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Ege bölgesinde manevralar 
başarı ile devam ediyor 

Büyük Trakya manevralarında bir tank hücumu 

Aydın, 10 (Hususi) - Büyük Ege 
manevralan bugijn de. faaliyetle devam 
etti. Kupdasr:na kuvvet ihraç ettikten 
sonra ileri mevzileri iıgale çalıpn mavi
lerle kırmızılar araımda ilk karıılaıma· 
lar oldu. Her iki taraf, kuvvetlerini har
ba soktular. Asıl vaziyet yamı belli ola
caktır. 

Ba akf&ID geç vakit yeni vaziyete gö
re iki taraf lr:unnaylarm.m yeni tedbir • 

· ler alması ve harbtn yarın daha entere
san safhalar arzetmesi bekleniyor. 

Manevralar, Ege'de büyiik bir alaka 
ile tak.il> edilnıektedir. Aym on dördün· 
Cle yapılacak olan geçid töreninde bu
lunmak üzere bütün yakın vilayetlerden 
birçok kimseler gelmektedir. 

Japonlar . yakında Şanghayda 
umumi . taarruza geçecekler 

Japon bakanlan arasmda 
görüş· ay·rıliğı var 

Şimali Çinde bir tmlada gizlenen japon mitralyözcüleri 

Tokyo, 10 (A.A.) - Domei ajansından: Şanghaydan bildirildiği~ 
ne göre Şanghaydaki japon kuvvetleri başkwnandanı general 1 vane 
Mataui, gazetecilere beyanatta bulunarak pek yakrnda umumi taar
ruzu yapmağa ve Şanghayda bulunan bütün Çin krtalarmdan Şang
Layı temizlemeğe karar vermiş olduğunu bildirmiştir. (Sonu 3 üncüde) 

ltalyan notasının akisleri 
Pöti Parizgen gazetesine •• gore 

Nota Paris ve Londrada 
hayal inkisarı uyandırdı 

Paris, 10 (A.A.) - Paris gazeteleri İtalyan hükümetinin İspa'Dya işi 
hakkındaki müşterek İngiliz - fransız notasına verdiği cevab etrafında 
ltıütalealar yürütmektedirler. Övr gazetesi diyor ki: 

"İtalyan cevabı nazile bir tarzda yazılmış olmasına rağmen şimdiye 
kadar Paris ve Londranın Musolini' den aldıkları red cevablarının en 
a.ğındır. ilk defa olaraktır ki dün akşam yüksek fransız diplomasi mah
fillerinde • ğır bir eda ile şöyle deniyordu: fransızlar için artık mesele 
Franko ve Valensiya meselesi olmaktan çıkmıştır. Şimdi doğrudan 
doğnıya Fransanın emniyeti mevzuubahs olmaktadır. 

Figaro şöyle yazıyor: 

"İtalyanın 1936 ağustosunda gönül
lülerin yasak edilmesini istemiş olduğu 
doğrudur. Fakat kendi arzulariyle giden 
gönüllüler ile emirle gönderilen munta • 

(Sonu J. üncü saytfada) 

B. Eden kralla görüştü 
Londra, 1 O ( A.A.) - Dış bakanı B. 

Eden, İskoçya'da kıralın bulunduğu Bal
moral §atoıruna giderek kıralla görüşmii§
tür. 

Yugoslavya' da 

Yeni muhale/ et 
partisi hakkında 
hükümetin görüşü 

Belgrad, 10 (A.A.) - Avala ajanSL 
muhalefet partileı.ıl arasında kurulan 
blokun programı hakkında hükümet 
mahfillerinin görüşünü bildiren bir teb· 
liğ neşretmiştir. Bu tebliğe göre: 

"Muhalefet arasındaki anlaşma as.. 

j la Hırvat meselesini halletmemektedir. 
Muhalefetin üzerinde uyuştuğu pro. 
gram kati ana yasanın tanzimine inti
zaren muvakkat bir ana yasa tanzimi 
için hakikl bir hükfunet darbesini ta
zammun eylemektedir. Bu kati yasanın 
ise tanzimi fevkalade güçlüğe uğrıya
caktır. Çünkü Sırp, Hırvat ve Sloven-

( Sonu s. inci sayrlada) 

1W? 8l.1Js.JtCROJJ# n r •o r r &a"1Jı: 

29 ilk teşrinde 
28 büyük sayfa 
çıkacak o 1 a n 

lllJ.!f'ISJ 
Sade yazı, havadit- bakıınından 
değil, ilan bakımından da okuyu
cularının alakasını çekecek suret
te hazırlanmaktadır ve 

U 
<;inema sayfalan lı:aLU I ın, çocuk, apor,say
. alan ve ronıanJa

rından maada ayrıca ıırf okuyuculanna 
lıiz~t etmek maksadiyle bir de küçük 
ilanlar sütunu açmaktadrr. Bu ilanlarla 
güttüğümüz gaye sadece okuyucuları
mızın hususi itlerini kolaylaştırrnak, İ§ 
arayanla işçiyi, mal sahibi ile kiracıyı 
veya müşteriyi temas haline koymaktır. 

Kiralık apartımamruz mı var? Bir 
apartıman mı kiralamak istiyor
sunuz? Bir katibe, bir muhasibe, 
veyahud bir dülgere, bir hizmet
çiye, bir işçiye, bir mürebbiyeye 
ihtiyacınız mı var? Mesela bir ha
lı bir buz dolabı, bir piyano, elden ' . 
düşme bir radyo hır soba mı sata-
caksınız? Doğrudan doğruya bu 
sütuna ilan verebilirsiniz. 
Bu ilanların şartları ve ne zaman 
batlıyacağı hakkında yakında taf
silat vereceğiz. 

TJOIJJalJTlfıOilTOllil.l":sCIJOl*- OlC'01!1LJV 

Akdenizde 
Hükümetçilere ait bir vapur 

topa tutulup batırıldı 
Bone, 10 (A.A.} - Bu sabah, Sovyet Rusyadan gelerek İspanyaya 

gitmekte olan, Valansiya hükümetine aid İspanyol Kabo Santome va
puru Cezair kıyılarından 45 mil açıkta Lakallo ile Bone arasında iki 
destroyerin hücumuna uğramıştır. Destroyerler vapura ateş açarak 
kıç tarafında yangın çıkarmışlardır. Vapur yardım istiyerek Rosa bur
nunda karaya oturmuş ve öğle üzeri bir iştial neticesinde tamamiyle 
batmıştır. Balıkçı gemileri kurtarıla bilen tayfayı Lakallo'ya getirmiş
lerdir. Fransız deniz tayyareleri mütecavizleri aramışlar ise de bula
mamışlardır. 

IDlUınklUı k©ŞlYlllc§lır 
~ok <aılUı~en <91ecç;tü 

Dünkii koşuları heyecanla seyredenlerden bir grup 

Sonbahar at yarqlarrnın ikinci haftası da çok enteresan geçti. Bu 
mevsimde az bulunan güzel hava ipodromun tamamen denilebilecek 
bir şekilde dolmasına vesile oldu. Bahsi müşterekte oynayanlann ade
di gene pek çokhı. Gişelerin önünd e bilet ve para alma:; zevk halini 
alıyor, ve herkes mühlın bir mesele hallediyormuş gibi mütemadiyen 
eski ve yeni programları karıştırarak bahislere iştirak ediyordu. 

Birinci yari§: 
Birinci yanş tam saat üçte baş

ladı. Dört ve daha yukan yaştaki 
halis kan İngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. 

2000 metrelik bu koşuya aşağıda ya-
zılı yüzbaşı Burhanın Betyarı, Nuri 
Sümerin Fleur d' Amour'u, İsmail Tek
çenin Çelenk'i ve Cahid Apaydının ö. 
nüsar'ı girdi; neticede tahminler hita
fma Çelenk birinci, Fleur d' Amour i· 
kinci oldu. Birinciye ganyan 290. plise 
170 ve ikinciye pHise 460 kuruş verildi. 
Fleur d'Amour bu yarı,ta bir sürpriz 
yaptı. 

I kinci ho§U: 
İkinci koşu, tiftik koşusu: llç yaşın

daki yerli yarım kan ingiliz erkek ve 
dişi taylara mahsus olan 14-00 metrelik 
bu yarışa beş hayvan girdi: 

İhsanın Tezkan'ı, Said Halim\n 
Sağnak'ı Atmanın Malkap'ı Kfilıyi oğ· 

lunun Otker•i ve Yakubun Ozagan't . 
Sağnak bu mesafe üzerinde de hiç 

yorulmadan rahat rahat birinci, Mal· 
kap ikinci oldu. Ganyana 120, plaseye 
110 ve ikinci pl~seye 120 kurus verildi. 

O çüncü koşu: 
Üçüncü koşu, Ziraat bankası koşusu: 

Üç ve daha yukarı yaştaki haliskan 
ingiliz at ve kısraklarma mahsus olan 
2200 metrelik bugünün en heyecanlı 
koşusuna beş at girdi: Said Halimin Co
pain'i (60 kilo), Novis (51,5) kilo, Asım 
Çırparm Dandi'si 58 kilo, Fikret Atlının 
Tomru'su 54 kilo ve Salih Temel'in Gir
gin'i 47 kilo ile koştu. 

Dandi Said Halimin Copain ve No
vis'ini vurarak birinci geldi. Novia ikin
ci oldu. Ganyana 160 plaseye UO kuruş 
ve ikinci plaseye 120 kuruş verildi. 

Dördüncü koıu: 
Dördüncü koşu, dört ve daha yukarı 

yaıtaki yerli yanm kan ingiliz at ve kıs
(Sonu S. inci sayrfada) 

İstanbul' daki güreşler 

Mülayim 
Galatis'i 

tuşla yendi 
İstanbul, hı (A.A.) - Şehrimize 

gelen yunanlı profesyonel serbest gü
reşçilerle türk pehlivanları arasındaki 
müsaıbakalar bugün Taksim stadyom~ 
da, oldukça kalabalık bir halk kütlai 
önünde yapıldı. 

Bu müsabakaların daha geniş bir 
programla ve Türkiye başpehlivaaı 

Tekirdağlı Hüııeyinin de iştirakiyle ya. 
pılma.sı mukarrerdi. Fakat Tekirdağlı.. 
nın, hava kurumu tarafından tertib e.. 
dilen güre§lere iştirak için memleke
tinde bulunması bugünkü müsaba.kalal" 
da yer almasına mani olmuştu. 

ilk güre§ 

İlk güreşi Karacabeyli İsmaille 
"Yunanistanın Cim Londoatan son.. 
ra en iyi serbest güreşçisi" diye tak.. 
dim edilen Panagos yaptılar. Yunanlı 
Karacabeyli İsmailden en aşağı on, on 
iki kilo Wcıdar da ağırdı. 

Evvela iki güreşçi biribirini dene
diler. Karacabeyli, karşısındaki iri petı. 
livanın değerini bilmediği için daima 
müdafaada kalıyordu. P anago:;un keıı.. 

dine emin güreşe başladığı ve tam dör. 
düncü dakikada bir kafa kol kaptı ğı 
görüldü. Fakat İsmail güzel bir sıyrı. 

lışla tehlikeyi atlattı ve Panagosu bas

tırdı. 

Güreşin bundan sonrası yunanlınm 

(Sonu 5. inci <:Ryrf z.•!3 ) 
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Attilanın definesi Meşhud 
cürümler 

Emniyet teşkilahnda 
Ne gibi vaziyetlerde 

inzıbat cezası verilecek? 
Biyiik çaı....,.tar neticesinde son 

dcrecc ilmi bir ıurette vilcude getirilen 
ilrıinci tarih kongresi ıergiıinde bir vit· 
rini de Attilanm definesi adiyle töhret 
bnmnıt olan eserlerin birer bpyaı 
doldannaktadır. Evelcc Attilinm defi· 
ncei adiyle fÖhret bulmufken soma Ma
cariıtandan Nagy - Szent • Miklot de
nilen yelde bulunduğu için Nagy - Sa
cnt. lliklc>f definesi diye anılan bu ~ 
ecrleri Ulua okurlarına tanıtmak üzere 
bu satırları yumak~JIL 

On sekizinci aarm sonlarında Ma
cariatanda Torontal viliyetinde Nagy • 
Sscnt - lliklof t"enilen yerde lılarot ır· 
-tma 41külen Aranyka dera.i kene· 
nada Vula adlı bir köylil evinin avlı· 
ema dıvar yapmak için kawmp bqla
IDlf. temelleri barken yirmi ~ parça 
)lepsi altm olmak iizere vuo, tm ve ta
.,_ bulmuftu. Bu kıymetli define IOD

n iki rum tüccarı vasıtuiyle lrıral 

Pranaua Jojcf'e 1799 senesinde aatıl
m.Jf, bu ıuretle define Viyana mtizetrine 

malolınuftur. 

Bu define baklrmda Avrupada pek 
çolr tetkik netredilmiftir. Arkeoloğ ve 
unat tarihi ilimleri bu define Uzerin
delri resimlerin Bbana, Sauni teeiriy· 
le vücude geldiğini a8yledilrlerl gibi 
tamamile Ortaasya motiflerini de taşı
dılım tasrih etmektedirler. Hampcl de
finenin cnell iV - V inci asırlara aid 
oldutmm ileri ıürmtif, fakat daha son
raki tetkikler bu eserlerin IX • X un
ca .urlara aid oldupnu g&atermiftir. 

Attilanm definesi adiyle yanhf o
laralr tanılan bu eserlerin evelce Avar 
timlerine aid olduiu nmıedi1mi" da
ba ..._ 1ı1acar Uimlerinden Nfmeth 
banlarm Avartara delil Peçenek tirlr
lerine .W olduiuna ilbat etmiftlr. 

Bunlanıı tlacrinde bir bmu nlri 
türlr yuıaı ile yani riinik yası ile ya
mlm!f metinJer, .tileri de J1IUD harf.. 
lcriyle yasılı ibareler balammlrtadır. 

Yunan buflcriyle yuılı olan ibueler
den biriai J'IDl!naıdır. Bana Bnmo Ke
il ~ bala etmiftir. Bu ..tniO 

Konyaya 
tayyare 
seferleri 

Konya, (Hususi) - Kuı yolcu tay
yareaiyle tehrimize gelen devlet hava 
yoUan umum müdürü B. Sabri Taner, 
Konyaya yapılacak ban seferleri hak
kında tedkikler yapmıftır. Umum mi· 
dür bu tetkikleri halrlnnda bana tun
ları söyledi: 

.. _Cumhuriyet bayramında açdıf 

merasimi yapılacak olan Ankara - A. 
dana hava yoluna aid hazırlıkları ted
kik etmek üzere Adanaya gittim. Ada. 
nada hava yolları idareai taraf mdan 
yaptırılmakta olan meydan ikmal edil
mek üzeredir. Bu hatta dört motörlü 
en büyük tayyarelerimiz itliyeocktir. 
ıs gOn sonra ikinci bir tedkilr seyaha
tine çıkacak ve bu tayyarelerle dolap.. 
n1ı: aynı zamanda tecrübelerini yap
mıt olacağız. Adanaya her gUn eder 
yapılacak, bir müddet 80llr& bu hat Di
yarbeldr-Tebrize kadar uzanacaktır. Se. 
yahat ücretleri aagari hadde indiril. 
mittir." 

Umum müdilr Konyadalri tedlrilderl 
hakkında da : 

"- Bu seneki prognmımnzda Kon
ya yoktur. Gelecek sene b6dce1lne ili
w edecetimis bu ecferler için fim4i.. 
den tecllrikler ,apıyorum. Kop sahaaı. 
nı da ıesdim, fakat en muvafık yer 
fimdilri tayyare meydaıııdır, munta. 
sam banprlar inpaiyle bunsı mü
kemmel bir bava limanı olabilir,, de· 
miftir. 

Diler taraftan belediyemiz de Kon
,. bava seferlerinin bir an evvel ihdası 
için Nafia velrlletiyle temasta bulıma
calr ve banprtarm inpsı itini üzerine 
alacaktır. 

Topbpı 1Uaymcla etki eterler 
İatanbul, 10 (Telefonla) - Topkapı 

aaraymda tilrk tarih kurumu tarafından 
yapılan lruıda çok kıymetli e1erler bu
lundu. 

terccmcai fUdur: .. İsa yeni mukaddes 
ruhu yukarıya göndererek imanları su 
ile kurtardı." Bu ibareden anlafıhr iri 
bu taa bir vaftiz taaıdsr. Yunan harfle
riyle yuılJDlf olan diğer ibare türkçe
dir. Banu Thomlen töyle obmuıtur: 
""Buila 3Gllpan tcei dügetügi, Butaul zo
apan tagrugy içigi tcsi.,, Bu eski türkçe 
olan ibareyi JÖyle terceme etmektedirler : 
Boyla çobanın Umıa1 ettirdiği ve Bu
taul çobanın aamağa kullandığı içki ta. 

aı." Fakat bu terceme bir takım itiraz. 
Jara utramıı ve henüz ilim llemi tara
fından umumiyetle kabul edilmemittir. 

Riinlk harfli ibarelere gelince: Bun
lar hakkında da pek çok 818fbrma Def
redilmittir. Bunları eski Got dili un
nederek okuyanlar çıktığı gibi, macarca 
sannederek ba balmndan okuyanlar da 
olmuttur. Bu metinleri en aon olarak 
N4meth olrmnağa çalıtmıftır. Nemeth'
in okuyuf tarmu ve nasıl okuduğunu 
burada uzun uzadıya isah edemiycce
fiz. Bu husuta tafailit almak istiyenler 
Peçenekler adlı cacrimize müracaat e. 
dcbillrlcr. 

Bu eserlerin Peçenek türklerine aid 
oldupnu aöylcmittik. Yunan harfli 
türkçe metinde Boyla ve Butaul Çoban 
isimleri geçmektedir. Bu ilimleri Bi
zans kaynaklarmda Peçenek kabile re
isinin iaimleri olarak geçtiğini görmek-

teyiz. Daha eoma Çoban sari de türk
lerde bir riltbe adı olarak kullanddığını 
gördüğOmils gibi haa ieim olarak da 

ıeçtiiinl biliyonu. Anadoluda mqhur 
HOumettin Çoban Beyin admı bildiği· 
mis gibi bab Gak - tirklerinde de Ço
ban adlı bir lrabUe vardır. 

Avrupanm ortmmda drlr medeni
yetinin en kuaktcrbtlık phidi olan bu 
define ile ne bdar ifdbar etsek yeri-

dir. Bbe Avrupanm ortamndalri mede. 
nlyetimidn bu en glbel phidini lstan-
bulda ı&tennit olan tarih sergisini ku· 
ran1ara da eomas tqelrkihlerimisi sun
mak her minenerin borcudur. 

H;;.qin N.,.ı,. Orhn 

Yugoslavya elçisi geliyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Yugoalav

yanm yeni Ankara clçiai B. Acemoviç 
lıtanbula geldi ve Ankanya hareket etti. 

Kanwıwıwı tatbikatı 

lmıir (Hususi) - 3005 numaralı 
mefhud cürümler kanununun 1 teptni
evel 936 tMihinden itibaren meriyet 
mevkiine girdiği malQmdur. Andan 
tam bir yıl geçmiştir. Bu miiddet aı
fmda şehrimb sulh ceza mahkemelerin. 
de görülen meşhud etlrüm hidiacleriy
Je, verilen katt karar neticeleri ve tev
kif adetleri twılardır: 

Neticelenen Gelen 

85 86 teırinievet 936 ayında 
72 71 Tefrlııiani 936 ayında 
62 63 Kinunuevel 936 ayında 

72 75 'Kinunusani 937 ayında 
94 91 Şubat 937 ayında 
83 89 Mart 937 ayında 
79 83 Nisan 937 ayında 
94 94 Mayıı 937 ayında 

83 85 Haziran 937 ayında 

121 121 Temmuz 937 ayında 

82 90 Ağustoe ayında 

125 ll8 Eylul 937 ayında 

Bu hesaba göre bir sene içinde 1063 

evrak gelmit ve bunun 1057 ei kad ka
rara bağlanarak aJtı adedi bazı noban 

muamelelerin tamamlanmuı için dev

redilmek mecburiyetinde kalmıfbr' 
Bu 1063 dosyanm suçlulanndan 415 i 

muhtelif cezalarla tevkif ve hapledil

miıtir. Mczk6r kanunun on lçtıncU 

maddesi mucibince bir ayı tecaırilz e

den mahkUmiyet kararlarının ıuçlulıan 

derhal tevkif edilmektedir. Maamafih 

aynı maddeye göre velev ki bir giln dL 

bi olsa tevkif kararı vermek bllrimiıı 
takdirine bağlıdır 

Bu dosyaların içinde ..erilmit aidi

yet kararlan, yaJnu para cezaları ve tıe

cile dbl tutulmUf mçlular da bulun

maktadır. 

Umumi hükiimlere aid yevmi 50 -60 

muhakeme gören hlkimlerimizin aynı 

zamanda lllefhud ciirüm itleriyle de ge

ce yanlarma kadar durupna yaptıkJan 

görülmektedir. 

. 
Devlet f6ruı; emniyet pnel dinkörlüjünce hazırlanan ,,_.... 

yet teşkilatı menaublarma verilecek inzıbati cezaları icab eım- r .. 
il ve hareketlere dair ni....,•me" proj•ini kabul ııııbn.jftir. 

Tarihçi Ahmed 
Refik öldü 

tatanbul, 10 (Telefonla) -Tanmmıı 
tarihçilerimizden B. Ahmed Refik, bu
ıün Haydarpap hastahanesinde zatirri
ecleıı öldü. Cenazesi yamı Haydarpap
dan kaldmlaralr Büyük Adaya ~ 
Jecek ve orada törenle ~ktir. 

B. Ahmed Refilı:; lritabNncmise bir
çok eserler hediye etmif bir taribçimis· 
di. (Bqeriyetin tekemmülab içtimaiye, 
.tyuiye, ve medeniyesi) iaimli 6 cildlllr 
bir serili ve 20 den futa tarihi elel'i 
vardır. Son senelerde, bilha-a Clkl .. 
ray hayatım anlatan tetlrilderi " romm
lan zevkle okunan yuıJarclı. Beklemai
yen 6liimU, lrendml tanıyanlar arumda 
teeUiir uyandırmqtır. 

Trabzonda iş dairesi 
teşkilatı 

N;.,,....me yakında ~ 
tudika arzedilecektir. Projede ill9 
zıbat komiayonlariyle polis di~ 
lan tarafmdan inzıbati cezaları a
cab ettinıa fiil ve hareketler tl1-
le sıralanmaktadır: 

Vazifede kayıdsızlık, in._..ıslıl 
göatermek, vekar ve mesleki terbiye~ 
uygun olmıyan, gerek yollarda. gerd 
karakol dıfJ vazifelerde, poli9 iÇin ,_
pıtacalr talimat ile yaulr edilecek _..ı 
ve hareketlerde bulunmak, aillb, elbill 
ve techizatmı kirli tutmak, mlcbir se
beıbler olmaksızın saç ve tn11J1P usa_. 
malr, lrıhk ve kıyafetine balrm•rnak ıb
tar cezaaını mucib olacaktır • 

Amirinin tenbihlerine riayet etIP"' 
melr, verilen vazifeyi mUmlrb :=: 
mliddet zarf mda yapmamak, aın 
yerler dlflllda huauar içkili top&antılr 
ra ilniforma ile iftiralr etmek, vuif e ,,. 
DMJDda vuife harici hapa iflede aoef" 
guJ olmak, her hangi bir yol, mahal 'ff 
phıe eoranları ccnbeu bırakmak t~ 
bih cc.aaamı mucib olacaktır. 

İt sahiblerine, halka ve mealek .ı
lradatlanna fena maamele yapmak• )sel 

Trabzon (Huauat) - tırt.ad Vek.L hangi bir ite aid evrak ve doeyayı "; 
leti it daireainin merkezi Trabzonda yi etmek, mezuniyeti müsaadesi• l 
bulunan ve Çoruh, Rize, Giimllfbane, gün kadar ıeçirmc.k, on güne Ira~ 
Erzincan, Erzurum, Kan w Atn Yi.. maq utnıı mucib olacaktır. 

ıtyetlerini ihtiva eden 13 Uncil balp- İzinsiz olarak vazifeıinin buluı;:S 
si tehrimizde faaliyete geçmlt bulun- belediye hududu dıtma çılrmalr, lftJf' 
maktadır. siWı ve cephanesini ihmal ylsilO ır 

Belli b1tJı ibNıcM maddeledmbclen kaybetmek kıdem tıenmlini mucib 0 

biri olan fındık nwbeulilnlbı tanlzlen.. caktır. 

mcaıl ve satıfa baarJanmeer isin çalı- Amir w a.fevklerini tavır ve h 
pn fındık Jmma delirmenJerbıin adedi lııetleriyle letihfef etmek, lrarakol 

bunlarda çallfllll ltçilerin mHı:daın çinde veya vazife bafında ~ 
ve na hakaret etmek, nokta. devriJ'e ve ...,-
itibariyle Tnıbaonan memleketlmidn bette a amak, ber -...ı Wr ... ..,.... 
mehim wayi weblrlerJnc1en biri oWa- llllda :!ate 1aa..-1ıen ,.., + wrf"" 
ta nfaattaktlr. 3008 aPı it ._. ' ~· in lir devre ,edkmeıine Mbeb ola-
nunun fiimuline siren dil« it yerled caktlr. 

de cB• &ıilDe plllrildill talrdUde Tnıb- Jlnabk, ..ıateWrlılr. -1ycti s~ 
.ona verilen bu ebemi,etin bk Irat & iadmal, clrilm mnii, lftin, Datidl, it• 
ba artmq oldula &6rilltk· tip, MWıiyetini, nüfuzmm, pı.t ~.,_ 

------------·· -- luti için WJa cloatluk sebebiyle .uıır ----..:..,__;____________________ timal etmek, hakikate uypa oJıDıytıl 

·y Aı'i·N-·K 1 LA R rapor wrmelr, sabrt tamim etmelr. bOrt
lanıp adememeyi itiyad etmek, mesJe1'
ten ihracı mucib olacaktır. 

Tatar postası - Telefon 
iyice hatalı~nım, Gölün bo

itaından tatar po•ftue uaan nôra
ayle 6oia~ dolduraralı pçndi, 
çocaıt..1ı, derlerdi lıi l.tanbuldan
Adanayo poata gidi~r. 

Ealıi W,. •lname, l.tanbul - A
dGIUl araauulalti poata menailini 
(300) .....ı ol•alı teabit eder. HaL 
balıi; bu tarihlerde Franaa fimen
dilerlnütin yaruından çofunu 6i
tirmiıti. o.,,.anlı imparatorlafıı 
ıatarlannın mensild- ....-ı. hy
Fr pıtı.ta patlata .,tıiı bu ~ 
......,,.,.;. ctıntlaari,,.ı J.uri birlıaç 
J'll ifind• ınr ~lilı ..,,..,.. İn
dirdi. 

Yeni Tiirlü,,enin il.Jeli; yurd
t1,.,ıarı: iter rNUltadma idilaıtN ede
re1ı ortadaltİ saman oe maale mel. 
hamlarrnı kaldıracalı içi~, yanya_ 
na toplamalthr. ŞimJi tayyare P'H
taları /.ı.,.baldan - AüerCl)'CI ilti 
_,,. .-'i7fW. Ge~ ..,.... .onla
,.... dofrv .. )'Clleat. plıcut bir lran
•a ••luırrirİ bu voleolula ~lrmaJr 
İçİa lataıalnılda 16 ,in dinlenip ha
arrlıltlarmı bitirmelt İcab ettifini 
w.. aıtlatı7or. 

TNllin -.,.. 6We J,..,.et ltcıo••-...,_., Pn1t8 oalıti7'• 
A11hrcaclG11 Ç'aUın70 yolealaia 

pi .. - ....... ~ öhiir aca.. 
na gİdİ)'Ol"lllllf ~- etlİıtdea aynlır
llı. 

Dma AdCDICI Ü• teleloıda ltonaf
tak. ıc-afhıiamaa dodan ani: 
İmpaTalorlafan ooatalanaa pre 
biae bir aylılc 7°'dan ••IİJ'M'fiu. 
Camhuri,..t devrinde birhç daki
ka ~üul6 hu bir aWılı )'Oldalti doa

fwlcqu ~" bulobilirainia. 

V ama ,,..,far 6iı'i6irleriırıi lıir 
7U1'd .,. IHr ..,..,. ~ ,...,mit 
olan oatand.,ıar 6a "-'irde 6ir •
rCIJICI toplaıu~rlar. BU millet 6iri-
6irini göre göre, biribirini anla7C1 
.,.ıqıı mıiUef oı.r .. F. C. G 

Ananeci lnsiltere 

Londra'cla Bq John Daiton adında 
llir adam vardır ki sece p.diz ......_,, 
defiimi• ellliaeyi siyer. Zira, 1710 ta

rihiade ......... bir -- .,._ ai
...... erkek eoeuJd.rma İllSİIİz PQitah. 
a- fmeleaiai öldürmek • .-.. ...._ 
bilinde yükaek bir aylık bailarluıa lııa 
vuifeyi yapacak olan)ana fraktaa INıt
ka elbiae si,memeleriai de emntmittir. 

Bay Jolan Daitoa, __. ......, 
tehrin bir tarafmda, batında ıilincliri ve 
aırtmda frakı ile IMr lika otıımoWldea 
iner. Bu otomobilin ardı 111'8 fare ölclir
meje mahauı ec:zalan ve aletleri lafı· 
yan ~İr kamyonet selir. 

Ba zeasin iqiliain bir l.k .._ var
d.r: elrek ıçoe-tu olm•m•h 

DIÜton'larm aonuncasa ölünce t.ir 
inai1iz ananesi de ortadan ka,..olrakbr. 

Yeni u.W telaJiJler 

Franaa'da her amıf halk sİ1Iİ Pmiı 

tiaıret lll8hkame.i -........-.. de bir 
ta1nm iatelrleri ..-dır. Bu isteklerin •ü
küme• kabalini temin için türli tir· 
16 l'l""ler yapılmaktadır. Mibafiria ..... 
dala tehclid tanı İM ıudar: 1"r dol.ha 
kapanıp açlık ,..m ilin etmels. •..• 

Bu miibatir, timdi, adliye ...,.ymm 
tavan aruııula, bir doaya dolabı icincle, 

aialerdenberi ac: "Ya iatedilderimizi 

kabul eclerainiz, yabu4 ........_ açlıktan 

Altın anahtarla 
açılan kapı 

Niaelmm.dea dlllledifinh -. 
•l hlltırıms4a mıdn1 

"Kısıl açıı, üxe bellJ, Diom Ja.. 
dar gaseı dellkanlı, ışıklar, çiçekler 
ve kokular ilindeki giaeş giSzll Ye 

Cezalar memurlar bnanaaaa Udi~ 
mi bllrUmleri clalreainde veriJecektİt• 

Hususi idarelerde 

937 senesi 
gal tenli sevgilisinin mermer sara- B •• d 
yım bin bir 6'Jçllfi ",.,.k, ..,al u ce 
gilral akan br.l:ug ınmiı• --.. 
nada dlvle prpqarü ele cesirdlll y k A 
altın amhtvla F,,miftl.,. • e unu .. " 

B a s m ay ı nud bilmeui••I 
Basma, toprağı günlerce bsıp çe· 
virdikten, bir daha çapalayıp dinlt. 
tikten sonra ekilen, ve giJzler 1-p 
havada, geçen, bulutları, yağmuru, 

kırağıyı, günefi, eaen riJzgirı, ya
fan karı giJutlNiktea sonra elde e
dilen buğdayın, darınm vqa arpa.. 
nın satılarak karşılığı ile alınan 

nakli v. çi~kli in parçaaıdır lci ..• 
•• .. ,, 

ôt11ygi11, asıl .uçlı, arslaa yiL 
retli, ilfh zelıilı bir adam, •eade-

İç bakanlık huıusi idarelerin ı9'1 
blidceleri yekunlarmı tnbit e.U.tit• 

Huıual idarelerin biidoc ,ae.ıarı ,.
çen eeneye nazaran 1.438.886 lira felJr 

aiyle 3g.124.880 liradır. Bil paratJll' 
5.490.917 lirMı idare ve beult fıfkrİS: 
10.570.560 lirası yol iflerine, ıı.906-7_.. 
lirası kültür if]erine. l.s21.ııa 1iı'811 

..-1lt" raat ve baytarlık lflerine 2.664.-.. -" 

ıı l&ğbk iflerine, 6.170.549 l~ ~ .... ır 
tene••i ve miifterek iflere ~ 

res illerinde, güneş giS:zliJ ve gal ten- tır. _,. 

li yavruların armafan ettlkl11ri pamuk --------------_.. 
çiçeklerini bir eliae ve bio bir 6'fç- i.•'"""" ..... H .... A 'v' ' A i 
liJğü yeaerttk, divlerl11 çarpıpralr ..... • 
kazandığı altın aaabtarı lSteki 11liae ı.. ____ ......... "' "'"'"' ' • 
alıp bir mermer sarayın Jıapısını aç.. Hava bulutlu geçti 
tı. 

• 
"'" Celil Bayar'ın NaziJJlde saydığı 

rakamları dll§llnOnaz: şu kadar pa
muk, bu kadar s11rmaye ve yirmi 
milyon m«re basma •.• 

Cu'fhhur reisi. yirmi milyon metre 
basmayı bize verecek olan fabrika
nın kapısını altın anahtarla açtı 

N. B. 

Diin tehrimizde bava k....- 1111•:: 
lu geçmift ıu gölgede 29, ıı&a '" ;,... 
çıkta 55 dereceye kadar çr\nt1fbl'" 
yurdun bütün mıntalralarmda Jaa98 ~ 
men bulutlu, kıımen açılı:: geçoıi~ 
Yurdun hiç bir yerinde yailf okOI 
tır. En diifük ısı Yanda 4, en yU 
ııı da Adanada 36 derece ola ak 1t1 
dilmittir. 
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DIŞ lCMAL 1 
Yugoslavyada partiler 

vehükümet 
V ugoslavya'da siyasi partiler resmen 

mülgadır. Fakat filen Kıral A
leksandr'ın diktatörlüğü ve Yevtiç'in 
de faşizmi andıran sıkı rejimi altında 
hile faaliyetler ine devam ebni~lerdir. 
Bu fa aliyet, Doktor Stoyadinoviç'in 
daha geniş ve demokrat idaresi altında 
İse bir birlik kurulmasına kadar var
mıştır. Belgrad'dan bildirildiğine gö. 
re., bir müddettenberi bu siırasi parti
ler arasmda cereyan eden müzakere
ler müsbet neticeye varmıf ve itilaf
nanıe, imzalanmıştır. 

Kovalisyon Doktor Maçek'in lider
liği altında "Köylü hırvat,,, partisi ile 
14Radikal", "desnokrat'' ve "köylü,' ad
laruu tafıyan üç aırb partisi araamda
drr .• Nazari olarak böyle bir birlik 
büyük siyasi kuvvet ifade ebnelidir. 
Fakat yugoslav iç politikasının kendi
sine mahsus olan hususiyetleri karşı

ımda böyle bir kombinezonun ne dere
c eye kadar müessir rol oynıyabilece
ği malum değildir. Anlaşma henüz 
neşrcdilmemiştir. Fakat partilerin 
programlarını herkes biliyor. Hırvat 

partisi ötedenberi Yugoslavyada fede. 
ral bir devlet kurulması gayesini 
İstihdaf etmektedir. Bunun için ana . 
yasan ın değiştirilmesini, serbest seçim 
ile bir mücssesan meclisi toplanmasını 

ve yeni bir anayasa tanzim edilmesini İs· 
tiyor. Bu parti ile diger üç sırb partisinin 
de bu prensipleri kabul ettikleri anlaıtıl
maktadır. Yaln1z hırvat partisi, sırb 

Partileriyle hanedan hakkında temi
nat vermiş ve ordunun işlerine karı§· 
mamayı da teahhüd etmiştir. Demek olu
yor ki siyasi partiler birliği bu pren.. 
aipler üzerinde anlaımıf oluyorlar: 

1 - Ana yasanın değiştirilmesi 
2 - Serbest seçim ile bir müesse-

1an meclisi toplanması. 
3 - Federal bir devlet sisteminin 

kunılması 
4 - Tecezzi kabul etmiyen yugoslav 

vatanmm hükümdarı olarak Karayor
gi hanedanının kalması 

5 - Ordu işlerine karışılmaması 
Diğer tarafdan baıvekil Stoyadi_ 

noviç, İmzaladığı konkordadan doğan 
buhran bir dereceye kadar aukiinet 
bulduktan aonra kabinesinde esaslı 

değişiklik yapmııtrr. Samuprava ga

zetesi bu değişikliğin manasını yeni 
bir takım işler görmeğe hazırhk su
retinde izah etmektedir. Şimdi de 
başvekilin uzunca bir seyahate çık· 
mak üzere bulunduğu bildiriliyor. Fran
sa ile Yugoslavya arasındaki muahe· 
deyi yenileştirmek için Parise gide. 
cekti. Yugoslav başvekilini İngilizler 
de d . ·et etmişlerdir. Stoyadinoviç bu 
daveti kabul etmiştir. Ve bu ayın on 
dördünde ve on beşinde Londrada bu
lunacak. Bir alman gazetesi, yugoslav 
Beıvekilinin Berline de gideceğini bil
diriyor. Roma ve hatta Sofya'yı ziyaret 
edeceğinden bahsedilmektedir. 

Bütün bu devletlerin yugoslav baş
vekilini davet ettikleri anlatılıyor. Filha
kika Y ugos)avya, bugün, dostluğu en 
çok aranan bir Avrupa memleketidir. 
Stoyadinoviç'in dirayetli idaresi altında 

bu dost devlet, Avrupa'nın her devleti 
ile iyi münasebet kurmaya muvaffak ol· 
ınuştur. Yugoslavya'yı Fransa'ya bir İt· 
tifak bağlıyor. Yugoslavya küçük an· 
tantın ve BaJkan antanbnın uzvudur. 
Üç dört ay evvel İtalya ile bir itilaf İm· 
zalamıştır. Almanya da yugoslav dost· 
luğunu kazanmak için her çareye bat 
vurmakladrr. Bu derece dalh budaklı 

tnünasebetleri olduğu içindir ki Y ugos· 
lavya'nın iç politikasındaki tekamül her 
tarafta derin alaka uyandırmaktadır. 

A. Ş. ESMER 

Bal tık denizinde sovyet 
manevraları bitti 

Kronstadt, 10 (A.A.) - Sovyetlerin 
Baltık donanması sonbahar manevraları
nı bitirmiştir. Donanma ve deniz tayya
releri kendilerine verilen meseleleri en 
kanşık şerait altında muvaffakıyetle ba
şarmışlardır. Sovyet donanması bu ka
dar çok mevcutla ilk defadır ki manev • 
ralar yapmaktadır. Duman perdeleri bü
Yük bir meharetle tatbik olunmuştur. 

Denizaltı gemileri parlak bir hücum 
Yapmışlar ve torpillemekte büyük mu -
vaffaldvetlcr göstermişlerdir. 

Deniz tayyareleri de çok müessiT ge
ce hücumlan yapmışlardır. 

Ja onlar yakında Şa ghayda 
u i taarruza geçece e 

( Başı 1. inci sayfada ) 
Şanghay, 10 (A.A.) - Devamlı ya. 

ğan yağmurlar bütün Şanghay cephe
sinde muharebeleri hemen hemen ta.. 
mamiy le durdurmuştur. 

Çin, şimdilik sulh beklemiyor 
Nankin, 10 (A.A.) - Çin milli bay

ramı dolayısiyle general Çang • Kay • 
Şek radyoda söylediği bir nutukta ez.. 
cümle şöyle demiştir: 

"- Birkaç aydan önce sulhu ümid 
etmek imkansızdır. Şimdiki fedakar
lıklardan daha çok büyük fedakarlık
lara katlanmağa hazırlanmalıyız. Bu
nunla beraber ümid ve itimad da bes
lemeliyiz. Yirmi senedenberi t efrikaya 
uğrıyan çin bug ün birleşmişt r ve mü
tecavize karşı azimle harbetmektedir.,, 

Çin gazetelerinin yazdıkları 
Bütün gazeteler lıaş makalelerinde 

1938 senesinde çin milletinin daha par
lak bir surette milli bayramını kutlı
yacağını yazıyorlar. 

Milli hükümet reisi Linsen ve siya.. 
si büro reisi Vang Şing Vey hükümet 
tarafından t ertib edilen mitinglerde 
nutuklar söyliyerek çin milletini feda
krlığa davet etmişlerdir. 

Çin ordusunda hizmet eden 
yabancı tayyareciler 

Honkongdan gelen bir telgrafta 
yirmi kadar yabancı tayyarecisinin 
çin ordusunda faal hizmet deruhte et
miş oldukları bildirilmektedir. Hong
kongda çin ordusunun hizmetine gir
tniye amade yirmi yabancı tayyareci 

. daha vardır. Bu tayyareciler arasında 
ekserisi geçenlerde İspanyadan gelmiş 
olmak üzere on kadar amerikalı pilot 
bulunduğu söylenmektedir. 

Şanghayda kolera salgını 
halilledi 

Son aylarda Şanghayda endişe uyan
dıracak bir nisbette büküm sürmüş olan 
kolera salgını halihazırda bariz bir su
rette hafiflemektedir. 

Enternasyonal imtiyazlı bölge sıh
hıye müdürleri, bu afetin pek yakında 
tamamen mündefi olacağını ümid ve 
kanaatini izhar etmektedirler. 

Japon bakanları arasında 
görüş ayrılığı 

Tokyo, 10 (A.A.) - İyi malUmat 
almakta olan mahfillere göre, B. HL 
J'Ota ile kabine erkanından bazıları a
rasrnda mevcud olan muhalefetler dış 
bakanlığın Cenevre müessesesinin ka. 
rarına ve Amerika dış bakanlığının be
yanatına cevab teşkil eden dünkü beya. 
nııtrnı yalnız başına neşretmek mecbu.. 
riyetinde bırakmıştır. Halbuki bu be
yanat, bütün hükümetin beyanatı ola
cak idi. 

Dokuz devlet muahedesi 
etrafında 

Bazı mahfillerde ve bilhassa Çine 
harb ilan edilmesini istemekte olan or
du mahfillerinde dokuz devlet muahe
desinin feshi lehinde bir hareket teres
süm etmekte olduğu söyleniyor. Bu
nunla beraber muahedenamenin feshe.. 
dilmesinin Japonyaya hiç bir fayda te-

Bir çın askeri 

min etmiyeceği, bilakis muahede hü
kümlerini ihlal ettiğinden dolayı J a
ponyaya yapılm:ş olan tevbihi kabu l ve 
t eyid demek olacağı mütaleası il er i sü
rülmektedir. J ap;nya için mühim olan 
nokta, dünyayı Çinde kazanılacak kati 
muvaffakiyetlerden ortaya çıkacak fili 
bir vaziyet karşısında bulundurmak i· 
çin zaman kazanmaktır. Japonyanın mu
ahedenamenin feshi meselesindeki hat
tı hareketi, Çindeki hadisatın cereyanı. 
na tabidir, bu hadisat müfrit mill iyet
perverlerin diplomasi karşısındaki va
ziyetini ya tarsin edecek veya zafa dü
şürecektir. 

Şimalde ıiddetli harb devam ediyor 
Pekin, 10 (A.A.) - Japon tebliga

tına göre Şimali Çinde S.içia Çuangda 
başlıyan muharebe şiddetle devam et
mektedir. Bu şehri müdafaa eden Çin 
kıtalan ağır topçuya ve hava kuvvetle
rine malik bulunmaktadır. 

Japon askeri mütehassıslarının be
yanatına göre, Çin mevzilerinin çok 
sağlam olması ve Çin askerlerinin hari. 
kulade mukavemet göstermesi Sicia Çu
angm zabtını Paotingin zaptından da· 
ha ziyade güçleştirecektir. 

-::================= 
KÜÇÜK DIS HABERLER 1 
X Berfin - Alman hava müsteşarı, 

İngiliz hükümetinin daveti üzerine ay 
ortalarında Londra'ya gidecektir. 

X Paris - Ahlaki ve siyasi ilimler 
akademisi azalarından bazdan açık aza
lrklardan birine B. Ruzvelt'in namzedli
ğinin konulmasını teklif etmişlerdir. 

X Rube - Fransız sosyal partisi aza
larından bazıları halk cephesi tnensub -
tarının tecavüzüne uğramışlardır. Sosyal 
partisi azasınJan 5 kişi yaralanmıştır. 

X Varşova - Hıristiyan demokrat 
ve milli işçi partileri birleşerek "Leh iş 
partisi" isminde yeni bir parti kurmuş
lardır. 

x Roma - Yabancı faşist kurumlan 
bundan sonra dış bakanlığına bağlı ola
caklardır. 

Gaziantep, (Huıusi) - Modern biçki yurdunun halkevi salonlarında açbğı ser• 
gi, şehrimizde çok büyük bir alika uyandırmıftır• Sergiyi 10 bin kiıi ziyaret et
miıtir. Yurd bu sene 25 mezun vermiıtir. Yurd, Gaziantebe ve civarına ev kadınlı. 
ğının bütün inceliklerini kavramış yiizlerce genç kız yetiıtinnektedir. Yukardaki 
reıimde sergide yaptıkları itleri teıbir eden genç kızlanmızı görüyorsunuz. 

Italyan 
Notasının 
Akisleri 

(Başı 1. inci .sayfada) 

zam kıtalar arascnda hiç bir münasebet 

yoktur.'' 
Jur gazetesi, ne İngilterenin ne de 

Fransa'nın enternasyonal muvazenenin 
kendi aleyhlerine bozulmasına ve Akde
nizdeki istinat noktalarının muarızları 

eline geçmesine asla müsaade edemiye -
ceklerini yazmaktadır. 

ltalya "hayır,, diyebiliyor, çünkü •.. 
Ekselsiyor, İtalyanın Almanya ol

maksızın hiç bir müzakereye girişmiye • 
ceğine dair olan cevabını şöyle tefsir e
diyor : Denizlere hakim olmıyan İspan
yada altı, Trablus'da altı, Habeşistanda 

12 fırka bulunduran, ne iptidai madde
lere ne de gıda maddelerine sahih bu
lunmıyan, elinde ne altın ne de döviz ak
çesi mevcu d olmıyan İtalya, Fransaya, 
İngiltereye ve Amerikaya "hayır" diye
biliyor, çünkü Almanyayı kazanmıştır.,, 

"Mesele çok mühimdir,, 
Popüler gazetesi de şunu yazryor : 
" İtalya İspanyadaki kuvvetlerini ge-; 

ri çekmiyor. Çünkü askeri ve siyasi 
dümdarlarından vaz geçmek istemiyor. 
Mesele çok vahimdir. Artık alınması bir 
zaruret haline gelen tedbirler de enter
nasyonal vaziyetin ve mevzuu bahsolan 
menafiin ciddiyetine uygun bir temkin 
ile alınmalıdır.'' 

Londra ve Pamte hayal inkisara 
Paris, 10 (A.A.) - Pöti Pariziyen 

gazetesi yazıyor: 
''İtalyan notası fransız mahfillerin

de olduğu kadar Londradıa da inkisar 
uyandırmıştır. İngiltere ile Fransa için 
mühim olan noktanın İspanyada şu ve_ 
ya bu tarafın kazanması değil, müda
hale suretiyle tehdid edilen muvasala 
yollarının emniyeti olduğunu Roma an
lamak istemiyor. İiki hükümet şimdi 

İtalyanın cevıaıbını daha yakından göz. 
den geçirerek işi kararlaştıracaklardır. 

İngiliz ve Fransız bükü.metleri kuv
vetlerinden ve aralarındaki tesanüdden 
emin oldukları için bu vaziyetten za.. 
mam geldiği sırada istifade etmesini 
bileceklerdir.,, 

Acı bir hakikat 
Eko dö Par: gazetesi yazıyor : 

"Londra komitesinden bizden faz

la bir şey beklemiyen İtalya katiyetle 

bir ifsad sistemi tatbik etmektedir. Bu 
memleket neticesiz bir diplomatik mü
nakaşa ile meşgul olduğu esnada İs. 
panyadaki kıtalarmın zaferi elde etme. 
ğe vakit bulacaklarını ümid etmekte
dir. Acı bir hak;kat karşısındayız. Gar· 
bi Akdenizde strateji muvazenesi bo. 
zulmuştur ve Balear adalarında, ispan
yol Fasında, Libyada, hatta Atlantik 
adalarında İspanya harbı ile alakası 
olmıyan bazı hazırlıklar belirmektedir. 
L ondra ve Faris hükümetleri İtalyan 
cevabı karşısında ne yapılm::ık lazım.. 

gldiğ i hakkında biribirleriyle istişare 

edeceklerdir. Bu hükümetler uzlaşma 

yollarını aramaktan vaz geçmekle be
raber e&ash menfaatlerine darbe vurul
masına da müsaade etmiyeceklerdir. 

Alman gazeteleTine göre 
Bedin, 10 (A.A.) - Sabah gazete

leri İtalyanın fransız - İngiliz notası

na verdiği cevab hakkrnda hiç bir tef_ 
sirde bulunmamakta ve notanını metni
ni Giornale d'İtalia gazetesinde çıkan 
Gayda'nın bir makalesinin yanında neŞ
retmektedir. Gayda'nın bu makalesi 
Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından 
Valans hükümetine verildiği iddia e
dilen silahlara aiddir. 

Gazeteler, başlıklarında Almanya 
davet edilmediği takdirde İtalyanın is
panyol meseleleri hakkındaki müzake
relere iştirak etmiyeceği hakıkındMci 
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Bir Sovget pilotu 
üç rekor kırdı 
Moskova, 10 (A.A.) - Tayyareci 

Bayan Grizodubova bir kişilik spor tay
yaresiyle saatte vasati 220 kilometre siL 
ratle uçarak 100 kilometrelik mesafeyi 
27 dakika beş saniyede almak suretiyle 
amerikalı Bn. Gipson'un. 198 kilomet.. 
re olan sürat rekorunu kırımşbr. 

Aynı tayyareci iki kişilik bir deniz 
tayyaresiyle de saatte vasati 200 kilo.. 
metre süratle 100 kilometrelik mesafeyi 
30 dakikada alarak amerik an tayyareci 
Bayan N ewrie'ye aid olan rekoru geç -
mişt~r. Grizodubova, nihayet bir kişililıC 
bir deniz tyyaresiyle de amerikalı Ba. 
yan Tanner'in 107 kilometre 299 metre 
ile kurmuş olduğu rekoru da kırmıştır. 
Tayyareci, 400 kilometrelik mesafeyi sa
atte vasati 190 kilometre süratle 31 dar
kika 26 saniyede almıştır. 

Ö ğrelmenlere: 
Memleket çocuklarınm yarının 

büyükleri olduğunu düfiinen 
Ulus, bugünden onların hala 
ve beden terbiyelerine çalışma
yı bir vaz.ile sa.}·mış onun için 
29 ilk teşrin 1937 den itibaren 
çıkacak sayılarında her h alta 
onlara sayfalar ayırmıştır. 

Bu sayfalar, şimdiye kadar gör_ 
düğünüz çocuk sayfalarından 

farklı olacak, yavrulanmam 
hem eğlen1Ttelerine, hem bilgi
lerin: ' artmasına, hem de )leni 
rejime olan bağb.lıklaruu arlır
mağa hizmet edecektir. 

Müşterek bir davaya hi:uneı hu. 
susanda bizimle elele verece
ğinizi umuyoruz. Çocuklar için 
ayırdığıma sayfalarda öğret

menlerin )'a%1 ve emeltlerini 
görecek$iniz. Aynı sayfalar ııL 
zin de yardımınızı bekliyecek
tir. 

haberleri mültefitane ibarelerle bildU.... 
mektedirler. 

ltalyan gazetelerinin telsiTleri 
Roma, 10 (A.A.) - İtalyan gazete

leri, Romanın Fransa ve İngilt.ereye 
verdiği cevabın İspanyol meaelesiniıı 
halli için amell yegane yolu gösterdi.. 
ği mütaleasında bulunmaktadır. 

ltalyan - alman işbirliği 
Po polo d'İtalia diy<>r ki: 

''Bundan böyle İtalya ile Almanya 

elele vererek çalışacaklardır. Bazı de•

letlerin ufak komisyonlarda Avrupa.nm 

alın yazısını tayin edebilecekleri ve 

diğer milletleri emrivakiler karşısında 
bırakabildikleri zamanlar artık gcçmiJ
tir. İtalya, muhariblik haklannm ta
nınması meselesinin gönüllüler mese. 
lesinin halline mütevakkıf tutulma.sım 
kabul edemez.,, 

O çler konleransının laydtıftzlığı · 
Korriera della Sera gazetesi de L 

talya, Fransa ve İngiltere arasında bir 

üçler konferansının hiç bir şeye yara• 

mıyaoağını ve İtalyayı hakim olarak 

tanımadığı b~ iki milletle tek başına 

karşı karşıya bırakmış olacağını yazı

maktadır. 

"Cerıab menli mahiyette değildir.,. . 

Ciornale d'İtalia diyor ki: .. Bu ce.. 

vah hiç bir s ur etle menfi mahiyette de

ğildi r. Faşist İtalya, İspanya mesele. 
sinin her türlü suitefehhümleri ve an
laşmazlıkları izale edecek bir tarzda 
görüşülüp halledilmesini istiyor. Gö.. 
nüllüler meselesi ne İtalyan gönüllüle
ri ne de fransız ve ingiliz gönüllüleri 
meselesidir. 

Almanyanın her hangi bir Avrupa 

meselesinin görüşmelerine iştirak etme

si hususunda İtalyanın gösterdiği arzu
ya gelince, bu, Roma • Berlin mihveriniı 
filiyatta tecellisinden başka bir ~ey de
ğildir. İtalya yaptığı tekliflerin Paris ve 

Londrada uzlaşmak zihniyetiyle karşı -
}anacağını ümid eder." 

Krral Aleksandrm ölümünün 
yıl dönümü 

\ 
Belgrad, 10 (A.A.) - Kıral Alek:;:ın-

dr'ın ölümünün üçüncü yıldönümü mü
nasebetiyle fransız elçisi B. de Dampier 
kırahn kabrine Fransa Cumhur reisi ve 
hükümeti namına birer s;elenk koymuş. 
tur. 
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TARiH TVRKIYESINI BiR ZiYARETiN NOTLARI 1 
Tarlhci ve idareci bir Fransız 
entellektüelinln söyledlkleri 

A vrupanm memleket idaresi 
bakımından türkiyeden 
alacakları dersler vardır 

V oagadda pçirdifilm gecenin ... 
babı, erkenden yataklarından 

fırlayan miafirler, ,.brin görtUecek 
yerlerini gezmeye kofmutlarcb. Yos
pd, imar faaliyetinin içine henib da
ha yeni girmeye bafladıiı •ularca ih
male uğnmıf tipik orta yayla pbirleri
mizden biridir. Toz i~nde, dar ve dolam· 
baçlı sokaklar, karma karıpk bir çarıı, 
çörden çöpten küçük ve çoiu ılfflıs 

evler. 
Büyük cami tehrin merkezinde ya. 

bancılara iftiharla ıöıaterilebilecek ye· 
poe ibidedir. İkıi yib aeııeden daba u 
bir maziye malik olan bu cami, Çapan o
pllarınm zulüm ve talanına utnmıt o
lan bu mmtakalar halkının fakirliiiy· 
le tezad tqkil edecek büyiildllkteclir. 
Pakat cumhuriyet devri buraya ilk bü· 
yük eserini modem ve teıbb manunlı 
büyük bir haatahane ,eklinde kunnat
tur. Mekteb ve butabaner taauub afyo. 
niyle uyUfturmak için de~il, fakat •i· 
hk ve kültür sayesinde meıud etmek i
Pn balkın hUmetine kopn inkillb re· 
jiminin. her yerde ilk önce ıözettiiı ve 
İnf& ettiii ilk eserlerdir. 

Yeni nll B. Feyzi Gürel, buraya 
canlı bir imar umiyle gelmif. Bu ener
jinin ilk eserleri fimdiden modemlet
tirilmiye baflayan Çartıda göze çarpı· 
7or. Bir hamlede kırk elli ka,a daba 
mekteblendirmek için cirifilmit olan 
phpnalan ise 9ükranla a0 manwk müm
~ mU? 

..._.. )ahftltıamı Yospdm met
laar melire yeri, ye ııcü yaz günleri
nin tek teaelliıi olan "Çmıbk" da yi
dit. Çorum ,ehriııin etrafım çep çevre 
ann dağlar içinde yalnız bk tanesi çok 
ıtbel ve blyik çamlarla 8rtilltl serin 
bir koru halindedir. Evelce diğer tepe· 
ler de aynı nwnnrayı ı&teriyonnuf, 
fakat ağaç tahribçiliği buralarım 80YL 

rak çır çıplak bir bale koymuf. Orman 
bnunu ve ağaç kesme yasağı, tam za. 
mmımda, ağacm bu son ilticaglhmı in
afau ellerin taAllutundan kurtarmif. 

Çamlığın en yilbek mnkiinden a
llimm &öriinUfU ıösler için bakild bir 
aiyafet tcfkll edecek giselliktedir. Tek 
....... bir fOhd ihya etmeye Wi olan 
.. koruya Jl,ü bir fehir olmak itin 
modernlqme yolunda Yospdm .anıt• 
B hamleler yapmamı temenni etmeli-
,ım. 

Bildin seyaUtimiz emıaamda devam 
«mit omn aamimt ye candan havı için
de Yosgada, onun çallfkan .alisiyle 
__.jik maarif miidirline •e diğer YilA
Jel erkbma Yeda ederken, aynı smnan
da Adıyamana citmek Ueue burada bı
nktıt-nu profesör Piıttard'la etbı«Jen 
de ayrılıyorduk. 

--Yazan 

YaşarNabi 
y erköy'den Ankaraya kadar s saat. 

lik tren seyahati, açık ve aydm 
göriiflü bir prb entelektüeli olan pro
faör Reigasaeıe zevkine doyamadığım 
tatlı bir müaahabe arasında, bana pek 
kısa görilndil. 

Usun zaman timal Afribaında eya
letler idare etmit olan n timdi de Ce
nyir tıniveniteainde kibri itPl eden 
profesör, seyahat intibalan hakkındaki 
sualime, içinde birikmlı olan taha•Uı 
ye heyecanlan yabuz kendiıi için sak· 
lamaya ruı olaımyan ittin Ehspanıif'· 
lıipnln ıamiml iaticaliyle içini dökme· 
ye koyuldu: 

- Sise, dedi, hakkında uzun methi· 
)'eler okumuf oldatam :btanbulunumn 
güzelliklerinden ~decelr değilim. 
Hatta, bir tarih •e ilim adamı ııfatiyle, 
ilınl sahada kısa amanda elde etmit ol
dapnm cidden f'fdacak teraklriler ö
ntlnde duyduğum hayranlıktan da ön
ce mun zaman Yilayetler bqmda bu.. 
lannmt bir idare adamı ııfatiyle, Ata
ttlrlriin debuı sayesinde Tihldyede ri
cade gelen harikalı inlriW>lar ve her ta· 

hada elde edilmit o1an inanılmıyacak 
tıerakldlerin bıraktığı pek derin teair· 
..Jerde bahsedeceğim. 

Türkiyenin muvaffakiyetlerinden 
bahsedildiğini çok ifitmi•tim. Dostum 
leYket Aziz'in de bu hususta bana an
lattıklarmı. itiraf ederim ~i biraz mü
balagab telikki etmiftim. Fakat timdi 
memleketinizi yakından gördükten son
ra aöyliyebilirim ki bana inkilibınız ve 
eeerleri hakkında bütün anlatılmıf olan
lar, hakikatin kabına yaklapnaktan çok 
uzakmıt-

Ben de viliyetler idare ettim, ben 
de yüksek ideallerle hareket ediyordum, 
fakat almıt olduğum neticelerin neden 
ibaret lraldığın1 de bilirim. Size temin 
ederim ki bir garblmm Atattirkün ba· 
prmıf olduğu eserin bir qini vücude 
getirmek fi>yle dunun uatti sadece ta
aavvıır etmesine imkin görmüyorum. 

Bütün gördügUm kongrelerin en iyi 
orpnize edilmi•i olan kongrenizi gör
düm, to11yal inkılabın zın yaratmıt ol
duğu yeni tiirk cemiyetini gördüm. 
dilnyanın bütün hülrilmet merkezleri i
çinde en modern ve en güzeli olan An
lraranızı gCSrdüm. Fakat daha iyiıi yur
dun beraber dot.,tığmuz iicra köftlC-

rlnde her kasabada kurulmut olan hal-

kevleriaıi, mektebleri · lıutabanelerl, ya
bancı illerden getirdiğinis milletdaf
larmu için yaptılınu yeni ft temia ev
leri alrdOm .e k8yl6ntbln &6derinde 
hWdlmetlerine kup okunan minnet ve 
fOkruı ifıdeeini cörd6m. Sbe temin e
derim iri muvaffakiyetin ba belan her 
ttlrlil tahmin ve twnurun •tllndedir. 

Yabus )'lanMllyı ndedereenis bir 
tek noktaya esef ettiğimi me 18yli. 
yeceğim. O da, febirleriniade delil, köy
lerinizde milli kılıfm lraybolutudur. 
Sörim yanlıt anlatılnıaaın. fea.i milli 
kılıktan ad etmiyor ve bunwı Jraybolu
fUDa acımıyorum, sadece o kadar atUel 
olan milli renklerinbin 1İlinme9i bir 
ziyan değil midir? 

- Bu fikrinisi, dedim, Jamwnalr i
çin lliç bir ıebeb görmüyorum. Çlnkil 
blllerinise i9tirak etmiyecelr bir dlrk 
entclektiie1ini ben taanur edemiyo
rum. furuına dikkat buyurmıaz ki, fes 
ylAiı. bir çok prblılann sandığı gibi 
bir tekil reformu değil, dojradan dol· 
ruya k8tü bir silıniyetıiıa ıemboltine kar· 
fi vurulmuf bir darbeydi. DylUmtbtln 
çok zengin Ye mUteaeni etnotrafik bu
ıulyetJerine ~ı inlrUMıı rejimi en lril
çük bir husumet göstermek f&yle dar· 
aun, miH renklerin muhal-mı tefVik
ten aala geri durrnamııtır. Cumhuriyet 
bayramının yıl dönümlerinde Aruw. 
da ordumuzun arck 11ra geçid yapan at. 
b kCSylilleriınizin rengirenk ve urif 
kıyafetlerinin biz tehirliler tarafından 
ne kadar iftiharla aeyreClilditlni görmüt 
olsaydınız bundan 9üphe etmezdiniz. 

Hep birlikte etef duydatumuz bu 
renklerin kaybolutunun sebebini, IOll· 

yal reform hareketlerinde değil, ton 
devirde fasılasız ıurette tilrk yurdunu 
kasıp Jravumıut olan harblerin dofur
duğu ıefalet ve fakirlikte aramalıdır. 

Milll kıyafetlerimiz, çok pahalıya mal 
olan zengin çe,idlerle doludur. 9ümrilk 
hududlarımızı kapamaktan bizi mene
den kapitülasyonlar devrinde prbm u
cuz malları köylümüzün güzel ananele

rine ağır darbeler indirmi9tir. llillt hü
kümetimizin gayretleri sayesinde köylü 
için baflayan yeni refah devrinin, kay. 
bolmu9 gibel kıyafetlerin ihyasına bir 
vesile teıkil etmesini temenni edelim. 

Profesör Reiguae bu ıöslerimi btı
yük bir sevinçle lrartıladı: 

- Şu halde. uizim. dedi, bu tek l
tirazmu da geri alıyor ve bu yüzden 
hayranlığ mın bir Jrat daha yiibeldiğinl 
belirtmek istiyorum. 

llemleke~nızde vulnıa gelen k8k· 
ten delitmeyi fU veya bu otoriter cln
letin tecrübesiyle mukaye.e etmeye kal
kışanlar oluyor, büyük şefinizi fU Ye· 

1 KOÇOK iÇ HABERLER 1 
[ İstanbul, 10 Telefonla ] 

X Omw•aitıecle lronferw - Anka
radan lstanbula gelen Avusturya devlet 
banlram reisi Doktor Rihter yarın üni
ftl'litede bir lmnferans verecektir. 

X 'Tamburi Cemil için - Şehremini 
halkevi Tamburi Cemil için bir ihtifal 
yapacaktır. 

X Deniz yollarmda - Deniz yollan 
idaresi, 936 senesinde üç buçuk milyon 
lira hasılat yapmIJtır. İdarenin bugün 
fazla kadrosu 28 gemidir. 

Dü11t iki JaDpD aöndürüldü 
Dün tchrimizde Samanpuarmda V eh· 

bi Koç'a aid 11 numarah benzinci dükkl
nmda bir varil parlamqtır. 19.20 de o
lan bu yangın itfaiyemiz tarafından der
hal aöndürii1müftiir-

• Dün saat 14 de Atpuarmda Kaya
bapnda Bayan Fatınaya aid 1 ı numara
h hanede, odanın içeriaiade yatak yor
pıı tutuımaundan yanpn çık..., itfai
ye derhal yetiferek aöndürmüttUr. 

ya bu devlet reisine bensetmek iatiyen
ler ıöriilüyor, bence, bütün bu neviden 
beuetifler çok acele ve sathi mötalea. 
larm eseridir. Siz gerçi ıarbın teknik 
ve metodlarını beDiımemipiııiz, fakat 
her fCYi kendi ihtiyaclarmua 6yle in
tibak ettirmeaini bilmipinis ki, bugtlll 
memleketinizde takib ettiiinz premip
leri her haıııi bir siyasi dolma ile ilah 
etmeye lrallnpak had olur. lefinbin 
en büyük mezi,eti, muhtelif memlelııet· 
lerin kendi bünyelerine uygun olarak 
ic:ad ettikleri prensipleri kopya etme
ye katiyen, yanaf'lll"lUI, Ttırldyeye 
bla yeni bir bayat gGrtlfti, yeni pren
ılpler YUetmelldir. 

O kadar iri ,artık bugthı esaalar hu
mmııda sisin prbten Btrenecelinb Y• 
nl biç bir teY lraJmanu9bT. Pakat lror
kmıç bir anaql içinde yuyarlanan, bı
ımıbtuı refahı isfn lfl koyulacalr yer. 
de lüzmmuz gilriilttller ye tenbtlrlerle 
vakit geçiren bir dünyanın ortasında, 

Türkiye, biz bilttln pıbldarm, 8rnek 
alabileceiiıois metodik 911...-"ra sah
ne olmaktadu. Emin olunuz ki, Avru
pa dnlet adamlarmm abin metodlan
ma, 8i.m icraatinbl tetıldktıen alacak
ları bir çok faydalı dereler nrdır. 

Tefahilrden, ala)'lftan, parlak nutuk
larla demagojiye hia.b etmekten hotlaıı
mıyan büyük Şefiniz Tilrldyede km. 
malr iatediti en halis demoıkraiye, bis
zat mütevazi pı.i.yetile &mek olmakta-
dır. 

Memleketime döndiilüm .zaman hak· 
kmudaki yanlıt diifüncelcri • maalesef 
arunızda tizi bakldyle tanıyan pek as 
küme nrdır • dilzeltmelr için elimden 
geldili kadar çahf8cafan ve yeni Ttlr
kiyeyi anlatan bir eeer yazmaia çaı...
capn. 

T renimiz Ankaraya yaklqırken, 
o, çok alakalandılı bu mevsu tl

zerinde benimle daha fazla lronupnalr i
~n valrit lralrnadıfına esef ediyor, ft 
ben, aramuda bu kadar kıla bir ikame
tin bir garb entelelıtlell iberlncle yap
tığı harikııllde sengin tıeeirleri mtlfa
hade etmekten gurur duyuyorum. Ve 
bu kadar iyi intibalarla danen misafir
lerimizin refakatinde yapmlf oldutum 
son derece enteresan ve istifadeli bir 
seyahatin pek çabuk sona ermlt o1ma. 
sı tek üzüntümü tefkil ediyor. 

Gençleri 
Liselerin son aınıllarında N yiilt

aelt meltteW.rele oAa,,,... _..,. 
ler, laenü ~ ...,,,_ • .,. 
8fiiiıule balancl..,_ 6a _.. 
ela .-. ele ~ ,_,. 
far, iarinde fi~ 
meomar, ınedeni,,.t ~ 

andan öfrenecefinia Wl,U. 
oarelır. 

,,,. illt ..,,... 29 illı tepin ,., 
,,. yeni mMiftcuaacla w,.uı ... 
cinule plnnafa ..,,.,._. ,,,_ 
~ vı .. , • U.ti71X1 ,,..... 
relt iter laalta Wr ea71_, ._ 
6afıtlamafa ltaror oenli. 

Ba aoylayı laem oJıayaccai • ._ 
ele 6mmle 6irliltte ,__ ••• 
ma. Ba .ayla, ~ 
nao, lilrirlerinU., miit..,_._ 
111SC1 daima afılt 6ir ,,.,... 
olacaibr. 

11...w.tt.lıi ~ ...,...... 
.,,,,.. 6ir ..,,.. fHlalııUi ..,._ 
c:elı ....... ~-71 .. _ .. ..,,_ .,...,.,.,,...,,_ --... 
rıtalıclır. 

DOZELTME 
27-9-1937 tarihli •yuımda pJs-. 

B. lbrahim A.14ettin Göna'nm (~ 
tenkide ceftb) bafbklı yazwmda Udo
d .atanun d&rdincil abrımdan IQDl9 
iki atJr eblk dinlmit ft (TerclmaDI 
abftl guete&inin Ebfluiya tarafmdll& 
nCfJ'9dilcliil IUl'etinde bir yanbt ..
baul olmqtur. lılülılenia milweddr 
.tncle o cBmJenin •lı ftiyledir: 

"1859 tarihi hicri 1276 mn _..._ 
Hdir ki Bbüssiya tarafından T...,..._ 
nı ahval'ln lntipr tarihi olaralr ıa.te
rilmlftl. Ahmed Rlsim'in yasdıp ~ 
Teıdmam alwal'kı 1860 da MfNdildi
li cJoiradur." 

• Diinldi ntlahaımzın befind •yfa
amcta Server lskıit'lıı "Cevam cevahan,. 
batlıklı yuıunm birinci .Otununusı 
aonlllnaa c1olfu: "'Şlnukıln, o ........ 
1al 1llU1 veçhlJe bu makama tayin eclil. 
dili ıı~i vuiffti tasrih ol...-ıak 
llllnk tophane JretelMeindea •••• ı-ı. .. 
••• telr1fnde çıJıım --.. ~~ 
al .. denmemektedılr" olec:aktır. _.... 
ederls. 

SATILIK 
HM1D V'IJW awnôlab 

ükermnel yemek ---
Eti bulunmaz, hemen yeni bir 

baJde modem ıtll bir yemek od.
takumdır. Viyanamn methur bir mli
elleleli tarafından lcad edilmiftlr· 
Malrtuen 3000 liraya aatlhktır. Ba 
takım Viyanada 3500 liraya .atm 
•lmmıt ve lawıbula nakil içia yapı
lan nakliye muarifl •e rUımmiyle 
benıbw 4500 liraya mal olmuftıır. 

Bundan bq1ııa pne V1Jaaa ma
muJlb bir çok nefia mobilyalar .e 
miikcml aviselu dahi,.,,,..... 
dır. GanDek iatiyenler her ...... 
12 den 17 ye bdmr OrtaldSyde Ab. 
clurrabmaD Pap JdStklnde Bay Po
JromTye mlracaat. Otomobil yolu: 
Portakal Y olmtu Çılnm• eolralr ve
ya Bebek tramvayı ile defterdar du
rak yeri No. 123, Telefon: 44190 

Tefrika: No. 141 
...... 

- lıte o mendili bugün Mişel Kassio' - fenalık etmekten başka bir şey düşünmiyen 
nun elinde gördüm; onunla yüzünün terini kötü kalbli Y ago, kansı vasıtasiyle bu men-
ailyordu. dili Desdemoaa. üzerindeki işlemelerin kop-

ceğini, fakat kaybeder, yahud birine verir
se kocasmm eski muhabbeti yerine nefret 
kaim olacağım söylemişti. Annem ölürken 
bu mendili bana vermiş, eier evlenecek o
luıum bunu kanma armağan etmemi vasi
yet etmifti. Ben de öyle yaptım. Buna kıy· 
met vermeli ve onu gözün gibi saklamalı· 
am. 

Şekspir-den Hikayeler 

Yazanıar: llary ue Claarla Lam6 
Çeviren: NUJ'ellİn ART All 

01ELLO 
Bazan kanamiıı namusla olduğunu dütü

lliiyor, hazan da aksine kan•at getiriyordu. 
Baun Yago'nun doğru bir admı olduğuna 
..._. da olmadığma hiikmediyardu. Kefke 
banlan öğnmneaeycl: bmm bilmediği müd· 
detçe kmm Kaaio'yu aevmesi ihtimali 
ma bu kadar alır gelmiyecektıi. Bu diifün
celerle adam akıllı al'lldımf bir halde bir 
eıa Yago'nun prt1apıa yapprak ondan 
bnsmm gerçekten auçhı o1acaimı g&stere
eek bir delil iatecli. Yago, gene aareti bak· 
tan g&iiııerelt Otello'ya IOl'daı Kmmmn 
elinde iiBtil çjlek benekleriyle dola bir men
(tit ı&müt milydü, g&memit miydi? Otello 
eevab verdi: Evet, ıörmiitti ve ba mendil 
mun kanmna ilk hediye ettiii mendildi. 
Ba cevabı alan Yago dedi ki: 

Otello cevab verdi~ yasnu atmak bahanesiyle çalchnmş, ondan 
- Eğer dediğin doğru ise onlardmı in- sonra Kassio'nun gezeceği bir yere dÜ§Ürt

tikam almadan rahat edemem. O zaman ae- müş, Kassio da bu mendili eline alıp kulla
nin bu sadakatine mükifat olarak Ku- nmca gidip Otellı8'ya kanamm bmıu ou he-
aio üç gün içinde öliim ceam giye- diye ettiğni söylemiıti. . 
cektir. Bu güzel teytana gelince (bu sözler- Otello, bu haberi aldıktan sonra kansı
le kanBIDJ kasdediyordu) onmı için de ken- m görünce bapnm aindığmı bahane ederek 
disini çabuk öldürecek bir ç• bu1acajım. (bani gerçekten ağı nwyor değildi de) ondan 

Bir insan kıskaııçhğmı beslemek için hazan başına koymak mere mendilin istedi. Karı
hava kadar hafif ve ehemiyetaiz feyler, mu- 11 da mendili verince: 
kaddea yazılar kadar eush deliller gibi gö- - Hayır bunu değil, dedi, sana vaktiy-
rünür. llaeli kalıma aid bir ınenctilin Ku- le vermit oldulum mendili, 
aio'nun elinde görillmüf olması, bunan ona Bu mendil, Desdemana'nm yanmda de
ne suretle geçtiiine dair bir tek mal llOI'- ğildi. (ba mendil anlattığımız gibi çalm
mai• bile Hizam a&mecleıı, kendini bJbet· IDJlll) 
mit olan Otello'ya Kamonun~ ~ Otello: 
na'nm da lliimıllnfi iatemeğe llriildtlyorda. - Fakat bu nasıl olur? Dedi, bu doğru 
HaJIUri Deldemoaa mendiliai x..ıi'ya ver- bir hareket değildir. Bu mendili mısırlı bir 
mit değildi. Ba ftfaklr kadmdan kocasm- kadm, benim anneme vemıiıti. Bu kadın, 
dan aldJlı bir lll'maiam bir bafbBJDa ver- herkesin diifUncelerini gözlerinden okuyan 
meli beklenemadi de. Kuaio da, Desde- bir cadı idi. Bu mendili verirken bu mendi
mana da muumclular; Otello'ya karp hiç lin tılaımb oldufwıu, bmıu beraberinde bu
bir harekette balUPJIDUI değildiler. Fakat lundnfu milddetçe babanım kendisini seve-

na: 
Bu sözlerden korkmut olan Desdemo-

- Fakat buna im1d&n var mı? dedi. 
Otello devam etti: 
- Doğrudur. Bu sihirli bir mendildir· 

Onu, bundan iki bin sene önce yapm11 olan 
bir peygamber, peygamberlik saralan içinde 
iflemiıti. Onun ipliğini yapmış olan ipek 
bkekleri mumyalanmış ve bir kadm"1 
mumyaaiyle birlikte mezara konulmqtur. 

Deedemona, bu mendilin bu büyük ke
rametlerini öğrenince, onu kaybettiğine ta
mamiyle emin olduğu için, kocasının da aev· 
gisini kaybedeceğini anlamıı, ölecek kadar 
korkmuştu. Otello bunun üzerine ıert bir 
harekette bulunacakmış stibi bir bvır taıao
Dllf, fakat gene mendili sormağ& başlamıl"" 
tı. (Sonu var) 
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ünkü koşular çok Çocuk babaları! 

güzel geç • 
ı 

iyi y1?tiştirilecek bir memleket ço
cuğunun yalnız ders saatlerin
deki çalı~alarmı değil, onun 
dışmda okuyacağı yazıları, uğ

ra~cağı işleri, eğlencelerini de 
düşünmek vazifemizdir: 

(Başı ı. inci sayıfada) 

taklanna mahsustu. 2000 metrelik bu 
\oŞuya yedi at girdi: Salih Temelin Cey .. 
lan ve Mahmuresi, Mareşal Fevzi Çak
l'llağın Bayburt'u Fahrinin Andranbu -
din,i Fikret Atlının Yüksel'i, Alinin 
!ıfercanı ve Yakubun Ünlüsü koştu. 

Andrabudin birinci, Bayburt ikinci, 
l4ahınure üçüncü oldu. Ganyana 200, 
Plaseye, 140 kuruş, ikinci plaseye 160 
Üçüncü plaseye 200 kuruş verildi. 

lleıinci koşu : 
Beşinci satış koşusu, iki yaşında ve 

koşu kazanmamış yerli halis kan ingiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 1000 met· 
relik bu koşuya dört at girdi: 

Osman oğlunun Şipka ve Horyası, 
Ahıned Ağanın Esin'i ve yüzbaşı Nuri
nin Kutlu Çiçek'i koştu. Neticede Kutlu
çiçek güzel bir koşu ile birinci, Esin ikin
ti oldu. Ganyana 150 plaseye 110 ikinci 
Plaseye 140 kuruı verildi. -

Çifte bahiste ikinci ve dördüncü ko
§uların birinciai Sağnak ve Aııdranbu· 
din,e oynıyanlara' 210 kuruş verildi. 

İkili bahislerde: üçüncü koşunun 
ikisinde 2/ 4 da yani Dandi ve Novis'e 
0Ynıyanlar keza 21 O kuruş kazandılar. 

Beşinci koşudaki ikili bahis günün 
en iyi par<l;sıru verdi. 4/ 3 yani Kutluçi
Çek ve Esin'e oynıyanlar 10 lira kazan
dılar. 

Sipahi ocağında 
konkur ipikler 
İstanbul, 10 (A.A.) - Sipahi ocağı 

tarafından tertib edilen sonbahar kon
kuri piklerine dün başlandı. Müsabaka
ları takib için üç bine yakuı bir seyir· 
ci kalabalığı toplanmıştı. Seyirciler a_ 

rasında şehrin birç<>k güzide simaları 
göze çarpıyordu. 

Konkurlara saat on dörtte başlandı. 
Alınan neticeler şunlardır: 

Marmara mükafatı: Cavid TuJcanm 
bindiği Doğan Parkuru 47 saniyede 
hatasız bitirdi ve birinci oldu. Danyal 
kervenerol ile ikinci, Leyla Cevad E. 
fekızı ile üçüncü oldular. 

Boğaziçi mükiıfatı: Süreyya Baras, 
Avcı ile bir dakika yirmi altı saniyede 
hatasız bir parkur yaptı. Orhan Aziz 
?vlebruke ile hatasız koşmasına rağmen 
bir saniye farkla ikinci, Cavid Tulça 
Doğanla ü çüncü oldular. 

Orakya mükafatı: C. Dönmez Cey. 
lan)a 1,40 dakikada birinci, A. Doruk 
Şahinle ikinci, A. Ölmez Tunca ile ü
çüncü oldular. 

Handikap koşusrı: Çankaya ve Şan
layık ile koşan teğmen Saim Polatkan 
ikinci parkurda yanlış mani atladığın. 
dan elimine oldu ve Aşina ile Cingö. 
tün rakibi asteğmen İhsan birinci oldu. 

Zingal mükafatı: Orhan Aziz Olga 
İle 2,42 dakikada birinci, gene Orhan 
Aziz melli ile ikinci geldiler. 

Muhal.12 alayı mükafatı: Teğmen 
Saim Polatkan Çakal ile 2,16 dakikada 
birinci, ·teğmen Avni Kanpolat Akm 
ile ikinci oldular. 

Müsabakalara gelecek pazar günü 
devam edilecektir. 

R A D Y O 1 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

·12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 • 

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
ltılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 _ 18.45 
Muhtelif plak neşriyatı. l&.45 - 19.00 
İngilizce dersi (Azime İpek) 19.00 • 
19.30 Türk musikisi 'l'e halk şarkıları. 
(Makbule ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 
Saat ayan ve arabça neşriyat. 19.45 -
20. 15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Neriman Seymener ve arkadaşları). 
20.15 - 20.30 Konferans: Havacrlık (Şa
kir Hazım Ergökmen). 20.30 - 21.00 
l>Iakıa dans musikisi. 21.00 _ 21.15 A· 
fans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa
lon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki 
Program ve fstiklfil marşı. 

; ..• 

Bir koşu biterken 

İspanya' da 

Melilla'ga genı 
kıtalar gideceği 
tahmin olunuyor 

Londra, 10 (A.A.) - Cebelüt
tarıktan Roytere bildirildiğine gö
re Algesiras'dan gelen yolcular, 
dün Septede karaya çıkarılan kı-

,. taya mensub olduktan sanılan yüz
leree yeni İspanyol acemi efradı 
görmüşlerdir. 

Tahmrn edildiğne göre pazar
tesi günü Melilla'ya yeni kıtalar 
gelecektir. 

Cebhelerde 
Valensiyadan bildiriliyor: Şark ceb

besinde hükümetçi kıtalar hafifçe gerL 
lemişlerdir. Cenub cebhesinde Pozo· 
blanko bölgesinde frank:ocuların şid

detli bir taarnuu püskürtülmüştür. A
ragon cebbesinde bilhassa Temel böl
gesinde hiikümet~i kıtaJarm taarruzu 
muvaffalciyetle devam etmektedir. 

Asilere göre 

Asi umumi karargahı bildiriyor: As
turi cebhesinde Farda nehrine kadar i
lcrliyen kıtalarımız o civarda bazı ka. 
sahaları işgal etmişlerdir. 

Aragon cebhesinde Sabio Anigo böl
gesinde 1700 rakımlı tepe ve bazı sırt
lar kıtalarrmız tarafından işb<al edil
miştir. Düşman ağır %ayiat vermiştir. 

Cenub cebhesinde Ponnaroya böl
gesinde dü'Şman tanklann himayesinde 
olarak mukabil taarruza geçmiş ise de 
bu taarruz akamete uğramış ve düşma· 
nm iki tankı tahrib edilmiştir. 

Bir lrCUUJız. tekzibi 

Paris, 10 (A.A.) - Fram;a tarafın -
dan İspanyaya asker ve harb levunnı 
gönderilmekte olduğuna dair Giornale 
d'İtalia'nm neşriyab resmen tekzib olun· 
maktadır. 

B. Löbrön'ün bir nutku 
Faris, 10 (A.A.) - Hariçteki fran

srz birliğinin kongresi mesaisini bitir. 
miştir. Müstemlckeliler, Fransaya bağ
lı bulunan deniz a-şın toprakların siya. 
si hakimiyetini ihlal edebilecek her tür
lü tedbirlere karşı konulmasını iste. 

mişlerdir. 

Kongreden sonra verilen .ziyafette 
ııöz alan reisi cumhur, ebedi hürriyet, 
hak, adalet ve ferde hürmet prensiple
rinden ve keza verilen söze sadakatten 
uzaklaşan ı:ejimleri.n doğduğunu kaydet
mi-ş ve milleti 'kiyasete ve vekara davet 
eylemiştir. 

işte ilk sayısı 29 ilk teşrinde çıka· 
cak olan yeni Ulus, bu mühim 
ihtiyacı di.işiinerek her hafta 
bir sayfasını çocuklarmıza, ço
cuklarımıza veriyor. 

Yavrularınızın okuma, öğrenme, 
bilmece halletme, resimli mü
sabakalara girme gibi birçok 
ihtiyaçları o sayfalarda tabnin 
edilecektir. 

Yeni ULUS'u bekleyiniz. 

Yugoslavyada 

Yeni muhalefet 
partisi hakkında 

hükümetin görüşü 
(Başı 1. inci say! ada) 

ler arasındaki ekseriyet rejiminin kal_ 
dmlmasıru istihdaf etmektedir. HU
küınetin üç millet teorisini kabul etme
si üç devlet tannnasını tazammun ede
cektir. Bu ise hükümetin ötedenber.i 
müdafaa ettiği birlik prensipine aykı
rıdır. Keza muhalefetin terviç ettiği 
usul bir hükümetin iktidar mevkiine 
ancak usulü dainoein.de gelebileceğine 
dair olan demokratik prensiplerin kal. 
dırılınasınx istihdaf etmektedir. 

Ana kanun kıraI olgunluk yapna 
girinciye kadıaır dcğiştirilm.iyecektlı.,. 

Mülayim Galatis'i 
tuşla gendi 
(Başı 1. laci sayıfada) 

bocalmıasiyle geçti ve İsmail cÜ$Sesln
den umulmıyacak bir kuvvetle güreşe
rek iriyarı rakibini altındaa. lı:aldumadı. 

Maç berabere bitiyor 
Bu vaziyet tam elli dakika ııılirdii 

ve bu müddet i~ndc yunanlı mütcad.. 
did defalar tuşa ~Idi. Fakat tuş müd
deti üç saniye olarak kabul edilmişti. 
ve lsmailin kendisinden bu kadar ağır 
bir adamı üç saniye &ltxnda kıpırdat
madan durdurması çok mü'1dildii. 

Neticede t~ilin bariz faikiyeti 
bakemlerce kabul edilmekle beraber, 
sayı hesabiyle galibiyet olmadığı için 
iki ra.Jcib berabere sayıldı. 

Mülayim - Galatis ma~ı 
Sıra Mülayiın - Galatis maçına gel

mişti. İki rakib yarı karanlıkta minde.. 
re çıktılar. Güreş başlar başla.nıaz Mü
layimin kıati üstünlüğü anla\nldı ve ne
tekim Mülayim işini dördüncü dakika 
bitmeden güzel bir tuşla halletti. 

CENGEL KiTABI --
ye 

CENGEL HIKA YELERl 
Rud yard Kipling tcıralın

d an yazılıp Nurettin ART AM 
tarafından Jilimiu çevrilen 
ve iki cild halinde satışa çıka
rdan bu eşsiz kitablar hdkın
d a değerli münekkiJimiz Nu
rullah Ataç, şu satrrlan yazdı: 

"Nurettin Artam, Kiplin
gin o harikulade eser~ Cen. 
ge) kitabını İngilizceden ter
cüme etti: hem de örnek diye 
göSterilebileıeek bir tercüme. 

O iki kitabı hali okum.adı
nız ve çocuklannıza okutnıadı
nrzsa güzel şeyleri 1;eTdiğimz. 
den şüphe etmek caizdir.,, 

... nossı:ıo?rSIJlCCRSVQ .................. .... ...__. •••• ,? ... 
~9 öOk t:~ş1rlnd~ 

u U & 28 büyük sayfa 
• olarak çıkıyor 

En doğru haber en güzel gazı en 
canlı röportajlar 

c Ü lhı <§1 lfl) lhl @} ır lb) ö lfi1 <ct1 ~ 1 
cent@}Oocc~IFD~ ~~ırvö~ 

yazan. HARBDA ENTELICENS SERViS!' ŞEFLICJNI 
• YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No.27 Çeviren: Hikmet TUNA 

Rasputinile çetesi,harb aleyhindeki 
parti ile beraberdi 

Namuslu ve açık yürekli bakanlar 
adeta monoton bir tarzda biribiri ar

kasından ortadan kayboluyordu. 
Bir gün, gönüllü harb organizas

yonlarının faaliyetlerini durdurmak 
istiyen bir teşebbüse karşı koyması 

yüzünden, harb bakanı Polivanof or
tadan ııiliniyordu. Ertesi gün, ileri fi
kirli ve vatan sever bir adam olan kül
tür bakanı Jgnatiyef İ§ten çektirili
yordu. Hatta çarın ha& yaveri ve en 
iyi dostlarından biri olan prena Orlof 
bile, bu esrarlı nüfuzun kmbanı oL 
muştu. Ve nihayet düriistlüğü gerek 
çarça, gerekse itilaf devletlerince hiç 
tereddüdsüz kabul edilmi~ olan, ııöz
leri Avrupanm bütün hükümet mer
kezlerinde dinlenen dıı bakam Saso
nof faaliyet aa.lıamıdan uzaklaıtırıl
mı§tı; onun yerine, .-hsma kartı an
tipati beslendiği ıü.Lette, politika ba
kmundan da kendisine itima.d edilmi
yen mahdud bir bürokrat getirildi. 

Kam.oyu b11 bakımdan temsil etti
ğine şüphe olmryan Duma, bu tehlike
li la&d.iseleri, Ruputin'in teytam:nca 
nüfuzuna yiildüyorda. Danul. ydm 
ııc.:ıuna doğru, hiddetle proteatıolarma 
baflaymca, Petrograd'daki remıi mü
nakap.larda ilk defa olarak gözde'
nin adı ortaya ab1dı. 

Liberal Miljukof, mutedil muhafa
•akar Şulgin ve koyu muhafazakar 
Puri§keviç'in her biri, aöylediği nu
tuklarda Rasputia'i, "Kara kuvvet
ler" in lideri olarak ileri &ürdü. 'Eğer çar, 
bu adamı sürecek olursa, memleket, 
kendisinin tabii ,eflerini yok eden ve 
cephelerdk:i ordularıa muvaffakiyet
lerini muhataraya 80kan bu tehlike 
dolu nüfuz11n tesirinden kurtDlmuı o
lur, deniyorda. 

O gÜnlerde Petrograd'da yap.yan 
bir kimsenin bqka türlü bir hüküm· 
de bulumnasma lınki.n yoktu. O :ka
dar çok iskandal ve entrika havası e
aiyonfu ki, i:naanm müta1ea ve gÖl'ÜJ
lerini bunların tesirinden kurtarma.& 
kabil de(ildi. Hele tereddüdsüz ola.. 
rak, doğrudan doğnııya R.uputinrm 
nüfuzuna tabi olan vakaJar karşımı
cla başka tiirlü bir hükümde bulun
mak imkan dıpnda idi. 

Rasputin"m entrikalan da bir y~ 
na bırakıl.mı, eskimit olan devlet ma
kinesi gibi, harbteki am1Dlli bozgunun 
.ebelerini, eserim.ia ııoa f aslmda daha 
geniş bir tarzda anlatacağını. Ancak, 
"Kara kuVTetler"in me~udiyeti ınaıı
zaramn merkezini b.§kil eden bir Te

alite, Rasputin ile çetesinin de, harb 
aleyhdan olan partinin gizli bir kuv
'Yetİ olduğuna, ne benim gibi rus ka
moyunun tetkikine dalmı§ olan biri i
ç.in ve ne de, Duma' daki mebuslar ve 
wnumiyet itibariyle tekmil Ragya için 
fiiphe bıra.kmadığmı bu münasebetle 
kaydetmek kafidir. 

Bu karanlık inkiıaf hakkında 

Lcmdraya muntazam bir surette ma
ili.mat vermek için ellinden gelen her 
feyİ yaptnn. Atakah makamlara tel
g-rafla gönderdiğim kısa haberleri ta
mamlamak mıiksatliyle de, askeri ha
beralma tefine, muntazam faaılalarf a 
uzun mektublaT yazme ğa baıladmı. 

Bu raporların bazılarında, bugün bile 
belirtmeğe değri olan tafsilat vardır. 
içlerinde, başka enter~san bir fe!Y bu
lunmamıf bile olsa, hiç deiil•e, hadL 
#ler vulma geldikten sonra hakima
ne &Özler .sarfına kalkıpnadlğrmı, ya

had karma karışık bir devirde her 
gün edindiiim intihalarmıla, fimdi 
artık imki.n içinde olan olgun hüküm
leri katmadı,ğuru gösterecek §eyler 

'Tardır. Sandan dolayı, 1916 noeli ile 
1917 mart ayı ara-.daki ııehlikeli 

gi.inlerde yazılmış olan dört karak• 
ri&tik md&:tubumu ayniyle neırediye--

'UDl· 
22. llkkarum 1916 

(Yani R•..,..•fin'a ö1ii.miiıwka bir 
hafta önce.) 

"Rusyadaki kamoyun yaziyeti'' 

Genel kurmayda İngiliz Entelicens 
servisinin bir subayı ve parlamento
nun bir azası sıfatiyle çift olan nıev
kiim, Rusyadaki resmi hayatın dele. 
gelerİyle temas edebilmekliğim için 
bana fevkalade ve elverişli fll'satlar 
Terdi. Genel kurmayla bir aürü ordu 
dedi kodusu dinlerekn, tekmil parti
lerin ileri gelen politikacılariyle te
mas etmek ve gerek Duma'nın ge
relue İmparatorluk fiir"aamm. bir çok 
celselerinde hazır bulanmak için eli-

me fırsat geçiyordu. Petrograd'm teh
likeli bir dedi koda yınra.a.ı olduğu. 
aosyete de, aldm ve havsalanm alamı
yacağı yaymblar dolaımakta olduğu 
da hesaba kablmca, itlerin bugiinkü 
Taziyetine dair 1qağıda arzolunan ra
ponın, her §eye tamil mahiyette te. 
1ikki edilmea li.zım gelir kanaatin~ 
deydim. 

Rua tarihinde en çok göze batan 

ve eti olmıyan şey, sosyetedeki biitün 

tabakların, bükümetin üzerinde mut
lak bir kontrol takibine çalı:puı yan sa
ray &Özdeleri ve yarı bürokrat'lardan 
mürekkeb küçük bir 1TDPa kaT§ı bir
leflDİI oldaklan realitesidir. 

Orduda, baştan aşağı bir ho§nud
auzluk hüküm &örmektedir. Subay ve 
a&kerler, cephedki bütün gayret ve 
fedakirlıldarınm, memleket içindeki 
"Kara kuvvetler'' tarafından hiçe in. 
dirildiği kanaatindedirler. 

Oç misal, bu ho§nudsuzluk duyg~ 
sunu göstenneğe kafidir. Eveli, Ştür· 
merin vermi! olduğu kararların en 
tümullu olanlarından biri, cephane 
fahrikalarmda fazla istihsal için prim 
•erdiren tartları deği§tirmek kararı 
olm.U§tur. Bu değİ§tİrme neticesinde, 
mermi yapılmaa.ı çok tahdid edilmiş 
oldu. Ordu, Ştürmer'in bu hareketine 
karıı, açıktan açığa nefret ve boşnud
mzlu.ğunu izhar etmektedir. 

Saniyen, hükiimet, kı:ulha.ç ve ya.-. 
dmı jıleriyle alakalı husui organizas. 
yonlarm reliıimine daima engel ol· 
IDUfhır, 

"Zemski Corodski Soyuz'' ana teş
kilatının türlü şubelerini bir araya 

toplamak te,ebbüsünü, iç bakam me
netti. ToplantJID. yapılması ve gönül
lü faaliyetlerinin organizasyonu etra
fında asken ve .sevil memurlar aruuır 
da çıkan çekiımelerde, hükümetin ta· 
kib ettiii politika ale~b.inde ordunun 
gÖXerdiji hopıudsuzluk sık sık ken
dlııi belli ediyordu. 

Dl811.a•D.ıD açılış celsesinde, harb 

bakam Şavaef'm araya katılmış olma

sı, o.rduııwı duygusu için bdkj en çok 

göze çarpan bir misaldir. Celse açıl

dıktan yirmi dakika sonra, Ştürnıer, 

mebusların ıs1ı1darı arasında parla

mentoyu i.deta kaçarcasına ter ketti; 
hükiimete kartı yapılan hücuma hiç 
bir kabine azasmm mukabele etnüye
c.eği hava6J esiyordu; fakat, lıarb ba
kanı ile deniz bakam, bütün parla
mentonun t.asribiyle ka~danan ve hiç 
beldenımiyen vatuapenıerce ilci nu
tuk söyledi. Bununla da kalmmadr, 
Şuvaef mebusların ellerini sdtb ve bil
hassa bunların aralarında, hüküruete 
en ,fiddetli hücumlarda buhmmuş oiaıı 
askeri partinin lideri Milyukof'un e
lini ıııkması adeta bir gösteri halini aJ. 
dı. 

Teşrii mecliıı.le bükümet arasmda 

bittabi daima 'bÜyÜk biT uçanım mev• 

cucldu. Hükümet, lıiç birsuretle ne 
Dumaya ve ne de impal"lltorhık §tira-

$Jaa kaqı me1Ul değildi. Bakanlar, 
.İmparalonm takdiriyie tayin veya azil 

edihnektedirler. Bu itibarla, teşrii 

meclise karp ne bir "kabine mesuUye
ti, ve ne de hükümt azası arasmda 
bir tec:.amıs vardı. 

(Sonu var) 
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Kiralık Ev 

EN GÜZEL 
Beş geniş oda; hava gazı fı. 

rmr ve banyosu, geniş te ras, kö
mürlük ve çamaşırlık ve her tür
lü konforu havi bahçeli evin üst 
katı kiarlıktır. 

Yenişehir, Selanik caddesi No. 
51 Telefon: 1347 veya 2953 

3-5571 

Kiralık D~\re 

Aranıyor 

Sehirde 2 ila 3 ocialı kin-ılrk 
bir dai re ;mınmaktadrr. Taliple-

rın A.A. İşaretiyle Ulus'a yazma. 

!a rı 3- 5573 

- Havır isıerine ve venı 
cıkan ldtaıılar;ı ain ilanlanian 
~ 1 .~ ten7iliit vaprhr 

ı - 7.;ıvi iJar becielleri 
maktu 130 kurustur. 

1 Tebrik tesekkür ev· 
lenme vefat ve kati al ak;;ı 
ıliinlaı ın<lan maktuan bt:ş Jıra 
a l ı nır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği l? Lira 30 Lira 
6 Avlığı 9 •t 16 
3 Aylığ1 5 ,, 9 " lia,.iaıı. Telefon: 

Abone ve ilful: 1064 

SEFA LI N 

Baş ve Diş 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezles~ni 

derhal 

geçirir 

Eczaneler

den 

llik ve 12lik 

ambalailan 

arayınız. 

Baş ağrtsından çoi 
ızt1rap çekiyordum. 

"Sefa/in ali:/d<.tan
sonra ne rahatım ! 

~~ 
~ 

~ 
KREM BALSAMIN(~ 

~ 
~ 

·Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden vcgllne ııhhl ~ 
kremlerdir. Cildi besler, ÇiL Leke ve sivilceleri kAmilen izale ~ 
eder Yanm asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~~ 
dıkJan sıhhi güze11ik kremJeridir. 

~ KREM BALSA'MtN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 

1 - Krem Balıamin vağh gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yAğsız gUndilz için beyu renkli 
3 - Krem Ba1samin acı badem gUndilz için beyaz renkti 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

fNGfLtZ KANZUK ECZANESİ 
Bevo~Iu • fıtanbuJ 

MüSABAl(A tLE ST AJiYER 
MEMUR ALINACAK 

Emlak ve eytam banlmsı umum 
müdürlüğünden: 

1. - Bankamıza müsabaka ile altı stajyer memur alınmak üzere 
müsabaka imtihanı açılmışın: 

2. - Bu müsabakaya girebilmek için yüksek mekteb veya liseme
zunu olmak ve yaş ıotuzdan yukarı olmamaık ve askerliğini yapmış 
bulunmak şarttır. 

3. - Müsabakada kazananlardan lise ve ticaret lisesi mezunları
na altı ay devam edecek olan staj müddeti zarfında (80) ve yüksek 
mekteb mezunlarına (100) liraya kadar ve imtihandaki muvaffakı
yet ~ereceleriyl.e mütenasib ücret verilecektir. İyi derecede yaban
cı dıllerden birini bilenler emsallerinden on lira fazla ücret aJa.. 
caldardır. 

4. - St:ıj devresini takiben yapılcak imtihanda muvaffak olan
~ar (20) lıradan aşağı olmamak üzere yüzde yirmi nisbetinde zam 
ıle bankanın sigortaya tabi daimi kadrosuna idhal edileceklerdir. 

• 5. - Kazananlar staj müddetlerini Ankara veya lstanbulda ge_ 
çırece klerdir. 

6. - M~sabaka imtihanı Ankarada umum müdürlükte ve İstan_ 
bul şubeınude birinci teşrinin 25 inci paazrtesi günü saat 14.30 
da yapılacaktır. 

7. - M.üsa~kaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve 
nelerden nntihan yapılacağı İstanbul şnbenıiz müdürlüğü ile An
kara~~ .~mum müdürlük zat işlerinden elde edilecek beyannameler
de gorulebilir. 

8. - İsteklilerin Ankarada umum müdürlük zat işlerine ve İs
~bulda şube m~dürlüğüne 23/ 10/ 937 cumartesi gününe kadar 
müracaat e~Jerı lhımıdır. (3811) 3-5615 

Karacabey Merinos yetiştirme 
çiftliği müdürlüğünden : 

Karacabey merinos yetiştirme çiftliği hayvanatı ihtiyacı için 
satm alı~acak d~rt maddede zikredilen hayvan yemleri aşağıda ya• 
zıh oldugu veçhıle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - 5295000 kilo yulafın eksiltmesi kapalı zarf usulü iledir. 
~ ~ Yulafın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş yirmi be• 

santımdır. !i' 

B - Muvakkat teminat olarak 2085 lira alınacaktır. 
C - ~hale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı günü 

saat on bır olarak tesbit edilmittir. 
2 - 264100 kilo arpanın eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
A - Arpanın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş 25 santimdir. 
B - Muvakkat teminat olarak 1040 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı gilnü 

saat on beş olarak tesbit edilmiştir. . 
3 - 31000 kilo mısır ve 32000 kilo bakla ve 4680 kılo tuz açık ek

siltme usulü ile münakasaya konmuştur. 
A - Mısırın beher kilosu muhammen fiyatı. beş kuruş yirmi 

bet santim, baklanın beş kuruş yirmi beş santim, tuzun da be
her kilosu beş kuruş yipni bet santimdir. 

B - Muvakkat teminat olarak 267 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 20 teşrinievel 931 gününe müsadif çarşamba 

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

ııaya konmuştur. 
A - Susam küspesinin kilosunun tahmini fiyatı altı kuru§tur. 
B - Muvakkat teminat olarak 288 lira alınacaktır. 
C - İhale günil 20 T. evel 937 tarihine müsadif çarşamba günü 

saat on birdir. 
S - İhale yeri Karacabey harasında müteşekkil mcr,inos yetit

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

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

meleri istekliler İstanbul, Bursa, Balıkesir, Eskişehir baytar müdür-
lüklerinde g5rebilider. (6444) 3-5280 

1\ 1'" 1"37 ~ 

1 
Milli Mudafaa Veka letı ::ıatınalma 

Komisyonu ll a nlM· 
~~~~~~~~ ...;....~~~~-------

B İ L İ T • 
1) Beher metre mikabır.a biçilen ederi 217 lira olan 40 metre ını· 

kabı gürgen kalas müteahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye kon
muştur. 

2) İlk teminat parası 651 l iradır. 
3) İhalesi 6 birinci teşrin 937 salı günü saat 11 dedir. il 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 Unc 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(3307) 3--492( 
BtLfT 

1) Beher metre mikabına biçilen ederi 395 lira 25 kuruş olan ıo 
metre mikabı diş budak kalas müteahhid nam ve hesabına açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) ~lk teminat parası 592 lira 88 kuruştur. 
3) i halesi 27 birinci teşrin 937 çarşamba günü saat 11 dedir 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2; 3 Uncil 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatxnd• 
M. M. V . satın alma komisyonunda haz ır bulunmaları. 

(3306) 3--4930 
İLAN 

Pazarlıkla dört baş nakliye ko,umu hayvanı satxn alınacaktd• 
Satılık hayvanı olanlar hayvanlariyle birlikte hergün saat 9 dan 16 
ya kadar M.M.V. satın alma Ko. na müracaat etsinler. (3778) 3~5596 

t L A N 
M. M. V. ti ne almanca tercümeye muktedir olanlardan Ankara-

da di l fakül tesinde veya İstanbulda Universitede yaptırdacak 
imtihan net icesinde kazanan almacaktxr. 

Verilecek para miktarı yüz yirmi altı lirad ır. Aynr zaman
da fransızca bilen tercih olunacaktır. 

lsteklilerin bilgilerini gösterir ellerindeki belgelerle ve bon
servisleriyle M . M. V. Kara Müsteşarhğma müracaat]an. 

İmtihan gi.ınü ayrıca bildirilecektir. (3780) 3-5598 

1 Ankara BeJediye Reisliği ilanları ] 
--~~--~~--~ ~~~~~--~--· 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1191 inci adada 22 parselde 33 metre murabbat 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artmnaya konulmuştur· 
2 - Muhammen bedeli (99) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ist iyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklile rin de 15 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. (3682) 3-5418 

İ L A N 
1 - Yenişehirde 1155 inci adada 11 parselde 90 metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli 180 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (13,5) liradır. 
4 - M Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri ka

lemine ve istekllierin de 15 teşrini evel 937 cuma günü saat oo bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3&83) l-5419 

İLAN 
1 - Su idaresine alınacak 25000 litre benzin ile 18000 litre gaz oll 

beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 7775 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 583 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek istiyenlerin hergün yazı işlet\ 

kalemine müracaattan ve ihale 15. teşrini eve! 1937 de saat onda Be
lediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona ka
dar teminatlarile birlikte teklif mektublarım belediye encümenine 
vermelri. (3684) 3-5420 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Muhammen bdeli 9236 lira olan muht-elif cins saplar 10-11-9~1 

çarşamba günü saat 15 de kıapalı zarf usulü ile Ankarada idare bı
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıiyenlerin 692,70 liralık muvakkat teminat ilo 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ~ 
tekliflerini ayru gün saat 14 de kadar komi6yon reisliğine vennc"' 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dıaıiresindea. 
Haydarpaşada Tesellüm ve eevık şefliğinden dağıtılmaıkt;adır. 

(3795) 3--5621 
İLAN 

İlk eksiltmesi feshedilen 39984 lira muhammen bedelli yeni ~ 
kara gar binası rnefru!rltmm 21.10.937 perşembe günü saat 15 de 
Ankarada idare binasında pazarlığı yapılacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin 2998.80 liralık muvakkat teminat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesiJtasr11'to 
hamilen yukarda yazılı gün ve saatte komisyon reisliğine müraca' 
ları lazımdır. 

Şartnarneler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpafllda te--
sellüm şefliğinde görülebilir. (3667) 3-5451 

İLAN 
501, 224 metre m.ikibı 20048,95 lira muhammen bedelli meşe ""'° 

ya 12530.60 lira muhammen bedelli kayın tomruk 22.10.937 cwna gUo 
nü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ıl" 
tm alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin meşe teklif ettikleri takdirde 1536,tı 
kayın tomruk teklif ettiklerinde 939,80 liralık ıruvakkat teminat i
le kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa milteahhidlik vesika51 

ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine .,er
melerilazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesindeılt 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3730) 3-552~ 

Vakıflar umum müdürlüğünden: 
Vakfa aid Şengül hamamında yaptırılacak olan tamirat keşfi 

mucibince 1096 lira 60 kuruş mukabilinde eksiltmeye konulını.W 
tur. Talib olanların 18.10.937 pazartesi günü saat 14' de teminat ak
çalariyle birlikte vakıflar umum mildürlüğü inşaat mUdilrlüğünôO 
müteşekkil komisyona müracaatları. (3635) 3-5376 

Berğama Şarbaylığından: 
1 - Muhammen bedeli "55820'' lira olan Bergama elektrik tl 

sisatına talih çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı ınaddeS 
mucibince pazarlığa bırakdmııbr. 

2 - Pazarhk 22.10.937 cuma günü saat 16 da belediye encüme-
ni tarafından yapdacaktrr. ı 

3 - Bu işe girmek istiyenler tesisata aid fenni tarifname, fen~ 
şartname ve projeleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Bergama betedı· 
yeterinde görebilecekleri gibi beş lira mukabilinde Bergama bt" 
lediyesinden isteyebilirler. . 

4 - istekliler "4041'' lira muvakkat teminat ile kanunun taY111 

ettiği ve şartnamede yazdı vesikaları ve nafıa vekaletinden musa~· 
dıak ehliyet ve müteahhidlik vesikasını hamilen yukarıda yazı ı 
gün ve saatte Bergama belediye encümenine baş vurmaları ilan IY 
lunur. (3703/6639 l-5507 
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Orınan konıma genel komutan- ı Dahiliye Vekfiletinden: 
hk sabnalma komisyonundan : Elaziz şehri içme suyu tesisat ve 

1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaları ih?.y.acı için İnşaat eksiltınesİ 
17886.5 metre kı,lık elbiselik boz kutnaf kapalı zarf usulu ıle satın Eli.ziz şehrine 3.5 kilometre mesaıeden_ su isal~s~ ve şehir da-
alınacaktır. hilindeki şebeke için icab eden malzemelerın tcdarıkı ve boru fe~-

2 - İhalesi 13. 1.inci teşrin 937 çarş.amba günü saat 14 de Anka- fiyatının icrası ile sair buna mütcferri imalatın yapılması ve şehır 
tada Yenişehirde komutanlık binasında satın alma komisyonunda dahilinde bir dtpo inşası ve filtre tesisatı yapılması kapalı zarf-
Yapılacaktır. . la enHtmeye konulmuştur. 

3 - Muhammen bedeli 51.870 l.ira 85 kuruı muvakkat temınat 1 _ İşin muhammen bedeli 99141 lira 10 kuruftur. 
3843 lira 54 kuruştur. 2 _ İstekliler bu işe aid prtnamc, proje ve aair evrakı 496 ku-

4 - Şartnamesi bedel mukabilnde komisyondan her gün alma- l'Uf mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen ,ef-
bilir. 

1 1 b be krf liğindm alabilirler. . .. .. 
5 - İsteklierin tartnamcdc yazılı vesika ar a era r tc ı 3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazartea gunu saat 

lbektublarını ihale aaatından bir saat eveline kadar komisyona .er- on birde Ankarada dahiliye vekaleti bhı.asmda toplanacak bele-
bıeleri ilan olunur. (3586) 3-5282 diyeler imar heyetince yapılacaktır. . 
~ 4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temı-

nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine te~Hm 
etmi, olmaları lazımdır: Şurayı Devlet Reisliğinden: 

Şurayı devlet dairesine muktazi (55) ton yerl~ kok k~mürü ~çık 
eksiltme suretiyle alınacaktır. Muhammen bedelı 1600 lıradan ıba
rcttir. 

İhale 21.10.937 perşembe günü saat 14 de Şurayı devlet mübayaa 
lromisy<ınunda yapıl.uktır. . 

Eksiltmeye girmek için yüzde onbcf hesabiyle 240 lıra teminat 
itası lazımdır. 

İsteklilerin ve 93rtnamcyi görmek istiyenlerin hcrgün öğleden 
ıonra Şfırayı devlet mübayaa komisyonunna müracaat etmeleri ilan 
olunur. (3754) 3-5544 

C:ümhuriyet Halk Partisi Gene] 
Sekreterliğinden: 

Cumhuriyet halk partisine aid kapalı Buik marka ve 933 modeli 
beş kişilik bir otomobil kapalı zarf suretiyle satılacaktır. Otomobni 
&örmek iatıyenler her gün parti garajında görebilirler. Satın alma
)a talih olanların teklif mektnblarını 15 birinci teşrin 937 günü ak
tamına kadar Ankarada C. H. P. mcrke.zi binasında Başsekreterliğe 
~vdi etmiş olamaları şarttır. Neticesi ertesi gün taliblcre bildiri-
lecektir. S--5355 

• 
Divanı ~luhasebat Reisliğinden: 

Ankara divanı muhasebat dairesi kalöriferleri için kapalı zarf 
usuli ile alınacak yerli kömürüne dair münakasa ilanı: 

Mikdan 120 tonu daire tarafından kati ve 50 tonu ihtiyari ol
tnak üzere 170 tondur. 

Münakasa tarihi, mahalli 27.10.937 çarfamba günü saat 11 de 
Divanı muhasebat idare ve hcsab işleri müdüriyetinde mütqekkil 
latın alma komisyonunda. 

Muhammen bedeli: 4760 liradır. 
Talipler muvakkat tcminatlan ve kanunen muayyen vesaik ve 

tekliflerini aynı gün saat ona kadar mezkOr müdüriyete müracaat
la makbuz mukabiHnde teslim etmeleri Jbmıdır. Buna dair pıt· 
name parasız olarak daireden alınabilir. (3708) 3-5526 

Orman koruma genel komutan
lık satınalma komisyonundan : 

1 · - Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
(6955) metre yazlık elbiselik kumaş açık eksiltme usulü ile iha!esi 
13. 1. inci teşrin 937 çarşamba günü saat oo birde Ankarada Ycnışe
\irde komutanlık binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli (3825) lira 25 kuruş, muvakkat teminatı 
286 lira 87 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve tartnamcde ya

llb vesikalarla ihaJe gün Te saatında komisyona müracaatlraı ilan 
olunur. (3585) 3-5283 

Dahiliye Vekaletinden: 
Malatya şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
Malatya şehri danilindeki şebeke için icab eden ~emelel'in 

tedariki ve boru fer,iyatının icrasiylc sair buna mUtefem imal&tm 
Yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konuJmuttur. 

1 - tr.·n muhammen bedeli 126172 lira 17 lınuuttur. 
2 - ıtekliler bu işe aid ~rtnamc, proje .e l&ir nrab 634 

turu, mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
tefliğindm alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rMtlayuı p&SM'teai günl -t 
- biJ'de Ankarada dahiliye ft'lr&leti bin•ında toplanacak bele
diyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin qağıda yaulı tcml
IMlt n ftaiki aynı ıün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etnü, olmaları lazımdır: 

A - Z490 •yılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 7559 
liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettil'i .eaikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince ebiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
D - Belediyeler imar heyeti fen ~fliğinden münakasaya ıfr· 

lbe için alacaldan vaika. 
5 - Teklif mcktubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Poata ile gönderilecek teklif melrtublarınm iadeli teahhildlU ol

lbaaı ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmi' bulunması 11-
aJındn. . 

Bu it hakkında. fazla izahat almak istivenlcrin belediyel« i-r 
~eti fen •eflii!ine miıracaat etmeleri. (36.\3) S-5377 

QaYramiç Jandaıma Alay 
2 Satmalrna Komisyonımdan · 

'rahmini Miktarı Muvakkat 
bedel teminat İhale günü Nasıl olacağı Ersakm 

L. K. Kilo L. K. saat dnai 
658 00 439000 4938 75 20-lo-937 Kapalı zarf Blrmclrlik 

çarşamba 15 un 

A _ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 6207 
Jira 25 kuruşluk muvakkat teminat, 

B _ Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c _ Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D _ Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir

me için alacakları vesika, 
5 _ Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teahhüdlü ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmi' bulunması la
.zmıdır. 

Bu iş hakkmda fazla izahat almak istiyenlcrin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3656) 3-5380 

Kızılcahamam Ma]müdürlüğün· 

den: 
Kızılcahamamda Eldelek ormanı içinde bulunan ve (2032) iki 

bin otuz iki Jjra muhammen kıymet takdir edilen kereste fabrikası 
binası Te müştemilatının enkazı ile makine ve malzemesi artırma 
ye eksiltme kanunu mucibince 23.9.937 tarihinden itibaren 14.10. 
1937 tarihinde ihalcai icra edilmek üzere müzayedeye çıkarılınıt
tır. 

Daha fazla malfimat almak istiyen taliplerin Kızılcahamam ma-
liyesine müracaat etmeleri ilin olunur. (3744) 3-5531 

Dahiliye Vekiletinden: 
Aydın şehir içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
Aydın tchrine 6 kilometre mesafeden su isalcai ve tehir clah!

Hndeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ft boru f~
yatmın icruiylc sair buna mütcferri imalitm yapılnwm ve fdıir 
dahilinde bir depo in,aaı ve filtre teaiaatı yapılmMI kapalı aarila 
eksiltmcfe konulınu,tur. 

ı - ı,in muhammen bedeli 109947 lira 31 kuruttur. 
2 - İsteklier bu ife aid p.rtname, proje ve aair evrakı 550 kuruş 

nmkabilinde dahiliye vekileti belediyeler imar heyeti fen ,cfli
finden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pumtcal gi1nü saat 
on birde Ankarada dahiliye vekaleti binumda toplanacak bele
diyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin apiıda yaaılı temJ
nat ve vesaiki aym gUn saat ona kadar kcımiayon reisliğine teslim 
ctmif olmaları Jl.zımdır : 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 6748 
lira 37 kuruttuk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiti ftlikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına daİJ' imzalı bir melrtub, 
D - Belediyeler imu heyeti fen tefliğinden mtınabuya gir

me için alacakları vesika, 
5 - Teklif mektublan ihale günil saat ona kadar mübuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mcktublarmın iadeli tcahhUdlü ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmif bulunması 11-
zmıdır. 

Bu it hakkında fula izahat~ iatiyenlerln belecliyeler imar 
heyeti fen tefliğine milracaat et:melerı. (3652) 3-5378 

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

mulü ile satın almacaktu. 
2) - Muıı...x.en bedcU (5962.50), DIUTakkat teminatı (447,19) 

lira olup ebiltmesi 4 teırini sani 937 pellC!Dbe ıün6 -t (15) de 
Ankarada P. T .T. umumi mildrlilğil Atın alma lmomiılJonunda ya
pılacakbr. 

3) - latckJiler, muvakkat tıaninat makbuz veya banka mektu
bunu, ticaret odası veaikaamden bafka mtiteahbidlik .caikasını ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı .zarflarını o &Bn saat (14) e ka
dar mezkQr komisyona tevdi eylcyeccklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P: T. T. levazım, tıtanbul Beyoğ
lu P. T. T. ayniyat fuhc müdürlüğünden. P8rasıs ftt'Uir. 

(3418) 3-5115 

Orman koruma genel komutan
lık sabnalma komisyonundan : 

ı - Orman koruma genel kamutanlık krtaları ihtiyacı için 
(8582) metre kaputluk kumqın kapalı zarf usulü ile ihalesi 13. 1. in· 
ci Tt- 937 çar..._ günil saat onda Anlraracla Yenifehirde komu
tanlık binaamda utm alma nmiayonunda Yapılacaktır. 

2 - lluba""nen bedeli (27.033) lira 30 kurut muvakkat temi
aatı (2QZ7) lira 50 bruttur. 

3 - Şartnamni bedel ..ırat>ilinde her gitn komisyondan alına-
bilir. -

4 - İstcklierin prtnamcıinde yazılı ~ıibtarla benber teklif 
mektublarını ihale aaatındaıı bu saat cvclıne kadar komiayona ver-
meleri ilan olunur. (3584) S-5278 
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İnhisarlar Umum Müilürlüğünde11 
1 - Tefrişi teıkarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas, 

Tokat Trabzon Manisa, Kars ve Gönen ülarelcri için idaremizce 
kabul 

1

edilen tipİer dahilinde 899 parça eşya kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 18-10-937 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 
15 de Kabataşta inhisarlar J.evazım mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 24327.60 lira ve muvakkat teminatı 
1824.57 liradır. 

4 - Şartnameler parasız oaralı her gün yukarda adı geç~n ~o
misyondan alınabilir. Ancak şartname almak istiyenler şımdıyc 
kadar en aşağı on bin liralık işi muvaffakiyetle yapmış oldukları
na dair nsailri inhisarlar umum müdürlüğü inşaat ,ubcsine ibraz 
ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası tedarik etmek mecburiye· 
tindedirler. Bu vesikayı hamil olrmyanlara şartname vcrilmiyecc-
ği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmczler. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu, karıunt vesaiki, eksiltmeye iş.. 
tirak Ycsikasmı w yüzde yedi buçulr güvenme parasını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı 
geçen komiısfon bafkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş oJma-
lıdır. (6683) 3-5430 

Yenişehir belediye riyasetinden: 
1 - Musaddak projeler mucibince 19143 lira bedel keşifli Ye

nitehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme günü 10.11.937 çartamba .güııü saat 16 da Yenişe
bir belediyesi encümeninde yapılacaktır. 

3 - işbu tesisata aid ketif evrakı ve PfOjelerin birer kopyala
rı lstanbulda GaJatada Sellnik bankası !.eşinci kafta mühendiı 
Hasan Halettedir. 

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

4 - Eksiltmeye iştirak edeceldcr % de yedi buçuk teminatla
" tutarı olan 1435 lira 72 kuruılulr teminatlarmı teklif varakala
riyle birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye girecekler teklif mek
tublarrnı ihale saatmdan bir saat etti belediye reisliğine gönder
meleri. 

5 - Eksiltmeye talih olanlar Türkiycnin bir kaç mahallerinde 
yapmış oldukları tcsiatlarda muvaffak olduklarmr mübeyyin ve
sikaları ibraz edeceklerdir. 

6 - Fa.zla i.zahat alma.k istiyenlcr belediyemize müracaat ede· 
bilirler. (6576/3646) 3-5383 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
l) - iki adet kısa dalgalı telsiz ahize cihazı ve teferruatı ka· 

palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2) - Muhammen bedel 20000 mavakbt teminat 1500 liradır. 
3) - Eksiltme 15 teşrini aani 937 tarihine mUsadif pazartesi 

saat (15) tc Ankarada P.T.T. umum müdürlüğünde toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4) - TaJibler teminatlarını idaremiz veznesine ve alacakları 
makbu.z veya kanunen muteber teminat metitublarını ve ,artnamcde 
yazılı belge1cde teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ve 
mtihBrHI sarfları mczkOr tarihte saat (15) e kadar komisyona tes
lim edeceklerdir. 

5) - Talihler, mtiteahhidlik ehliyet vdıikaamı ve referansları 
haiz olacaklardır. 

6) - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden, İstanbul
da 1evuım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(3617) S--5343 

1 ~ Lommm Amirliil Satmalma ı 
_ Komiı:yonu llinlar; _ .________________, ~--------------~ 

İLAN 
1 - Ankara garni%0n birlik ve ~ri ihtiyacı olan 120 

tıon faaulyaya 18.10.937 kapalı 1181'fla 4slltsnellinde talih çıkmadı. 
fmdaa 8.11.937 tarihine lradar paarbtla alınacaktır. 

2 - latck1ilerin kanun! 'V'Caikıa:lariyle birlikte her gün levazım 
lmirllii satın alma komisyonuna milracadan. (3801) 3--5624 

İLAN 
1 - 7.10.937 kapalı zarfla ihal edilcclc oJan 26400 kilo sade yağı

na teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 123760 lira ilk ~natı 1782 liradır. Pa. 

urlığı 28.10.937 saat 16 da Erdnoanda ~ karargahındaki sa. 
tın alma kcmiayonunda yapılacaktır. Şarbjıamesi her gün komis-
~nda paraaı.z görülür. 

3 - letekliler ihale günü tice.ret ve ~ odasına kayıtlı ol-
dukJarma dair vesika ibra.z edcceklcnfir. {sıioi> 3-5625 

İLAN 
1 - Viranşehir garnizonundaki kıtaat ihtiyacı olan 125 ton 

unun 5.10.937 de yapılan bpalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pa. 
halı görüldüğünden bir ay içinde pazarlıkij. alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 20.10.937 dedir. Muhammen bedeli 15750 lira ilk 
ten.inat! 1181 lira 25 kurtl§tUr. istekliler prtnamesini ber gün k~ 
mi.yonda göttbilir. Pazarlığa i•tirak için belli günde komisyonda 
bulunmaları. (3800) 3-5627 

!LAN 
1 - Sivastald birlikler ihtiyacı için 251:'1eo kilo ekmeklik un ka

palr .zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 
l - Bedeli 33883 lira .e mu..ırlrat temiltatı 254-1 lira 30 Jmnıştuı 
3 - 25. ı. teşrin 937 pazartesi günü saat 15 de Sivasta tuğ ke>

mutanlık binasıdaki tüın satın alma komisyonunda ihale edilecektir. 
.. 4 - Şartnamesi her gün komisyonda ~rülebilir. İsteklileri.n 

kanunun 2. ve 3. üncü maddelerindeki vesaik ve muvakkat temı
nat makbuzlarını ve teklif mcktublarını havi zarfı kanunun 32. ve 
33 üncü maddelerindeki tarifat dairesind~ hazırlayarak ihale günü 
aaat 14 de kadar komisyona vermif buluhacaklardır. (3727) 

3-5505 
İLAN 

İzmir mustahkem mevki kıtaatının l!f~572 kilo una ait evelce 
yapılan ilanlar bükümsüz sayılarak ycnide~pah zarfla eksiltme
-ye koomaftUr. 

İhalesi 22 birinci tefrin 937 aaat 16,396 İzmir Krılada lcva
nm amirli fi satın alma kamiayonunda yapdacaktır. 

Tômin edilen bedeli 19054 lira 36 ~ ilk temimb 1430 tir ... 
dır. Şartnamesi her gün Jrcımiayona pillir. İstekliler Ticmet o
dasına kayıd olduğuna dair vesika göstC11Delr mecburiyetindedir. 
Eksiltmeye iştirak edecekler z4go ayılı bnunun ı, 3 6ncü mad
delerindeki prtnamesindeyazıh vesikalarijle teklif melrtublarrnt 
ihale saatinden bir saat evetine kadar komisyona .ermİf buluna-
caklardrr. (3745) 3-5522 

İLAN 

1 - Eksiltmeye konulan it: Bayramiçte bulunan J. alay 1, 2, 3 
tlııcu taburlarının birinci tepin 937 den itibaren Niıan 938 eon .... 
ir.darki ekmeklik un ibtiyac:.ı olan ''439000" kilo undur. • 

2 - Tahmin bedeli ve muvakakt teminat ve ihale gün ve aaatleri 

Erzakın Muhammen İlk Münakaaanın Münabsanın llinakaaı 
cimi lliktan bedeli teminat şekli tarihi saati 

l'ukarıda yuı1ıdır. . -
3 - İstekliler kanuni belgelerle teklif mcktubları ihaleden bir 

laat evel makbu.z mukabilinde komisyona vereceklerdir. 
4 - Komisyon Bayramiç J. alay gazinosunda toplanacak ihale 

•alahiyettar makamın tasvibiyle yapılacaktır. 
5 - Şartnameler komisyonda istiyenlcre gösterilebilir. 
6 - lıtcklilcr belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olu-

llur. (6760) 3-5554 

lsUUlll. llteilıa ifl 
.... .. _, .... 12 .... .... ............. .. ., ....... ._, .... . .. .............. ,.,..., .., __ ..... '"'""· 

S...... 107000 1070 80,25 Açık eksiltme 19./l.T .. /1937 Salı 14 
Patate. 40000 2200 165 Açık ebiltme 19./l.Tş./1937 Sılı 15,30 
Bul~ 108000 15120 Jl34 Kapalı zarf 22./l.Tt-/1937 Cuma 15 

1 - Tümen bir!ilderl kıtaat cratmm ve hayvan.atının ihtiyaçlan yukarıda gösterilmittir. Hizala
rmda münakua ~B. saat, teminatı muvakkatcsi, muhammen bedeli gmterilınj,tir. Taliplerin yevmi 
mezkGrda kapalı sarfla olanların mBnakasa saatinden l!akal bir saat evci m~ktuplarını komisyona 
vermeleri Ye diğer miinabsalardan da teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte vakti muayyenni· 
de komisyona müracaatları. 

2 - Şartnameai paruur olarak tadil günleri hariç hergiln komisyonda görülebilir . 
3 :- ~lqiiltmeler Çatalcada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. (3671) 3-5402 
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Meklebliler !.. Bütün Halil Naci Mıhçıoğlunds 

Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

1891 
Serveti fUnun UYANI~ Serveti fünun 

1891 
Başyazarı: A. İhsan Tokgöz . . 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resımlı ga· 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuruş. 

·---REÇETELERiNiZi---
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ~~açla.r~ bulunur. Res~i hususi mües
sesata azami kolaylık gosterılır. Ulus, Halk sıneması sırasın-
da. Telefon 2018 3-5517 

Harta genel direktörlüğünden: 
t L A N 

ı - Harta kıta erleri için aşağıda ihale gün ve saati ile muham
men bedeli yazılı teçhizat açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - istekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gire
ceklerin de muvakkat teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte Ce
becide harta genel direktörlük satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen B. Cinsi Miktarı Muvakkat T. 1~1ale günü Saati Tarihi 

Lira K. Adet Lira K. 
2 00 Ekmek torbası 80 12 00 cuma 10 dan 11 e 27.10.937 

(3803) 3--5624 

Ankara Memurlar Koope·atif Şirketinden· 
Ortaklara taksitli Ye tenzilatlı kömı.ir satışına başlamıştır. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Isparta şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
İspana şenri dahilindeki şebeke için icab eden ı:nalze?'elerin 

tediriki ve depolar inşası ve boru ferşivatının icrası ıle saır buna 
müteferri imalatın yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 63899 lira 04 kuruştur. 
2 - İsteklilerin bu işe aid şartname. proje ve sair evrakı 320 kuruş 

mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefli· 
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
on birde Ankarada dahiliye vekaleti binasında toplanacak bele
diyeler imar heyetince vapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye !!İtebilmek için i-;teklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
4444 liralık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördiincü maddesi mucibince eksiltmeye girnıeve 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
D - Belediyeler imar heveti fen sefliğinden münakasaya gir

me için alacakları vesika, 
5 - Teklif mektubları ihale giinü saat ona kadar maklıuz mu· 

kabilinde komisyon reislii::ıne verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teahhüdlü ol

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

Bu iş hakkında fazla izahat almak ist:v"nlerin belediveler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3651) 3-5379 

Kütahya Şarbaylığın:lan: 
Belediyemiz için bir arazöz mübayaası kapalı zarfla münakasa

ya konulmuştur. 
Şartnamesinde yazılı olduğu üzere motörü 37 model ve 6 silin

dirli olacak ve su deposu 1500 litre su alacaktır. 
Muhammen fiyatı 6500 lira ve muvakkat teminatı 487.5 liradır. 

İhalesi 13.10.937 çarşamba günü belediye encümeninde yapılacaktır. 
Talihler her gün şartnameyi belediyede görebilirler. Arzu edenle· 
re parasız şartname ek gönderilir. (6437) 3-5281 

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

!arının istihzarında kullalımak üzere muhammen bedeli 4493 lira 
30 kuruşluk ecza alat ve levazımatı baytariye 16.10.937 cumartesi 
günü saat 11 de açık eksiltmeye konulacağından isteklilerin şartna
meyi görmek üzere Veteriner direktörlüğüne müracaatları ilan olu· 
nur. (3637) 3-5363 

Beyaz Kadın Ticareti 
Pek yakında 

Balıkesiı vilayeti daimi 
ninden: 

•• 

• 1. - Balıkesir~e ~ücet.te.ten yapılac~k. d~ğum ve çocuk bakım 
evı ınşa.atının proJesı n:ıucıbı~c~ v~ vahıdı. f~at cedvellerine göre 
14.500 lıralık kısmmnr ınşası ıçın ıhale tarıhı olan 23-9-937 tarihn_ 
de talibi çıkmadığından '25-10-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 e kadar bir ay zarfında ayni şerait diliresinde verilmek üze
re pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu İŞ( aid evrak şunlardır : 
Hususi şartname. 
Keşif cedveli 
Me!ıaha cedveli 

Vahidi fiat cedveli 
Projeler 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele örneği 

3 - İhale Balıkesirde vilayet makamında teşekkül edecek en
cUrnen daimi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 937 yılı için nafia vekaletinden alınmıı müte
ahhitlik vesikasını ve bu işe girmcğe salahiyet veren resmi vesaiki 
ibraz etmeleri şarttır. 

5 - İstekliler vilayet encümeninin toplantı günleri olan pazartesi 
ve perşembe günleri saat 15 de vilayet makamında teşekkül ede
cek encümene ve evrakı görmek ve malCımat almak istiyenlerin 
daha evvel nafia dairesine veya encümen kalemine müracaatları i
lin olunur. (6579) 3-5399 

Ankara ceza evi direktörlüğünden: 
Ankara ceza evinin 937 malı yılı ihtiyacı için (30) bin kilo linyit taş 

kömürü, (20) bin kilo meşe kömürü, (20} bin kilo kırılmış meşe o
dunu, {10) bin kilo kırılma.mı§ meşe odunu ile (300) kilo kırılmış çı
ra (17) gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin yüzde 7.5 teminatı muvakkate akçesi olan (169) lira 
(50) kuruşluk banka mektubu veya o mikdar paranın Ankara def. 
terdarlığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlarile birlikte yevmi 
ihale olan 27 birinci teşrin 937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
(1_5) de Ankara cumhuriyet müddei umumiliğinde müteşekkil k~ 
mısyona, şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Ce· 
becide ceaz evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3812) 3--5616 

Tavukçuluk enstitüsü direktör
lüğünden: 

Tavukçuluk enstitüsünde hergün çıkacak olan gunltik yumurta
lar 27.10.937 tarihinden 31.5.938 tarihine kadar pazarlıkla artırmaya 
konulmuştur. Pazarlık ve artırmaya aid şartnameler Çankırı cadde
si üzerinde bulunn tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü tarafından is
teklilere parasız olarak verilir. Pazarlık ve artırma 26 birinci teşrin 
937 sah günü saat onda Tavukçuluk enstitüsü binasında toplanacak 
komisyonda açrk olarak yapılacaktır. Muvkkat teminat 122 lira 6 
kuruıtur. Banka mektubundan başka verilecek teminatın pazarlık 
ve artırma gününden en az bir gün evel usulü dairesinde mal sandı
ğına yatırılması ve makbuzunun komisyona verilmesi lazımdır. ts. 
tekliJerin şartname almak üzere hergün enstitü direktörlüğüne ve 
artırmaya gireceklerin de yukarıda yazxlı günde Tavukçuluk ensti-
tüsünde toplanacak komisyona baş.vurmaları. (3816) 3-5618 

Adliye vekaleti ceza işleri kaleminde açık bulunan 14 lira maaş
lı katipliğe mektebe devam etmemek kayıd ve şartı ile bir memur 
alınacaktır. Müsabaka imtihanı 14.10.937 perşembe günü saat 14 de 
icra olunacağından memurin kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz O· 

lanların evrakı miisbiteleriyle birlikte ce..za işleri kalenııne müraca-
at etmeleri ilan olunur. (3815) 3-5617 

Valııflar Umum l\füdürlü~nden: 
1 - Eskişehirde mazbut vakıflardan Akarbaşı, Defterdar ve Çe

ribaşı adlarındaki üç değirmenin mülkiyetleri satılmak üzere ıı.ıo. 
937 güniinden 27.10.937 gününe kadar şartnamesi mucibince kapalı 
zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. .. 

2 - Her üç değirmenin birlikte muhanunen bedeli (70.000) lira
dır. 

3 - İhale bl"deli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksit hini i
h~~ede. ni~ayet bir .. haf.ta için.de peşin verilecek ve diğ-er üç taksiti 
musavı mıkdarlar uzerınden ıhale tarihinden itibaren birer sene fa. 
sıla ile iic senede ve her taksit sene başında nakden ödenecektir. 

4 - 1~ale~i 27.10.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat on 
beşte Eskışehır vakıflar müdürWğü ihale komisyonunca vakıflar u
mum müdürlüğünün tasdikina taliken yapxlacaktır. Bu saate kadar 
teklif mektubu ve teminatı vermemiş olanlar artırmaya kabul edil
miyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. 
6 - Satışa aid şartname Ankarada Vakıflar umum müdürlüğü 

:?."ilik müdiirl~ğii~de ve 1stanbulda İstanbul vakıflar baş müdürlü· 
gunde ve Eskısehırde vakıflar müdürlüğünde parasız verilir. 

7 - Artırmaya istir~k edenler şartnamenin bütün muhteviyatını 
kabul etmiş sayılır. (3793) 3-5622 

Vakıflar ıımum müdürlüğünden: 
Eskisehir Akarbaşı, Defterdar ve Ceribaşı adlarındaki vakıf de

ğirmenlerin satışına aid ilanın 1 ve 4 üncü numaralarında ihale günü 
27.10.1 937 yazılacak iken sehven tatile müsadif 28.10.937 gösterilmiş 
o~~~~un.?an .. tashihi keyfiyet olunur. Şimdiye kadar yapılan ilanlar 
hukumsuzdur. 11.10.937 gününden itibaren tekrar ilan edilmistir. 

(3792) 3-562l 

En hoş meyva tuzudur. İnki 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka.. 

raciğerden mütevellit rahatsızlık

ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Fransızca ve İngilizce 
Hususi Ders 

Kınacı han No. 7 Tel :3714 

Kiralık oda 
Güzel, kalorifer ve banyolu 

bir oda kiralıktır. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı 

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

Doktor 
Ali Vahit Yaşat 

Avrupa seyahatinden avdet 
etmiş ve hastalarını kabule baş-
lamıştır. 3-5487 

Satılık Arsa 
Yenişehir yakınında Seyran 

mevkiinde 960 metre murabbaı 
arsa satılıktır. İcabxnda taksitle 
verilir. 

Anafartalar caddesi 9 5 No. 
tuhafiveci Tevfik 3-5587 

ZAYİ 

Ankara memurlar kooperatif 
şirketinden. almış olduğum 15. 23. 
numaralı. h.ı5:'e sene~imi kaybet
tim. Yenısını alacagımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Y F: N i 

Talat Tamer 
3-5628 

Kumbar&t biri 

TURKIYE 
CUMHU RİYETi 

2IRAAT.B 
İktisat Vekaletinden: 

1 - Vekiletiıniz iş dairesi için adet ve evsafı aşa~ıda yazılı (16) 
kalem mefruş.at satın alınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (2554) lira olup muvakkat teıJJiDal 
(191,55) yüz doksan bir lira elli beş kuruştur. 

3 - İhale 25.10.937 tarihine rastlayan pazartesi gilnü saat 10 da 
Levazım müdürlüğünde toplanacak kıomisyonda ihale edilecektir· 

4 - İsteklilerin bu işe aid şartnameyi görmek ve yüzde (7,5) 
muvakkat teminat parasını yatırmak üzere Levazım müdürlüfüD' 
müracaatları ilan olunur. (3809) 

LİSTE: 
Adet 

5 
4 
3 
1 
5 
1 
3 
7 

42 
10 

2 
3 
6 
1 
1 
2 

16 

Cinai 
Yazı masası camlı (85xl8S) 
Yazı masası camlı (80x150) 
Yazı masası camsız (70xl2SJ 
Yazı masası camlı (80x140) 
Daktilo masası (S5x95) 
Basküllü koltuk 
Döner koltuk 
Sabit koltuk 

Sandal ya 
lstorlu dosya dolabı 
Etejer 
Kristal cam (55x100) 
Mavi maroken sandalya 
Bir takını perde 
İçtima masası (25xl00) 
Mustatil masa (120x200) 

Hava yolları devlet işletme ida· 
resinden: 

Kapalı zarfla münakasaya konulan iş: 
Ankara tayyare meydanındaki hangarın demir kapılarının yeni-

den yaptırılması. 
Keşif bedeli: 22,800 liradır. 
Şartname, plan ve mukavele projeleri Ankarada P.T.T. Uınudl 

müdürlüğü binasında Hava yollan acentaamdan, 
İstanbulda: Karaköy postahanesindeki Hava yolları acentaaııt" 

dan ve ~ 
İzmirde: Nafıa müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
Eksiltme 26.10.937 salı günü saat 14.30 da Ankara tayyare rner 

danında idare merkezinde yapılacaktır. 
Taliplerin teklif mektuplarını (1710) liralık muvükat banka ~ 

minat mektubu ve müteahhitlik vesikası ve sair kanunt belgelerı~ 
birlikte eksiltme saatinden bir saat eveline kadar idareye vermele 

(3798) 3-5613 

Emniyet umum müdürlüğündeP 
1 - Şartnamesinde yazılı vasıfları dairesinde Ankara potiı ent

ti tüsü için azı (200) çoğu (250) ton sömikok kömürü 22.10.937 c~ 
ma günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. _ıct 

2 -- Beher tcnuna (28) lira kıymet biçilen bu kömürlere aa 
şartnameyi almak istiyenler Emniyet Umum mUdürlüğil satın al• 
ma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler (581) lira (25) kuruıtuk tr 
minat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuptar;
nı ve (2490) sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yası 1 

belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona tel" 
lim etmiş bulunmaları. (3732) 3-5529 

StNEl\1ALAR HALK 

İmtiyaz sahibi ve Başmu. 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 1 
eden Yazı İşleri Müdürü 

BU GECE 

l\1eşhur rus muharriri 
PUŞKİN'in ölmez 

eserinden 
MAÇA KIZI 

BUGÜN BU GECE 

Pergynt filminin unutulmaz kahramanı 
HANS ALBERS'in en muvaffak eaerl 

SAVOY OTEL 
Ayrıca: Dünya haberleri 

Mümtaz Faik FENİK Pierre Blanchac - M. Ozeray Pl\.LK MATİNESt 12.15 de 
Ulus Basımevi: ANKARA Ayrıca: Dünya haberleri AŞK GECELERİ 


