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Atatürk Ankaraya geliyor 
' 

Atatark Nazilli iataqonundan çıkarltulıen 

Ege manevralarının en hararetli günü 

Bugün kırmızılar bütün 
cebhede taarruza geçiyorlar 

ün Aydın üzerinde şiddetli bir lıaoa Mr&ı o'tda 
L ~ Germencik (Hususi muhabirimizden) - Evelki aece ileri harekete 
:-.byan mavi imaların taarruzu, buaün de devam etmİftİr. Bil)Gk 
lef Atatürk. karanlık bumcaya kadar hareketleri takib etmitlerdir. 
c.mınur Reiıimiz geç vakit Çamlığa dönmütler ve gece Gennencik'e 
telerek 11 12 gecesini burada geçirmitlerdir. 

Atatürk manevralan takib ederken geçtikleri yollarda ve uğradlk· 
~ köylerde halkın coıkun göaterileriyle kar,ılannutlardır. Büyük 
vııderini aralarında görmenin vermit olduğu etsiz ve aonauz aevinç i
Siode bütün yol geçeği bayraklarla donanm1fbr. Genç, ihtiyar,, kadın, 

$Ocuk Ulu Onderin geçeceği tab
ibin edilen yol Üzerlerinde aaatler
Ce aziz Şef'i beklemektedirler. 

llarb ubah erkcndeıı._ iki tarafın aaıl 
lnıvvetlerinin teması halinde bapadL 
llavi, sağ cenahtaki motörlü kuvvetiyle 
lurnuzımn Menderea civanndaki ileri 
bat1anm tazyik etmeye devam etti. 

Başvekilet VekiliBay 

Celal Bayar, Mareşal 
Fevzi Çakmak ve ve
killerle birlikte Nazilli 
halkevine giderlerken 

Kırmızı kuvvetler: bu tazyik karşı· 
llııda aüvarilerini. motörlil kuvvetlerin 
hn ve gerilerine sarlattı. Mavi piyade
lerin U.tiin kuvvetlerle Aydın şosesi ıs
tilrametinde taarruzları üzerine kırmızı
Jtr evvelce hazırlanan müdafaa mevsile
l'iııe çekildiler. Evvelki alqam Sökeyi 
tltıı mavilerin Germencik istikametin • 
4ekf taarruzları arazinin inzaamdan do
~ ağırlqmıftı. Maviler, siklet merkez
lerini daha ziyade kendi sol cenahında 
~Aydın demiryolu timalinde kır
~ sağ kanadını zorlamıya bqladılar. 
~; mevzilerinden çıkmamak için 
"1 laflarındaki kuvvetlerle maviye taar

tQa ve geri kuvvetlerinin topJanmaaım 
'-niıı etti. Böylelikle mavinin büyük 
~eri taarruz ettiği aağ cenahını ye
llıade tutmaya muvaffak oldu. 

Fransa Pirene sınırını 
açmağı düşünüyor 

._ Y ~yeti sağlamlAftırmalı: için geri 
~ takviye kıtalan isteyen kırmı
"; atleden 80Dra acelen yeni kuvvetlerle 
~ Cl!Nıhmı tehlikeden kurtardı. Mavi 
~erin bu bat üzerine olan buJa.. 
~devam etmektedir. 

T anar• luır6ı 
llanevralann en çok ııllka uyandıran 

lılr kı.mı olan bava barbmı bugün gene 
~k: kırmızı kuvvetlere menaub ha
...._~ı, dün aabah erkenden evveli 
~ UÇUflan yapmıpar ve mavi motör
tt kuvvetlerin ilerlediklerini tdbit ede
~ kırmızı karargiha bildirmiflerdir. 

un üzerine kırmızı bombardıman 

ırel ri havalanmıı: çok alçaktan u-

( y_fa 'a ) 

Vaziyet perşembeye 'belli olacak 
Parla, 12 (A.A.) - Havaa Ajanamdan: 8. DelbOe, . B •. ~lum'~ ~a 

bir müddet ittirakiyle B. Şotan ile göriiftiikten IODI'& ingilız aefın ıle 
ıöriitmüıtür. 

Atatürk'le 
Yunan ve 

Bulgar kralları 
arasında 

Ankara, 12 (A.A.) - Yanaa ~ 
liahdı Prens Paal'ün Dİf&lllanmau 
münasebetiyle Reisi Cumhur K. Ata
türk ile Yunan Kıralı ~ajeate ikinci 

(Sonu S. inci sayfada) 

Bu ıöriipıelerin hamız • insi. 
liz davetini ltalJanm redcletmeai 
meaelesi üzerinde cereran etmif 
olduiu apaçıktır• 

Fransa, lqiltere Ue tanwnen an-
la,tıktan sonra te9bit edilecek vaziyeti, 
ingiliz bakanlarmm yapacakları top
lantmm enal ıtın6, yani pel'ftmbe 
gilnll toplanacak olan bakanlar mec. 
Hainde tayin olunacaktır. 

Şu ciheti te9bit etmek lbımdır 1d, 
balya, gönUllUlerin geri çağrılmaaı me
eelesinin Londra komitesine gönderil
mesini teklif etmekle meselenin ea• 

(Sonu s. inci sayılada) 

Atatürk Aydın'dan 
hareket buyurdular 
Aydın 12 (Hususi muhabirimizden) - Cumhur Reisimiz AtatürlC 

refakatlerinde Başvekil İsmet İnönü, Dahiliye Vekili BB. Şükrü Ka
ya, Hariciye Vekili doktor Aras, Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu oldu
ğu halde Aydm'a gelmişler ve Ankara'ya hareket buyurmuşlardır. 
Büyük Önder coşkun tezahürler arasında uğurlanmışlardır. 

Vekillerimizin Aydın' da tetkikleri 
Ayclm, 12 (HuNsİ muhabirimizden) - Dahiliye Vekili B. Şükrü I<aya Beledi,. 

Reisinden tehrin .. ve yiyecek içecek maddeleri üzerinde izahat alnuı, direktifi.. 
vermİftİr. 

Naha Vekili B. Ali Çetinkaya da Cene çayı üzerinde yapılacak büyijk aut.... 
barajına siderek arazi üzerinde tetkikler yapb. Evvelce tesbit edilen dört batta 
bafka, beıinci bir bat daha ıöstererek burrada da sondaj yapılmasını söyledi ~ Ali 
Çetinkaya tetkiklerine devam etmektedir. 

Sancakta sükôn var 

Delege Beylandaki türk 
ibidesine çelenk koydu 

Türk konsolosunun sözleri 
Antakya (Huaml) - Swağm umumi clunununda iyilepaele 

dopa memnuniyet verici bir aidit var. Geçen ve bir daha dö11mMİM 
imkin olnuyan aünlerin üzüntüleri artık iyiden iyiye silinmekte 'ft 

hakiki bir aük6n bavuı eamelctedir. 

Birkaç gün evel tehrimize ge
len aaym tüık bqkomoloau B. Fi
ruz Keain bana beyanatmda de
diki: 

" - Hatay güzel bir memleket. •. Ha-
tay, yeni rejime göre dünyanın hiç bir 
yerinde epne raatlanmıyan müstesna va
ziyette meaud ve müreffeh bir varlık o
lacaktır. Hatay, hatayhlanndır. Burada 
cina ve mezheb farkı olmabızm herkes 
miiaavi aynı hakka malik olacaktır. 

- Delege ile temaalarınız hakkında
ki intibalanmzı sorabilir miyim? 

- Delege iyi niyet aahibi bir zattır. 
Buraya geldiğim gUndenberi takib etmek
te olduğu hakikaten bitaraf aiyuetiyle 
bütün unaurlan memnun etmekte oldu
ğunu cördiim. Ve kendisiyle yaptığım 

bir kaç saatlik temasta da bunu anladım. 
Her halde yeni baflıyacak rejimin bapn
da b&yle muhterem ve bitaraf bir zatm 
bulunman hataylılar için bahtiyarlıktır. 

- lakenderun mmtakaamda kurula
cak olan türk gi1mrUk mmtakası ne za
man tesil edilecek? 

- Bq altı güne kadar telmiayenler· 
den mürekkeb bet altı kİfİllk bir heyet 
l akenderuna ıelerek tetkikatta buluna • 
caktır. 

- Konaoloüıan.e binalan ne vakit ku
rulacak? 

- Tabaisat hazırdır. Derhal Antakya 
ve lakenderunda mükemmel birer kon
aoloaluk binası lnpsma bqlanacaktrr. 

- Dq Bakanlık Siyasi mU.teprı B. 

(Sonu 5. lncı sayfada ) 

Hatayın ilk türk lıoruoloe oeki& 
Berat lıoruolom B. Failı VaJi 
Antalıyadlı kapalı ffll"fl'la 

Türk-Elen 
orduları 

B. Metaksas'm sözleri ve 
Elen basmmm yazdıklan 

Atina, 12 (A.A.) - Gueteler, bq • 
bakan Metakau'm türk - yunan ordüsa
nun bir kül teşkil ettiğine ve her tilrll 
ihtimale kal'fl koyabilecek bir kudrette 
bulunduğuna dair dün yaotığı beyanatı 

( ::;n nıı ~ i nr' ~,., ç 11<1:t) 
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Krıtık ve otokritik 

Tiyatronun değeri 
Büyük annenizle ''Kel Hasan" a gittiğiniz günlerde Shakespeare, 

Racine, Moliere, Goethe öleli asırlar olmuştu. Belki lsta.nbulun bir 
diğer semtinde de Manakyan "Balmumcular" ı oynuyordu. Eşil ve So
fokles'in devamları, garbte çoktan hayata karışmış iken, bizler tiyat
roya bir takım paskallrklar dinlemeye yahud Peruz'un baldırlarım 
aeyretmeğe giderdik. 
O günlere nazaran, epey ilerdeyiz. Fakat tiyatro'nun hakiki manası

na milletçe varmış olmak, henüz ideallerimizden bir tanesidir. 
Günümüzde, tiyatro, inşası lazım türk kültürünün temel direklerin

den biri sayılmaktadır. Artık bu işle uğraşan, devlettir. Bunun mekte
brni o açmıştır, külliyatını o hazırlamaktadır .. Oyuncularını o yetistir-
mektedir, binalarını o inşa edecektir. 'l: 

Fakat devlet, milletin derinden ve candan alakadar olmadığı işleri 
tek başına hal edemez. Eğer türk muharriri, türk artisti ve türk seyirci
si, kendilerine düşen vazifeleri yapmazlarsa, yani, devletin bugün dört 
elle sarıldığı tiyatro'nun bütün millet için bir ihtiyaç olduğunu filen 
ifade etmezlerse, devletçe yapılacak gayretlerin neticesi, cılız kalır. 

Türk tiyatrosu bir halk tiyatrosu olursa; yani on bin ve yliz binleri 
çekmek ve tiyatro terbiye ve ihtiyacını asıl bunlara aşılamak mest:lf!si
ni iyi hal ederse, muvaffak olur. 

Eski devirde, garb müziği arzusu, saraya mahsus bir orkestranın 
doğmasına sebeb olmuş fakat sirayet dairesini genişletememiştir. Ne 
konsere ne de kahve orkestrasına ve halk havalarına gidebilmiştir. Bu
günkü halkçı Türkiye, sanat yaratırken, halkı buna alakadar kılma
mn ilmi çarelerini İyi tetkik etmelidir. - B. B. 

Kaymakamlar 
arasında 

İç bakanlıkça hazırlanan yeni kay. 
makamlar kararnamesi yüksek tasdika 
iktiran etmiştir. Tahvil ve yeniden ta
yin edilen kaymakamlarımızı yazıyo-

ruz: 
Devrek kaymakamlığına eski Tosya 

kaymakamı B.B. İsmail Hakkı, Gercüş 
kaymakamlığına eski Nezih kaymaka
mı Arif, Hekimhan kaymakamlığına İL 
metpaşa nahiyeai direktörü Necdet, 
Göynük kaymakamlığına Sivice kay. 
makamı Atıf, Mihalıççık kaymakamlı

ğına Çemişkezek kaymakamı Cemal, 
Anamur kaymakamlığına Hozad kay
makamı Cemal, Arabkir kaymakamlığı
na Nazımiye kaymakamı Hami, Feni
ke kaymakamlığına Kahta kaymakamı 
Kadri, Elbüstan kaymakamlığına De. 
mirci kaymakamı Cemil, Akçadağ kay
makamlığına Gi:rksün kaymakamı Hu.. 

Hisi, Çemişkezek kaymakamlığına Kon
ya vilayeti maiyet memurlarından Maz
har, Hozat kaymakamlığınaÇerkeş kay. 
makamı Turgud, Garzan kaymakamlı
ğına Karasu kaymakamı Nizameddin, 
Fethiye kaymakamlığına Meriç kay
makamı Niyazi, Mucur kaymakamlığı
na Lapseki kaymakamı Cemil, Lapseki 
kaymakamlığına Aiaiye kaymakamı Os. 
man, Aliye kaymakamlığına İzmir nu
fus direktörü Halim tayin edilmişler
dir. 

Devlet tahsilat ceövelleri 
hakkında bir izah 

Finans bakanlığı, devlet varidatının 
aylık umumi mizanlarının geç tanzim 
edilmesini önlemek ve bu hususta ya
pılan birçok fuzuli muhaberelere son 

vermek maksadiyle devlet tahsilatı ve 
cedvelleri hakkında bir izahname hazır
]amıştır. İzahname bu günlerde finans 
teşkilatına gönderilecektir. Şimdiden 

sonra finans memurları arasında yapı
lacak terfilerde bu izahnameye uygun 
fekilde hareket edilip edilmediği de 
göz önüne alınacaktır. İzahname hü
kümlerine riayet etmiyenler, tahsilat 
hesablarrm geç verenler ve fuzuli mu. 
haberelere sebebiyet verenler ayrıca 

cezalandırılacaklardır. 

Rize mektubçuluğu 
Rize mektupçuluğuna Maraş mek

tupçusu B. Ş~fik tayin edilmiştir. 

········-··························-··········· . . . . 
! H A V A : . . ··························•·················•····· 
Hava bulutlu geçti 

Dün" şehrimizde hava kısmen bulut.. 
lu geçmiş, ısı gölgede 19, güneşte ve 
açıkta 48 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurdun karadeniz sahilleriyle Ege 
mmtaıkasında hava yağışlı, diğer yerle
rinde kapalı geçmiştir. Yağışların ka
remetreye bıraktıkları su mikdarları 
Yalovada 47, Antalyada 33, Dörtyolda 
32, Kebsutta 22, Zonguldak: ve Alaşe
hirde 16 kilogramdır. 

DLin en düşük ısı Eskişehirde 6, en 
yüksek ısı da Diyarbekirde 30 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

Cumhuriyet Bayramı 
baloları 

.Bu sene cumhuriyet bayramında 

partinin vereceği resmi balo sergi evin
de olacaktır. 

Bayram vebalo işleriyle meşgul ol
mak üzere Ankara valisi B. Tandoğan, 
parti genyölkurul üyesi B. Mümtaz 
Ökmen, B. Cevdet İncedayı, halkevi 
başkanı B. Ferid Celal Güven, Kütah
ya saylavr B. Naşid Uluğ, parti baş 
sekreteri B. Ziya Arkant, muhasebeci 
B. İskenderden mürekkeb olmak üzere 
bir komite kurulmuştur. Komite, her 
gün parti merkezinde toplanarak çalış
malarına devam etmektedir. 

Sergievindeki resmi balo saat yirmi 
ikide başlıyacak, ikide bitecektir. 

Halkevi de kendi mensublarma malı. 
sus olmak üzere ayrı bir balo vere
cektir. 

Ankara Palas ve Şehir lokantası hu
susi mahiyette ve kendi hesablarına ol
mak üzere ayrı eğlenceler ve balolar 
tertib edeceklerdir. 

Nufus direktör ve memurları 
Mezuniyetinden başka her ne su_ 

retle olursa olsun vazifesinden ayrıl. 
ması icab eden nufus direktör ve me
murlarının muhafaza ve mesuliyetleri 

altında bulunan nufus kütüklerini, ha
lef ve vekillerine devir etmeden vazi
felerinden ayrılmalarına müsaade edil_ 
memesi kararlaştırılmıştır. 

Muharririn istikbali 
Tarihci ve muharrir Ahmed Re

fik'in ölümüne sütunlar tahsis eden 
gazeteler, bu memleketin irfanı içiıı 
elinden geldiği kadar çalışmış bir 
vatandaşa karşı vazifelerini yapmış. 
]ardır. 

Türk basınında yıllarca çalışmış 

olan bu meslekdaşımızı biz de saygı 
ile anarız. 

Ahmed Refik hakkında gazetele
rimizde çıkan yazılarda iki noktaya 
mim koymalıyız: Ahmed Refik otuz 
cilde yakın kitab yazmış veya ter_ 
cüme etmiş, binlerce makale neşret
miş, darülfünunda muallimlik, tarih 
encümeninde azalık ve reislik etmiş
tir. Elli beş yaşında bir hastanede 
ölen Ahmed Refik "son demlerinde 
parasız ve yardımsız kalmıştır; ade. 
ta unutulmuştur.,, .. 

" ,, 
Yirmi beş sene çalışan devlet 

memuru ömrünün geri kalan günle
rini refah içinde geçireceğinden e
min olabilir. Demiryolları, milli ban
kalar veya bunlara benzer müessese
ler hizmetinde saç ağartmış olanlar 
da böyledir. iş kanunu ihtiyar işçi. 
yi sokakta bırakmıyacak hükümler 
koymuştur. Fakat muharririn istik
bali henüz mechuldür. Çalışabildiği
miz müddetçe yarınımız bizleri istih
dam edenlerin iki dudağı arasından 
çıkacak bir söze bağlıdır. Çalışamr
yacak çağa geldiğimiz zaman, tek 

ULUS 

Terfiler 
İç Bakanlık, terfi edecek, 

vali, vali muavini, mülkiye mü
fettişi, mektubçu, kaymakam 
ve nüfus müdürlerinin tesbiti
ne başlamıştır. Bakanlık her 
sene yeniden hazırlanarak ba
sılan kıdem tablosuna göre ter
fi edeceklerin sicillerini tetkik 
etmektedir. Bu lların terfileri 
cumhuriyet bayramında ilan 
edilecektir. 

Mersinde 
ki cinayet 

Ankara orta tahsil 
gençliği arasında 
nefret uyandırdı 

Mersinde nasılsa talebe safları ara
sında yer almış tenbel ve mütereddi bir 
çocuğun orta mekteb müdürünü öl
dürdüğü haberi, gazete sütunlarına geç. 
miş, ondan sonra da buna benzer başka 
bir haber intişar etmişti. 

Yurdun her tarafında olduğu gibi 
Ankarada da bu haberler, orta tahsil 
gençliği ve muallimler zümresi arasın
da haklı bir nefret ve infial uyandır_ 
mış bulunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere dünkü gün 
Ankara erkek lisesi talebesi öğleyin a
ralarında toplanıp mekteb idaresine de 
haber vererek Mersin orta mekteb di. 
rektörlüğüne şöyle bir telgraf çekmiş. 
}erdir: 

"Bütün Ankara erkek lisesi talebe
si, vazifesi başında asil kanxnı döken 
hocasının arkasında göz yaşları döke
rek toplanmış ve menfur hadiseyi 1§
netle red etmiştir. 

Bunu yapan bizden değildir. Sizi ve 
asil ailesini taziye ederiz. 

Ankara erkek lisesi talebeleri,, 
Ankara erkek lisesi muallimleri de 

ayrıca Mersin orta mektebine bir tel
graf göndererek mektebe ve ölen di. 
rektör B. Ejder'in ailesine baş sağlığı 
dilemişlerdir. 

Katil talebevi teşvik eden talebe 
Adana, 12 (Hususi muhabirimiz te

lefonla bildiriyor) - Mersinde orta 
mekteb direktörü B. Ejder'i vuran ta. 
lebeyi teşvik eden talebe de yakalan
mıştır. 

Adana mualimleri, yurdun bir çok 
yerlerinde olduğu gibi merhum Ejde
rin ailesine yarn•m için aralarında pa
ra toplamaktadırlar 

tesellimiz yaz11JI~ olduğumuz kitab. 
Jarı ve makaleleri hatırlamak ve biz
lere mukadder olan akıbet ise Cum_ 
huriyetin Ahmed Relik hakkında: 
'' .•• onu son günlerinde, son ayların
da görenler derin bir eza duymak_ 
tan kendilerini alamıyorlardı.,. de. 
diği gibi etrafımızdakilere ıztzrab 

vererek göçüp gitmektir. 

Eski bir Fransız şairi, günün bir 
kaç saat §air ve diğer saat/arında fu_ 

runcu olduğunu, evinin kapısmda, 
ziyaretçilerine ilan ederdi. Bizler de 
amatör muharrir ve profesyonel fu. 
runcu veya bakkal olmalıyız - N. B. 

Niçin boşanıyorlar? 

Cumhuriyet gazetesinin bu anketini 

okuyor musunuz? 
Bir avukatımıza göre boşananlar ev-

de hakimiyeti paylaşamıyanlardır. 
- Ben emredeceğim! 
- Hayır, ben emredeceğim! 
Şayed boşanma sebebi bu İse, bar 

muharririn dediği gibi, "İzdivaç, gündüz 
çifte hırıltı, gece çifte horultu" olmak 
lazımdır. 

Halbuki izdivaç bu değildir. Ve boşa
nanlar bundan dolayı boşanmıyorlar: 

Niçin evlenmiş olduklarını bir türlü an
lıyamamış olduklarından dolayı boşanı• 

yorlar. 

Siyasi kadril 

Bir gazete haberi: "Musolini ile m•ı· 
tabtk kalan Hitler Londra ile uzlaşmak 

13 - 10 - 1937~ 

Tayyare piyangosunda 

Kazanan numaraları 
aynen neşrediyoruz 

Tayyare piyangosu numaralarının evelki gün İstanbulda çekıl· 
mesine başlanmıştır. Evelki gün devam eden fırtına dolayısiyle Ankara 
Vt. İstanbul arasındaki telefon ve telgraf hatlan bozulduğundan ° 
gün cekilen numaraları dün n~redememiştik. 

Bugün, pazartesi günü çekilen numaralarla dün çekilen nuınarala· 
rı aşağıya aynen koyuyoruz. 

40.000 lira kazanan 26694 
694 ile biten biletler 1000 er 

lira mükafat alacaklardır. 

20.000 lira kazanan 38021 
021 ile biten biletler 1000 er 

lira mükafat alacaklardır. 

25.000 lira kazanan 3482 
Sonu 482 ile biten biletler bi

ner lira mükafat alacaklardır. 

10.000 lira kazanan 33.056, 
3.000 lira kazanaınlar 1846, 1500 
lira kazananlar 17898 22675 
22877 32253 20411 11077 

1000 Lira kazananlar 
38756 21384 11701 16660 21038 19278 
33207 38785. 

200 lira kazananlar 
23573 36531 36998 26936 6739 13962 

8944 10926 26741 29313 31579 24410 
20262 17277 35211 21902 15513 26970 

3189 19247 17371 11530 10853 5770 
3369 35801 18895 29200 29348 3482 

70 lira kazananlar 
2454 7632 39114 14888 28367 34332 

25283 21899 1173 5941 38162 22746 
5068 17404 35285 3843 20456 36679 
2629 17025 36832 9073 21058 15471 
5503 24040 31740 8902 8314 7090 

37294 11546 27903 5982 23698 22203 
9057 33472 19347 23879 36610 6541 

34001 5779 8221 37222 34100 38776 
15647 35993 13618 13754 2698 3720 
22477 849 15296 22908 19538 35026 
14899 33318 2449 18620 23350 22238 
32976 10671 20981 38369 5611 33876 
38962 25202 32611 16278 13499 12120 

2561 24800 30099 2306 11833. 
50 lira kazananlar 

36140 7095 7644 4568 23538 55937 
16198 11700 4916 38543 14653 25984 

247 12994 1104 1096 30154 31224 
97 16589 8712 20760 1863 4468 

15657 27816 21076 1805 36778 2681 
17818 1769 17712 20492 37849 22753 
19376 30232 7360 5179 37594 10467 
2237 4830 44 35349 38074 27540 

29580 32813 8278 37555 34711 15031 
5006 24447 6357 2836 26961 30977 

35673 13442 21244 15138 26995 27471 
24246 21426 39744 21209 31908 39223 

5669 27182 32468 20396 15999 2791 

istiyor ve Londra da Paris'le görüşüyor.,, 
Bir başka gazete bunu bir kadrile 

benzetiyor; bu görüşmeler ancak ıöyle 
neticelenebilir, diyor: "Birinci figür: 

Roma· Berlin; ikinci figür: Berlin -Lon
dra; üçüncü figür: Londra - Paris; dör· 
düncü figür: Roma - Berlin - Londra -
Paris.,, 

Yani bir tarafta Avrupa ve diğer ta· 
rafta dörtler mi? 

Fakat bu eski bir tasavvur değil mi 
idi? 

Sulh ve harb ihtimalleri -- ----
Bir amerikan istatistikçisine göre, 

2250 senede 902 muharebe ve 1816 ih
tilal vuku bulmuşt~.ar. Ve bu zata göre, 
on üçüncü asırda yaşamıt olan bir ada
mın bugünküne nisbetle, barbta ölme
mek için, 6000 defa fazla talü bulunmuş 
olmak gerektir. 

Bu amerikalı istitatistikçiye İnanır· 
sak bedava yaşamakta olduğumuzu dü. 
şünebiliriz. 

Fillerin şakası 

N evyork hipodromu direktörü bir 
gazeteciye şu hikayeyi anlatmış: "Ge
çen gün, mürebbilerimizden biri bize on 
iki filden birinin aksırmak.ta olduğunu 

görerek hayvana, ısınması için, bir tene
ke ılık su içinde bir şişe viski vermiştir. 
bilirmisiniz ertesi gün başımıza ne gel
di 'l 

- Ne geldi? 
- Geri kalan on bir fil de öksürme-

ğe başladı. 

24045 39493 31508 35139 394-02 10789 

31030 18305 8714 821 2856 29167 

35062 26863 31192 29863 26100 2ssz9 

29548 15253 19060 21424 1618 22633 

8682 13152 31424 28412 12084 28610 

38602 28620 4219 35785 36905 34 

35821 27020 18473 36146 27434 21219 

14139 36519 14524 4197 8160 24818 

21820 33167 12847 33901 10461 22689 

25956 35748 21196 
40 lira kazananlar 

28744 12300 35987 25478 28257 11521 

2953. 24937 17673 37298 37588 25963 

35336 19420 6714 36114 10654 36992 

1854 13940 22741 15593 29638 17155 

3078 16245 20126 4693 39608 15310 

23190 3531 13554 9044 11082 15s77 

22154 16670 27174 34602 28237 37030 

739 2625 24695 24448 14414 9884 

29051 3198 36794 8164 27033 32534 

11829 4875 16397 21728 35257 9974 

34745 8098 22596 22934 22415 25757 

19951 36743 1192 270 16380 10263 

32026 24211 32803 9405 12507 z417: 
12453 32531 21165 10274 26884 4784 
34999 12498 16266 39090 23289 14319 
29363 31957 16836 21376 24198 2862 

31213 25682 36847 20.'>59 31346 350~ 
34284 18191 26655 12335 a324 z48 

4 
2477 13993 184-05 11356 22605 30811 

17 37470 36051 13800 24583 25613 
24364 32131 294-08 34897 17868 2s491 
10453 30836 24428 35452 24174 ı2S60 
32839 36874 22062 21268 23062 3119 

*** , 
Dün çekilen numarala!· 

İstanbul, 12 (Telefonla) - 'f\lı~. 
• • •• i.iflCil 

tayyare piyangosunun yırmı uç .. ) 
tertib altıncı çekilişine bugün (dııtl 
devam olundu. 200.000 liralık büyük ~lY 
ramiye 24 411 numaraya isabet etrnıŞ
tir. Son r~kamları 411 ile biten bütiitl 
numaralar 1,000 er lira alacaklardt!• 
Son rakamları tek olan bütün biletler 

amorti alacaklardır. İkramiye kaza.Patı 
numaraları bildiriyoruz: 

3000 lira kazanan 
29570 

1500 lira kazananlar 
27993 8464 31637 28896 

1000 lira kazananlar 
10358 2995 30299 16521 35680 

35173. 

200 lira kazananlar 5 
14200 23531 25774 4395 28109 3966 1 

6321 12373 28574 12255 29763 22356 
33883 12929 6658 24855 23600 12920 

8388 33879 28389 8755 7219 33~4 
30181 19174 34568 35059 5567 6 8 
19341 19098 2133 10481 24062 28~3 
14774 3&296 10902 16224 29646 33 z 
18733 33787 11659 8756 969 234

7
9 

6013 13950 7096 38011 28374 t9SO 
38275 7833 

Yetmişer lira kazananlar z 
22010 34675 32741 39319 21656 2329

6 
3743 4636 4527 26859 20859 2~1 

30247 32581 18306 23215 32805 355 3 
6160 25598 35255 39497 25684 36~7 

16645 24235 10483 33466 18113 32441 
30069 16386 21595 27989 23339 ıo0 • 
29965 

Ellişer lira kazananlar 011 
15680 12392 22093 19578 37641 12 sZ 
20187 2259 28596 32904 18590 14272 
26460 28534 5865 26574 21133 ı4639 
13415 3960 23311 38803 24065 

6
29 

1797 29770 18303 6735 4091 146 s6 
23914 32513 27418 31405 13205 67

3z 
22118 23291 3344 22290 9563 ııo79 
33370 9343 23377 25835 21831 3739 
23564 33436 27688 319-~ 19852 126 

57~246" .~J 
En son çekilen 50.000 lır et• 

mükô.alt şu numaralara isabet 
miştir. 210 

33965 7895 38025 11447 20261 24 oS 
24079 35263 30334 20206 24295 24~~ 
17897 25434 33111 14s2 20663 234A4 
20812 3521 13627 10859 38763 1\ 7z 
28788 2304 22856 142 37023 23 513 

3420 14250 10231 1517 1 38748 2492 ı 
13305 12002 32187 8343 638 s 
34062 33266 33602. 
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Orta Avrupa'da 
İ spanya ve Uzak Şark meseleleri 

yüzünden büyük devletler arasm• 

daki münasebetler gerginleşirken, Orta 
Avrupa memleketleri kendi aralarındaki 
lnÜnasebetleri tanzim etmek için ciddi 
teşebbüse giri§mİŞ bulunuyorlar. Orta 
Avrupa, siyasi manada, yalnız Avrupa· 
nın orta kunnına münhasır değildir . .Şar
lca doğnı da uzanarak Romanya'yı içine 
alrr, Bugün Orta Avrupa devletleri iki 
irupa ayrılmışlardır: 

1 - Küçük antant devletleri: Yugos
lavya, Çekoslovakya ve Romanya. 

2 - Roma protokolu devletleri: Ma
Cilriıtan, Avusturya ve İtalya. Birinci 
konıbinezon Versailles sulh muahedesi 
kadar eskidir. mrkaç senelik ömrü olan 
ikinci. kombinezon ise, şu ehemiyetli 
noktada birinciden ayrılmaktadır. Bu 
k()nıbinezon, küçük antant gibi, kuvvet
leri. müsavi .olan üç devlet arasında bir 
itilaf değildir. İtalya, büyük bir devlet 
olduğu için diğer iki küçük devleti hima
Yesi altına almı~ vaziyettedir. On beşse
neden beri Orta Avrupa'nm siyasi vazi
Yetindelr.i kararsızlık bu iki orta Avrupa 
devleti • Macaristan ve Avusturya - ile 
küçük antantı teşkil eden Üç devlet ara
sındaki münasebetlere bir düzen verile
llleınesincl~n ileri gelmektedir. 

Macaristan her üç küçük antant dev
letinden arazi istiyor. Esasen küçük an

tant Macaristan'ın bu emellerine karşı 

tnukavemet ebnek için kurulmuş bir kom
binezondur. Avusturya'ya gelince; bu 
devlet, ancak siyasi istiklalini korumayı 

düşünüyor. 

Her iki devlet de bu gayelerini temin 
etmek içindir ki ltalya'nın kolları,arası
na atılmış ve "Roma protokolu" denilen 
İtilafı imzalamışlardı. Fakat İtalyanın 
Orta A vruua politikası son sene içinde 
ehenıiyetli bir istihale rreçinniştir: 

1 - ltalya Avusturyanın istiklalini 
tehdid eden Almanya ile anlaşmak mec
buriyetinde kalmıştır. Gerçi ltalya, Al
manya ile anlaşırken, Avusturyanın is -
tiklalini unutmamış gibi görünüyor. Fa
kat İtalyanın r:üfuziyle yapılan Avus
turya • Almanya anlaşmasiyle Avustur
l'a bir alman devleti olduğunu asla unut
lllamayı ve iç ve dış politikasını ona gö
l\ uydurmayı teahhüd etmiştir. Alman
}'a bu tenhhüde dayanarak Avusturyanın 
iç işlerine karışmaktadır. 

2 - l talya Yugoslavya ile de anlaşa
l'ak Macaristanı gücendirmiştir. 

Binaenaleyh Avusturya ve Macaris
tan, büyük koruyucularının dış politika
&ındaki bu istihale karşısında kendi baş
ltu-ının çaresini aramak mecburiyetinde 
ka.lnuşlar ve küçük antant tarafından u
zatılan eli alıp sık.maya meyletmişlerdir. 

İIQ proje vardır : 

1 - Çekoslovakya ba.Jvekili Hod
Za tarafından ileri sürülen teklif küçük 
antant ile Roma protokolu devletleri ara
'1nda bir iktısadi anlaşma yapılınasım is
tihdaf ediyor. Almanyasız Orta Avrupa 
llt" iktısadi vaziyeti üzerinde bir anlaş
tna. Yapılamıyacağından bu proje Alman
l'a'ya da bu anlaşma içinde yer vermek
tedir. 

2 - ikinci bir tasavvur da Avustur
l'ayı bir tarafa bırakarak küçük antant 
devletleriyle Macaristan arasında bir iti
la.f akdetrnektir. Filhakika silah müsava
ltnın tanınması ve küçük antant mem • 
l,ketlerindcki macar ekalliyetlerinin hak
larına riayet şartiyle Macaristan da böy
le bir itilafı imzalamıya hazırdır. 

Fa.kat birçok maniler vaı·dır: evvela 
.\lınanya Hodza projesine muhaliftir. 
taaaen Almanya, Avusturya meselesini, 
.\lnıanyaya iltihaktan başka bir şekilde 
halledecek her türlü itilafa aleyhtardır. 
&il aralık ispanya meselesinde yardunı
lla muhtaç olan ltalya da bu noktada Al
~Yaya yardım etmeğe borçludur. 

b• ~caristanla küçük antant arasında 
tr ttilafa da İtalya aleyhtardır. ltalya
~n lemin etmeğe çalı~bğı, Macaristanla 
~ük antant arasında bir itilaf değil, 

caristanla küçük itilafın yalnız bir 
~vu olan Yugoslavya arasında bir an -

1~1lladrr. Filhakika böyle bir anlaşma, 
11(\t "k '\' çu antanbn iflası demek olacakbr. 
lltoılavya İtalya ile ayn bir itilaf akd 

~tnelde beraber, aynı şekilde ayn bir iti
~ fı ~acaristanla akdetmeğe hazır değil

r. 

~ Eğer bu uzla§ma meselesi küçük dev
b·~lerin kendilerine kalsa, derhal anla§8ı" 

1 
eceklerdir. Fakat ltalya ve Almanya 

. p · f.~ .. H 'A e· _E :R'~.-L . -E -._ a-·· 
. · .... ··.. ... . . ' · - -~ - . . - . ' -.. ~-·· 

Japonlar gene dört lngiliz 
otomobilini bombaladılar 

Dokuz devlet konferansı 
Brükselde toplanacak 

Londra, 12 (Hususi) - Şanghay'dan bildiriliyor: Bugün öğleden 
sonra Nan kin' den Şanghay' a gitmekte olan i·ngiliz büyük elçiliğine 
aid dört otomobil, altı tayyarenin taarnızuna uğranuştır. Atılan mer
miler kimseye isabet etmemiştir. Tayyarelerin milliyeti hakkında önce 
tereddüd hasıl olmuşsa da sonradan japon askeri mahfilleri, otomobil
lere ateş eden tayyarelerin pilotlarrnın bu otomobillerde bir işaret gör~ 
medikleri için içlerinde yüksek rütbeli Çin subayları bulunduğunu san· 
dıklarını bildirmişlerdir. Bundan da taarruzun japoın tayyareleri tara
fından yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Yugoslavya başbakanı 
B. Stoyadinoviç 

B. Stogadinoviçin 
Paris ziyareti 
Paris, 12 (A.A.) - B, Stoyadinoviç, 

yanında hususi kalem müdürü Gragan 
Petroviç ve dış bakanhğı katiblerinden 
Nenadoviç olduğu halde saat 8.40 da 
buraya gelmiştir. 

Yugoslavya başvekili istasyonda dış 
bakanr Delbos, Yugoslavyanm Paris 
elçisi Bojidar Puriç, Türkiye büyük el
çisi Suad Davaz, Çekoslovakya elçisi 
Osusky, Yunan elçisi Politis, Roman
ya maslahatgüzarı Georgiou ve birçok 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

Paris, 12 (A.A.) - Saat 10,45 de B. 
Stoyadinoviç, takızafere giderek meç
hul askerin mezarına bir çelenk koy· 

muştur. 

Yugoslav hükümet reisine askeri 
tören yapılmıştır. 

Yeni anlaş.ma imzalandı 

Yugoslav - fransız dostluk anlaşma
sı bazı ufak değişikliklerle fransız dış 

bakanlığında imzalanmıştır. Bundan son
ra BB. Delbos ve Stoyadinoviç iki mem

leketi alakalandıran muhtelif meselele
ri gözden geçirmişlerdir. Başbakan B. 

Şotan, yugoslav başbakanı şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette fransız 

erkanından başka Türkiye büyük elçi -
siyle yugoslav elçisi ve yunan ve romen 

işgüderleri de hazır bulunmuşlardır. Zi

yafetten sonra BB. Delbos ve Stoyadino

viç yeniden konuşmuşlar ve bu konuşma 

iki saatten fazla sürmüştür. 

mani oluyorlar. Şu muhakkakbr ki Ak -

deniz ve İspanya meseleleriyle meşgul 

olmaya başlıyalı, ltalyanın Orta Avru

padaki nüfuzu hayli azalmıştır. Fakat 

buna mukabil, silahlanan Almanyanm 

nüfuzu pek çok artmı§br. Almanyanm 

muvafakati olmaksızın bu ki.içük devlet
lerin bir kombinezon yapmaları çok zor 

olmakla beraber, Orta Avrupa devletle
ri arasındaki uzlaşma temayüllerinin de 
gittikçe artmakta olduğu muhakkakbr. 

A. Ş. ESMER 

Diğer taraftan Sentral Niyuz 
Çin ajansı, Nankin'le Şanghay a· 
rasrnda bulunan Ka.şing'i bombar .. 
dıman ederek bir mülteci kampını 
tahrib ettiklerini birçok kişinin 
öldüğünü bildirmektedir. Nankin 
üzerinde yapılan bir japon ha va 
taarruzu esnasında da altı japon 
tayyaresi düşürülmüş, üç japon 
tayyaresi .de sakatlanmıştır. 

Şanghay cephesinde 
Japon topçu ve hava kuvvetleri bu 

sabah anghay'daki Çin mevzilerini 
bombardıman etmişlerdir. Japonlar a
teşlerini bilhassa Şapei üzerinde teksif 
etmişlerdir. Putungdaki Çin bataryala.. 
rı mukabele ederek dört japon nakli
ye gemisini hasara uğratmrşlardır. Ya
pxlması düşünülen büyük japon taarru. 
zu gene geri kalmıştır. Lohung ve Lo
tien cephelerinde şiddetli piyade ateşi 
teati olunmuştur. 

Şimal cephesinde 
Pekin'den bildiriliyor: Şih Çia Çu

ang şehrinin japon kuvvetleri tarafın
dan zaptından sonra japon tayyareleri 
bu şehrin 140 kilometre cenubundaki 
Şangteş şehrinin etrafında istihkamlar 
inşa edildiğini görmüşlerdir. Şangteş 

şehrinde birçok Çin kıtalarr bulunmak
tadır. Japon makamları, Şih Çia Çuang 
şehrinin civarında ve iki yeni kasaba 
zaptettiklerini bildirmektedirler. 

Diğer cephelerde 
Japon"tayyareleri Pekin - Hankeu 

hattı üzerinde iki istasyonu bombardı
man ederek buraları hasara uğratmışlar. 
dır. 

Dün japon kuvvetleri Yangtse kay
nağındaki Liuho havalisinde dört kere 
asker çıkarmağa teşebbüs etmişlerse de 
ağır zayiatla püskürtülmüşlerdir. 

M o gol k Jlları Şueiyuan, a 
doğru ilerliyorlar 

Pekin, 12 (A.A.) - Çin gazeteleri
nin bildirdiğine göre, Prens Teh'nin ku
mandasında bulunan Mogol yürüyüş kol
ları şimalden ve şarktan mogollarca mu
kaddes addedilen ve dini eski bir şehir 
olan Şuiyan'm merkezine doğru ilerle -
mektedirler. 

Eyalet hükümeti çin komünist kıta
larının yardımiyle şehrin müdafaasını 
idare etmekte ise de aynı zamanda mağ
lubiyet halinde Mugchina istikametinde 
geri çekilmeğe de hazırlanmaktadır. 

Doku .evlet konferansı 
Brükselde toplanacak 

Londra, 12 (A.A.) - Dokuz devlet 
konferansı:nın Brüksel'de toplanması ka
rarlaştırılmıştır. Tokyo'daki Belçika el
çisi japon hükümetine müracaat ederek 
keyfiyeti bildirmiş ve 25 ilk teşrine doğ
ru toplanacak olan bu konferansa Japon
ya çağrılırsa hükümetin ne gibi bir tavır 
takınacağım sormuştur. Bu konferans
ta ingiliz delegasyonuna B. Eden'in re
islik edeceğini Deyli Herald gazetesi ha
ber vermektedir. 

laponyada yeni teşkilat 
Tokyo, 12 (A.A.) - Has meclis, 

başbakanın istişari bir genel kurmay 
kurulması hakkındaki teklifini kabul 
etmiştir. Bu teşekkülün vazifleri tam 
olarak tesbit etdilmişse de, başbakan 
bu genel kurmayın tavsiyelerinin harfi 
harfine tatbik edileceğini temin eyle

miştiır. 

H§.s meclis, gene başbaaknm _bakan-

Şanghayda bombardımanlar yü
zünden harab olan bir binanın hali 

ita/ya Trablus'a 
asker yollamağa 

devam ediyor 

Mısır, orduyu takviye 
için tedbirler aldı 

Roma, 12 (A.A.) - Napoliden 5400 
asker yeniden Trablusa hareket etmiş... 
tir. Son üç hafta içinde Trablusa 24 
bin asker gönderilmiştir. 

Mısırda ordu İçin verilen tahsisat 
Kahire, 12 (A.A.) - Kabine, ordu 

ve hududların müdafaası için, bir mil
yon on dört bin ingiliz lirahk munzam 
sarfiyatta bulunulmasına karar vermiş
tir. Bu arada yeniden dokuz tabur taş... 
kil olunması düşünülmektedir. 

Bir kı§la Mısır ordusuna teslim 
edildi 

lskenderiyt:, 12 (A.A.) - İngiliz 
muhafızların başlıca kışl.asr ve ingiliz 
erkanı harbiyesinin merkezi, ingiliz • 
Mısır muahedesi mucibince resmen Mı
sır memurlarına teslim edilmişth-. 

Beyrut' daki Amerikan 
konsolosu öldürüldü 
Beyrut, 12 (A.A.) - Amerikanın 

general konsolosu henüz anlaşılmıyan 
bir sebebten dolayr bu sabah öldürül

müştür. 

Katil kaçmak üzere iken yakalan
mıştır. Bu adam, geçenlerde Amerika.
dan gelmiş olan bir ermenidir. 

Frank yükseliyor 
Paris, 12 ( A.A.) - Frank, bir haf

tadan beri muttarid bir ahenk ile salah 
bulmaktadır. Geçen sah günü 150.85 
frank olarak kote edilmiş olan İngiliz li
rası, tedrici surette 148.34 (bugün öğ
le vakti piyasası) olmuştur. 

Kanton seçimlerinin neticeleri, piya
sa üzerinde iyi bi• tesir uyandırmıştır. 

hk müsteşarlıkları kurulması hakkında
ki teklifini de kabul etmiştir. Bu müs
teşarlar, aynen bakanların hak ve salahi
yetlerine sahih olacaklardır. Çin - japon 
anlaşmazlığı biter bitmez bu müsteşar
ların vazifeleri de sona erecektir. 

Japon başbakanı bedbin 
Tokyo, 12 (A.A.) - Başbakan Kono

ye bugün söylediği bir nutukta ezcüm
le demiştir ki: 

" - Çin'de yapılmakta olan büyük 
askeri hareketler dolayısiyle Japonya -
nın vaziyeti her an biraz daha müşkül 

safhaya girmektedir. Bu ihtilafın ilerde 
nerelere kadar varacağını kestirmek im
kansızdır. Tehlikeye karşı müessir bir 
surette mücadele edilebilmesi için milli 
mefkurenin seferber edilmesi lazımdır.'• 

1 BASIN 1CMAL1 t 
Dün ve bugün 

fAN'da Ahmet Emin Yalman. 
yapılmakta ve yapılacak olan itleri. 
mizin düne nazaran bir ileri hamle 
olduğu hakkındaki düıüneelerin 

"Dün yanlı§ yoldan mı gİdilmİfti?

tarzında &ual ve tenkidlere yol 89-
ması doğru olmadığını söyliyenık dl.. 
yor ki ı • 1 

" Türk vatanında iyiye, y8ılaıeie. 
mükemmde doğnı fnsılaıaız, ~tbl 

devam eden bir hareket vardır. Ba-ı 

nun baımda çok uzağı gören bir yal 
gösterici sıfatiyle Atatürk ~ 
Atatürk'ün §Altsında milli g~ bU.. 
li ği ve milli varlığın inkişaf kudreti. 
ahengi ve müvazenesi en ideal bir te
kilde temsil edilmiştir. Arkada miltt 
bir ekip vardIT ki İ§ bölümü yolu ile 
bütün vatandaşların bu ekip içinde 
rolleri ve vazifeleri vardır. Her han
gi bir vatandaşın iş bölümü salıum.. 
daki rolünün değişmesi ne milli hare. 
ketin istikametini ve kudretini ve ne 
de o vatandaşın vatan işlerine olaa 
alakasını ve çalışma hevesini ve ar
zusunu değiştirir. 

(Dün) memlekete karşı olan va. 
zifelerini en ~refli bir surette yap
mıştır. Kendi araınızda, teferruata 
gözü saplananlar ve varılan gÜzel 

neticelerin umumi manzarasını göz
den kaçıranlar bulunabilir. Dünde. 
kalan menfi itiyadlar ve ölçülere e&İr 
kalanlar ve işin büyüklüğünü kavra.. 
mayanlar da hiç şüphesiz vardır. Fa.
kat türk milletinin büyük kısmı ve 
bütün harici alem, istiklal harbmdaa 
beri geçen çok mahdud senelerde or .. 
taya çıkarılan eserin büyüklüğüne 
hayrandır. İnsanlığın tarihi bu oa 
dört seneden en umulmaz ve azamet
li bir terakki ve inkişaf devri diye 
bahsedecektir. Bu eserden dolayı 

türk milletinin, Atatürk'ün çok çetia 
günlerdeki en yakın çalışma arkada
şı sıfatiyle ismet lnönüne ebedi bir 
şükran borcu vardır.,, 

KÖMÜR MESELESi: 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen. 
kömür yakılması için yapılan bütün 
propagandalara rağmen lstanbul'un 
odun ve odun kömürü aramak itiya
dından vaz geçmemiş olduğuna, ....,. 

man kanunu yüzünden bunların i&tili. 
sali azaldığı için de zaruri bir buhran 
ve ihtikar baş gösterdiğini sötvliyerdc 
kömür meselesini radikal bir ametbt 
halletmek için daha cezri tedbirler a

lmması gerekliğine işaret ediyor, kö... 
nıür fiatlariyle kömürden alman nak
liye ücretlerini azaltnıanm. bunlarm 
başında geleceğini, aynı zamanda la. 
tanbula ucuz ve sobada ya.kılll' linyit 

kömürü temin etmenin çarelerini de 
aramak icabettiğiıü söylüyor 

MANEVRALAR VE SULH \ 

CUMHURlYET'te Yunus Nadl, 
son zamanlarda hemen bütün deTlet
lerde askeri manevralar yapılmakta 

olduğunu hatırlatarak dünya vaziye
tinin gerginliği ve daima bir hal'b çık. 
ması ihtimali yüzünden bu manevra

larm aldığı ehemiyete i~aret ediyor ve 
hak değil, kuvvet nazariyesi, bazı 

devletlerin siyasetine hakim oldukça 

sulhu korumak için sulhçu devletle.. 
rin daima hazır bulunmaları lüzwnu.. 
nun her zamandan fazla his edildiği... 
ne işaret ederek diyor ki : 

" Şimdiki askeri manevralara, bil· 
hassa bunların muhtemel taarruzla
rı defetmek için yapılanlarına harbm 

değil sulhun manevraları demek da.. 
ha muvafık ve bilhassa onları bu ga
yeye götürmek pek mühimdir. Millet
lerin silahları şimdiki zihniyete göre 

tabii ilk önce kendi hudud ve hukuk. 
larmı müdafaa ile mükelleftir. Ancal 
bundan daha ileri bir gaye vardır : 

O da bütün milli kuvvetleri milletler 
arası sulhun emrine yalnız hazrr tuL 
mak değil, hatta hadim ve hakim 
kılmak. İşte milletler bu zihniyete te
rakki edebildikleri zaman ukeri ha
zırlıkların ve onların manevralannm 

en yül.r*-k P'ayesi temin edilmiş olacak 
ve hakiki akvam cemiyeti de İşte o 
zaman kurulmuş bulunacaktır. 

Biz ergeç bu gayeye erişileceğin
den asla umudsuz değiliz. Böyle bir 
teşekkül teşebbüsü ona tarafti\r ola
cakların ilk safında Tüı k iyeyi b;ıb

caktır .• 
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ŞEYTAN ADASINDA 

Yaşayanlar cehennemi 
Yazan: 

F ran.sız mahkftmlarının menfasr olan Şeytan adası, 
fransız Guyanasından on mil kadar uazktadır. 34 

dönüm genişliğinde olan bu ada, sarp kayalardan vücude 
gelmi~. Burada bir takan Hindistan cevizi ağacı ile 
on, on iki tane kadar taş kulübeden başka bir şey göriiL 
meı. 

Buraya gönderilen sürgünler, ömürlerinin sonuna ka
dar burada kalmaya mahkfundurlar. Bu gün Şeytan ada
sında altı mahkfun bulurmıaktadır. Bunlar~ Fransa.ya kar

Zanes Sokon Childers 
AMERİKADA ÇIKAN SAiLlNG 
SOUTH AMERİKAN SKiESDEN 

ft cinayet ve iha
net işlem~ kimse
lerdir. Meşhur 

yüzbaşı Dreyfus 
da burada bulun. 
muştu. Bu gün 
buranın en meş
hur siması, bir 
müteahhiddir. Bu 
müteahhid, büyük 
harbte ölüleri kal
dırıp gönunek ü
zere Fransa bükü-

Mahkômlar 
nasıl hayat 
sürerler? 

meti ile bir muka.-
kavele imzalamıştı. Sonradan bu ada· 
mm yüzüklerini almak için ölülerin 
parmaklarını kestiğini., altın dişlerini 

çıkarmak için ağızlarını oyduğu görül
müş, bu suçla mahk1lm olarak buraya 
gönderilmiştir. 

Adada her mahkfunun ayrı bir ku
lübesi vardır. Her mahkfun, alqamı:n sa
at altsımdan sabahın altısına kadar bu 
kulübelere kitlenirler. Gündüzün, ne is
terlerse, yapmakta serbesttirler. Bunla
rm kendi kabinelerini temizlemekten 
ve kendi yiyecekleri yemeği pi~k
ten başka gördükleri hiç bir iş ve an.. 

garya yoktur. Bunlara, fransız neferle
rine verilen tayın verilir. Bundan baş
ka bunlar, parasını vermek şartiyle is
tedikleri şeyleri de satın alabilirler. 

Buradaki fransız memurlal"I, bu a
damların isimlerini aöylemezler. Soran.. 
lara - adam. ne pacaksınız? derler. 
Bu adamlar ölmüıılerdir; sadece adet 
yerini bulsun, diye sahici ölümün gel
snesini ~erler. 

Şeytan adasından şimdiye kadar 
kimsenin kaçtığı vaki değildir. Etra
fındaki akıntılar o kadar kuvvetlidir ki.. 
gemiler bile buraya zor yanaşabilirler. 

Bundan başka civarı köpek balrkla
riyle doludur. Fransız hü.kümetine a.id 
bir gemi zaman zaman buraya yiyecek 
getirir. Başka gemiler Şeytan adasının 
civarından bile geçmezler. 

Ş eytan adasından başka f ransız 'Gu
yana'smda on bir tane hapisha

ne vardır. Bunlardan ilci tanesi Şeytan 
adasından sonra gelen iki adada, geri· 
ye kalan dokuz tanesi esas Guyana'da
dır. Bütün bu hapishanelerde bugün 
8000 kişi mahpus bulunmaktadır. Esas 
Guyanadaki sürgün kampları biribirın
den geçilmez sık ormanlarla ayrılmış
trr. Bunlar arasında nehir yolu ile mü
nakalat yapılabilir. 

Fransa bundan yilz sene önce bura
yı alınış, 12000 sömürgeci gönderip bu
raya yerleştirmişti. Fakat bunlardan 
10.000 kişi ilk sene hummadan ve dizan
teriden ölmüşlerdi. Onun üzerine Fran 

aa bu kötü havalı adayı, katillere, cani
lere ve mahkfunlara mahsus bir sömür
ge haline koymayı muvafık görmü~tür. 

Her sene, yer yüzünde mahkilmlara 
mahsus bir biricik gemi olan siyah 
renkli fransız Martinier gimisi, mah
ktlm toplamak üzere bütün fransız sö
mürgelerini dolaşır. Bunlar, gemiye 
renklerine göre yükletilirler: Geminin 
yarısı beyazlara, yarısı ise sarılara, es_ 
merlere ve siyahlara mahsustur. Bun
lar geminin içinde iken zecri bir mu
amele tatbik edilmez. Fakat gemiye bir 
zarar venneğe kalkarlar, çıldınrlarsa 
o zaman Üzerlerine istim sıkılır. 

Her sene Martinier 800 mahkOm ge
tirir. Bunlardan 350 tanesi birinci sene 
içinde ölüp giderler ve ancak iki tane
sine kendi memleketlerini tekrar gör
mek nasib olur. İstatistikler böyle gös
teriyor. 

Fransaya ihanet ettikleri için ken
dilerine biç bir müsaadede bulunulmı
yan Şeytan adası niahkfimlan müstesna 
olmak Uzere, bu mahkUmlar, bir sene 
kadar bir tecrübe hapishanesinde kalır
lar. Ondan sonra tavırlarına, hareketle
rine göre ya daha rahat, yahud da da
ha rahatsrz hapishanelere dağıtılırlar. 
Şeytan adasındaJcileI müstesna, bu ha
pishanelerde her mahpusun ufak bir i'i 
vardır. Bu iş, iki, üç saat içinde biter. 

Ondan aonraki zamanını [lla}ıldlm, 
dilediği gibi geçirebilir. Burada malı.. 
kfimlardan çoğu kelebek avlayıp bun.. 
ların kanadlanndan masalarına ve ciga
ra kutularına süsler, resimler yaparlar. 
Bir kısmı da kauçuk ağaçlarının usa
resini akıtıp bunlardan kaba saba hey_ 
keller vücude getirirler. 

Geceleri bu adamlar, her birinde 30, 
40 kişi bulunan kafeslerin içine kitle
nirler, Hiç bir mahkfim kon~maz. 

Çünkü konuşmak ölüm demektir. Sağ 
kalanlar, iki kişi biribirini öldürdü di
yebilsin diye ,ekseriya, cinayetler iki
şer ikişer işlenir. 

Bu kafeslerde hiç kimsenin hususi 
ve gizli bir yeri yoktur. MahkOmların 
kazandıkları parayı saklamalarına mah_ 

sus olmak üzere bir tek yer vardır. Bu 
da kendi vücudlerindedir. Her mahkfi
ma orta parmağın ilk ilci boğumu bü
yüklüğünde aleminyümden yapılmış u
fak bir kap verilir. Mahkum, parasmı 
bunun içine koyup bu kabı vücudunun 
içine sokar. Bir adamın 10, yahud 15 
dolar kadar para topladığı anlaşırlırsa 
bu adam, bunun için hemen öldürülür. 

Bir mahkfimun tavrı, hareketi ne ka. 
dar fena olursa olsun, bunun ehemiyeti 
yoktur. Bu yüzden ne dayak atılır, ne 

l de buna benzer başka cezalar verilir. 
Fakat bir takım mahkfunlara, bir, iki, 
beş seneye kadar rşık ve kendilerine kıt 
kanaat yiyecek getiren gardiyandan 
başka insan yüzü görm.iyen hücrelere 
tıkılmak cezası verilir. Bu hücrelerde 
bir takım mahkOmlar, haykıra haykıra 
çıldırır, kafalarını dıvarlara vura vura 
kendilerini öldürür, ya ölmek, yahud 
da krsa bir müddet için hastahaneye gi
dip dinlenebilmek üzere kollarını ağız
lariyle xsmr, lrendi gözlerini çıkarırlar. 

Sonra kaçmağa teşebbüs edip de 
yakalananlara mahsus taş odalar vardır 
ki burada yatak yoktur; yalnız ta~tan 
birer raf ve üstü örtülü birer .. kova 
bulunur. 

B uradaki adamlar realisttirler; hiç 
santimantal tarafları yoktur. 

Bunlar, kafa tutan mahktlmları o tekil
de cezalandırırlar ki buna pek az adam 
dayanabilir. Böyle uygunsuzluk göste
renleri, gittikçe daha sıkı şartlar için
de bulunan başka hapishanelere de gön
derilirler. 

Birinci defa kabahat işleyenlere tat.. 
bik edilen sistem, cezalarını iki mis
line çıkarmaktır. Şu halde, yedi se
ne mahktımiyet, yedisi hapishanede sü
rünmek, yedisi de sömürgede libere bir 
hayat sürmek üezre, hakikatte, on dört 
sene demektir. Bunu da atlatabilirse 
artık serbesttir; menıleketine dönebilir. 
Fakat istatistiklere göre bu mazhari
yet, ancak dört yüz kişide bir kişiye na
eib olmaktadır. Yedi sened.en fazlaya .. 
mahkum olan bir kimse bütün hayatını 
burada gecirecek demektir; onun mem
leketine dönmeai bahse mevzu değil

dir. 

Fakat mahkfuniyet zaınanmda da bu 
mahkfunlara işlerini bitirdikten sonra 
bir nevi hürriyet verilir. Bunlar, iste
dikleri ağacın altında uykuya yatabilir, 
küçük şarab dükkanlarına gidip orada 
domine oynayabilirler, yabud da met
resinin yanma g-iderek vaktini orada 
geçirebilirler. Öğleden sonra futbol, 
yahud tenis de oynayabilirler. Her sene 
iki tenis turnuvası yapılır. Yalnız ak_ 
şarnları hapishaneye vaktinde dönüp o-

rada kilid altma girmek şarttır. 
Bir mahktım iş bulabilirse orada ça

lışabilir; sanatı varsa onu yapabilir. 
Mesela, bir saatçi, yahud bir terzi ha
pishane içinde dükkan açabilir. Bazan 
memurların müsaadesiyle dışarıdan da 
iş aldığı olur. Böyle bir adama patronu 
aylık, fransız hükümeti de ayda üç do
lar para verir. 

Bir defa bir mahkfim, mahpusluk 
müddetini bitirip de burada serbest ha. 
yata geçti mi idi, artık. hayatını kendi 
kazanmağa mecburdur. Her ne kadar 
kendisinin bu sömürgeden ayrılmasına 
müsaade edilmezse de hükümet de ar
tık yardımını keser. 

Kayen'de 13.000 kişi vardır. Bunla. 
nn dörtte biri serbest yaşayan sürgün
lerdir. Bunlar, hayatlarını kazanabil
mek için bocalar, dururlar. Bunlar, yol
larda rençberlik ederler. Çarşıda, pa
zarda el açıp yerli zenci kadınlardan 
dilenirler. Ve yahud onların yüklerini 
bir iki meteliğe taşırlar. Hayatı kaza. 
nabilmek için bu adamların kanuna kar
şı gelip tekrar zindanı boylamaktan 
başka yapacakları iş yoktur. Böyle 
serbest kalmrş bir mahkfıın, tekrar ha_ 
pishaneye girerse doğruca karanlık 

höcreyi boylayacaktır. Onun için, dı
şarıda sürünmeyi buna tercih eder. 

B u adamların çoğu yavaş yavaş ö
lür. Fakat içlerinde işini yolu

na koyup muvaffakıyet kazananlar da 
olur. Mesela Kayen'de büyük bir sütçü 
dükkanı vardır ki bunu serbest bırakıl
mış bir arab işletir. Kasabanın öteki 
dükkanlarmda da bunlardan çalışanlar 
vardır. 

Böyle muvaffak olmuş olan eski 
mahkOmlar, burada aile de kurmuşlar
dır. Her ne kadar kanun evlenmeyi ya
sak etmişse de ahalisinin üçte biri cü
zamlı ve yahud beşte biri elefantiasis 
hastalığı ile malfil olan bir yerde ço
cukların onda dokuzunun piç olmasına 
kimse ehemiyet vermez. Bunnula bera
ber, babalık hakkının tanınmasını isti
yenler, bir beyanname ile hükümete mü
racaat ederler. 

Böylece 'Guyana'da eski mahkum.. 
lardan yerleşip kendilerine bir hayat 
yapmağa çalışanlar vardır. Fakat öte ta
rafının hepsinin gözü kaçmak, kurtul
maktadır. Her ay aşağı yukarı 20 firar 
hadisesi olur. Fakat bu da tehlikelidir. 
Çünkü bütün etraf vahşi hayvanlarla, 
yılanlarla ısırdığını öldüren zehirli si
neklerle dolu olan cengellerle çevril
miştir. Eğer bir kaçak yorgun düşüp 
bir yerde yatacak olursa vücudunu kır
mızı kanncalar yerler. Bir mahkum ha· 
na dedi ki: 

- Bir insan bir defa bu karıncaların 
hücumuna uğradıktan sonra kendi bo~ 
ğazmı kendi kesebilirse ne mutlu ona. 

Bununla beraber, kaçmak istiycnle
re üç dolar mükafat mukabilinde kıla
vuzluk edecek zenciler vard·r. Böyle 
bir kaçak,bütün bu cengellerden geçer, 
tutulmadan sınırı aşabilirse, gene Fe
lemenk ve Berezilya Guyana'smdaki po
lisler, aradaki muahede mucibince bunu 
yakalayıp fransızlara teslim ederler. 

Fransız memurlarının kanaatine gö
re her sene firara te~ebbüs eden 250 ki
şiden ancak bir, yahud ikisi hürriyete 
kavuşabilir. Geriye kalanları yakala
nıp gerisin geriye zindana girer. 

- Peki, ötekiler? 
- Ötekiler ne olacak Mösyö? Siz 

hiç kırmızı karınca denilen mahlfiku 

gördünüz mü 

13 - 10 - 1937~ 

Zimmetine para geçireil 
noter mahkfun oldu 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Zi~: 

tine para geçirmekten suçlu Beyog 
birinci noteri Salfilıadninin muhakeııı&ı 
si ağır cezada bitmiştir. Noterin ziıı>' 
metine hazineye aid 3641, belediyeye a. 
id 4710 lira geçirdiği anlaşılmı!tıf• 
Suçlu bir sene iki ay hapse vev z~ 
tine geçirdiği paraları ödemege ııı 
kOm oldu. 

Fındık satışları 
B seİstanbul, 12 (Telefonla) - u e 

neki fındık istihsalatrmıı;ın İtalya " 
ne-ve İspanya istihsallerine nazaran ka ı k• 

miktar itibariyle iyi olduqu anlaşııına 
tadır. İhracat hazırlıkları bitirilrnekte
dir. Bilgün 125 çuval fındık satıJıııW 
tır. 

Deniz müsteşarı 
İstanbul' da 

lstanbul, 12 (Telefonla) - pc~iı 
. ıt• 

müsteşarı B. Sadullah Güney şehrıı11 lı 
deki deniz müesseselerini tetkik etJJ'le 
üzere şehrimize geldi. 

İskenderun postası 
alc

İstllnbul, 12 (Telefonla) - çarı 
}13-' 

kale vapuru bu sabah İskenrleruna b 
reket etmiş Konya vapuru dün sal>'l 
İskendrundan gelmiştir. 

Yanarak ölen genç 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bak'\ 

köyünde oturan Salih Nuri adında pi 
. k k ,b. . tut''~ genem lamba ya ar en e. lsesı 

. aıı· 
mu!-'. ve bn suretle bir cok verlerı V •

1 . o· 
mıştrr. Genç kaldırıldığı hastanede 
müştür. · 

H"'lkevi gösterit sub0~inde ıs 
14/ 10 ' 1937 perşembe günü saat . 

de evimizin gösterit şnbesi üyel~ 
halkevi sa1on•mda toplnnacaamdarı . 
şnl->~ye yazılı üyelerin gelmeleri bi\ô\• 

rilir. 

Para cezalarının tah .. ili 
Arazi tahrir kanununda yazılı bulu· 

• · tleri ifa et• nan vazifeleri ve mecounye 
miyenlerden alınacak para cezaların:rı 
hususi idarelerce değil, malmüc\ürlerıtl· 
ce t<'hsil olunması kararlaşmış ve keY' 

fiyet alakalılara bildirilmiştir. 

1 R A D Y O 
• 30 • 

Ankara: Öğle neşriyatı - ız. 
12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.SO 

1
: 

13.15 Plak: türk musikisi ve halk şarl< 
lan, 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ba0~ 
herler. Ak~am neşriyatı: 18.30 - 19· 30 
Muhtelif plak neşriyatt, 19.00 • 19· t 

Türk musikisi ve halk c:arkıları (I!ikt11e 
~ sa· 

Rıza ve arkadaşları), t930 - 19.45 5 
at ayarı ve arabca neşriyat, 19.45 - zo.t ııt 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Mah~0 
Karıntaş ve arkadaşları), 20 15 - 20· 
Şevket Süreyya: tktısadi konuşın30' "k" . 21 o 20.30 - 21.00 Plakla dans musı ısı, · S 
- 21.15 Ajans haberleri, 21.15 - 21.S 

Stüdyo salon orkestrası, ( 1 - d' Arrıbr~ 
sio Promenade Amoureuse, 2 - sııı 
Flossie, 3 - ~trausse Almer boire cbıtl'l' 

s.ctı· ter, 4 - Bizet 3. ac: Carmen, 5 - ıd 

rstak Romanze), 21,55 - 22.00 Yarırı 

program ve İstiklal marşı. 

Tefrika: No. 143 

Yazaniar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

0·1ELLO 

yan masum karısını öldüren bir adam baya
ğı bir katilden başka bir şey değildi. Bunun 
üzerine kılıcını çekti; sevgili kansının ölüsü 
üzerine atıldı ve orada son nefesini verdi. 

Bu vakalan haber alanlar büyük bir deh
şet ve heyecan içinde kaldılar. Çünkü Otel
lo büyük bir şöhret olarak doğmuştu ve ara
ya alçak bir müzevir girmemiş olsaydı, bu 
kadar candan sevdiği karısından şüphe et-

Tam bu sırada Kassio, yarasından kan- meğe asaleti hiç bir zaman müsaade etmi
lar aka aka eve getirilmişti. Yago, bir kati- yecekti. O, kansını çok sevmişti. Onun değ
li tutup onu öldürtmek istetmiş, fakat Kas- me vakalar karşısında yaş dökmiyen gözle
sio ölmeyip sadece hafif bir yara ile bu iş- rinden son günlerinde zamkını döken bir 
ten kurtulunca Yago, esrar meydana çrk- arab ağacı kadar yaş dökülmüştü. Öldüğü 
~asm diye, bu kati.li kendi eliyle öldürmüş- zaman da onun bütün meziyetleri, kahra
t1.l. Bu adamın cebınde Yagonun suçlu ol- manlrkları her tarafda anıldı. Yerine geçen 
duğunu meydana çıkaran bir tak.mı mek- adam için Y ago'yu kanunun pençesine ver
tublar bulunmuştu. Bu mektublardan Kas- mekten, bu haini işkencelerle öldürtmekten 
sionun taınamiyle masum olduğu da mey- ve Venedik devletine şöhretli bir generalin 
dana çıkıyordu. Şimdi Kassio, Otellodan bir ölüm haberini yollamaktan başka yapılacak 
kusuru varsa affını dilemeğe ve ne gibi bir iş kalmamıştı. 

bir harek~ti .haber almış, bunu öğrenen im
partorun ıntıkam almak icin hem milletine 
hem de kendi şahsına f e~alık edeceğinden 
korkarak kendi arzusiyle kendi memleke
tinden çıkıp gitmişti. Çünkü böyle büyükle
rin üstü kapalı işledikleri cinayetleri haber 
almak daima tehlikeli bir şeydir. Prens, bu
nun için hükümet işlerini muktedir ve na
muslu nazırı Helikanus'a bırakarak, Anti· 
yoşus'un öfkesi yatışıncaya kadar ortadan 
kaybolmayı muvafık gıörmüştü. 

Perikles, ilk defa Tarsus yolunu tutmuş
tu. O zaman bu memlekette kıtlık olduğunu 
da haber aldığı için yanına açlara yardım 
olsun diye bir mikdar erzak da almıştı. O
raya vardığı zaman şehri büyük bir istirab 
içinde buldu. Böyle çok sıkıntılı bir zaman
da;:. umulmadık bir Hızır gibi yetişen Prensi, 
Tarsus valisi Kleon gayet iyi karşıladı ve 
kendisine tekrar tekrar teşekkürler etti. Pe
rikles, daha Tarsusda birkaç gün bile kalma
mıştı ki sadık nazın Kleon' dan bir mektub 
aldı. Bu mektubta, Prensin Tarsusta kalma
sının doğru olmadığını, çünkü Antiyoşus o
rada bulunduğunu haber aldığı için kendisi
ni öldürmek üzere el altından adamlar gön-

. e 
derdiğini bildiriyordu. Bu tavsiye üzerıflrı 
Perikles, karınlarını doyurduğu insan~a~ e 
duaları, teşekkürleri arasında gene gemısıfl 
binip denize açılmıştı. ti 

Gemi henüz fazla aıtılmamıştı ki dehşet 1, 
bir fırtına çıktı. Geminin içindeki bütün ta)l· 
fal ar dalgaların irinde boğulup gittiler; Y~ 

"'( "kle"' ruz başına bu badireden kurtulan Perı .. _ 
çırıl çıplak, hiç bilmediği bir sahile .:1~.şrn~; ... 
tü. Burada yoksul balıkçılar onu gorup !( 
line acıdılar; kendisine yiyecek ve giyec~., 
verdiler. Bu balıkçılar, Perikles'e bu me~le i 
te Pentapolis denildiğini, kırallarının 1~i 
de Simonides olduğunu, bu kıral, gaye! 1 i· 
kalbli ve sulh sever bir hükümdar oldugıı 1 ... 
çin halk arasında iyi Simonides diye a~, 
<lığını söylediler. Ayrıca kıralın güzel dO"' 
kızı bulunduğunu, ertesi gün bu kızıı: fl' 
ğum günü olduğu için sarayda büyük egle aı1 
celer ve yarışlar yapılacağını, her ta~af~ ıı1 
gelen prenslerin, şövalyelerin Taısa ~oi 
şerefine bütün hünerlerini göstercek~e~ı !" 
haber verdiler. Prens, bu hikayeyi dı~ ~9 
ken kendisinde e.lbise zırh bulunmadıg\,ıı 
hayflanıyordu. Eğer olsaydı, şimdi o da ) 

kusur işlediği için Y agoyu kendini öldür
rneğe memur etiğini sormağa gelmişti. 

Bu haber üzerine Otello yıldırmla vu
nllmuşa dönmüştü. Hayatının son dakika
sına kadar kendisine sadakattan ayrılmı-

Sur prensi Perikles 
Sur prensi Perikles, Yunanistanın kötü 

imparatoru Antiyoşus'un gizlice yaptığı (Sonu v3r 
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Ege manevralarının en 
hararetli günü 

(B~ı 1. inci sayıiada) 
çare.k. mavi kuvvetleri bombardıman et
meye başlamışlardır. Tayyare dafil top
larla cihazlı olan mavi motörlü kuvvet
ler; bu hlicuma karşı kendilerini koruma 
sorunda kalarak hareketlerini yavaşlat -
mı~ardır. Hava faaliyeti, akşam geç vak
• kadar devam etmiştir. 1ki taraf tay -
yareleri gece uçuşları ile keşifler yapa-

caklardır. 

yarın kırmızının taarruzu var 
Kuş adasına ihraç yapmış olan ma'? 

kuvvetlerin ileri hareketleri; hedeflerı
ne kadar ilerlemiş bulunmaktadır. Ya : 
nn sabah kırmızmm taarruza geçmesı 

beklenmektedir. . . 
y ann manevraların en çok faalıyetlı 

günü ola~aktır. Kırmızının asli ~~vvet -
lerle taarruza geçmesi beklendigınde~; 

. d b''yük kuvvetini harb cephesı
mavı e u . . 
ne sokacak ve böylelikle katı ~etıc~yı 

ek çarpı<>ma olacaktır. Arazı vazıye-
verec ~ . 'lahl 
ti, iki tarafın strateji vaziyetı, sı a:ı 

dairi farklar kumanda heyetlerı-
arasın • 
nin durumu; yarınki karşılaşmaların ç~~ 
dikkatdeğer hususiyetler gösterecegı 

hissini vermektedir. 
Mavi taraf komutanlığını bu akşam

dan itibaren Korgeneral Mümtaz idare 

etmektedir. 
Kahraman ordumuz.un 

muıJallakıyeti 
Manevraların yapıldığı saha çok çe

tin ve arızalıdır. yolu olmıyan dağların, 
geçid vermiyen derelerin çevrelediği bu 
mm takada: bütUn modern vasıtalara sa
hlb cüzütamların hareketi çok büyük 
güçlükler göstermektedir. Bütün bunla
ra rağmen gerek mavi, gerek . kırmızı 
aaflardaki krtalanmız; büyük bır mu• 
vaffakiyetle kendilerine verilen emi~le.~ 
yerine getirmektedirler. Bilhassa yuru
yü.ş kudreti, randımanı itibariyle, ord~
muz eldeki mikyasları geri bırakan bır 
başa;ı göstermiştir. Mehmedçik, hakiki 
barbta imiş gibi, dinç ve sağlam yapısı
nın terbiye görmüş ve olgunlaştırılmış 
hüviyeti içinde her hareketiyle. hayran
lık toplamaktadır. lstila görmüş bir y~rd 
parçası olmak hususiyetinin; aşk halıne 
getirdiği bir ordu sevgisini gönlünde 
yaşatan Ege çocukları; harb hareketle
rini Mehmetçiğin yanı başında ve onun
la beraber takib ediyorlar. Askerlerimi
zin geçtiği köylerde onlara varını yoğu-

Sancakta 
Sükun var 

( Başı 1. inci sayfada ) 

Nwnan Menemencioğlu'nun Beruta ge
leceğine dair bir şayia var. Doğru mu

dur? 
- Evet .• İkinci teşrinin ilk haftasın

da sayın Numan Menemencioğlu, Kont 
dö Martel'in ziyaretini iade etmek üzere 
Berut'a gelecektir.'' 

al •J· ' Sancak muh ızı gı ıyor mu. 
Halepte çıkr.n "Elcihat" gazetesi ya

zıyor: 

" Haber aldığımıza göre, Sancak de-
legesi Roje Garo Sancaktaki Suriyeli as
keri ve mülki memurların 28 ilkteşrinde 
vazifeleri sona ereceğini söylemiştir. Bu
nun üzerine Sancak muhafızı Şama gi
derek başka bir memuriyete tayinini Su-

- riye bükümetinden istemeğe karar ver -

miştir." 

Sancak delegesi Beylan'da 
Adana, 12 (Hususi muhabirimiz te • 

lefonla bildiriyor) - Sancak delegesi 
Roje Garo bugün Beylan'a gitmiş ve 
Beylan'da türk şehidleri abidesine bir 
çelenk koymuştur. 

Delege bundan sonra 
ve civardan gelen türk 
hasbıhalde bulunmuştur. 

B eylanlılarla 
köylüleriyle 

Delege beylanlılardan türk harfleri 
için açılan kursların faaliyeti hakkında 

izahat istemiş, Beylan ve civarının iktı
sadi ve zira! vaizyetini sormuştur. Dele
geye lazım gelen cevablar verilmiştir. 

Delege Roje Beylan köylülerine "Size 
ınektebler açacağız, çocuklarınızı okuta
cağız.'' demiştir. 

Halaydan ayrılan askerler 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bu ayın 

yirmi sekizinde suriyeli ve fransız me
murlarla askerler Hatay'dan ayrılacak -
lardır. 

nu ikram etmek arzusiyle yanan halk; 
askerin konukladığı yerde hakiki bir bay
ram yapıyor. 

Bir boğazda çetin harb 
Bugün ortaklara giden Derbent bo· 

ğazında çok çetin bir harb oldu. Boğazı 
geçmiye uğraşan bir tarafla, onu müda
faaya çalışan diğer taraf; ilerlemek ve 
yerinde kalmak azmiyle saatlerce süren 
bir çarpışma yaptılar. Bir çevirme hare
ketinin ve onu önlemiye çalışan muka
bil hareketin; bütün askeri bilgi ve tek
niğini taşıyan tezahürlerine şahid olduk. 

Atatürk burada muharebeyi baştan 

nihayete kadar büyük bir dikkatle takib 
buyurmuşlardır. Mavi bu boğazı bir gün
de alabilmek için tam hazırlıkla taarru
za geçmişti: iki taraf kuvvetinin muka
yesesi, arazi vaziyeti, hücum şekli bu
nu gösteriyordu. Fakat kırmızı; bu bo
ğazı bugün terketmedi. Akşama kadar 
devam eden çetin ve kahramanca bir ta
arruz karşısında, aynı çetin ve kahra • 
manca müdafaa boğazın düşmesine ma
ni oldu. Büyük Şef; bulundukları yerle
ri karış karış koruyan bu müdafaa kar
şısında takdirlerini bildirdiler. 

Mareşal Çakmak ve manevra kuman
danlık karargahı bugün Aydına geleli. 
Kırmızının taarruzu yarın sabah çok er
kenden başlıyacaktır. Mavinin müdafaa 
sistemi ve mukabil taarruzları, baştan 

aşağı heyecan ve beklenmedik hadiseler
le dolu geçen manevranın en tipik teza
hürleri olarak bekleniyor. 

Çünkü kırmızılar toplanıyor 
Çünkü kırmızı kuvvetler toplanmak_ 

ta devam etmektedirler. Tahrib edil
diği farzedilen Aydın istasyonu şar. 

kında t•enden indirme yapan bir kır. 
mızı alaymı mavi tayyareler devamlı 

olarak bombaladılar. Alay, 'hemen mü
dafaa tertibatı alarak mitralyöz ateşiy· 
le tayyareleri püskürterek cepheye ha.. 
reket etti. 

Tayyarelerle trene binmek üzere 
olan alay arasındaki çarpışma çok ente
resan oldu. Alçaktan uçan tayyareler, 
krtalara devamlı surtte bomba attılar. 
Mitralyöz ateşi, tayyareleri yükselme
ğe mecbur etti. 

Aydının üstünde sabahtanıberi de
vamlı olaı-ak iki taraf tayyareleri faali. 
yettedir. 

Atatürk'le Yunan ve 
Bulgar Krralları arasında 

(Başı 1. inci sayfada) 

Georges arasında aşağıdaki telgraf. 
lar teati olunınuttul' : 

Majeste ikinci Georges 
Yunan Kıralı - ATlNA 

Yunan Veliahdı Altes Ruvayal 
Prens Paul'ün ni§anlanması münase. 
betiyle, Kıral ailesinin daimi saadeti 
ue dost ve müttefik Yunanistanın bü
yük iyliği ve refahı hakkındaki en 
iyi temennilerimi majestelerine bildi
ririm. 

K.ATATORK 

Ekselans Reisi Cumhur 
ANKARA 

Temenni!eri hakkında ekselansı

nl%a hararetle teşekkür ederim. 
GEORGES 

Ata.türkle Bulgar Kıralı arasında 
Ankara, 12 (A.A.) - Bulgar Kı

ralı Majeste Üçüncü Boris'in tahta 
çıkışının yıldönümü münasebetiyle, 
Reisi Cumhur Atatürk ile Majeste 0_ 
çüncü Boris arasında aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur. 

Majeste Üçüncü Boris 
Bulgar Kırah 

SOFYA 

Majestelerinin tahta cüluslarının 
yıldönümü münasebetiyle, en samimi 
tebriklerimi bildirir ve şahsi saadeti 
ile Bulgaristanın refahı hakkındaki 

'1vi temennilerimin kabulünü kendile
rinden rica ederim. 

K.ATATURK 
Ekselans Kemal Atatürk 

ANKARA 
Ekselansınızın telgrallanndan de

rin surette mütehcusis olarak kendi.. 
lerine en samimi ve kalbi minnettar
lık hissiyatımı bildiririm. 

BORIS 

1 

ULUS 5 

Fransa Prene sınırını a~mağı düşünüyor 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

sahasında vaziyet alını§tır, çünkü Lon.. 

dra komitesinin meseleyi halletmekten 
aciz olduğu tahakkuk etmiştir. Şu hal
de bahis mevzuu olan mesele, Franko
nun lehine olarak ihlal edilmiş olan 
kuvvetler muvazenesini yeniden kur
maktır. 

Bu suretle Pittne sınırının açılma. 
sı meselesi ortaya atılmış bulunuyor. 

İspanyaya fransız kuvvetleri gön· 
dermek faraziyesini de ihtimal dış nda 
bırakmryarak bu babda verilecek olan 
muhtemel karar, pasaport verilmesi ve 
İspanyaya gidecek yabancı malzeme
sinin transitinin serbestisi normal reji_ 
min kurulması ile iktifa edecektir. 

Gönüllülere gelince, gönüllü kaydı
nın ferdi mahiyetten başka bir mahiyet 
alması şüpheli görülmektedir. 

Fransaya gelince, milli fabrikalar, 
levazımını fransız ordusuna tahsis mec· 
buriyetinde olduğundan İspanyaya yal
nız hususi fabrikalar serbestçe malze
me verebileceklerdir. 

Faris ile Londra arasında kati an
laşma hasıl olduktan sonra bu anlaşmaz
lık Londra komitesine havale edilecek 
ve Frnsa ile İngilterenin istikbalde Ak. 
denizdeki hareket serbestisi mahfuz ka
lacaktır. 

Fransa ispanya sınırını açacak mı? 
Pöti Pariziyen gazetesinde çıkan bir 

makalede ezcümle şöyle denilmektedir: 
"Fransa hükümetinin fransız - is

panyol hududunu açması ihtimali de 
vardır. Eğer hududun tekrar entemas. 
yonal transite açılması ile beraber hu
susi fransız endüstrisine İspanyol1ara 
harb malzemeşi satmak serbestisi 
de verilecek olursa cumhuriyetçilerin 
daha kolay hir şokıilde teçhiz edilecek
lerine şüphe yoktur. 

Daha müsbet bazı tedbirler de göz. 
den geçirilecektir. İngiliz hükümetinin 
böyle bir hal şekline bundan sonra iti
raz etmiyeceği de söylenmektedir.,, 

Mutavassıt bir hal tarzı bulundu 
Pari Midi gazetesinin yazdığına gö

re, Pirene sınıdannm Valansiya hükü
metine açılması hususunda mutavas-
sıt bir hal tarzı bulunmuştur. Bu sınır
lar şimdi açılacak ve gönüllüler mese.. 
lesinin görüşülmesi neticelenince tek
rar kapatılacaktır. Bu suretle hem ka
rışmazlık politikası tamamiyle bırakıL 
mış olmıyor, hem de yapılacak görüş
melerin sürüncemede kalmaması temin 
edilmiş olacaktır. 

lngiliz • lrannz temaslan 
Paris, 12 (A.A.) - İngiliz ve fran.. 

sız hükümetlerinin İtalya notası kar_ 
şısında takınacakları müşterek hareket 
tarzı hakkında bu gün de iki hükümet 
arasında görüş teatileri olmuştur. Fran
sanm Londra büyük elçisi B. Korben 
öğleden sonra dış bakanlığa giderek 
italyan cevabı hakkındaki fransız gö
rüşünü İngiltere hükümetine bildir-

miştir. 

lngiltere kendi göniillüleTini 
geri çekecek 

Londra, 12 (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: İspanya hükünıeti, İspan
yada çarpışan bütün gönüllülerin g.eri 
alınması umum1 plam çerçevesi dahilin
de, kendi kıtalarında harb eden bütün 
yabancı gönüllüleri İspanyadan çıkar
mıya hazır olduğunu ve bu hususta 
beynelmilel bir teşekkülün müdahale. 
sini prensip itibariyle kabul eylediği
ni resmen İngiltere hükümetine bildir

miştir. 

ispanya gönüllüler hakkında ital
yan görüşünü protesto etti 

Londra, 12 (A.A.) - İspanyol sefiri 
harıciye nezaretine bir nota tevdi ede
rek' B. Azkarate'nin gönüllülerin çekil
mesi meselesi hakkındaki beyanatını 
italyanlarm tefsir tarzını protesto et-

miştir. 

Valansiya hükümeti, bu notasında 
prensip bakımından İspanyadaki müca
deleye iştirak etmekte olan bütün mu. 
hariblerin geri çağmlmasrna müteallik 
umumi bir plan çerçevesi içinde kendi 
saflarında bulunan ecnebi gönüllülerin 
geri çekilmesini temine amade alduğu

nu bildirmektedir. 
Bu gönüllüle:- üzerindeki mutlak o

toritesini Milletler cemiyetinde ilan 
etmek suretiyle Valansiya hükümeti, 
bütün gönüllülerin geri çağırılması i
çin yapılması muhtemel bir planın tat
bikine ihlaskarane yardım etmek niye. 
tinde olduğunu isbat ettiğini bildir~ 
mektedir. 

San 1 ome vapuru nasıl batırıldı? 
Salamanka, 12 (A.A.) - San Tome yahut San Agustin isminde

ki geminin batması hakkında yeni malfunat neşredilmektedir. Cezayir 
kıyıları açığında batan geminin hüviyeti henüz tesbit edilememiştir. 

Neşredilen tafsilata göre pazar günü iki Franko ganbotu İspanya 
hükümetinin ticaret filosunun en büyük gemileri arasında bulunan 
ve 120 lik dörder topla mücehhez olan bu iki vapurdan birine rastla
mışlardır. Vapur birçok tayyare ve 1.800 ton ağırlığında top malzeme
si taşımakta idi. Ganbotler ateş açarak alevler arasında yanan vapuru 
batırmışlardır. 

Cephelerde -Londra, 12 (Hususi) - Asi kaynak
lardan bildiriliyor: Asturi cephesinde 
Franko kıtaları ileri hareketlerine de
vam etmişler ve muhtelif mevzileri iş
gal etmişlerdir. Aragon ve cenub cep
helerinde muhtelif yerlerdeki bükü. 
metçi taarruzları püskürtülmüştür. 

Asturi cephesinde Franko kuvvet
lerinin baskısı gittikçe artmaktadır. 

Bunun neticesinde Oviedo cephesine 
karşı geniş bir çevirme hareketi baş
laınrş bulunuyor. Franko kuvvetleri bu 
civarlarda muhtelif noktaları top ateşi 
altında bulundurmaktadırlar. Franko 
tayyareleri bu bölgede faaliyette bu
lunmuşlardır. 

V alansiya hükümeti taşınıyor mu? 
Muhtelif kaynaklardan ispanyol bü· 

kümetinin Valansiyadan Barselona ta. 
şınacağmı bildirmişse de, royter a
jansı muhabiri, Valansiyada bu husus. 
ta bir malumat mevcud olınadığmı ha
ber vermektedir. 

Bir alman tayyaresi, hiç bir sebeb 
olmaksızın Pirenel.enieki memnu mm
takadan alçak.tan uçarak geçmi,tir. 

Katalonya devleti reitri B. Kompanis, 
yakmda kendisinin istifa edeceğini ve 
yeniden seçilmek istemediğini bldir
nıiştir. 

B. Rasih Kaplan'ın 
geçirdiği kaza 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Antalya 
mebusu B. Rasih Kaplan bir kaç gün 
evvel Cağaloğlundan inerken bir çocu
ğun kullandığı bisiklet kendisine ça-rp
nuş ve B. Rasih Kaplanın bacağını ya-. 
ralam.ıştır. B. Rasih Kaplanın bacağı 
aılçıya konulmuş ve kendisi oturduğu, 

Meserret otelinde hıısusi tedatri altına 
alınmıştır. 

Tarihçi Ahmed Refikin 
cenaze töreni 

İstanbul, 12 (A.A.) - Tarihçi ve 
muallim Ahmed Refik merhumun cena
ze töreni dün Büyük t-Adada yapılınış.. 
ur. Tarih kurumu ve basın kurumu ce
nazeye bir çelenk göndermişlerdir. Ga.. 
zeteciler, muallimler, talebeleri me<r· 

buma son sruygıyı gösterdiler. Mezarın
da Çallı B. İbrahim bir nutuk Biiyle. 

di. 

Adana pamuk piyasası 
Adana, 12 (Hususi muhabirimiz te. 

lefonla bildiriyor) - Pamuk piyasası 
bu günlerde oldukça durgundur. Fiat
larda hafif bir tenezzül vardır. 

Fazla yolcu alan vapur 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Şirketi 

hayriyenin bir vapurunda bugün ani 
bir kontrol yapılmış ve vapurun isti. 
ab hacminden fazla yolcu aldığı tesbit 
olunmuştur. 

Ana caddelerde otomobillerin 
durmaları yasak edildi 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Beledi
ye resmi dairelere aid otomobillerle hu
susi ve taksi otomobillerinin ana cad
delerde durmalarmı, müşteri almaları
nı veya beklemelerini yasak etmistir. 

Floryanm ağaçlanması 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Florya

nın ağaçlanma ve çiçeklendirilmesi işi, 
orman mektebi direktör ve profesörle
rinden mürekkeb bir heyete verildi. 

Kız talebeye askerlik dersleri 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Kız ta

lebeye askerlik dersi gösterilmesi hak
kındaki karar ve okutulacak derslerin 
programı alakalılara bildirilmiştir. 

lbnissuud sınıra 
asker yığıyor 

Maverayışeriada büyük 
bir heyecan var 

Kahire, 12 (A.A.) - Alman haberal· 
ma bürosu muhabirinden: 

" Amman'dan gelen bir habere göre, 
İbnissuud, Maverayışeria hududu boyun· 
ca beş askeri mevzi ihdas etmiştir. Bun
dan başka takviye kıtalarınm sınıra doğ
ru tehacümü devam etmektedir. Bu te· 
hacüm, Maverayışeria' da o kadar büyük 
bir heyecan uyandırmıştır ki, hudud kr
talan kumandanı, umumi karargahım 
Hicaz demiryolu istikametinde hududa 
pek yakın bir noktaya nakletmiştir. 

Bundan başka Amman'dan Maan'a 
birçok askeri tayyare nakledilmiştir.' 

FiliıtinJe hargaşalıklan 
önlemek için 

Kudüs, 12 (A.A.) - Hiikümet, şayi
alara göre, ilkteşrin ortalarına doğru 

başlamak üzere hazırlanan muhtemel 
karışıklıkların önüne geçmek üzere fev
kallde tedbirler almıştır. Birçok kasaba
larda, sokaklarda toplanmak kati suret
te yasak edilmiştir. Büyük ölçüde araş
tırmalar yapılacağı tahmin edilmektedir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER f 

X Prag - Küçük antantm ekono • 
mik komisyonu Trençin - Teplitz'de ça
lıfmalanna başlamıştır. 

X VilhehmhaEen - Oç gemiden mü
rekkeb alman nıekteb filosu uzun bir 
talim seferi için limandan ayrılmıştır. 

X Berlin - General Göring'in eniş
tesi noter doktor Rigele ihtiyat subaylr
ğı vazüesini yaparken Badrihemad'da bi 
talim esnasında ölmüştür. 

Yedi seneden beri devam 
eden bir dava 

Istanbul, 12 (Telefonla) - Ağır ce_ 
za mahkemesi 7 senedenberi devam e. 
den bir ihtil!s davasmı neticelendirdi 
ve beş seneye mahkfim olan bir memu
run beraetine karar verdi. Hadise şu. 
dur: 

Yedi sene evvel zat maaşları direk
törlüğünde 1715 liralık bir ihtilas ol. 
muş, mutemed Kemal ile memur Vehbi 
beş seneye mahkfim olmuşlardı. Yal
nız Vehbi hakkındaki karar gıyaben 

verilmiş ve hüküm de infaz edile
memiştir. Dokuz ay evvel polis Veh
biyi bularak tevkif etmiş ve bu 
gün görülen muhakemede Vehbinin 
ihti!ası vaktiyle devlete haber verdiği 
ve ihtilasla alakası olmadığı anlaşılmış 
ve beraetine karar vermiştir. 

Çocuk bahçeleri 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Belediye 

Beşiktaş, Üsküdar ve Fatih semtlerin
de birer çocuk bahçesi kurulmasına ka 
rar verdi. 

Türk Elen orduları 
(Başı J. inci sayfada) 

bahis mevzuu ederek diyorlar ki: 
" Metaksas bu sözleriyle, vaktiyle 

yapmış olduğu bir vadi yerine getirmiş 
olduğunu gösteriyor: "Metaksas mille
te iç emniyetten sonra dış emniyeti va· 
deylemişti. Metaksas bu drş emniyetin 
bugün temin edilmiş bulunduğunu be -
yan ediyor. Bunda hiç kimseye karşı bir 
tehdid yoktur. Azimkarane hareket et
mek meydan okumak demek değildir. 

Bu, münhasıran şunu tanımaktır ki, Tür 
kiye ve Yunanistan Balkan antantı çer
çevesi içinde yakınlıklarının başlangıcın· 
dan beri kendilerine çizmiş oldukları 

yoldan hiç bir an ayrılmamışlardır.ı. 
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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. 
~artname, plan ve mukavele projeleri Ankarada P.T.T. Umum 

müdürlüğü binasında Hava yolları acentasmdan, 
İstanbulda: Karaköy postahanesindeki Hava yolları acentasın-

dan ve 
İzrnirde: Nafıa müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
Eksiltme 26.10.937 salı gür.Ü saat 14.30 da Ankara tayyare mey

danında idare merkezinde yapılacaktrr. 
Taliplerin teklif mektuplarını (1710) liralık muvakkat banka te

minat mektubu ve müteahhitlik vesikası ve sair kanuni belgelerile 
birlikte eksiltme saatinden bir saat evetine kadar idareye vermeleri 

(3798) 3--5613 

İzmir belediyesinden : 
Cumhuriyet Meyoam arkasında sureti mahsusada ayrılan arsa· 

da inşa. edilecek olan belediye sarayının projesi münakasaya ko· 
nulmuştu. 

Görülen lüzum üzerine şartnamesinde tadilat yapıldığından 
müsabaka müddeti 15 şubata kadar temdid edil niştir. Müsabakaya 
iştirak edecekler tanzim edecekleri projeleri bu müddet zarfında 
belediye fen heyetine imza mukabilinde teslim edeceklerdir. Bu 
busustıı malUmat almak istiyenler belediye baş mühendisliğine mü- .. 
racat etmelidirler. 

Müddetin hitamından on beş gün sonra dereceleri tasnif edile
rek yalnız birinci gelene iki i:>in lira verilecektir. Müsabakayı ka
zanmı}an projeler sahiblerine iade olunacaktır. (3594) 3-5308 

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

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

nişehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt-
meye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme günü 10.ll~937 çarşamba gtinü saat 16 da Yenışe
bir belediyesi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İşbu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kopyala
rı İstanbulda Galatada Selanik bankası beşinci katta mühendis 
Hasan Halettedir. 

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

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedi buçuk teminatla
" tutarı olan 1435 lira 72 kuruşluk teminatlarını teklif varakala
riyle birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye girecekler teklif mek
tublarım ihale saatmdan bir saat evel belediye reisliğine gönder. 
mel eri. 

5 -- Eksiltmeye talib olanlar Türkiyenin bir kaç mahallerinde 
yapmış oldukları tesiatlarda muvaffak olduklarım mübeyyin ve· 
sikaları ibraz edeceklerdir. 

5 - Fazla izahat almak istiyenler belediyemize müracaat ede-
bilirler. (6575/ 364n) 3--5383 

Nafıa Vekaletinden: 
Y apr İşleri İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: İsteklilerin vesika1an noksan tev
di etmiş olmaları hasebiyle 27.9.937 tarihinde ihalesi mümkün ol
mıyan Ankarada Mahmut paşa bedesteninin tamir ve takviye inşa· 
atıdır. 

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

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

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

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve bizzat diplomalı yüksek mi
mar veya yüksek mühendis olmaları ve nafıa vekaletinden alınmış 
yapı müteahhidliği vesikası ibraz etmeleri. 

5. - İşin hususiyetine binaen, isteklilerin, bu işi yapabilecek 
derecede vukuf ve ihtisası haiz oldukları hakkında maarif vekfiletl 
antikiteler ve müezler müdrlüğtinden alınmış ayrı bir vesika gös
termeleri lazımdır. 

6. - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar komisyon reieliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3729) 3--5527 
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Ankara inhisarlar 
ğünden: 

baF.müdiirlii-
<; 

Şartnamesi ver.h ile .:o ton t ii rk antrasit kömürün mubayeasr 
açık eksiltmeye konulmuştur. T a1ib erin bedel muhamminin yüz
de yedi buçuğu olan 83 lira 70 kuruş lk teminat paralariyle bir
likte 2•5-10.937 tarihinde saat 16 da idaremizde toplanacak komis
yona gelmeleri ilan olunur. ( 3764) 3--5575 

Cümhuriy~t Halli Partisi Genel 
Sekreterliğinden: 

Cumhuriyet halk partisine aid kapalı Buik marka ve 933 modeli 
beş kişilik bir otomobil kapalı zarf sureti vle satılacaktır. Otomobili 
görmek istiyenler her gün parti garajında görebilirler. Satın alma· 
ya talih olanların teklif mektublarınr 15 birinci teşrin 937 günü ak· 
şamına kadar Ankarada C. II. P. merkezi binasmda Başsekreterliğe 
tevdi etmiş olamaları şartt ı r. Neticesi ertesi gün talibl ere bildiri-
lecektir. 3-5355 

Ki taralar çalarken 
TlNO ROSSI 

Anl{ara yül{sel{ 
rek:törlüğünden : 

• 
zıraat 

• •• •• enstitusu 
.'.il 

1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalöriferli bi
naların kalöriferle, kalörifer olmıyan binaların ve kok kömürü so
basiyle ve 165 gün müddetle ısıtılması işi kaplaı zarfla eksiltmeye 
konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedel 32000 otuz iki bin lira olup muvakkat te· 
minat 2400 liradır. 

3 - İhale yüksek enstitü rektörlük binasında toplanan komis
yon tarafından 14.10.937 tarihine rastlıya n perşembe günü saat 16 

da yapılacktır. 
4 - Teklif mektublarının ihaleden bir saat evetine kadar mak

buz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatında 
komsiyonda hazır bulunmaları. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlüğüne mliracatları ilan olunur. (3561) 

3-5277 

, ....... :· · :·~ ... "···~,.~. ~·' ~ · .. ~ · ""· . .:: ,·' - : , •.. ., i •• 

Siyasal bilgiler okulu müsahali.a 
imtihanı neticesi 

ı - Siyasal Bilgiler okulu müsabaka imtihanında kazananla
rın adları Ankarada okul binası içinde, 1stanbulda yüksek öğret
men okulunda ilan edilmiştir. 

2 - Müsabaka imtihanında leyli olarak ~~~nlar teahhüd 
ve kefalete aid muameleleri yaptıracaklar ve bırıncı teşrinin 17 in-
ci pazar günü okul binasında bulunacaklardır. . 

3 -- Nehari olarak kazananlar ilk teşrinin 17 ncı gününe kadar 
okula müracaatla kati kayıt muamelelerini .Ya~tı~malrdırlar. 

4 - Okul, birinci teşrinin 18 nci pazartesı gunu sabahleyin ders
lere başlıyacaktır. Bütün okurlar o gün sabahleyin okulda bulun-
malıdırlar. (3804) 3-5536 

İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 
pazarlık komisyonu ilanları .________________ __ ____________ __. 

t LAN 
1 - 46367 lira 83 kuruş keşif bedelli İstanbulda Gu.reba hasta• 

hanesi haricii hastalıklar anfisi inşaatı kapalı zarfla eksıltmeye ko
nuJmuştur. 

2 -- Bu işe aid şartnameler şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık gene1 şartnamesi, 
D - İnşaata dair fenni şartname, 
E - Keşif hülasa cetveli ve ilişilderir 
F - Projeler, 
İstlyenler bu prtname ve projeleri 250 kuruş bedel ile Univeral. 

te rektörlüğünden alabilirler. 
3 -- Eksiltme 18.10.937 pazartesi gUnü saat 15 de İstanbul üni

versitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3477 lira 6 kuru9 

muvakkat teminat vermesi ve bayındırlık bakanlığından alınmıı 
1937 senesine aid bina müteahhid vesikasiyle bir defada 4000 li
ralık inşaat teahhüd ve ikmal etmiş olması ltzımdır. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verit. 
miş olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 tincll madde
?e. yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ilo 
ıyıce kaptılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul e.. 
dilmez. (3647/6575) 3--5382 
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Ankara icra dairesi gayri men· 
k.ul satış memurluğundan: 

İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen Tapunun 15.6.32 
tarih ve 113 numarasında kayıdlı Ankaranın Uyuz kuyu mevkiinde 
kain tarla aşağıdaki şartlar dairesinde açık arttırmaya çıkarılmıştır~ 

Evsaf ve müştemilat: 
Şark, şimal ve cenubu kayalık, garbı kara osman tarlası ile çevri~ 

miş - 3575 - metre murabbaında olup beşte iki nisb::tinde kayalık .. 
tır. Ve beher metre murabbaına ~ 21 - kuruştan heyeti umumiye.. 
sine - 771 • lira kıymet konmuştur. 

Satış şartları: · 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere Ankara icra dairesi gayri 

menkfil satış memurluğunda - 15.11.937 - Tarihine müsadif pazar .. 
tesi günü saat 14-16 da yapılacaktır. Talihler takdir edilen kıymet 
üzerinden % 7.5 pey akçesi veya banka mektubu veya tahvil vere
ceklerdir. Dellaliye ve vergileri satış bedelinden ödenir. Tapu ve 
tahliye masrafları müşteriye aiddir. Bu art1 ırmada teklif edilen be
del takdir edilen kıymetin % 75 ni bulduğu takdirde üç defa nid~ 
dan s:mra en çok arttırana ihale edilir. Bulmadığı takdirde teklif .. 
de bulunan müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 30.11.937 tarihi
ne :n:.!sadif ı::alı günü saat 14 - 15 kadar yapılacak ikinci arttırma .. 
da teklif edilen bedel muhammen kıymetin % 75 ni bulsun bulmasın 
en çok arttırana ihale edilir. 

2 - Her iki arttırmada ihale yapıldığı takdirde bedeli peşinen 
almtr. Müşteri isterse yedi gün kadar mehil verilir. Bu müdde· 
tin sonunda da verilmezse kendisinden evvel teklifte bulunan 
müşteri de almağa razı olmazsa on beş günlük bir artırma sonunda 
en çok art rana ihade edilir. Ve aradaki fark ve sair masraflar 
kendisinden tahsil olunur. 

3 - Borçlu ve alacaklrlarla diğer alakadarların bu gayri men. 
~ul. üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
ıdd alarmı evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize verme~ 
!eri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaştırılmas ııdan hariç tutulacaklardır. 

Artırma şartnamesi 4. 11. 937 den itibaren 936-84 dosya No. 
siy le dairemizde herkese açıktır. Artırmaya iştirak edenlerin 
da~a evvel ş.artnameyi ve gayri menkulün imar vazıyetini ve 
saır hukuki vazıyetini görmüş ve bunları kabul etmiş ad ve iti .. 
bar olunurlar. 3-5680 
~~ · 

GE REDE İCRA MMURLUGUNDAN: 
Geredenin Dörtdivan - Adak.nık K. den olup halen Ankarada 

bulunduğu anlaşılan adresi meçhul Hızlı oğlu Yusufa: 
Dayı oğlu ölü İbrahim veresesinin temlikiyle Necati Gökçeye 

26-3-929 tarih ve 7244-195 N. lu resen tanzim edilmiş borç ıkrarını 
havi Noter senedi mucibince bakiye borcunuz olan Yüz ön dört li .. 
ra ile masarifini ve faizini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödemeniz ve yahut aid olduğu makamdan icranın geri hıra.kılması 
için bir karar getirmeniz lazım olup böyle bir karar getirmediği .. 
niz veya borcunuzu ödemediğiniz surette cebri icra yapılacağına 
ve bu müddet içinde mal beyanında bulunmadığınız takdirde ha
pisle tazyik olunacağrnıza dair tebliği icab eden İcra emri ilinen 
tebliğ olunur. 3--5683 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu llanlan 

t LAN 
Pazarlıkla dört baş nakliye koşumu hayvanı satın alınacaktır. 

Satılık hayvanı olanlar hayvanlariyle birlikte hergün saat 9 dan 16 
ya kadar M.M.V. satın alma Ko. na müracaat etsinler. (3778) 3-5596 

İLAN 
501, 224 metre mikabı 20048,95 lira muhammen bedelli meşe v~ 

ya 12530.50 lira muhammen bedelli kayın tomruk 22.10.937 cuma gü· 
nü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin meşe teklif ettikleri takdirde 1.536,7.2 
kayın tomruk teklif ettiklerinde 939,80 liralık muvakkat temınat ı
le kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
melerilazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk 

(3730) 

Ankarada malzeme dairesinden. 
şefliğinden dağıtılmaktadır. 

3--5528 

İLAN 
M uhaırunen bdeli 9236 lira olan muhtelif cin-s saplar 10-11-937 

çarşamba günü saat 15 de kıapalı T.arf usulü ile Ankarada idare bL
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıiyenlerin 692,70 liralrk muvakkat teminat ile 
kanunun tıayin ettiği vesikalan ve Nafıa müreahhitlik vesikası vo 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine ve~ 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da malzeme dairesinden. 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağrtılmaıktadır.. 

(3795) 3-5621 

İLAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyat 58 lira olan 180 tano 

gardi11op kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 26.10.937 sah günü saat 11 dedir., 
3 - İlk teminatı (783) liradır. 
4 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. 

SA. AL. KO. nuna müracaat. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cll 

madelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublariyle 
birlikte ihale saatından en az bir saat evel komisyona vermeleri. 

(3769) 3-5559 
iLAN 

Muhammen bedeli 27095,44 lira olan cebire ve traves borulan 
15.11.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An.kar~ 
da idare binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 2032,23 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesilakarı ve nafıa müteahhi<ililı:: vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme.. 
leri lazrmdır. 

Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3814) 3--5656 

Safranbolu helediyesfuden: 
Belediye için iki adet otobüs satın alınacaktrr. İhale 22 T. evel 

937 tarihinde saat 15 de kapalı zarfladrr. Muhammen bedel (5500) 
liradır. Muvakkat teminat ( 422) lira (50) kuruştur. 

Talihler her hangi bir husus için beldiyeye miiracaatları ilan 
olunur. (3588) 3-5443 

l(ızılcahaınam Malmüdürlüğün· 

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

bin otuz iki lira muhammen kıymet takdir edilen kereste fabrikası 
binası ve müştemilatının enkazı ile makine ve malzemesi artırma 
ve eksiltme kanunu mucibince 23.9.937 tarihinden itibaren 14.JO. 
1937 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere müzayedeye çıkarılmış· 
tır. 

Daha fazla malUmat almak istiyen taliplerin Kızılcahamam ma" 
liyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (3744) 3--5531 
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[ 
~kara Levazım Amirliği Satmalma 

Komisyonu llanları 
.._,----~~------~ ~--------------~ 

İLAN 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Pınarhisar garnizonun 745 ton yulafı 

2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle Vizede yapılacaktır. 
3 - Yulaf.n tutarı 52150 liradır. İlk teminatı 3912 liradır. 
4 - İhalesi 1. 2. teşrin 937 pazartesi günü saat 16 dadır. 
5 - Şartnamesini görmek istiyenlere her gün Vize satın alma 

komisyonunda gösterilmektedir. (3860) 3-5682 

İLAN 
1 - Kor birliklerinden Kırklareli, Vize, Pinarhisar, Alpullu, 

Tekirdağ, Malkara ve Çorlu garnizonları un ihtiyacı için 3400 ton 
buğday kırdırılacaktır. 

2 - .Her garnizon için münakasaya ayrı ayrı girileceği gibi ~e
yeti umumiyesinden bir kişi girebilir. Şu kadar ki her garnizon ıçin 
ayrı ayrı fiat vermek şarttır. 

Lira 
3 - İlk pey parası: Kırklareli için 1214 

Vize ,, 342 
Pınarhisar ,, 581 
A.pullu ,, 285 
Tekirdağ ,. 360 
Malkara ,, 233 
Çorlu ,, 262 

4 ·- lhalcs!. 1-11-937 pazartesi günü saat 16 da talipliler bir sa
:•t evvel komh;yona teklif mektublarmı vermiş bulunacaklardır. 

5 - Şartnamesi Ankara Levazın amirliği satınalma İstanbul 
Levazım amirli~i sat n alma ve Ço,lu kor satın almasında görebi
lirler. 

6 - Talipler kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belge
·ı .. rile birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor satın alma komisyo-
nuna miiracaatlarr. (3858) 3-5681 

t L A "' 
1 - Aşağıdaki yazılı odunlar Erzincan tümen karargahının 

Stıtrn aln.d komisyonunda mübayaa edilecektir. Şartnamesini gör
«ı.ek istıyenler her gün komisyonda parasız görebilirler. 

2 - Pazarlığa iştirak edecekler ihale günü ticaret ve sanayi 
.-<toısına kayıtlı buluncluklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
Cinsi l'.1 fkt~rı Muhammen ilk eksiltme eksiltme saati 

vdun 
.. 

Kilo bedeli teminatı şekli tarihi 
1,200,000 2700() 2025 pazarlık 25.10.37 
740,000 16650 1284,75 " .. " 740.000 16650 1284,75 " " ,, 

(3853) 3-5670 

f LAN 

16 
16,30 
ıs 

Ordu hizmetine elverışli olmadığından çürüğe çıkarılan yedi 
baş hayvan 19.10.937 saat 14 de pazarlık arttırma usuliyle Ankara 
levazım amirliği satın alına komisyonunda satılacakt:r. 

İstekliler hayvanları görmek üzere harb okulunda topçu tabur 
komutanlığına ve pazarlıkla iştirak için belli zamanda komisye>n-
da bulunmaları. (3840) 3-5660 

İLAN 
1 - Manisa merkezinde bulunan krtaat ve müessesat hayvanları

nrn senelik ihtiyacı olan 541000 kito arpa ve yahud yulaf kapalı 
zarfla ve ayrı ayrı §artnamelerle münakasaya konulmuş ise de iha
le günü olan 24 eylül 937 cuma günü arpaya talih çıkmadığı ve yu
lafa teklif edilen fiyat da pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanu
nun 40. maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2.- Şartnameleri arpanın 149 ve yulafın 163 kuruş mukabilinde 
Manrsada tümen satın alma koınlsyonundan alınabilir. 

3--:: Münakasaları 3 2. teş. !137 çarşamba günü saat 17 de Mani
ıada .~umen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~umence arpa ve yahud yulaf teklif edilecek fiyatlar üzerinden 
tetkıkat yapılarak birisinin ihalesi yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri arpanın kilosu beş kuruş elli santim 
ve yulafın altı kuruştur. Muvakkat teminatları arpanın 2235 lfra 
yulafın 2439 liradır. 

5 - İstekliler ticaret odasına mukayyet olduklarına dair vesi
ka göstercekler ve muvakkat teminatlariyle birlikte münakasanın 
yapılacağı belli gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

(3841) 3-5661 

İLAN 
1 - Çerkez k_öyünde gösterilecek mahalde bir pa'VY'onun inşaat 

kapalı zarfla eksıltmeye konmuştur. İhale&i 2 2. teşrin 937 saat 16 
dadır. 
. 2 - Muh~en bedeli 30424 lira 64 kuruştur. tık teminatı 2282 
lı~adı~ .. İsteklıler şartnamesini her gün öğleden eve! komisyom:Ia 
gorebılirl er. 

3 - İstekliler teklif mektubları ve kanuni vesikalarını ihale sa
atınd:ın bir saat evel İstanbul komutanlığı satrn alma komisyonuna 
vermış bulunmalıdırlar. (3850) 3-5667 

t LAN 
1 - 1.zmir ta}'.'yare alayının 198000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

rarf usulıyle eksıltmeye konmuştur. İhalesi 1 2. teşrin 937 saat 
16.30 dadır. İzmir kışlada levazım amirliği satın alma komisyonun.. 
da yapılacaktır 

2 - Muhammen bedeli 21780 liradır. İlk teminatı 1633 Hra 50 
kuruştur. Şartnamesi her gün komisyondan glMilür. İstekliler tL 
~et. odas~na kayıdlı olduklarına dair vesika ibraz etmek mecbu
l'iyetındedır. 

3 - . Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ve şartnamesinde ya
sılı vesikalarla ve teklif rnektublarını ihale saatından bir saat e-
vel komisyona vermiş bulunacaklardır. (3851) 3-5668 

İLAN 
1 - 100 adet büyük bakır kazan 100 adet küçük bakır kazan 2000 

adet bakır karavana 2000 adet kapaklı bakır bakraç için verilen fiat 
~al~~~örüldüğünden 18:10.937 saat 14.30 da İstanbul Tophane Lv. 
birlıgı satın. a~ma komısyonunda yazarlığı yapılacaktır. 
. 2 - Hepsmın muhammen bedeli 25860 lira ilk teminatı 1939 
lıra 50 ku~ştur •. Nümun~leri komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesıkalarıyle komısyıona gelmeleri. (3852) 3-5669 

İLAN 
. 1 - Diyar~e~r.de tayyare alanında Alıpınar garnizanunun su 

ihtiyacını te;nın ıçı? su tes~satı kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
.. 2 - K~f bedelı 23444 lıra 80 kuruş olup muvakkat teminat 

)'uzde yedı buçuk hesabı ile 1659 liradır. 
3 - 21-1.ci Tş.-937 per§embe günü saat 11 de kati ihalesi ya

pılacaktır. 

4 - Şartname ve keşif raporunu görmek istiyenler D. Bekir tay
yare alayı inşaat ayniyat muhasibliğinden alabilirler. 

5 - İstekliler mezkfü gün ve saatten evveline kadar teklif mek
t~blariyle teminat makbuzunu ve vesaikleriyle birlikte Diyarbe
kırcle kor satın alma komisyonuna müracaatları( 3580) 3-5298 

t LAN 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo kuru ot ıatın alı

udcaktr~'. Tahmin e~Hlen bedeli 13500 lira 85 kuruştur. 
Eksıltme 14/1 cı TŞ/937 perşemb~ günü saat 16 da Elaziz tütn 

•atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muv~kkat teminatı 1012 lira 56 kuruştur. 
Teklı~ m:ktubları ihale günü saat 15 kadar satın alma komisyo

nuna verılmış olacaktır ve bu saatten sonraki me.ktublar alm.ma
·'.'acaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
tın. koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3610) 3-5326 

Kastam,onu 
leminden: 

daimi encümen ka- ı Ankara belediyesinden: 
1 -.-ı:ekaüt,_itam.ve eramil maaşı alanlar 937 2. inci teşrin yok • 

laması ı~.n aşag.dakı maddelerde yazılı hususlara riayet edecc"c
lerdir. ı - Münakasa, İnebolu merkezin ~e yaprlacak ytılı ilk mekte

be aiddir. 27225 lira 61 kuruş lıe .... .!li ~.e':fi oıan bu mektebin bu se
ne dört bin liral k kısmı yapılacaktır. 

2 - Münakasa şartnamesi ve kesifname ve evrakı saire encÜ
men kaleminde görülebileceği gibi k~şifname hakkında muktazi L 
zahat nafıa müdürlüğünden öğrenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8.10.937 tanhinden 29.10.937 tarihine 
müsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. iha
le saatmın geldiğinde Kastamoni hükümet dairesinde daimi encü
mende kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

4 - İstekliler 4000 liranın yüzde yedi buçuğu olan 300 lira di
poizte verecklerdir. Bu teminat iç:n 2490 numaralı artırma ve ek
siltme ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tadad olunan is
tikrazı dahili, Eq~ani dcmiryolları istikrazı tahvilleri de kabul e. 
diliı'. 

5 - Teklif mektubları ihale saatından bir saat eveline akdar vi-
layet makam na verilecektir. (3854) 3-5672 

Anl{.ara valiliğinden : 
Kaza okullarına lüzumu olan 57 ton sömikok kömürünün mu

hammen bedeli 1573 lira 90 kurustur. İsbu kömürün satın alınması 
için açık eksiltme suretiyle yapıİan pa~arhkta talib zuhur etmedi. 
ğinden 30.9.937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere kültür direk
törlüğüne müracaatları ve her perşembe ve pazartesi günleri saat 
15.S da da;mi encümen~ müracaatları. (3838) 3-5659 

Çoruh Valilii!iııden: e 
1 - Çoruh Nafıa müdürlüğü dairesinde müteşekkil eksiltme ko

misyonunca kırk yedi bin yüz yetmiş iki lira on kuruş bedeli keşif
li Artvinde inşa edilecek ceza evi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 
2 - İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi Çoruh nafıa müdürlüğün-
de okuyabilirler. , .... 

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

4 - Muvakkat tem.mat bin betyüz otuz yedi lira doksan bir ku
ruştur. 

S - İstekliler bu gibi işi yapmış olduklarına dair eksiltmeye 
girmek istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hakkındaki ta
limatnameye uygun olarak Nafıa vekaletinden verilmiş müteahhit
lik vesikasrnı haiz bı:lunması ve 2490 sayılı kanunun 32 inci madde. 
sindeki serahat veçhıle tanzim edecekleri mektupları üçüncü mad
dede yazılı 22 birinci teşrin 1937 cuma günü saat on dörde kadar ko_ 
misyona iyice mühürlü olarak vermeleri lazımdır. 

6 - Postada gecikmeler kabul edilmez. (3790) 8-5608 

t LAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270982 kilo kunı ot satm alına

caktır. Tabın.in edilen fiyatı 14904 lira ı kuruş. Eksiltme 14/1. nci 
teşrin/937 perşembe günü saat 15,30 da Elaziz tüın binası ıatın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1117 lira 80 kuruştur. 
Teklif mektubları 14.30 kadar tüm satm alma komisyonuna ve

rilmiş olmalıdır ve bu saattan sonra verilen mektuhlar kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaktır. (3606) 8-5322 

1 L A N 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380585 kilo arpa satın ah

nacaktır. Tahmin edilen bedeli 23786 lira 56 kuruştur. 
Eksiltme 14/lci TŞ/937 perşembe günü saat 11 de Elaziz tüm 

satın alma ke>misyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1783 lira 99 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günU saat 10 kadar satm alma komis

yonuna vtrilmiş olacaktır. Bundan sonra verilenler alırunıyacaktır. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3609) S-5325 

t LAN 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo arpa satın alınacak'.

tır. Ta~in edilen bedeli 14850 lira 93 kuruş. 
Eksıltme 14/1 ci TŞ/ 937 perşembe günü saat 10 Elaziz tüm sa-

tın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 lira 82 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale gUnü saat 9 kadar satın alma liomisyo • 

nuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina-

tım koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3602) S-5318 
İLAN 

Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380585 kilo kuru ot eatm a
lınacak~. Tahmin edilen fiyat 17126 lira 32 kuru§tur. 

Eksıltme 14/1 ci TŞ./937perşembe günü saat ıs de Elaziz tüm 
.atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1584 lira 47 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 14 kadar tUm satın alma ko

misyonuna verilmiş olacaktır. Ve bundan sonraki mektublar alın
mıyacaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
tın konduğu zarf içerisine konmuş bulunacaktır. (3608) 3-5324 

tLAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı iç~ 270900 kilo arpa satın aiınacak

tir. Tahmin edilen bedeli 16931 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme 14/1 ci TŞ/937 perşembe günü saat 10.30 da Elaziz 

tilin satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1269 lira 84 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komis • 

yonuna verilmiş ,olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina· 

tın konduğu zarfın içerisine koymuş bulunacaklardır. 
(3607) 

t LAN 
3-5323 

Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 1327 ton 
~n satın almac~ktır. Muhaın:men fiatı 14 kuruş olup tutarı 185780 
liradır. ıtk temınatx 10539 J~radrr. Sa;tnamesi her gün tümen Sa. 
AL. komisyonunda görülebilır. İhalesı 22.~~.937 cuma günü saat 16 
dadır. Şartname ve evsaf 950 ku. mukabılınde isteklilere verilir. 
İstekliler kanunun 2. ve 3. nci maddelerindeki vesika ve teminat 
mektublarrnı havi zarflarını belli gün ve saattan en az bir saat 
eveline kada.r tümen satın alma komisyonuna vermeleri, 

(3686) 3-5440 
t LAN 

Kırklareli tümen birliklerinin 937 yılı ihtiyacı için kapalı zarf
la 3000 ton odun satın alınacaı.trr. Muhammen fiyatı 1 kuruş 25 
santim olup tutarı ~7500 l~~a ~:11"· İhalesi 26.10.937 salı günü saat 
16 dadır. Şartnamesı her gun tümen satın alma komisyonunda gö
rül~~ilir. Şar~name ve evsaf ist!yenlere 187 kruuı mukabilinde 
verılır. İstekhler kanunun 2, 3 cı maddelerindeki vesika ile temi
nat ~ektublarmr havi zarflarını belli gün ve saattan en az bir saat 
evelıne kadar tümen satın alma komisyonuna vermeleri. · 

(3749) 3-5537 

1 - Maaş sahihlerinin bizzat gelmeleri, gelemiyecek derecede 
hasta olanların doktor raporu göndermeleri lazımdır. Vekiller yal
nız müvekkillerinin maaşlarını almağa salahiyettardırlar. Diğer vi
layet ve kazalarda bulunan müvekkiller hayatta olduklarını ve bir 
memuriyette bulunup bulunmadıklarını yoklama kağıdlarındaki 
hanelerine yazdırarak bulundukları mahallin belediyesine tasdik 
ettirip buradaki vekillerine göndereceklerdir. 

2 - Muhtarlık işleri müdürlüğüne getirilecek yoklama ilmü
haberleri fotoğraflı iki nusha olarak tanzim edilecek ve bu kağıd
da yazılı hususatın doğru olduğu muh arlık işleri müdürlü<Tüne fo. 
toğraflı nüfus cüzdanlariyle müracaat edecek muteber iki ~atın da· 
irede şehadetleriyle tesl:>it olunacaktır. 

3 - Yoklama kağıdlarmdaki her sualin cevabı karşısına yazr. 
lacak ve yukardan aşağı müsavi işaretiyle geçilmiyecektir. 

4 - Tekaüd subay ve erlerin yoklamaları askerlik şubelerince 
yapılacaktır. 
S - Devlet te~kilatında memur ve hususi müessiselerde müstahdenı 
bulunup da tekaüt maaşı alanlarda maaşlı, ücretli ve yevmiyeli 
olduklarını yoklama kağıdlarmdaki yere yazacaklardır. 

6 - Ye>klama kağıdları hakkında belediyece ayrıca tetkikat ya
pılaca~ yukarıda yazılan maddelere ve bilhassa ikinci maddeye ay
kır~ hır hareket meyda?a çıkarıldığı takdirde yoklama kağıdlannı 
tanızm edenler ve şahıdler hakkında takibat yapılacaktır. 

(3848) 3-5675 

Orman umum müdürlüğünden: 
.. Ankara?a Adliye sarayı karşısındaki orman amenajman grupları 
ıçın tahmın edilen bedeli 817 lira 50 kurus olan 30 ton sömikok ve 
tahmin edilen bedeli 40 lira olan iki ton kayın odunu Yenişehirde 
bulunan orman umum müdürlüğü satın alma komisynunca 27.10.937 
~rşamba günü saat 10 da açık eksiltme ile ve amenejman grupu 
bınasında teslim edilmek üzere ihale edilecektir. Talihlerin muvak
kat. teminat olan 64 lira 11 kuruşu havi teminat makbuz veya mek
tubıyle birlikte mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. (3846) 3-5673 

Devlet Demirvolları 9 un :u İşletme 
Direktörlüğünden · 

Muhammen bedeli kilometre 27 de vagon üzerinde teslimi şar .. 
tiyle beher metre mikabı 155 kuruş olan 8,000 metre mikabı balast 
kapalı zarf usuliyle 26.10.937 salı günü saat 15.30 da Sirkecide 9. 
işletme arttırma ve Eksiltme komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yüzde 7.5 ni&betinde muvakkat te .. 
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları, nafıa işleirne aid eksilt
melere girmek istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hak
kındaki talimatname dairesinde alınmış vesika ve teliflerini aynı 
gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde ve 
Siııkecide İşletme komisyonunda verilmektedir. 

(6908 - 3818) 3-5655 

Kastamonu vilayeti daimi 
men kaleminden: 

•• encu-

1 - Münakasa, Taşköprü merkezinde yapılacak yatılı ilk 
mektebe aiddir. 24393 lira 37 kuru§ bedeli keşfi olan bu mekteb i
çin bu sene muhassas dört bin lira ile halk tarafından mahallinde 
teberru edilen ve talihler tarafından aynen kabulü lazım gelen ke
reste, kireç, tuğla gibi malezme bedeli 3338 liraki ceman 7338 lira. 
lı.k kısmı yapılacaktrr. 

2 - Münakasa şartnamesi ve keşifname ve evrakı saire encü
men kaleminde görülebileceği gibi keşifnaıne hakkında muktazi 
malumat nafıa müdürlüğünden öğrenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8.10.937 tarihinden 29.10.937 tarihine 
mü.sadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. İ
hale saatınm geldiğinde Kastamoni hükümet dairesinde kapalı 
zarf usuliyle ihale edilecektir. 

4 - İstekliler 7338 liranın yüzde yedi buçuğu olan 550.35 lira 
dipozite vereceklerdir. Bu t:eminat için 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tadat olunan 
istikrazı dahili, Ergani demiryollad istikrazı tahvilleri de kabul 
edilir. .. 

5 - Tuklif mektubları ihale saatından bir saat eveline kadar 
vilayet makamına verilecektir. (3855) 3-5671 -

Orman Umum müdürlüğünden: 
Ankarada Yenişehirde orman umum müdürlüğü binasındaki ko

lörifer için tahmin edilen bedeli 1090 lira olan 40 ton sömi kok ve 
tahmin edilen bedeli 40 lira olan 2 ton kayın odunu Yenişehirde 
bulunan orman umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27.10. 
937 çarşamba günü saat onda açık eksiltme ile ve umum müdürlük 
binasında teslim edilmek üzere ihale edilecektir. Talihlerin muvak
kat tc:nıinat olan 84 lira 7 5 kuruşu havi teminat makbuz veya mek
tubu ıle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

(3847) 3-5674 

Bolu nafia müdürlüğünden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı · 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bolu vilayeti daimi encümen ka
rariyle 6.10.937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar eksilt
meye konulan Bolu vilayeti hastahane binası keşif bedeli 54010 
lira 70 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak §unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Hastahane binasına dair fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif hulasası, silsilei fiat mesahat cetvelleri. .• 

.F - Husu! ve mali~ şartname, elektrik tesisatı keşfi, elektrik 
tesısatx hakkında umumı ve fenni şartname. 

G - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri veevrakı saireyi Bolu nafıa müdürlü· 

ğünden 2 lira 70 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26.10.937 tarihinin salı günü saat ıs de Bolu hü. 

kümet binasında daimi encümen salonunda bedel haddi layik gö. 
rüldüğü takdirde ihalesi yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı azrf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3951 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikalarr haiz olup gös
termesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıdh bulunduğuna dair vesika 
~ - İstekliler nafıa vekaletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet 

vesıkasını haiz olmaları. 
6 .- Teklif _mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat .. 

ten.hır saat e":elıne kad~r ~?lu daimi encümen dairesine getirilerek 
eksıltme komısyonu reıslıgıne makbuz mukabilinde verilecektir 
Posta ile gönderilec~k mektubların nihayet üçüncü maddede ya: 
zıh saate kadar gelmış olması ve dıs zarfın mühür mumu ile iyice 
kaptılmış olması lazımdır. Postada 

0

olacak gecikmeler kabul edil-
01ez. (3857/6911) 3-5676 



" ., 
Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıbçıoğlund 

Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

1 A-.. fahriblar lJmes• MildarlQil Satım'- 1 
•• iqona ilanlara 

25 TON KOK KOMURU 
TUmin edilen bedeli (1482) lira oJan yubnda mlkdan " dn

.11 JU1lı ldSm8r med f8briladar amam mtldlrlttltl •tm alma ko.. 
f!IÜ8JODunca 2.11.937 ah ge.tı uat 14 de açık ebiltme Ue iba1ıe • 
4lJecektir. Şartaame parMIS oı.rak komiayoadan veriilr. Tallblerin 
mavakbt temlnwt olan (Hl) lira (15) kunat ve 2490 nwralı .._ 
llUDUll 2 ve 3 madclelerhıdıllıi "'8ilde mesk6r 11n ve -• komi8-
,_ mtlrec:eetlan. (3842) 3--=--5GG 

iLAM 
28 binacl tefrin 93'1 uıb llDB .-t 14 tıe açık ebiltme ile ihale 

edUeeeli ıo birinci tepin ., IODGnde ilan edilen 52 ton 1rok ka
wdlrlntm muvübt temHwtı yanlıt netredilmit oldupndan mes-
~ Ub h8kllm8scltlr. 3-5663 

1 
Mi111 Midafaa Vekil.ti Satmalma 1 

Kolaiapna tllnlan ._____________ --------------
tL l M 

ı - Zaradalri birlikler içia kapalı sarf uaullyle eblltmeye konu.. 
lan 145000 kilo ekmeklik un 26.t. tetrin. 937 •lı ctlnl aut 15 de 
Sivas tUm lr.omutanlık binasındaki komiıyonda ihale edilecektir. 

z - Bedeli 20300 lira ve muvakkat teminatı 1522 Ura 50 kunlftUr. 
3 - Şartnamesi her giin komisyonda gö~lebil.ir. lıteklller ka

ıaamm 2 ve 3 Uncil maddelerinde yazılı veaaık ve ılk teminat mak
baslariyle teklif mektublarım havi zarfı kanunun 32 ve 33 flnctl 
madclelenndeki aarabat daılreainde hazırlayarak 26. 1. tefl'İn 937 aalı 
lllnii .. t 14 de kadar tüm aatm alma komiıyonuna vermit bulun-
..ııdırlar. (3776) 3-5580 

t L A N . 
1 - Her bir metralne tahmin edılen flaa (575) bet yib Yetmit 

bet kurut olan (5600) bet bin alb yils metre kutfWÜ kaputluk lna-
mq kapalı zarflı alınacaktır. 

2 - hıaleaı 18.10.937 puarteıi günU saat 14 dedir. 
3 - ilk teminatı (2415) liradu. tki bin dört yüz onbet liradır. 
4 - Enaf'•e ~i (161) kurut mukabilinde M.11.V. •· 

tm alma komlıyonundan almır. 
Ş - lCJmiltmeye gireceklerin 2490 1&yılı kanunun 2 ve 3 .cu mad-

cleleria4e 16aterilen veullde teminat ve teklif mektablanyle bir
likte ihale ... tinden en u bir saat enel il.il. V. aatnı alma ko
-.,.ıam vermeleri. (3586) 3-5219 

BILtT 
6.10 ilall num edileceği yazılan 40 metre mlklbr g{lrcen 

blum lı.ı..t 6.11.937 ~i günü saat 11 de yapılacaktır. 
Tubib olunur (J844) 3--5664 

BILlT . 
t - Milli mid.,_ ftı.lleti hava mUatetarlıiı utm alma k~ 

JODunda çalıttırılmü aa .. orta okul tahsili ıörmiif ve makınede 
ltlratle yu yazabilen ve .uerHlde lllt1il olmıyan bir erkek dak-
tilo alınacaktır 

2 - Ayda 50 ile 60 lira ücret verilecektir. 
'3 -. letekliler okul fOhadetnamcai, ııbat raporu, emniyet" ml

dürlilpndeaı aluunıt b r ldianühal varaka ve ukedilde alamı ol
-.•11111' .._ıuJui bitlikte U.10.937 cuprfell abb• b

.. ~ lau ... tetarhlma mlnıcaat .edecek-

4 ~imtihan 25.10.937 pldrteli günü saat 11 de 11. 11. V. utm 
..... KO. da yapılacaktlr. (1845) 1-'615 

iLAN 
ı - tzm·r müstahkem mevki kıtattmrn 77400 kilo ayaktan 111Jr 

eti ihtiyacı 1rapalı sarf ....U,.le ebıltineye Jconmu r. !balesi 25. 
ı 1"Jia 937 tut ıa.so da smlr kıtl•4• levaz m lmirliii satm al
ma komla onunda yapııu.llttr. 

1 r,, :~ ~ MNea ~ ıeıso lira ilk teı,ni&Mtı 145& Ura 25 
DrQ1tllf. 
~i her ıBıı kcaiayondan ıarlllebilir. 
3 - lateklier ticaret ochı9inl kayıdb olduklarına dair veeika 

.... rmek mecburiyedndedit. Bbiltmeye lttirak edecekler kanunl 
'ft ~inde vuıh ..W.lariyle feminat ve teklif mektublL 
nm ibale ıutından en u bir .. t evel komlayoada bahanacaldardır. 

(3772) 3-5578 

sa nalına komi!+-

mıkdan tahmini muhammen bed. ilk teminat mtlmıkm 
fıatı lira Kr. lira Kr. tarihi aut 

Tereyatı 2320 kilo 140 kurut 3248 00 243 60 19.10.937 lalı 15 
1 - Komıayonumu.n bağlı yatılı okullarm ihtiyacı olan mikdar, 

_..,,_n bedel ve ilk teminatı kartıaında yazılı tere yağı açık 
•tıaltine qall ile mtlnalimP' konulmuttur. lhaleti 19.10.937 aa1ı 
*'81 ..ı S • ... =et mubuebecillğinde yapılacaktır. 

2-. ~ .._ ta7 yıb ticaret oduı ve 2490 •yılı 
lamumm (t q 3) ~ ..... _&in: ellerinde bulunan belıeler-
.S. komlaJOU gelmeleri. 

1 - Jıteklllerin 2490 _.. Dnan\111 hlkilml•rl dairetinde ilk 
tıemiaatlarm meddU an# z• e veznesine teslim etmeleri ve ~ 
...-..S ıörmelıı ı,in ele aynı binada komiaycm lrAtibhıe mtlnca-
atlan nan olunur. (3697) 3-5411 

Van Nafıa 

Aktif 

K.. ı 
Altın uft kllocram 19.619,611 

Banknot 
Ufaldık 

Dlılliltleki 1 t ...... 1 
Ttlrk llraaı 

tfaoitteld nwkelıirls : 
Altın uft kilosnm 6.482,909 
Altına tahYIU kabil •rbest 
d8vlsler 
Diler da.isler ve borçlu 
klirinı baldyelerl 

HuİM tahvilleri ı 
Deruhte edilen evrakı nak· 
tive kartılıtı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tnfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cizdanı : 
Hazine bonolan 
Ticart ıenedat 

Eabmn ve tahvilat cüzdanı ı 

A naktiyenin kartı ıtı es-l 
Deruhte edilen evralrr 

ham ve tahvillt (itiba
ri kıymetle) 

8 Serbest esham ve tahvillt 

Avmaluı 

Altın ve döviz Uzerine 
TahvUlt lizerine 

Hiuedarlu: 
Muhtelif 1 

Dr. ElllR NECiB 
ATAKAll 

Dotum ve Kadm Haata· 
lıkları MUtebanl8ı. Pottaba
ne caddeai "B. Yuauf flik
met apartnnanı No. Suat 11 
den itibaren m.talanna bakar. 

Telefon: 1816 

Kiralik Daire 
Aranıyor 

Şehlrcle ftJI otobUM :rakın 
bit yenle 2-3 oda mutbü ben. 
yo, bavagul bal'Pl!MN fiabma 
yan ile uıuu bildlrilmeal. 

3-5e86 

Dr. Ba.ıt Orek 
cebeci IİHİ'kea .... 

tabaneıi dahili hasta
lıklar miltehauıaa 
Her,Un butalarmı aut ıs 
dea sonra Yenitebir il"" 
natiyet caddeei 10/1 numa
ralı evinde kabul eder. 

Tel· 1694-

-KirahkEv-
Yenitehirde Sallık Bakanlı· 

ğı civannda. konforu bais mo-
bilyalı bir ev kiralıktır. .. 

Uluıta Nurettin Artlm vaaı
taaiyle E. B. adresine yumala-
rL 3-5685 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune baatahaaesi 

cenahl .. fi 
Her gi1n uıt tlçten aoma 

evinde tıuialannı kabul eder. 
Telef on: 1499 
Adr•: Kooperatif arkam Alt 

Nımıi Apart. No. 9 D. 5 

Viyanah 
Almanca muallimesi 

u.n denlerl ve çocuklar ı. 
cin almanca ilk mekteb denled 
veriyor. Yenifehlr poltlhlani 
POltreatant O. 8. rumulyle )'a-
sılmam. 5--SGOS 

lmti~ aahll:ii ve Bqana.. 
llU'rlrl Palllı Rıfkı ATAY 

....-'hırrlr lluavinl Na
.ıat BA YDAlt 

Uwmm1 netrfyatı idare 
edea YMI ltJeri lllcllrtl 
Mtlmtaı Paik hHtK 

Vlm •aaımnlı ANKARA 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
Pasif 

9 Birind t.,ruı 1937 vasiyeti 

27.596.552,93 
16.207.784,-

797.971,42 

611.374,87 

l.11L729,56 

6.415,41 

27.026.886,27 

158.748.563,-

13.577.480,-

3.500.000,-
37.240.626,93 

38.087 .823.02 
3. 795.435,58 

81.202,26 
8.432.497,49 - - ---· 

Yelrim 

44.602.308,35 

611.374,87 

36.132.031,24 

145.171.083,-

40. 740.626,93 

41.883.258,60 

8.513.699,75 

4.500.000,-
16.801.586,14 

338.975.968 

s......,. 1 

llati,at~ 1 

Adi ve fevkaJAde 
Huauat 

TedarildelD '11r'vıtlw ı 
Deruhte edilen evrakı aaktiy 
Kanunun e ve 8 lnd maclde
Ierine tevfikan hulne tara
fından vaki tedlyat 
Deruhte edilen evrakı nak
tiye bülyeai 
Kaıwlıtı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedaville 
vaıedllen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk tira11 mevduab: 
DöYiz teahhiclabı 

Altına tahvili kabil d8vlzteı 
Diğer davbler ve alacaklı 
ldirina bakiyeleri 

Mtalatelil ' 

2.105.172,40 
4.516JJ07,70 

158.748.5Glıı 

13.577.480.-

145.17t.G83,-

19.000.000-

ıı.ooo.ooo.--

704.417,73 

31.290.400,01 

Yekh 

LiRA 

175.171.0IS,-

16.778.076,15 

31.994 81'7,74 

93.410.811,lt 

338.975.968,81 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: tsliont(\ haddi% S 171 altm itzerine avans' 4 1/ı 

ZAYİ 
Adana Sanayi mektebinden 

aldıpn taadllmuaeyi kaybettim 
yenialni alacalımdan e11deinin 
hilbd1 yoktur. 

il.BARKA 
3--5684 

Acele Satılık Arsa 
Yenitebkde Selanlk C. SZO 

Mı tamlrtepide 430 112. Tele-
fon 1538 !-5!7' 

3 iLAN 
Tlcuet eftmisin mdyo " 

VeboUt uımlannda çahpn Bay 
Vehbl .._. 11-z-937 tarihin
den id1ımm mlte•• rlde hiç 
bir .wr-ı andılmı .. ,.. 
mtlfterilerladze ilin ederis. 

Veblıi Koç ticaret evi 
3-5686 

iLAN 
J[ump8Dyamqa ait kamyone

tin Ankara belediyeainde kayıt
lı buhuadufwuı ıa-terir 2224 nu• 
maralı pl&kMı bybc>Jduiundan 
yeniaini ~ lçJn • 
khbıi9 bir HU:ımı Jralımdılı 
uaa olunur. 

Sinıer DUdt Kumpanyuı 
4irektar1UIO 

3-5677 

iLAN 
Ankara beledlyeaindeıı aldı.. 

tnn 1028 numaralı tabi plika
amı kaybettim. Yttüaini alaca
fmıdan eakiahlin htııann yok-
tur. loflr 

3-5678 Kemıl1 Erdem 

)larmara iRö bahri K. sabn alma 
komisyonundan: 

Tümin ffatı Tutan tık temlnlıaı. ......... 
Cimi Dom Kıt- Ura Ura Kq. -
Sade ,atı 20.000 M 18.800 1410 11 a. 
ZeJtilİ Yata 10.• 70 7.000 525 14 
... 15.000 •• 42 6.300 4'n .. 

Kaııııatanlık kara entmlll ,a. fhtl,.a iPD ....... 
~ ~ "' .... trmk a,n ...... ad ...u,ıe tabii 
ı1nwcaktır. Bblltmeel (4 T•..._. ~ labal• 
rmda gleterilen aatlerde hmltee 1'.-. 'Jlil• 
Mnnmda yapılacaktır. Ba i(ıe ak ,artnameler lı~ hı...-. 
p Ds. aatmaw laoalieyoaunda. Ankara Ds. LnUım lmirlliia
den ve ~aııJdaıt beclelab olarak almabilir. lateldileria 
Dk .,..ı.,..wtyle lllrllkte kammf belaelerini ı.m teklif mektab
lmmı: ayn ayn maanea olan sin ve aaatlerclen bir -t eveU. 
kadar komMyon reWiiiae ftrmeleri. (3820) • a-5U'I 

iLAH 

ANKARA BiRiMCi AILIYB HUKUK llARltBllBSllfDBK 

Ankarac1a umumi ...,........ ariraamda Pkfye maball ..... 
92 numaralı evde Qeredenln terk benli k6ybden llNmet All km 
ll'atmaya: 

Jtocanıs llmtafa Asml taraf-'la aleybinbe asılm ...._ 
davwnm dunqmau 8-10-937 cmaa pmtl ..ı 14 de icra 1n1..,.-. 
lnıdan babi9le illııen dawtiye teblil edllmit n tqin 1n1,.... P 
de gelmecUlinU gibi IDllUddak bir vekil de g6adeımedllbat+e 
daftCUUD talebiyle twldanıscla •h•mece cıyap 1raran ittlhn w 
dum...,anm 25.l0.137 puarteal mt 10 a tallkma brar ~ 

lle.or llD ve aaattıe Ankara birinci asliye hukuk .... ._ .. • 
ne gelmenis " yahut mmaddak bir vekil pclermenis a1ml ~ 
de gıyabumda mahkemeye ele-. ola..,if H. U. il. it. 401 -' 
maddeai madbiace pyab Jmvs _..._.., ı.D o1ma1ı: a.n ...,. 
lUa 142 inci ...w-.. tıeriilran Ub olmıv. 1 5611 

YEN 1 Si ~MALAR 
BUO'ON BU O&CB 

Seylrdlerinl llOD8US ı.e,.canıu. 
1Drilldi1en bllytlk bir pbemer 

MAÇA KIZI 

~ Blaacbar - lladelene Oseray 
llarperlte lloreno 

Aynca - DOnya haberleri 

BUOBCB 

Fralmca ... heyeam, ......... 
ve berkeain talldlr ~ lılr .er 

Beyaz Kadm Ticareti 

Kate De Nagy- J P. AaaMmt 

HA,IA MA TINESI 12.15 de 

ASK GECEL l 


