 cücü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve t~klif mektub
larını ihale gün ve saatında en geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. (3054) 3-4639 

İLAN 
300 bin ile 35~ bin me.tr·e ~ortatif çadır bezine istekliler tarafın

d.~ beher metr:sıne teklıf edılen 75 kuruş fiat vekaletçe pahalı gö
~lerek pazarl~ga konu~u~tur. Pazarlığı 25.10.937 pazartesi gü
nü saat 15 de?ı.r. İlk temınatı (14250) liradır. Şartname bedeli 1313 
kuru! m~kabılınd~ M.M:V· .. satın alma komisyonundan alınır. Pa
z~rlıga gıre<:eklerın bellı gu~ ve saatinde 2490 sayılı kanunun 2. 3 
cu maddelerınde yazılı vesıkalarla ve ilk teminatlariyle bir-
likte komisyona gelmeleri. (3657) 3-5464 

t LAN 
Bir tanesine biçilen ederi 25 lira olan 50 tane altlı üstlii karyo

la açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Eksiltm.esi 22-10-937 cuma günü saat 11 dedir . 
İlk temınat 93 lira 75 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak M. 

M. V. satın alma Ko.dan alınır. 
Ek~~l~eye girecekler kanuni teminat ve 2490 saydı kanunun 

2 ve. 3 uncu maddelerinde yazdı belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
saatinde M.M.V. satın alma komisyonunda bulunmaları 

(3694) • 3-5467 

BİL!T 
1 - İzmir 'Ga~iemird7 yaptırılacak bir (F) tipi hangar ile bir e

rat pavyonu ve bır hela ınşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 167 bin 755 lira 67 kurustur 
3 - İhalesi ~5- birinci teşrin .937 pazartesi günü s~at is dedir. 

• 4 - İlk temınat 9637 lira 79 kuruştur. Şartname keşif ve pro
Jeler 839 kuruşa M.M.V. satın alına Ko.dan alınır 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat v~ 2490 sayılı ka-
nunun 2 3 ·· ·· dd · . .. ve uncu ma elerınd~ yazılı vesikalarla idar1 şartname-
nın 4 un ·· dd · · ( klif cu ma esının F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte 
te V tnektublarmı ihale saatinden behenıahal bir saat evvel M. 
M. • satın alma Kona vermeleri. (3673) 3-5466 

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

alnış olakn 250.000 iki yüz elli bin metre kılıflık bez kapalı zarfla 
rnaca tır. 

. 2nl - . Şartnamesini 457 kuruşa almak ve örneklerini görmek is
tıye erın her gün komisyona gelmeleri. 

1
. 3d - İlk teminat mikdarı 5812.5 beş bin sekiz yüz on iki buçuk 
ıra ır. 

4 - İh_~lesi 15.10.937 cuma günü saat 15 tedir. 
5 :-- Munakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delermde xazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek-
tublarını ıhale saatından en az bir saat evel ını·11~ "d f '-~ 
1 

. ' mu a aa ve--
eti ~tın alına komisvonuna vermeleri. (3527) 3-5245 

l LAN 
1 - 500 i~~ 7 50 tane harb paketi torbası ile 250 :300 çift teskere el 

palaska ve kütüklüğü imal ettirilecektir. 
.. ~~-: To:baların imaliye ücreti beherine 100 ve palaska ile kütük· 

lugun ımalıye ficreti olarak beher çiftine 180 kuruı fiat bırakılmış
tır. 

3 - Kütüklük ve palaskaların pazarlığı 16.10.1937 cumartesi gü· 
nil saat 10 da ve torbaların pazarlığı aynı gün saat 10.30 da M.M.V. 
satın alma Ko. da yaprlacaktır. 

4 - Şartnameler M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 
5 - B_~ işl~rin bir kısım malzemesi vekale~çe verilecek. ve şart· 

namede gos~enlen malzemeyi müteahhid tedarık edecektir. 
6 - ~~~ıl~eye girecekler pazarlık günü torbalar için 56 lira 25 

kuruş, kütukluk ve palaskalar için 40 lira 50 kuruşluk teminatlariy
le M. M. V. satın alma Ko. da muayyen saatte hazır bulunmaları. 

(3658) 3~5397 

t LAN 
500 kilo beyaz yağlı boya pazarlıklaalmacaktır. Pazarlığı 11.1 o. 

9.37 pazart~si günü saat 10 dadır. Evsaf ve nümunesini görmelt is. 
tı.yen her~un M. M. V. Sa. alrm komisyonuna müracaat ve pazarlığa 
gıreceklerın belli glin ve saatında komisyona gelmeleri. 

(3768) 3-5558 

BİL İT 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 34 kuruş olan yirmi beş 

ton benzol kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 26 birinci teşrin 937 salı günü saat 11 de M. M. v. 

satm alma Ko. da yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 637 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafı M. M. 

V. satın alma Ko. dan parasız alınrr. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evel M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (3796) 3-5610 

İLAN 1 1.11.1937 günU ihale edileceği ilan edilen 5000 k1ilo asetonun şart-
namesinde yapılacak değişiklikten ötürü yeniden il!na verileceğin-
den ihalesi tehir edilmiştir. (3779) 3--5597 

10 - 10 - 1937 ~ 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 
Komisyonu llanları 

3000 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (39000) lira olan yukarıda mikdarr ve cin· 

si yazılı kömür as keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 1.11.937 pazartesi gün saat 15 de kapalı zarf ile ihal0 

edilecektir. Şartname (1) lira (95 ) kuruş mukabilint'k! komisyond8;11 
verili r. Talihlerin muvakkat teminat olan (2925) lirayı havi tekli~ 
mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeler~ 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaiklc mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3720 3-556S 

İLAN 
18.11.937 pe .embe güI'.':i saat 15 de kapalı zarfla ihale edilece~ ı 

1.3.5. birinci teşrın 937 günlerinde ilan edilen 9 ton aleminyumun i· 
halesı goriılen liızuma b"naen 22.11.937 pazartesi gtinü saat 15 te 
} apılacagından mezkur g nlerde çık.ın ilanlar hükümsüzdür. 

(3743) 3-5515 

50 TON YONGA 

_Tabın.ini bedeli 37 5 lira olan yukarıda mikdafı yazıl ı yonga as· 
kerı fabrıkalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 22.10. 
937 çarşamba günü saat 14.30 da açık arttırma ile satılacaktır. şart· 
name parasız olarak komisyondan verilir. İsteklilerin muvakkat 
t emin t olan 28 li ra 13 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3719) 3-5499 

9 TON ALEMİNYUM 

Tahmin bedeli (9450) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazı• 
h malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 22.11.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi• 
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talib
lerin muvakkkat teminat olan (708) lira (75) kuruşu havi tekli~ 
mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona yermelcf! 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3742) 3-5514 

52 TON KOK KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (1482) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı kömür a'Skeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komi~· 
yonunca 26.10.1937 salı günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edı· 
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerill 
muvakkat teminat olan (1111) lira (15) kuruş ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte koıni~ 
yona müracaatları. (3784) 3-5600 

148 KALEM MUHTELİF ÇELİK 

Tahmin edilen bedeli (37,500) lira olan yukarıda mikdarı ve cin· 
si. yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alnıa k". 
misyonunca 21.10.937 perşembe günü saat 15 de pazarlıkla ihale edı· 
lecektir. Şartname (1) lira (88) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2812) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gilll 
ve saatte komisyona müracaatları. (3759) 3-5599 

1 
MAÇA KIZI J 

P.BLANCHAR 
. __ __., 

Hariciye Vekaletinden : 
Hariciye vekaletinde 11.-inci dereceden mevcud münhal memurl• 

yetlere talimatnamesine tevf~k~n ~üsabaka ile mem~r ~hnacaktır. 
Müsabaka imtihanı 4 teşrınısanı 1937 perşembe gunu saat 10.- da 

Hariciye vekaletinde yapılacaktır. .. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4.- uıt" 

cil maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları 
lazımdır: -

Hukuk, Mülkiye, Ulfunu siyasiye, İktısadiye ve İçtimaiye ve 
Fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektebleri veya Hariciye ınes· 
leği ile alakast bulunan mümasil yüksek mekteblerden birinden ıne
zun olmak: 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
ı. - Hukuku medeniye, hukuku düvel, hukuku hususiye! dü\f'eı. 

ilı:tısat, maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanımıza kadar) ba.}ckıJ1-ı 
da tahriri ve şifahi sualler. 

2. - Tüııkçe ve fransızcadan tahrir ve ter(:eme. 
3. - Müsabakada üssü mizanı doldurmak şartiylc en fazla ııu• 

mara alanlar kazanmI§ olacaktlt'. 
Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebt lisanına vuıcuf 

sebebi rüçhandır. . Aı 
Taliplerin mekteb şehadetnamelerıi, askerlik vesikaları, hüsnü ~ 

ve sıhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini istidı 
ile 3.11.1937 akşamına kadar Ve.kfilet Zat işleri dairesi tefliğine te•• 
di eylemeleri ve 4.11.1937 perşembe günü Ankarada v-ekalettc haıll 
bulunmaları ilfut olnnur. (3760) 3-5601 _,.. 

Çorum Valiliğinden: 
25.10.937 pazartesi günü saat 15 de Çorum dalmt encümeninde 

ihalesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş keşif bedelli Sungurlu 
kazasında yeniden yapılacak ilk okul binası kapalı zarf usuliyle elı• 
siltmeye konmuştur. 

Şartname, plan, keşif ve buna müteferri evrak Nafıa dairesinde 
görülebilir. Muvakkat teminat mikdarı 1666 lira 99 kuruştur. tstelc• 
lilerin teklif mektuplariyle müteahhidlik vesikalarını ihale günU 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri gereklidir. (3791) 3-5~ 

Ankara Valiliğinden: 
Aylık icarı 10 lira olan Boyacı Ali mahallesinin Pazar yokuşıı 

sokağında 247 metdlke, 11 kapı No. lu evin mayıs 938 gayesine Jtı!; 
dar icarının ihalesi 19.10.937 salı günü saat 15 de yapılmak Uezre il" 

çık artırmaya konulmuıttur. . 
Taliplerin 9 liralık muvakkat teminatlarını defterdarlık veznesi" 

ne yatırmaları ve sözü geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulaD 
komisyonda hazır bulunmaları (Müştemilatı: 2 oda, 1 sofa, 1 beli} 

(3786) 3-5594 ~ 

İLAN 

Pazarlıkla dört baş nakliye ko§umU hayvanı satın alınacaktır· 
Satılık hayvanı olanlar hayvanlariyle birlikte hergün saat 9 dan ı: 
ya kadar M.M.V. satın alma Ko. na müracaat etsinler. (3778) 3.559 

!LAN 
M . M. V. tine almanca tercümeye muktedir olanlardan Ankara; 

da dil fakültesinde veya İstanbulda Üniversitede yaptırılaca 
imtihan neticesinde kazanan alınacaktır. 

Verilecek para miktarı yüz yinni altı liradır. Aynı zanıart• 
da fransızca bilen tercih olunacaktır. 

İsteklilerin bilgilerini gösterir ellerindeki belgelerle ve boıı• 
servisleriyle M. M. V. Kara Müsteşarhğma müracaattan. 

İmtihan günü ayrıca bildirilecektir. (3780) 3-5598 
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İstanbul sıhhi müesseseler arbr- ı Karacabey Merinos yetiştirme 
nıa ve eksiltme komisyonundan: çiftliği müdürlüğünden : 
~ Yapılacak iş: Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesi mer- l Karacabey merinos yetiştirme çiftli ği hayvanatı ihtiyacı için 

ez pavyonu inşaatı. satın alınacak dört maddede zikredilen hayvan yemleri aşağıda ya• 
Muhammen fiat: 32,600 liradır. zıh olduğu veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat garanti: 2445 lira. 1 - 5295000 kilo yulafxn eksiltmesi kapah zarf usulü iledir. 

la Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesinde yaptırılacak o- A - Yulafın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş yirmi beş 
n nıerkez pavyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. santimdir. 

1 - Eksiltme 20.10.937 çarşamba günü saat 15.30 da Cağaloğlun- B - Muvakkat teminat olarak 2085 lira alınacaktır. 
da Sıhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis- C - İhale günü ~ teşrinievel 937 tarihine müsadif salı günü 
fonda yapılacaktır. saat on bir olarak tesbıt edilmiştir. 

2 - Mukavelename, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 2 - 264100 kilo arpanın eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
brtları, proje ve keşif hulasası ile buna müteferri diğer evrak 163 A - Arpanın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş 25 santimdir. 

ruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. B - Muvakkat teminat olarak 1040 lira alınacaktır. 
ka 3 - fstek1iler cari seneye a~d ticaret odası ve~ikasil~ 2490 s~yıh C - İhale günü 19_ teşr_ini~vel 937 tarihine müsadif salı günü 
~unda yazılı belgeler ve bu ışe benzer 25.000 hralık ış yaptıgına saat on beş olarak tesbıt edılmıştir. 

daır Nafıa vekaletinden almış olduğu müteahhidlik vesikasiyle mu- 3 - 31000 kilo mısır ve 32000 kilo bakla ve 4680 kilo tuz açık ek-
\takkat garanti makbuz veya b-ınka mektuplarile birlikte teklifi havi siltme usulü ile: münakasaya konmuştur. 
lll~ktuplarını ihal: saatinden bir saat evet makbuz mukabilinde ko- A - Mısırın beher kilosu muhamme>1 fiyatı beş kuruş yirmi 
,!!!!syona verme len. (6667 / 3714) 3-5494 beş santim, baklanın beş kuruş yirmi beş santim, tuzun da be

her kilosu beş kuruş yirmi beş santimdir. 

Çanlorı vilayet encümeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çankırı il merkezinde yapılacak 

hastane pavyonuna aiddir. Keşif bedeli 36569 lira 80 kuruştur. 
2 - .du işe ahi şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje ve grafik, 

~ .. Isteyenler bu evrakı ve şartnameleri Çankırı ili nafıa müdürlü-

bg~?rle görebilirler. Ve iki yüz kuruş mukabilinde birer suret ala
ılırler. 
.. 3 - Hast ... hane inşaat bedelinin ıirmi bin lirası 937 senesi 

budcesine mevzu tahsisattan verilecek mütebalrisi 938 senesi büd
tesindeki tahsisatından tediye edilecektir. 

4 - Eksiltme 15 birinci teşrin 937 cuma günü saat 16 da Çan
ı.ırı vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yaptlacaktır. 
fi - Eks iltrneve girebilmek için isteklilerin 2742 lira 73 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka en az on beş bin lirahk 
Yapı işi yapmışolması ve nafıa vekaletinden alınmış ehliyet vesika
sı ibraz etmesi t/"! ticaret odasına kayrdh bulunması şarttır. 

7 - Teklif mektublan yukarıda dördüne.Ü maddede yazılı sa· 
atten bir saat evcline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
tnukabilinde o1erilecektir. 

Pos ta ile gönderilecek mektubların nihayet 4 ncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olma!il ve dtş zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olmdsı lazımrirı:. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (6355) 3-5241 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TurhaJ şarbaylığından : 
be 

Turhal belediyesi tarafından yaptmlacak 13159 lira 45 kuruş 
del keşifli ev ve mağazalara talih çıkmadığından bu işin 20.9.937 

Pazartesi gününden 20.10.937 çarşamba gününe kadar bir ay müd
detle pazarlık suretiyle ihalesine karar verilmiştir. (6486/ 3628) 

3-5333 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
b' 25.10.937 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda ndıa müdürlüğü 
~nasında (52646.50) lira keşif bedelli Üsküdar Valdebağı prevan-

J
• ryomu talebe ve öğretmen sanatoryomu inşaatı kapalı zarf usu
U ıle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
ta( rtnameleri, proje, keşif hülasasiyle buna müteferri diğer eVTak 
264) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

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

~nzer iş yaptığına dair nafıa vekftletinden alını~ olduğu müteah
hıdlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 25.10.937 
Pazartesi günü saat 14 e kadar nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

3-5342 

Nafıa Vekaletinden: 
Yapı İşleri İlanı · 

. 1 - Eksiltmeye konulan iş: İsteklilerin vesikaları noksan tev
dı etmiş olmaları hasebiyle 27.9.937 tarihinde ihalesi mümkün ol
b'ııyan Ankarada Mahmut paşa bedesteninin tamir ve takviye inşa
•tıdır. 

Keşif bedeli 55.803 lira 75 kuruştur. 
2. - Eksilt~ 22.10.937 cuma günü saat 15 de nafıa vekaleti 

Yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
&arf usuliyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 280 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
1 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuruş
uk muvakkat teminat vermeleri ve bizzat diplomalı yüksek mi-

!nar veya yüksek mühendis olmaları ve nafıa vekaletinden alınmış 
Yapı müteahhidliği vesikasr ibraz etmeleri. 
d 5. - İşin hususiyetine binaen, isteklilerin, bu işi yapabilecek 
erecede vukuf ve ihtisası haiz oldukları hakkında maarif vekaleti 

antikiteler ve müezler müdrlüğünden alınmış ayn bir vesika gös
tcrrneJeri lazımdır. 

6. - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı sa
~tten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin

e vermeleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
......__ (3729) 3-5527 

Tavukçuluk enstitüsü direktör
lüğünden: 
8 'l'a~ukçuluk enstitü~ü için açık eksiltme usulile 8000 kilo mısır, 
.~o kılo arpaı 10000 kılo yulaf, 10000 kilo kepek, 10000 kilo buğday 

ınacaktrr. Muhammen fiyat 1990 liradrr. Şartnameler her gün sa· 
~ ?.nd~n al.!ı~~ w ~adar Çankırı yolu üzerindeki Tavukçuluk c;nsti
b' 8~ direktorlugu tarafından parasız olarak verilir. İsteklilerın 18 

1 ttınci teşrin 937 pazartesi günü saat onda ticaret odasi vesikasiy
~ 149 Ji.ra 2~ k~ruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka mek
ba hları ıle bırhkte tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komisyona 
--...!._ vurmaları. (3687) 3-5444 

lzmir ili daimi encümeninden: 
p ~ğamemnun ılıcalarmda yeniden yaptırrlacak binalarla tesisat 
ı:0Jelerinin tanzimine aid müsabaka şartnamesiyle vaizyet ptan
b \ Ankara - İstanbul - İzmir nafıa müdürlüklerinde mikdarı kiti 
ı~rnduğundan mimar ve mühendis olan istekliler mezkfir müdUr-

ere baş vurarak bu evrakı bedelsiz temin edebilirler. 
(3458) 3--5506 

B - Muvakkat teminat olarak 267 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 20 teşrinievel 937 gününe müsadif çarşamba 

günü saat on birdedir. 
4 - 64000 kilo susam küspesi açık eksiltme usulü ile münaka-

saya konmuştur. 
A - Susam küspes~nin kilosunun tahmini fiyatı altı kuruıtur. 
B - Muvakkat temınat olarak 288 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 20 T. evel 937 tarihine müsadif çarşamba günü 

saat on birdir. 
5 - İhale yeri Karacabey harasında müteşekkil merinos yetiş

tirme çiftliği müdürlüğü binasındadır. 
6 - İsteklilerin yukarıda gösterildiği gün ve saatlerde ve 2490 

sayılı kanunun tarifatı dahilinde komisyona müracatları ilan olunur. 
7 - İşbu istenilen hayvan yemleri evsafı yazıh olduğu şartna

meleri istekliler İstanbul, Bursa, Balıkesir, Eskişehir baytar müdür-
lüklerinde görebilirler. (6444) 3-5280 

Ankara valiliğinden : 
Keşif bedeli (236~5) ~ira ( 44) kuruştan ibaret olan stadyum 

sahasının Akköprü cihetınde yapılacak istinad ve ihata dıvarı işi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme: 11.10.937 ta
rihine rastlayan pazartesi günü saat 14.5 da vilayet daimi encüme
ni odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektublarmr, (1776) lira (41) kuruşluk mu
vakkat teminat mektub veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve na
fıa vekaletinden aldıkları 937 yılma aid müteahhidlik vesikasiyle 
birlikte saat 13 buçuğa kadar encümen riyasetine vermeleri. .. 

. .İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde gö-
rebilirler. (3558) 3-5238 

Malatya askerlik şubesi başkan
lığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş.: Malatyada yapılacak sekiz adet u
keri inşaat binaları olup keşif bedeli "17534'' lira "40" kuruıtur 

2 - Bu işe aid evrak ıunlardır: -
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname, 
C - Mukavelename projesi, 
E - Resim projesi . 
S - Nafıa işleri genel şartnamesi, 

3 - İstiyenler eksiltme şartnaınesile buna bağlı evrakı Malatya 
askerlik şubesinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 22.10.937 tarihine rastlayan cuma günü aaat 16 da 
Malatya askerlik şubesinde toplanacak komisyon buzuriyle yapıla
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1315 lira 8 kuruşluk 
yüzde 7.5 muvakkat teminat vermeleri ve 937 ydma aid Nafıa vek!
letinden musaddak ehliyet vesikası ve Ticaret odaaı kayıt vesika
larını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda D. maddede yazdı mUddetten 
bir saa~ .evetine kadar. inşaat komisyon reisliğine getirerek makbuz 
m~kabılınde verecektir. Posta ile mektupların muayyen saatte gel· 
mış olması ve dış zarfın mühür ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postadaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 
(6700/ 3717) 3--5491 

Kütahya Belediyesinden: 
Evelce kapalı zarfla eksiltmeye konulup talih çıkmayan stad in

şası bu defa keşif ve şartnamesi tadil edilerek ve kalıplar hariç 
betonarme işleri metre mikabı 45 lira 6 kur'a çıkanlan 94590 liralık 
işten şimdilik 30000 lira keşif bedelli in,aat tekrar kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Eksiltme 27.10.937 çaflamba günll saat 
1~ de bele~iye encUmeninde _yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek i
çın 2250 Iıra muvakkat temınat vermesi ve IJCU'tnamesinde yazılı 
vesika ibraz etmesi lazımdrr. Proje, idart ve fennt prtnameler 150 
kuruf mukabilinde belediyen alınır. 3-5508 

iktisat Vekaletinden : 
1 - Ve~let kalöriferleri için alına~k olan (275) ton sömikok 

(türk antrasıt) kömürü kapalı zarf ~sulıyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (7975) bradır. 
3 - İstekliler bu işe aid şartnameyi vekilet levazım mUdürlü

ğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20-10.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 

(10) da Ankarada iktisad vekileti binasında toplanacak olan ko
misyonda yapılacaktır. 

5. - .Muvakka~ teminat bedeli (598,25) beş yllz doksan sekiz li
ra yırmı beş kuruıtur. 

6 - Ekail~e (2490) numaralı kan~na tevfikan yapılacaktır. 
7 - İstcklıler teklif mektublarmı ıha.le günü aaat ona kadar 

~bu~ mu.kabiliı:ıde komisyon rei~Jiğine verecklerdir. Posta ile 
gonderılecek teklıf mektubla.nnm ıa?eli teahhüdlü olması ve ni· 
hayet bu saate kadar komisyona gelmış bulurunası lbımdrr 

. .İhale saatından sonra gelecek teklif zarfları kabul edil~yeceği 
gıbı postada vaki olacak gecikmeler de kabul edilnıiyecektir. 

8 - Bu ı, hakkında fazla izahat almak istiyenlcrin vekilet le-
vazım müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3722) 3--5500 

Harta gen·el direktörlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış aşağıda tnuhammen bedel

leri ile ihale gün-ve tarihleri yazılı iki kalem hayvan yiyeceği açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de muvakkat teminat makbuzlariyle yazılı gün ve aa
atlcrde Cebecide Harta Genel Direktörlük aatın alma komisyonu
na gelmeleri 
Muhanmıen B. Cinai Miktarı Muvakkat T. İhale T. GUnü aaati 

Lira Kilo Lira K. 
1800 Kuru ot 40000 135 00 22-10-937 cuma 10 da 
600 Saman aoooo 45 oo 22-10-937 ,. ıı de 

(3735) 3--5512 

7_ 

.~ .. ~.~~~ 
1.C.Merkez Bankasından: j 

~ 

Türkiye cumhuriyet Merkez bankası hakkındakı 1715 nu· ı~ 
maralı kanunun 17 inci maddesinde yazılı salahi; ete müste· • 

r'4 niden bankamrz 30 kanunu eve) 1341 tarih ve 701 numaralı • 
't'.4 kanun mucibince basılmış olup halen t edavülde bulunan ka- , 
~ ğıd paraları tebdile karar vermiştir. .~ 

fl 15 T. evet 1937 tarihinde tedavüle ilk çıkarılacak kupür, beş ~ 
~ Jiralık kupürdür. Yeni beş liralık kupürün vasıflarrnı aşağ.
~ da bildiriyoruz. İstiyenler yeni banknotun asli nümunelerini ' 

bankamız ve bütün bankalar gişeleriyle malsandıklarında gö
rebilirler. Bu yeni beş liralıkların tedavüle ç ıkarılmasına 
başlandığı tarihten itibaren beş sene müddetle eski kağıd pa
ralar da mecburi olarak tedavül edeck ve bundan sonra mii· 
ruru azman müddeti nihayetine kadar yani beş sene daha 
Merkez bankası gişelerinde tebdil edilebilecektir. 

Diğer kupürlerin tebdile başlama tarihleri ileride ayrıca 
ilan edilecektir. 

Bu yeni beş liralıkların ebadı 7X 15.5 santimetredir. 
Rektosu (Ön yüzü) : koyu mavi olup sağ tarafında A

tatürk'ün resimlerini, ortasında renkli bir tezyinat rozetini , 
(Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası) (11 Haziran 1930 ta
rihli ve 1715 Numaralı kanuna göre çıkarılmıştır.) ibareleri· ·~ 

i ni ve Bankanın Umum Müdür ve Umum Müdür Muavininin im-• 
zalarını, dört yerinde kırmızı renkte seri ve sıra numaralarını /' 

i ihtiva eder. ~~ 
~ . !?ör~ köşesinde .~adalyonlar içinde ve ortasındaki roze- ~" 

tın uzerınde kıymeti ıfade eden (5) rakamları ve üst köş.eler- ~ 
~ de. ve r?zet üzer!ndeki bu rakamların altında da yazı ile ~._ 
~(Türk Lırası) kelınıeleri vardır. Orta alt kısmında birer ~ 
l seri ve sıra numaraları ile banka imzalarının bulunduğu ma- .~ 

halde çok küçük yazılarla yazılmış (Türkiye Cümhuriyet .,~ 
Merkez bankası 5 Türk Lirası) ibarelerinden tertib edilmiş l· 
bir fon vardır. ~ 

Versosu (Arka tarafı) : Yeşil renktedir. Üst ortasında ·~ 
(T~rkiye Cümhuriyet Merkez Bankası) ibaresi ve iki üst kö- .,~ 
şesınde yuvarlak madalyonlar içinde (5) rakamiyle altlarında ~ 
yarı daire şeklinde (Türk Lirası) yazılan vardır. Ortasında ~ 

~ esas vinyet (resim) olarak (Ankara güven anıtı) mevcud o
lup Türk stilinde bir kemerle Ttil'lk tezyini sanat motiflerin
den tertib edilmiş bir çerçeve ile çevrilidir. Sağ tarafında yu 
varlak beyaz bir madalyon içinde kağıd imalinde filigran o-

,, larak tertib edilmiş Atatürk'ün efijileri (resimleri) vardır ki 
'i~ banknot aydınlığa tutulduğu azman her iki tarafından bu 1 

~ filigran görülebilmektedir. 
~ Banknotun her iki tarafı taydus (çelik) tabıdır. ~l 
~ 3-5511 ~i 
~~ ~~~ ~ ~M~ ~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * * * ~ * * ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

_Ankara askerlik şubesinden ilan : 
1 - 333 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi eratın son yok

lamalarına 1/ 1. Teşrln/937 de başlanılarak 31/ 1. teşrin 937 de ni-
hayet verilecektir. .• 

2 - Sabah saat sekiz buçuktan 12 ye kadar yerlilerin 13.5 tan 
17 ye kadar da yabancıların yoklamaları yapılacaktır. 

3 - Her erin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve mektebte okuyanların 
okudukları mektebten alacakları tahsil vesikalariyle birlikte ve 
kendilerine tahsis edilen günde namlarma gönderilmiş olan dave
tiyelerle mahalle mümessilleri veya muhtarlariyle beraber asker-, 
lik meclisine gelmeleri lazımdır. 

4 - Ankarada bulunan ve bu teraiti haiz olan yabancı erat ta o
turdukları mıntakalar polis .Amirliklerinden alacakları tsdikli ika
metgah kSğıdlariylc keza askerlik meclisine gelmeleri icab eder. 

•. 5 - Yabancılar için bu ilan davetiye mahiyetindedir. 
6 - Askerlik meclisi İsmet İnönü mektebi karşısındaki cami-

de toplanacaklardır. (3626) 3-5335 

Yenişehir belediye riyasetinden: 
1 - Muaaddak projeler mucibince 19143 Ura bedel keşifli Ye

nişehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı %arf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme günü 10.U.937 çarşamba günü saat 16 da Yenişe
lık belediyesi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İşbu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kopyala· 
n fstanbulda Galatada SeJanik bankası beşinci katta mühendis 
Hasan Halettedir. 

Kopyaları görmek ve almak istiyenler 225 kuruş bedel mukabi
linde mumaileyh mühendis Hasan Haletten alabileceklerdir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedi buçuk teminatla
n tutan olan 1435 lira 72 kuru§luk teminatlarını teklif varakala· 
rlyle birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye girecekler teklif mek
tublarını ihale saatıııdan bir aaat cvel belediye reisliğine gönder
meleri. 

5 - Eksiltmeye talih olanlar Türkiyenin bir kaç mahallerinde 
yapmış oldukları tesiatlarda muvaffak olduklarını mübeyyin ve
llikaları ibraz edeceklerdir. 

6 - Fazla izahat almak fatiyenler belediyemize müracaat ede-
bilirler. (6576/ 3646) 3--5383 

Harita genel direktörlüğünden : 
1 - Hartaların bezlenmesinde kullanılmak için 17 500 metre be

yaz bez kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 7000 ve muvakkat teminat 525 lirad ı r. 

Eksiltme 15 teşrinievel 937 cuma günü saat 15 tedir. 
3 - İstekliler şeraiti anlamalı:: üzere her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de teklif mektublarını ihale saatmdan bir saat evel 
Cebecide harta genel direktörlüğü satın alma komisyonuna gelme-
leri. (3634) 3-5331 

Zonguldak C. H. P, ilyönkurul 
başkanlığından: 

Türkocağmdan cumhuriyet halk partisine müdevver Zangul
dakta Krlburnunda askerlik tubesinin oturduğu bina ve altındaki 
gazino ve beton bahçe, beraber, tütüncü ve terzi dükkanları 11.11.931 
perşembe günü saat 15 de parti kurağmda ıhale edilmek üzere 51 
~n müddetle açık arttırma ile ve bedeli peşin olmak şartiyle satı
lıga çıkarılmıştır. Bedeli muhaımneni 25 bin liradır. İsteklilerin 
Ftnameyi parti bürosundan parasız alabilecekleri ve ilk arttırma
ya gireceklerin 1875 liralık teminatlariyle ihale günü parti ilyön-
kuruluna müracaat etmeleri ilan olunur. (3643/ 6578) 3-5385 

Jandarma genel komutanlığı An
kara satınalına komisyonundan : 

. 1 - Bir tanesine (130) kuruş kıymet biçilen (6000) tane ale
mınyum matra kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 18.10.937 pazartesi 
gilnii saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan 1llınabilecek olan bu pa
zarlığa girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge (585) lirahlı 
ilk teminat makbuz veya banka mekutblariyle birlikte belli gün vt 
aaatta komiayona baş vurmaları. (3623) ~ 1-5374 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anaf artalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

BERLITZ 
MEKTEBi 

Kooperatif arkasında 

Fransıua-lngilizce 
Almanca kurlan 

HAFTADA 2 DERS 
AYDA 4 LİRA 

Buldan belediye reisliğinden: 
Projesine göre yapılacak olan 24963 lira 15 kuruş bedeli keşifli 

içme su yolunun boru feı:şi ve sair inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konularak 29 eylül 1937 çarşamba günü ihale edilecekti. 
Müşteri çıkmadığından pazarlıkla yaptırılması kararlaşmıştır. Ta
liplerin 1 teşrinisani 1937 pazartesi günü saat on beşe kadar Buldan 
belediyesine ve Denizli vilayeti Nafıa müdürlüğüne müracaatları ı.. 
lan olunur. (3787) 3-5595 

Ankara Valiliğinden : 
İstasyonda depolar mevkiinde 3 A. 162 kapı No. lu anbarın karı

nın ihalesi 19.10.1937 salı günü saat 15 de yapılmak Uzere açık art
tırmaya konmuştur. 

Aylık icarı 30 liradır. Talihlerin 27 liralık muvakkat teminat. 
larını defterdarlık veznesine yatırmaları ve ihale gününde komis-
yonda hazır bulunmaları. (3785) 3-5593 

BALII( YAGI ~ 

~ 
Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması~ 

Sırasında Sakarya Eczanesi 

Ankara Memurlar Koope .. atif Şirketinden· 
Ortaklara taksitli ve tenzilatlı kömür satışına başlamıştır. 

Türk Hava Kurumu 
6 cı Ke§lde 11 Birincite§rin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

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

liralık iki adet mükafat vardır. 

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

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur_ 

Kuinbare/~ biri 

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

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

1 Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

NAS1l21lAC1 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu l İngiliz Kan
zuk eczanesi. Her eczanede bulu
nur, ciddi ve müessir bir nasır 

1 Dr. Basit Orek 1 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş· 
rutiyet caddesi 10/ 1 numa· 
ralı evinde kabul eder. 

Tel: 1694-

Kiralık Daire 
Çocuk sarayı caddesi Kurşun

lu cami karşısında 84 N o. B. A
lim apartmıanmm ikinci katı ki
ralıktır. Banyo, hava gazı, sair 
konfor tamam görmek için kapı-
cıya müracaat. 3-5590 

Kiralık Daire 
Aranıyor 

Şehirde 2 ila 3 odalı kiralık 
bir daire aranmaktadır. Taliple
rin A.A. işaretiyle Ulus'a yazma-
ları. 3-5573 

ZAYİ 
Ankara Memurin kooperatL 

finden aldığım 3765 sayılı hisse 
senedimi kaybettim. Yenisini çr
karacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Harb okulnda yüzbaşı 

3-5619 Fahri 

IGralıl{ daire 
Vekaletlere yakın beş oda

lı kaloriferli tam konforu haiz 
bir daire kiralıktır. Ziraat Ban
kasında Sadi Seçkin'e müracaat. 
Tel : 3406 3- 5523 

Viyanah 
Almanca muallimesi 

Lisan dersleri ve çocuklar i
çin almanca ilk mekteb dersleri 
veriyor. Yenişehir pastahanesi 
~ostrestant G. S. rumuziyle ya· 
zılması. 3- 5603 

1 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Başmuharrir Muavini Na

suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz ' Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Mühendis Bay Osman 
Hüsnü Sonad, 

Kefaletname işi 
Kınacıhan No. 21 Ankara 
7 mart 1935 tarihinde, Alman

yada Salzkotten / Westfalen'de 
Martini - Hüneke & Salzkotten 
Maschinen • und Apparatebau -
Aktiengessel • schaft fabrikası 
için size dokuz ay müddetle mu
teber olmak üzere: 

TL. 10.000. - (on bin) türk 
liralık bir kefaletname vermiş
tik. 

23 mart 1936 tarihli mektubu
muzla işbu kefaletnamenin müd
detini 10 ikinci teşrin 1936 tari
hine kadar tenıdid etmiştik. Bu 
müddet münkazi olduğundan ke
faletnamemizin iadesini 5 son 
kanun 1937 tarihli mektubumuz
la taleb etmiş isek de kefalet
name iade edilmediği gibi tara
fınızdan buna mütedair hiç bir 
iş'ar da vaki olmamıştır. Binae
naleyh, mezkur kefaletnamede 
mevzuubahs olan husustan do
layı mekfulünanh zimmetinde 
tahakkuk etmiş bir alacağınız 
olduğu ve işbu alacağınızdan 
dolayı müddeti kanuniye zarfın
da icrai veya adli bir takibde bu_ 
lunduğunuz takdirde hangi icra 
veya mahkeme huzurunda takib· 
de bulunduğunuzu tarih ve nu
marasiyle beraber beş gün zar
fında bildirmenizi diler ve aksi 
takdirde, kefalete hükümsüz na
zariyle bakacağımızı ve mekfu
lünanhm zimmetini bu cihet
ten ibra edeceğimizi bildiririz. 

Saygılarımızla. 
Doyçe Oryentbank 

Dresdner Bank Şubesi 
İstanbul 

Beyoğlu 4 üncü noterliğine 
Yukarıda yazılı ihtarnameyi 

Ankarada Kınacı Hanında 21 nu
marada Mühendis B. Osman 
Hüsnü Sonad'a tebliğ ettirmeni
zi saygılarımızla dileriz. 

Ooyçe Oryentbank 
Dresdner Bank Şubesi 

İstanbul 
Bu ihtarname muhatabı Mü· 

hendis Bay Osman Hüsnü So
nad'ın irae edilen adreste bulu
namadığı Ankara ikinci note
rinin 20/ 7/ 937 tarih ve 232 nu
maralı tezkeresinden anlaşıl
makla bittasdik sahibi ihtarna
meye vıerildi. 

Beyoğlu Dördüncü Noter 
Mithat Cemal Kuntay 

Muhatabın adresinin mechu
liyetine binaen ve alakadarın 
talebi üzerine bu protesto gaze
te ile ilan edilmek üzere İstan_ 
bulda CUMHURİYET ve An
karada ULUS gazetesine gön
derildi. 

Beyoğlu Dördünsü Noteri 
3-5605 

Kiralık oda 
Güzel, kalorifer ve banyolu 

bir oda kiralıktır. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı 

No. 57 Ali Nazmi apartımam 
Daire 11. 3-5620 

ZAYİ 
29/ 3/ 931 senesi ve 42 sicil nu

maralı ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Ahmet Ecevit 

BayanMagda 
MODA SALONU 

ANKARA BAY ANLAR 
TERZİ EVİ 

Son moda tuvalet, kostüm ve 
her nevi elbise zarif, şık ve sil· 
ratle di.kilir. 

Yenişehir 
Atatürk Bulvarı No. 57 

Ali Nazmi apartıman daire 11. 
3-5449 

KIRALiK 
Mobilyalı, banyolu bir oda kL 

ralıktır. Kooperatif arkası Gü
zeller sokak Yusuf Roso ikinci 
apartıman Daire 8. 3-5612 

Isparta valiliğinden : 
1 -Eksiltmeye konulan iş: 
İs~ar~~ ~ilayeti m~rkezinde yapılacak 87507 lira 7 kunıŞ keşif 

bedellı hukumet konagı inşaatından 17500 liralık bir kısmı inşaata 
2 - Bu iş~ aid evrak ve şartname şunlardır. 
A - Eksıltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayı.ndırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Keşıf ve hülasai keşif 
P - Planlar. ' 
İstiyenle~ bu evrakı İsparta nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksıltme 24.9.937 den itibaren 11.10.937 pazartesi günü sı· 

at 15 de İsparta vilayeti defterdarlıkta teşekkül edecek koınisyo# 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Eks~ltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 1312 lira 50 kurUr 

lu~ ~uvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki vesikala:-ı gösterıııe>
lerı lazımdır. 

A - 937 yılına aid ticaret odası vesikası, . 
"!3 - 937 yılma aid naha bakanlığından alınmış müteahhidlik 

ehlıyet vesikası, 
~ - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saa~ 

evelıne kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz tllıl 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların niha~et 
saat 14 de gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ile iyıc• 
kaptılmış bulunması lazımdır. · 

Postada vuku bulacak teahhürler nazara alınmıyacaktır. 
3--5336 

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinden : 
5.10.937 (dahil) gününden itibaren: 

A - Cumartesi günleri - Ankaradan - 1stanbula 
yolcu tayyaremiz 
Bankalar caddesi P. T. den otobüsümüz 

B - Cumartesi günleri hariç - haftanın diğer günlerinde 
İstanbuldan Ankaraya 

Karaköy P. T. T. den idare otobüsümüz 

~ 
ıs d• 
14,5 ,, 

ıs de 
14 ,, 

Hareket edecektir. 
Sayın yolcularımıza ilan olunur. ( (3711) 3-54~ 

Boluda Dikilecek ATATÜRK ANITI 
nro.iesi müsabaka ve işin ihalesine 

ait şartlar 

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

danma bir Atatürkü anıtı dikilecektir. 
2 - Bu anıtın ve kaidesinin ve Cumhuriyet meydanı ile bu rrıe"r 

danda nihayetlenecek yalnız Atatürk bulvarının plan ve projeleri. 
anıtın yapılmasını üzerine alan sanatkar tarafından hazırlanacaktı!• 

3 - Anıt müsabakasına ancak güzel sanatlar akademisinden ro' 
zun olan yerli sanatkarlar iştirak edebilirler. Fakat bu sanatkar~a' 
kendilerinin intihab edeceği bir yüksek mimara kaide projesini çıV 
direcekler ve keza bir şehir mütehassısı yüksek mühendise de Cuı:t>" 
huriyet meydanı ve Atatürk bulvarı projesini çizdireceklerdir. 1_ 

4 - 1/ 2" mikyasında maket ve projeler güzel sanatlar aka.dem 1 
sinde Bolu Atatürk anıtı jüri heyetine en geç 21 Birinci teşrın 93 
tarihine kadar teslim edilmiş bulunacaklardır. 

5 - Jüri heyetinin beğendiği maket ve projeler Dahiliye vekAİ 
leti abideler komisyonunca tasdik edilecektir. Bu tasdik muamelell 
tamamlandıktan sonra ihale işi yapılacak ve müsabakada birinci ge
len sanatkara 450. ikinciye 150, üçüncüye 50 lira verilecektir. . l• 

6 - Fazla tafsilat almak ve fenni hususi şartnameyi görmek ı~~ 
yenler İstanbulda güzel sanatlar akademisine, Boluda Nafıa müciUı"' 
lüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (5783) 3-4~ 

Çoruh Valiliğin,den: 
1 - Çoruh Nafıa müdürlüğü dairesinde müteşekkil eksiltme ~f. 

misyonunca kırk yedi bin yüz yetmiş iki liia on kuruş bedeli ke~ı t;.. 
li Artvinde inşa edilecek ceza evi inşaatı kapalı zarf usuliyle ekstl 
meye kıonulmuştur. ~ .. 
2 - İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi Çoruh nafıa müdürlügııl1"' 
de okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 22 birinci teşrin 1937 cuma günü saat on beşte ço-
ruh Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat bin beşyüz otuz yedi lira doksan bir k11' 
ruş tur. __..,,,,. 

5 - İstekliler bu gibi işi yapmış olduklarına dair eksiı~e.Y0 
girmek istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hakkındakı ~ll" 
limatnameye uygun olarak Nafıa vekaletinden verilmi~ mütealıhıt• 
lik vesikasını haiz bulunması ve 2490 sayılı kanunun 32 inci madde-
sindeki serahat veçhile tanzim edecekleri mektupları üçüncü mad· 
dede yazılı 22 birinci teşrin 1937 cuma günü saat on dörde kadar!<<>
misyona iyice mühürlü olarak vermeleri 13.zımdır. 

6 - Postada gecikmeler kabul edilmez (3790) 3-~ 

Anliara Valiliğinden: 
İdarei hususiye müdüriyeti ile tahakkuk ve tahsil şubeleri i9l~ 

alınacak 50 ton yerli kok kömürüne ilan edilen müddet zarfında.:, 
lip çıkmadığından 14.10.937 perşembe günü saat 15 de vilayet da1 

1, 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere ihale müddeti 10 gün uzat• , 
mıştır. İsteklilerin muhammen bedeli olan 1400 liranın yüzde ? b~e 
çuğu 105 liralık muvakkat teminat bakbuz veya mektubu ile ıha 
günü daim.l encümene şartnameyi görmek istiyenlerin hususi mubıY 
sebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3757) 3-5592 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

3--5607 
KATRAN HAKKI EKREM 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

U ful eden Holivud'un sarışın yıldızı 
JEAN HARLOW 

ölümünden evel William Powel ve 
Mima Loy ile birlikte çevirdiği 

İKİ KARILI KOCA 
nefis ve fevkalade fransızca komedisi 

BU GECE 
Rus musikisi ve danslarile bezenmi' 

nefis ve fevkalade meraklı bir filın 
SAVOY OTEL 

Oynıyan: HANS ALBERS 
Ayrıca: Dünya Haberleri 

Ayrıca • Dünya haberleri GÜNDÜZ: TARZ AN KAÇIYOR 

ŞEHİR BAHÇESİNDE -
BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

PATRONUM KOCAM 


